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  دهیچک
دين  ةگانچهاراصول  از يکيرا  ركن رابع، امامتو  نبوت، توحيده در کنار يخيش ةقفر
همـواره  ، ميان شـيعيان آن است كه در در اين فرقه  ركن رابع مقصود از آورد. مي شماربه 
  و مردم است. )اهللا تعالي فرجه الشريف ل(عج امام عصر ميان يضف ةوجود دارد كه واسط يكامل ةشيع

از فـراز   چنـد در ، فرقـه ايـن   پرداز هينظرن يو نخست گذار انيبن، يياحسااحمد  شيخ
 امـا  ؛کنـد  مـي  خلـق اشـاره   امـام و  نيعنوان رابط ب هب يبه لزوم وجود فرد، سخنانش
طـرح و ارائـه   مـد  حا شيخرکن رابع در زمان  ةواژمعتقدند که  هيخيش يادعا برخالف

  .شود نمي دهيعنوان دن يا اب يزياو چ سخناندر ، استشده 
، کرمـان  ةيخيرهبر ش، يخان کرمان ميمحمدکر حاجکه ن پژوهش خواهد آمد يدر ا

ـ آ مـي شـمار  بـه  » رکن رابع«مجعول  اصلسسان ؤاز م يو حت ياصل از مدافعان از  .دي
ـ ، آن در مقابل .است دهشمسئله دفاع  نيا ازگران يش از ديب يدر آثار و، رو نيا  ةفرق

جـه  قابل تو ند.يآ ميشمار ن نگرش به يا ين جدامخالفکه از است  جانيآذربا ةيخيش
رکـن رابـع اسـتفاده     واژة يجـا  نجبا و نقبا به دو عنواناز  هيخيمنابع ش يبرخ درآنکه 
  د.نيمعنا که از نظر معنا مترادف و هم شده

ـ هم از ا ؛ن بدعت پرداخته خواهد شديل ايقد و تحلنبه  زاويهاز چند ، انيدر پا ن ي
 ياساسـ بـاره اختالفـات    نيدر ا، هيخيش و انشعابات فرقةها  شيان گرايجهت که در م

  آن وارد است. يت معرفتيبر هو يرادات متعدديااز اين زاويه که هم  و، وجود دارد
، يخان کرمان ميمحمدکر حاج، يياحسااحمد  شيخ، رکن رابع، هيخيش ةفرق: ها دواژهیکل
  .جانيآذربا ةيخيش، کرمان ةيخيش

  شناسي فصلنامه علمي ـ پژوهشي شيعه
  ٢٦٠تا  ٢٣٥صفحات 

 ١٣٩٢پاييز /  ٤٣/ شماره يازدهمسال 

A Quarterly for Shicite Studies 
Vol. 11 / No.3 
Autumn  2013 



  
  
  
  
  
  
  

٢٣٦    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  مقدمه
 نيتـر  مهمو ها  فرقه گريآن با د زيو فصل مم هيخيش ةفرقاعتقاد ترين  ياديبنازآنجاکه 

ضـرورت  ، است رکن رابع کامل و ةعيش ةمسئل، آنانبرانگيز در عقايد  ع جنجالموضو
در ايـن   ن فرقـه ياگوناگون هاي  انشعاب اتينظربررسي جداگانه به  يپژوهشدر ارد د

  .زمينه پرداخته شود
کامل شروع  ةعيرکن رابع و ش ةاز مسئل، محمد باب يعل يادعاها نکهيابا توجه به 

  .دينما مي چنداندوموضوع  نيا يبررس تياهم، شد
وجـه تفـاوت   تـرين   مهـم دو امر است: نخست بيان ن ييتبپژوهش حاضر هدف از 

گـر  يو د ؛ه در اصل رکن رابـع يه و بهائيمانند باب، مشابههاي  گر فرقهيه با ديخيش ةفرق
ـ  ، کامل ةعير شيتعبويژه  به، رکن رابعکه آن باطـل از آن   ةاسـت کـه اراد   يعنـوان حق

  صورت گرفته است.
  

  شیدایپ ۀخچیتار
و علتش  ؛ميان شاگردان او اختالف شديد واقع شد، يدكاظم رشتيپس از مرحوم س« 

ـ ناطقيت( ركنيت و بابيت ةهمان بروز عقيد آن ة ) بود كه چند نفر از شاگردان فروماي
را ادعا كردند و همهمـه و   خاصهنيابت ، يخاصهر يك به عنوان ، مرحوم ابتكار نموده

  )۵۵-۵۴ص، تا بي، ياحقاق( ».انداختندتشيع ة معدر جا يغوغاي
شـيخيه پـس از درگذشـت سـيدكاظم     ة مهم در فرق يرويدادها از، گريد انيب به

و اعـالم   ،معروف به بـاب  ،يمحمد شيراز يميرزاعلتوسط  يو يجانشين يادعا، يرشت
منشـأ  ، ادعا و اعالم حمايـت  نيا بود. و شاگردان سيد از او ياز عالمان شيخ يحمايت برخ

ـ و كفر و ارتداد ر ياز انحرافات عقيدت يبسيار  .اسـت شـده   يان ودار طـرف يس گـروه و  ئ
 يادعـا  سـاز  زمينه، شيخيهة در ميان فرق» ناطقيت«و » ركن رابع«يا » كاملة شيع« يادعا

مستقل ة فرق، ان اين فرقه شد كه خوددار طرف ناحيه برخيو پذيرش آن از » بابيت«
  )۳۲-۳۱ص، ۱۳۸۲، رضا نژاد( ».اند شناخته شده »يتباب«را تشكيل دادند و به نام  يديگر



  
  
  
  
  
  
  

  ٢٣٧  تطور مفهوم رکن رابع يا شيعة کامل در فرقة شيخيه
  

» رکن رابع«تفکر  شيدايآغاز پ دربارة، عهيالش قيحقادر کتاب  ياحقاق عبدالرسول
رکن رابع را بـه سـيدكاظم    اکثراً :ديگو مي هيخيش ةمفهوم متصور از آن در نگاه فرق و

ة شـيع ، آن است كه در ميـان شـيعيان  ، »ركن رابع«دهند. مقصود از  ينسبت م يرشت
و مـردم   )ل اهللا تعـالي فرجـه الشـريف   (عجـ  ميان امام عصر يضفة وجود دارد كه واسط يكامل

معاد اما  ؛امامت و ركن رابع، نبوت، دانند: توحيد ياصول دين را چهار تا م است. آنان
مسـتلزم   خـود ، توحيـد و نبـوت  اعتقاد بـه   شمارند؛ زيرا يو عدل را از اصول عقايد نم

ـ ، معـاد ذكـر شـده اسـت     اعتقاد به قرآن است و چون در قرآن عدالت خدا و  يلزوم
اين ، كه مالحظه شد چنانكه اين دو اصل را در كنار توحيد و نبوت قرار دهيم.  اردند

معـاد را از اصـول ديـن    ، طـور عمـوم   به برخالف عقايد شيعه است و مسلمانان عقيده
 يبـه عـدل الهـ   ، از متكلمـان درسـت برخـي   نا يهـا  برداشتدليل به ، شيعهدانند.  يم

شيخيه گرديد و در موجب اختالف و انشعاب  »ركن رابع« طرح .دهد يويژه م ياهميت
  شد. گريد يادعاي يبرا يدستاويز، يپس از اندك

بـه   ،حقـايق شـيعيان  به نـام   يدر كتاب، احقاقيهة از عالمان و نويسندگان شيخي ييك
، كه بدو منسوب استرا  ياعتقادات باطل، پرداخته ياحمد احساي تعريف و تمجيد شيخ

انـد و   نـاروا داده  يها نسبت يبه و، و بر اين عقيده است كه دشمنان شيخ دهانكار كر
انحـراف   يخالف مشـهور بزرگـان شـيعه مبراسـت. و    ة ساحت شيخ از هرگونه عقيد

ـ   يرا به برخـ  يوجودآمده پس از سيدكاظم رشت به يفكر سـيد  ة از شـاگردان فروماي
 گونـه  از ايـن ، آنان يان حقيقدار طرفو  داست كه شيخ و سي يعدهد و مد ينسبت م

» ركنيت«شيخيه بودند كه به جنگ مدعيان  يخود علما، و در حقيقت ؛بيزارند ادعاها
  )۵۵-۵۴ص، تا بي، ياحقاق( .اند رفته» بابيت«و » ناطقيت«يا 

بودنـد   يشاگردان سيدكاظم ـ كه شيخ  مسلك نيز يشيخة اعتراف اين نويسند به
  )۳۲-۳۱ص، ۱۳۸۲، رضا نژاد( .اند ـ بستر پيدايش بابيت و ركنيت شده
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  هاي شیخیه فرقه
پيرامون سـيدكاظم رشـتي گـرد     ،احمد احسائي شيخيه پس از مرگ شيخ ةپيروان فرق

بر سر جانشـيني او اخـتالف شـد و ايـن فرقـه بـه        ،دكاظم رشتييآمدند. با مرگ س
  باقريه تقسيم شد. و هايي مانند كريمخانيه گروه

  
  مانکر ۀشیخی

از  يكـي  ،. در اين ميـان شدبر سر جانشيني او اختالف  ،از مرگ سيدكاظماندکي پس 
ق) با توجـه بـه موقعيـت    ١٢٨٨-١٢٢٥خان كرماني ( شاگردان وي به نام محمدكريم

وي که  .مدعي رهبري اين فرقه شد و برخي نيز دور او جمع شدند، داشتاي كه  ويژه
، سومين رهبر اين فرقـه بـه   احمد بود و هم شاگرد سيدكاظم شاگرد شيخهم  ،در واقع

  .آيد شمار مي
نزديكي او به دربـار قاجـار    ،او در ميان شاگردان سيدكاظم برجستةهاي  از ويژگي

شـاه و حـاكم خراسـان و     پسرعمو و داماد فتحعلي ،ظهيرالدوله ،زيرا پدر او ؛بوده است
احمد احسائي بود و در ترغيب شـاه   كرمان بوده است. ظهيرالدوله از دوستداران شيخ

بـا  ، خـان  محمـدكريم ، رو احمد نقش مهمي داشـته اسـت. از ايـن    براي مالقات با شيخ
محكم فراهم كنـد و بـه    يجايگاه توانست براي اين فرقه، عنايت به اين موقعيت ويژه

  )۵۹ص، ۱۳۴۶، (کربن تبليغ آن بپردازد.
. مركز اند معروف» كريمخانيه«يا » كرمانيه ةشيخي«خان به  ان محمدكريمدار طرف

ولي وي مبلغاني را براي تبليـغ شـيخيه بـه شـهرهاي      ؛شيخيه در زمان او كرمان بود
  مختلف فرستاد.

  
  آذربایجان ۀشیخی

احمـد پرداختنـد.    شـيخ  يي به تبليـغ و تـرويج آرا  بسيارعالمان ، در آذربايجان ايران
و احقاقي.  حجةاالسالم، ثقة االسالمهاي  خاندان ند از:ا هاي آنان عبارت ين طايفهتر مهم

  پردازيم. ها مي در ادامه به معرفي اين خاندان



  
  
  
  
  
  
  

  ٢٣٩  تطور مفهوم رکن رابع يا شيعة کامل در فرقة شيخيه
  

حجةاالسالم معروف به ، ميرزامحمد مامقاني، بزرگ اين خاندان: االسالمحجةخانواده  .1
نخستين عالم و مجتهـد شـيخي آذربايجـان اسـت. وي مـدتي       ق) است. او١٢٦٩(م 

 ةروايت و اجتهاد دريافـت كـرد و نماينـد    ةبود و از او اجاز احمد احسائي شاگرد شيخ
محمـد   علي وي در تبريز شد. او همان شخصي است كه ضمن باطل خواندن ادعاهاي

و  ،عـالم اوجودآمـده بـه دسـت او     از بدعت به راآذربايجان  ةشيخي ةبرائت فرق، باب
  (همان) را در تبريز صادر كرد. يحكم تكفير و اعدام و

ـ  : االسالمةقثخاندان  .2  .االسـالم اسـت  ثقة هخـانواد ، آذربايجـان  ةشـيخي  ةدومـين طايف
احمد  از شاگردان شيخو بزرگ اين خاندان ، ميرزاشفيع تبريزي معروف به ثقةاالسالم

کـه   تبريز بـود  هشيخي ياز علما ،االسالمةميرزاموسي ثق ،است. فرزند اواحسائي بوده 
هـاي   بـه دسـت روس  ، هـا  خواهي و مبارزه با روس ق به جرم مشروطه١٣٣٠در سال 

  (همان) در تبريز به دار آويخته شد.، تزاري
از ، ق)١٣٠١-١٢٣٠ميرزامحمـدباقر اسـكويي (  ، بزرگ اين خانـدان : خاندان احقاقی .3

احمـد   از شـاگردان شـيخ   بـود. وي  ،ق)١٢٦٦مشهور به گـوهر ( ، ميرزاحسنشاگردان 
و اسـتاد پسـران سـيدكاظم در كـربال بـود كـه پـس از         احسائي و سيدكاظم رشـتي 

  درگذشت سيدكاظم ادعاي جانشيني او را كرد.
ق) از علمـا و مراجـع   ١٣٦٤-١٢٧٩ميرزاموسـي احقـاقي (  ، فرزند ميرزامحمـدباقر 

عقايـد شـيخيه را    احقـاق الحـق و ابطـال الباطـل    به نام  دخو كتابدر شيخيه است و 
او و خانـدانش بـه احقـاقي مشـهور     نگارش اين کتاب، پس از  .كند تفصيل بيان مي به

ــاب   ــن كت ــدند. او در اي ــال  ش ــاد و ابط ــه انتق ــي از آراب ــيخي يبرخ ــان و  ةش كرم
  )٢٢٣-١٦٧ص، ١٣٨٥، (احقاقي است. پرداخته خان محمدكريم

  
  باقریه ۀشیخی

كه بعداً به ميرزابـاقر  ـ اي   آبادي درچه به پيروان ميرزامحمدباقر خندق» باقريه« ةفرق
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خان در همدان بـود   محمدكريم حاج ةوي نمايند شود. ـ اطالق مي  همداني معروف شد
را در » باالسـري «و » شـيخي «دعوي جانشيني او كـرد و جنـگ ميـان    ، و پس از وي

ــات    ــدباقر داراي تأليف ــداخت. ميرزامحم ــه راه ان ــدان ب ــددي هم ــا  متع ــت. او ب اس
، ديگـر مهـاجرت كردنـد و در نـائين     اي و عـده  ،كرمان ةمجتهد شيخي ،ميرزاابوتراب

باقريـه را در   ةو سلسـل دسـت آوردنـد    بـه پيرواني  ،جندق و همدان ،بيابانك اصفهان،
  )٩٨-٩٧ص ،١٣٧٢، مشكور /٥ص، ١٣٨٢، (رضانژاد همدان تأسيس كردند.

  
  هیخیشاز نظر  رکن رابعگاه یجا

و  انيبه اددانسته، فرقه  نياز اتر  باور به رکن رابع را فرا ،هيخيش سندگانياز نو يبرخ
 ،»رابـع ركـن  ة مسئل«، خيفهرست کتب مشا رکتابيتعب به گردانند. ميگذشته بر يايانب

نيست و اختـراع  ـ   اعلي اهللا مقامهماـ اعتقاد شيخ و سيد  ، از افراد يبرخالف باور برخ
  )۷۵ص، ق۱۲۳۴، يميابراه( .»اند است و ما را ركنيه نام نهادهـ اعلي اهللا مقامه ـ مرحوم آقا 
رکـن  « گويـد:  و مي کند مي باالتر ييخان ادعا ميمحمدکر حاج ،شخص نيا برافزون 

 شـتر يب کـرده و  حيرا تنق نيبلکه ازآنجاکه آنها ا ؛ستين ديس و خيرابع از اختراعات ش
 سـت ين ديجد يواال امر ؛است دهيمعروف گرد »هيخيش« به نام آنها و ،اند داده حيتوض

بوده  شهيحکمت هم ؛»حکمت مالصدرا« :نديگو مي نکهيمثل ا. ستين هيخيو اختراع ش
ـ ب ينوع خاطره ب يول ،است بـه مالصـدرا نسـبت داده شـده      ،مـنقح کـردن آن   و اني
  )۲۵ص، تا بي، يکرمان( .»...است

احمد  خيمفهوم رکن رابع است که در چند جا از آثار و عبارات ش ،مهم است آنچه
واژه را در آثار  نيا کار نبرده است و هاصطالح رکن رابع را باو اگرچه  ؛هم وجود دارد

 کنـد  يم انيرا ب يا مسئله »رهيکب ةجامع« ارتياو در شرح ز يول ،کرد دايتوان پ نمي او
، ق۱۴۲۰، ياحسـائ ( .شـود  مـي  او يکرمان نانيتوسط جانش »بعرکن را«تعريف  که باعث

  )۱۲۴ص، ۳ج
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در  ،ن فرقـه بـوده اسـت   يمندان به ا هکه از عالق ،کربن يهانر ،يفرانسو مستشرق
 ةيخيشـ  يعلما از ،ياسکوئ ياموسرزيهمچون م يکسانبه پاسخ  راد و درين ايدفاع از ا

، ۱۳۸۵، ياسـکوئ (داننـد   يمـ  خـان را مبـدع رکـن رابـع     ميکر محمد حاجکه ، جانيآذربا
 مياند رکن رابـع از مخترعـات محمـدکر    ادعا کرده يکسان نکهيا« :است گفته )۱۴۲ص

 ،مينيکه بب احمد را خيو ش ديس يها ابکت .١ :اند اشتباه کرده ليبه دو دل ،است يکرمان
کاظم به ديکه از س يدو دستخط .٢ ؛اند معلوم است آنها هم به رکن رابع اعتقاد داشته

  )۵۶ص، ۱۳۸۷، يطبر( .»را روشن ساخته است او تيمورأخان است و م ميمحمدکر حاج
ـ يقزو يمهدديسبراي نمونه،  ؛مينيب مي هم هيخيش نامخالف انيرا در ب نگاه نيمه  ين

 اياشـ  ةعالم بـه همـ   يلزوم مرد ،هيخيد شياز جمله عقاد: يگو مي نيبوار الغالدر کتاب 
بلکـه   ،خان باشـد  ميقول از اختراعات محمدکر نيکه ا ستين نيچن نيا... در هر زمان

  )۱۷۰-۱۶۹ص، تا بي، ينيقزو(. اند گرفته يرشت دياحمد و س خيشهاي  آن را از آموزه
  

  رکن رابع تیماه
 يشاهکار تفکراست که رکن رابع  يت معرفتيماه ،قين تحقيدر اموضوع اصلي بحث 

هـاي مختلـف، تعـابير گونـاگوني در      رهبران شـيخيه در دوره  .ديآ ميشمار ه به يخيش
  .اند کردهارائه باره  اين

 ،در ادامـه  شـود.  مي طرح مسئلهن ياز ا يف عام و مشهوريابتدا تعردر اين بخش 
عالمان هاي  فيتعرترين  مهمبه ، رکن رابع يرات ماهوييو تغ يتطور مفهومکرد يبا رو

  رداخته خواهد شد.پزمينه ن يمسلک در ا يخيش
کـه در   اسـت  يدرگـاه الهـ  ب مقـر  انسان کامـل و ، هيخيرکن رابع از نگاه فرقه ش

رکـن  « ،پژوهـان  هيخيش از يکير يبه تعب .است نيجلوه و تجسم خداوند در زم ،قتيحق
يعنـي   .أوان الزمان في كـل عصـر و  لزوم وجود رجل واحد ناطق غير إمام  يعنيرابع 

يجب أن يكون في كل عصر رجل كامل من جميع الجهات غير إمام الزمان عالم بكل 
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واسطة بين اإلمام والرعية في ايصال الفيوضـات الكونيـة    متصرف في الكون و العلوم و
، المخلوقات من جميع المراتب ماممحاله من الخلق ومرجع لت يوالشرعية من اإلمام إل

 )۱، صتـا  بـي ، العشـوان ( ؛»...اجتهاد اليجوز ألحد من العلماء مع وجوده ادعاء استقالل وو
و واجب اسـت در   .ر امام زمان در هر زمانيغ واحد و ناطقي وجود شخصلزوم  يعني

علـوم و   ةعالم به هم کهباشد غير از امام زمان از همه جهات  يمرد کامل ،يهر عصر
 ه ويـ وضـات کون ين امـام و مـردم در رسـاندن ف   يب ةو واسط يمتصرف در عالم هست

و با  .تمام مخلوقات است در تمام مراتب ياو مرجع برا باشد. ه از امام به مردميشرع
  مستقل و اجتهاد ندارد. يحق ادعا از علما يشخص، ن شخصيوجود ا

هـم وارد   يگـر يد راتيتعب با ،هيخيشهاي  نوشته دست يبرخاصطالح در  نيا البته
مرادفات هذا الـركن:  « :منابع آمده است يدر برخ .باب و نجبا ،مانند: نقبا ؛شده است

، البـاب الـركن  ، اإلمام النـاطق ، كمالحا، السلطان الشيخ و، النائب الخاص، اإلمام الناطق
 نـد ا عبارت، دان آمده امعن نيکه به ا يگريد الفاظ )همان( .»وغيرها يالمول، الحجة الكلية

ـ   ؛باب رکـن  ؛امام ناطق ؛حاکم ؛و سلطان خيش ؛نائب خاص ؛ناطق امام :از  ؛يحجـت کل
  .گريدهاي امعن و ؛يمول

بـه مبـارزه    انـد،  هيخيشـ  يعلمـا  ،مـراد از رکـن رابـع   که  با اين ادعا هيخيش البته
ـ در ا ،فهرسـت صاحب  اند. بريء دانسته کالم نيرا از ا دبرخاسته و خو در  نـه يزم ني

  :ديگو مي هيخيدفاع از ش
شـیخیه   :گوینـد  تراشـی بکننـد و مـی    بر ضد ما تحریـک بکننـد و دشـمن    خواهند می

نجیب یا نقیب یا باب خاص امام  ،منظورشان این است که شخص بزرگ و عالمشان
و خـداي یکتـا و جمیـع انبیـا و      ؛نـه واهللا  .و ناطق واحد است و رکن رابع همان است

قصـد دشـمنان تحریـک     و ؛پروردگار شاهدند که منظور این نیست و نبـوده  ۀمالئک
و خاصـه  ـ السالم   علیهمـ محمد   دوستان آل ۀهم ،اما رکن رابع که عرض شد ؛است

و چه مانع است  ؛آنها از رکن رابع است ۀمعرفت هم ،علماي اعالم و محدثین و فقها



  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤٣  تطور مفهوم رکن رابع يا شيعة کامل در فرقة شيخيه
  

حقه از باب  يهر یک از علماه بلکه ب ؛که معرفت عالم شیخی هم از رکن رابع باشد
و امـا اینکـه    ».زیـد عـدل  «ی یگـو  مثل اینکه می ؛استجایز  ،ییع بگومبالغه رکن راب

یعنـی آن بـاب و    ،این بوده کـه عـالم شـیخی   ـ اعلی اهللا مقامهم  ـ مراد ما و مشایخ ما  
و همـان نـاطق واحـد    ـ السالم   علیهـ نایب خاص امام و همان شخص اول بعد از امام  

تهمـت و افتـراي صـرف اسـت و     خدا قسم که منظور این نبوده و نیسـت و  ه ب ،است
  )۴۹، صتا بي، يميابراه( .اند همچو نیتی نداشته قتو هیچ

  
  یاحمد احسائ خیش دگاهید

از سـخنانش بـه لـزوم    فـراز   در چنـد  ،هيخيو رهبر ش پرداز هينظر ، در مقاماحمد شيخ
ـ  ؛کند مي خلق اشاره امام و نيرابط ب يوجود فرد  ةواژ، هيخيشـ ادعـاي   بـرخالف  يول

ـ در الفاظ او چو است شده نطرح و ارائه وي رکن رابع در زمان  ـ  يزي ـ ا اب عنـوان  ن ي
و شـاهدکم  ...« ةدر فقر ،رهيکب ةارت جامعيدر شرح زبراي نمونه، شيخ  .شود نمي دهيد
ل اهللا تعـالي  (عجـ امام دوازدهم  ،بيغا و ،امام ازدهي، منظورم از شاهد« :ديگو مي »غائبکم و

که  آن زمان ،قطب يعنيباشد  مي ناطق از شما ،منظور از شاهدکم اي ؛است )فرجه الشريف
هر زمـان   و ؛امام صامت است ،و منظور از غائبکم... محل نظر خداوند در جهان است

، ياحسـائ ( »...صـامت  البد لکل زمان مـن نـاطق و   ؛باشد يصامت الزم است که ناطق و
  )۱۲۴، صق۱۴۲۰

ـ پا ،احمـد  شيخمشابه آن از  و ريتعاب نيهماما  ـ در م» رکـن رابـع  «مباحـث   ةي  اني
را مطـرح   محمـدخان آن  که حـاج  »ناطق واحد«بحث  يحت. گرفت قرار يشاگردان و

صـامت در   لزوم وجود ناطق ودربارة احمد  شيخ اناتيب اعتقادات و نيهم ةيپا بر ،کرد
 ،هرحـال  بـه  آن پرداختـه اسـت؛ امـا   بسط  شرح ومحمدخان به  است و حاجهر زمان 

و مفهوم آن در آثار  فيتنها تعار احمد وجود ندارد و شيخدر آثار » رکن رابع«عبارت 
  )۵۸ص ،۱۳۹۰ ،يحسن( .شود يم دهيد يو



  
  
  
  
  
  
  

٢٤٤    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  یکاظم رشتدیس دگاهید
مرقوم  ،هيخيش ةيكي از علماي سلسل ،ميرزاحسن گوهر جحا به يدستخط کاظم درديس

رابطـوا و اتقـوا اهللا لعلكـم تفلحـون     يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صـابروا و  « اند: داشته
بـاهللا و  الثقة و تنسوا الفضل بينكم و ليكن االعتماد علي اهللا تعاونوا علي البر والتقوي وال

تجزعوا عند النوائب و ال لتواتر المصائب فان اهللا سبحانه جعل ظهـور   التوكل عليه وال
  )۴۳ص، ۲ج، ۱۲۳۴، يميابراه( »....تشييد هذا الركن االعظم الذي هو الرابع من االركان و

رکـن رابـع را   اسـت،   موجود خيفهرست مشاکه در کتاب  يگريدستخط د دروي 
  کند: مي يمعرفچنين 

هذه مقامات اول الركن الرابع يجري فيها كمـا جـري علـي اول الـركن االول     ...
بهـا  يتم اال  ن اركان االيمان اربعة الإتبديال فتجد لسنة اهللا  والثاني والثالث ولن
خاصة متطابقة مع غيره من االركان فالركن االول ال اله اال  مو كل ركن له احكا

اوالده  اهللا صلي اهللا عليه و آله و الثالث اميرالمـؤمنين و  اهللا والثاني محمد رسول
عشر و فاطمة الصديقة اولياءاهللا و الركن الرابع اوالي من والـوا و اعـادي    االحد

وقوع الشدة والمحنة و االبتالء  منهذه االركان الثلثة من عادوا انظر حكم اوايل 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينـة فكـذلك حكـم اول الـركن     

  )همان(» ...الرابع
 ،خـورد  مـي  به چشم يکاظم رشتديس اناتيرکن رابع در ب يکه برا يجمله معان از

ـ  امعن نيمبه ه دهياز جمله در کتاب شرح قص ؛است يو تبر يتول يامعن کـار رفتـه    هب
  )۱۸۲، صق۱۲۷۱، يرشت(. است

  
  خان میمحمدکر حاج دگاهید

رکـن  « ةمسئل ياصل از مدافعان يکي ،کرمان ةيخيرهبر ش ،يخان کرمان ميمحمدکر حاج
خود در آثار . وي باشد مي اصل نيا ةآورندديپد اين نظريه، نامنکرادعاي به  و ،»رابع
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ـ در ا و چند اثـر اختصاصـاً  موضوع پرداخته و از آن دفاع کرده  نيابسيار به  بـاب   ني
تعـداد   گذشـته و  انيدر اد نيالد اصول گاهيجا و يخيتار ةسابق بارةاو در .نگاشته است

  :ديگو مي آنها
  :پس چهار امر در اینجا پیدا شد که همه را باید شناخت و اعتقاد کرد...

  ؛و رازق و مالک ماست ،که خالق ماست از عدم ،خداوند عالم ،اول
مـا برسـاند و   ه تواند از او بگیـرد و بـ   که می ،او در میان خلق ۀحجت او و خلیف ،مدو

  ؛سوي خلقه آور اوست ب پیغام
کند در رحلت خـود   مقام خود می که او را جانشین و قائم ،عهد آن پیغمبر ولی ،ومس

در هر عصري که همه باید معصـوم و مطهـر   ایشان همچنین جانشینان  ؛و بعد از خود
  ؛هاي آن پیغمبرند بر عباد حجتایشان  .باشند

اطـراف  بـه   تبار و رسـانندگان  راویان اخبار و حامالن آثار و دانشمندان عالی ،چهارم
ه دسـترس ندارنـد کـه بـ     عهد هستند بر سـایر ضـعفا کـه    هاي ولی حجت ایشان ؛عالم

  )۴، صتا بي، يکرمان( خدمت ولی برسند.
بلکه پـا را   ؛داند نمي عهيرکن رابع را منحصر به اسالم و ش يخان کرمان ميمحمدکر

رکن رابع را ، انين بيبا اوي  .داند مي انياد ةن اصل را مختص به هميا ،فراتر گذاشته
اسـت مبـرا    ن اتهام که مبـدع رکـن رابـع   يداند و خود را از ا مي شده بتادر اسالم ث

  د:يگو مي نهين زمياو در ا کند. مي
خواه ملت آدم باشد یا ملت نوح یـا   ؛بر معرفت این چهار است ،مدار تدین و دین و

در هر مـذهبی و   .یا غیر ایشانـ صلوات اهللا علیهم  ـ ابرهیم و موسی و عیسی و خاتم  
و اگـر از   .آن مذهب متدین نیسته واال انسان ب ؛این چهار امر را باید شناخت ،دینی

گویـد کـه معرفـت     می ،از یهودي و نصرانی و مجوسی استفتا کنید ،علماي هر ملتی
بنیاد دین  ،ند که اگر یکی نباشدا چهار رکن دین ،این چهار واجب است و این چهار

  (همان) .شود منهدم می
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تـا   رو، از اين .داند مي درک مردم و تيظهور رکن رابع را قابل ارشاد العوام دروي 
ـ نرسـند و ادراک آنهـا ز   يمردم به مقام خاص  رکـن رابـع خـود را ظـاهر     ،نشـود  ادي

  :ديگو مياين زمينه در وي  .کند نمي
بعـد   ،نبوت آشکارا گشت و آن ،بعد از آن .تو ببین که اول توحید در عالم پهن شد

والیـت آشـکارا گشـت و     ،و بعد از آن ؛از آنی بود که ادراك مردم زیاد گشته بود
سر رکن رابع و شرط ثالث  ،و بعد از آن ؛بعد از آن بود که فهم مردم بیشتر شد ،آن

پس معاینه  .و ادراك ایشان باالتر رفت شدمردم زیادتر  بعد از آنکه قابلیت ،پیدا شد
پس معلوم  .بعد رکن رابع ؛بعد والیت ؛بعد نبوت ؛دیدي که اول توحید آشکارا شد

 ،و اگر کسی در این بیان خدشه گیرد ؛شد که رکن رابع اول بوده که آخر پیدا شده
پـس   .بایـد نعـوذ بـاهللا بکنـد    ـ صلی اهللا علیـه و آلـه    ـ خدشه بر خاتم بودن پیغمبر هم  

و  ؛اول رکن رابع است که محبت باشد با اولیاي خدا و بغض با اعدا ،حقیقتطور  هب
و چهـارم   ؛سـیم نبـوت اسـت   آلـه ـ؛   صلی اهللا علیـه و  ـ ست محمد ا دویم والیت آل

و ایشـان مقـام    ،بینی که جمعی از مردم توحید دارند و نبوت ندارنـد  آیا نمی .توحید
 ۀاز طایفـ  بدترنـد اینهـا   ؛و جمعی که نبوت هم دارنـد و والیـت ندارنـد    ؛پست دارند

البتـه بدترنـد از    ؛نـد ظـاهر دار ه و جمعی دیگر که چهارم را ندارند و باقی را بـ  ؛اول
تـر   کامـل  ،کنـد  ایمان را قبـول مـی  از اي  و معلوم است که هرچه انسان مرتبه .سابقین

و چـون اهـل    ؛اي ایمـان را دارد هـ  مرتبـه  ۀپس اهل فؤاد کسی است که هم .شود می
  )۱۶ص، ۲ج، تا بي، يکرمان( .همه را قبول کرد ،فؤاد بود

داند. وي  ، بريء مياصل باشد نيمخترع اکه اتهام  نيخود را از ا، خان ميمحمدکر
و  ؛آدم اسـت  اساس عالم و بنياد عـيش بنـي   ،بر اين ركن رابع...« :ديگو مي باره نيدر ا

اي نيسـت كـه اختراعـي     از شرع آدم تا خاتم بوده و امر تازه ،فريضه در جميع شرايع
  )۲ص، ۱۳۶۸، يکرمان( .»...تازه شده باشد و بدعتي در مذهب و ملت پيدا شده باشد

 يگونـاگون  ينبـه معـا  خود رکن رابـع را   راتيتعب و اناتيدر بخان  محمدکريم حاج



  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤٧  تطور مفهوم رکن رابع يا شيعة کامل در فرقة شيخيه
  

  :است يتبر و يتول يمعاناين از  يک. ياستکار برده  به
کـس   و دشمن توست آن .(هر)که با دوست تو دوست باشد و با دشمن تو دشمن...

ـ پـس بالبداهـه دوسـت علـی       .که با دوست تو دشمن باشد و با دشـمن تـو دوسـت   
 ؛کسی است که دوستان علی را دوست دارد و دشمنان علـی را دشـمن  ـ السالم   علیه

 ،دوست دار دوستان علی را :فرمودندـ  لهصلی اهللا علیه و آـ که حضرت پیغمبر  چنان
اگرچه پدر و پسـر   ،و دشمن دار دشمنان علی را ؛پدر و پسر تو باشند ةاگرچه کشند

 ،از ایـن جهـت گفتـیم ایمـان چهـار رکـن دارد و رکـن چهـارم آن         ،سپـ  .تو باشند
  )۷ص، همان( .دوستان خداست و دشمنی دشمنان خدادوستی 
 معرفت به خدا و ...برائت از اعداء اهللا است و اهللا اءیاول تیوال ،رکن رابع يمعنا

دشـمنان   ایـ شود دوستان آن را دوسـت نداشـت    ینم واجب است و ائمه رسول و
  )۲۳، صهمان( .دوست خود گرفترا  آن

ـ کامـل   ةعيشـناخت شـ   ،يتبر و يتول نيشود که ا مي معلوم گريد حاتيتوض با  اي
اسـت و مصـداق آن   تـر   يمسئله اختصاصبنابراين،  .ط استيالشرا مجتهد جامع همان

 هيخياز نظر ش ،ستين يديتقل دانسته شود و ديکه با نياصول د: «ستين انيعيتمام ش
 .٤ ؛اطهار ةشناخت ائم. ٣ ؛امبرانيشناخت پ. ٢ ؛شناخت خدا. ١« اصل است:چهار 

  )۱۶۸، صق۱۳۸۰، يکرمان( .»کامل ةعيشناخت ش
ط يالشـرا  دل جامعاع هيمعرفت فق ،ستين زيدر آن جا ديکه تقل ييزهايچ جمله از«

  )۱۸۰ص، همان( .»است نياست که رکن چهارم د
بلکـه   ؛داند نمي عهيش ياختصاص ةرکن رابع را مسئل ميمحمدکر حاجاز سوي ديگر، 

  :داند مي انياد مذاهب و ةمختص به همآن را 
و فریضه در جمیع شرایع  ؛آدم است اساس عالم و بنیاد عیش بنی ،..بر این رکن رابع.

اي نیست که اختراعی تازه شـده باشـد و بـدعتی     از شرع آدم تا خاتم بوده و امر تازه
  )۲، ص۱۳۶۸، اني(کرم .در مذهب و ملت پیدا شده باشد
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 عیـ اسـت بلکـه جم   ؛یسـن  و عهیشـ  یاز مسـائل اتفـاق   ،و وجـوب آن  هیمعرفت فق نیا
 ایـ  مییو مجتهد بگو هیفرد را فق نیحال ا... اتفاق دارند ،يو نصار هودی یحت ،ها ملت

و چـون مـا خـود     ؛کنـد  نمـی  ادر معنـ  یفرقـ ، میمستبصـر بنـام   ایـ  ریبص ،نییمثل اخبار
، يکرمـان ( .میکـرد  حرا رکن رابع اصطال آن ،میهست یصطالح خاصا صاحب علم و

  )۱۸۱، ص۱۳۸۰
ـ پ محبـت و ، معرفـت  ،مراد از رکن رابـع که شود  مي روشن ريتعب نيدر ا از  يروي
و  انيعينسبت به شـ  يتبر و يتول ةگسترد يانه آن معن ؛است بتيزمان غ نيمجتهد

چهـار رکـن را   بر همـه واجـب اسـت    « کند: مي حيکه تصر چنان ؛تيب دشمنان اهل
کنند که احکـام آل   ديرا تقل يمجتهد چهارم؛ ماما وم؛ سمبريپ دوم؛ اول خدا ؛بشناسند

، (کرمـاني  .»حجت ائمه است بر مـردم  ،و آن مجتهد دينما انيعوام ب يرا برا محمد
  )۱۸ص، تا بي

در مقام اثبات لـزوم و   وگذارد  ميپا را فراتر  ،مسئله نييتب درخان  ميمحمدکر حاج
وي در پردازد.  مي ابالغ شرع از خدا تا مردم ةشرح سلسل ، بهوجوب وجود رکن رابع

اختصـاص داده و  موضوع  نيهم انيببه صفحه  پانصد حدود ،العوام ارشادجلد چهارم 
پرداخته است. او پس  نجبا نقبا و جودبه اثبات لزوم و و... يو عقل ييروا ،يقرآنادلة  با

 و دينما مي ابالغ امبرانيرا به پ احکام خدا«: رديگ مي جهينتباره  نيبحث مفصل در ااز 
دارد که او هم در ابالغ  ينيو جانش يوص يامبريو هر پ ؛کنند مي به مردم ابالغ شانيا

ـ  ةنـد يتـا نما  خاص دارد يارانيهم  يو آن وص ؛کوشد مي امبريآن پ نيفرام  نياو در ب
نقبا و نجبـا الزم   نيهم وجود ا(عجل اهللا تعالي فرجه الشريف) در زمان امام زمان  مردم باشند.

ـ ز ؛باشـند  مـي  امام و خلق نيب ةواسطآنان و  است ـ حجـت غا  راي  .»سـت ين يکـاف  بي
  )۲۵، ص۴ج، ارشادالعوام، (کرماني

ـ   ، توحيد معرفت ـ    همعرفت مقـام نبـوت ب ـ    هطـور عـام و ب مبر اخصـوص نبـوت پي
سـه اصـل الزم ديـن    ، و دوازده امـام  و باالخره معرفت حضرت فاطمه، آخرالزمان



  
  
  
  
  
  
  

  ٢٤٩  تطور مفهوم رکن رابع يا شيعة کامل در فرقة شيخيه
  

دوستي و اتحاد با تمـام   .پا باشد تواند بدون ركن چهارم بر نمي بنااين اما  .كامل است
و بـا آنهـا در   ، انـد  از ايشان بريده كهو بريدن از تمام كساني  ،دوستان اين بزرگواران

ارم بنـاي  ركـن چهـ   ،تولي و تبري ،عبارت مختصر و مفيده ب ،هيچ چيز شركت نكردن
  )۱۰۴ص، ۱۳۴۶، کربن( .ايمان است

  
  نقبا رکن رابع با مفهوم نجبا و ارتباط

اسـت.   رکن رابع استفاده شـده  يجا ابتدا از لفظ نجبا و نقبا به ،هيخيمنابع ش يبرخ در
  :ديگو مي ارشاد العوامخان در  ميمحمدکر حاج باره در اين

چراکـه شـهادت نقبـا شـهادت ایشـان       ؛توان گفت که پیغمبران شاهدند بـر خلـق   می
چراکه شهادت نجبـا شـهادت    ؛و همچنین توان گفت که نقبا شاهدند بر خلق .است

چراکه شهادت اعضـا و   ؛و همچنین توان گفت که نجبا شاهدند بر خلق .ایشان باشد
آنها حکام باشـند و   ۀهمپس  ،طوري که دانستی هب .جوارح ایشان شهادت نجبا باشد

  )۱۶۹ص، ۲ج، ارشادالعوام، يکرمان( شاهد ظاهري... ،اعضا و جوارح
و  ،اينقبا را بعد از انب گاهيجا کند و مي يبند به طبقات مختلف دسته ها را انسان وي
 رسـد:  مي نوبت به علما و عوام مردمايشان از  بعد .داند ياز نقبا م پسنجبا را جايگاه 

ترتيبي كه ذكـر شـد   ه ب ؛پيغمبران بودند ،كسي كه در اين عالم اجابت كرد اول پس«
و بعـد از ايشـان نجبـا اجابـت      ؛و بعد از ايشان نقبا اجابت كردنـد  ؛در عالم خودشان

و بعـد از ايشـان صـلحاء و عبـاد اجابـت       ؛و بعد از ايشان علما اجابت كردند ؛كردند
 .»هـوش خـود اجابـت كردنـد     قـدر ه و بعد از ايشان ساير مردمان هر يك ب ؛كردند

  )۲۲ص، ۲ج، همان(
وجـود آنهـا را بـه    کرده و مبالغه  ينجبا تا حد و وجود نقبا ةدربارخان  محمدکريم

ـ و از عنا هر عصر اتياز ضرورآن را بلکه است؛ منحصر نکرده  يعصر خاص  يهـا  تي
پـس   .شدند هر عصري انبيا بودند و نقبا و نجبا يافت مي در« :داند مي ها انسان خدا بر
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همچنين وجـود نقبـا و نجبـا خـالف      ،ها خالف عادت ملك است انسانكه وجود  چنان
پس خود وجود ايشان خارق عـادت اسـت و از جملـه غرايـب      .آدم است عادت بني

شـود كـه آن    هـاي ديگـر يافـت مـي     پاره عنايـت  و باز در ميان ايشان هم يك .است
  )۷۲ص، ۲ج، همان( .»عنايت نوع نجبا و نقباست ازتر  خاص

شـناخت   يبرا يلزوم ،نقبا و نجبا وجود دارند ،در هر عصر نکهياثبات ااز وي پس 
اگـر   کنـد.  مـي موکـول   داند و ظهور آنان را به مصـلحت  نمي آنان به مردم يو معرف

  :ندنما مي يدر خفا باق اشد،اگر مصلحت نب ند ونک مي يخود را معرف ند، آنانمصلحت اقتضا ک
اولیا برحسب مصالح زمان است و اگر مصـلحت اقتضـا نکنـد ظهـور      يو خفا ظهور

ـ السـالم   ماعلیهـ که بعد از حسن بـن علـی عسـکري      همچنان ؛ماند پنهان می ،ولی را
ولـی زمـین خـالی از     ؛پـس پنهـان شـد    .پنهان باشد» حجت«مصلحت اقتضا کرد که 

  )۷۱ص، ۱۳۵۱، يکرمان( .ماند نمی حجت
نـور  ـ هسـتند.  السـالم    علیهمـ پیغمبران و اوصیاي ایشان   ،(خداوند) از ایشان پس

قدري است کـه هـر کـس در زیـر پـاي ایشـان       ه ایشان زیاده از خود ایشان است و ب
ه و ایشان هـم بـ   ؛اند زیرا که از نور ایشان خلق شده ؛نور ایشان روشن استه ب ،است

نـور   فاوتر تقده هر یک هادي خلق هستند و تفاوت علمشان ب ،قدر قوت نور خود
باشند بعد از  نقبا و نجبا هستند که ایشان علماي امت می ،و پس از ایشان .ایشان است

و  ؛ند بعد از آقایان خودا و ایشان هادیان خلق ؛انبیا هستنده و شروط اقرار ب ،پیغمبران
و پـس از   .باشـند  و هادي و معلم خلـق مـی   ،باشند در میان خلق پیغمبران می ۀمنزله ب

 ،نـد ا ظاهري ایشان هم معلمان و هادیان خلق حکمايو  ،سایر علماي ظاهري ،ایشان
السالم  علیهمـ محمد   طالب علوم آل ،و بعد از ایشان .قدر قوت نور خوده هر یک ب

طوري  هب ،عمر خود را صرف در طلب علوم و تعلیم مقدمات آن که ،و محبان علمـ 
تابعان علما  ،و پس از ایشان .نمایند می ،رسیده استـ السالم   علیهمـ محمد   که از آل

 .قـدر کفایـت خـود و عیـال خـود     ه بـ  ،کننـد  دین خود را از علما اخذ مـی  ائلکه مس
  )۲۱۵ص، ۲ج، ارشادالعوام، (کرماني



  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥١  تطور مفهوم رکن رابع يا شيعة کامل در فرقة شيخيه
  

  نقبا و نجبا مراتب
ـ و هر دارند  يمراتب گوناگون زيبلکه آنان ن ند؛ستيمرتبه ن کينجبا در  نقبا و بـر   کي

 بـراي « شـوند:  مـي  ميتقس يو جزئ يدو به کل نيا ،ميتقس کيدر  .دارد يبرتر يگريد
 :دو مقام اسـت  ،دو مرتبهاين و براي هر يك از  ؛نقابت و نجابت :اوليا دو مرتبه است

كرسي  ،كليين يو مثل نجبا ؛در عالم عرش است ،كليين يپس مثل نقبا .كلي و جزئي
گانـه   افـالك شـش   ،جـزئيين  يو مثل نجبا ؛آفتاب است ،جزئيين يو مثل نقبا ؛است
  )۷۱ص، ۱۳۵۱، يکرمان( .»است

داشته را  گاهيجا نيا تيشود که اهل نيجانشبايد  يکس ،دو مقام نياز ا کي هردر 
ـ نجتواند جانشين  بلکه فقط مي ؛نديبنش بينق يجا بهتواند  نمي بينج .باشد  .شـود  بي

و نجيـب   ؛مگر نقيب ،نشيند جاي نقيب نمي هپس ب« :گونه است ديگر نيز همين مراتب
جـاي او   هواال ب ؛عنه باشدمنوبو نايب بايد از جنس  ؛مگر نجيب ،شود جانشين او نمي

و از اين جهت است كـه واجـب اسـت وصـي از      ؛كرد او را نمي ةايستاد و سد ثلم نمي
  )۷۲ص، همان( .»باشد جنس نبي و طينت او

مقـام   نيبه ا ياگر کسهدف خلقت دانسته شده است و  يمنتها ،نقبا و نجبا خلقت
 يو کسـ  ،دهيمقصود خلقـت نرسـ   يناقص است و به مقام معرفت و منتها ،دنرسنائل 

  کند: نمي عبادت قتاًيحق را و نجبا خدا نقبا جز
و  ؛نه غیـر آنهـا   ،ایجاد اهل معرفت است ،خلقه غرض پروردگار از تعلق مشیت او ب

اال اینکـه   ؛اهـل معرفـت باشـد    مگر براي اینکه ،گیرد اي را براي خلق نمی هیچ قبضه
که هر دو با سـر   ،چون ایجاد پروردگار با اسبابی است که دایر بر فاعل و قابل است

شـود کـه    تحت معالجه و تدبیر واقع مـی  راي د هر قبضه ،اختیار خداداده توأم هستند
 ،طـی مراحـل بـه مـانعی برخـورد      يپس اگـر در اثنـا   .در نتیجه از اهل معرفت بشود

پـس   .رسـد  نمـی  ،منتهاي غایت مقصود که براي آن گرفتـه شـده بـود   ه و ب ایستد می
حقیقت عبـادت  ه و ب ،حقیقت معرفت عارفه بالغ کاملی که ب ،ناچار در هر عصري
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عـیش سـایر خلـق برقـرار      ،باید باشد تا خلقت لغو نباشد و از فضـل او  ،بندگی نماید
  )۶۱ص، همان( .بماند
 أعلـی ه اند بـ  زیرا که ایشان واصل شده ؛خداي سبحانهه ند با ترین خلق نزدیک ایشان

نـد سـابقان مقربـان و    ا پس ایشـان  .درجات ایمان که جزاي آن منتهاي نزدیکی است
برحسـب درجـه و    ،و ماسـواي ایشـان دون ایشـان هسـتند     ؛اصحاب زلفـی و منزلـت  

 ،کـه دورنـد   ارسد فـیض بـه آنهـ    پس نمی .سبقت و تأخر هر یک در اجابت و ایمان
از جـنس   ،نزدیکـان  ۀواسـط  هرسد ب و فیضی که به دوران می ؛نزدیکان ۀواسط هب مگر

و لـب آن از   ،خالص و صافی ،رسد می بلکه آنچه به نزدیکان ؛فیض نزدیکان نیست
رسـد کـه مشـوب     واسطه آنهـا بـه دوران مـی   ه و قشور و اکدار آن ب ؛خودشان است

  )۶۲ص، همان( .است
 يمصداق واقع يو حت ،ياول و آخر هر خوب ،يضيف معدن هر، و نجبا را سابقون نقبا

دو  نيهمـ  ،نشياز خلقت جهان آفر ييهدف نها نکهيخالصه ا اند. دانسته يو تبر يتول
دانسـته   طانياز ش اطاعت شانيو مخالفت با ا ،ضهيفر شانياطاعت از ا ومعرفي مقام 
  :تاسشده 

و برکتی و نعمتی و خیـري نـازل    ،سابقین ۀواسط همگر ب ،خلقه رسد ب فیض نمی هیچ
و مـأوي و   ،نـد اصـل هـر خیـر و معـدن آن     ا و ایشـان  ؛سـبب ایشـان   همگر ب ،شود نمی

نـد  ا پـس ایشـان   .محل نظر حکیم و مقصود از ایجاد این عالم ندا و ایشان ؛منتهاي آن
واجب است و  اًو شرع و شکر منعم عقالً .سوي توه نعم و اسباب وصول آن ب ياولیا

پس معرفت ایشان واجب است و توالي  .مگر با معرفت او ،شکر او ممکن او نیست
سوي ایشان فریضه ه پس توجه ب ...ایشان الزم و برائت از دشمنان ایشان متحتم است

و  ؛رسد او نمیه هیچ مددي و خیري ب ،زیرا که هر کس اعراض کند از ایشان ؛است
شـیطان  ه پس متوجـه بـ   ،ایشانه نماید و پشت کند بدشمنان ایشان ه هر کس توجه ب

پس استمداد از ظلمت و سجین نموده اسـت   ؛خدا پشت کرده استه شده است و ب
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زیرا که کـامالن در جهـت علیـین هسـتند و دشـمنان       ؛طرف هالکت سیر کردهه و ب
نـد و دوسـتان   ا پس دشمنان ایشان هالـک و مخلـد در آتـش    ؛ایشان در جهت سجین

سوي ه سیر ب ،سوي ایشانه سیر ب ۀواسط هزیرا که ب ؛ندا و مخلد در بهشت ایشان ناجی
 ۀواسـط  هو فیض صوافی بهشت مخصوص ایشان است و قشور آن بـ  .کنند بهشت می

ه شـود و جهـنم از ادبـار بـ     پس بهشت از ایشان استفاده می .رسد دوستان میه ایشان ب
شـکر پروردگـار را    ،پس هر کس شکر ولی نعمت را ننمایـد  .شود ایشان حاصل می

شکر پروردگـار   ،کس شکر بنده را ننماید ره ،چون روایت شده است ؛نکرده است
  )۶۳ص، همان( را ننموده است.

  
  نجبا و نقباء صفات

چـون   ؛ينه افـراد معمـول   ند،تراز هم تيب با اهلنجبا و نقبا در زمينة صفاتشان، تنها 
  :هستند شاندست آوردن مسائل هب يبرا يرجوع مردم عادمحل  ائمه ندهمانايشان 

و عکس جمال ـ سالم اهللا علیهم ـ طاهرین است  ۀاز شعاع ائم ،و چون نفس قدسی...
 المحاله احکام او مانند احکـام  ،و هر شعاعی تابع منیر است ،آراي ایشان است جهان

 .کنـد  مملکت جسم حکمرانی مـی  آن نهج دره و بـ سالم اهللا علیهم  ـ بیت است   اهل
سالم اهللا ـ بیت خواهد شد  هلمانند صفات ا ،پس جمیع صفات و اخالق صادره از او

  )همان( ...سرتاپانماي ایشان خواهد شد ۀو آئینـ علیهم 

  
  نجبا و نقبا شناخت

ـ ممکـن اسـت   نجبا و نقبا شناخت  ايشود که آ مي مطرحپرسش  نيااينجا  در نـه؟   اي
بـه   يدسترسـ معتقدنـد کـه   و  انـد  دانسته يامکان را منتف نيا هيخيش ياز علمابرخي 
البتـه   و ؛خود شوند تيخود معرف شخص نکهيا ؛ مگرستيافراد ممکن ن نيا تيشخص

همچنـين از نظـر    .نشـان دهنـد   ادافر گريکه خود را به داين است ن آنان اجل از أش
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ـ و علت است حرام  بتيزمان غ نقبا در نجبا و اظهارايشان،  محمـد بـاب    يانحراف عل
  :بوده است امر نيااز  يچيسرپ

این وصف ابراز ندهند کـه هـیچ کـس    ه بدانکه حضرات نجبا یا نقبا هرگاه خود را ب
و  .پیـدا کنـد  » عـالی «بـه   توانـد احاطـه   نمی» دانی« چراکه ؛تواند ایشان را بشناسد نمی

و  .معلوم شـود آن وصف ه نجابت و نقابت وصفی نیست در ظاهر خلقت انسان که ب
پس چه حاصل  ،آن عمل ننمایند يامقتضه باگر  ،هرگاه که در این زمان ابراز دهند

و حـال   ؛از ابراز دادن و محض دانستن آنکه فالن کس نجیب است یـا نقیـب اسـت   
و  .او ندانند و نداننـد کـه بـا او چگونـه بایـد نشناسـند      ه آنکه تکلیف خود را نسبت ب

پس  .ی نیست که در ظاهر خلقت باشدیسیما ،بتعرض شد که وصف نقابت و نجا
ه خلق عـارف بـ   ۀو چون هم ؛دنو عالمات خود را ابراز ده شناساندباید که خود را ب

گوید  آنچه میه و عامل ب ،علوم و رسوم نیستند که او را بشناسند که عالم است یا نه
و نجیـب  ، »هانما یعـرف ذا الفضـل مـن النـاس ذوو    « اند که زیرا که گفته ،هست یا نه

پس اظهار امر نجبا و نقبا در زمان غیبت حرام ... شناسد و نقیب نقیب را نجیب را می
معلوم شد براي حکیم با سیاسـت و تـدبیر کـه ادعاهـاي      ،و از آنچه ذکر شد ...است

از حکمـت   ،گذشته از بطالن ظاهري او که ذکر شـد  ،)يرازیمحمد ش ی(عل این مرد
ادل دلیلـی اسـت بـر بطـالن      ،و تدبیر نیست و اصل همین ادعاي او در مثل این زمان

امثال این ادعاها مسموع نیفتاده  ،نبیل شیخاز سید جلیل و  هرگز ،و از این جهت ...او
نشـنیده   ،این مقامـات از او آیـد   ۀحیاز ایشان کالمی که را ،است و احدي از تالمذه

ایشـان  ه گفـت و نسـبت مقـامی بـ     ایشان چیزي مـی ه نسبت ب بلکه هرگاه یکی ؛است
او ه بـ  ییاعتنـا  یراندند و انواع بـ  گشتند و او را می شدند و منقلب می داد متغیر می می
 .زدند ها می اصل مقامات نجبا و نقبا را تالمذه حدس ،ولی از بیان ایشان ؛فرمودند می

 ۀو هم ؛نجابت و یکی نسبت قطبیتداد و یکی نسبت  ایشان میه یکی نسبت نقابت ب
  (همان). ی نبودندنصه آنها خرص و تخمین بود و هیچ یک از آنها متمسک ب
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  نقد و  یبررس
ن جهت ياز اهم  ؛راد استيجهات مختلف قابل نقض و ا زا ركن رابع يکرد و ادعايرو
در وجود و  يباره اختالفات جد نيه در ايخيش ةو انشعابات فرقها  شيان گرايدر م که
ـ کـه در هو  يهم اشـکاالت  و ،خورد مي ت آن به چشميماه ـ ي آن  ييو مبنـا  يت معرفت

  اشاره خواهد شد.اين اختالفات به هر دو بعد در ادامه مشهود است. 
  

  نظر تضاد در
انشـعابات فـرق   در  اختالفـات تـرين   مهـم از  ،ركن رابعاصل اعتقاد و عدم اعتقاد به 

  .ايجاد کرده است متناقض يدگاه متضاد و حتيدو داست. اين امر،  هيخيش
نـد و اصـول   ا منكر اعتقاد به ركـن رابـع   شدت به آذربايجانة شيخي: مخالف ۀفرقالف) 

چنـين اسـتدالل    داننـد. آنـان   يعدل و امامت م ،معاد ،نبوت ،دين را پنج اصلِ توحيد
در  يرشـت و سـيدكاظم  ، الـنفس  حيـاة ة رسال يدر ابتدا ياحمد احساي شيخكنند كه  يم

ل يدانند و در هيچ يك از كتب و رسا  يادشده مياصول دين را پنج اصل ، اصول عقايد
  )۱۳، ص۱۳۹۰، (حسني از ركن رابع برده نشده است. ينام، ن دوآ

ـ تب در شـان اختالفات هـا و  تفاوتوجود  با، جانيآذربا ةيخيش ديخصوص عقا در  نيي
ـ فروع د در اصول و هيخيگروه از ش نياني است که گفت ،مسائل يبرخ  انيعيبـا شـ   ني
. معتقدنـد  نيد ةگان فروع ده گانه و به اصول پنجآنها همچون  و رندندا ياختالفات يامام

برخالف  وکنند  مي عمل انيعيشديگر  چون، نامجتهد از ديتقلامر در ايشان همچنين 
ـ تقل عهياز مراجـع شـ   احکـام خـود را  ، دارنـد  يکرمان کـه مسـلک اخبـار    خيةيش  دي

 يياحمـد احسـا   شـيخ  يو کالمـ  يفلسـف  ياز آرا يرويپ دليلبه  نها. ايشان تندينما مي
؛ انـد  شـده شـمرده   هيخيشـ  جزو، ئمهدر مقام ا و غلو اکرم يمعاد و معراج نب بارةدر
. انـد  بر آنـان نگاشـته   يمتعددهاي  هيرد شدت مخالف بوده و کرمان به ةيخيش با يول

تـوان   نمـي  اختالف نظر دارندکه انيعيبا ش يجزئ در چند امر زين يدر مباحث اعتقاد
  .فرقه دانست جاديا و ييموجب جدا و ياساس يامور آنها را
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از  پراکنده شده و انيعيش انيدر م جانيآذربا ةيخيشکه توان گفت  مي ،قتيدر حق
 و ياندکه البته افراد عاد مانده يان مسلک احقاقدار طرفاز  يتنها برخ اند و رفته انيم

ـ  يفرق انيعيشديگر  با ،در عمل ودانند  مي يخيخود را ش فقط اسم، عوام آنها  د؛ندارن
آنهـا بـا    زيوجه تمـا  شانياز خواص ا يبرخ يطلب استير و يمباحث اجتماعشايد تنها 

  )۲۵، ص(همان باشد. انيعيش
بـه نظـرات    معتقدديگر پيروان فرقة شيخيه، همچون ، كرمانة شيخي: موافق ۀفرق) ب

ـ همچون (اصول د يدر مسائلو هستند  ياحمد احسائ شيخ ، ۳ج، ارشـادالعوام ، يکرمـان (، ني
 و رکن رابع) ۱۳۷، ص۳ارشادالعوام ج، يکرمان( غلو) ۴۵ص، ۱۳۸۸، يکرمان(، معاد )۸۱-۷۲ص

  .دارند ياختالفات هيامام ) با)۲۷۰، ص۱۳۷۲، مشکور(
از  .داننـد  يامامـت و ركـن رابـع مـ     ،نبـوت  ،اصول دين را چهار اصل توحيـد  آنها

  .اند دهينامز ين (همان) »هيرکن«کرمان را  ةيخيش، روي نيهم
زمينـه   نيا در و )۲۳۰ص، م۲۰۰۴، يزک( دانند مي رکن نيتر مهمرکن رابع را  شانيا

کرمان بـا   ةيخيش ياختالف اساس. اند نوشته ييها کتاب مطرح کرده و بسياريمباحث 
ز همانند يه نيباقر ةيخيش رکن رابع است.پذيرش يا نپذيرفتن در  ،هيجان و اماميآذربا

  ند.ا از جمله رکن رابع ،نيد ةل به اصول چهارگانيقا ،هيکرمان ةيخيش
  

  نانظرموافق اختالف
بلکـه اخـتالف    ؛وجـود نـدارد   يو همسان يدست کيز يرکن رابع ن بهمعتقدان ان يدر م
  م کرد:يسه گروه تقس بهرا آنها  توان مي که خورد مي به چشمهايي  نظر

ـ ا ،خان ميمحمدکر مانند حاج يا عده گروه نخست:  ،رات مختلـف يـ ن اصـل را بـا تعب  ي
از  يرويـ ط و پيالشرا ه جامعيمعرفت فق )۲۲، صرکن رابع، (کرماني، يو تبر يتولهمچون 

ـ  )۲۵، ص۱ج، ارشـادالعوام ، کرماني( نقبا و نجبا )۱۶۸، صهدايه الطالبين، کرماني(، آنان کـار   هب
 ،نامنتقدبرخي البته  .دندان يم )۵۰، صق۱۳۸۶کرماني، ( »ينوع«و معرفت آن را  اند برده
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آثار متعدد بـر شـناخت    در يو يول ؛داند مي اند که خود را رکن رابع او را متهم کرده
  )۶۰ص، ۱۳۹۰، حسني /۵۹ص، همان( دارد.تأکيد  ينوع

ـ قا ،داند مي خان ميمحمدکر رو حاجيز که خود را پيه نيباقر ةيخيش ل بـه معرفـت   ي
ـ   ييجـا  هر ،ن گروهيرهبر ا ،يرزامحمدباقر همدانيم است؛رکن رابع  ينوع  ياکـه معن

ـ  ،يان وحدت نـاطق نـوع  يبا بدرنگ  بي ،کند مي انيرکن رابع را ب انحصـار کـرده    ينف
ـ گو مـي  نيچنـ خصـوص  ن يدر ا يانيدر ببراي مثال،  ؛است  ،معرفـت رکـن رابـع   « د:ي

بلکـه هـر کـس     ؛ابت خاص نشده استين ياخبار است که هرگز ادعاان يمعرفت راو
 ».هر کس در هـر زمـان کـه باشـد...     ؛رکن رابع است ،صفات الزم را داشت از علما

 ،علماسـت  يلزوم شناخت نـوع  يامعن رزامحمدباقر بهيان مين بيا )۴۰، صتا بي، (اصفهاني
  .ينه شخص

ند و با اصطالح نـاطق  ا ليرکن رابع قا يبه شناخت شخص يا عده ،در مقابل گروه دوم:
او هماننـد  است.  يمحمدخان کرمان به حاج سوبن تفکر منيا .برند مي واحد از آن نام

مـان  يا ،ل است که رکـن چهـارم  يشناخت رکن رابع را الزم دانسته و قا ،خ خوديمشا
 بـارة در شريتعب ،او يها عبارتبرخي اما در  )۲۵۴ص ،المسترشـدين  ةهداي ،(کرماني ؛است

 نـد يگو مي که آن را ناطق واحدـ فرد اکمل رکن رابع  از و است ن رکن عوض شده يا
در وي همچنـين   )۲۰۱ص، ق۱۳۸۶کرماني، ( .نمايد مي ه دفاعين نظريو از اکند  ـ ياد مي

ان علما هم عالم واحد اسـت کـه   يرد که در ميگ مي جهيگونه نت نيا ةالنجا ةليوسکتاب 
ـ يب مـي  ) مـا هيخيخ (شيان مشايرا در م و آن يشو نمي رانيتو ح ،شدهياداز صفات   .ين

  )۲۳۰ص، ق۱۳۸۳، کرماني(
تـوان   مـي باره  نيدر ااست. ن ادعا شده يخود منکر اهاي  دگاهيدبرخي در وي البته 

سـت؟  يواحد ناطق کاکنون نکه يابارة همدان در ياز اهال يبعضبه پرسش به پاسخ او 
ـ ا يادعا يهم کسامروز «د: يگو ميوي  د.اشاره کر ن مقـام (نـاطق واحـد) را نکـرده     ي

  )۲۳۵ص، ۶ش، مجمع الرسائل، کرماني( .»ميا ما هم او را نشناخته ؛است
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کـه در  است  رکن رابع يز همان شناخت شخصين ين محمدخان کرماناخرأنظر مت
مراجعـه   يمـ يخان ابراه و ابوالقاسم يخان کرمان نيالعابد نيل زيبه رسا توان مي باره نيا

  )۱۸۱، صتا بي، ابراهيمي/ ۱۷۵-۱۴۴، صق۱۳۸۳، زين العابدين، (کرماني کرد.
ـ    دربارةبر نظرات متفاوت افزون  :سوم گروه ، يخيشـ هـاي   ن گـروه يرکـن رابـع در ب

از اصـطالح رکـن    وي .وجود دارد يرازيمحمد باب ش يب به علومنس يگريدگاه ديد
امام زمان  ن مردم ويباب بخودش که ه است نموده و ادعا کردتعبير  »باب«به  ،رابع

  )۵۵۳ص، رساله امر و خلق، ياشراق خاور( .است )ل اهللا تعالي فرجه الشريف(عج
  

  یانیپانقد 
ـ بلکـه در اد  ،نه تنها در اسالمرکن رابع، اصل  اند يه مدعيخيش که گفته شد، چنان ان ي

را اين اصل ان شدن يل نمايدل و، آنرا کاشف  ياحمد احسائ شيخو  استبوده  گذشته
  قابل طرح است: ينکات ،ن ادعايابرابر در  دانند. مي ها شرفت عقليپ

ن اان آثار متقـدم يدر مکامل و رکن رابع  ةعياز ش يسخن ،هيخيش ةتا ظهور فرق. ١
کـه   اسـت  يدعت، ببه هر معنان اصل يلزوم اعتقاد به ا و، امده استيناسالم  ياز علما
  است. يخان کرمان ميمحمدکر حاج يه به رهبريکرمان ةيخيش ،آن خاستگاهو مبدع 
ـ رکـن رابـع    ةواژز بـه  ين يياحمد احسا شيخسخنان شخص آثار و در . ٢  ةعيشـ ا ي

در  يچند فقره از سخنانش به لزوم وجود فـرد در است. وي تنها  نشدهتصريح کامل 
 ر ويتعاب نيا البته )۱۲۴ص، ۳ج، ۱۳۵۵ ،ياحسائ( .دکن مي خلق اشاره امام و نيرابط بمقام 
  .گرفت مباحث رکن رابع قرار ةيپا ،احمد شيخاز  آن مشابه
ـ داربا يکـديگر   يا شهياختالف ر ،در اصل وجود رکن رابع يخيشهاي  گروه. ٣  ؛دن

اعـم   ،يم کرمـان يمحمدکر روان حاجيو پ ،شدت منکر آن جان بهيآذربا ةيخيکه ش ناچن
  ند.ا ل به آنيقا ،هيه و باقرياز کرمان
 ؛ن اصل اعتقاد دارنديا يِبه شناخت نوعباقريه ز يم نيمحمدکر روان حاجيپ انيدر م

 يبـه شـناخت شخصـ    يمحمـدخان کرمـان   يه به رهبـر يگروه کرمان ،آنها و در مقابل
کامـل و   ةعيمحمد پا را فراتر گذاشت و خود را شـ  يعل ،ها ن گروهيدر کنار ا معتقدند.

  نمود. يمعرف لشريف)(عجل اهللا تعالي فرجه اب خاص امام زمان ينا



  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥٩  تطور مفهوم رکن رابع يا شيعة کامل در فرقة شيخيه
  

دال بـر  جاي واژة رکن رابع در برخي منابع شيخيه  . استفاده از لفظ نجبا و نقبا به٤
  .ن واژه استيش در اياضطراب و تشو

. ت بـوده اسـت  يبهائ ،و در ادامه ت،يباب ةش فرقيدايپ ،ن نگرشيامد ايپن يبدتر. ٥
کامـل و   ةعيشـ خـود را  ، هيخيشـ  يعنوان ساختگن ياز اسوءاستفاده  با محمد باب يعل

تنهـا در   نـه  ،آثار سـوء آن کنون که تا کردرا آغاز  يخيتار يانحرافد و ينامرکن رابع 
  .شود ديده مي سراسر جهان بلکه در ،و عالم اسالم رانيا
  

  جهینت
شـود ـ   لحـاظ   ييبه هر معناـ رکن رابع را  که خاستگاه  دست آمد هوهش بژن پيدر ا

ــبا ــروه دي ــاي  در گ ــه ــهو  هيخيش ــاص   ب ــورت خ ــص ــان ةيخيش ــخص  کرم و ش
  نمود.جو و جست خان ميمحمدکر حاج

او  .سـت ا يضـرور  دوره در هر، جهات ةکامل از هم يمردوجود  يعني ،رکن رابع
عجـل اهللا   عصـر ن امـام  يبفيض  ةو واسط، يم هستعلوم و متصرف در عالَ ةبه هم معال)

  خواهد بود.مرجع تمام مخلوقات در تمام مراتب  يو است. و مردم تعالي فرجه الشريف)
 از لفـظ نجبـا و نقبـا اسـتفاده شـده      ،رکن رابع ةواژ يجا به ،هيخيمنابع ش يبرخ در
  ک معنا مراد است.ي ،دو هم ندارند و در هر با يتفاوت ،يقت از نظر ماهويکه در حقاست 
ـ در ادن اصـل  ياند ا يرا باال بردند که مدع مسئلهن يا ييتا جا هيخيش ان گذشـته  ي

  است. آن کاشف ياحمد احسائ شيخبوده و 
 توان بـه   مي يو معرفت يماهو ياساس ياهراديا برافزون ، ين اصل ساختگيدر نقد ا

تضاد و به که  ييتا جازمينه اشاره کرد؛ ن يه در ايخيش انشعابات در ياساس اختالفات
  .انجامد مي تناقض يحت

از سوءاسـتفاده   که بااست  محمد باب يعلادعاي ، بدعتن يا يمنف امدين پيباالتر
(عجـل اهللا تعـالي    امـام عصـر   ةنديو نمارکن رابع  ،کامل ةعيخود را ش ،ين عنوان ساختگيا

تنهـا در   نـه  ،آثار سوء آن کنونکه تاکرد را آغاز  يخيتار يانحرافد و ينام فرجه الشـريف) 
  .شود ديده ميسراسر جهان  بلکه در ،ران و عالم اسالميا
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