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  نقد بابیتجستاري در 
  شیخیه ۀرکن رابع در اندیش ةبا تأکید بر نقد آموز

  *يبر باقرکا یعل

  دهيكچ
 سـازي بـراي پیـدایش فرقـه    ، بسترباب امام عصر ه در موردیخید خاص شیو نتایج عقاآثار یکی از 

ـ موجه ارتبـاط  ن یترکاظم رشتی بود. مهمشاگرد سید محمد بابعلیبه رهبري ، ضاله بابیت ـ ی ه و یخیان ش
ـیش  ه بوده و یخیه از ابداعات فرقۀ شکاست  يان رابع آموزهکت است. رین رابع و بابکاعتقاد به ر ،هیباب پ

مطرح نبـوده اسـت.    یعۀ امامید شیدر معارف و عقا، هیخینظر شن معنا و مفهوم خاص موردیشان به ایاز ا
ـ را به حجـت خـدا و امـام غا   ه خلق کاست  ياعبارت از واسطه، هیخیشۀ شین رابع در اندکر  بی

اصـول  هـا  یخیشرو، نیاخوانند. ازیهوده میوجود امام را لغو و بن رابع، کرهنمون گشته و بدون تصور ر
ـ دستگاه فکري ن یا ن رابع.کمعاد و ر، نبوت، دیتوح. دانندیماصل ن را چهار ید ه در مـورد  یخیخاص ش
  شد.محمد شیرازي بابیت علیآفرینش محصولی چون ادعاي ساز زمینه ،ن رابعکر

  .یرمانکمخان یرک، ییاحمد احسا ،امام عصر، امامت، هیباب، هیخیش، ن رابعکرها: کلیدواژه
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  مقدمه
محمـد  علـی  هکـ افت یدر یتوان به روشنیم، ن رابعکخصوص آموزة رب، هیخیار شکد و افیعقا دربا تأمل 
 مین تعـال یهمـ واقـع،  درمطـرح سـاخت.    تعالیم شیخیهن یهمنخستین ادعاي خود را با تکیه بر ، شیرازي
را سازمان داد که بالقوه مسـتعد آفـرینش محصـولی چـون ادعـاي       یخاصدستگاه فکري ، هکبود  شیخی
مکتـب  ، ن رابـع کـ ر ةردن آمـوز کـ با عنـوان   تعالیم شیخی، عبارت دیگر. بهشد محمد شیرازيعلیبابیت 

خـود  ، شناسـی با موقع محمد شیرازيعلیطلبید و می بیرونیة را در شیعه بنا نهاد که جلو یدتیعقخاص 
  ل آمد.یش نایمقصود خو بر را مظهر این جلوه بیرونی معرفی کرد و بر میراث بزرگان شیخی نشست و

 يعشـر اعۀ اثنیاز مـذهب شـ   يقمـر  يه در قـرن دوازدهـم هجـر   کانحراف است  ینوع يگریخیش
ات تـازه در مـورد   یـ نظر یلۀ اظهار برخیوسه بهکبود  یعیش یروحان کی آن يشوایپمنشعب شده است. 

ن یـ آورد. اوجـود  بـه  عیدر تشـ  يادا نمـود و روش تـازه  یـ چنـد پ  یروانیپ، مفهوم امامت معاد و معراج و
 ين ویجانشـ ، خیمبـرز شـ  شـاگرد  ، یاظم رشتکدیسپس از وي،  نام داشت. ییخ احمد احسایش یروحان

دامـن زد و در   ن رابعکآموزه ر خصوصبگر ید يو علما خیشن یبما یه به مسائل اختالفکهمو بود ؛ شد
در برابـر  تـر  رونـق و پرتـر  رنگهرچه پر ه رایخیتب شکم، یعیش يز از علمایبا اتخاذ مواضع متما، تینها

ق حـد و  یـ م دقیبـا ترسـ  ، یرمانکمخان یرکمحمد ت یدر نها .ساخته مطرح یتب امامکو م یعیعالمان ش
خ احمـد  یشـ ، امل و واصل راکتنها عالمان ، یعیعالمان شسایر و به باد انتقاد گرفتن ، يگریخیش يهامرز

را  يگـر یمطالـب د  دیسـ و  خیشبا بسط و توسعۀ مطالب  يند. وکیم یمعرف یاظم رشتکدیسو  ییاحسا
واقـع شـده اسـت. از جملـۀ آن      هـا یخیشسایر مورد اعتراض و نقد  یه حتک یز در آن افزود. اعتقاداتین

معـراج و  ، ات امـام زمـان  یـ ر خـاص از ح یتفس، ن رابع و ناطق واحدکرۀ توان به مسئلیاعتقادات م
  اشاره نمود.، انداطهار نمودهۀ ه در باب ائمک، يض و غلویتفوۀ و مسئل یمعاد جسمان

، ه گردید و پـس از انـدکی  سبب اختالف و انشعاب در شیخی هکبود  »رکن رابع«آموزة  طرحواقع، در
 کاظمدسـی از سوي یکـی از شـاگردان   » تبابی«شد. ادعاي » بابیت«به نام  يادعاي جدید دستاویزي براي

شـمار  سرآغاز فسادي بزرگ میان مسلمانان بـه ، صورت گرفت که خود، يرازیمحمد شیعلیعنی  ،یرشت
، داشـته اسـت  کم و بـیش رواج  ، تا قرن حاضر از زمان امامان، »بابیت«دروغین  ادعايهرچند . رودمی
انحـراف نکشـاند.    جامعۀ اسالمی را به، محمد بابعلیمیرزا ة به انداز، یک از مدعیان دروغین آنهیچ اام

ادعـاي دیگـري   ، تادعاي دروغـین بابیـ   غیر از، محمد بابمیرزا علی، که خواهد آمدچنان، نایعالوه بر 
  .شد» بهائیت«م ساز فرقۀ دیگري به نامطرح کرد که زمینه



   ۸۹ با تأكيد بر نقد آموزة ركن رابع در انديشة شيخيه جستاري در نقد بابيت

د حقـۀ  یـ رت آن بـا عقا یبه مغا، یخیر شکن رابع در تفکر یمفهوم ینخست با بررسن پژوهش، یدر ا
گرفتـه از  بر، يگرییبهـا  يهـا شـه یت مطرح در اندیه بابکنیان ایسپس با بپرداخت شده است،  یعۀ امامیش

  ه میخیتب شکم يهان رابع مطرح در آموزهکهمان آموزه ر
ت پرداختـه شـده اسـت. در ادامـه بـا      یـ ئو بها يگریش بابیدایدر په یخیشۀ شیرات اندیبه تأث، باشدي.
ـ ا، هیجاد فرقۀ منحرف بابیه و ایخیشۀ شیگاه آن در اندین رابع و جاکآموزه ر یبررس دسـت  بـه جـه  ین نتی
مخـان  یرکمحمـد  رمـان و  کۀ یخیشـ  يهـا شـه ینه فقـط در اند ن رابع و ناطق واحد، که اعتقاد به رکه آمد

احمـد  خ یشـ  یعنـ ی، شـان یا یخ قبلیرات مشاکد در آثار و تفیآن را با يهانهیه زمکبل، مطرح بوده یرمانک
  رد.کجو وجست یاظم رشتکدیسو  ییاحسا

ـ اما غالـب ا شر شده، تمن يثارآه بر آن یخیرات شیثأه و تیچه در مورد بابگر  یلـ ک ین آثـار بـا بررسـ   ی
نـه،  ین زمیـ افته در ایاند. از جملـه آثـار منتشـر   نپرداختهن رابع به تبعات آن نوع اعتقاد و نقد آن کآموزه ر

 یبا بررسـ ن اثر، یدر مقدمۀ ا يو. ردکاشاره  انییبهابه نام  ینجف مرحوم محمدباقرتوان به اثر ارزشمند یم
 ،گـر آثـار منتشـره   ی. از د)88، ص 1383نجفـی،  ( ز اشاره نمـوده اسـت  ین رابع نکه به مسئلۀ ریخید شیعقا

ن یـ چـه ا د. گرکـر اشـاره   ن رضانژادیعزالدنوشتۀ » شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت«توان به مقالۀ یم
  .)1381(رضانژاد،  باشدین آموزه میاز نقد ا یاما اثر خال، نظر قرار دادهز موردیت را نینکمبحث راثر، 
ن کـ از مطـرح آمـوزه ر  ه یخیزة شـ یـ ه هدف و انگکبرآمده ن سؤال مهم یا یق در مقام بررسین تحقیا

 یه چه نقشـ یه و بهائیش بابیدایجاد و پیت در ایت و بابینکه با طرح مباحث ریخیه شکنیست؟ و ایرابع چ
ـ م یه بـدان کـ ژه برخـوردار اسـت   یت ویاز اهم ین مسئله زمانیاند؟ اداشته از شـاگردان   محمـد بـاب  یعل

اسـنادي  هـا  ل دادهیـ روش تحلق، یتحقن یه بوده است. در ایخیش يشواین و پکن ریدوم، یاظم رشتکدیس
  .اي استو کتابخانه

  يخير شكن رابع در تفكر ياصطالح يمعنا
ده یـ ن عقیـ اۀ یباشد. پایب میان و امام غایعیان شیم ۀه واسطکامل است کعه یش، ن رابعکه از ریخیمراد ش

ب، یـ ترتنیسازد. بدیمرتبط م مؤمن را به امامۀ عیهر ش، يثاق معنویعهد و م هکاست استوار ن امر یا بر
شـوند. شـرط وجـود و    یتشان بر گرد امام جمـع مـ  یمعنوۀ مراتب بسته به درجهب سلسلیبه ترت یگروه
، انـد ن نحو به دور امـام گـرد آمـده   یا ه بهک یسانکد با تمام یمؤمن باۀ عیه هر فرد شکن است یاآن  ۀالزم

بـر محـور اعتقـاد بـه     ، بخصـوص ة دین عقیا داشته باشد. یدوست وفادار بوده و با آنها اتحاد و همبستگ
عـام و  طور به د و معرفت مقام نبوتیه معرفت توحکنظر دارند ان اتفاقیعیشهمه زند. یبت امام دور میغ

امـل  کن یـ سه اصـل الزم د  معرفت امامت دوازده امامخره، خاص و باالطور به زمانامبر آخر ینبوت پ
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ـ  کـ  ین رابع و بابکهمان ررکن چهارمی، ، ه عالوه بر این سه رکنکه معتقدند یخیاما شاست،  ن یه رابـط ب
  نیز براي کامل شدن دین انسان الزم است.، امام عصر یخلق و حجت اله

  :دیگویم نیرمان چنکه یخیاز بزرگان ش یکی، یمیابوالقاسم ابراهدر این زمینه 
 بلکـه ، خانه بدون باب معنـی نـدارد  شود و نمی نایب... امام بین چهارم بر پا باشدکتواند بدون ریا نمیدن

ایـم و مـأموم   زیرا ما ائتمام به امـام ننمـوده   ؛شود و مأموم امام امثال ماها نیستیمنمی مأمومم امام بیگوییمی
ـین  ، اقتدا به امام کرده، واقعی کسی است که من کل حیث  و نماینده صفات امام شده باشد و اگر ایـن چن

وجود ) نعوذ باهللا( خاصیتی نبخشیده پس) العیاذ باهللا( معلوم است که وجود امام، اشخاص در ملک نباشند
امام و پیشوا باشد و محال است کـه امـام باشـد و    امام لغو شده است و این محال است که ملک خدا بی

و ، شـوند نمـی  معروف مـا  ولیاست زمین از وجود آنها خالی شود،  مظهر و نماینده نداشته باشد... محال
 که خود امـام هـم تشـریف دارد امـا غایـب اسـت      شود و غایب هستند مثل ایننمی نص شخصی بر آنها

  .)117، ص 1350ابراهیمی، (
رجـوم  تـاب  کف آن در ین رابع و تعرکدر مورد ر، رمانکۀ یخین شکسس و رؤم یرمانکمخان یرکمحمد 

  :سدینویم نیاطیش
بایـد باشـد تـا    رف و به حقیقت عبادت بندگی نماید، عا، به حقیقت معرفت در هر عصري بالغ کاملی که

ـیم  ضل او عیش سایر خلق برقرار بماند؛ زیرا که اگر غرض وجـود او نبـود،   خلقت لغو نباشد و از ف حک
میشه موجودند و اگـر ایشـان نبودنـد،    گرفت... پس کامالن در هر عصري هنمی ايبراي سایر خلق قبضه

ـتگار   ایستاد. ا برپا نمیدنیا و ما فیه پس بخلوص نیت و پاکی فطرت خودت تسلیم براي ایشان بشو تـا رس
  .)74 ، صق1268، یمخان کرمانیکر( شوي

  :هکرد یگیجه مین نتیسپس در ادامه چن
ماند و نمی چون دانستی که کامالن در هر عصري و زمانی در دنیا موجودند و زمان از وجود ایشان خالی

و علت دعوت انبیاء و مرسـلین  ، ی خلق عالم و علت توجه مشیت پروردگار به مشاءاتیغاایشانند علت 
ـبحانه... پـس    ترین پس بدان که ایشان نزدیکایستاد، شان نبودند عالم برپا نمیو اگر ای خلقند به خـداي س

جـه و  ایشانند سابقان مقربان و اصحاب زلفی و منزلت و ماسواي ایشان دون ایشان هستند بـر حسـب در  
 رسد فیض به آنها که دورند مگـر بواسـطه نزدیکـان...   نمی پسدر اجابت و ایمان، هریک  سبقت و تأخر

 هیچ مددي و خیري بـه او ، زیرا که هر کس اعراض کند از ایشانپس توجه به سوي ایشان فریضه است؛ 
شیطان شده اسـت   پس متوجه به، رسد و هر کس توجه به دشمنان ایشان نماید و پشت کند به ایشاننمی

  .)78همان، ص ... (و به خدا پشت کرده است
  :عبارت از) ن رابعکر( نظریه این ه اساسیخیرات شکدر تف هکمعتقد است  ،یلسوف غربیف، ربنک يهانر

وجـود و   سازد. شـرط می مرتبط با امام معنوي ايگونهرا به مؤمنۀ هر شیع که است معنوي عهد و میثاقی
، انـد گـرد آمـده   نحو بر دور امـام  این به که کسانی باید با تمام مؤمنۀ شیع هر فرد که است این اشالزمه

 نتیجـه  عقیـده  از ایـن  هک هم باشد... سازمانی داشته کامل و با آنها اتحاد و همبستگی وفادار بوده دوست
  .)7، ص تابیکربن، ( است معنوي و نیروحا خالصۀ یک جامعند مان به چیزيشود، می



   ۹۱ با تأكيد بر نقد آموزة ركن رابع در انديشة شيخيه جستاري در نقد بابيت

م یو تعـال  م داده بودنـد یتعلـ  بزرگـان قبـل از او  ، یرمـان کمخـان  یرکن رابع را قبل از کاعتقاد به ر کشبی
و  شـیخ احمـد  چـه بعـد از   دهـد. گر یرا نشـان مـ   یاملکـ ۀ و ادامـ  یوسـتگ ین مسئله پیا ه راجع بهیخیش

حـاج محمـد کریمخـان    آذربایجان منکر این امر شده و آن را از مخترعات و ابـداعات  ۀ شیخی، کاظمسید
ه یخیاز اختالفـات شـ   یکـ ی، کـه امـروزه  طـوري به؛ اندشدت نیز با آن مخالفت نمودهشمرده و به کرمانی

  .)399، ص 3، ج 1373(مبلغی آبادانی،  ن رابع استکله رئجان مسیرمان و آذرباک
 خیشـ و  دیسـ  يهـا تـاب کبـا مراجعـه بـه    ه، کنیآن ا داد وآسانی پاسخ بهتوان یماذب ک ين ادعایا به

ه در آنهـا  کـ است  یاظم رشتکدیسبه خط برد. از آن جمله، دو دست خط،  ین ادعا پیا ذبکتوان به یم
، شـان یا يبرخالف ادعـا م. کاست مح ين خود سندیاکند؛ مین موضوع را حل و فصل یا به نحو قاطع

 دهـد یل شرح میبه تفص، ن چهارم راکمان و از جمله ریاۀ ان چهارگانکار، یاظم رشتکدیسها ن نامهیا در
  .)57همان، ص (

  بهائيه، بابيه، شيخيه
ـ ، ۀ بابیه و بهائیه اسـت کـه مؤسـس آن   فرق، آمدوجود به که از شیخیه ياترین فرقهمهم  محمـد بـاب  یعل

ثیر ایـن  أشـدت تحـت تـ   بـود کـه بـه    یکاظم رشتسیداز شاگردان ) ق 1266م ( باب معروف به يشیراز
 تـن از  18، )ق1260( در مدت پنج ماه در سـال ، بابیت کرد يادعا يپس از اینکه و. داشتند مذهب قرار

 شـدند  »یحـ «حـروف  حساب حروف ابجد معروف بـه بهه کگرویدند  محمد بابیعلشیخیه به  يعلما
  .)231ـ226، ص 3ج  ،دائرةالمعارف االسالمیۀ(

گري ایجـاد شـد؛ یعنـی همـان مسـئله رکـن       بابیت در بستر شیخی هکد توجه داشت یبابابیت  ةدربار
طـور  بـه  همـان را ، گفتند و براي خودشان چنین مقام و موقعیتی قائل بودنـد می رابعی که شیخیه در پرده

کرد که مـن همـان رکـن    ادعا  )شیرازي( محمد بابمیرزا علییک جوان شیرازي به نام ، صریح و روشن
بـین مـردم و امـام     ۀاستفاده کردنـد و خـود را واسـط    »باب« ۀاز کلم، جاي رکن رابعکم بهرابع هستم. کم

که کسی ادعا کند که من نایب خـاص حضـرت   با این خصوص تشیعبعنوان نمودند. اسالم و  زمان
عبـارت مطـرح   ایـن   از ناحیه حضرت مهدي ع. در توقیشدت مخالف استبه، هستم مهدي

اگـر کسـی ادعـاي    ؛ )360 ، ص51 ، جبحاراألنوار(مجلسی،  »ابفانه کذّ ةالمشاهد یو من ادع«ه کگردیده است 
شد که این شـخص  موجب ، ولی آن بستري که شیخیه فراهم کرده بودند او دروغگو است.، مشاهده کند

هـم  بعـد از آن . و نسخ اسالم نمودن و شرع و کتاب ادعاي نبوت و آئی، دنبال آن همبه، ادعاي بابیت کند
و  و آیین بابیت را نسخ کرد و بحث اعتقاد بـه حضـرت مهـدي   ظهور کرد  علی بهاءمیرزا حسینکه 
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که یک نفر باید واسطه و باب باشد را هم از بین برد و آیین دیگري درست کرد که مبانی آن بـا مبـانی   آن
، را نسـخ شـده بدانـد    کـه قـرآن و احادیـث ائمـه    کسی واقع، . درتعارض داردتمامه بهاعتقادي اسالم 

  .در آن رشد و نمو کردشیخیه ه کبود  این بستري، در حقیقت .خارج از اسالم است
ن یت بود. همـ یباب يادعا، شد يشهرت وموجب نچه ، آيرازیمحمد شیعلگانۀ چند يان ادعاهایاز م

تحـت عنـوان    خ احمـد یشـ  يآنان و دعو يگریو باطن یخیم شیرا با تعال يه وکاست  يت ویباب يادعا
افـت  یرا در یمعـارف  رد در عالم شهود از خود ائمـۀ اطهـار  کیه ادعا مک، »محمدبن سمعت عن جعفر«
ن یتـوان چنـ  یمـ ، رونیاد آورده است. ازیپد يانه در ویگرالید تأویدر جهت عقا یالتیتما، بوده، ندکیم
واقـع،  ه مطرح سـاخت. در یخیم شیه بر تعالیکخود را با ت ين ادعاینخست محمد بابیعله کجه گرفت ینت
ساز طرح مباحـث  نهیه زمکرا وارد نمود  ییهاشهیع اندیتب تشکه در مکبود  یخیم شیها و تعالن آموزهیا

ه را یـ بهائت، یـ ه و در نهایتب بابکاز آن بهره برد و م يرازیمحمد شیعله کشد  یر خاصیت در مسیمهدو
  م.یپردازیبه آن ماین مقاله ه در کاز به اثبات دارد ین امر نیان نهادند. البته ایها بنهین پایبر ا

با تفکـر و  ، بزرگان شیخیهسایر و  کاظم رشتیسیدو  شیخ احمد احسائییعنی مؤسسان فرقه شیخیه، 
زندگی کـردن  ل به یقا ،)506، ص 2(ر.ك: معین مجموعه مقاالت، به کوشش مهدخت معین، ج  دة به عالم هورقلیایعق

کـه امـام   ، ير و رأکـ بـر اثـر همـین تف   . ا گردیدنـد یـ قلخانواده ایشان در آن عالم هور و امام مهدي
مبنـی بـر   ، بحث دیگري را با عنوان رکن رابع مطرح نمودند، کنددر عالم هورقلیا زندگی می مهدي

ي نیازمنـد  ة عالم مـاد داربراي ا، کندمادي هورقلیا زندگی میچون آن حضرت در عالم لطیف و فرا کهاین
  ساخت.» رکن رابع«الجرم آنها را معتقد به بحث  ،یک جانشین است که باب و نماینده او باشد. این امر

 محمد بـاب علیافرادي چون ، شیخیهۀ و بزرگان فرق احمد احسائیپس از شیخ ، شهیبر اثر همین اند
 ،و سـپس ، در ابتـدا بـاب حضـرت مهـدي    خود را ، با تکیه بر بحث عالم هورقلیا ،حسینعلی بهاءو 
پیامـدهاي  خطاب نمودند و افکار و اعتقاداتی را دامن زدند که تـاکنون نیـز    تدریج خود را مهديبه

  .)1384(ر.ك: موسوي گیالنی،  باشدمیمسلمانان گیر آن دامن
ـ . داشـت  يادیـ شاگردان زبه هنگام وفات،  يو. ا رفتیاز دن) ق1239( در سال یاظم رشتکدیس  یول

، اسـت  کیـ ب نزدیـ ظهور امـام غا «ه کگفت ین میوسته چنیپ یول، انتخاب ننمود ینیش جانشیخو يبرا
، ز پـس از مـرگ اسـتاد   یـ ن دیسـ شـاگردان   .)44، ص 1356(نبیـل زرنـدي،    »سـت ین نین جانشییاج به تعیاحت

ـ یـ ردنـد. در ا کیمـ  يشمارب روزیدر انتظار ظهور امام غا، رده بودک ینیبشیپ يه وک يطورهمان ن، ین ب
از  یکـ ی، »بـاب «معروف بـه   يرازیمحمد شیعل، تره از همه معروفکردند کت یمهدو ين نفر ادعایچند
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در ربال گشته، کعازم  یست سالگیدر بوي  .)25- 59، ص 1382(ر.ك: افراسیابی،  بود یاظم رشتکدیسشاگردان 
اب کـ مـالزم ر ، را نداشـت  دیسو فهم مطالب  كه توان درکییآنجاحاضر شده. از یاظم رشتکدیسدرس 

از ، دیـ فهمیچه را از عبارات و مطـالبش را نمـ  آنشد و یوسته در محضر درس او حاضر میگشته و پ يو
  .)1346(فرید گلپایگانی،  خواستیح میتوض اظمکدیسخود 

تبـع او از  بـه ، یفراوانـ  يهـا یخیو سـپس شـ  ، آوردیمان میا محمدیعله به کبود  یسک ه اولیبشروئ
 ،ردکـ امام مسـتور   يت به سویباب يابتدا ادعا، محمد بابیعلنند. کیت میاز باب تبع، اظمکدیسشاگردان 
 .)1982(عبدالحمیـد،   اسـت موعود  يهمان مهد ه اوکنیا و، تیمهدو يو ادعا ردکن حد توقف نیا سپس در

 يوسـته علمـا  یم و پیـ اعه بـوده یابر شکعلماء و اۀ یآنها از ناحه و آراء یخیه ما شاهد رد شکاست  یحالدر
ـ یا .اندار نمودهکآش نها مقاومت و مخالفتآبزرگ در مقابل آراء  اخـتن و  انـد  نفـاق  یواقعـ  ین است معن

  ردن.که ابداع یامامۀ عیه را در مقابل شیخیش
ابـراز   یمطـالب  ،تاب خاطرات خودکدر ، اشانکان معروف یاز بهائ، یمعروف به صبح، ياهللا مهتدفضل

خوانـد.  یم شان در مورد امام عصریآراء خاص ا ه ویخیه را منشعب از شیه به صراحت بابکند کیم
  :سدینویتاب مکاز آن  یدر بخش يو

ـ  ياشاخه، اصالً، ا بخوردی ه بدان خوردهک ییهاوندیبا پ، هیم مذهب بابیدانیه مکچنان ه و در یخیاز ساقۀ ش
ـ ه و فهم اصول مسائل ایخیخ شیل مشاین جهت وقوف بر رسایاز ا، قه استیاز آن طر يتطورقت یحق ن ی
ه در فروع اجتهاد را که هستند یعشر یفۀ اثتیاز طا ياه شعبهیخیشود. و شیه شمرده میجزء معارف باب، فئه
ـ ن را منحصـر در چهـار ر  یاصول دو  نندکیعمل م محمدبر طبق اخبار آل، ز ندانستهیجا ن معرفـت  ک
ـ لۀ معرفـت ار ین رابع را وسکامل و رکمعرفت شخص ، معرفت امام، یمعرفت النب، اهللاۀمعرف: دانندیم ان ک

بـاب و  ، بـت امـام  یشـه در غ یه همکشمارند یدانند و الزم میتوجه به او را توجه به حق م، سائره دانسته
  .)154 ، ص1386(مهتدي،  ظاهر و مشهود باشدان مردم یاو در م یقیب حقینا

ت یـ ه منشأ و سرچشمۀ بابکند کیصراحت روشن مبهکه  ت نقل شدید بهائیمعتقد به عقا کی از ییهان عبارتیا
فهـم آراي   يبـرا  يامقدمه یخیفهم متون شده است. ین منبع جوشیه بوده و همه از ایخیت شید باطل بهائیو عقا

ه به خـود وجهـۀ   کبابیه براي آن هکتوان مطرح نمود یز میه را نین فرضیچه ا. گرآیدمیحساب ت بهیت و بهائیباب
را در  شیخ احمد احسائیسی مانند که باالخره شیخیه کاینبا توجه به ، از انتساب خود به شیخیه، قبولی بدهدقابل

  اند.شتر فراهم نمودهیرمان بکۀ یخیداران شز طرفینۀ آن را نیو زم ردهکاستفاده سوء، رأس خود دارد

  ن رابعكر يا شخصي يه دربارة معرفت نوعيخيدگاه شيد
، نمـوده  يارید بسـ یـ کتأ، ين رابع در هر عصرکدر مورد لزوم شناخت شخص ر یرمانکمخان یرکمحمد 
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نـد.  کیان مـ ید و نبوت و معاد بیمعرفت آن را افضل از توح هکت آن را تا آنجا باال برده یگاه و اهمیو جا
  :دیگوین مورد میدر ا ارشاد العوامبه نام ، آثار خودترین از مهم یکی در يو

ـیعه اسـت و   ه افضل از اقرار ب) ن رابعکر( که مضمون این باب بدان توحید و نبوت و امامت و بزرگان ش
مال و جان و فرزنـد و عیـال و   ه و خمس و حج و جهاد در راه خداست ب زکوةافضل از نماز و روزه و 

سـت کـه   ا ايست که هیچ گناه با آن ضرر ندارد و ترك آن سیئها اياین باب امري است و حسنهه عمل ب
ـبب تعمیـر بـالد    ی ایجاد اسـت یعلت غاو هیچ ثواب با آن منفعت ندارد  معـاش و معـاد عبـاد و    ، و س

ـتاده   ...آن از کبریت احمر کمتر استه کننده بعمل اعظم فرایض خداست و کتب نازل نشده و رسل فرس
ـیچ   نمـی  هیچ عمل از اعمال ایشان قبول، اندعمل را ترك کرده ن و چون ایننشده مگر براي ای شـود و ه

  .)408، ص 4، ج1263، رمانیکریمخان ک( شودنمی دعا از دعاهاي ایشان مستجاب
غمبـر و  ین رابـع را از اعتقـاد بـه خـدا و پ    کـ اعتقـاد بـه ر  ، هان عبارتیدر ا یرمانکه کت داشت ید عنایبا

چ عمـل  یو انجـام دادن هـ  ، عقـاب نـدارد   یچ گنـاه ین رابع هـ کبا معرفت ر: دیگویمباالتر برده،  ائمه
 یعنـ ی، ن اسـالم یـ د ین اساسـ که دو رکصدد است درآنچه گذشت، مطابق  يضرورت ندارد. و یصالح

ه خلقـت  کـ ر، کن نوع تفید. این آن نمایگزین رابع را جاکو معرفت ر، ن بردهیمان و عمل صالح را از بیا
ه خلقـت  کـ ن ابـراز داشـتن   یباالتر بردن و چنـ  رسول خدا و امامان یحت، قیخالن رابع را از همۀ کر
ایـن امـر   رده بود. کادعا ن یسک ارشاد العواماز پیش تا ، ن رابع از همۀ آنها مقدم بوده و ظهورش مؤخرکر
و در تعـارض   باشـد ین اسـالم مـ  ین مبـ یـ ه مخالف با اصـول د کبلصراحت مخالف با اصول مذهب، به

 فرمایـد: با توجه با آیات کریمه قرآن کـه مـی   باشد.یم ث ائمۀ اطهاریم و احادیرکات قرآن یح با آیصر
ـ  ونَضَع ْموازِینَ الْقسطَ لیومِ الْقیامۀِ فَال تُظْلَم نَفْس شَیئًا وإِنْ کَانَ مثْقَالَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ« ا وکَفَ نَا بِهـبِنَـا   ی أَتَی

بـه الزمـۀ   ، یخیبزرگـان شـ  سـایر  و  یرمانکا یآ ،)21طور: (»نکُلُّ امرِئٍ بِما کَسب رهی«و  )47نبیا: ا(»حاسبِینَ
ات سازگار است بـا تأمـل   ین آیبا ظهور و نص ا یرمانک يهان عبارتیا يجاکسخن خود توجه دارند؟ 

چ یانجـام دادن هـ   و، عقـاب نـدارد   یچ گنـاه ین رابع هکبا معرفت ر: دیگویه مک یرمانک يهادر عبارت
 دیـ فرمایه مـ کـ اسـت   یالم وحک ان در مقام ردین بیه اکافت یتوان دریم، ضرورت ندارد یعمل صالح

 .)همان(» گو باشدامت پاسخید روز قیباانجام دهد،  یهر عمل یسکهر «

  ن رابع بودنكر يه و ادعايخيبزرگان ش
تحـت   يادر ضـمن رسـاله  ، از خـود پـیش   یخین رابع بر بزرگان شکق ریبا تطب یرمانکخان میرکمحمد 
  :دیگویم فصل یسعنوان 

ن رابع به آن طـور  کشان ریااما بودن ، در عصر خود کیهر. اندن رابع بودهکد مرحوم ریخ مرحوم و سیش
ـبهه نـدارم و    کشعه بودند، یش ياز علما ید و عالمیالتقلزیط و جایالشراه جامعیشان فقیه اکه گفتم ک و ش
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ـ شان دانم حاشـا و  یاشان مخصوص یان رابع را در عصر کم... و اما رینمایاز آن نم یتحاش ال منحصـر  ک
ـ یا ... من ابداًاندبوده يادهیاشخاص عده کبلشان نبوده است، یابه ـن  ین ادعا را از س بـا  ، امدهید مرحـوم نش

و در ، ام ابـداً دهین ادعا را نشنیا مرحوم همخ یشة باراما در، شان داشتهیات را به یت محرمیه نهاکنیا وجود
، کریمخان کرمـانی ( ...ن رابع در هر عصرکل تعدد ریشان پر است از دلیاتب که کبلام، دهیشان ندیاتب ک
  .)31ص ق، 1381، اصفهانیو 

 ه امـور کـ چنـان : دیـ گویرده و مـ کـ ران را مطـرح  کام و نوکر و حیمثال شاه و وز، گر اثر خودیهمو در د
ن در آن وجـود  کـ د چهـار ر یـ ن منوال اسـت و با یز به همین نیامر د، از داردین نکن چهار ریا به یتکممل

  :دیگویو م، ردهکاستدالل  نیات معصومیتاب و سنت و رواکخود از  ين مدعایا به يو داشته باشد!
الیکـون العبـد مؤمنـا حتـی     «: انه قـال  اذینه روایت شده است که حدثنا غیر واحد عن احدهمااز ابن 

 ص ،18 ق، ج1409حـر عـاملی،   (کلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له یعرف اهللا و رسوله و االئمۀ
پـس  ، فرماید همه ائمه و امام زمـان بینی که میو تو می، »ثم قال کیف یعرف اآلخر و هو یجهل االول )44

که اگر کسی ادعاي آن مقـام را  ، مقامی است فوق خلق مراد از امام زمان غیر از أئمه است و براي ائمه
ی آمـده  یشود و لکن دون مقام ایشان امامت به معنی پیشوامی کافریا طمع ادراك مقام ایشان را کند،  کند

  ).246 صق، 1381، اصفهانی، و کریمخان کرمانی(	...و صحیح است
ر کـ ذ، اسـت  يواحد بـودن امـام در هـر عصـر    در مورد لزوم  اطهارۀ ئماه از کرا  یاتیتمام روا یرمانک
رده اسـت. و  کـ اسـتدالل  ) شیدر اصطالح خاص خو( ز بر لزوم واحد بودن ناطق و امامیرده و با آنها نک

  برد.ید نام میمؤعنوان به از آنها زین يدر موارد
ه در یخیه شـ کـ اسـت   يامرامامت را مصادره به مطلوب نمودن،  ات بابین نوع سخن گفتن و روایا

. انـد ر نمـوده یل و تفسـ یـ ش تأویدلخـواه خـو  معناي به ات رایتب متعدد خود آن را روا داشته و آن رواک
و شناسـی  مربوط به مبحث امامـت و امـام  ، يات دال بر واحد بودن امام در هر عصرین روایاه، کیدرحال

ث ین حـد یـ ه در اکـ بل، ه داللت نداردیخیش يبر مدعا ین داللتیمترکبوده و  يشناخت امام در هر عصر
ه حضـرت در آن بـه   کـ  یـی براکبت یغدلیل به  است بر وجوب شناخت امام عصر يدیکتأف، یشر

  سر خواهند برد.
باشند، یشأن نزول م يم دارایرکف قرآن یات شریه آکگونه ه همانکد توجه داشت یباگر، ید ياز سو

ر و یدر تفسـ  ف از امام باقریشر ثین حدیدر اباشند. یم يشأن صدور يز داراین ات ائمۀ اطهاریروا
را  یو حدود و ثغور مؤمن واقع )212، ص 4ق، ج 1417، بحرانی( ندیفرمایحجرات م ةسور 14ه یآ ين معناییتب
از آن  یرمانکه ک يامر؛ نندکیم یمان شخص معرفیان اکرا جزء ار نند و معرفت امام زمانکین مییتع

ش از آن بهـره بـرده،   یر اعتقـادات خـو  یدر مسـ  یرمـان که ک یبا مطلبن معنا یارو، اینازغافل مانده است. 
  گردد.یشان محسوب میۀ ایاز ناح ح قول معصومیف صرینداشته و تحر یگونه ارتباطچیه
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بلکه در دنیاي دیگري بـه نـام   ، در عالم دنیا نیست شیخیه عقیده دارند امام زمان، از سوي دیگر
وارد این عالم خواهـد شـد. شـیعه امامیـه عقیـده      ، چون خداوند بخواهدو ، است »قلیاهور«عالم برزخ یا 

که حضرت امـام زمـان در کـدام مکـان     در اینچه گر، در همین عالم دنیا وجود دارد دارند امام زمان
  .)162و  266ص ق، 1408شیخ طوسی، ( دارندنظر اختالف، است

نیابـت معتقـد اسـت کـه در     والیـت و   ةشیخیه دربار ه فرقهکجه گرفت ینتتوان چنین می، ساننیبد
 ۀپذیر است و هموست که واسـط امکان) رکن رابع( رابطه با امام زمان در قالب نیابت خاص، زمان غیبت

  بین امام و مردم است.
مسـدود شـده بـود را    ق 329ه پس از نواب اربعه در سال ک ابت خاص امام زمانیه باب نیخیش

بـا علـوم    ییمرتبـت و آشـنا   یبزرگـ  واسطهه بهکهستند  یرجال اله در هر زمان: رده و گفتندکمجدد باز 
 ا خواب با امـام زمـان  ی، يداریتوانند در بیهمانند نواب اربعه هرگاه بخواهند م، شانیائمه و مذاق ا
ـ ز یآوه بعدها دستک يامر؛ نندکت را حل یالت جهان اسالم و بشرکرده و مشکرابطه برقرار  محمـد  یعل

وجـود امـام    يل بـرا یبـد  کیعنوان به ،»ن رابعکر«ده یعققت، یت شد. در حقیببا يبر ادعا یمبن يرازیش
ضـرورت   یمبـان عنـوان  به توان از آنیآنچه مو از جمله  يو اعتقاد یاصول فقه با، بتیزمان در دوره غ

  است. سازگارنا، ردکاد ی »دیمرجع تقل«د از یضرورت تقله، جیدر نت و» مجتهد زنده«وجود 
مخـان  یرکخلـف   ،)210ر.ك: محمـد حسـن، آل طالقانی،الشـیخیه، ص    ( یرمـان کخـان  محمـد گر، ید يسواز 

  :دیگویم، ن رابعکع ناطق واحد و ریگاه رفید و اصرار بر جایکبا تأ، هیاسحقۀ در رسال، یرمانک
یک وقتی زمان اقتضا نمـود کـه    چشم و گوش و اسم و وصف اوست و اگر احیاناًدست امام، ) ناطق( او

فرماینـد  می که او را ظاهرچرا؛ محالهشود یکی است المی که ظاهرآن، امام غایب باشد و ناطقی ظاهر شود
ی و تأسیس امري جدید از بـواطن کتـاب خداونـد و    یاز براي رفع خالف و تشاجر و نزاع و فرمان فرما

و  باشد... ناطق واسطه فیض است میان ایشـان و امـام  شود که متعدد می پس چگونه بیتاخبار اهل
  ).221، ص1351کرمانی، محمد خان، ( شود...می واسطه وجود او جمیع اختالف رفعبه

ب و یـ اقـوال غر ، نوشته اظمکدیس يه براک یلیو طوبلند در رسالۀ  یرمانکمخان یرکمحمد ه کباالخره، آن
 یدر قسـمت  يباشد. ویم یو خرافات فراوان يپردازاسطورهه متضمن کمطرح کرده، را  يآراء شاذ و نادر

  :سدینوین نامه میاز ا
ـ شود نشناسد... چیم يجار يوضات از ویه تمام فکش را یس باب سابق خوکه هر کبنده معتقدم  از  يزی

ش بـود... پـس   یقطب زمان خـو ) ما( خ اجل و امجدید و نبوت و امامت را نشناخته است... همانا شیتوح
ـ   يه به توسط وکبر هموست کاخ یش ـتحق بهشـت      یخدا مورد پرستش واقـع م گـردد و افـراد بشـر مس
ـ کگشته است... فلذا تـو همـان   ) دیس( متوجه شما، ن امر مهمیه اکم یمعتقد يگردند... و بعد از ویم  یس
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 سـب کز به توسط شـما  یم نیرد و جنات نعیگیخدا مورد پرستش و عبادت قرار م، ه به توسط توک یهست
ـن  ک يطورهمان. گردندیل میه توسط آن به خدا ناک یاللهآن باب ییو تو گردد...یم ام! دهیه از خـودت ش

تـو   يش قرار داده و به هنگام نماز و دعا بـه سـو  یه تو را در جلو خوکسال است  ینون حدود سکهم ا
و اگر  دهم!؟...یواسطه قرار مدارم و تو را یش مقدم میع حوائج و امور خویگذارم و تو را در جمینماز م

ـ  يامعجزه، يردکینبوت م يو شما ادعا، باشد ییه نبکز بود یرم جاکم یبعد از نب ـ یاز تو طلب نم ردم. ک
نخواهـد   یـی نب ياء بوده و بعـد از و یاالنبامبر اسالم خاتمیدانم پیه مکنیبا وجود ا یعنی( نیه با وجود اکبل

. ق خواهم نمود!..یخواست اظهار معجزه تو را تصدبدون در، ینکرسالت و نبوت  يباز هم اگر ادعا) آمد
  .)168، 1385حایري اسکویی، (

ن عبـارات،  یـ در ا يح نـدارد. و یبه توضـ  يازیچ نیه یرمانکمخان یرکرسالۀ  ن عباراتیارسد، نظر میبه 
شـان  یه اکـ نیو ا. باشدیه معتقد به وجوب معرفت باب سابق و باب الحق مکند کیصراحت اعتراف مبه

) د و نبـوت و معـاد  یـ توح( گرین دکان سه ریاساس و بن، اند. و اعتقاد به آنیض الهیف يه مجراکهستند 
بـه حـال    ي، سـور يگرین دکمعرفت به سه ر، س معرفت به باب نداشته باشدکه هر کيطوربه. باشدیم
 رمکـ ا ین امـر از قـول نبـ   یـ بـر ا و ، قطب اسـت  ییاحساه کند کید میکتأنخواهد داشت. سپس،  يو

  جا و چگونه بوده است.ک، یح چه زمانین تصریامعلوم نیست قطب است.  ییاحسا، هکند کیاستدالل م
، خـذ شـده اسـت   ا، ث معروف امـام صـادق  یا از حدی، یرمانکخان میرکن قول یارسد، یبه نظر م

ا عبِـد بِـه الـرَّحمنُ و      «: فرمودنـد پاسـخ  شان در یا، عقل سؤال شد یدر مورد معن ه از امامکآنجا قَـالَ مـ
ـ  ه طَنَۀُ والشَّی لْکت النَّکْرَاء لْکۀَ فَقَالَ تاوِیعی مي کَانَ ففَالَّذ الْجِنَانُ قَالَ قُلْت بِه باکْتُس   قْـلِ وۀٌ بِالْعشَـبِیه ی

 کم یسـل کـ ب«چون همه از برخی از فقرات زیارت جامعه کنیا ای و )10، ص 1، ج1365کلینی، ( »لَیست بِالْعقْلِ
از  یرمـان کمخـان  یرک. )615، ص 2ق، ج1404شـیخ صـدوق،   ( »م تقبل الطاعۀ المفترضهکالی الرضوان... بمواالت

 يرا قطـب بعـد   یرشـت خ خود منطبق ساخته است! سـپس  یرده و آن را به مشاکاستفاده  ان امامین بیا
ه از آن کـ ، یاللهـ ه بابکبرد یباال مآنجا را تا  يو و خواندید به الرحمن مبِز من عیرده و او را نک یمعرف

  ند.کیم یمعرفشود، یل میخدا ن يبه سو
 یؤتیـ  ال يبـاب اهللا الـذ  «و او را ، ه در مورد امام معصوم دارندیعۀ امامیه شکاست  ين همان اعتقادیا

ـ ا اسـت.  دهیشـن  ياز خـود و  »د باب اهللا اسـت یس«ه کن را یا هکند کیادعا م يخوانند. ویم، »اال منه ن ی
را عقـل   ید رشـت یس، نیپس از ارو، اینازباشد. یه قابل رد و دفع نمکاست یمکل محیدل ينزد وسخن 

آن . عـالوه بـر ایـن، بـه     خواندیعبه و قرآن خود مکرده و او را قبله، محراب، کو قطب و امام ناطق اخذ 
  ر قبله نماز خوانده و عملش باطل است!!یبه غند، کن عمل نین چنیه اکهر د: یگویو مرده، کتفا نکهم ا

، اظمکدیسـ در شـأن   یرمـان کن مطالـب  یـ ه اکـ افت یتوان دریماین سخن، تأمل در مضمون  كبا اند
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ت را یـ و ربوب یه عبادت و بنـدگ کم، یرکقرآن  يدیات توحیاز آ ياریرا داشته و با بس كشر یشائبۀ نوع
أَلَـم  «: دیـ فرمایه مـ کسوره بقره  107 ۀیاز جمله آباشد. یم سازگارناداند، یم یو تعال كتبار ياز آن خدا

ه خـدا  کـ  یدانـ یا نمیآ ؛»تَعلَم أَنَّ اللّه لَه ملْک السماوات واألَرضِ وما لَکُم من دونِ اللّه من ولی والَ نَصیرٍ
کـه  فرقـان   ةسـور  2 ۀین آیست؟ همچنین ياوری ار وی را جز او ن است و شمایها و زمآسمان يفرمانروا

ـ  لَه ملْک السموت والْأَرضِ ولَم یتَّخذْ ولَداً ولَم يأَلَّذ«فرماید: می ف شَرِیک کُن لَّهخَلَـقَ کُـلَّ     ییو لْـکالْم
اختیـار   يهـیچ فرزنـد   و، اوسـت  يو زمـین بـرا  ها آسمان یکه فرمانروای يخداوند؛ »تَقْدیراً ء فَقَدرهیشَ

 .کـرد  يگیـر گونه که باید اندازهآنو  را آفرید يو هر چیز، نیست یدر فرمانروای یاو شریک ينکرده و برا
دانسـته و   یتعـال  يرا از آن خدا یت هستیکخلق و اداره و مالم، یرکقرآن  يدیه توحیها آات و دهین آیا

  نموده است. یرا نف ياوری و کیگونه شرهر
» مـان و امنـاء الـرحمن   یابواب اال«بر  یعه مبنیدة حقۀ شیهر آنچه را عق، یرمانکخان میرکدر عبارات 

ره در شـأن و منزلـت   یـ بکارت جامعـۀ  یـ ه در زکـ  یلیفضـا سـایر  و  و ائمۀ اطهار بودن رسول خدا
و بخصـوص   ییخ احمـد احسـا  یشـ ه از جمله یخیهمه را بر بزرگان شده است، یوارد گرد نیمعصوم

ه در یـ عۀ امامیشـ ه، کـ نآحـال  . ورزدیغ نمیدر يچ غلویر از هین مسیق نموده و در ایتطب یاظم رشتکدیس
ابـت  یده را روا ندانسـته و قائـل بـه ن   یـ ن نـوع عق یه ایفق یول ین و حتیش و مراجع دیمورد بزرگان خو

  کند.می قلمداد شان را نواب عام امام عصریا ت و صرفاًنیسشان یخاصۀ ا
ـ دارنـد،  بـودن   یعیشـ  يادعـا ، یخیشـ  يشان از علمـا یو امثال ا یرمانکچگونه ن، یبا وجود ا از  یول

گر را مرجـع و  ید یشان موضع گرفته و شخصیعه سر باز زده و در مقابل ایش يابر فقهاکت زعما و ایتبع
 یسـالگ  30را در سـن   اظمکدیسه، یخیه شک ینند. زمانکمین رابع قلمداد کراصطالح، خود را م و بهیزع

جملـه  ر آن، از آن، یـ عه در نجف و غیش يبزرگان علما، نندیگزیش برمیخو يو معنو یت علمیبه مرجع
 يو يگـاه اسـتاد  یدر جا یداشـته حتـ   يد رجحـان و برتـر  یبـر سـ   ه قطعاًکاند ستهیزیم صاحب جواهر

ده یتـب درس گسـتران  کمآنهـا،  رده و در مقابل کن بزرگان و مراجع مسلم را رها یشان ایچگونه ا ،اندبوده
  ادعاي نیابت امام زمان دارند؟!و 

  ياظم رشتكديو س ييخ احمد احساين رابع در آراء شكر
در  یچ عبـارت و مطلبـ  یهـ ، یاظم رشتکدیسو  ییخ احمد احسایشه کمعتقدند ، هیخیاز بزرگان ش یبرخ

حـاج محمـد   ۀ آن را سـاخته و پرداختـ  . ایشـان  انـد نداشـته ز بـه آن  یـ ن ين رابع نداشته و اعتقادکمورد ر
 خیشـ ا یـ  و دیسـ ه اگر در عبارات ک اندن سخن خود استدالل نمودهیا به یدانند. حتیم یرمانکمخان یرک
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از  یخـال ، انـد به آنها استناد نمـوده  هایرمانکه کرا هم  ید و عباراتیرسیبه دست ما مبود،  ین عباراتیچن
جـان و  یآذرباۀ یخیشـ ، انده با آن مخالفت نمودهک یسانکترین . مهماندشان دانستهیبر مدعا یداللتگونه هر

 باشد.یم احقاق الحقتاب کدر  ییوکاس یرزا موسیمدر رأس آنها 
 يگـر علمـا  یدر مقابـل د ن رابـع،  کر یر اصلکننده و مبلغ و مبتکه مطرحکن شد یر اکد منینباهرچند 

و  ییخ احمـد احسـا  یشـ  منـابع و آثـار   ینجا با بررسـ یما در ا ی. ولاست یرمانکخان میرک، شیعصر خو
 ن دویـ ن رابع و نـاطق واحـد در آثـار ا   کربحث، ز از ین ییهارگه هکرد کم یاثبات خواه، یاظم رشتکدیس

  وجود دارد.
ن فقـره  یا ه بهک یهنگام ،رهیبکۀ ارت جامعیشرح زش به نام یاثر خوترین در مهم ییخ احمد احسایش

  :دیگویم» و شاهدکم و غائبکم قوله و«رسد یم
مـان دارم  یاا ی. مان دارمیا حضرت حجت، ب شمایو غا، گانهازدهی امامان، همانا من به حاضر شما

ـ مان دارم به غیاو  ...،ان استیه ناطق و قطب زمان و محل نظر خدا در جهانکآن  یعنی؛ به حاضر شما ب ی
و صـامت الزم اسـت از نـاطق اذن    ، باشد ید ناطق و صامتیبا یه در هر زمانکبه امام صامت  یعنی، شما
  .»)184ص  3(شرح زیارت جامعه کبیره، ج  ناطق استوجود به رد و اذن گرفتن صامت متوقفیبگ

نوشته  يدیخ حسن مزیشه در پاسخ به سؤاالت ک، البالغه ۀالحجۀ دارد به نام رسال يز اثرین یاظم رشتکدیس
  :دیگویدر آنجا م ين رابع است. وکدر مورد بحث ر یرمانکه مورد استناد کاست  يهمان اثراین است. 

 یعین قرار داد و در توقیمع یبا صفات یبانیخود نا يبرا امام عصر) يبرکبت یاما در عصر غ(
ـ ثنا فـانهم  یحد ةروا یها الیفارجعوا ف ۀو اما الحوادث الواقع« ،هکرد کاشاره  ـ  یحجت م و انـا  کیعل

 ب عام...ینا یب خاص و قسمینا یقسم؛ ه حجت است بر دو قسم استکب ین نایا »همیعل اهللاۀحج
و ظاهر او در ، مثال امام، ن همان اصل استیا و، ه خاص استکاست  یب عامیاما قسم دوم نا

ـ قسم از نان یا باشد... ویم گرفته از علوم آنانبر ياخالق و علوم و، تین رعیب ـ ب اسـت  ی ه ک
، باشدیم نواب خاص و منصوص مکشان در حیا مکو ح، ردیگیاو امتحان و اختبار صورت م يرو
، م ابواب خاص منصـوص اسـت  کح، ن ابوابیا مکحخالصه،  ار آنها خواهد بود...کنها انیا ارکان

فـر و نفـاق وارد   کرد و در بیرون میمان بیامخالفت از ، باشدین مخالفت آنان میشان عیا مخالفت
(حـایري   ...، اسـت  يبت صغرین حال مخالفان زمان غیع، يبرکبت یحال مخالفان زمان غ. ندکیم

  .)80، ص 1351؛ کرمانی، محمد خان، 322، ص 1385اسکویی، 
محمـد  ة دیـ ز بـه همـان عق  یـ ن يوشـود،  یاستفاده مـ  یاظم رشتکدیساز عبارات  یروشنه بهکگونه همان

، م ابـواب خـاص منصـوص اسـت    کـ ح، ن ابـواب یا مکح«: دیگویه مک. آنجاباشدمی یرمانکمخان یرک
 یرمـان کمخـان  یرکه بعدها، کاست  یتیباب ين به همان معنایا». باشدین مخالفت آنان میشان عیا مخالفت

  فراهم ساخت. یعیرا در جامعۀ ش ییجدا رده و به آن دامن زد و موجبات تفرقه وکمطرح آن را 
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 و بررسي نقد

ف یع شـر یـ در دو توق يرکالحسن العس بنحجۀحضرت امام ، هکنیا، عه مسلم استیدگاه شیچه از دآن
  :اندان فرمودهیح نموده و آن را نمایصرة اشار يبرکبت یان در عصر غیعیف شیلکبه ت

بـه  ، يعثمـان عمـرو  بـن  محمـد ه توسـط  ک ،عقوبی بناسحاقسؤاالت پاسخ در  ع امامیتوق. 1
سـؤالم از  پاسـخ  در  امـام عصـر  : دیگویم عقوبی بناسحاقم گشته است. یتقد يو كمحضر مبار

ـ  یفـارجعوا ف  ۀو امـا الحـوادث الواقعـ   «: ن مرقوم فرمودندیچن يبرکبت یان در غیعیف شیلکت  ةروا یهـا ال
ه کـ  یحـوادث  . و امـا )140، ص 27ق، ج 1409حـر عـاملی،   ( »همیعل اهللاۀحجو انا ، مکیعل یثنا. فانهم حجتیحد
ه آنها حجت مـن بـر شـما هسـتند و مـن      کرا یز؛ ث مایان حدید به راوینکرجوع ، دیآیش میشما پ يبرا

  باشم.یحجت خدا بر آنان م
خ یشـ مرگ اوسـت.  ۀ در آستان، بین نایچهارم يمحمد سمربن یابوالحسن علبه  ع امامیتوق. 2

افـت، مـن در   ی وفـات  يمحمد سمربن یعله ک یدر سال«: گفت احمدبن حسنه کرده کت یروا صدوق
مقدسـه صـادر   ۀ یـ ه از ناحک یعیشان توقیادم. یرس يبه خدمت و ي. چند روز قبل از وفات وبغداد بودم

  :  ن خواندیمن چن يشده بود برا
اش برادرانت را بـزرگ گردانـد؛   خداوند در مرگ تو پاد يمحمد سمربن یعل يام. یبسم اهللا الرحمن الرح

عنوان به سکچ ین و به هک یدگیخود رس يهاارکرفت. پس به  یا خواهیگر از دنیتا شش روز ده تو کچرا
 يار نخواهم گشت مگر پس از اذن خداکآش واقع شده است. من، املکبت یه غکن کت نین خود وصیجانش
اهد بود. آگاه ن از ظلم و جور خویو بعد از پر شدن زم، هاها و قساوت دلن بعد از گذشت زمانیا و یتعال

دروغگو است و افترا ، ده استیه مرا دکند کادعا  یآسمانۀ حیو ص یانیش از خروج سفیس پکه هر کباش 
  .)151، ص 52ق، ج1404(ر.ك: مجلسی،  میالعظ یو الحول و ال قوه اال باهللا العل، بنددیم

ر یدر امتـداد مسـ   و هیخیه شک ییمعنابه ، ن رابعکت و ریگاه بابیمقام و جا، و اصول ين مبادیا با توجه به
ن مفتـوح  یـ در امـر د  مسدود گشته و رجوع به علمـا  يبرکبت یدر زمان غ، نندکیاد می ه از آنیبابشان، یا
ال کاشـ ، امـا  الی نداردکحد نفسه اشفیتعبیر باب دربارة علماي عصر غیبت، ار بردن کچه به باشد. گریم

بـارة مقـام ایـن نایـب مبالغـه و      گردد و درنیابت خاصه تبدیل می هه نیابت عامه بکشود از آنجا ناشی می
 ،ور راکث مـذ یـ ز احادیـ ه نیخیخ شیه خود مشاکنیا ن اعتقاد و با توجه بهیا شود. با توجه بهروي میزیاده

، ننـد کب يریر و تفسـ یا تعبی لیث را تأویه آن احادکدون آنو ب اندد خاص قرار دادهیکرر مورد تأکمطور به
ن رابـع و نـاطق واحـد را    کش گرفته و بحث ریت را در پیو عنوان بابرا منکر شد، اصل موضوع  کی به

 ییهـا م تا نمونـه یاندازیه میخیدوباره به مطالب مندرج در آثار ش ینگاه یافکتوجه  ينند. براکیمطرح م
  م.یه بشناسیخیات شین تضاد را در نظریا از
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  :ندکیح میتصر یرمانکمخان یرکمحمد
خالف طریقه و سیرت شیعه است و ابداً در آثار اهل بیـت   ادعاي نیابت خاصه در زمان غیبت امام

اگـر   )31تـا، ص  کریمخان کرمانی، بـی ( ...ایب خاصی در زمان غیبت خواهد آمدیافت نشده است که ن
ایـب خـاص نـص    اوال؛ کـه ن ، اندجاهلی بگوید که این نایب خاص است و این را امام به جهاد فرستاده

که این مرد نایب است که در زمان غیبـت ممکـن نیسـت بـه     اما طریق نصوص بر این خواهد...می خاص
  .)32و  33همان ص ( رسدنمی جهت اینکه هیچ کس به خدمت امام

  :دیگویباره منیا هم در یمیابراه ابوالقاسم
ـیعه    اجازه نفرمودند که نص بر نایبی نماید و امر علی محمدبن علیبه  الظاهر راجع به علمـاء و فقهـاي ش

رسید که نایـب چهـارم آن حضـرت بـود      محمد سمريبن علیتا به  است که رجوع بایشان باید بکنیم...
ر هـو  روي وصیت به سوي احدي مکن و هللا االممی توقیع به نام او صادر شد که تا شش روز دیگر از دنیا

و امـر  » اما الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها الی رواة حـدیثنا «شیعیان نوشت پاسخ بالغه و در توقیع دیگر در 
  .)108، ص 1ج ، 1350ابراهیمی، ( راجع به روات اخبار شد

  :ندیگویو وجود نواب گشته و م، قائل به بابشیخیه ه کم یما شاهدگر، یدسوي از 
خانـه   شـود و نایب نمیامام بی )108همان، ص ( ...ف داردیابواب و نواب شر نالبته حضرت امام زما

خالی شود... بلـی اگـر عـالمی    ) نواب و ابواب( بدون باب معنی ندارد... محال است زمین از وجود آنها
صاحب علم و عمل و کمال و صاحب تصرف در ملک باشد و همان صفاتی که براي نایب خـاص امـام   

ـیم  می البته از او قبول هم، وقتی در کسی دیدیم و ادعا هم کرد و شکی بر ما باقی نماندیک ، اندفرموده کن
 .)128همان، ص ( و چرا نباید قبول کنیم

ب امـام  یـ وجود هر نوع باب و ناسویی، از ، هیخیبزرگان ش، شودین عبارات استفاده میه از اکگونه همان
ز یـ ف نیعـات شـر  یده بـه توق ین عقیا در یو حت درنکمن، عهیشۀ حقة دیمطابق عق، بت رایزمان در عصر غ
د یـ کأب تیـ امـام غا  يبـرا  یابـواب وجود به در عبارات مختلفگر، یدسوي از ، نندکیم کاستدالل و تمس

صراحت به مخانیرکحاج محمد ه کنند. آنجاکیم یده و لغو معرفیفایب را بینایه امام بکییتا جا، نندکیم
سابق بر این فصل بیان شد که حاکم خلقی در میان خلق ضرور شـده اسـت تـا خلـق او را      «...: دیگویم

پـس ثمـره   ، خدا بایستی بکننـد وجود به خلق اکتفااگر بنا بود که خلق او را نبینند، ببینند و از او بشنوند و 
  ).27، ص 4، ج 1263، رمانیکریمخان ک( ».که مردم او را ببینند و از او بشنوند..حکومت ظاهر نشود مگر آن

ه آن کـ یصـورت در، برنـد ینفع نم ه خلق از امام عصرکشده ل اثباتیدام دلکه به کست یمعلوم ن
ام یـ نفـع بـردن از مـن در ا   «: فرموده اسـت  ین تصورات واهیزدودن چنبراي ، فیع شریدر توقحضرت 

ۀ امـن و امـان   یـ و مـن ما ، پوشـانند یه ابرها آن را مک یوقتد است؛ یمانند نفع بردن مردم از خورش، بتمیغ
  ).92، ص 53ق، ج 1404ر.ك: مجلسی، ( »باشمین میاهل زم يبرا
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  يريگجهينت
 را در شیعه بنا نهاد که جلوه بیرونـی  یدتیعقمکتب خاص ، ن رابعکر ةردن آموزکبا عنوان ، هتعالیم شیخی

بیرونی معرفـی کـرد و بـر میـراث      ةخود را مظهر این جلو، شناسیبا موقع محمد شیرازيعلی. طلبیدمی
  ل آمد.یش نایمقصود خو بر بزرگان شیخی نشست و

گري ایجاد شد؛ یعنی همان مسـئله رکـن رابعـی    بابیت در بستر شیخی، ه در اصلکد توجه داشت یبا
یـک  روشـنی  همان را بـه  ، گفتند و براي خودشان چنین مقام و موقعیتی قائل بودندمیخفا که شیخیه در 

، جاي رکـن رابـع  کم بهمن همان رکن رابع هستم. کم: ادعا کرد محمد بابمیرزا علیجوان شیرازي به نام 
 ،هکـ یحـال درعنـوان نمودنـد.    استفاده کردند و خود را واسطه بین مردم و امام زمـان  »باب«از کلمه 
شـدت  بـه ، هسـتم  که کسی ادعا کند من نایب خاص حضرت مهديبا این خصوص تشیعباسالم و 

ـ شـد کـه   موجـب  ، بستري که شیخیه فراهم کرده بودندبنابراین،  .مخالف است ادعـاي   محمـدباب  یعل
میـرزا   ،از آنپـس  کتاب و نسـخ اسـالم نمـود و    ، شرع، دنبال آن هم ادعاي نبوت و آئینهبابیت کند و ب

فـر بایـد   کـه یـک ن  و آن آیین بابیت را نسخ کرد و بحث اعتقاد بـه حضـرت مهـدي    علی بهاءحسین
کـامالً  که مبانی آن با مبانی اعتقادي اسالم ایجاد کرد واسطه و باب باشد را هم از بین برد و آیین دیگري 

 .خـارج از اسـالم اسـت   ، شـده بدانـد  را نسخ کسی که قرآن و احادیث ائمهواقع، است. درتعارض در 
  .دبوشیخیه گیري شکل بسترهمان این 

آن نقبـاء و  ، هکن است یه ایو باب هیخیقرن پس از هجرت از آراء ش 13 یه در طیامامۀ حقة دیز عقیمم
ن بـاب در عصـر   یا، را مطابق نصوصیز؛ ستندیبت نیدر زمان غ ابواب امام عصر، )ن رابعکر( نجباء

 يتا علمـا  یمجلس ۀامعلّو از ، یلیمقدس اردبتا  ینیلکه از یامام يابر علماکبت مسدود گشته است. و ایغ
، ن رابـع کت و ریباب ین امر را به معنیا، ییو نجبا ییضمن اعتقاد به ارتقاء مؤمنان تا مقام نقبا، قرن حاضر

ه خـود روشـنگر و   کـ ، صـدرا املّ ی. حتـ انـد ردهکقلمداد ن، و مردم باشند بین امام غاید واسطۀ ما بیه باک
ت و یـ بابعنوان به ،رف به حضور امام راتش یو حت يارتقاء مقام معنو، دیآیحساب ممفسر اسفار اربعه به

  .)148، ص 1383نجفی، ( اندت اخذ ننمودهیناطق
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