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Abstract  
Mahdism has been one of the important and fundamental issues in the 

Islamic period of Iran. This issue has suffered much from problems such as 

false Mahdis and this has caused problems for the Islamic community. These 

problems have continued to concern the community to the present. Seyed 

Mohammad Kelardashti was one of these Mahdis. He made his claim public 

in Kelardasht in 1892 and assembled a group of people. The most important 

questions addressed in this study are what the background of his claim was, 

what the current government did to confront him, and what consequences he 

faced. It seems that the background of his claim was the gap between the 

people of Khajeh Vand tribe with each other, with Kelardasht inhabitants, 

and even with the government. Although this rebellion was suppressed and 

he was arrested and imprisoned, he was released from prison after a while 

and was assigned a pension. The present study attempts to investigate this 

issue based on the documents of the National Library and Archives of the 

Islamic Republic of Iran 
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  شاهناصرالدين ةدر دور کالردشتي سیدمحمدادعاي مهدويت 

 فرجام مدعي ي اجتماعي آن وپیامدها؛ م(1911ق/1931)
 

 1جعفرياکبر علي

 اصفهان دانشگاه تاريخ دانشیار

 آئینمحمديشهرزاد 

 اصفهان دانشگاه اسالمي ايران تاريخ دکتري دانشجوي

 معینيمینا 

 اصفهان دانشگاه اسالمي ايران تاريخ دکتري دانشجوي

 (43ص تا  11)از ص 
 12/33/1333؛ تاریخ پذیرش: 12/7/1331تاریخ دریافت: 

 پژوهشی -علمی

 

 چکیده
 ؛است بوده اسالمی ۀایران دوردر  اساسییکی از مسائل مهم و تاکنون  یا ظهور موعود مهدویت ۀاندیش

اسالمی  ۀو جامع هدشدروغین  دعیانم، ازجمله ظهور فراوانی یهاتاریخ دچار آسیب طیه مسئلاین اما 

 ۀکه در دورچنان ؛معاصر نیز تداوم داشته ۀاین موضوع حتی تا دور. ه استرو ساختهرا با مشکالتی روب

کالردشتی یکی از این مهدیان دروغین بود که  سیدمحمد ی از آن گزارش شده است.یهانمونه نیزقاجار 

را با خود همراه علنی و گروهی از مردم  ،کالردشت ۀدر منطقادعای خود را  ،م1131ق/ 1333در سال 

مقابله  حکومت وقت برای منطقه چه بود؟این های پیدایش و ادعای مهدویت او در زمینه اینکهساخت. 

سواالتی است که در  ترینمهم با او دست به چه اقداماتی زد و فرجام این شخص و حرکت او چه شد؟

های پیدایش این مدعی مهدویت، زمینه که رسدبه نظر میچنین  شود.پرداخته می انهاین پژوهش به آ

این شورش اگر چه  .ولت بودو حتی با دبا اهالی کالردشت  با یکدیگر و وندشکاف میان افراد ایل خواجه

مقرری  از زندان آزاد و برای او اما پس از مدتی ،کالردشتی دستگیر و زندانی شد سیدمحمدو سرکوب 

سازمان اسناد و و با تکیه بر اسناد توصیفی تحلیلی این پژوهش بر آن است تا به روش تعیین شد. 

 این موضوع را بررسی و تحلیل کند.ای، و منابع کتابخانهایران جمهوری اسالمی  کتابخانه ملّی
 

 ، سیدمحمد کالردشتی.شاهوند، مهدویت، ناصرالدیناهل حق، ایل خواجه کلیدي:هاي هواژ
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 مقدمه . 1

گذاری ایهآل پایده ، آرمانی وعادل یانتظار برای آمدن موعود یا منجی که بتواند حکومت

رایج و جاری، عدالت را محقق سازد، باور دینی سیاسی  هاییکند و در برابر ستمگر

بزرگ، باید در  ۀاین وعد ،آنها به باور ادیان ابراهیمی است. ویژهبهادیان،  ۀمشترک در هم

خود قادر است  حکومتالهی و نیرومند صورت گیرد که با قدرت و  یرهبر ۀسای

بخش بزرگی برای پیروان ع الهام، منبیستمگران را از میان بردارد. چنین عقیده و باور

های ل و آرماناهاید ۀبه جامع ،سازد با آمدن موعوداین ادیان است که آنها را امیدوار می

در میان یهودیان، بازگشت مسیح در مسیحیت و  «ماشیح»د. آمدن نخود دست یاب

یان و شیعیان، همه از مصادیق این باور است. اما اعم از سنّ ،در اسالم )عج( ظهور مهدی

تاریخ و نزد ادیان گوناگون از آسیب در امان نمانده و همواره شاهد طی این اعتقاد 

های خود، با انگیزه ۀور و شرایط جامعکه با استفاده از این باموعودهای دروغین بوده 

 ل بودهاهت دینی و ایداصالح و برپایی دول با ادعایا سیاسی و نهمتفاوتی که غالب آ

 اند. ، ظاهر شدهاست
 طلبی،منفعت اسی،ـسی عوامل لـشام ؛تـمهدوی انـمدعی ظهور سازنهـزمی دالیل

های اجتماعی و اقتصادی و نیاز به های مختلف، نابسامانیفرقه رقابت طلبی، وجودشهرت

 . بوده استمنجی 

ان تمام ازآنجاکه باور به مهدویت در می توان گفتمی جغرافیایی، ۀازلحاظ گستر

 در تمام قلمرو اسالم ندارد، حضور این مدعیان دروغی پیروان دین اسالم جایگاه مهمی

 ،شود. در قلمرو جغرافیایی ایرانده میدی (العربه جزیرایران و ماوراءالنهر تا مغرب و  و از عراق)

های عرب که حکومت هاییجحافاها و تبعیضبه توجهاسالمی و با ۀاز همان قرون اولی

معاصر نیز  ۀروندی که تا دور ؛برآمدندمتعددی ، مدعیان داشتندروا میدر حق ایرانیان 

مغفول مانده،  دربارۀ اوکه تاکنون مطالعه و تحقیق  ادامه یافت. یکی از این مدعیان

 د را علنی ساخت.ادعای خو شاهناصرالدینکالردشتی است که در زمان  سیدمحمد

علیه دولت  مردم و علما و مخالفت اعتراضزمان با م، هم1131ق/ 1333در سال 

، تالبوت شرکت و توتون به تنباکوبه دلیل واگذاری امتیاز انحصار خرید و فروش  قاجاریه

 شاهناصرالدیند. کرکالردشت مازندران ادعای مهدویت  ۀکالردشتی در ناحی سیدمحمد

السلطان، صدراعظم، امین ۀبه توصی ،درگیری داخلی ۀشدن با دو جبهنگران از مواجه

ب شورش ساعدالدوله تنکابنی را برای سرکوبری ملقب به خان خلعتاهللحبیبدرنگ بی
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و  ضمتناق ،پراکنده ،این واقعه ۀجامانده دربارمتأسفانه اطالعات به به کالردشت فرستاد.

کالردشتی مشخص نیست و حتی  سیدمحمدکه زمان تولد و مرگ طوریبه؛ اندک است

. در خبری ندارند ،پس از یک سال از زندان او یمنابع از آزاد ۀبقی ،به جز اعتمادالسلطنه

 در منابع و با استفاده از اسناد دموجو ۀو پراکنداندک  اطالعات این پژوهش براساس

که نوعاً شامل اسناد رسمی دولتی و برخی نیز اسناد  ج.ا.ا ملّی ۀسازمان اسناد و کتابخان

های زمینه ،کالردشتی با مقامات دولتی است سیدمحمدشخصی و شامل مکاتبات 

 ۀنحو ،و در ادامه شدهو شروع فعالیت او بررسی  سیدمحمدپیدایش ادعای مهدویت 

موضع  دربارۀمدعی دروغین مهدویت، علل سکوت منابع این با  شاهناصرالدینبرخورد 

 سیدمحمدفرجام این شورش و اقتصادی   اجتماعیپیامدهای و علما در قبال این واقعه 

 تبیین و تحلیل شده است.

 انجام شدهیی که تاکنون هایش در پژوهشهافعالیتو مهدویت این مدعی  بارۀدر

د. در کرمنوچهر ستوده اشاره  ۀنوشت ،(1322) از آستارا تا استرآبادکتاب توان به می ،است

اقدامات  ۀدرباروند خواجه ۀاز بیانات ناتمام یکی از بزرگان قبیل نقل مستقیمیاین کتاب، 

و سرکوب  سیدمحمدشورش  و کالردشتی در کالردشت سیدمحمدحسن و سیدمحمد

نیا و اصغر یوسفیعلی ۀنوشت (1373) تاریخ تنکابن هایکتاب. آن نوشته شده است

جزئی و های محلی، اطالعات عنوان تاریخبهپور علی ملک ۀنوشت (1377) کالردشت

های نظام سیاسی و سازماندارند. غالمرضا ورهرام نیز در کتاب ای به این موضوع اشاره
فقط به نقل قول مستقیم روایات فوریه، کدی و  (1312) اجتماعی ایران در عصر قاجار

کتابی با  ،فرمان امید این پژوهش، ۀلیف اولیاخیراً و پس از تأ ده است.کربراون اکتفا 

 ۀعمد ده است کهکر لیف و منتشرتأ (1331) اسناد ۀکالردشتی در آیین سیدمحمد عنوان

از  ها و منابع بوده و البته براساس فهرست اسناد کتاب،مباحث آن نیز براساس گزارش

در این  ،سیدمحمدادعای مهدویت  ۀ، لیکن مسئلاست شدهاستفاده چهارده سند نیز 

علمی به این موضوع  ۀچنین پژوهش مستقلی در قالب مقالهم کتاب موردتوجه نیست.

 دیده العاتیاط هایپایگاه برخی در یناقص و محدود اتنپرداخته است و تنها اطالع

 تبیین ،کالردشتی سیدمحمدادعای مهدویت بارۀ درتوان گفت می اساس این بر شود.می

پژوهشی  کنونتا وضعیت زندگی وی پس از شورش،روند ، پیامدها، هازمینه و تحلیل

 انجام نشده است.
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با آن درگیر  ،های اسالمیفرقه ویژهبهتاریخ جهان اسالم و ترین مسائلی که یکی از مهم

طور مستقیم و غیرمستقیم که به موضوعی ؛ظهور مهدیان دروغین است ۀئلمس ،اندبوده

باور مهدویت در  اینکه و تمامی فرق اسالمی را به دلیل همسلمانان تأثیر گذاشت ۀبر جامع

، موضوع مهدویت و رایج تصور بنابراین برخالف ه است؛، گرفتار کرددار بودهریشه انهآ

با  ،اسالمی، به غیر از خوارج فرق ۀبلکه هم، هخاص مذهب تشیع نبود ،دروغین انیمهد

جغرافیایی ظهور  ۀرو، ازلحاظ گستر. ازاین(31-33: 1331)جعفریان،  نداهرو بودهآن روب

. ایران جو کردوها را باید در تمامی جغرافیای اسالمی جستنپای آ مهدیان دروغین، ردّ

تحوالتی که ازلحاظ به اسالمی و باتوجه هاینترین سرزمیعنوان یکی از مهمنیز به

شرایط . ه استه برکنار نمانداز این مسئل ،هه وقوع پیوستسیاسی و مذهبی در آن ب

طلبی مدعیان، طلبی و منفعتعوامل سیاسی، قدرت ساز ادعای مهدویت شاملزمینه

عقیدتی است. برخی  و های اجتماعی، اقتصادیهای مختلف، نابسامانیوجود فرقه

آنها دارای  .1 ند از:ار عبارتبندی تالر سینگها طبق تقسیمرقههای رهبران فویژگی

دارایی پیروان خود را کنترل  .1 های کاریزماتیک هستند؛هایی از جذبه و ویژگیجنبه

آنها در . 4 ند؛اکنند دارای مأموریت خاصیادعا میاغلب انتصابی هستند و . 3کنند؛ می

ها در رهبری این ویژگی .(331: 1312، سینگر) ندورزمیصب و افراط بینی تعجهان

 شود.نیز دیده می سیدمحمد

ن کردادعای مهدویت در حدود جغرافیایی ایران به قرن دوم هجری و مطرح ۀسابق

ششم  در قرون .(13: 1333 ،و عرفان صفری فروشانی) گرددمهدویت ابومسلم خراسانی بازمی

ظهور در قلمرو جغرافیایی ایران  ،از این مهدیان دروغین بسیاریتعداد تا نهم هجری 

 ۀحملشرق، هدف  ۀناحی ویژهبهاسالمی،  هاین. در این دوره، بسیاری از سرزمیکردند

تا این تدریج ناامنی و به مغوالن و تیموریان قرار داشت ،هاکنیروهای خارجی، ازجمله تر

، تنزل یافت، فرهنگ عمومی بحران. به دنبال این ه بوداز دنیای اسالم را فراگرفتبخش 

ۀ و زمینشد سوادی فراگیر ها از بین رفت، جهل و بیو کتابخانهبسیاری از مدارس 

تصوف و  ،. از سوی دیگراز قبل فراهم آمدبیشتر  واقعیغیر پذیرش ادعاهای شگفت و

باورهای  ای ازین خصوص باید گفت که هرگاه جامعهمفاهیم صوفیانه فراگیر شد. در ا

 ۀ، زمینگیردهای خرافی و عوامانه خو و آموزهمفاهیم  بهو  دور شوداخالق علمی  اصیل و

در چنین . شودفراهم می و غیرواقعی ادعاهای شگفتبروز و پذیرش بیشتری برای 
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عاهای جعلی و یابد و به دنبال آن ادعمومیت بیشتری میفضاهایی این موضوع 

ناشی از  عدالتیِناکند. همچنین به دنبال ناامنی و ی پیدا میاجایگاه ویژه ،ساختگی

 ۀکه وعد دشفراهم  ایر عدهزمانی، شرایط برای ظهو ۀهجوم بیگانگان در این بره

: 1331)جعفریان،  کردندرا مطرح می انعادالنه و سالم و نجات مظلوم ایرسیدن به جامعه

31-33). 

ن معنا اما این به آ؛ شیعیان بیشتر شد میاندر « مهدی»صفوی، بحث از  ۀدر دور

 ،عکسرنبود که در این دوره، بیش از دیگر ادوار تاریخی، مدعیان مهدویت ظاهر شدند. ب

علل  ۀتا آنجا که مشخص شده است، شمار این افراد در این دوره نسبتاً اندک است. دربار

ثباتی سیاسی و بی ۀدر دورباید گفت که ظهور ادعاهای مهدویت معموالً  کاهشاین 

 یبا ثبات ای، دورهدر ایران صفوی ۀکه دوردهد، درحالیومرج رخ میو هرجها آشفتگی

که در جریان جانشینی سالطین  محدودی هایلاست و منهای برخی از سانسبی 

ی هم در گرفتار آشفتگی و درهم ریختگی بود و حمالت خارج ،اوضاع سیاسی ،صفوی

و بر اوضاع  بود محکم استوار و ،ها، دولت صفویفت، باقی سالگرهمین ادوار صورت می

 ۀتا دور در ایران . ظهور مهدیان دروغین(112: 1331 جعفریان،) تسلط کامل داشت

یز کشیده ن ان بعدو حتی به دور یافتیعنی ظهور محمد کالردشتی ادامه  ،موردبحث

تا زمان محمد  هجریقرن دوم ترین مدعیان مهدویت از به مهم یک. در جدول شد

 ۀعاهای مطرح شده دربارکالردشتی اشاره شده است. باید توجه داشت که بسیاری از اد

 اعتبارکردن و بیبرای بدنام آنها تواند ناشی از اتهاماتی باشد که مخالفانافراد، می

یا چند نفر، یک عالوه بسیاری از اوقات، اند. بهنسبت دادهآنان ، به این افرادساختن 

که خود شخص کردند، درحالیعنوان مهدی معرفی میبزرگی را بهشخصیت یا عارف 

چنین ادعایی نداشت. اینکه ادعای مهدویت توسط خود شخص مطرح شده یا 

  1به همراه سایر جزئیات مشخص شده است شماره یکاطرافیانش، در جدول 
 

 ق.ه1931فهرست برخي مدعیان مهدويت در ايران از قرن دوم هجري تا  .1جدول شماره 

 تاريخ منطقه شخص ادعاکننده مدعیان مهدويت

 قرن دوم هجری - پیروان ایرانی ابومسلم ابومسلم

 قرن دوم هجری - هفرقه خرمیّ ابومسلم

 هجری 113سال  خراسان خود شخص محمدبن قاسم علوی

 هجری 311سال  ماوراءالنهر شخصخود  شخصی موسوم به مهدی

                                                           
.113-2: 1331این جدول براساس اطالعات کتاب مهدیان دروغین تنظیم شده است. رک: جعفریان،  .1  
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 هجری 232سال  بخارا خود شخص محمود تارابی

 هجری 223سال  شیراز خود شخص الدین ابراهیمقاضی شرف

 هجری 737سال  شیراز یکی از طرفدارانش الدین عمر شیخ شمس

 هجری 737سال  کردستان خود شخص موسای کُرد

 هجری 771سال  اصفهان خود شخص اهلل حروفیفضل

 خود شخص نوربخش سیدمحمد
خراسان و 

 ماوراءالنهر
 هجری 112سال 

 هجری 123سال  اصفهان خود شخص عرشی کاشانی املّ

 هجری 313سال  ابرقو و یزد خود شخص محمد کره ابرقوهی

 هجری 321سال  - برخی قزلباشان شاه طهماسب

 هجری 313سال  ماوراءالنهر خود شخص بایزید انصاری

 1عباس صفویشاه ۀدور کهگیلویه خود شخص هدایت درندی شافعیمال 

 1عباس صفویشاه ۀدور گیالن - شماری از سادات گیالن

 هجری 1341سال  قزوین خود شخص درویش رضا

 3در دوره کریمخان - خود شخص علیمیرزا مشتاق

 هجری 1124سال  ماکو خود شخص علی محمد باب
 

  کالردشتۀ منطقتاريخي وضعیت . 9

عام مردم گیالن و احمد گیالنی و قتلخان صفوی به دنبال سرکوب سردارانِ ۀدر دور

مناطق مذکور همچنان ناآرام  ،استقالل گیالن از بین رفت. پس از این کشتار ،تنکابن

شاه در گیالن و کجور شورشی گسترده مجدداً به رهبری غریب، م1211/ق1331در  .بود

شدند و اموالشان غارت  کشتهرخ داد و بسیاری از سران محلی و عمال دولت مرکزی 

کجور و  ۀبه وضع منطق باتوجه .(334: 1324 مرعشی، ؛131-111: 1174 )فومنی،شد 

دو  کوچ بااین  ؛منطقه کوچ داد اینوند را به دولت صفوی ایل کرد خواجه ،کالردشت

اقامت  ۀایجاد تعادل جدید سیاسی و جمعیتی در منطق .1 صورت گرفت:هدف 

ایجاد شکاف و  .1 ؛های بومیان علیه حکومت مرکزیوندها و کاستن از ماجراجوییخواجه

 در برابر حکومت مرکزی نانن آآنها و تمکی ۀتضعیف قبایل کرد در مناطق اقامت اولی

  .(134: 1377 پور،)ملک

                                                           
زمان دقیق مشخص نیست. .1  

ها و سایر جزئیات مشخص نیست.نام این افراد، زمان دقیق ادعای آن .1  

تاریخ دقیق مشخص نیست. .3  
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و ارعاب وند و عبدالملکی را برای حفاظت از تهران ایل خواجه قاجار نیز آقامحمدخان

اردالن و گروس  ۀطلبی مشهور بودند، از منطقکالردشت که به استقالل ۀمنطق ناساکن

وند حمایت . ازآنجاکه دولت از ایل کرد خواجه(133: 1343 )فیلد، به این ناحیه کوچاند

تنکابن و کجور را تصاحب و احشام و اموال مردم  ۀناحیهای کرد، آنها بهترین زمینمی

ا نهاین مسئله و همچنین معتقدات دینی آدلیل به همین ؛ غارت کردند را کالردشت

کالردشت و کجور  ۀوند و بومیان منطقکم سبب ناراحتی و درگیری میان ایل خواجهکم

روابط خصمانه میان رابینو  .(73: 1323 مکنزی، ؛21: 1322رابینو، ؛ 21: 1347 طاهری،) شد

جهت تصرف بهترین ، بلکه بهیوندها و اهالی کالردشت را نه به دلیل مذهبخواجه

زیرا  ؛باشد درستتواند کامالً این نظر نمی ؛ البته(21: 1322رابینو، ) داندمیمناطق ییالقی 

وند بودند و در یروان او فقط از افراد ایل خواجهکالردشتی، پ سیدمحمددر شورش 

در میان پیروان سیدمحمد کالردشت  ۀمنطق مبنی بر حضور اهالی بومی سخنیمنابع، 

 وجود ندارد؛ با اینکه ساکنان کالردشت نیز مراتب طبقاتی یکسان نداشتند.

در  ،وندخواجه ایل بزرگان از یکی اظهارات طبق

از سادات حسن محمد1سیدبه نام  فردی، م1113/ق1333

طبق رسوم اهل  آنچه یک دهمآوری برای جمع شعشعیم

مریدان باید برای ، دیگر ۀاز زراعت یا حرف ،در سال ،حق

: 1327 فروغی،) به کالردشت رفت ،مرشد خود فراهم کنند

خاندان به  منسوبحسن سیدمحمد .(112 :1327 ساعدی، ؛41

و از نوادگان  1اهل حق ۀگانیازده هایبیگی، از خاندانآتش

مشعشعی را از نیاکان  سیدمحمدها، یبیگآتش. بوده است بیگآتشبیگ، برادر الماس

 دلفانی، ؛411-411تا: بی )ساکی، انداهل حق به شمار آورده ۀگذاران فرقبنیاناز و خود 

کرده ائتالف  خوزستانم، با مشعشعیان 1212ق/1312ها از یبیگآتشزیرا  ؛(131: 1314

افالکی،  ؛111: 1314 )محمدی، ندصاحب اعتبار و نفوذ شده بودبین اهل حق تدریج و به

 و وی نایب)عج(  رامام عصحسن مدعی بود که زمان ظهور سیدمحمد. (1/311 :1321

تدریج عوام به د. بهکرتدخین، روزه و نماز را ممنوع و  گذاشتهایی بدعت اواست.  ایشان

و وی مجبور شد کالردشت را  ندکردمخالفت ستورات او اما برخی دیگر با د ؛او پیوستند

با نام این شخص از  ،هاییدر گزارشاگفته نماند که ن .(3/231: 1332 )ستوده، ترک کند

شود که پس از بیعت می نام برده «سیدحسن خدا»ی و مشهور به بیگآتشسیدحسن 

 (134 تا:بی )ن،ک: مدرسی چهاردهی،
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و درنهایت در  شودمیراهی تبریز و شیروان  منظور تبلیغ،وند با او و بهعلویان خواجه

 ،م1113/ق3133ر د .(113 :1372 )سلطانی،کند مییا فوت  شودمی روسیه گرفتار

پیروان  باشکوهبا استقبال کرمانشاه  ۀاز اهالی صحن سیدمحمداو به نام  1ۀخواهرزاد

وندهای اهل حق را مرید خود خواجهو بسیاری از  به کالردشت آمدحسن سیدمحمد

 ۀدر روزنام شاهناصرالدین .(1/413: 1374السلطنه، عین ؛774: 1342 )اعتمادالسلطنه،کرد 

 نوشته است سیدمحمده.ق را زمان شروع فعالیت 1333همین اوایل  خاطراتش،

 ،مدعی بوددادن مردم پرداخت و نیز به فریب سیدمحمد(. 12 :1337 شاه قاجار،)ناصرالدین

وی را مأمور کرده تا مردم را از ظهور  ،رسیده است 3حسن که به مقام شاهیسیدمحمد

نام  «سام»و  «عالمگیر»و خود را د کرادعای امامت  تدریجبهاو  .با خبر کند)عج(  امام

جنگ برای د و ناسب و شمشیر بگیر ،را فروخته شاناموال و به پیروانش دستور دادنهاد 

د که سید ادعای امامت و نبوت کنالسلطنه تأکید میعیند. باشنآماده زمان همراه امام 

افرادی که  سیدمحمد (.1/413: 1374 السلطنه،)عین داشته و جمعی را مرید خود کرده بود

 ؛3/231 :1332 ه،)ستود رساندبه قتل می ،پذیرفتندحسن را نمیسیدمحمداو و  ادعاهای

و هر  گذراندمیمخالفان را از دم تیغ است  که گفته شده ایگونهبه ؛(121: 1322شیبانی، 

  .(113 :1372 )سلطانی، شدشورش فراهم می ۀاو افزوده و زمینروز به تعداد طرفداران 

یعنی  ؛صحیح است ه،مهدویت خاصباید گفت که مهدویت،  بارۀدرشیعه  ۀطبق عقید

ولی برخی از صوفیه قائل به مهدویت  های مشخص است،ویژگی بان مهدی یک فرد معیّ

وجود برای هدایتگری اند. آنها عقیده دارند در هر عصری باید یک مهدی نوعی بوده

هر شخصی که به  .شخص خاصی باشدداشته باشد و ضرورتی هم ندارد که از نسل 

:  1311هی، ال؛ 27: 1373 )نفیسی، تواند مردم را هدایت کندمقاماتی از معنویات رسید، می

 ،او ۀزادحسن و خواهرسیدمحمدی های اصلی ادعااین باور، یکی از زمینه(. 1/12-11

ها بیان فرقههایی که پیش از این برای رهبران ویژگیبوده است. همچنین  سیدمحمد

داشت و او را برای پیروانش، تبلور عینی  سیدمحمددر  ،(331: 1312 )سینگر، شد

 د.کرتر میپذیرفتنی

 سیدمحمددر آن زمان فرصت مناسبی برای  نیز اجتماعی و سیاسی کالردشت جوّ

 دالیلیکی از در گسترش آن بکوشد.  ،دهکرفراهم کرده بود تا دعوت خود را آشکار 

، لزوم اتحاد ایل در برابر مردم بومی در پرتو سیدمحمدبرای پذیرش ادعای انگیزاننده 

                                                           
محمد کالردشتی.طبق ادعای سید .1  
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ها بیشتر در مناطقی نفوذ داشتند که طریقتشیوخ رهبری واحد مذهبی و سیاسی بود. 

. (122تا: )بایزیدی، بی تر بودای آنها نسبتاً زیاد و زمینه برای کشمکش فراهمجمعیت قبیله

از  که رفتار او .منطقه نیز بر شدّت این امر افزوده بود حاکم مستبد ،قلیسبحانهای ستم

ایل  افراد و مال جان، به و گرفتمی سرچشمه شاهناصرالدین با شنزدیک ارتباط

که درجهت رفع  ه کردآمادپذیرش فردی برای  را وندایل خواجه ،کرداندازی میدست

 .(327: 1373نیا، یوسفی ؛111: 1377 پور،ملک) ستم رئیس ایل، آنها را یاری و رهبری کند

ظهور مدعیان مهدویت در میان مناطق ، نباید فراموش کرد که ذکرشدهعالوه بر مسائل 

در . (123: 1332 )عظیمی، آنها داشتکردنشین، نشان از عمق اعتقاد به مهدویت در میان 

ی مرشدو هرگروه برای خود  روحانیان شیعه حضور نداشتندمیان پیروان اهل حق، 

از امام  ها، شناخت کاملیپیرو طریقت از مردم کردِبسیاری شده بود  شت که باعثدا

 ،دانستندو افرادی که زمان، کیفیت ظهور و حکومت عدل را می نداشته باشند)عج(  زمان

 اساس،براین .(327-322: 1373 برویین سن،؛ 133: 1327 ساعدی،) از آن هم کمتر بود

خواهی طلبی و منجیکالردشتی، موج نجات سیدمحمدترین علت موفقیت مهم

 ویژهبه ،کالردشتی بود سیدمحمدشخص  باامام زمان  ۀنهاناآگاتطبیق وندها و خواجه

 زیرا بنا بر ؛نمودتداعی ظهور و منجی می ،سیدمحمدبرای  «سام» لقب جهت کهازآن

 لقب سام خواهد داشت. بیگ پیشگویی کرده بود که منجی،الماس ادعایی،
 

 کالردشتي سیدمحمدهاي شورش ويژگي. 2

داشت، در مقایسه با ریشه کالردشتی که در باورهای اهل حق  سیدمحمدادعای 

 ند از:اترین آنها عبارتمهمهای متفاوتی داشت که ویژگیهای مشابه، نمونه

، پس از دستگیری . اوقتل مخالفان و آوری سالح برای جنبش مسلحانهجمع. 1

 ؛دکرخود را انکار  ادعای

 اتحاد اعضاء و ایستادگی بر سر عقایدرهبری قاطع، در حرکت سید عالمگیر . 1

 شود؛شاهده نمیم

راه همان مدعیان  ۀدهندبلکه ادامه ،گذاری نکردعالمگیر مذهب جدیدی را پایه .3

 ؛دروغین پیشین بود

سید  حرکت مسلحانهو ها انگیزهبه  عصر این شورش،نگاری هممنابع تاریخ در. 4

میان  و داخلی صرفاً اعتقادی را درگیری شورش اند ونکردهای اشارهعلیه دولت  عالمگیر

شواهدی مبنی بر اعتراض به امتیاز رژی نیز در شورش او دیده نشده اند. دانستهایل 
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اعتقادی و سیاسی  را ماهیت این قیامو کدی خارجی نظیر براون، فوریه  منابعاما  ،است

 یحرکت ،ادعای مهدویتزیرا کشتن ایلخان انتصابی دولت در کالردشت و  ؛انددهکرذکر 

 امامیه بود. ۀت با عقاید شیعر ضدیّسیاسی در کنا

  .طلبیقدرت .2

برخی او را مدعی مهدویت  و )عج( کالردشتی را مدعی نیابت امام زمان ،برخی منابع

بدون اشاره  شاهناصرالدین .(12: 1322 شیبانی، ؛777: 1377 اعتمادالسلطنه،) اندمعرفی کرده

توان کند که میی در توصیف اقدام سید استفاده میاز واژگان به چنین ادعاهایی،

گفتیم بروند این پدر » نویسد:بار میاو یک سنگینی ادعاهای سید را برای شاه فهمید.

و چند جمله بعد « خوردسوخته را بیاورند ببینیم چه جور آدمی است و گُه می

 .(31-31 :1337 ،شاهناصرالدین) «پرسیدم خوب چرا همچه هرزگی کردی؟» نویسد:می

با اینکه ادعا داشت صاحب  کندما تأکید میا ،دهکر معرفی یفوریه او را مدعی پیامبر

او اثری  ۀدر چهر و دکنبیش از دویست نفر را نتوانسته بود مرید خود  ،کرامت است

بزرگ امید  .(313: 1312)فوریه،  باشد ویپیامبری و نزول وحی به  ۀکه نشانشد دیده نمی

ده کر یاطالعاز سرگذشت وی اظهار بی ،سیدمحمد نیز پس از شرح شورش و دستگیری

تعداد  ،ها بودوند که شاهد ماجریکی از بزرگان خواجه(. 41 :1323)بزرگ امید،  است

 اندهکرددویست نفر ذکر و فوریه دالسلطنه را پانصد نفر و اعتما این شورش شدگانکشته

 شاهناصرالدیناما  ؛(772: 1377اعتمادالسلطنه،  ؛234-233 /3 :1332 ستوده،؛ 313: 1312 فوریه،)

)ناصرالدین  «کردهصدوپنجاه نفر از کسان سید کشته و خودش را هم اسیر » نویسد:می

 عصر خودای همگونهاینهای شورشاز این نظر نیز در مقایسه با  (.12 :1337 شاه قاجار،

ق، جمعیت ایل را 1172در  مازندران ۀسفرنام ۀابراهیم، نویسند میرزامتفاوت است. 

تعداد افراد  نوسان بهباتوجه(. 144-143: 1232 )میرزا ابراهیم، ده استکرششصد خانوار ذکر 

نیز رقم پانصد نفر کشته  ،و امکانات قشون دولتی ، در اثر حوادث طبیعی و انسانیایل

در ایران  از وابستگان سفارت بریتانیا ،(kenedi) کندی کدی به نقل از. موردتردید است

در سال آینده را  شاهناصرالدینمرگ  ،نوشته است این سید شورش عالمگیر،با زمان هم

کدی آمده است.  ۀفقط در نوشت ادعای پیشگویی(. 132: 1321)کدی،  بودپیشگویی کرده 

 ،توجه مریدانشبرای جلببه رسم شیوخ صوفیه  سیدمحمداین امکان وجود دارد که 

 این موضوع بهازآنجاکه در سایر منابع  ه باشد.صحبت کرد شاهناصرالدینسرنوشت  ۀدربار

ها این ابهامات و تناقض طور قطع پذیرفت.توان بهاین مطلب را نمی ،است نشدهای اشاره
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به دالیل  ،منابع موجود در وقایع کالردشتی در شرح سیدمحمدماهیت شورش  ۀدربار

زمانی شورش با نهضت تنباکو و ، همکشورشدن اوضاع طر از کنترل خارجخو سیاسی 

 ؛کاری دولت بوده استتوجه به اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نهضت و مخفی

های عالمگیر برای مردم آشکار خواست جزئیات شورش و ادعانمی شاهناصرالدینزیرا 

شاه و  های آنان وجود داشت.و داعیههمچنان موضوع بابیت و بهائیت  ویژه آنکهبه شود،

دادند ماهیت مذهبی و سیاسی قیام را پوشیده نگاه دارند و السلطان ترجیح میامین

امی برای های نظشمال، دسته ۀمنطقعشایر در به دلیل شورش برخی  نند کهوانمود ک

 یاگرچه این شورش(. 132: 1321)کدی،  نداهشدبازگرداندن نظم به کالردشت گسیل 

فراگیر از نوع شورش بابیه وجود  یبه جنبششدن آن ولی ظرفیت تبدیل ،دمحلی بو

زمان، یعنی جنبش تنباکو و شورش در دو جبهه هم خواستداشت و دولت نمی

ازطرف « عالمگیر» ب نامانتخاهای شورش و همچنین ویژگیکالردشتی درگیر شود. 

مریدان او با » اهل حق وابسته به خاندان مشعشعی است. ۀالگوبرداری شاخ ،سیدمحمد

انتخاب  .(41-47: 1323 )بزرگ امید، «بیل و چماق آمده بودند عالم را برای وی فتح کنند

 ۀگذار فرقبنیان اح،فلّ سیدمحمدشباهت زیادی به ادعاهای عالمگیری  نام عالمگیر

کردار و پندار و اظهار » است که لذا در این مورد گفته شده ؛شته استمشعشعیان دا

کید سید حسن مشعشع به أنعل گفته و تلقین و تبهمطابق و نعل سید در این مرحله،

نظر چنین به ؛ بنابراین(113 :1372 نی،)سلطا «نهضت مشعشعیان بودپیروانش در آغاز 

و تهییج  کالردشتی سیدمحمدپیروان در میان جاذبه ایجاد  به رسد که این موضوع،می

  د.شمیمنجر به وی  آنها برای پیوستن
 

  آن هايکالردشتي و پیامد سیدمحمد شورشفرجام . 2

، توتونو تنباکو زمان با اعتراضات عمومی در کشور علیه امتیاز عالمگیر هم سیدمحمد

تفسیرهای ها نیز د که در آن زمان و بعدکرا آغاز با فراخوانی پیروانش، حرکتی ر

 است؛ مختلفی از آن شد. برخی همان زمان مدعی شدند که این شورش علیه دولت بوده

)فوریه،  کندزیرا او معتقد بود که دولت، دین را تضعیف و از قوانین شرعی سرپیچی می

نوع همراهی پیروانش نشان  .(23: 1313براون،  ؛41-47: 1323؛ بزرگ امید، 113-111: 1312

کدی  .های دینی در این شورش بسیار پررنگ استمبانی اعتقادی و آرمان دادمی

، به نقل ق1333/م1131دسامبر  در که آورده (daily news) وزدیلی نی ۀروزناممطلبی از 

از  سیدی ه؛ای برپا شددر کالردشت قیام مسلحانه :ه استاز خبرنگار خود در تبریز نوشت
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دچار انحراف  تعالیم دین اسالم ه داردعقید ورفته  کالردشتبه کرمانشاه  ۀاهالی صحن

فساد  ۀبردن ریشرا برای ازبینوی خداوند  . او مدعی استباید اصالح شود که است هشد

عبادات روزانه را  ،هخود را به کسوت اولیاء درآورداو و تهذیب اسالم برگزیده است. 

ه آوازۀ تقدس فراهم کرد ،و این چنین برای خود هددناپذیری انجام میصورت خستگیبه

را موردتردید قرار دادند و در مخالفت با ادعای وی مبنی  شافرادی که حجیتوی . است

رسد که این به نظر میرسانده است. کردند، به قتل اج احتج )عج( بر جانشینی امام زمان

 در. حکومت دنیوی را در سر دارد ۀداعیپیشوایی مذهبی، بلکه حتی  ۀمرد نه فقط داعی

 قدرت خواهد نشست ۀیک مهدی جدید بر اریک ،صورت شکست قوای دولتی از این سید
 (. 133-131: 1321)کدی، 
کالردشتی، از کالردشت بیرون رفت. سیدمحمدکم آوازۀ غارتگری و جهانگیری کم

را  اودرصدد برآمد و  درگیر شدو مریدانش  سیدمحمد ، باوندقلی، ایلخان خواجهسبحان

اش به قتل رساند و نفر از خانواده نُهرا به همراه  ایلخان ،؛ اما سیدمحمددستگیر کند

 دیگردر روایتی . (121: 1322شیبانی،  ؛772-774: 1377اعتمادالسلطنه، ) ا را سوزاندنهاجساد آ

قلی به همراه دو تن از پسرعموهایش در این درگیری در سبحاناست که گفته شده 

 شاهناصرالدیندربار  موجب نگرانیاین واقعه  .(113 :1372 )سلطانی، آتش سوزانده شدند

برای سرکوب  شاهناصرالدینمحلی داشت.  ۀیافتزیرا حکایت از شورش سازمان ؛شد

خان ساعدالدوله به کالردشت اهللنیروی سید عالمگیر، پانصد سرباز را به فرماندهی حبیب

. ساعدالدوله وقتی به (1/413: 1374 السلطنه،عین؛ 772: 1377السلطنه، )اعتماد فرستاد

پاسخ به در و  نشدتسلیم  اواما  ؛تسلیم شود خواست سیدمحمد ازآباد رسید، مرزن

زند و لشکر ا آسیب نمینهتوپ به آ که کردادعا ، ساعدالدوله ۀمریدانش از توپخان نگرانی

 دیگری یکی سبز، ؛سه پرچم داشتدشمن در نظرشان مانند حشرات خواهد بود. او 

بر باالی پرچم و شکل « ...نا فتحناا» ۀکاری شده بود که آیها سوزنیکی از پرچمو سرخ 

مدرسی چهاردهی،  ؛3/234: 1322 ،ستوده) نقش بسته بوداژدها و گل نرگس در پایین آن 

روح قدسی، مقام حقیقت و نفس مطمئنه  سبز نماد ،از منظر عرفای بزرگ. (132 تا:بی

ت و . رنگ سرخ نیز نماد همّ(77: 1322 خیوقی، ؛171: 1314 بلخاری،) شناخته شده است

های عارفانه گاهی اژدها تمثیل و تصویری از در روایت .(: همانخیوقی) قدرت است

ها و نمایانگر عذاب گناهکاران است و زمانی نیز نمودار کرامات بزرگان صوفیه زشتی

 در انتخاب سیدمحمد رسد. به نظر می(312-113: 1373 )رستگار، شودمحسوب می

 وجود نقش اژدها بر احتماالً گونه کههمان است؛ ها توجه داشتهبه این ظرافتها پرچم
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سرانجام . است بوده ترس در قشون دولتیهیبت و ایجاد جهت بههای او پرچم یکی از

در حالی که سید  همان روز اول درگیری،در غروب آفتاب مختصری،  پس از درگیری 

هزار شش ، دولتاعتمادالسلطنه ۀبه گفتدستگیر و به دربار شاه فرستاده شد.  ،جنگیدمی

 براساس نظر(. 772: 1377)اعتمادالسلطنه، کرد هزینه تدارک این چند قشون برای تومان 

در این درگیری دوازده نفر از سپاهیان ساعدالدوله کشته و چند نفر هم  ،شاهناصرالدین

ای هپس از پایان شورش عالمگیر، درگیری(. 12 :1337 قاجار،شاه )ناصرالدین وح شدندمجر

. درگیری با اردوی دولتی شدت گرفتدر منطقه و نواحی ساحلی مردم کالردشت ایل و 

وند شد. اهالی کالردشت برگشتگی ایل خواجهباعث بخت ،و قتل ایلخان منصوب شاه

های بسیاری را به پرداختند. خانهوندها همراه با قوای محلی به امحاء و نابودی خواجه

؛  234-3/233 :1332 ستوده،) آتش کشیدند و اموال روستاهای کردنشین غارت شد

 .(322: 1373نیا، یوسفی

ساعدالدوله او را با که  اندتوصیف کردهچنین سید به تهران را  آوردن ۀصحن ،منابع

چی افواج تهران، قزاق و موزیکخانه و تمام خانه و زنبورکتشریفات بسیار ازقبیل توپ

گزارش  شاهناصرالدین .(47: 1323بزرگ امید،  ؛771: 1377)اعتمادالسلطنه،  به تهران آورد

سید را از دروازه شمران وارد کرده » :نویسد؛ او میده استکرمشروحی از این واقعه ارائه 

زن برای تماشای سید  مردم شهر هم از مرد و آورده بودند.بودند و از خیابان چراغ گاز 

 دستارسید را با . (33: 1337 شاه قاجار،)ناصرالدین «هزار نفر جمع شده بودنددر بیستبه ق

به )ع(  سجاد امامورود  شبیهبالتشبیه  ،بازوی بستهو زنجیر به گردن  رنگ بر سر،سبز

این صحنه در نزد مردم پایتخت نوعی  بردند. شاهناصرالدین به قصر سلطنتیشام 

: 1377)اعتمادالسلطنه،  کردندمردم گریه میکه ؛ چنانم و همدردی برانگیختاحساس ترحّ

الت با آن تجمّرا  و عادی فقیر یاز اینکه فرد ،اعتمادالسلطنه که شاهد واقعه بود .(771

 خارجی فرماندهاناگر یکی از  پرسدو از خود میکند میاظهار تعجب  ،آوردندبه تهران 

برای فوریه نیز با وجود ادعای  .(771: 1377السلطنه، )اعتماد کردندچه می ،گرفتندرا می

، غیرمرسوم به نظر ، رعایت تشریفات و احترامو ایجاد آشوب سیدمحمدعالمگیری 

نمایی هدف ساعدالدوله از نمایش تشریفات، بزرگ ظاهراً(. 313: 1312 )فوریه، رسدیم

. سید مشابه و پیوستن به یک شخص گناهکار بودپیروزی خود، ترساندن مردم از اقدام 

گفت و حاضر به قبول در برابر شاه با صالبت سخن میاو را به حضور شاه بردند. 

، کردحساس خطر اما هنگامی که ا ؛خود در برپایی شورش کالردشت نبودمسئولیت 
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سید سرش را پایین انداخت و گناه را به گردن دیگران انداخت.  ،دادتغییر  خود رالحن 

وند از قبل درگیری اهالی کالردشت با ایل خواجه بلکه مدعی بود هرگز شورش نکرده،

به ورات آوری نذمرتباً برای موعظه و جمع ،اهل حق ۀاز طرف پیشوای فرق اوداشتند و 

 الیز حضور او برای درگیری با اهوند اوآمد داشته است. ایل خواجهکالردشت رفت

وند را گروهی شورشی علیه دولت معرفی خواجه ۀقبیلالی، منطقه استفاده کردند و اه

را ساعدالدوله، به دلیل برخی  شداستان ادعای امامتاو حتی مدعی شد کردند. 

به شاه گفت به  همچنیناست. ر آن منطقه ساخته و پرداخته اختالفات محلی د

 کافی بود ،شدفرستاده میبه دنبالش اگر فردی و  نبودنیازی فرستادن قشون 

خود  .(221-221: 1312؛ ورهرام، 1/413: 1374السلطنه، عین؛ 771: 1377 )اعتمادالسلطنه،

پرسیدم خوب چرا » نویسد:کند و فقط مین جزئیات اشاره نمیبه ای شاهناصرالدین

که من سیّاح بودم و کرمانشهانی هستم و  ؛زدنبنا کرد به حرف همچه هرزگی کردی؟

 همه را مُجاب خواهد کرد و زد که دیدم اگر بخواهد این طور حرف بزند،طوری حرف می

 ،ترتیباینبه(. 31: 1337 شاه قاجار،)ناصرالدین «ببریمخیلی ترسیده بود که مبادا سرش را 

 د.کرانکار  ری از تسلیم به ساعدالدوله راخوددا و مخالفان کشتار، شعارهاادعای امامت، 

بیندازند و تأکید زندان  بهرا  سیدمحمددستور داد  شاهناصرالدین شفاهی، ۀنامبا این توبه

 .(771 :1377 )اعتمادالسلطنه، را از سرش بردارند سبزدستار  کرد

کشتار  به دستور وی، سیدمحمدبه قتل مخالفان توان از پیامدهای این شورش می

ترشدن شکاف و اختالف میان وند توسط نیروهای دولتی، عمیقزیادی از ایل خواجه ۀعد

سرکوب شورش اشاره  برای سنگین ۀوند، صرف هزینمردم بومی کالردشت و ایل خواجه

استفاده از این باور حضور مدعیان مهدویت و سوءۀ مسئل نشان داد ،از سوی دیگر د.کر

بنابراین پیش از آنکه ؛ هر لحظه امکان بروز دارد، مناطق کوچک و بزرگ ۀدینی، در هم

د. اقدام کرشود، باید با آن مقابله تبدیل همچون جنبش بابیت به بحران عمیق اجتماعی 

را  این شورش در سایر مناطق ۀزودهنگام دولت مرکزی و تالش برای جلوگیری از اشاع

های د دولت مرکزی قاجار برای مقابله با شورشاز رویکرد جدی یمهم ۀشاید بتوان  نمون

 .آن دانستپس از ای فرقه دینی
 

 کالردشتي سیدمحمدروحانیت و شورش . 2

های گوناگون فرقه هایی علیه علمای شیعه با حمایتحرکت ،قاجار از زمان محمدشاه

فعالیت صوفی  ۀفرق بسیاریتعداد در این دوره  کهچنان ؛صوفیه صورت گرفته بود
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میرزا آقاسی  ،و وزیرش شاهمحمدحمایت  از ،. تظاهر به تصوف(124: 1372 )ناطق، داشتند

 .کردوارد میمنزلت و نفوذ علما در میان مردم  سنگینی بر ۀامر ضرب این .برخوردار بود

حرمت علما و  ظاهر، اواگرچه به. این شرایط وجود داشتنیز  شاهناصرالدین در زمان

های مشرب مانند اسالفش با مدیریت اختالف بین نیز ویاما  ؛داشتروحانیان را نگه می

کرد. فرق مرتبط با تصوف جلوگیری می روحانیتیابی از قدرت ،فکری و عقیدتی مختلف

با  زیرا این دیدگاه همچنان وجود داشت که ؛برخوردار بودندنیز از حمایت و احترام شاه 

 امکان ارتباط از رهبری امور سیاسی و اجتماعی، و کنار ماندن آنها شدن روحانیتمنزوی

؛ 172-11: 1323 )الگار، یابدکاهش می شانو زمینه برای دخالتبا آنها محدود شده جامعه 

  .(123: 1331 جواهری،

روحانیت شیعه نبود؛ اما  ۀتهدید مستقیمی برای جامع های اهل حق اگرچهجنبش

 یعنوان شورشتوان بهرا می آنها ،امامیه نبودند ۀشیعۀ به شیو انهآبه دلیل اینکه 

در )عج(  دعاوی علمای شیعه، مبنی بر جانشینی امام زمانتعالیم و غیرمستقیم برضد 

دعاوی  ،مانند سید عالمگیر ی افرادیادعای امام زمان؛ چون شمار آوردزمان غیبت به

توان از یک می. این مسئله را کردکلی انکار میقرار داده یا به تردیدعلمای شیعه را مورد

های رسمی مذهبی و از سوی ها و تضییقات تحمیلی سازمانیتسو ناشی از محدود

در  .(12-12: 1324)حائری،  دستاورد فساد و ستمکاری حکمرانان کشور دانست ،دیگر

اگرچه برخی  ؛منابع ذکری از موضع علما در برخورد با این شورش نیامده است

 اندلما معرفی کردهعهای مذهبی و پژوهشگران با صراحت، این شورش را ضد مقام

های علما در گیری. اما در بررسی اینکه چرا هیچ گزارشی از موضع(243: 1312 )ورهرام،

سید عالمگیر مدعی بود که حاکمیت شاه  توان گفتمی ،برابر این شورش وجود ندارد

قاجاری و دستگاه حکومتی او عامل بربادرفتن دین شده و آنها از قواعد شرع اطاعت 

این شورش و منتشرنشدن اخبار آن  کوتاهمدت . همچنین (311: 1321 )فوریه، کنندنمی

یابی پایان اخبار مربوط به ادعاهای دینی و مهدویتی سید عالمگیر و  ویژهبه ،در کشور

 شفاهی، او ۀمنااینکه در توبه ویژهبه ؛علما فراهم نکرد واکنشسریع آن، زمینه را برای 

کرد ساعدالدوله اعالم  ۀپرداخت و ساخته آن را و انکاررا  شداستان ادعای امامت

پافشاری او بر ادعاهای خود نیز موجب  عدمهمین  بنابراین ؛(771: 1377 )اعتمادالسلطنه،

 نداشته باشیم. گزارشیروحانیت  ۀناحی ازعلیه او تا است شده 
 



 92/ 1911، بهار 1،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 کالردشتي پس از آزادي از زندان سیدمحمدسرنوشت . 2

های مشابه خود، حکم های مهم شورش سید عالمگیر در مقایسه با شورشیکی از ویژگی

برای سید،  شاهناصرالدیننهایی صادر شده برای این شخص و مسائل بعدی آن است. 

اعتقادی ممکن است در  که برای یک شورشی سیاسیصادر نمود را کمترین مجازاتی 

های سید را نداشته و از ترس شنیدن صحبت که حوصله شاهناصرالدین نظر گرفته شود.

گفتیم حاال » دستور داد: مجال ادامه صحبت کردن را به او نداده، جذب دیگران به سید،

 قاجار، شاهناصرالدین) «زند و بعد ببرند انبار باشد تا بعد حُکمش بشودببرند عکسش را بیندا

در زندانی شدن سید عالمگیر برای مدت کوتاهی، حدود یک سال، آن هم  (.31: 1337

ای را هر هم موضع دینی و هم سیاسی داشته و منطقه ،سید و پیروانشطی که شرای

چند برای مدت کم، دچار آشوب و بحران نمودند و حتی دست به کشتار زدند، نهایت 

 نکته قابل توجه در این موضع شاه، مالطفتی بود که شاه قاجاری با یک شورشی داشت.

اشتند نیز چنین رفتاری با دیگر افرادی که در این شورش با سید همکاری د اینکه تقریباً

به دستگیری یزدان قلی خان کالردشتی که همراه سید  شاهناصرالدیندر این زمینه  شد.

 شاهناصرالدین) کنداشاره می در کالردشت شورش آفرینی کرده بود و دستور حبس او،

ق، از حبس آزاد شد و پس از آن در تهران 1313محرم  17سید در  (.132: 1337 قاجار،

 نمودکرد و ماهی بیست تومان از دولت، مقرری دریافت میآزادانه زندگی می

به رغم این گزارش، اطالعات بسیار کمی از روزگار پس از (. 123: 1342 )اعتمادالسلطنه،

آزادی او از زندان در اختیار است. مسلّم اینکه او ملزم به اقامت در تهران بوده است. 

موجود  سیدمحمد دربارهم، 1312ق/1334تا سال  ،م1311ق/1313 از سالاسنادی 

 ،است. محتوای این اسناد در قید حیات بوده او تا آن زمان دهدکه نشان می است

 شاهناصرالدینزمان  ازای است که پرداخت مقرری عقب افتاده های مکرر او دردرخواست

 است.  برای وی تعیین شد و اعتمادالسلطنه در خاطراتش به آن  اشاره نموده

مربوط به  ارسال شدهرت مالیه وزا کالردشتی برای سیدمحمدای که از نامهاولین 

 م، است.1311ق/1313 رجب سال 2تاریخ 

به چه  شاهناصرالدینسید مظلوم کالردشت را مسبوق هستید دوره استبداد  ما» 

حال وارد این شهرم کردند در سال هفتصد و بیست تومان یومیه قرار بود که در اینجا 

بمانم ماه به ماه میرسید در برقراری مجلس اول دویست و بیست تومان آن را مقطوع و 

پانصد تومان به گمرک حواله نمودند تا بحال رسیده چون دعاگو سلسله و ایل دارم 
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دهند و در ز خرج منزل دارم از دولت در سال پانصد آن بما میماهی یکصد تومان متجاو

ام و حاال نمی توانم با این شهریه جزئی این مدت بیست سال مبالغ کلی مقروض شده

گانی نمایم سه حاجت دارم و حجت تمام می نمایم اوالٌ اینکه من مظلوم را مرخص زنده

را پس  م دوم اگر صالح ندانند رفتن مافرمایند بروم در میان ایل و طایفه خود دعاگو باش

کار و خرج بنده برآیند اگر این عرایض دعاگو قبول نشد یک باید از عهده جواب طلب

ظلم فاحش فوق العاده در این دوره مشروطیت و آزادی بر سر مظلومی من بیفزایند که 

سید  تکلیف معلوم شود استدعای جواب کافی در حق مظلوم فقیر عطا فرمایند دعاگو

 (.42714/143 )ساکما: «کالردشت

 خواست ءت وزراای از هیئ، وزارت مالیه در نامهم1311/ق1313 )تیرماه( سرطان 13

کالردشتی در مدت اقامت در  سیدمحمدقرضی که  مقدار حقوق و کافی بودننا ۀدربار

یا حقوق وی را دولت  استدر این نامه تأکید شده رسیدگی کنند.  ،تهران اظهار نموده

اضافه کند تا قروض خود را به طلبکاران پرداخت کند و بتواند در تهران مقیم باشد یا 

 اداره سر(. 42714/143 )ساکما: کندبرگردد و در آنجا اقامت  کالردشتاجازه بدهند به .

 اینامهم، 1311/ق1313 )مرداد( اسد 11 دردر پیگیری موضوع،  رشته داری وزارت مالیه

 ،و در آن نامه قید شده پانصد تومانی که از طرف دولت دنمو ارسالبرای خزانه دار کل 

ه ب در نظر گرفته شده وردشتی در تهران کال سیدمحمدمخارج اقامت  تأمین برای

مدتی است  ،سیدمحمدهای طبق درخواستشد، می صورت شهریه از گمرک پرداخت

را اداره  حقوق او حوالهاز این رو  ،است تل شدهمخ اوو امر معیشت  ت نشدهکه پرداخ

به  ،تاریخ تنظیم این نامهو اقساط آن را تا  تحویل بگیردخزانه داری مرکزی باید 

بنا بر درخواست کابینه نیابت  (.42714/143 )ساکما: نمایدکالردشتی پرداخت  سیدمحمد

، از طرف سیدمحمدوجه مقرری تر سلطنت، ناصرالملک، مبنی بر پرداخت هر چه سریع

م، ارسال شده است 1311ق/1313 )مهر( میزان 1در برای کابینه  اینامه ،وزارت مالیه

کالردشتی از محل گمرک بر حسب دستور خزانه  سیدمحمدکه پرداخت وجه حقوق 

داری کل تأکید شده است که ماه به ماه ل، امکان پذیر نیست ولی به خزانهداری ک

 (.42714/143 )ساکما: کنند حقوق او را مرتب پرداخت

 4بدهی خود به تجارتخانه تومانیانس به ،ق1313 )مهر( میزان 17 نامهدر  سیدمحمد

اشاره نموده و از وزارت مالیه خواسته در صورت امکان، این بدهی را به تجارتخانه 

لذا  ؛ماندپاسخ میاری کل بیهای ارسال شده به خزانه دپرداخت نماید. از آنجا که نامه
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ای که به داری کل درخواست نموده که به موجب حوالهوزارت مالیه مجدداً از خزانه

کالردشتی موجود است، وجه  سیدمحمدتصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده و نزد 

 ق،1313 )مهر( میزان11 تا زمان دریافت این نامه یعنی ق،1313از ابتدای سال آن را 

م، در یکی 1311ق/1313 )آبان( عقرب 3 وزارت مالیه (.42714/143)ساکما: نماید پرداخت

کالردشتی با سایر  سیدمحمد، تأکید کرده است، فرستاده برای شوستر یی کههااز نامه

ارباب حقوق و موظّفین تفاوت بسیاری دارد و باید طبق دستور کابینه نیابت سلطنت یا 

داند وجه مقرری پانصد تومان او ح میمحل وجوهات گمرک یا هر محلی که صالاز 

داری به نههای ارسالی به خزامحتوای نامهبررسی از (. 42714/143 )ساکما: پرداخت شود

 پرداخت نشده است.  سیدمحمدم، مقرری 1311ق/1313 رسد تا آخر سالنظر می

داری کل، معاون خزانه 2ای به مرناردم، در نامه1311ق/1333 )فروردین( در حمل

، ترتیبی برای پرداخت مبلغ پانصد سیدمحمدشکایت مجدد ابالغ شده برای جلوگیری از 

ق، نیز 1333ها در سالنگاریمه این نا (.42714/143 )ساکما: تومان حقوق وی اتخاذ نماید

م، برای 1311ق/1333)دی( جدی 2در  سیدمحمدنتیجه بوده است به طوری که بی

ای نوشته و در آن به فرا رسیدن ایام نامه ،داخله وزیر، السلطنهادیب  ،حسین سمیعی

نوروز و مخارج شب عید اشاره نموده، از وی خواسته است در خصوص پرداخت حقوق 

این درخواست را به وزارت مالیه انتقال داده السلطنه نیز  ادیبو  نمایددیوانی او اقدام 

که وزارت مالیه برای  هاییابالغبه دنبال  (.432: 1317 ؛ نیکوهمت،42714/143 )ساکما: است

، نصرت السلطنه م، برای1311ق/1333)بهمن( دلو 11در  ایمرنارد نامهمرنارد فرستاده، 

فرستاده است که به زودی نسبت به رفاه حال صاحبان حقوق  عموی احمدشاه قاجار،

 (.433: 1331 ،؛ بوالرد، رابینو و چرچیل42714/143 )ساکما: رسیدگی خواهد شد

بین م، 1312ق/1334، تا م1313/ق1331بین سال  همچنانها این نامه نگاری

اگر چه  ،ه استداری مرکزی ادامه داشتو خزانهیه وزارت مال کالردشتی، سیدمحمد

 کرد.پیدا میهایی وقفه

معاون وزیر مالیه چنین م، 1312ق/1334 در سال سیدمحمددر انتهای آخرین نامه 

رعایت اولیای امور بوده این سید از سالکین طریقت است و همیشه محل » نوشته است

 .(42714/143 )ساکما: «توجهی خاص در مورد ایشان بشود است. خوب است در این مورد

 سیدمحمدرا معوقه یک قسط از حقوق نیز در گوشه همین مکتوب نوشته، وظایف  ۀادار



   ادعاي مهدويت سیدمحمد کالردشتي در دورة ناصرالدين شاه؛ پیامدهاي اجتماعي آن و فرجام مدعي/ 23

را هم به زودی  گذشتهقسط ماه  حواله و است گرفته کالردشتی همین چند روز اخیر

 . (42714/143 )ساکما: نمودخواهد دایره وظایف صادر 

از سرانجام  ،و پس از آن باقی مانده است سیدمحمدای است که از آخرین نامه این

 آنچه به عنوان اطالعی در دست نیست اما از سال درگذشت اوو  کالردشتی سیدمحمد

مورد احترام پیروان اهل  هاتا مدت ،شتهقرار داکالردشتی در چیتگر  سیدمحمدمزار 

از کرمانشاه تا آذربایجان، در بین  ویژهبهاست. همچنین در مناطق غربی ایران  بوده حق

در روستای برخی از پیروان اهل حق، سید همچنان مورد احترام است تا جایی که 

چندین عکس نیز  ،در جمعخانهروستا ایلخچی آذربایجان در کنار عکس مرشدهای آن 

: 1343 ؛ طبیبی،131: 1323 )مدرسی چهاردهی، دیده شده استکالردشتی  سیدمحمداز 

 (. 11: 1327 ؛ ساعدی،1412
 

 نتیجه. 9
، هنجار ، ستیز با مذهب رسمی کشورقدرت طلبیمهدویت، هدف مدعیان دروغین 

دارند ولی راهکاری برای ها ادعای راهنمایی منافع مادی است. آنکسب شکنی و 
ت به صورت ناگهانی رهبری، رستگاری و آرامش مردم ندارند. ادعاهای دروغین مهدوی

ی در های فکری، سیاسی، اجتماعی، اخالقی و اقتصادبلکه زمینه شوند،شروع نمی
، سرخوردگی ایسیاسی، قبیله هایها و درگیریع، نزاهاها اثرگذارند. چالشپیدایش آن

های اجتماعی به سمت تغییر ارزش و ، ضعف عقالنیت جمعی، فقروضع موجود از مردم
اشخاص سر برآورند  ،در ادوار مختلف تاریخی کند، تافراهم میرا  ایزمینه ،مادی گرایی

ادعای دروغین  ،و خود را منجی موعود بنامند. سید عالمگیر نیز در چنین مقطعی
از خطر  ادعای پیشین خود را انکار کرد و ۀمهدویت را ساز نمود و پس از اسارت، هم

از مرگ نجات یافت و به این ترتیب علما نیز در مقابل ادعای وی واکنشی نشان ندادند. 
ها فرقهحمایت از  در این راه مهم بود وبسیار  شاهناصرالدینآنجا که حفظ سلطنت برای 

برای وی مقرری تعیین د و را از زندان آزاد نمو سیدپس از یک سال،  ،برخوردار بودنیز 
از پیامدهای این . با این شرط و تأکید که سید اجازه خروج از تهران را ندارد نمود

 ۀکشتار عد کالردشتی به دستور وی، سیدمحمدمخالفان  کشتار توان بهشورش می
تر شدن شکاف و اختالف میان وند توسط نیروهای دولتی، عمیقزیادی از ایل خواجه

جهت سرکوب شورش  سنگینوند، صرف هزینه مردم بومی کالردشت و ایل خواجه
ها و شرایط متفاوت از ویژگی. از بررسی این شورش کوتاه مدت اما با اشاره نمود

به سبب فقر فرهنگی، اقتصادی و وجود  که توان تأکید کردمشابه، باز میهای نمونه
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ایجاد این  ۀزمینو د اباز ایست فکری از پویایی و تحرک ایرانی جامعه ،ناصری استبداد
گاه در حد و اندازه بابیت و بهائیت نتوانست اگر چه این شورش هیچ .شدفراهم  ورشش

بحران ساز شود، اما زنگ خطری بود که سرپوش نهادن بر آن، جامعه را به بن بستی 
 نمود یافت. شاهناصرالدینرساند که راه برون رفت از آن، در ترور 

 

 هانوشتپي
دانند در حالی که هیچ کدام کرامت مینامند و سید خود را مظهر و صاحب ، می«سید». اهل حق، مرشد خود را 1
«(. اهل حق»/ذیل1: 1313المعارف تشیع، ؛ دایره147-1/142 تا:)شیرازی، بی )ع( نیستند از اوالد ائمه هاآن از

همچنین بین اهل حق، سید، شخصی است که فرزند یکی از یازده خاندان اهل حق باشد و وظیفه او دعای نذورات 
 هاستها بودند که سید محمد کالردشتی منسوب به آنن یازده خاندان، آتش بیگیخواندن است. یکی از ای

 (.177: 1323زاده،)صفی
های صوفیانه نیز در عقاید اهل حق وجود گرایشهای وابسته به مذهب تشیع است. . مسلک اهل حق از شاخه1

 : مقدمه مصحح(.1321؛ جیحون آبادی، 317-312: 1311)والیزاده،  دارد
کمال رسیده و  ۀاهل حق، شاه یا سلطان لقب کسی است که با طی مراحل طریقت به آخرین مرحل ۀدر فرق .3

 (.24: 1324 )الهی، مقام مظهر الهی و اولی األمر را داراست
م، در تبریز تجارتخانه دایر نمود و سپس از 1143ق/1127 . هاراتون تومانیانس تاجری ارمنی بود که در سال4

های او م، به کار صرافی پرداخت. از جمله فعالیت1131ق/1333 بانکداری روسیه از سال ۀبا شیوطریق آشنایی 
 (.133: 1321 )شیبانی، درصد و پرداخت وام بود 2 خرید و فروش ارز، افتتاح حساب جاری با سود

 منصوب نمودم، مظفرالدین شاه، ژوزف مرنارد بلژیکی را به ریاست کل گمرک 1337ق/1312 . در اواخر سال2
م، مورگان شوستر آمریکایی به عنوان خزانه دار کل انتخاب شد. به 1311ق/1313 (. در سال143 :1322 )دستره،

ها مرنارد و شوستر کشمکش رخ داد. زیرا وزیر مختار روسیه مخالف فعالیت ها و در رأس آنتدریج میان بلژیکی
عواید  ۀ(. شوستر اصرار داشت هم131: 1344 )شوستر، مستخدمین بلژیکی زیر نظر خزانه دار آمریکایی بود

هایی که بدون امضاء گمرک به حساب او ریخته شود و امور مالی در اختیار او باشد، بنابراین بانک از پرداخت حواله
نمود. از سوی دیگر مرنارد و کزیل، وزیر مختار روسیه تالش کردند که بانک شاهی شوستر بود، خودداری می

 ؛ دستره،111-113: 1344 )شوستر، ایی که فقط امضاء مرنارد را دارد، قبول کند و وجه آن را بپردازدهحواله
سید محمد کالردشتی و سایر  ۀ(. به همین دلیل امور مالی کشور دچار اختالل شد و حقوق معوق134: 1322

الی خزانه نامناسب بود و درآمد شد. بعد از رفتن شوستر از ایران همچنان وضع مطلبکاران از دولت پرداخت نمی
 (.113: 1322 )دستره، یافتدولت به صورت مداوم کاهش می
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