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گردند، هاست به عنوان اصولي بديهي  در مكتب شيخي معرفي ميبرخي از مباحثي كه مدت :چكيده

هاي ي يكي از شاخهها نيستند، بلكه تنها متعلق به انديشهي تمام شيخيانديشهدر اصل مباحثي فراگير در 

اند، اكثر محققان از ها بودهي شيخياند كه، چون به حق پركارترين شاخهي كرمانمكتب شيخي، يعني شاخه

- يل تصور نمودهها را اصهاي فكري شيخيه آشنا شده و متعاقباً تمامي آن ديدگاهديدگاه طريق آثار ايشان با

ي ناطق واحد، و در صورتي كه حقيقت چنين نيست و تعاليمي چون اصل معرفت به ركن رابع، نظريه. اند

ي كرمان دارد، و چه در آثار و عقايد مشايخ  شاخهحتّي اصول دين چهارگانه، تنها اختصاص به ديدگاه

هاي مكتب  چه در نزد ساير شاخهو) يعني شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي(ي مكتب شيخي اوليه

  .هاي اسكويي، محلي از اعراب ندارندي عتبات و احقاقيي تبريز و شيخيهشيخي، چون شيخيه

توصيفي سعي در يافتن پاسخي مناسب  - اي كه در اين مقاله با روش تحليليهاي اصليپرسش

  : زيرندشان هستيم، به شرحهايي كه  در صدد رفعها داريم، و ابهامبراي آن

ي كرمان چيست، و آيا اين نظريه كه به ادعاي ي شيخيهي ناطق واحد در انديشهكه، نظريهاول آن

از دل اصل معرفت به ركن رابع بيرون آمده است، در ) واضع و شارح آن(حاج محمد خان كرماني 

واضع (ن كرماني ي حاج محمد كريم خاي شيخيه و همچنين در انديشهها وتعاليم مشايخ اوليهانديشه

  ، بوده است يا خير؟)اصل معرفت به ركن رابع

گذار  و بنياني شيخيه، اعتقادي به اصول دين و مذهب چهارگانه داشتهكه، آيا مشايخ اوليهديگر آن

كه در اين مبحث نيز، همچون مبحث اصل اند، يا ايني اماميه بودهتغييرات در اصول دين و مذهب شيعه

ي كرمان در ميان بوده و بار ديگر ي مشايخ شيخيهابع، پاي ذهن خالق سرسلسلهمعرفت به ركن ر

  ها به حساب آمده است؟منويات حاج محمد كريم خان، به اشتباه، ديدگاه تمامي شيخي

ركن رابع، ناطق واحد، اصول دين و مذهب، حاج محمد كريم خان كرماني، : كليدي هايواژه

  حاج محمد خان كرماني
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Abstract: Some of the arguments which have presented as evident rules of Sheykhism 

School, are not comprehensive arguments in all of the Sheykhism view; probably, they just 

belong to one of the Sheykhism School’s branches, means Kerman branch, because it was the 

most efficient one as compared with other Sheykhism schools branches. Most of researchers 

have become Familiar with Sheykhism views just with this branch's works and have gotten its 

views as original ones, subsequently. In case‚ it is not all of the truth and the teachings like the 

principle of  gnosis to Rokn - e - Rabe , (the Fourth Pillar)‚ the theory of Nategh - e - Vahed (the 

Single Talking) and four religious principles , just belongs to Kerman’s branch and these views 

have not been in the books and ideas of the premier leaders of Sheykhism School (means Sheykh‚ 

Ahmad Ahsaei and Seyyed Kazem Rashti)‚nor in other branches of Shekhism schools.  

The main questions that we try to find suitable answers for them‚ are these questions: 

1. What is the theory of Nategh - e - vahed in the Kerman branch idea‚ and has been this 

theory, which based on Haj Mohammad Khan Kermani’s (the founder and explicator of this 

theory) declared, has been extracting from the principle of Rokn - e - Rabe, in Haj Mohammad 

Karim Khan Kermani’s view, or not? 

2. Have the premier leaders of Sheykhism School believed the four religious principles, 

and have they founded the changes in religious principles of Twelve - Islam Shiite‚ or in this 

argument, (like the theory of Rokn - e - Rabe, it is related to creative mind of the founder of 

Kerman’s Sheykhism dynasty, too; and with another foul, the views of Haj Mohammad 

Karim Khan have been presented instead all of the Sheykhism view? 

Keywords: Rokn - e - Rabe, Nategh - e - Vahed, Religious Principles, Haj Mohammad Karim 

Khan Kermani, Haj Mohammad Khan Kermani 
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  مقدمه

ي ي شيخيهحاج محمد كريم خان كرماني يكي از شاگردان اصلي سيد كاظم رشتي و سر شاخه

ترين مشايخ مكتب شيخي بود كه آثار فراواني در بسط و تشريح مكتب كرمان و از بزرگ

ي شيعي بر جاي نهاد؛ و از سويي ديگر، با وضع اصولي چون ي انديشهفكري شيخي در حوزه

اي تمام رابع و اصول دين چهارگانه، در راستاي تبديل مكتب شيخي به فرقهمعرفت به ركن 

  .ي مذهب شيعه گامي بلند برداشتعيار در حوزه

ي شيخي، تنها و ي انديشهشايان ذكر است كه اعتقاد به اصل معرفت به ركن رابع در حوزه

 به وجود اين اصل ي كرمان دارد و ساير مدارس مكتب شيخي اعتقاديتنها اختصاص به شيخيه

ي ي شيخي ندارند و حتي محققان قدمايي نيز با استفاده از وجه تسميهدر تعاليم مشايخ اوليه

.اندي كرمان، در آثار خود،  به وجود اين اختالف برداشت صحه نهادهركنيه براي شيخيه
1

 ما 

كن رابع در اصل معرفت به ر«ي هشتم همين مجله و در مقاله اي با عنوان نيز در شماره

به تفضيل در اين باب توضيح داده و به نبود اصل فوق الذكر در تعاليم مشايخ » ي شيخيهانديشه

ي شيخيه و بعيد بودن تفاسير حاج محمد كريم خان  از تعاليم شيخ احمد احسايي و سيد اوليه

ايم، ه كردهكند،  اشارها استناد ميكاظم رشتي، كه براي وضع اصل معرفت به ركن رابع به آن

  .  تر به آن مقاله مراجعه نمايندتوانند براي اطالعات بيشكه عالقه مندان مي

ي تمامي شيخيان، خود مورد با اين توصيفات، وجود اصل معرفت به ركن رابع در انديشه

اختالف است و متعاقباً نظراتي چون ناطق واحد كه خود برآمده از اصل معرفت به ركن رابع 

  . ي اصيل شيخي محلي از اعراب نداردنيز، در انديشهمعرفي شده 

  ناطق واحد 

است كه خود » ناطق واحد«شود، مبحث يكي از مباحثي كه جزو اعتقادات شيخيه عنوان مي

  . گيرد قرار مي» ركن رابع«ي مبحث در زيرمجموعه

پسر (مبحث  ناطق واحد را براي اولين بار و به صورت گسترده، حاج محمدخان كرماني 

_____________________________________________________________________ 

، 3هاي عمومي، جانتشارات انجمن كتابخانه: ، اصفهان3 و 1، جمكارم اآلثار، )1337(آباديمعلم حبيب: عنوان نمونه، نكبه    1
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در دروس و آثار خود ) ي كرمانو جانشين حاج محمد كريم خان كرماني در رهبري شيخيه

ي آن اين است كه ناطق واحد از همان كاملين و ابواب و نواب زمانه مطرح نمود و خالصه

 برده و معرفتكه حاج محمد كريم خان در مبحث معرفت به ركن رابع از ايشان نام مي(است 

ي ايشان و در تمام امور علم و دين و عمل از همه) داندز اصول دين و مذهب ميبه ايشان را ا

سرآمدتر است و در زمان او ساير كاملين شيعه تابع اويند و صامت او و او ناطق واحد دين و 

  . مذهب حقه است

ي كرمان البته، مشايخ شيخيه. بدين طريق، ناطق واحد در هر زمان رأس ركن رابع است

ي اطهارحقيقي را ائمهناطقين 
)ع(

دانند و بعد از ايشان انبياي خدا و بعد از ايشان هم بزرگان  مي

محمدو كاملين شيعه؛ يعني در زمان حضرت 
)ص(

، ايشان ناطق و حضرت علي
)ع(

 در مقابل او 

صامت، و ايشان در زمان امامت خود ناطق بودند و امام حسن و امام حسين، كه امام بودند، در 

  . و صامتمقابل ا

تيب، در زمان هر امامي، خود امامبدين تر
)ع(

همين .  ناطق، و جانشين او امام صامت است

بت به امام دارد، و نسبت به اماموضعيت را، باب امام نيز نس
)ع(

 صامت، اما نسبت به ساير 

شيعيان ناطق است؛ زيرا فرد كامل و شخص اول در بين شيعيان اوست، وي مركز شيعيان و 

الراس است؛ و اين فرد كامل، قطب زميني يا نظير السمت امام است؛ و ماني و سمتقطب آس

نسبت به باب امام، صامت و نسبت به ) نقبا و نجبا (براساس همين سلسله مراتب، كاملين شيعه 

پس ناطق واحد در هر زمان در ميان بزرگان دين و شيعيان كامل . ي شيعيان ناطق هستندبقيه

ديكتر از سايرين به ائمه اطهار صلوات اهللا عليهم هست و محل توجه ايشان نز«كسي است كه 

شود البته و صد البته اعلي و اشرف و اكمل و اعلم و اورع و خداوند و حجت خدا بر ساير مي

.»السالم استو اتقي از ديگران و شخص اول شيعيان و تالي تلو امام عليه
1

   

كندكه، با طق واحد در بين نقبا و نجبا تأكيد ميحاج محمد خان در اثبات لزوم وجود نا

كه نقبا و نجبا مانند ساير خلق با هم اختالف ندارند، اما اختالف درجه و مقام دارند، چرا آن

كه همه در يك درجه و مقام نيستند و هر كدام مقامي دارند، پس المحاله اختالف حاصل 

ها يكي باشد كه از همه  بايد در بين آنپس. شود و اين اختالف اسباب اختالف خلق استمي

داراي مقام باالتر باشد و همه به او اقتدا داشته باشند، تا اختالفي به وجود نيايد و او ناطق واحد 

_____________________________________________________________________ 

   .100، ص 1مجلد، ج، چاپ سعادت كرمان، دو جلد در يك فهرست كتب مشايخ عظام،  ]تابي[ابوالقاسم خان ابراهيمي   1
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.است
1

  : گويدپس در توضيح اين ناطق واحد مي

مراد آن كسي است كه نطق به حق نمايد و تأسيس اساس فرمايد از جانب خداوند عالم «

السالم يا  يابد وحي يا بامر نبي و الهام از جانب خدا يا بامر خاصي از جانب امام عليهجل شأنه

از جانب آن كسيكه از جانب امام است قائم شود بحق و تأسيس اساس كند و رياست خلق را 

.»... و اي بسا به منزله قطبيت برسند كه بر ايشان دور بزند عالم ...فرمايد
2

  

 ولكن مؤسس اساس و مقنن قانون حجت كليه شخصي است ناطق و او«كند كه، اما تأكيد مي

و او ال محاله يكي است براي رفع خالف  ...دست امام و چشم و گوش و اسم و صفت اوست 

 و تشاجر و نزاع و فرمانفرمايي و تأسيس امري جديد از بواطن كتاب خداوند و اخبار اهل بيت

 براي سلطان متعدد معني نيست بلكه عدد باشد ابداًشود كه متسالم اهللا عليهم پس چگونه مي

سلطان چون متعدد شود خودش اسباب اختالف است بهر حال اگر يك وقتي زمان اقتضا نمود 

شود خيزد و او يگانه و فرد است و با وجود او جميع اختالفات رفع ميكه ناطقي برخيزد برمي

وايل غيبت كه هنوز صالح در غيبت در ا] چنانكه[مگر اينكه كسي بر باطل رود چنانچه 

كلي نبود در هر زماني نايبي خاص قرار دادند و در ميان مردم بودند و اهل حق مشايع ايشان 

 ميل كردند كه بودند و ايشان حاكم و فرمانفرما بودند از جانب امام همچنين اگر امروز مثالً

اين زمان هنوز آن صالحيت پيدا دهند ولي واحد است ولكن در چنين نايبي قرار دهند قرار مي

.»خرده از صالحيت پيدا بشودنشده است كه خود را معرفي نمايند و شايد خرده
3

  

 كند خلق را به سوي ناطق واحد و مردم بايد علم را المحالههدايت مي) شيخيه(ي ناجيه پس فرقه

  .السالمم عليهي فيض است ميان ايشان و امااز ناطق واحد اخذ كنند، چرا كه ناطق واسطه

ي ناطق واحد، ابوالقاسم خان ابراهيمي نيز در تفسير سخنان حاج محمدخان و تشريح مقوله

ي ركن رابع است و منظور از آن، همان ي وحدت ناطق از فروع مسئلهكند كه مسئلهعنوان مي

نه است و ي نجبا و نقبا و كاملين در هر زمانجيب يا نقيب يا باب خاص امام است كه سردسته

داند، حال يا نوعي، يا اگر  جزو اصول دين ميرا از معرفت به ركن رابع و مسلماًمعرفت او 

.شخص اليق بود و يا خود ناطق واحد خود را معرفي كرد، معرفت شخصي
4

    

_____________________________________________________________________ 

ي ابراهيميه، صص  كرمان، مدرسه،)در جواب سؤاالت ميرزا اسحق خان(ي اسحقيه رساله، )ق. ه1378(حاج محمدخان كرماني   1

229 - 231.   

   .202 - 200همان، صص    2

   .203 - 201همان، صص    3

   .89، ص 1ابوالقاسم خان ابراهيمي، ج   4
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طور كه مبحث اما آن چيزي كه در اين مبحث بسيار مهم است، آن است كه، همان

خان از هاي شخصي خود حاج محمد كريمها و استداللستنتاجمعرفت به ركن رابع، ناشي از ا

هاي حاج تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم بود، مبحث وجود ناطق واحد را نيز بايد تنها از استنتاج

محمدخان كرماني از اصل معرفت به ركن رابع به حساب آوريم، و حتي اضافه كنيم كه، 

ين مبحث در انديشه و آثار مبدع اصل  معرفت به ركن اي از اعتقاد به اعالوه بر آن كه نشانه

خان وجود دارد كه داللت هاي بسياري نيز در آثار حاج محمد كريمبينيم، بلكه نشانهرابع نمي

 گاه چنين مبحثي را در اصل معرفت به ركن رابع قبولخان هيچكند كه حاج محمد كريمبر آن مي

خان از مراتب نقبا و نجبا و بزرگان  حاج محمد كريماگر نظري دقيق به تعاريف. نداشته است

شود كه ايشان براي هر كدام از اين بزرگان شيعه مراتب و شيعه بيندازيم، كامالً آشكار مي

توان چنين هايي در نظر گرفته كه در سايرين بدان كيفيت وجود ندارد، و ميكرامات و توانايي

كاملين شيعه را در مراتبي در عرض هم در نظر خان اين در نظر گرفت كه حاج محمد كريم

گرفته است، نه در طول همديگر؛
1

 پس، استدالل حاج محمدخان كه آن را در همين بخش 

تواند آورديم، در باب لزوم وجود شخصي كه از تمام كاملين باالتر و برتر باشد،  چندان نمي

  .ن رابع، داشته باشد كم در ارتباط با اصل معرفت به ركپايه و اساس محكمي، دست

شود كه مبحث ناطق واحد و باب خان ابراهيمي نيز در كتاب خود معترف ميابوالقاسم

اعظم را اول بار حاج محمدخان كرماني مطرح كرد و البته اين مبحث را بر اساس سلسله 

داند؛كند و آن را چيز غيرمعمولي نميمراتب كاملين شيعه توجيه مي
2

  اما بد نيست نظرات

ها در يك شخص، ي جمع شدن تمام كرامات و علوم و تواناييخان را دربارهحاج محمد كريم

  .ببينيم

  :گويد مي صراحتاًارشادالعوامايشان در 

چون بزرگان شيعه معدودند و يكي نيست فيضها در ايشان متفرق است ولي از ايشان «

 اما امام چون يكي است باب  و... و هر كسي صاحب فيضي است و باب امري ...بيرون نيست 

جميع فيضهاي خداست و بابيت او بابيت كليه است و هيچ فيض نيست كه باو نرسيده باشد و 

_____________________________________________________________________ 

، در دو ج،              1ي سعادت كرمان، چ، چاپخانهمجمع الرسائل پارسي، ]تابي[محمد كريم خان كرمانيحاج : براي نمونه، نگاه كنيد به   1

ي سعادت كرمان، به  مجلد، چاپ سنگي، چاپخانه2 جلد مندرج در 4، ارشاد العوام، ]بي تا[؛ همان مولف221- 212، صص1ج

؛ همان، 285- 261، صص4ي مركزي دانشگاه تهران، ج خانه در تاالر ايرانشناسي كتابrfbp195-sh3k4 v.2-3ي شماره

  .104- 102ي سي فصل، چاپ سعادت كرمان، صصق، رساله.ه1368

  .94، ص 1ابوالقاسم خان ابراهيمي، همان،  ج   2
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.»رسد برخالف اكابر شيعه كه بابيت جزئيه دارند و متعددندبه هر كس هر چه برسد از او مي
1

   

  كند كه سپس اضافه مي

 گوييم كه در هر عصري حكماً ما ميدهند بعضي از مخالفين كهآنچه به ما نسبت مي«

كامل بايد يكي باشد افتراي محض است و ما چنين اعتقادي نداريم آن كاملي كه يكي است و 

جت معصوم است بعد از حضرت پيغمبربايد يكي باشد ح
)ص(

 كه در هر عصري يك امام بايد 

 اعصار سابقه در باشد و چگونه شود كه شيعه كامل يكي باشد و حال آنكه انبياء متعدد در

يك وقت بودند پس چگونه شود كه شيعه بايد يكي باشد و حال آنكه وحدت صفت مركز 

.»است و مركز جز امام نباشد و از واحد كه گذشت مقام كثرت است
2

  

هاي شاذي از اصل معرفت به ركن رابع را، با صراحت او مخالفت خود را با چنين برداشت

، در سي فصلي به عنوان مثال، در رساله. خود نيز آورده استتر در برخي ديگر از آثار بيش

  :گويدتواند چند نفر باشد، ميجواب به اين سؤال كه ركن رابع در هر عصر يك نفر است، يا مي

اند و ايشان در هر عصر متعددند و اعتقاد ما آنست كه ركن رابع ايمان علما و اكابر شيعه«

 در در عوالم عصر ايشان بيش از هفتاد نفرند و حديث آن آيد در هرآنچه از احاديث بر مي

 ...جلد احوال ائمه است سالم اهللا عليهم و كتب من و مشايخ من مشحون است بادله تعدد آنها 

.»داني كه اعتقاد ندارمو اما لزوم معرفت يك نفر از اشخاص ركن رابع خدايا تو مي
3

   

ق واحد، و يا به قول احقاقي اسكويي، شود كه اعتقاد به ناطجاست كه مشخص مياين

ي شيخيه و ساير حوزه هاي كه در نزد مشايخ اوليه، عالوه بر اين»تك روي در مرجعيت«

ي كرمان نيز ي شيخيهي سرسلسلهشيخي، محلي از اعراب نداشته و ندارد، بلكه در انديشه

 مكتب شيخيه، اين بار توسط ي راه تفاسير به رأي در نزد اين شاخه ازمطرح نبوده و در ادامه

  .جانشين واضع اصل معرفت به ركن رابع، جعل شده است

  اصول دين و مذهب 

هايي كه در اكثر آثار تحقيقي كه در ارتباط با شيخيه نگاشته شده وجود دارد و از ديگر اشتباه

_____________________________________________________________________ 

  . 240، ص4، ج ارشادالعوام،]تابي[حاج محمد كريم خان   1

ي همدان به سركردگي محمد باقر همداني از  از جدا شدن شيخيه خود، زماني كهشرح رجالبامداد نيز در كتاب . 240همان، ص   2

دهد كه نشان از مي» ناطقي«دهد، به طرفداران حاج محمدخان لقب ي كرمان بر اثر جانشيني حاج محمدخان توضيح ميشيخيه

  ).211ات زوار، ص انتشار: ، تهران6، ج شرح رجال ايران، )1371(مهدي بامداد(ابداع اين مبحث توسط حاج محمدخان است 

  .30 - 29،  صص رساله سي فصلخان كرماني، حاج محمد كريم   3
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 ن، بابندي اصول ديآيد، آن است كه شيخيه در دستهحتي جزو بديهيات اين مكتب به شمار مي

ي اثني عشري كنند؛ بدين طريق كه، برخالف شيعهساير شيعيان دوازده امامي متفاوت عمل مي

معتقدند، » توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد « كه در اصول دين و مذهب خود به پنج اصل 

  . »توحيد، نبوت، امامت و ركن رابع«شيخيه به چهار ركن از اصول دين اعتقاد دارند؛ يعني 

 كنند،ته، شايان ذكر است كه اين مسئله بدان معنا نيست كه شيخيه معاد و عدل را انكار ميالب

بلكه منظور اين است كه عنوان اين دو مبحث، به عنوان اصول دين لغو است و غير محتاج اليه؛ 

چرا كه اعتقاد به خدا و رسول مستلزم است به ضرورت اعتقاد به قرآن و به آنچه قرآن 

ي خداوند و اقرار به معاد و غير آن؛ و اگر بنا باشد است از صفات ثبوتيه و سلبيهمتضمن آن 

ي ديگر، ي خداوند است، از اصول دين باشد، چرا صفات ثبوتيهعدل كه يكي از صفات ثبوتيه

  .از قبيل علم و قدرت و حكمت و غيره، از اصول دين نباشد 

دهيم؛ اما چيزي كه ر كافي توضيح ميباري، درخصوص اين استدالالت در اين بخش به قد

مهم است آن است كه اعتقاد به حذف ذكر اصل معاد و عدل از اصول دين و اضافه كردن اصل 

ي شيخ احمد و سيد كاظم رشتي نبوده و اين بنا نيز معماري ركن رابع، به هيچ وجه در انديشه

نيز مانند اصل معرفت به خان كرماني نداشته است و اين مبحث به غير از حاج محمد كريم

هاي شخصي خود حكيم كرماني است، با اين تفاوت كه براي طرح ركن رابع، از استدالل

هايي در تعاليم مشايخ شيخيه يافت كه ممكن است مبحث ركن رابع، شايد بتوان داليل و نشانه

صول دين خان عامل ايجاد مبحث ركن رابع شده باشد؛ اما در مبحث ادر ذهن حاج محمد كريم

  . شودهيچ نشانه و اثري از تعاليم شيخ احمد و سيد كاظم ديده نمي

گاه مبحثي را در تعاليم و آثار خود براي عوض كه هيچشيخ احمد احسايي، عالوه بر اين

النفس �بندي رايج اصول دين و مذهب در بين شيعيان نكرده، حتي در كتاب حيوكردن تقسيم

تراضي بدان وارد نساخته و ي معروف پرداخته و هيچ اعگانهخويش نيز به تشريح اصول پنج

. اصول دين را توحيد و عدل و نبوت و معاد و امامت دانسته استصراحتاً
1

 منتها، در باب معاد، 

  . اي در ظاهر متفاوت با اجماع شيعه ارائه كرده كه همانا جريان جسم هور قليايي استنظريه

بندي رايج نشده،  هيچ كدام از آثار خود متعرض تقسيمبه همين طريق، سيد كاظم نيز در
_____________________________________________________________________ 

، دو جلد در يك )رساله33ي رسائل شيخ احمد احسايي شامل مجموعه(جوامع الكلم، ]تابي[شيخ احمد احسايي: نگاه كنيد به   1

، النفسحیوةي  دانشگاه تهران، رسالهي مركزي، تاالر نسخ خطي كتابخانه/1160aي،به شماره]نابي[مجلد، چاپ سنگي، 

 اصول دين را شيخ اين رساله را در راستاي معرفت به  اصول دين نوشته و صراحتاً. 15 - 1ي سيد كاظم رشتي،  صص ترجمه

  .  پنج اصل توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد، معرفي كرده است
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 پنج اصل مطروحه را به عنوان اصول دين و مذهب  خود، صراحتاًاصول عقايدبلكه در كتاب 

عنوان كرده و به شرح معرفت به اين اصول پرداخته
1

ي سيد نيز كه نامه و در صورت وصيت

، زماني كه اقرار به اصول دين كرده،  وي به چاپ رسيدهمجمع الرسائلدر ابتداي بخش دوم 

شمرده و حتي صحبتي نيز از اصل معرفت به بزرگان شيعه به گانه را برهمان اصول دين پنج

.ميان نياورده است
2

  

ي كرمان، ساير شيخيه در اقصا نقاط جهان شيعي  جز شيخيهشايان ذكر است كه متعاقباً

ي اساسي را ي كرمان ندارند و بايد اين نكتههبندي رايج در نزد شيخينيز اعتقادي به تقسيم

بندي اصول دين به چهار اصل توحيد،  نبوت،  امامت و ركن رابع،  مدنظر قرار داد كه تقسيم

خان وجود دارد و الغير، و ي كرمان و پيروان حاج محمد كريمي شيخيهتنها و تنها در انديشه

  .ها بسط داد و جزو اعتقاد ايشان برشمردنبايد اين موضوع را به تمامي شيخي

بندي رايج هاي خاصي متعرض اين تقسيمخان كرماني، با استداللباري، حاج محمد كريم

  :پردازيمه ذكر آن مياصول دين در نزد شيعيان شده  است، كه به طور خالصه ب

  دهد كه،خان در بيان اصول و فروع دين توضيح ميحاج محمد كريم

 دين را اصولي است و فروعي و اصول دين بحسب اصطالح متعارف آن پس بدانكه اصوالً«

چيزهايي است كه مكلف بايد خود از روي اجتهاد و دليل و برهان بحسب عقل خود بفهمد و 

نيست و فروع دين آن چيزهايي است كه تقليد در آنها جايز است و تقليد غير در آن جايز 

.»توان از غير اخذ كردمي
3

   

دهد كه بر مبناي آن، براي اسالم آوردن و شيعه بودن بايد به و سپس اصول دين را شرح مي

 دوم اقرار به نبوت حضرت محمداول توحيد به خدا،: چهار ركن ايمان داشت
)ص(

 به عنوان 

ي اطهار،  سوم اقرار به امامت ائمه)نبوت(مبر خداآخرين پيا
)ع(

، و چهارم اقرار به )امامت (

،)ركن رابع(كه در هر زماني شيعيان خاص كه مورد توجه مستقيم امام هستند، وجود دارند  اين
4

 

 از حديث مروي از امام جعفر صادقبندي راكند كه اين تقسيمو تأكيد مي
)ع(

 برداشته است كه 

اول الاله اال اهللا، دوم محمد رسول اهللا، سيم نحن فرمودند، يعني ما : م اعظم چهار استاركان اس

_____________________________________________________________________ 

  . نا، بياصول عقايد، ]بي تا[سيد كاظم رشتي: نگاه كنيد به   1

، به ]نابي[، دو جزء در يك مجلد،چاپ سنگي، مجمع الرسائل من مصنفات، صورت وصيت، مندرج در ]تابي[سيد كاظم رشتي   2

  .1، ص 2ي مركزي دانشگاه تهران، جزء تاالر نسخ خطي كتابخانه، a/592ي شماره

  .168سعادت، ص: ، كرمانهدايت الطالبين، ]تابي[خانحاج محمد كريم   3

  .159 - 158، صص 4، جارشاد العوامحاج محمد كريم خان، : ه عنوان مثال، نك بهب   4
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.و چهارم شيعتنا يعني شيعيان ما
1

  

 اقرار به همه صفات خدا واجبست و چون طول داشت شمردن«كند كه، پس استناد مي

همه را گفته تا ) توحيد(همه آنها ما همه را در يك كلمه جمع كرديم و گفتيم شناختن خدا 

گوييم كه هر كس عدل را از اصول  ما منكر نيستيم كه عدل از اصول دين است و مي...باشيم 

دين خود نداند كافر است همانطور اگر كسي فضل را از اصول دين نداند و مغفرت و رحمت 

.» را از اصول دين نداند كافر است...و خالقيت و رزاقيت و 
2

   

 آورند، يعني باقي صفات را از اصول دين در اصول دين ميصاصاًكه عدل را اختپس آن

عه علمش را از كتاب و سنت و ائمهدانند؛ و تأكيد دارد كه شي نمي
)ع(

ها اين كار گيرد و آن مي

يد، پيروي سنيان را گوپس مي. داندگونه سر خود عمل كردن را كارسنيان مياند و اينرا كرده

  .هاي پيامبر و ائمه رجوع نماييدمباحث به كتاب خدا و گفته در فهميدن اين نكنيد و صرفاً

خان تأكيد دارد كه عدل و معاد در دل توحيد است كه همان معرفت به  حاج محمد كريم

ها ي آنتواند آن را انكار كند و آوردن و شمردن دوبارهخداست و كسي كه توحيد دارد، نمي

ه توحيد معرفت پيدا كرد، الجرم عدل را هم قبول داند؛ يعني هر كسي برا غيرمحتاج اليه مي

دارد و احتياج به تكرار نيست؛
3

 عدل، پس آن هم جزو معرفت خداست«دهد كه،  و توضيح مي

و شمردن آن به خصوصه و ترك باقي صفات اختصاصي ندارد نه آنكه معرفت عدل از اصول 

عرفت آن مثل ساير نيست يا واجب نيست معرفت آن بلكه از اصول است و اجب است م

صفات خدا نهايت كالمي كه هست در حسن تقسيم و بدي تقسيم و اختصار بيان و تطويل 

بالطايل است واال كالمي در وجوب اقرار به عدل و بودن آن از اصول دين نيست و منكر عدل 

.»كافر و از زمرة اسالم بيرون است
4

  

  كند كه، چنين مطرح ميبنديبه همين طريق، دليل حذف معاد را نيز از تقسيم

الزم نيست كه شخصي آن را به دليل عقل بفهمد كه اگر نفهمد كافر است بلكه كسي كه «

اقرار به خدا و پيغمبر بكند و معاد را به واسطه تصديق خدا و پيغمبر قبول كند و تعيين كند 

 صدق نبي رسد پس اگر تسليم خدا و رسول شود معاد از فروع تصديق وضرري به ايمانش نمي

است و اگر به عقل بفهمد از فروع عدل و حكمت است كه اين دو خودشان از فروع 
_____________________________________________________________________ 

   . 72 -  60، صصي اسحقيهرسالهحاج محمدخان، : همچنين نك به. 175، ص هدايت الطالبينخان، حاج محمد كريم   1

   .51همان،  ص   2

  .171- 170،  صصهدايت الطالبينخان، حاج محمد كريم   3

  .جاهمان   4
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.»توحيدند
1

  

كند كه به هر حال واجب است اعتقاد به آن، البته، مانند مبحث معرفت به عدل، تأكيد مي

و منكر آن كافر است و لكن همين كه شخص نبي را صادق دانست و خدا را صادق دانست و 

خواهد و تطويل ه قيامت كرد و آن هم تسليم كرد، كافي است؛ پس ذكر خاصي نمياخبار ب

.بالطايل است
2

دهد و اقرار به نبوت خان معاد را در راستاي نبوت توضيح مي حاج محمد كريم

اقرار به تمام تعليمات حضرت محمدرا دليل 
)ص(

هايش، كه معاد هم جزو آن گيرد و گفته مي

، خارج از دين است كند كه، آيا اگر كسي معراج را قبول نكندز استدالل ميجا نيشود، و اينمي

 هاي نبي ضروري اين است، اما براي اختصار در آري، پس معاد هم مانند ساير گفتهيا نه ؟ مسلماً

 ي عدل خداوندداند و الزمهگيرد و از سوي ديگر معاد را از وجه عدل نيز ميذيل نبوت قرار مي

آورد و در ي توحيد به حساب ميگيرد و صد البته عدل را نيز زيرمجموعهاد ميرا وجود مع

:آوردكه اعتقاد به توحيد، خود اعتقاد به معاد را به همراه مي: گويدنتيجه مي
3

  

ام كه ام و در درسهاي عام و خاص بيان كردهحقيقت اين امر را در كتابهاي بسيار نوشته«

عدل و معاد را از اصول دين نداند كافر است و ما هم او را اجماعي شيعه است كه هر كس 

گوييم كه چنانكه اقرار به عدل خدا واجب است اقرار به اينكه خدا  ولي ما مي...دانيمكافر مي

عليم است نيز واجب است و انكار علم او كفر است مانند انكار عدل او بدون تفاوت و 

 پس ... و ساير صفات كماليه او هم كفر است همچنين انكار سمع و بصر و قدرت و حيات

 پس ...چون صفات خدا بسيار بود كه اقرار به همه آنها واجب بود و از اصول دين بود 

خواستيم كه به طور اختصار لفظي بگوييم گفتيم اوال از اصول دين معرفت خداست كه لفظي 

ديم كه چنانكه واجب است   و همچنين دي...باشد جامع توحيد و عدل و ساير صفات كماليه 

اقرار به نبوت پيغمبر صلي اهللا عليه و آله واجب است اقرار به عصمت و صدق و علم و ساير 

صفات او و اجماعي مسلمين است كه اينها هم از اصول دين است و انكار آنها كفر است و ما 

 عليه و آله به جهت اختصار لفظ گفتيم كه دومي از اصول دين معرفت پيغمبر است صلي اهللا

تا لفظ جامع جميع متعلقات آن باشد و اثبات لفظ مختصر جامع انكار جزئيات آن نيست و 

كه واجب است اقرار به امامت ائمههمچنين چنان
)ع(

 واجب است اقرار به عصمت و علم و 

_____________________________________________________________________ 

   .172ن، ص هما   1

  .173همان، ص    2

  .5 - 4، صص 2، جارشاد العوامحاج محمد كريم خان كرماني،    3
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عمل و صدق ايشان و اقرار به همه از اصول مذهب است  پس خواستيم كه لفظي جامع بگوييم 

 اما معاد ...يم سيمي از اصول دين معرفت ائمه است تا همه جزئيات آن را شامل باشد  گفت...

ديديم كه اگر از روي بصيرت باشد از فروع عدل است چرا كه مقتضاي عدل است ثواب دادن 

به مطيعان و عقاب نمودن كافران پس هر كس اقرار بعدل كرد و معرفت به معاد پيدا كرد 

ل است و عدل از فروع معرفت خدا چنانكه گذشت و انكار بودن معاد ميداند كه از فروع عد

آيد و كسي منكر معاد نشده پس باين سه اصل جميع اصول از اصول دين از اين ترتيب الزم نمي

خمسه اثبات شده است بالبراهه بلكه به اين سه كلمه اثبات جميع مسائل اصول دين كه از پنج 

.»...هزار هم بيشتر است شده است 
1

   

او در پايان، اصل معرفت به ركن رابع را به عنوان اصلي از اصول دين كه بايد با عقل و 

بدين طريق، حاج محمد . كندبندي اصلي اصول دين وارد مياجتهاد آن را فهميد، در تقسيم

بندي، نظر ي معروفه نيست، منتها در تقسيمكند كه منكر اصول خمسهخان تصريح ميكريم

.كندق ميايشان فر
2

  

  نتيجه

خالف نظر رايج و تقريباً بديهي شده در نزد اكثر محققاندر پايان بايد گفت، بر
3

ي  و جامعه

تنها ) »تكروي در مرجعيت«يا بهتر بگوييم(علمي، اعتقاد به اصول دين چهارگانه و ناطق واحد 

 جايگاهي در ي كرمان دارد و داراي هيچهاي شيخيهو تنها اختصاص به تفسيرها و برداشت

ي ي مشايخ متقدم شيخيه و شاخه هاي ديگر اين مكتب نيست، و تنها بايد در حوزهانديشه

خان كرماني كه حاج محمد كريمي كرمان مورد بررسي قرار گيرد، و نهايتاً ايني شاخهانديشه

ثري ي كرمان با گشودن مباني جديدي در تعاليم شيخيه و نشر و گسترش آن، نقش مؤو شيخيه

ي دوازده امامي، ي تمام عيار در دل مذهب شيعهدر تبيين  و تبديل مكتب شيخي به يك فرقه

داشتند؛ و باپركاري و گستردگي آثارشان دنياي تحقيق را چنان متوجه خويش كردند كه 

_____________________________________________________________________ 

  .24 -  17ي فصل، صص خان، رسالهحاج محمد كريم   1

  .176، ص الطالبينهدايتخان،  حاج محمد كريم   2

، )2و1، جمصابيح هدايت( سليمان ، عزيزاهللا)رحيق مختوم(، اشراق خاوري )تاريخ نبيل زرندي(نبيل زرندي : محققاني چون   3

الهيات (حميد حميد ، )ي شيخيهتحليلي بر عقايد فرقه(، خدايي )بهاييان(، نجفي )شيخيگري و بهاييگري(احمد كسروي 

 سعد بن عبداهللا ،)خرافات شيخيه و كفريات ارشاد العوام( خالصي كاظمي ،)مزدوران استعمار(روحاني ، ضيا الدين)ديالكتيكي

  . و ديگران)هاي عصر مدرنچالش(، اكبري )تاريخ عقايد و مذاهب شيعه(مي اشعري ق



 91  ي شيخيه ي ناطق واحد در انديشه اصول دين و مذهب و نظريه

ناخودآگاه نام مكتب شيخي و شناخت اين مكتب را در چشم اكثر محققان با نام مشايخ خود 

كه اين حاج ي اينجا كه شايد نظر اكبري دربارهت خويش،  پيوند زدند؛ تا آنو آرا و نظرا

ي ي نهايي تثبيت رسمي فرقهكرد خود مرحلهخان بود كه با نظرات و آرا و عملمحمد كريم

.هاي مذهب شيعه، انجام داد، چندان هم دور از واقعيت نباشدشيخي را به عنوان يكي از فرقه
1
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