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 دهيچک

ـیات مهـم ایـن     از دوره، در تعالیم همه ادیان بزرگ اي به نام آخرالزمان یاد شده است. از جملـه خصوص
در دو دیـن اسـالم و    بخصـوص ظهور منجی آخرالزمان است. آموزه ظهـور موعـود آخرالزمـان    ، دوره
نتظـار  اهمیت ایـن موضـوع بـراي پیـروان ادیـان و شـوق و ا      دلیل اي دارد. نظر بهحیت جایگاه ویژهمسی

ـتفاده  افرادي از این رغبت عمـومی سوء ، همواره در طول تاریخ، ظهور ۀهمیشگی آنان براي درك واقع اس
ـته  انـد.  سازي دسـت زده منجی موعود به فرقهبه نام ، کرده در هـر دو دیـن اسـالم و    ، در دو سـده گذش
متعددي شـکل گرفتنـد   هاي فرقه، ظهور منجی موعود فرض اعتقاد بهبه دالیل مختلف و با پیش، تیمسیح

  ها قرار گرفته است.رهبران فرقه استفادهمورد سوء، که عوامل مشترکی در دو دین
ـبب    بررسی عامل ادعاي دریافت کشف و شهود در ظهور منجی موعـود مـی   این مقاله به پـردازد کـه س

  ها در مسیحیت شده است.پیدایش فرقه شیخیه در اسالم و مورمون
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  مقدمه
بـر   افـزون از جنبه الهیاتی در ادیان آسمانی برخـوردار اسـت.    ايبرجستهباوري از جایگاه موعود شکبی
 آینـد. شـمار مـی  تی در ادیان ابراهیمـی بـه  موضوعات مهم و حیا، شناسیموضوعات مرتبط با آخرت، آن
اي و دینـی بـه   بیشترین سهم را در اختالفات فرقهپس از خداشناسی ، باوريموعودتوان گفت: مقوله می

تنهـا  همواره یکی از مسائل مورد بحـث بـوده و نـه   ، خود اختصاص داده است. این مسئله در طول تاریخ
رکت کـرده و بـه دوران   چه که تاریخ رو به جلو حبلکه هر، در گذر تاریخ از پویایی آن کاسته نشده است

تري در اعتقـادات مـردم بـه دسـت آورده اسـت.      و نقش اساسیتر . این اعتقاد زندهتر شدصر نزدیکمعا
سـاز  زمینـه ، بـاوري اعتقـاد بـه منجـی    شاهدي بر این است کـه ، گرفته در این خصوصمطالعات صورت

له رنـگ شـدن مسـئ   بـا پر ، زیرا که در دو قرن اخیر ؛هاي متعددي در این دو دین شده استپیدایش فرقه
قـاد و بـا   هـایی براسـاس ایـن اعت   فرقه، م در اسالم و هم در مسیحیته، ظهور و آمدن منجی، آخرالزمان

شخصـی بـا   ، هـا در ایـن فرقـه  انـد.  آوردهسر بـر ، باوري و آمدن منجی داشتندتفسیر خاصی که از موعود
یـز دارا  و ن، یانادعایی مرتبط با ظهور منجی داشته است. با جمع پیروان بر گرد مدع، خصوصیات خاص
باوري در پیدایش فرقـه  موعود، در مسیحیت، مثال براي. اندها به وجود آمدهاین فرقه، شدن عقاید خاص

نقـش مهمـی در ایجـاد برخـی     ، هم اعتقاد به ظهور منجی نقش اساسی داشته است. در اسالمها ونمورم
  داشته است.ها از جمله شیخیه فرقه

ین اسـالم  به اصل اعتقاد به آخرالزمان و ظهور منجی موعود در دو د پرداختن، پیش از ورود به بحث
، ها و انتظاراتی که در این دو دین در رابطه با ظهور منجی موعود وجـود دارد و مسیحیت و نیز پیشگویی

  رسد.و ارتدوکس آنها ضروري به نظر می بر اساس قرائت اصلی
عامـۀ   متفـاوت اسـت. اگرچـه تقریبـاً     سـنت کـامالً  لنگاه به منجی در نزد تشیع با نگاه اه، در اسالم

داننـد و معتقدنـد وي روزي   عی) مـی و نـه نـو  ( را فردي دمهدي موعو، علماي قدیم و جدید اهل سنت
امـا  ، تطبیـق دارد ، کـه شـیعه بـر آن معتقـد اسـت      با آن مهـدي ، نظر آنانمهدي مورد خواهد آمد و حتی

، آیـد مـی  حسـاب و نه از مسائل اصولی) به( فروعات فقهییکی از ، سنتآنجاکه مهدویت در نگاه اهلاز
بـا  ، . تشـیع دوازده امـامی  برخـوردار نیسـت  ، آنچنـان جایگـاهی کـه در نـزد تشـیع دارد     از  این موضوع

ها و حکومـت ایشـان را   را موعود امت مهديحضرت  هاي پیشوایان معصومگیري از آموزهبهره
افـزون  ، با ظهور حضرت مهدي، ر نگاه ایشانداند. دزمین میبر ، هانیکوترین فرجام زندگانی انسان

هـا کـه   ترین و نیز بدترین و تبهکارترین انسانترین و صالحبرخی از نیک، مندي مردمان آن دورانبر بهره
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و ، از برپـایی حکومـت عـدل و قسـط شـادمان     ، تـا شایسـتگان   گردندمیبه دنیا باز، اندپیشتر از دنیا رفته
  .)1392راد، کاظمی( ز آن عدل جهانی آزرده خاطر گردندا، تبهکاران

بـه  ، ظهـور مهـدي موعـود   پیش و هنگامه) ( در منابع روایی و تاریخی اهل تسنن و تشیع براي
 .که بعضی از آن عالئم مورد اتفـاق شـیعه و سـنی اسـت    رویدادها و عالئمی اشاره شده است ، حوادث

  :  قرار است ترین آنها به اختصار از اینبرخی از مهم
ـالف    ،)39ح  ،90، ص51 جق، 1403(مجلسی،  برپایی دولت اسالمی ـایی دولـت مخ  بـه رهبـري سـفیانی    برپ

اتفاق بـر اصـالح امـر او در    ، به آن حضرتمسیح اتفاق بر اقتداي عیسی ، )7، ح 221، ص4ج ،ق1409(نیشابوري، 
  .در مکه مکرمه بین رکن و مقامبا آن حضرت ما  اتفاق بر بیعت کردنو  )118ق، ص 1401(سیوطی،  یک شب

که آموزة بازگشـت  تازي برخوردار است تاجاییموعودباوري از جایگاه ممدر دین مسیحیت نیز 
شود؛ به این معنا که اگر بازگشت عیسی مسـیح  می زیربناي بسیاري از شعائر مسیحی قلمداد، مسیح

نا خواهد بود. شـعائري ماننـد غسـل تعمیـد کـه      معوجود چنین شعائري بی، را از مسیحیت بگیریم
منزله اتحـاد مقـدس   که به، . آیین عشاي ربانی)11، ص 1378(کاکس،  تولدي دوباره است ةکنندتداعی

. معقولیت چنین شعائري در گرو اعتقـاد بـه بازگشـت    )74، ص 1385(وورست،  با عیسی مسیح است
حوادث پیش و پـس از بازگشـت   عنوان به حوادثی، عیسی مسیح در آخرالزمان است. در مسیحیت

  :عیسی پیشگویی شده است که عبارتند از
 ها بـه جهـت پیوسـتن بـه کلیسـاي جهـانی مسـیحی       یل در سراسر عالم و دعوت همه امتانتشار انجـ 

  ؛)505، ص 1980(امیرالکان، 
سـر بـرده    ا در پراکنـدگی بـه  پس از آنکـه مـدت طـوالنی ر   ، بازگشت همه یهودیان به دیانت مسیحیـ 

  ؛)39:23(متی بودند
  ؛)2:3(تسالوکیان دوم وقوع ارتداد بزرگ در کلیساي مسیحی و ظهور ضد مسیح یا همان انسان خطیئهـ 
  ؛)Eliade,1987, p. 184( مجد و شکوه کلیساـ 
  ؛)3- 4: 3(رساله دوم پطرس  کندنیز از آن یاد می پطرسمسیحا که به مسخره گرفتن انتظار ـ 
  ؛)6: 24(متی  دهدچنانچه عیسی مسیح از آن خبر می: هاي بسیاروقوع جنگـ 
  .)4: 24(متی  ظهور مسیحاهاي دروغینـ 

زمـان  ، این است که در قرائت رسمی هر دو دیـن ، توجه قرار گیردباید مورد، اي که در هر دو اعتقادنکته
کسی غیر از خدا از آن اطالعی ندارد. در هر دو دین نیز این مسـئله  ، ظهور منجی موعود مشخص نیست
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کننـدگان وقـت ظهـور دروغگـو     تعیـین ، از جانب بزرگان دین مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت. در اسـالم   
کنـد کـه زمـان بازگشـتش را بجـز پـدر       تأکید میدر مسیحیت نیز عیسی به پیروان خود ، اندخوانده شده

دانیـد کـه در چـه وقـت     زیرا نمی، بیدار باشید«سراسر انجیل تأکید شده است که کسی باخبر نیست. در 
مانند «به منتظران بازگشتش چنین دستور داده شده است تا  همچنین )35:13(مرقس  »آیدصاحب خانه می

هـر وقـت کـه    تا ، کنده وقت از عروسی مراجعت میکشند که چباشند که انتظار آقاي خود را می کسانی
  .)35ـ36: 12(لوقا  »درنگ براي او باز کنندبی، در را بکوبد آید و

  ش فرقهيداير آن در پيثأمکاشفه و ت .۲
در ، شـوند افت الهام و نیز تجربـه مکاشـفه مـی   دری، مدعی ارتباط با غیب، برخی افراد در درون یک دین

مدعی ارتباط با شخص منجی نیز بوده و یا اینکـه محتـواي مکاشـفه خـود را دریافـت       بعضاً، عین حال
فرقه شیخیه و در مسیحیت فرقـه مورمونیسـم   ، دانند. در اسالمئولیتی خاص در قبال ظهور منجی میمس

  .  هستند مصداقی از این عنوان

  هيخيجاد فرقه شير ادعای مکاشفه در ايثأت

یعنـی  ، سس آنؤم موجباین عنوان را به. گویندمی »شیخیه«، بنیان نهاد احمد احساییکه شیخ را مکتبی 
احسـاء   ۀو از اهالی منطق العابدینزین. وي فرزند )3ص  ،1346بن، کر( اندبه این مکتب داده شیخ احسایی

در سن بیسـت   1186پس از گذراندن تحصیالت مقدماتی در سال  و به دنیا آمد 1166است که در سال 
پس از شـرکت در درس علمـاي    شیخ احمدتحصیل به عتبات عالیات مهاجرت کرد.  ۀبراي ادام، سالگی

علی سـید مرحـوم میـر  ، العلـوم آقـا سـیدمهدي بحر  مرحوم ، وحید بهبهانی باقرمرحوم آقابزرگی همچون 
از جانب برخـی از علمـا از جملـه مرحـوم      امه حلیعلّ »تبصره«و پس از ارائه شرحی بر کتاب  طباطبائی

(همـان، ص   در روایت و درایت) نائل شـد ( اجتهاد ۀو... به درج صاحب ریاض، مهدي بحر العلومآقاسید
حـتم عوامـل متعـددي در جـدایی     طور به این است که، باید بدان توجه نمودۀ اساسی که در ابتدا . نکت)4

ه امـامی دخیـل   در کنـار تشـیع دوازد  ، اي مسـتقل فرقـه عنـوان  بـه  شیخیه از تشیع ناب و موجودیت آنها
باعـث شـد تـا     کاظم رشـتی سیدو پس از وي  احمد احساییعقاید خاص شیخ ، اما در حقیقت، اندبوده

یعنـی تشـیع نـاب    ، اي متفاوت نسبت به اصل اصیل خودمکتب شیخیه از دل تشیع سر برآورده و چهره
ه بـا اصـول   داشـتند کـ   عقایـدي  معراج و غیبت امام زمان، در زمینه معاد ویژهبه، ارائه دهد. این دو

بـه   .)45 ق، ص 1310حسـایی،  ا( سرانجام علماي شیعه حکم به کفر آنهـا دادنـد  ، مسلم شیعه در تضاد بود
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ادعاهایی مبنی بـر کشـف و الهـام    ، احمد احساییبه این دلیل که شیخ ، شودهم گفته می »کشفیه«، شیخیه
الن اهللا سـبحانه قـد کشـف    «: نویسـد مـی  المتحیریندلیل در  کاظم دشتیسیدگونه که داشته است و یا آن

او  ؛)10، ص تـا بـی  شـتی، ر ؛251، ص 1342کـاظمی،  (» ...غطاء الجهل و عدم البصیرة فی الدین عن بصائرهم
داند که حضرت اقدس قلوبشان را به نور ایمان روشن کرده و نظر و گوش آنهـا را  کشفیان را کسانی می

ایـن   بـه  .گویندهم می» رکنیه«همچنین به فرقه شیخیه  .مفتوح کرده استنبوت و ائمه ، به معرفت توحید
، ص م2004ابـراهیم،  ( شـمارند را از اصـول دیـن خـود مـی    » شیعه کاملاطاعت از رکن رابع و « جهت که

جـایی  ، به این دلیل که در موقع نمـاز خوانـدن  ، شناسندهم می» پشت سري«شیخیه را به نام  ۀ. فرق)225
  .)43، ص 1362چهاردهی،  مدرسی( دباش ه پست آنها به قبر امام معصومد کایستننمی

بـر  ، اسـت  کاظم رشتیسیدو  شیخ احمد احساییکه مبتنی بر آراء و نظرات ، اساس اعتقادات شیخیه
، 1387فـر،  سـعادتی ( استوار است با اخبار آل رسول سهرورديامتزاج تعبیرات فلسفی قدیم متاثر از آثار 

وي در مقابل اصـولیونی کـه از    .داراي مسلک اخباري بود، پیشواي شیخیه، احمد احساییشیخ  .)59ص 
 مدعی ارتباط مسـتقیم بـا امـام معصـوم    ، براي خودداري از استفاده از ابزار عقل، کردندعقل استفاده می

گیـرد  پاسـخ مـی   مجهوالت خود را از امام معصوم، خواب و الهام، شد و ادعا کرد که از طریق مکاشفه
هـاي  اي از خـواب نمونه .)87، ص 1380زاهد، ( االت نیستؤول علما در پاسخ به سو نیازي به طریق معم

کنـد کـه کتـابی    کند که در عالم خواب جوانی را مشاهده میاو نقل می: بدین شرح است احساییادعایی 
، تعبیـر وي دهد که بـه ل مفصلی ارائه میتفسیر و تأوی ،)3و  2 :اعلی( قرآن کریم ۀدر دست دارد و از دو آی

بیند کـه بـه مسـجدي وارد    مجدداً در عالم رؤیا می احساییمنبع و متضمن تعلیمات عالیه حکمتی است. 
امـام   مقابل امام حسن وي خودش را دردر آنجا حضور دارند.  شود که ذوات مقدسه معصومینمی

که منبع کشـف و الهـام و علـم     شیخ احساییهاي سان سلسله خواببیند و بدینمی و امام باقر سجاد
 یـا از امـام حسـن   ؤشـود کـه او در ر  . نقل می)20، ص 1346کربن، ( شوندآغاز می، آیندشمار میوي به

بـه  ، اي و یا وردي را بـه او تعلـیم دهـد تـا هـر وقـت آن را بخوانـد       قطعه، کند که دعاییدرخواست می
رسـیده و سـؤاالت و    مداوم به حضور امام معصومطور به وي، پس از آن د.حضور ایشان شرفیاب شو

چیزهـایی آن زمـان بـه رویـم بـاز و بـرایم       : گویدطلبید. خود وي میمجهوالت خود را از امام پاسخ می
همان مطابق ساختن وجود بـاطنم بـا   ، تمام اینها ۀدانم چطور شرح دهم و سرچشمشد که نمیکشف می

العـاده بـر   فـوق  احسایی .)31ص  (همان، به من تعلیم داده بود اي بود که امام حسنقطعهمفهوم معنوي 
بـوده و او مسـتقیماً از آن ذوات    گرفته از سرچشمه معصـومین کرد که علم وي برکید میأمطلب ت این
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توقـف  اي نبـود کـه در بیـداري مـرا م    لهئمسـ «گفت ت. با تأکید بر این امر مینورانی کسب علم کرده اس
هـر بـار   «: گفتادعاي وي به این درجه رسیده بود که می». جز اینکه توضیح آن را در خواب ببینم ؛سازد

وي نتیجـه دیـدار بـا امامـان     ». دیـدم یکـی از ایشـان را مـی   ، شدممی اطهار ۀکه در بیداري متوجه ائم
و شـواهدش بـرایم روشـن و    مسئله به استناد کلیه علل ، کند که پس از دیداررا چنین بیان می معصوم

احـدي ممکـنش نبـود در    ، حدي که اگر تمام مردم با هم بر علیه من متحد شده بودندبه، گشتظاهر می
  .)22، ص همان( زیرا من دیده بودم، من شک وارد نماید

همـواره  ، و پیروان وي با دفاع از مراد خویش، کاظم رشتیسیدبخصوص  شیخ احساییاما جانشینان 
کـه گـوي سـبقت را در    ، کاظم رشـتی سـید هاي خود بـه تعریـف و تمجیـد از وي پرداختنـد.     در نوشته

  :نویسدمیوي  ةدربار، توصیف استاد خود از دیگران ربوده است
اش و برداشته است از سرچشـمه ، اخذ کرده بود علوم را از معدنش، دهر بودۀ وحید عصر و یگان، شیخ)(

ـید؛  هاي صالح از ائمه به شیخ میهاي صادق و نوماست و این علوم در خواب که از ائمه طاهرین رس
فیوضـات کاملـه   ، را در خواب دید و از طریق حضرت مؤید و توجه شده پس اوالً جناب امام حسن

  .)140، ص 1357نجفی، ( شامل حالشان گشت
گویـد بـه اسـتادش در    مـی ، نیز براي توجیه صحت آراء و نظرات استاد و مراد خـویش  کاظم رشتیسید

از آب دهان مبارکش بـه او چشـانیده و از   ، رسیده و آن حضرت عالم رؤیا به خدمت حضرت رسول
 کـرده اسـت  و بیانات ایشان رفتار مـی  ایشان هر گونه علومی را اخذ کرده است و بر طریقه ائمه هدي

  .)287، ص ق1381کاظمی، (

  هيخياصل چهارم ش، رکن رابع
تأسـیس کردنـد و دیگـران آن را بـدعت      مسائلی که سران شیخیه در ارتباط با غیبت امام زمانیکی از 
، نـدارد اي در ایـن زمینـه   خاص کتاب و یا رسالهطور به احساییچه است. اگر» رکن رابع«له ئمس، نامیدند

یـن موضـوع   بـه تشـریح ا  ، طـور صـریح و یـا ضـمنی    هب، به اجمال یابه تفصیل و ، اما در بیشتر آثار خود
هـاي وي مکمـل   أویلتعابیر و ت، که از دیدگاه شیخیه تفاسیر، کاظم رشتیسید، پس از وي .پرداخته است

این موضوع پرداخته است. عقیده شیعه دوازده امـامی در   شرحرود نیز به شمار میبهشیخ احسایی عقاید 
 مشـخص اسـت.   کـامالً ، ارتباط متقابل مردم و آن حضرت چگونگیو  خصوص غیبت امام عصر

غیبت صـغراي ایشـان   ، ق1260در سال  شیعه معتقد است که پنج سال پس از تولد حضرت مهدي
سـال ادامـه یافـت. در مـدت پـنج سـال آغـاز زنـدگی آن          69یعنی در حدود  ق329آغاز شد و تا سال 
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 فرزند خود را بـه برخـی پیـروان خـاص     امام حسن عسگري، به دفعات و در مواقع مختلف، حضرت
، ص 1379قمـی،  ( کردنـد دادند و آنان را از حضـور و تولـد امـام بعـد از خـود مطلـع مـی       خود نشان می

آن حضرت از نظرها غایب شدند. در طول غیبـت   پس از شهادت امام عسگري انجامسر .)1114ـ1118
بـاط  شد با مردم در ارتگفته می» نواب خاص«از طریق افراد مشخصی که به آنها  امام زمان، صغري

آنان مسائل و مشکالت خود را به اطالع امام برسانند و پاسـخ امـام    ۀواسطهتوانستند ببودند و شیعیان می
، ص 1381پیشـوایی،  ( از این طریق به دیـدار آن حضـرت نائـل شـوند     گاهی اوقات همرا دریافت کنند و 

 ؛و نمایندگان امام ناآشنا نبودنـد  . البته شیعیان چندان هم با موضوع غیبت امام خود و ارتباط با نواب)673
براي آنکه مردم را با موضـوع غیبـت آشـنا سـاخته و آنهـا را       زیرا که پیشتر امام هادي و امام عسگري

نمودند تا از طریق نـواب  کمتر با مردم در ارتباط بوده و بیشتر سعی می، کنند آماده غیبت امام زمان
موضـوع غیبـت امـام    ، یا شیعیان در ارتباط باشند. عالوه بر آنمستقیم و نمایندگان خود و به عبارتی غیر

منین ؤامیرالمـ ، نمونـه عنـوان  بـه  در کالم معصومین پیشین آمده بوده و شیعیان از آن آگاهی داشتند. عصر
ز دیگـري خواهـد بـود. در    تـر ا و غیبت خواهد داشت کـه یکـی طـوالنی   غایب ما د«: فرمایندمی علی

مانند که داراي یقینی اسـتوار و معرفتـی کامـل    سانی در اعتقاد به امامتش پایدار میاو تنها ک، دوران غیبت
  .)82، ص 71باب  3، ج ق1405قندوزي، ( »باشند

عمرو ابـو : بـه ترتیـب عبارتنـد از   ، ارتباط امام دوازدهم شیعیان با مردم بودند ۀنواب خاصی که واسط
و روح نـوبختی  بـن  ابوالقاسـم حسـین  ، سعید عمـري بن عثمانبن جعفر محمدابو، سعید عمريبن عثمان

وفـاي  از اصـحاب و یـاران با  ، این چهـار نفـر   .)353، ص ق1417طوسی، ( محمد سمريبن ابوالحسن علی
ي امـام  اغیبـت صـغر  ، امامان پیشین و از علماي بزرگ و زاهد شیعه بودند. در مدت قریب به هفت دهـه 

ر نیابت امام در میان مردم و امین آن حضـرت در میـان   دااین افراد یکی پس از دیگري عهده، زمان
تـوقیعی از جانـب   ، محمد سـمري بن علیق و چند روز پیش از فوت 329در سال  سرانجام .آنان بودند
 .شش روز) دیگـر داده بودنـد  ( به وي صادر شد که در آن خبر از فوت وي در چند روز امام عصر
زیـرا کـه دوران غیبـت کامـل      ؛از وي خواسته بودند که کسی را به جانشینی خود انتخاب نکند حضرت

مـن   ةافرادي نـزد شـیعیان مـن مـدعی مشـاهد     «: نویسدمی رسیده است. در بخشی از این نامه امامفرا
، آسـمانی چنـین ادعـایی بکنـد     ۀآگاه باشید که هر کس پـیش از خـروج سـفیانی و صـیح    ، خواهند شد

در پاسـخ کسـانی   ، نیز پس از توقیع امام محمد سمريعلی). 242همان، ص » (و و افترا زننده استدروغگ
مـا در ارتبـاط بـا    . ااجـازه نـدارم کسـی را معرفـی کـنم     : گفتمی، پرسیدند نایب بعد از تو کیستکه می
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باشد و آنهـا بـه   تواند وظایف شیعیان در دوران غیبت کبري مبنی بر اینکه مرجع رجوع آنها چه کسی می
به صراحت اظهـار   پیشین و هم خود حضرت حجت هم معصومین، چه کسی باید رجوع کنند

مبنی بر اینکه شیعیان در صـورت اخـتالف   ، حنظلهعمربنال ؤدر پاسخ به س اند. امام صادقنظر فرموده
  :فرمایندمی، در فروعاتی مانند قرض و یا ارث به چه کسی رجوع کنند

کان منکم ممن روي حدیثنا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما فـانی  ینظران من «
باید نگاه کنند ببینند چه کسی از شما حـدیث  )؛ 67، ص 1ق، ج 1381(کلینی،  »قد جعلته علیکم حاکما...

حاکم عنوان به راپس او ، ما را روایت نمود و در حالل و حرام ما نظر افکنده و احکام ما را شناخته است
  . همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم...، بپذیرند

، در پاسـخ  عات فقهی بوده است اما امام صـادق در ارتباط با بخشی از فرو حنظلهبن عمرال ؤچه ساگر
معیاري عام و کلی را براي زمان غیبت عنوان فرمودند که همان رجوع به علمـاي شـیعه اسـت. شـخص     

منبی بر اینکه در پیشـامدها در عصـر غیبـت بـه     ، یعقوببن اسحاقال ؤنیز در پاسخ به س امام زمان
  :چنین فرمودند، چه کسی مراجعه کنم

ـ    فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا؛ فـانهم حج  ۀو اما الحوادث الواقع«...  ـیکم و انـا حج ـیهم ۀتـی عل  »اهللا عل
آنهـا  ، دهد به راویان حدیث ما مراجعـه کنیـد  می؛ در حوادثی که رخ )163، ص 2ق، ج 1407(طبرسی، 

  .. حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم..
اصـول دیـن   عنـوان  بـه  عدل و امامـت را ، معاد، نبوت، که پنج اصل توحید، خالف تشیع دوازده امامیبر

، توحیـد : د ازاصول دین معتقد شـده اسـت کـه عبارتنـ    عنوان به شیخیه چهار اصل را، پذیرفته و متعقدند
، . البتـه رکـن رابـع   )88، ص 1346کـربن،  ( امامت) و معرفت شـیعیان ( معرفت امام، نبوت)( معرفت پیامبر

اصـل  عنـوان  بـه ، . رکـن رابـع  )90، ص همـان ( اسـت  کامل معرفت شیعهیعنی ، همان رکن چهارم شیخیه
طـور کـه توضـیح داده    هماندارد.  له نیابت امام عصرئارتباطی مستقیمی با مس، چهارم از اصول شیخیه

بـاب نیابـت   ، شیعه که معتقد است با آغـاز غیبـت کبـراي حضـرت حجـت     ة بر خالف عقید، شد
ط نـواب عـام امـام موعـود     یالشـرا خاصه آن حضرت نیز بسته شد و از آن زمـان تـاکنون فقهـاي جـامع    

د نـائبی خـاص   به وجـو ، الشرائطرغم وجود فقهاي جامعشیخیه معتقد است که علی، شوندمحسوب می
و عـدم حضـور    براي امام منتظر احتیاج هست. آنها بر این باورند که به سـبب غیبـت امـام زمـان    

در ارتبـاط   منان شخصی وجود داشته باشد که بدون واسطه با امـام ؤباید از میان م، ایشان در میان مردم
از  .داننـد یا همان رکن رابع میبوده و واسطه فیض میان امام و امت باشد. آنها چنین کسی را شیعه کامل 

  .)70، ص 1387فر، سعادتی( مصداق چنین شخصی بودند سید رشتیو  شیخ احساییشیخیه  ۀنظر عام
  :نویسدبا تکرار مطلب فوق می نشأتها و تطورها ۀالشیخینویسنده کتاب 
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وجـود   گویند باید در هر زمانی شخص ظاهري غیـر از امـام زمـان   به شیخیه منتسب است که می
داشته باشد که عالم به همۀ احتیاجات مردم بوده و واسطه بین امام و مردم باشد. بر همۀ اهل علم واجـب  
است که مردم را به او دعوت کنند و غیر از او کسی شایستگی تصدي امـور عامـه را نـدارد. آنهـا او را     

  .)306، ص ق 1420طالقانی، آل( اندنائب خاص و رکن رابع نامیده، ناطق
ضرورت وجود نائـب خـاص و یـا همـان رکـن رابـع را       ، رجوم الشیاطیننیز در کتاب  خان کرمانیکریم

بالغ و کاملی که به حقیقت معرفت عـارف بـوده و بـه حقیقـت     ، در هر عصري: کشدچنین به تصویر می
قـرار  براشد و از فضل او عـیش سـایر خلـق    باید وجود داشته باشد تا خلقت لغو نب، عبادت بندگی نماید

. )100، ص 1357 ،نجفـی ( گرفـت اي نمیحکم براي سایر خلق قبضه، زیرا اگر غرض وجود او نبود ؛بماند
  :نیز معتقد است خان ابراهیمیآقا ابوالقاسمسرکار ، داشت خان کرمانیکریممحمدعالوه بر ادعایی که 

ـین    مـأموم نمـی  بـی  یم امامیگوبلکه می، خانه بدون باب معنا ندارد .شودنائب نمیامام بی شـود. اگـر چن
پـس  ، معلوم است که وجود امام خاصیتی نبخشیده اسـت ، یعنی باب و نائب) در ملک نباشند( اشخاصی

اما مظهر و نماینده نداشته باشد. محال اسـت  ، این محال است که امام باشد .نعوذ باهللا وجود امام لغو است
  .)117، ص تابی، براهیمی(ا نائبان امام) خالی شود ( از وجود آنهازمین 

فلسـفه خلقـت   آن،  چنان ضروري است که در صـورت فقـدان  وجود رکن رابع آن، شیخیهرهبران  از نظر
زعامـت و  ، شود. البته باید یادآور شد که شـیخیه ثیر میأتخاصیت و بیغو و بیهوده بوده و وجود امام بیل

ط یالشـرا فقهـاي جـامع   ۀاما معتقد است که وراي هم، کندط شیعه را رد نمیایالشرنیابت عام فقهاي جامع
خاص امام را در دنیا داشـته   کامل باید انحصاراً سمت نیابت ۀیک شخص واحد و یک شیع، و نواب عام

همـان  ، شیخ احمـد احسـایی  یعنی ، از دید آنها پیشواي شیخیه .همان رکن رابع است، این شخصباشد. 
  .)75 ص ،1345 ،چهاردهی( رکن رابع بوده است

ابراهیمـی   و یـک مصـداق دارنـد.    سـت بـه یـک معنا  ، نائب خاص و رکـن رابـع  ، در مسلک شیخیه
ناطق واحد و بـاب ایشـان اسـت و     نائب خاص امام، یعنی همان رکن رابعشخص مذکور؛ : نویسدمی

 .)129 صتـا  ابراهیمـی، بـی  ( چراغ از آتش غیبی نیابت دارد ۀطور که شعلهماننیابت مطلقه دارد.  از ایشان
دانسـته و   هم حکم رکن رابـع را همـان حکـم نائبـان و ابـواب مخصـوص حجـت        کاظم رشتیسید
، حکم ابواب مخصوص است که در موردشان نـص وارد شـده اسـت   ، هاپس حکم این باب«: نویسدمی

مانند مخالفین نـواب  ، مخالفت آنهاست. مخالفین ایشان در غیبت کبري، در تمام وجوه و مخالفت ایشان
چنـد نفـر اهـل     پاسخدر  رسالهنیز در کتاب  کرمانی. )317، ص تابیرشتی، ( »اربعه در غیبت صغري است

نائب خاص امام است و بر همه کـس تسـلیم   ، یعنی همان رکن رابع)( چنین شخصی«: نویسدهمدان می
مثـل سـایر کفـار و     .کافر اسـت ، هر کس از او تخلف ورزد، امر او فرض است. اگر او را ببیند و بشناسد

  .)106، ص 1357نجفی، ( »این نائب خاص مسلماً یک نفر است

۵۶     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

زمینه ساز پیـدایش  ، شیخ احساییدر کنار ادعاي دریافت مکاشفه از سوي ، اعتقاد به وجود رکن رابع
اي است. جالب اینکه برخی از رهبران شـیخیه در پـاره  اصیل فارق این تفکر با تشیع  ۀفرقه شیخیه و نقط

اثبـات رکـن رابـع بـوده     کنند که از مقاصد خود و پیشـینیان خـود   د، به صراحت به این امر تأکید میموار
مطلـب  «: گویـد اسـت کـه مـی    فهرسـت در کتـاب   سرکار آقا ابراهیمیبرخی عبارات ، است. از آن جمله

یـک همچـو فـرد    ، اهللا مقامهم این بوده که ثابت نمایند در میان بزرگان شیعه در هر زمـانی مشایخ ما اعلی
، ص تـا بـی ابراهیمـی،  ( رسـد آنهاست و اول کسی است که فرمان امام به او مـی  ۀکاملی هست که فوق هم

بـراي حضـرت امـام    «: نویسـند می اثبات وجود چنین کسی است در هر زمان آنان. خالصه مطلب )127
در جمیع آنچه کـه   وجود دارد) که تمام امر و اراده و قدرت خود را( بییک همچو نوکر مقرّ زمان

ایـن عبـارت کوتـاه     .)128، ص همـان ( »فرماینـد ۀ آن نوکر اجرا مـی به وسیل، خداوند محول به او فرموده
م بسط و گسترش عقیده به وجود نائب خاص بـراي امـا  ، خوبی بیانگر کوشش مشایخ شیخیه در ایجادبه

شـدند تمـام آراء و   حاضر می ییاحسااگر جانشینان : توان مدعی شدموعود و بدعت رکن رابع است. می
، هرگز حاضر نبودند که دسـت از اعتقـاد بـه رکـن رابـع بردارنـد      ، نظرات او را پس از مرگش انکار کنند

از ارکان قوام مکتب شیخیه و به نـوعی سـنگ زیربنـاي آن محسـوب     ، رکن رابع و اعتقاد به آن، اینبنابر
 انـد ین صفات را براي او در نظـر گرفتـه  باالتر، احساییشود. به همین دلیل مشایخ شیخیه و جانشینان می

  .)107، ص 1390فقیه ایمانی، ( اندقرار داده از معصومین ترمقام او را فوق خلق و پایین، در برخی موارد

  هاش فرقه مورمونيدايادعای کشف و شهود و نقش آن در پ
جـوزف  تولد این فرقه با ادعاي مکاشفه و نقل داستان عجیب آن از جانب ، همانند فرقه شیخیه در اسالم

اي او فرشـته از طریـق مکاشـفه   : مدعی است اسمیترهبر و مؤسس این فرقه صورت پذیرفت. ، اسمیت
تحریـر   ۀرا بـه رشـت  » کتـاب مورمـون  «، را به الواحی طالیی رهنمون شد که وي با ترجمه ایـن دو لـوح  

خوانـده و بـه کتـابی    ، ظـاهر شـد و او را بـه نـام     اسمیتبر نام داشت، » مورمونی«اي که درآورد. فرشته
ترجمـه کنـد.    »تـومیم «و  »یوریم«مدفون راهنمایی کرد و از وي خواست تا آن را به کمک دو لوح به نام 

اسرائیل است که به سـرزمین آمریکـا وارد شـدند. برخـی از     رفته از بنیاین کتاب سرگذشت اقوام از بین
وجود دو لوح سـنگی  ، اند. پیش از الواح زریناند که الواح را دیدهشهادت داده، جوزف اسمیتنزدیکان 

کنـد کـه   از دوستان اسمیت نقل می ،مارتین هاریستأیید شده بود.  اسمیتنیز توسط تعدادي از دوستان 
سـنگ عجیبـی در نـزد او وجـود داشـت کـه بـه شـدت از آن         ، داردطالیی را بروي الواح پیش از آنکه 
و تعـدادي   ایتمرو دیوید، جوزفهمسر ، اما اسمیتافراد دیگري همچون ، کرد. به غیر از اومحافظت می
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و حتی لمس آنهـا   بر وجود دو لوح سنگی و نیز الواح طالیی حاوي کتاب مورمون و نیز مشاهده، دیگر
مشتمل بر پانزده کتاب بـوده کـه بـه نـام پیـامبران      ، مورمون. کتاب )255م، ص 2004رستم، ( شهادت دادند

نافی مشتمل بر تعالیم عیسی مسیح است که پس از رستاخیز بـر ایـن قـوم در آمریکـا     ، است. کتاب سوم
  .)Jan, 2008, p. 23( ظاهر شد

موعـود  عنـوان  بـه ، هـا و ارتبـاط آن بـا ظهـور عیسـی مسـیح      مورمون ۀاما براي چراجویی ایجاد فرق
چرایـی ظهـور چنـین     پاسـخ ، حـتم طـور  به آغازین تولد این جنبش رجوع کرد. ۀباید به نقط، مسیحایی

جـوزف  رهبـر و مؤسـس ایـن فرقـه نهفتـه اسـت.       ، اي در دین مسیحت در افکار و اقدامات پیامبرزوایه
از آشفتگی مـذهبی آن  ، انی که در حدود پانزده سال داشتهزم، 1820کند که در سال خود نقل می اسمیت

کلیسـاهاي مختلـف    سایرو ها تعمیدي، هاپرسبیتري، هامتدیستاعم از ، زمان و تعدد کلیساهاي مختلف
 دارد ومـی ه دعا بردست ب، روایناز، آیدمیتحیر شده و در پی یافتن حقیقت برم، پروتستانی به ستوه آمده

دو شـخص بـا هیبـت و    ، شود و به گفتـه او خواست او مستجاب میکند. دراز خداوند طلب هدایت می
او را به نـام صـدا زده و بـا اشـاره     ، شوند. یکی از آنهاقابل وصف بر باالي سر وي ظاهر مینورانیت غیر

. )17:5 ؛3:17متـی  ؛ 391، ص 1385 راسـتن، (سخن او را بشنو، من حبیباین است پسر : گویدبه دیگري می
زیرا همگی آنهـا   ؛کدام از کلیساهاي مسیحی موجود وابسته نباشدخواهند که به هیچمی اسمیت از، آن دو

ص م، 2004رسـتم،  ( دهنـد بر سبیل گمراهی قرار داشته و اعضاي آنها را تماماً افـرادي فاسـد تشـکیل مـی    
 ۀایمان داشته و داستان وجود الواح طالیی و ترجمـ  اسمیتجوزف شدت به مکاشفه ها به. مورمون)254

قدر اهمیت دارد که رستاخیز عیسی در نگاه مسیحیان و یـا  این مسئله همان، آنها از نظر .آنها را باور دارند
گرایانـه را بـراي   نقشی اصالح، جوزف اسمیت. )Richard, 2008, p. 2( اسرائیل از سرزمین مصررهایی بنی
وي معتقـد بـود    .)256، ص 1388موحـدیان،  ( دانستوارانه میود و خود را نوعی مصلح مسیحخود قائل ب

او را پیـامبر  ، اسـمیت . پیـروان  )276، ص 1381جـو ویـور،   ( دهنده او را نصب کرده استکه یحیاي تعمید
همانـا  ، داننـد. ایـن مسـئولیت خطیـر    دار مسئولیتی مهم و رسـالتی خـاص مـی   خود دانسته و او را عهده

. )Richard 2008, p. 8( نهاده شده است اسمیتبازگرداندن مسیحیت به طبیعت اولیه آن است که بر دوش 
خداونـد در مـورد نجـات     ةاي بـراي تحقـق اراد  ها بر این اعتقادند کـه اسـمیت وسـیله   همچنین مورمون

خـدا بـر   ، کتـاب مقـدس   این اساساً همان کاري است که براساس .اسرائیل استبنی ةها و باقی ماندامت
ردیف پیامبران عهد قـدیم  مورمونیسم و هم ۀپیامبر فرق، اسمیتمسیح گذارده است. با وجود اینکه  ةعهد

عیسـی مسـیح از نقـش     همچناناما ، شود و چنین جایگاه مهمی در نزد پیروانش داردو جدید قلمداد می

۵۸     ۱۳۹۱، سال سوم، شماره چهارم، پاييز  

هـا  ترین شخصیت در نزد مورمـون مهم، قتدر حقی .خوردار استاي در الهیات مورمونیسم برکنندهتعیین
بلکه حتی به پیروان خـود  ، هرگز ادعاي مسیحاي موعود بودن نداشت، اسمیتشود. اگرچه محسوب می

اما نباید فرامـوش کـرد کـه بـه وي هـر       ،)Ibid( کرد که از او بتی براي پرستش نسازندمؤکداً یادآوري می
  اصالح مسیحیت کنونی بود.و البته در پی) ( دار مسئولیتروي عهده

دهد که به آمریکا مهاجرت کـرده و البتـه   اسرائیل را شرح میسرگذشت قبائلی از بنی، کتاب مورمون
، شـود. براسـاس ایـن کتـاب    م را شامل مـی ق  420ا ق م ت 600هاي محدوده سال، اند. کتاباز بین رفته

مـدعی   . اسمیتکندرا براي آنان تأسیس میشود و کلیسایی بر این قوم ظاهر می، عیسی پس از رستاخیز
است که مأمور شده است تا این کلیسا را احیا کنـد. وي هـیچ کلیسـاي دیگـري را داراي اعتبـار الـوهی       

مرجعیت و اقتدار وي از جانب هیچ کلیسا و یـا  : . پیروان وي معتقدند)276، ص 1381جو ویور، ( داندنمی
حتی کتـاب مقـدس نیـز بـه او     ، گفته خود ويبلکه به، استحتی مسیحیت رسمی) نبوده ( خاصیۀ فرق

دانسـت کـه مسـتقیماً از    اي مـی و یارانش) را عطیه( معنویت و اقتدار نبخشیده است. او مشروعیت خود
تـوان مأموریـت و نقـش    مـی ، از این بیـان  .)390، ص 1385راستن، ( جانب خداوند به آنها داده شده است

 بیـانگر را  اسـمیت گوي آن دو شخص بـا  وها گفتیجه گرفت. مورمونرا نت جوزف اسمیتگري اصالح
هـا  دانند. البته این نیـاز از مـدت  انجیل و کلیساي عیسی مسیح می )Restiration( »اصالح مجدد«نیاز براي 

، . بازسـازي و اصـالح در کلیسـا   )390، ص 1385راسـتن،  ( شـده اسـت  نیز احسـاس مـی   اسمیت پیش از
آن دارد. حتـی   پیـروان و  مـارتین لـوتر  ریشه در اقدامات اصالحگران اولیـه همچـون   ، معناي وسیع آنبه

 .Richard, 2008, p( داننـد کنندگان کلیساي اولیه میهم خود را در زمره اصالحگران و بازسازي هاپیورتین

تقادات بیـان  اععنوان به آنچه آنها، دانندها جنبش خود را حرکتی در راستاي اصالح می. اساساً مورمون)4
حـاکی از وجـود   ، »اصالح«خود کلمۀ ، آنها نظرنامند. از می )Restored gospel(شدهانجیل اصالح، کنندمی

گذاري است که در مسیحیت کلیسایی معاصر فراموش شده و یا از بین رفته اسـت و  محتواي مهم و تأثیر
بـراي   ،»الزمـان قدیسـان آخر «یـدن نـام   ند. حتی برگزنیاز است که آنها به مسیحیت وارد و بازگردانده شو

زیسـتند و عیسـی آنهـا را    اشاره به قدیسانی دارد که در زمان حیات عیسی مسـیح مـی  ، کلیساي مورمون
نقـش و   ةداننـد کـه احیاکننـد   الزمـان مـی  خـود را قدیسـان آخر  ، هاخود خوانده بود. مورمون »حواریون«

  .)Richard, Ibid( نگام تولد مسیحیت آغاز شدمأموریتی هستند که با عیسی مسیح و حواریونش از ه
دهـد. ایـن اتفـاق بـه همـراه      دومین مکاشـفه وي رخ مـی  ، اسمیت از نخستین مکاشفه پسسه سال 
جـوزف اسـمیت   ، 1830آوریـل سـال    6آید. در شمار میبناي تأسیس مورمونیسم بهسنگ، مکاشفه اولیه
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تعـالیم و  کتاب مهم اسمیت ، مورمون کتابگذاري کرد. پس از نوشتن رسماً کلیساي عیسی مسیح را پایه
هـا بـر روي آن   ناگفته نماند یکـی از مسـائلی کـه مورمـون    ، با این حال .آوردرا به رشته تحریر در عهدها

گاه فرصـت یـادگیري   هیچ، روازاین، برداز بدو تولد در فقر به سر می اسمیتاین است که ، کنندتأکید می
شـود کـه   ها مشاهده میمند را پیدا نکرد. البته این رویه در بسیاري از ادیان و فرقهنظامصورت به و تعلیم

کننـد تـا   سواد معرفی میسواد و یا کمفردي بی، رغم داشتن تألیفاتپیامبر و یا مؤسس خود را علی، رهبر
همگـی از  ، وب آورده اسـت مکتمکتوب و غیرصورت به به نوعی ثابت کرده باشند که آنچه وي از تعالیم

مدت پانزده سال ادامه یافـت و بیشـتر آنهـا در دو کتـاب     ، اسمیتباشند. سلسله رؤیاهاي جانب خدا می
  شده است.ي آورجمع مروارید گرانبهاو  تعالیم و عهدها

ا انجیـل  دانند که از جانب خـدا مـأمور شـد تـ    را کسی می اسمیت هاطور که گفته شد مورمونهمان
. )392، ص 1385راسـتن،  ( آوردانجیـل جدیـدي را بـه نظـم در    ، نظر قرار دادهح را مورد تجدیدعیسی مسی

، اعالن کنند کـه عیسـی  ، این است که ضمن تبلیغ انجیل به مردم جهان، یکی از وظایف مبلغان مورمونی
پیامبر خدا بوده است. او برگزیده شـده و شایسـته دانسـته شـد تـا       اسمیت، همان مسیحاي موعود است

-Richard, 2008, p. 144( ریـزي کنـد  کس دیگري پادشاه آن است را پایـه  پادشاهی خداوند که عیسی و نه

نیز اگرچـه گفتـه شـده اسـت کـه کتـاب مقـدس حقیقـی بـراي           مورمون. در ارتباط با جایگاه کتاب )45
باشد و نه کتاب مقدس مسیحی و کتـاب مقـدس مشـتمل بـر عهـد      میورمون مهمین کتاب ، هامورمون

برخوردار است و علت آن نیـز اعتقـاد بـه    مورمون اي ثانویه نسبت به کتاب در مرتبه، جدید و عهد عتیق
کـه مصـون از تحریـف بـوده و     ، مورمونکتاب در مقابل ، نقصان و تحریف در کتاب مقدس استوقوع 
ها کتاب مقدس رسـمی  اما خود مورمون ،)263م، ص 2004رستم، (رسالت حقیقی مسیح است ةکنندتداعی

از کتاب مقـدس   کینگ جیمزها ترجمه دانند. البته ناگفته نماند که مورمونمسیحی را مبناي آئین خود می
دس بـا ترجمـه   کتاب مق«آنها آمده است که ۀ ناماعتقاد کنند. در ماده هشتم ازرا قبول داشته و استفاده می

  .)394، ص 1385راستن، ( »اي صحیح از کالم خداوند استترجمه جیمز

  سای مورمونيوارانه در کلحيت اصالح مسيمأمور
او را پیـامبر  ، معناي واقعی کلمـه چه پیروانش بهاگر، خود را مسیحا ننماید اسمیت، طور که گفته شدهمان

معتقـد بـود کـه از    وي  گرایانـه داشـت.  وي نگاهی اصـالح اما خود ، دانندو در ردیف پیامبران پیشین می
طـور کـه بـه او    مثابه مسیحایی یافته است تا کلیسا را اصالح کنـد. وي همـان  جانب خداوند مأموریتی به

ضمن عـدم تعهـد   ، دانستتمامی کلیساهاي موجود را گمراه شده و افراد آنها را فاسد می، گفته شده بود
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مسـتقیم  طـور  بـه  شـده از سـوي خداونـد   مشـروعیت خـود را عطا  ، موجـود کـدام از کلیسـاهاي   به هیچ
مسیحیت در طول تاریخ از اصل و اصالت آن فاصله گرفته و بـه فسـاد کشـیده    ، دانست. در نگاه ويمی

اساسـاً   اسـمیت تـا زمـان   : گویـد دهـد. او مـی  فراتر از این را به او نسبت مـی  بوشمان قدريشده است. 
دینی وجود نداشته است. هرگز دیـن بـه مرتبـه اکمـال آن نرسـیده       )Golden Age(گونه دوران طالییهیچ

دانسـت کـه هرگـز بـه سـرانجام      کاري می ةکننددهنده و یا دست کم تکمیلخود را انجام اسمیتاست. 
در طـول تـاریخ و از   ، از زمـان خلقـت آدم تـاکنون   ، وي از نظـر آن باشد. ة کنندنه اینکه احیا، نرسیده بود

 امري که تا پـیش از  ؛هاي درستکاري داشته استخداوند سعی در پرورش انسان، شمارپیامبران بیطریق 
دانسـت کـه پادشـاهی    دوران خود را عصر آخرالزمـانی مـی   اسمیتهرگز محقق نشده است. اما  اسمیت

داونـد  خ ۀخداوند در شُرف برقرار شدن بود. همه چیز در این دوران دست به دست هم داده بود تا برنام
 ۀبر ایـن بـاور بـود کـه همـ      اسمیتط براي بازگشت دوباره مسیح مهیا گردد. یدر زمین پیاده شده و شرا

، دهنـده تعمیدیوحنـاي  ، الیـاس همچـون  ، انداند و قدم برداشتهکسانی که در گذشته در این راه فعال بوده
کردند تا کـار ناتمـام را بـه پایـان     ... علم و اقتدار خود را به کلیساي امروزي داده و آن را تجهیز و پطرس
الزمـان نیـز معتقـد بودنـد کـه در مقطـع بسـیار        قدیسان آخر، اسمیت تبع. به)Richard, 2008, p. 5( برساند

در اصل نام قدیسان آخرالزمان اشاره به اعتقاد آنهـا دارد مبنـی بـر اینکـه در     ، حساسی از تاریخ قرار دارند
ط بـراي ظهـور   یمهیا کـردن شـرا  ، اسمیت ۀ. دغدغ)Ibid, p. 6( نندکآخرین روزهاي عمر زمین زندگی می

 بنا سـاختن شـهر صـهیون   ، اسمیتهاي ظهور مجدد عیسی در نگاه فرضمجدد عیسی بود. یکی از پیش
)Zion( در یکـی از اصـول ایمـانی     اسـمیت ، روان کلیساي عیسـی مسـیح بـود. ازایـن    و جمع شدن پیرو

اسرائیل و بازگشـت ده قبیلـه و   اللفظی جمع شدن بنیمعناي تحتداریم بهما ایمان «: نویسدها میمورمون
اورشلیم جدید) در قاره آمریکا بنا خواهد شد و مسیح شخصاً بر زمین حکومـت خواهـد   ( که صهیوناین

 .)257، ص 1388موحـدیان،  ( »کرد و زمین نو خواهد شد و جالل و شکوه خود را دریافـت خواهـد کـرد   
برخوردار بود و از آرزوهـاي وي جامعـه عمـل     اسمیتصهیون از نقش بسیار مهمی در الهیات ، روایناز

ظهـور  : گفـت  تـوان می، طور که باید محقق نشد. بر این اساسفرض بود که البته آنپوشاندن به این پیش
، تـه شـد  گف طور که قـبالً اي در ظهور مورمونیسم داشته است. همانکنندهمجدد عیسی مسیح نقش تعیین

گونـه کـه   آن، اسـمیت  .براساس اصالح در مسـیحیت صـورت گرفـت   ، اسمیتاساس دعوت و فعالیت 
یعنـی براسـاس کتـاب    ، آن ۀاز جانب خدا مأموریت یافت تا مسیحیت را بـه طبیعـت اولیـ   ، مدعی است

مـه انکـار   تماباز تفسیر کند. او حتی کلیساهاي موجـود را بـه  ، دهدگونه که کلیسا ارائه میمقدس و نه آن
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، طور کـه ذکـر شـد   کلیساي وي همان .کرد و کلیساي خود را یگانه کلیساي مشروع و قانونی معرفی کرد
اسرائیل مهاجر به آمریکـا بنـا   احیاي کلیسایی بود که عیسی مسیح پس از رستاخیز خود در میان قبایل بنی

و معتقد بـود کـه مسـیحیت    دانست مسیحیت مبتنی بر کتاب مقدس را مسیحیت اصیل می، اسمیتنهاد. 
 هاسـت کـه مسـیحیتی انحرافـی اسـت     اعتقادنامـه  ۀمسیحیتی بر پای، جاي اتکا بر کتاب مقدسبه، موجود

)Richard, 2008, p. 4(. نـوعی تأثیرگـذارترین   ترین مقولـه کـه بـه   مهم، در بحث از مورمونیسم، کلیطور به
الح مـورد ادعـا از   مقولـه اصـ  ، گیـرد قرار مـی  باشد و مبناي قضاوت راجع به آنمبحث در این زمینه می

ی کـه  یها نیز قرار گرفته است تـا جـا  ست. این امر مورد تصدیق و اعتراف خود مورمونجانب این کلیسا
مقولـه اصـالح در کلیسـاي مورمـون     ، از بعد از رویـداد رسـتاخیز عیسـی مسـیح    : برخی از آنان معتقدند

  .)Jan, 2008, p. 67( ترین خبر و رویداد تاریخ بوده استبزرگ
یط بازگشـت  خود را مأمور بازسازي مسیحیت براي آمـاده سـازي شـرا   او : توان گفتدر مجموع می

هـا از  منجر به تشکیل فرقـه مورمـون  ، ي آندانست. امري که پی گرفتن و اقدام در راستاعیسی مسیح می
مسـیحیان ادونتیسـت    اسمیت توجه به این نکته است که نخستین پیروان، این ادعاشاهد جانب وي شد. 

  .)Davies, 2010, p. 21( که جمع شده و منتظر بازگشت عیسی از آسمان بودند بودند

  بندیجمع
در دو دیـن اسـالم و   ، باوري و اعتقاد به ظهور و بازگشـت منجـی موعـود   موعود، گذشتطور که همان

، طـول تـاریخ ایـن دو دیـن     متعـددي در هـاي  سبب پیدایش فرقه، گوناگونمسیحیت با عناوین و طرق 
ادعاي کشف و دریافت مکاشفه از جانب شـخص  ، در دو قرن اخیر شده است. یکی از این طرقویژه به

دو ، تشکیل فرقه خاصی مبتنی بر ظهور منجی موعـود بـوده اسـت. در ایـن دو دیـن     ، تبع آنخاص و به
آمده و داراي نقطـه اشـتراك در    بر این اساس به وجود، فرقه شیخیه در اسالم و مورمونیسم در مسیحیت

مدعی تجربه مکاشفه و شرفیابی بـه حضـور   ، مؤسس فرقه شیخیه، شیخ احمد احساییاین زمینه هستند. 
در  کاظم رشـتی سـید که او و جانشینانش مانند ، شد و با دیدگاه هاي خاصی ذوات مقدسه معصومین

فرقـه  ، داشـتند ) ضـرت حجـت  عنوان نائب خاص حبه( مسئله رکن رابع بخصوصها برخی زمینه
تطبیـق  ، اي که در تداوم این فرقه دخالـت داشـت  ترین نکتهع ایجاد نمود. شاید مهمشیخیه را در دل تشی

  با عنوان و جایگاه رکن رابع بود. کاظم رشتیسیدو  شیخ احمد احساییشخصیت 
. در اوایـل  ظهـور کـرد   جوزف اسـمیت در مسیحیت نیز فرقه مورمونیسم با ادعاي مکاشفه از جانب 

از خداونـد طلـب   ، بـود  از آشفتگی مذهبی دوران خود به ستوه آمـده  اسمیتدر زمانی که ، قرن نوزدهم
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دو فرشته در خـواب بـر بـالین او ظـاهر شـدند و از او خواسـتند تـا از        ، کند. در این هنگامراهنمایی می
همچنـین مـدعی    اسـمیت  اند.سبیل گمراهی؛ زیرا همه آنها بر کدام از کلیساهاي موجود پیروي نکندهیچ

خوانده و به کتابی مدفون راهنمایی کـرد و   بر وي ظاهر شد و او را به نام »مورمونی«نام اي به شد فرشته
سرگذشـت اقـوام   ، از وي خواست تا آن را به کمک دو لوح به نام یوریم و تومیم ترجمه کند. این کتاب

گونـه کـه   آن، اسـمیت اسرائیل است که به سرزمین آمریکا وارد شـدند. اسـاس مکاشـفات    رفته بنیازبین
همانـا  ، انجام رسالتی خاص در خصوص ظهور منجی موعود است. ایـن وظیفـه  ، ها اعتقاد دارندمورمون

بـه  ، سازي براي بازگشت عیسی مسیح است. مجموع این عوامل و حـوادث اصالح کلیسا به جهت آماده
، مورمونیسم در مسیحیت را منجر شد. شباهت هر دو فرقـه در دو دیـن اسـالم و مسـیحیت     ایجاد فرقه

شـود.  مـی  هایی نیز میان آنهـا دیـده  حال تفاوتبا اینکاشفه در پیدایش این دو فرقه است، نقش ادعاي م
ل اصـو ، زعـم خـود  بـه گـاه  امـا هـیچ  ، شیخیه اگرچه با عقاید و ادعاهاي انحرافی از تشیع اصیل جدا شد

 ؛اما نسبت به مورمونیسم در مسیحیت اوضـاع قـدري متفـاوت اسـت    ، اساسی تشیع اصیل را انکار نکرد
آنهـا   کدام از کلیساهاي موجود بر حق نبوده و همگـی هیچ: معتقد بود اسمیت، شد بیانطور که زیرا همان

کرد و مـدعی بـود در   می نفیاو تبعیت از این کلیساها را ، رواینباشند. ازبر سبیل گمراهی و ضاللت می
تبـع آن  و به اسمیتکدام از کلیساهاي موجود تبعیت نکند. از او خواسته شده است تا از هیچ، ايمکاشفه

یکـی از  ، روایـن از .دانسـت یت عصر خود را مسیحیت انحرافی مـی مسیح، خالف شیخیهبر، مورمونیسم
قـدري  روند جدایی مورمونیسم از مسیحیت به تعبیر دیگربهکرد. ایف خود را اصالح کلیسا عنوان میوظ

مـورد   آنهـا نیـز   آورنـد و شـمار نمـی  اي مسیحی بـه مسیحیان امروزه آنها را فرقه، در طرف مقابلبود که 
  .پذیرش و رسمیت مسیحیت اصیل قرار ندارند

هـر  شویم کـه  می خوبی متوجهبه، در مقایسه تاریخچه این دو فرقه در اسالم و مسیحیت، مجموع در
ـ ، دو فرقه با طرح ادعاي دریافت مکاشفه و الهام از جانب خداونـد  ب رهبـر و مؤسـس فرقـه بـه     از جان

دارا شدن عقایدي مغـایر بـا عقایـد    ، و در کنار آن، بسط و گسترش آن، اند. طرح ادعاهاي آنهاوجود آمده
شـمار  اي مسـتقل بـه  هها از دین اصلی فاصـله گرفتـه و فرقـ   موجب شد تا این فرقهرفته رفته، دین مرجع

  زنند.می ها از پذیرش آن اکراه سر بازامري که خود پیروان این فرقه، ندآی
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