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 ،شیخیه انحرافات بر تاکید با رجعت در کاوشی
 بصری اسماعیل احمد و بهائیت

 1حسینی سیدعلی
 2شهبازیان محمد

 چکیده
 زموان در و خوود گذشوته کالبود بوه امووات از تعودادی بازگشوت معنای به رجعت
 عنوووان ایوون بووه زموان گووذر در شوویعیان .باشوود موی ؟جع؟مهوودی حضوورت ظهوور

 هایی فرقووه و سوونت اه  بووا امامیووه تمووایزات جملووه از اموور ایوون و شووده شووناخته
 مطالوب آن هوای ویژگی و رجعوت اثبوات دربواره .اسوت بوده زیدیه مانند شیعی
 شوانان بون فضو  هماننود بیوت؟مهع؟ اه  یاران از برخی و گردیده نگارش بسیار
 رجعت با مرتبط مفاهیم ،همه این با اند. نموده تدوین زمینه این در کتاف دو
 و دروغوین مودعیان میوان در و گرفتوه قورار انحوراف و هجموه موورد زمان گذر در

 ایوون جملوه از .کنویم مووی مشواهده را رجعوت هووای ویژگی تحریوف انحرافوی فورق
 شویخ .نموود اشواره بصوری اسوماعی  احمد و بهائیت ،شیخیه به توان می فرق
 در افورادی بازگشوت بوه را آن و کورده تصورف رجعوت اصطالح در احسایی احمد
 هورقلیوا عوالم را آن مکوان و تفسویرکرده ؟جع؟مهودی حضورت حکوموت پایان
 و مثو  بوه رجعوت را آن و کورده تصورف رجعوت معنوای در نیوز بهائیوت .داند می

                                                        
 .تهران صادق؟ع؟ امام دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار .1
 مسوووئول( )نویسووونده قوووم المصوووطفی المللوووی بین پژوهشوووگاه مهووودویت گوووروه عضوووو و مهووودویت رشوووته چهوووار سوووطح .2
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 شیخیه از تبعیت به ،بصری احمداسماعی  دیگر طرف از .است دانسته صفت
 موور  از پووس را رجعووت آن بوور افووزون و پذیرفتووه را گذشووته مفهوووم دو بهائیووت و

 حوووزه طووالف و دینووداران از برخووی گوورایش .کنوود مووی نکوور چهووارم و بیسووت قووائم
 و فورق ایون شوبهات نموودن جمو  بوه نیواز و انحرافوی هوای آموزه این به علمیه
 روش بوا توا داشت آن بر را نگارنده ،نو مستنداتی طر  و جدید پاسخی ی ارائه

 بور تحقیو  نتیجه .بپردازد مسئله این بررسی به ،انتقادی ،تحلیلی _ توصیفی
 تتأویال براساس و روایات خالف ،دلی  بدون مذکور های برداشت که است آن

  .باشد نمی اثبات قاب  و بوده نوقی
 کلیدی واژگان

 .اسماعی  احمد ،بهائیت ،شیخیه ،انحراف ،رجعت ،کاوش

 مقدمه
 رجعوت کوه دهود می نشان ،دهیرس ما دست به رجعت درباره بیت؟مهع؟ اه  از که ادىیز اتیروا
 نیووا از برخووی کووه ییجووا تووا اسووت برخوووردار ییووواال اریبسوو گوواهیجا از ،عهیشوو معتقوودات مجمووو  در

 برخوی (458 ،3ج :1413 ،)صودوق .دانود می خارج  یتش رهیدا از ،را رجعت انکارکننده ، یاحاد
گرچوه ،زیون گورید برخوی و انود شومرده عهیش مذهب اتیضرور جزو و مسّلم معتقدات از را آن  را آن ا
 متکلمووین (23-22 :1431 ،)صوودر .داننوود نموی زیجووا زیوون را آن انکووار ،انود ندانسووته اتیضوورور جوزو
 ،7ج :ف1413 ،)مفیود .انود گفتوه سوخن آن اثبوات در و دانسوته ضروری را امر این نیز شیعه بزر 
 هماننود انحرافی هایی نگرش نقد و هجمه مورد زمان طی در مهم این (250 :1411 ،طوسی ؛23

 بوووده بصووری اسووماعی  احموود گروهووک ماننوود نوظهووور هایی فرقووه و بهائیووت ،شوویخیه ،وهابیووت
 و آن ماهیوووت در دیگووور بعضوووی و نمووووده تردیووود رجعوووت اصووو  در سووونت اه  ماننووود برخوووی .اسوووت
 تفکور بلنودای بوه ای سوابقه مقولوه ایون از بحو  پیشوینه .انود نمووده ایجواد انحوراف هوایش ویژگی
 و گردیوووده محسووووف حووودی  روات تضوووعیف هوووای  ابزار از یکوووی سووونت اه  منووواب  در و دارد شووویعه
 در (293 ،3ج :1382 ،)سومعانی .انود کورده رد بهانوه ایون به را جعفی برجا مانند افرادی احادی 
 بون فضو  ماننود افورادی بوه و گشوته محسووف هوا آن تالیفوات از یکوی نیز ؟مهع؟ائمه اصحاف میان

 نیووووز بعوووود قوووورون در (307 :1418 ،)نجاشووووی انوووود. داده نسووووبت را الرجعاااا  اثبااااات کتوووواف شووووانان
 ،االیقااظ در عواملی حور شویخ ،البصاائر مختصار کتواف در حلوی سولیمان بن حسن مانند نویسندگانی

 زمووان در انود. پرداخته آن پیرامووون مسوائ  و هوا روایت بیووان بوه ،رجعا  کتوواف در مجلسوی عالموه
 ،مورادی ،مقودم اخووان ،)نبووی گردیوده تودوین زمینوه ایون در متعوددی مقواالت و کتوب نیوز فعلی
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 ،الرجعااا  حاااول بحاااث کتووواف بوووه تووووان موووی نوشوووتار ایووون بحووو  موضوووو  بوووا ارتبووواط در کوووه (1393
 رجعا  تطبیقای بررسای مانند مقاالتی و ،سند محمد اهلل آیت مهدی دوازده رجع  ،صدر محمدسید

 مهووش ،بهراموی علی حمزه ،رستمیان محمدعلی ،احسای  احمد شیخ و طباطبای  عالمه دیدگاه از
 نظریاه بررسای ،1396 _ سیاسوی علووم و الهیات ،حقوق ملی کنفرانس دومین در شده ارائه ،زارعی
 نامه فصوووو  ،جعفووووری محموووود رسووووول ،صوووویدی محمووووود ،رجعاااا  مااااورد در احسااااائی احمااااد شاااایخ

 کبیوری دخوت سوامان ،بهاییا  ضااله فرقاه و شایعه دیدگاه از رجع  ،22ش ،مهدوی های پژوهش
 درباااره حساان احمااد دیاادگاه بررساای و نقااد ،178ش ،معرفووت نامه فصوو  ،زاده ملووک علووی ،سووامانی
 بوور افووزون حاضور نوشووتار .نموود اشوواره 30ش ،موعووود مشورق نامه فصوو  ،آیتوی اهلل نصوورت ،رجعا 
 ،گوویی پاسوخ در موجوود هوای خَل تکمی  با تا نموده تالش مذکور قلم صاحبان مطالب از استفاده

 بر بصری اسماعی  احمد و شیخیه دیدگاه از نو و کام  تبیین ،روایات از تری بیش مستندات نکر
 .بیفزاید مذکور مقاالت غنای

  ظهور دوران با رجعت زمانی هم عدم ادعای
 در تردیوود ؟جع؟،مهوودی حضوورت از پووس جهووان وضووعیت بووارهدر مختلووف نظریوواتی رغم علووی
کمیوت و ظهوور زمانوه در کوه نودارد وجوود تشی  میان  بازگشوت و رجعوت ؟جع؟مهودی حضورت حا
 ؛459 :ف1411 ،طوسووی ؛382 ،2ج ؛290 ،1ج :د1413 ،)مفیوود .داد خواهوود ر  ؟مهع؟اطهووار ائمووه
 ،2ج :1375 ،فتووال ؛464 :1413 ،طبووری ؛163 :11419 ،خصوویبی ؛234 :1397 ،زینووب ابووی ابوون
 در ،(495 ،5ج :1411 ،بحرانووی ؛463 ،132 ،117 ،1421 ،حلووی ؛85 ،2ج :1409 ،راونوودی ؛266
 )بصوری، اسوت نمووده ادعوا ،یموانی مودعی ،بصوری اسوماعی  احمود انحرافوی گروهوک میان این
 آنوان از نفر دوازده که داشته وصی چهار و بیست ؟ص؟محمد حضرت که (293 و 308 ،4ج :2010
 خواهنود عهوده بوه را اماموت و حکومت مهدیون عنوان با دیگر تن دوازده و بوده ؟مهع؟اطهار ائمه
 کووه ایشووان فرزنوود بووه حکومووت ؟جع؟مهوودی حضوورت وفووات از پووس کووه اسووت معتقوود وی .گرفووت
کمیوت اتموام از پوس ،رجعوت دوران و رسوید خواهود اسوت گانوه دوازده مهودیون از اولین همان  حا
 1.باشد می دوازدهم مهدی همان یا چهارم و بیست وصی

 امووام رجعووت  ؟جع؟مهوودی امووام فرزنوودان از مهوودیون امامووت  گانووه دوازده ائمووه امامووت
                                                        

 یبوازنگر مقالوه :1396 رضوانژاد، شوهبازیان، اماموت؛ در وصیت کتاف :1396 شهبازیان، ک: ر. دیدگاه این نقد جهت .1
 یویروا قورائن یبررسو مقالوه :1396 لطیفوی، شوهبازیان، یعه؛شو منظور از ی؟جع؟مهد حضرت از پس جهان یاتروا در

 .دوازده عدد در ؟مهع؟ائمه انحصار
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 ایشان حکومت و ؟ع؟حسین

 بررسی و نقد
 حرکووت ابتوودای از ظهووور ی زمانووه از )مووراد را ظهووور دوران بووا رجعووت زمووانی هووم توووان مووی :اوال  
 امامیوه میوان متفو  موضوعی است( مهدی؟جع؟ حضرت قیام دوران تا ؟جع؟مهدی حضرت

 ،2ج د:1413 مفیوود، ؛78 ج:1413 )مفیوود، مفیوود شوویخ هماننوود شوویعه قوودمای کووه چوورا .نمووود نکوور
 و (125 ،1ج :1405 الهوودی، )علم مرتضووی سووید (،250 الووف:1411 )طوسووی، طوسووی شوویخ (،370
 بیاضووی نبوواطی (،367 ،7ج :1372 )طبرسووی، طبرسووی االسووالم امووین ماننوود شوویعه علمووای دیگوور

 مجلسی عالمه و (397 :1362 عاملی، )حر عاملی حر شیخ (،254 ،2ج :1384 بیاضی، )نباطی
 اند. دانسته ؟جع؟مهدی حضرت دوره در را رجعت (148 ،53ج :1403 )مجلسی،

 در کوه .کنود موی اثبوات را آن خوالف نیوز روایوات ،شویعه اصوحاف میوان در اجما  بر افزون :ثانیا  
  .شود می اشاره ها آن از تعدادی به جا این

ُی  للف( ُ   َسعم لهللم  بم یم َسز م  َة م  َةبم َ
ز م  لام یم یللزَّ  َةز م  بم زیم  َو  ُتزم ز م  لهللم  َةبم َفز    بم مم  َجعم حم  ]َمعزا   یشم کزَللم

زَی  َةز م  َ محم
َ
ز م  أ زَ     بم َتزا م  هم ّم َعَب

َسز م  َةز م  للم َ
ز م  لام ُبزمب   بم یبم  َةز م  حَمم

َ
َسز م  أ َ

َضزا لام م ّّ  َقززاَ         لل
َثَ   َرَج    یفم  َناُدوَ  ی َمل    َثَ  صم

َ
َ   أ َما م  مم تا   للّسَ ا َصمم َ هنم ال مم

َ
َنُ   أ م  َةَ   لهللم  َلعم زاملم ُ   َو   یخَ للّظَ زمم  للّصَ

ایم 
َف م   للّثَ زم

َ
َفُ   أ زم

َّ  ای لآلم َش نم  َمعم م  ُم ُ ُ   َو  یخَ لْلم مم ُث  للّصَ الم َ  ی للّثَ وم زا   َبَینا   َر زَم  َبزارم م َةز َنم زمم م  یخ  للّشَ
مم  َهَهل
َ
نم  ُّ کأ م  ُم ُ َّّ  َقیم  یخَ لْلم م  َهَ كم  یفم  َک املم  (440 ب: 1411 )طمیس،   یخ للّظَ

 شود: می داده ندا [ مردم به ]خطاف آسمان از مرتبه سه ،رجب ماه در فرمودند: حضرت

 ؛«باد ظالمان بر خداوند لعنت» از: است عبارت اّول صوت و ندا
 فوورا اموتی]ق اسووت شوده  یونزد ،شووود  یونزد دیووبا چوه آن» اسوت: نیووا دوم صووت و نودا
 ؛«مؤمنان! گروه اى رسد[ می
 نیووا ،شووود مووی دهیوود بوودنی دیخورشوو جوورم طوورف در کووه حووالی در هووم سوووم صوووت و نودا و

 بازگشوته ایودن بوه ظالموان هوالك و نوابودى بوراى که است ؟ع؟نیرالمؤمنیام نیا» است:
   «.است

 حضووورت ظهوووور بوووا زموووان هوووم را علوووی حضووورت رجعوووت زموووان صوووراحت بوووه روایوووت ایووون در
  .است دانسته ظهور های نشانه از برخی داد ر  و مهدی؟جع؟

 مهودی؟جع؟، حضرت ظهور ی دوره در که است شده بیان صراحت به رجعت روایات در ف(
 سوونت اه  گووزارش در .هسوتند کننوودگان رجعوت جووزء و بوووده ایشوان یوواران جملوه از کهووف اصوحاف
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   :است آمده چنین
 )ثعلبوی، کنود. می زنوده را آن متعال خدای و داده سالم ایشان بر مهدی؟جع؟ حضرت
 (192 ،1428 شافعی، سلمی ؛157 ،6ج :1422

 و همراهوی بورای مجودد شودن زنوده ایون کوه اسوت شوده اشواره سونت اه  دیگور های گزارش در
 هووا آن و (331 ،2ج :1428 ،دیگووران و )کووورانی باشوود مووی مهوودی؟جع؟ حضوورت رسوواندن یوواری
 امور ایون بوه نیوز شویعی کتوب میوان در (306 6ج ؛459 ،5ج :1411 ،)بحرانوی .کرد خواهند رجعت
 سخن ظهور دوران در کهف اصحاف رجعت از مفید شیخ و (163 :1419 ،)خصیبی گردیده اشاره
 در ظهووور هنگووام بووه هووا آن کووه آمووده چنووین دیگوور گزارشووی در و (386 ،2ج :د1413 ،)مفیوود گفتووه
 1(378 :1416 ،طاووس )ابن .باشند می نفر سیزده سیصدو ی زمره
گیر زمانه در که اند نموده نق  ؟ع؟باقر امام از گزارشی حدیثی مناب  ج(  تغییور و ظلوم شودن فرا
 شوتافته مهودی؟جع؟ اموام یواری به ؟ع؟علی حضرت همراه به ؟ص؟محمد حضرت ،دین یافتن

 بوه روایت صراحت (234 :1397 زینب، ابی )ابن .رساند خواهند یاری عدالت گسترش در را او و
 قورار گونوه ایون را االبارار حلیا  کتواف هوای بخش از یکی عنوان نیز عاملی حر شیخ که است ای گونه
 است: داده

 تاییودش و ؟ع؟داود روش بوه مهودی؟جع؟ حضورت نمودن حکم در پنجم و سی باف
 ینمؤمنامیرال و ؟ص؟محمد حضرت او با کننده بیعت اولین که این و مالئکه وسیله به
 (315 ،5ج :1411 )بحرانی، .باشند می

 بنووابراین کووه کنوود مووی نقوو  ؟ع؟صووادق امووام از خثعمووی عبوودالکریم از را گزارشووی مفیوود شوویخ د(
 بووه خواسوت برخواهنوود قبور از افووراد از تعودادی مهوودی؟جع؟ حضورت ظهووور و قیوام زمووان ،روایوت
 ؟ع؟علوی حضورت (381 ،2ج :د1413 ،)مفیود .دارد وجوود خاک اثر آنان روی و سر بر که ای گونه
 تصریح عبارت این و کرده رجب و جمادی بین در واقعه این داد ر  به اشاره شان شریف بیان در

 یودمؤ نیوز تغلوب بون ابوان چوون هوم شویعه بزرگوان فهوم و دارد مهودی؟جع؟ حضرت ظهور درباره
 میوان یرخودادها بوا زموان هوم را رجعوت جوا ایون در ابوان (13 :1418 ،)نجاشوی .اسوت سوخن این
 ابتودای در ،گذشوت چوه آن بور افوزون .رسواند موی را ظهوور بوا زموانی هوم که دانسته جمادی و رجب
 هوا آن خوانودن کوه آموده (چنوین588 و:)همو زیوارات و (663 :1419 ،مشوهدی )ابون ادعیه برخی

                                                        
 نکر داند می ؟ع؟رضا امام یاران از قرقار، بن نعیم به متعل  که قدیمی ای نسخه روی از طاوس سیدبن را گزارش این .1

 (463 البصائر، منتخب در علی؟ع؟ حضرت از ای خطبه و 574 ،االمام  دالئ  ک: )ر. است. کرده
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 دوران در رجعوت کوه مطلوب ایون کنوار در .داشوت خواهود هموراه بوه را ظهور زمان در رجعت توفی 
 از نیوووز ؟ع؟حسوووین اموووام کوووه اسوووت آموووده روایووواتی در نیوووز نکتوووه ایووون افتووواد خواهووود اتفووواق ظهوووور
-281 ،2ج :1380 ،عیاشوی ؛206 ،8ج :1407 ،)کلینوی بوود خواهنود ظهور دوران کنندگان رجعت
 ،102 ،107 ،171 ،169 :1421 ،حلووی ؛848 ،2ج :1409 ،راونوودی ؛65 :1356 ،قولویووه ابوون ؛282
 اموام عنووان بوه ،ایشان توسط تدفین مراسم انجام و مهدی؟جع؟ حضرت وفات از پس و (121
 و رجعوت روایوات تعودد به توجه با است نکر به الزم .نمود خواهند حکومت اسالمی جامعه رهبر و

 ،2ج :1380 ،عیاشووی ؛206 ،8ج :1407 ،)کلینووی ؟ع؟ینمووؤمنامیرال و ؟ع؟حسووین امووام حکومووت
 ؛332 :1397 ،زینوووب ابوووی ابووون ؛515 ،1ج :1404 ،قموووی صوووفار ؛201 :1360 ،نجفوووی نیلوووی ؛281

گوور (411 ،1ج الووف:1411 ،طوسووی ؛104 ،74 ،46 ،43 ،52ج :1403 ،مجلسووی  جملووه از را هووا آن ا
 ،53ج ؛108 ،25ج :1403 ،مجلسووی ؛481 و 462 :1421 ،)حلووی نوودانیم معنوووی متووواتر روایووات
 (28 :1431 ،)صدر .آید می دست به ها آن از استفاضه حداق  (391 :1362 ،عاملی حر ؛148

 آسمان و زمین بین دیگر عالمی در رجعت رخداد باطل ادعای
 شیخیه .1

 ق(مشوهور 587) سوهروردی الودین شوهاف شویخ نگورش تابعوان و اشراقی فالسفه آراء میان در
 تعبیوور 1«هورقلیوا» بوه آن از و بوووده نایافتوه و نادیوده کوه یافووت تووان موی را عوواَلمی ،اشوراق شویخ بوه
 مثوال عوالم بوه روی ایون از و باشود موی آن بوودن غیرمحسووس عوالم ایون اصلی ویژگی 2.کنند می

 احموود شوویخ توووان مووی اشووراق شوویخ از پووس (494 ،1ج :1375 ،)سووهروردی .اسووت گشووته تعبیوور
 فکوری مبوانی و نموود احیوا را واژه ایون کوه بورد نام را شیخیه جریان گذار بنیان ق(1241) احسایی
 بووودن یی،احسوووا احمووود خیشووو یها دگاهیووود نیتووور مهم از یکوووی .کووورد تووودوین آن براسووواس را خوووود
 اتیح طول ،؟ص؟امبریپ یجسمان معراج یعنی ،مهم مسئله سه ،آنبراساس  که است ییایهورقل
 یاصوول  یوودل ی،خیتووار نقوو  بنووابر .کنوود یم  یووتحل و ریتفسوو را یجسوومان معوواد و ؟جع؟زمووان امووام
 معووواد هدربوووار معوووروفش دگاهیووود ی،برغوووان یماّلمحمووودتق جملوووه از علموووا یبرخووو یسوووو از او ریوووتکف

  .است  بوده یجسمان

 داند: یم جسم دو و جسد دو یدارا را انسان ییاحسا
                                                        

ر» و «َهورَقلیا» صورت دو به آن تلف  .1  است. صحیح «َقلیا هوم

 علمووی نامه فصوو  ،«سوهروردی نووزد در هورقلیوا» مقالووه بابوک، خووانی، علی ر.ک: آن: ریشوه و لفوو  ایون معنووای موورد در .2
 .3ش خرد، جاویدان پژوهشی
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 جسود نیا که ،شده  یتشک مند زمان هچهارگان عناصر از که است یبدن همان اول جسد
 دهیپوشو  یآدمو کوه اسوت یلباسو ماننود جسود نیوا او نظور از .گوردد یم بواز خواک به قبر در

 ،دوم جسوود اموا سوت؛ین آن متوجوه یتیمعصو و طاعوت و الوم و لوذت و آورد یمو  در و اسوت
 طوور  بوه قبور در ،ابودی یکاسوت ایو یفزونو کوه آن بدون ،اتیروا طب  که است ینتیط همان
 گورید ی،عنصور بودن شودن   یوزا بوا و است ییایهورقل جسد نیا .ماند یم یباق ریمستد
 کوه اسوت بودن نیهمو و ننودیب یم را آن انییوایهورقل تنهوا و دیآ ینم در ایدن اه  هدید به

 معوواد یی،احسووا نظوور در .شوووند یم وارد جهوونم ایوو بهشووت بووه آن بووا افووراد و ابوودی یموو حشوور
 جسود َعوَرض ی،عنصور جسود کوه جوا آن از .ابودی یمو تحقو  دوم جسد نیهم با یجسمان
 جسوود نیووا وزن ،دوم جسوود از یعنصوور کثافووات یهتصووف بووا ،شووود یم شوومرده ییایووهورقل
  .کند ینم رییتغ

 از مور  بوا و اسوت بورز  عوالم در روح مرکوب و حامو  کوه اسوت فیولط یجسم اول جسم
 روح و السووالم( یواد )در یویوودن بهشووت در مووؤمن روح بووا و ابوودی یموو مفارقووت اول جسوود
 که است نخست هنفخ تا یهمراه نیا .است همراه برهوت( )در یویدن آتش در مناف 

 ،هیتصوف نیوا حاصو  و شوود یم هیتصوف جسوم از یبرزخ عوارض و کثافات ،نفخه نیا با
 آن اعووراض کووه اسووت ییایوودن و اول جسووم همووان دوم جسووم درواقوو  .اسووت دوم جسووم

 .انود افتهی  زوال اعراضوش کوه اسوت اول جسود هموان دوم جسود کوه چنان اند؛ شده   یزا
 زیون و یبواق دوِم  جسود و یفوان اوِل  جسد با که داند یم نفس را دوم جسم نیهم ییاحسا
 .دارد رتیمغا یفان اوِل  جسم با

 :دیگو یم انیپا در ییاحسا
 شووده هیتصف یعنصوور جسوود ،آن کثافووت کووه اسووت فیووکث و فیوولط ی،ویوودن یمرئوو جسووم
 ،بورز  در کوه آن فیولط اموا مانود؛ یم یباق قبر در ،است دوم جسد که ،آن فیلط و است
 و رود یموو نیبو از کثافوواتش اول نفخو  بووا ،شوود یم دهیوونام اول جسوم و اسووت روح َمْرکوب

  (2ش :1391 ،فیاضی ،)شکری ماند یم یباق ،است دوم جسم که فیلط آن فیلط

 هورقلیووایی و محسوووس( )مووادی عنصووری بووه انسووان بوودن تقسوویم و تحلیوو  ایوون بووه توجووه بووا
 قالوووب در مهووودی؟جع؟ اموووام کوووه اسوووت معتقووود احسوووایی احمووود شووویخ غیرمحسووووس( )موووادی

گرچه که کند می زندگی هورقلیا عالم در و هورقلیایی  جایی اما شود نمی دیده چشم به عالم این ا
 گوید: می او .باشد نمی موجود دنیای از خارج
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 و     یمشزش و مشزشو  له قا ی بملد م کلل یف 1ک ة  هلا قا ی  یقش یف للسما  یف بتهکغ یف هم و
 مشزشو  لزه قزا ی بملد م کلل بارض م  کمق فنح  یکللمف للس   هکةل لاج  مکاتب  یف
 (؛329 ،5ج :1430 )أحسایی،  یمشش و
 آن نام و .است یمن در واق  کرعه نام به ای قریه در آسمان در غیبتش زمان در ایشان و

 بووه مفیوود شوویخ بووا ؟ع؟مهوودی امووام نگوواری نامووه در و ...اسووت شوومریخ و شوومروخ وادی
 .هستیم شمروخ وادی در و یمن سرزمین در ما که است فرموده ایشان

 به غیرمادی و غیرزمینی مفهوم نیز یمن و کرعه که است این فوق عبارت در توجه قاب  نکته
گر است معتقد وی روی این از .نیست یمن کشور آن از مراد و دارد همراه  مهدی؟جع؟ حضرت ا

 توا پوشویده عنصوری لبواس ،دهود نشوان کسوی بوه را خوود و گشوته محسووس دنیوای وارد بخواهود
-http://m کرمانیوووه: شووویخیه سوووایت ؛109 :1425 ،)أحسوووایی .باشووود رویوووت قابووو  وسووویله بووودان

kermani.ir/2017/05/02 ، ؟جع؟(امام بدن بح  عنوان با مطلبی 
 احسوایی و دهنود موی ارائوه رجعوت از خواص تعریفوی احسوایی احمود شویخ از تبعیوت به شیخیه

گرچه .گردد می اطالق ؟مهع؟اطهار ائمه بازگشت به تنها رجعت اصطالح که است معتقد  تعبیر )به ا
 مردگوان از تعودادی مهودی؟جع؟ حضورت ظهوور از قبو  روز ده و مواه شوش احسایی( احمد شیخ
 کند! نمی صدق رجعت اصطالحی عنوان بازگشت این به اما گردند می باز

 پنجواه سوال در و داشوته زمان سال هفتاد مهدی؟جع؟ حضرت حکومت که است معتقد وی
 حضوورت کومووتح در سووال یووازده سووپس .گردنوود مووی بوواز ؟ع؟حسووین امووام ایشووان حکومووت از نووه و

 از و دار ریوش زنی دست به مهدی؟جع؟ حضرت شدن کشته از پس و کرده سپری مهدی؟جع؟
 دیگوور و ؟ص؟رسوول حضورت آن از پوس .رسووند موی حکوموت بوه ؟ع؟حسووین اموام ،تمویم بنوی قبیلوه
 نوواحی در اماموان و شوود موی کشته ؟ص؟محمد حضرت دست به شیطان ،نموده رجعت ؟مهع؟ائمه
 ایوون وی .پرداخووت خواهنوود ؟ص؟محموود حضوورت اشووراف تحووت حکومووت بووه مختلووف شوهرهای و

 عوالم هموان کوه کنود موی ترسویم ظواهری زموین از خوارج را آن و دانسوته دنیوا تکام  دوران را دوره
 شوویخیه سووایت ؛115 :1425 ،أحسووایی ؛288 و 286 ،5ج :1430 ،)أحسووایی .باشوود مووی هورقلیووا
 (http://m-kermani.ir/2017/02/17 ، http://m-kermani.ir/2017/05/02 کرمانیه

کم محوو  لطافووت عووالم ایوون در کووه معتقدنوود چنووین هووم  ظهووور دوران از آن درجووه و اسووت حووا
 چشم با مدهامتان( )جنتان الهی درخت از پر بهشت دو که است دوران آن در لذا .باشد می باالتر

                                                        
 (1159 ،3 ج ق:1412 شمائ ، )ابن است. دانسته یمن مناط  از را آن االطال  مراصد .1
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 لبتووها (120-118 :1425 ،أحسووایی ) .آورد مووی فرزنوود هووزار انسووان هوور و شووود مووی دیووده هورقلیووایی
کید نکته این بر شیخیه گر که دارند تا  عوالم هموان احکوام و داده ر  هورقلیا عالم در رجعت چه ا

 قووورار هورقلیوووا عوووالم در و شوووده لطیوووف ظهوووور عصووور در موجوووود های انسوووان و اسوووت صوووادق آن بووور
 موا سوکونت محو  و فعلی زمین در که این با و نبوده دنیا همین از غیر هورقلیا عالم اما ،گیرند می

 1.باشد نمی هم دنیا از خارج عالمی در اما نیست
 نقد

 «هورقلیوا» عوالم اثبوات و تبیوین بر شیخیه سخن ی مایه جان شود می مشاهده که گونه همان
 در .شووود مووی تحلیوو  واژگووان ایوون بووا رجعووت و غیبووت ،جسوومانی معوواد ماننوود مبوواحثی .باشوود مووی

 اشوواره هووا آن از تعوودادی بووه جووا ایوون در .اسووت وارد دیوودگاه ایوون بوور متعووددی اشووکاالت کووه حووالی
 .کنیم می

 و کنود ینم اقاموه آنها بر یلیدل یو که است یاصطالحات سلسله بر یمبتن ییاحسا دگاهید :اوال  
 ابتودای در کوه چنوان آن .مانود یم یبواق یجسومان معواد دربواره یا هیفرضو مثابوه به تنهوا دگاهشید

گور گفوت تووان یم ،کردیم نکر بح   سورانجام ،باشود منود نظام  یا شوهیاند قاموت در دگاهیود نیوا ا

                                                        
 است: چنین آنان پاسخ که نموده مطر  سواالتی شیخیه به متعل  سایت یک از نگارنده .1

 زمین چنان است دیگر سال هزار ده از بیش که زمان آن تا اما بله پاسخ: دهد؟ می ر  خاکی زمین این در رجعت آیا فرمودید
کی کره این برای عرضی که شد خواهد لطیف  ماند. نخواهد باقی خا
 که جریاناتی تمام با بله، پاسخ: است؟ زمین برروی ایشان ظاهری حکومت مهدی؟جع؟ حضرت ظهور از مراد آیا فرمودید

 در آید؟و می خاکی زمین به ظهور زمان در و کند می زندگی هورقلیا در مهدی؟جع؟ حضرت آیا فرمودید شده. نکر روایات در
کی زموین بوه مواقو  برخوی و هسوتند موا بور نواظر کوره و هورقلیا عالم در حاضر حال در واق   در پاسوخ: آوردنود؟ می تشوریف خوا

 مگور اسوت لطیوف همیشوه ؟مهع؟ائموه ابودان کوه کونم اضوافه است الزم و نیست، دیگری عالم هورقلیا که کردم عرض مقدمه
 اعراض همان البته گیرند. می خود به اعراضی حال آن در که کنند پیدا سنخیت ما عرضی های چشم با بخواهند که زمانی
 حسواف بوه موانعی خورشوید نوور بورای کوه کنود موی پیودا لطافتی چنان ایشان، هورقلیایی بدن به شدن قرین واسطه به هم

 شد. خواهد متالشی شدن خل  از پس هم بدنی هر از تر سری  و کند نمی سایه ایجاد و نیامده
 معنوای بوه بورز  پاسخ: است؟ اصطالحی برز  همان عبارتی به است؟ قیامت و دنیا میان برز  همان هورقلیا آیا فرمودید
 حوال دارد. شوباهت پوایین مرتبوه بوه آن اسوف  و داشوته شوباهت بواال مرتبه به آن اعالی که است چیز دو بین ما ای واسطه
 باشد برز  های آسمان که آن اعالی است. چنین شود می گفته اموات برای موقتی جایگاه عنوان به عموما   که برزخی عالم

 سایر و ما زندگی مح  باشد، هورقلیا که آن زمین و مقامند، آن در معینی وقت تا مردگان ارواح و کرده پیدا آخرت به شباهت
 است. هورقلیایی احیاء

 هورقلیا عالم در که این یا بینند می را لطیف احکام و هورقلیا عالم و هستند خاکی زمین روی رجعت زمان در مردم فرمودید
 ای شبهه اخیر سوال در که کنم نمی گمان کردم، عرض جا این تا چه آن با پاسخ: شوند؟ می لطیف خودشان و گیرند می قرار

 کننوود. موی مکووان نقو  دیگووری کوره بووه کوه معنووا ایون بووه نوه امووا اسوت صووحیح شوما دوم قووول کوه ایوون خالصوه و باشوود، مانوده
(http://m-kermani.ir/question. هورقلیا پیرامون مسائلی ،اعتقادی بندی: دسته ،پاسخ و پرسش) 
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 واژگوان از کوه یکسو نینخسوت رایوز بوود؛ معتقود آن بوه اشوراق خیشو کوه سوازد  یم مطر  را یدگاهید
 .اسووت یسووهرورد ،کوورده اسووتفاده یاسووالم یحکمووا نیبوو در «جابرسووا» و «جابلقووا» ،«ییایووهورقل»
 ،اشوراق هفلسف دگاهید از .داند یم هشتم میاقل در را ایهورقل و جابرسا ،جابلقا گاهیجا اشراق خیش
 عووالم نیوا از خووارج و دارد مقودار کوه یعووالم و شوود یم میتقسو میاقلوو هفوت بوه یجسوومان عوالم کو 
ثم  عناصر عالم یشهرها از شهر دو جابرسا و جابلقا .است هشتم میاقل ،است  جزء ایهورقل و اند مم
  .شد وارد عالم نیا به یعنصر بدن با توان ینم که است مث  افالک عالم

 از .باشود ریپوذ  یتطب یاشوراق مثوال یهوا یگ ژیو نیوا بر زین ییاحسا یایهورقل رسد یم نظر به
 ؛2ش :1391 فیاضی، شکری، ) .است وارد زین دگاهید نیا بر اشراق خیش دگاهید اشکاالت رو نیا

 شوویخ  چووون گفووت توووان مووی و (35 :1389 محرمووی، نهبووی، ؛31 ش :1391 افچنگووی، سوواالری،
 و شوود یم  اشوتباه دچوار  یفلسوف  مسوائ  موورد در  نبوده  یعقل  مباح  و  فلسفه  اه  احسایی احمد

 (385-361 :1379 دینانی، )ابراهیمی .دیگو یم  سست  سخنان
 شوکری، )فیاضوی، یمثوال جسوم عوود نوه اند یعنصور جسوم معواد کننده یانب ی،نقل ادله :ثانیا  
 خواهود ر  موادی و عنصوری جسوم بوا جسومانی معواد ،شوریفه آیات تصریح به بنا و (2ش ،1391
 معوواد شووام  جسوومانیت و بووودن مووادی امووا ؛آن مثوو  یووا و باشوود دنیوووی جسووم جسووم آن چووه داد

 حضرت )داستان 260 :بقره آیات که چنان .است قرآن تایید مورد آن استخوان و پوست ،گوشت
 خطوووط )تشووکی  43:قیامووت ،( پیووامبر عزیوور )داسووتان 295:بقووره ،پرنوودگان( و ابووراهیم
 اثبووات را مطلووب همووین آن( دوبوواره تشووکی  و پوسووت شوودن )ریختووه 56:نسوواء و انگشووت( روی
 .کنند می

 شوهید دار ریوش زنوی دسوت بوه کوه این و کرعه در مهدی؟جع؟ امام زندگی مح  مورد در :ثالثا  
 هوای گزارشبراسواس  هوا آن .نودارد وجوود تابعوانش و احسوایی احمود شویخ بورای دلیلوی ،شود می

 زا (240 ،3ج الووف:1412 )صوودر، اند. رسوویده فوووق دیوودگاه بووه صوووافنا های برداشووت و غیرمعتبوور
 نووه اند، دانسوته کرعوه را ظهووور محو  روایوات از دسووته آن نهایتوا   _ پوذیرش فوورض بوه _ دیگور طورف
 هورقلیا!؟ نام به عالمی در هم آن غیبت؛ دوران در مهدی؟جع؟ امام زندگی
 حضوورت منسوووف توقیوو  نموووده نکوور احسووایی احموود شوویخ کووه را مسووتندی داشووت توجووه بایوود
 است: شده نکر چنین مفید شیخ برای دعا فراز از پس که باشد می مفید شیخ به ؟جع؟مهدی

  َ ز م  لآلم ّّ   مم ززَتَق َصززُ  ی َلَنززا ُمسم ل    یفم  نم َّ زز
م زز م   مشم َمززاَ   مم َنا َِبم ّم زز لَ  صم فززا   هم کززإم زز م  آنم َنززا َل کززَغَمالم  مم

َ
أ َ ج ام
َ
لَ  أ  هم کززإم

َبارم  َ   ُ  یللّسَ م  مم
ُك ی َو  ا م میَ لإلم  م  مشم

َ
یَل  ُهُبمُطَنزا ُکز َ  ی أ َصزح   إم

ز م  َصحم زی    م کزَغ  مم زَ   ُبعم هم م  مم
 اَل  َو  للزّیَ

َ   َتَطاُو    َما  مم  (؛499 ،2ج :1403 )طب یس،  للّزَ
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کنون هم و  بورای اسوت پوشیده مردم بر البته که کوه های قّله در ای خیمه و جایگاه در ا
 خشوک صحراهای و ظلمانی و تاریک های بیابان در چنین هم .کنم می دعا شما جئحوا
 هموین به .کنم می دعا شما برای ،رسد نمی بدان زمان تطاول دست که علف و آف بی و

 آئیم. می فرود نباشد دور آبادی از چندان که همواری دشت به محّ   این از زودی

 االحتجاااج کتوواف یعنووی آن نقوو  منبوو  و توقیوو  ایوون اعتبووار عوودم یووا و اعتبووار در سووخن از فووارغ
 آن خوالف آید می دست به توقی  متن از چه آن (137 ف:1412 صدر، ؛220 ،18ج :1403 )خوئی،
 که: چرا کنند می بیان افراد این که است چیزی
 احموود شوویخ سووخن بنوابراین نوودارد وجووود )یمون( عبووارت روایووت ایون از قسوومتی هوویچ در (الوف

 .ندارد وجهی نیز یمن معنای در او تصرف و بوده مبنا بی
 کوووالم ظووواهر انووود، آورده توقیووو  ایووون لغوووات تبیوووین در نیوووز مجلسوووی عالموووه کوووه گونوووه هموووان (ف

 .خواص مکوانی بوه اشواره نوه باشود موی توصویف بورای لغوات ایون کوه است این بیانگر ؟ع؟حضرت
 )طریحوی، کووه مرتفو  قسومت و قلوه ،شومراخ از موراد وصف این با (175 ،53ج :1403 )مجلسی،

 :1414 منظووور، )ابوون .اسووت هموووار و علووف و آف بووی زمووین صحصووح از مووراد و (436 ،2ج :1375
 مکووان صووورت بووه گزارشووی یووا روایووت هوویچ در و بوووده جوواری عوورف لغووت در معنووا ایوون و (508 ،2ج

 انود. نکرده اشواره بودان کوه دارد دلیو  بوه نیواز مرسووم معنوای از انصوراف و .اسوت نشوده اسوتعمال
 را همووار های دشوت و سوخت های کوه که باشد می ؟جع؟مهدی امام از دیگر روایتی سخن یدؤم

 گویند: می و اند فرموده معرفی خود زندگی مکان
یبم 
َ
ُبم أ

َ
ی   أ ّمَ َی  حُمَ یَل  َةهم  م  إم

َ
رَ  اَل  أ َجاوم

ُ
ما   أ َ   َقمم زُ   َو    م هیم َةَلز لهلُل  َغضم ززم  ََلُ خم نم  یفم  یلام َّ    َو  اکللزّیُ ز خم  َو  لآلم

لم  َةهلب   ََلُ م 
َ
یم  َو   می  أ َّ َمز

َ
 م  أ

َ
زُکَ   اَل  أ سم

َ
زَ   أ َبزا م  مم جم

اّلَ  لام َهزا إم َّ زَ   َو  َوةم َ دم  مم زبم
اّلَ  للم َهزا إم َّ  ،)طزمیس َقفم

 ؛(266 :ب1411
 نباشوم قوومی مجواور کوه گرفوت موانیپ من از (؟ع؟عسکرى حسن )امام محمد ابو پدرم
 دردنواك عوذاف مسوتح  و نفورت مورد آخرت و ایدن در و نموده غضب آنها بر خداوند که

 .نمانم هموار هاى ابانیب و سخت هاى کوه در جز که فرمود: امر و .هستند

 موبهم نقو  بنوابر کوه گفوت تووان می چنین نیز ریش دارای زنی توسط حضرت شهادت مورد در
 سویدمحمودبن توالیف ،الرجعا  اثباات فای الکربا  تفاریج کتواف مصودر اولوین ،الناصاب الازام کتاف در

 :1422 ،حوائری )یوزدی گردیوده نکور (1079 سوال توا زنوده و حور شویخ عصور )هوم 1کاظمی اهلل فتح

                                                        
  .238 ،15ج ؛194 ،2ج الذریع ، ر.ک: کتابش و شخص این مورد در .1
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 :توا بوی ،)أحسوایی .است شده نق  ق(1241) احسایی احمد شیخ کتب در او از پس و ( 139 ،2ج
 1الکربو  تفوریج خطی نسخه در جوو جست از پس که این نکته (45 ،دویم رساله و 12 ،اول رساله
 طرفوی از .نگردیود مشخص فرد این به الناصب الزام صاحب استناد دلی  و نشد یافت مطلب این
 هوویچ کوه حووالی در )هموان( شوده نقوو  روایتوی در مطلووب ایون کوه دارنوود ادعوا احسووایی احمود شویخ

 اند. نکرده نکر آن برای مستندی
 داسوتان ایون سوازنده نهنیوت و نودارد وجوود مطلب این بر روایی شاهدی که این کالم خالصه
گر بسا چه و بوده خود زمانه با مطاب   داشوته هایی سوتاندا چنوین جع  به تصمیم کسی امروزه ا
 عالمووه هماننوود متبحوور محوودثی کووه روسووت ایوون از .بوورد خواهوود بهووره بمووب ماننوود ابووزاری از باشوود

  اند. نکرده نکر االنوار بحار در را آن و نداشته اعتنایی گزارش این به عنوان هیچ به مجلسی
 و مهودی؟جع؟ حضورت حکوموت اواخور دوران به را رجعت عبارت احسایی احمد شیخ :رابعا  
 هوای روایت خوالف و دلیو  بودون سوخنی هوم ایون کوه است داده نسبت ؟مهع؟اطهار ائمه بازگشت
 بوور و بووده ظهوور بوا زموان هووم رجعوت ،گردیود اشواره کوه گونووه هموان و اسوت زمینوه ایون در مختلوف
 اطوووالق «رجعووت» عبووارت هوووا آن مخالفووان و شوویعیان و ؟مهع؟اطهووار ائموووه از اعووم مردگووان احیووای

 .گردد می
کی و عنصری زمین در رجعت که است معتقد شیخیه :خامسا    لطیفوی عوالم و بوود نخواهود خوا

 و نمووده گوزارش را سخن این خالف شیعی های روایت که حالی در .گردد می تصور هورقلیا نام به
کی و زمینوی بور داللت رفته کار به های عبارت  از گفتوه پویش هوای روایت کوه 2.دارنود آن بوودن خوا

 اصوحاف رجعوت موورد در ؟ع؟صوادق اموام از عمور بن مفض  از منقول روایت ،خثعمی عبدالکریم
 بوون میسوور و اعووین بوون حمووران رجعووت (،386 ،2ج د:1413 )مفیوود، کوفووه از قووائم خووروج و کهووف

 بور دال دیگور روایوت هوا ده و (110 :1421 )حلی، مردم میان مروه و صفا در حضورشان و عبدالعزیز
 .باشد می موجود زمین همین در کنندگان رجعت حضور و زمینی رجعت

 دنیوا زموان آن در یعنوی اسوت ظلوم عدم و ح  تجلی عالم رجعت عالم شیخیه نظر در :سادسا  
                                                        

 اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووت: دسترسوووووووووووووووووووووووووووووووووووی قابووووووووووووووووووووووووووووووووووو  نیووووووووووووووووووووووووووووووووووو  آدرس در نسوووووووووووووووووووووووووووووووووووخه ایووووووووووووووووووووووووووووووووووون .1
http://totfim.com/Manuscript/Reader/32943#book مرحووووم مدرسوووه از دیگووور ای نسوووخه نگارنوووده 

  است. نشده نکر سخن این نیز جا آن که دارد اختیار در همدان آخوند اهلل آیت

کید جا این در .2  بازگشوت ظهوور، بوا آن همزموانی رجعوت، اصو  باشود می قطو  موورد نگارنوده بورای چوه آن کوه کنیم می تأ
 روایتوی هور بوه کوه اسوت مدعیانی با محاجه در ها روایت این نق  و باشد می آن بودن زمینی و کرده وفات افراد حقیقی
 تحلی  و باشد می خصم الزام و مجادله باف از ها روایت این نکر گریزانند. ها روایت این پذیرش از اما کنند می تمسک
  طلبد. می را دیگر تحقیقی مؤلف، نزد شده پذیرفته برمبنای آن محتوایی و فهرستی سندی،

http://totfim.com/Manuscript/Reader/32943#book/
http://totfim.com/Manuscript/Reader/32943#book/
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 حکومووت دوران و ظهووور زمووان روی ایوون از نیسووت ظلووم از اثووری دیگوور و یافتووه تووری بوویش تکاموو 
 حضورت حکوموت زموان در کوه چورا .دارد رجعوت دوران از تور پوایین ای رتبه مهدی؟جع؟ حضرت

 رسواند! موی شوهادت به را حضرت دار! ریش زنی که جایی تا بوده برپا ظلم مقداری مهدی؟جع؟
 دارد تنوافی رجعت از خودشان تعریف با سخن این که حالی در 1(389 تا: بی طباطبایی، )شریف

 سووال در پووذیریم( نمووی را دار ریووش زن روایووت مووا کووه چوورا خودشووان سووخن )بنووابر امووام شووهادت و
 شووویخیه بزرگوووان و دارد وجوووود ظلوووم ایووون رجعوووت زموووان در یعنوووی .دهووود موووی ر  رجعوووت یوووازدهم
 .است نبوده تناق  این به شان حواس
 هورقلیوایی بدن اند مرده که هایی آن معتقدند و دانند می لطافت دوران را رجعت ها آن :سابعا  
 بودن خلو  توانوایی انود زنده ظهوور زمان در که نیز هایی آن .شوند می وارد رجعت عالم در و داشته

 مووا عنصووری چشووم کووه )چوورا هورقلیووایی چشووم و هورقلیووایی بوودن بووا و داشووته را مووادی و عنصوری
گوور .کننوود درک و دیووده را رجعووت و ظهووور عووالم تواننوود مووی نوودارد( را دیوودن توانووایی کنون ا  عووالم تووا
 توانوایی موادی چشوم و بوده ها آن مادی و فیکث حواس وجود دلی  به اند نکرده درک را هورقلیا
 عنصووری کثیووف چشووم بووا دار! ریووش زن آن آیووا پرسووید شوویخیه از بایوود کووه حووالی در .نوودارد دیوودن
گور هورقلیایی؟ جسم با یا بیند می را مهدی؟جع؟ حضرت  کوه باشود موادی و عنصوری جسوم بوا ا
گوور .شماسووت مبنووای و سووخن خووالف  سووازگار او نفوواق و کفوور نأشوو بووا کووه باشوود هورقلیووایی بوودن بووا ا
 چنوین هوم .ندارند را هورقلیایی بدن آوردن دست به توانایی گنهکار و بدکار های انسان و نیست
 هوا آن بوا و بیننود موی را بیننود موی را ؟مهع؟ائمه دیگر و ؟ص؟محمد حضرت یارانش و شیطان چگونه
 حقوه حکوموت و حضرت یاران ،اسالم لشکر مخالف های انسان که است چگونه کنند؟ می مقابله
 ؟کنند می مشاهده را ها آن

  بصری اسماعیل احمد .2
 حضوور محو  اموروزه کوه نموود توجوه نکتوه بودین بایود فورد ایون ادعاهوای به پرداختن از پیش
 از و (357 ،9ج :1410 )سووبحانی، .باشوود مووی بصووره و عووراق در کرمانیووه شوویخیه از زیووادی تعووداد
 دروغیونش ادعاهوای آغواز از قب  یقین به و یافته رشد منطقه این در نیز بصری احمد دیگر طرف

                                                        
 توا دارد توالش بوده، شیخیه از که )همدانی( طباطبایی شریف محمدباقر میرزا آقای جناف که است این مهم ی نکته .1

 نگارنوده اسوت. نمووده توجیه را مطالب هایش کتاف در لذا کند نزدیک متداول اثناعشری شیعیان به را شیخیه عقاید
 توجیهووات بووه توووان نمی و بوووده اشووتباه دارای رشووتی سوویدکاظم و احموود شوویخ سووخنان کووه اسووت قائوو  حاضوور حووال در

 نمود. توجه همدانی محمدباقر
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 آینوووده مطلووب در کووه گونووه همووان .اسووت گرفتوووه بهووره انحرافووی هووای جریان دیگوور های تجریووه از
 دسووت بووه بصووری اسووماعی  احموود و بهائیووت گروهووک میووان رجعووت بووودن مثلووی ادعووای شووباهت
  .است نموده بازنویسی را شیخیه سخنان بصری احمد نیز مورد این در ،آمد خواهد

 عووالم کوه اسوت معتقود نگاشووته رجعوت بواره در اختصاصوا   کووه کتوابی در بصوری اسوماعی  احمود
 غیوور را عووالم ایوون وی .باشوود مووی آسوومان و زمووین میووان عووالمی و نبوووده کنووونی زمووین در رجعووت
 بخوش دو دارای «دنیوا» کوه اسوت معتقد چنین هم .دارند حضور آن در نفوس و دانسته جسمانی
 که .باشد می ،است( روحانی )که آن آسمان و اولی عالم و ( است جسمانی )که آن آسمان و زمین

 16 :1433 )بصوری، .اسوت ملکوت به متص  آن آسمان و بوده رجعت رخداد مح  «اولی عالم»
 او های اسوتدالل از برخوی کوه کنود موی نکور را دالیلوی خوود ادعوای اثبوات بورای بصوری احمد (22 و

 .است احسایی احمد شیخ از برگرفته دقیقا  
 اول دلیل
 نشوان ایون و اسوت شوده استفاده «اولی» عبارت از کبیره جامعه زیارت و قرآن آیات از برخی در
 :گوید می فراز این مورد در او .دارد وجود قیامت و زمینی دنیای از غیر عالمی دهد می

 یعنووی .دنیاسووت آسوومان پایووان «اولووی» آسوومان کووه کوورد توجووه نکتووه ایوون بووه اسووت الزم و
 پایوان روحوانی ملکووت عوالم اول بوه و شوود موی شورو  جسومانی عالم این از دنیا آسمان
 جامعه زیارت در ...است ملکوت و دنیا میان وص  حلقه اولی آسمان نهایت و .یابد می

 اولوی و آخورت ،دنیوا بور خودا هوای حجت ؟مهع؟بیوت )اهو .اسوت شوده اشواره آن بوه کبیره
 (22 :1433 )بصری، .هستند

 اول دلیل نقد
 بوا و شوده گرفتوه کوار بوه نیوز احسوایی احمود شیخ توسط گذشته در کبیره جامعه از فراز این :اوال  

 :1425 )أحسووایی، .اسووت نموووده رجعووت عووالم بووودن هورقلیووایی اثبووات در تووالش بوودان اسووتدالل
 ایبر اسماعی  احمد نه و احسایی احمد شیخ طرف از نه دلیلی هیچ که است حالی در این (119
 حدی  شارحان از برخی مقاب  در و .است نگردیده ارائه ،بوده رجعت عالم «اولی» از مراد که این

کیوودی را لفوو  ایوون مجلسووی محموودباقر عالمووه و مجلسووی محموودتقی عالمووه هماننوود  دنیووا بوورای تا
 ،5ج الوف:1406 )مجلسوی، .باشود موی زیوارت در سوج  رعایوت هوم آن مجودد نکور دلی  و دانسته
 بصووری احموود گروهووک و شوویخیه برداشووت ایوون واقوو  در و (253 ،9ج ف:1406 مجلسووی، ؛463
 ندارد. استدالل ارزش نهایت در که باشد نمی دلی  بدون احتمالی و نوق جز چیزی
گر :ثانیا   کید از غیر چیزی بصری احمد همانند را «اولی» عبارت ا  ،بودانیم «دنیوا» لفو  بورای تا
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 بووه کووه چوورا کنوود مووی نفووی را آن واقوو  در و بوووده بصووری احموود دیوودگاه مخووالف زیووارت از فووراز ایوون
 دنیووا از جزئووی «اولووی» دیگوور و دانسووته زمینووی عووالم همووین را دنیووا از مووراد فووراز ایوون در صووراحت
  «اولی عالم» هم و «زمینی عالم» هم که است معتقد بصری احمد که حالی در شود نمی محسوف

 (24 :1433 )بصری، .هستند «دنیا» جزء
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 دوم دلیل
 خواهوود فرزنود هوزار رجعوت دوران در انسوان هور ،روایتوی بنوابر کوه اسوت معتقود اسوماعی  احمود
 سووازگاری زمینووی دنیووای بووا هوا ویژگی ایوون .دیوود خواهوود را الهوی درختووان از پوور بهشووت دو و داشوت
 :1433 )بصوری، .نیسوت آن در جسومانیت کوه باشود متفواوت قووانین بوا عوالمی در باید و نداشته

 احمود سوخن ایون .داد خواهود ر  جسمانی غیر عالمی در رجعت که است معتقد روی این از (16
 غیرمووادی عووالم در رجعووت رخووداد اثبووات در احسووایی احموود شوویخ اسووتدالل مطوواب  نیووز اسووماعی 
 (449 ،5ج :1439 أحسایی، ؛117 :1425 )أحسایی، .باشد می هورقلیا

 دوم دلیل نقد
  :که است حالی در موهوم سخن این
 )حلووی، بوووده موجووود حلووی سوولیمان بوون حسوون البصااائر مختصاار کتوواف در تنهووا روایووت ایوون :اوال  
 میووان واسووطه افووراد کووه ایوون افووزون .اسووت ننموووده گووزارش را آن تر، قوودیمی منبعووی و (117 :1421
 سوندی اعتبار از حدی  و نشده برده نام الخطاف ابی بن حسین محمدبن به سلیمان بن حسن
 حودیثی مبنوای بور حتوی کوه اسوت شوانی واحود خبور روایوت ایون ،گفوت بایود واقو  در .بورد موی رنج
  .نمود تمسک بدان دین قطعی های آموزه در توان نمی ،بصری اسماعی  احمد

 اصوحاف بورای کوه موذکور بهشوتی بواغ دو «مودهامتان نتوانج» از موراد که رسد می نظر به :ثانیا  
 کنوار در و داشوته دنیووی مواهیتی کوه است «سبز سر بزر  باغ دو» مراد بلکه باشد نمی است یمین

 ،شوووریفه آیوووه در سرسوووبز جنوووت دو از موووراد کوووه این بوووه توجوووه بوووا .شوووود موووی رویوووت کوفوووه مسوووجد
 ،4ج :1377 )طبرسوی، اسوت یموین اصوحاف مخصوص که باشد می آخرت عالم در هایی بهشت
 زموووین روی و دنیووووی درحیوووات را هوووا آن وجوووود تووووان نموووی (110 ،19ج :1417 طباطبوووایی، ؛225

  .دانست درست کوفه( )مسجد
 فرامووش را الهوی قودرت محودوده گویوا دو هور بصوری احمود شویخ و احسوایی احمود شویخ :ثالثا  
 سوخن داننود می بعید را مهدوی معارف از برخی که وهابیت مانند هایی جریان همانند و اند کرده
 خوودای اسووت ممکوون چگونوه کووه انوود گرفته شویعیان رجعووت بووه را اشووکال ایون وهابیووت .گوینوود موی

 در چگونوه کوه اسوت ؟ص؟خدا پیامبر از مشرکان سوال همانند این و نماید؟ زنده را ای مرده متعال
 موورد در سونت اه  کوه است سوالی همانند یا و ؟گشت خواهند باز پوسیده های استخوان قیامت
 انسووان یووک دارد امکوان چگونووه گوینوود موی و کننوود موی مطوور  مهوودی؟جع؟ حضورت ظهووور زموان
 سواله چهو  موردی هیبوت بوه و جووان ای چهوره قالوب در و باشود داشوته سوال هوزار از بیش عمری
 از دور و .شومارند موی بعیود را آن و بوده غاف  عالم حقای  و الهی قدرت از که حالی در کند؟ ظهور
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 انکوار نیوز را مهدوی های آموزه دیگر الهی، قدرت از فهمی چنین با بصری احمد که نیست انتظار
 نماید!
 آن در جوا هنابو تأویو  و گرایوی نوق کوه بووده بصوری اعی اسوم احمود ادعاهوای از قسومتی این 

 ثابوت آنوان عقیدتی اشتباه ،انحرافی گروه این قبول مورد های روایت به استناد با و بوده مشهود
کیوود نکتووه ایوون بوور .گووردد مووی  و زمینووی گویووای متعوودد هووای روایت در لفوو  صووراحت کووه داریووم تا

 بووه ،شووده داده اجووازه اموووات دیگوور و ؟مهع؟اطهووار ائمووه حقیقتووا   و باشوود مووی رجعووت بووودن جسوومانی
 افوزون جوا ایون در .داشت خواهند حضور مهدوی عدل دولت در و نموده بازگشت جسمانی زمین
  .کنیم می اشاره دیگر هایی روایت به گذشته های روایت بر

 نمووده نکور رجعوت بواف در را ی متعودد هوای روایت البصاائر مختصار کتاف در سلیمان بن حسن
 جسوومانی و زمینووی در تصووریح گووزارش ایوون .اسووت داده گووزارش راوناادی خاارائج از مووورد یووک در کووه

 حضورت قیوام و ظهور با زمان هم را ؟ع؟حسین امام رجعت روایتی در جمله از .دارد رجعت بودن
 دو ایون و اسوت صوادق نیوز ؟ع؟ینمؤمنامیرال رجعت زمان همان در که کند می نکر مهدی؟جع؟

 همزموان رجعت که گردیده تصریح روایت این در .شتابند می مهدی؟جع؟ حضرت یاری به امام
 ایوون .داد خواهوود ر  شوویعه مریضووان دادن شووفا ،حوورام غووذاهای بووردن بووین از ،عوودل گسووترش بووا

 دیگوور گزارشووی در (139 :1421 )حلووی، .گووذارد نمووی بووودن زمووین در تردیوود بوورای جووایی توصوویف
 احمود نظور بنوابر حتوی و اسوت ؟ع؟علوی حضورت حکوموت و رجعوت بودن زمینی بر روایت تصریح
 ایون در تصوریح دیگور گزارشوی در (121 )هموو: .اسوت جسومانی زموین قطعوا   «ارض» از موراد بصری
 ایوون و کننوود مجووازات را خوود دشوومنان تووا گردنوود مویبر شووان دشوومنان بووا خوالص شوویعیان کووه اسوت

 فهوم قابو  ارضوی دنیوای و زموین هموین بوا جوز مطلوب ایون آیوا .میرنود موی مواه سوی از بعد منینؤم
  (118 )همو: ؟است
گر که پرسید بصری احمد شیخ امثال از باید پایان در  تنهوا کوه غیرجسومانی عوالمی در رجعوت ا
 بوا ارتبواطی چوه معنوا این ؟است حاص  برز  وجود بر ضرورتی چه دهد می ر  دارند حضور ارواح

 تواریخ در کوه حوالی در بدانند بعید را آن سنت اه  باید چرا ؟داشت خواهد زمین به ارواح بازگشت
 باطو  را دنیوا بوه جسوم بازگشوت کوه بووده دلیو  بدین سنت اه  انکار متعدد های روایت و قطعی
 بوه پاسوخ )در گردیود نکور تغلوب بون ابون از کوه سواب  روایت در (51 ،8ج :1407 )کلینی، ؟دانند می
 ظهوور زموان در زنودگان یعنوی اسوت بورده نوام «باالموات االحیاء لقاء» تعبیر با را رجعت اول( الؤس
  .کنند می دیدار کننده بازگشت مردگان با زمین همین در

 ؟آینود موی موروه و صوفا میوان کننودگان رجعوت از تعودادی فرمایود موی روایتوی در چورا پرسوید باید
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 اند شووده مقتووول کووه ینمووؤمن از هووایی آن کنوود مووی تصووریح کووه روایتووی چگونووه (110 :1421 )حلووی،
 قتو  بوه توا آینود موی اند مرده طبیعی مر  به که ها آن و بمیرند طبیعی مر  به زمین در تا آیند می

 در چورا ؟اسوت سوازگار مجوردات و روح عوالم بوا مطلوب ایون آیوا (272 :1362 عواملی، )حور ؟برسند
 فووی کوور، یلوو یجعوو  أن» خوووانیم مووی مهوودی؟جع؟ امووام بووه خطوواف مهوودوی ی ادعیووه و زیووارت
 بوا زموان هم که رجعتی در بازگشت توفی  که خواهم می خدا از یعنی «ایامک فی رجع  و ظهورک
 (585 :1419 المشهدی، )ابن .بدهد من به را باشد می مهدی؟جع؟( )حضرت شما ظهور
 حکومووت یقووین بووه و نیسووت چنووین یقووین بووه کووه ؟اسووت نفووس و روح عووالم در هووم ظهووور آیووا

 دیگور بور و شوود موی گسوترده زموین هموین روی بور خودا دیون و .بوود خواهود زموین روی بور مهدوی
  .کند می پیدا غلبه ادیان

 گذشته افراد حقیقت نه ومشابه؛ مثل به رجعت باطل ادعای
 ،عینوی حقیقتوی رجعوت کوه آیود موی دسوت بوه رجعوت بواف در شوده نکر های روایت مجموعه از

 از برخوووی .باشوود مووی زمینووی عووالم بووه بوورز  از شوووده فوووت انسووان جسووم عووین بازگشووت و زمینووی
 داننود نمی مردگان بازگشت در حقیقتی را آن و نموده تصرف رجعت معنای در انحرافی های گروه
 در های انسوان هوای ویژگی و خصوصویات بوا اموا زنده افرادی ظهور مراد که اند نموده عنوان بلکه

 صفات بازگشت در بلکه دانند نمی شخص بازگشت در را رجعت دیگر عبارت به .باشد می گذشته
 :کنیم می اشاره گروه دو به جا این در اند. کرده تلقی جدید انسانی در صفات تبلور و
 بهائیت .1

 ،؟ع؟حسوین اموام رجعوت از موراد و بووده واهی سخنی مث  به رجعت که دارند اعتقاد بهائیان
 و https://issuu.com/92790/docs/besharat_kotob/32)) .باشوود موی نووری علوی حسوین ظهوور

 سووواب  انبیوووای رجعوووت او و شوووده جمووو  نووووری حسوووینعلی وجوووود در گذشوووته انبیوووای خصوصووویات
 ،مفاوضوووات ؛206 :1394 نویسوووندگان، از جمعوووی ؛187 ش:1391 سوووامانی، )کبیوووری .باشووود موووی

 :در موجوووووووووووووووووود کتووووووووووووووووواف فایووووووووووووووووو  .رجعوووووووووووووووووت از سووووووووووووووووووال قسووووووووووووووووومت ،عبووووووووووووووووودالبهاء
https://oceanoflights.org/fa/Abdul-Baha-Some-Answered-Questions. htm لووووووح و 

-https://oceanoflights.org/fa/Bahaullah-Published :سوووایت در موجوووود اهلل بهووواء ،حسوووین

02. htm. و تجلوی عنووان به نیز را دیگری افراد خود ادعاهای ابتدای در بهائیان البته (9 ردیف 
 انییوب الکاف( )نقط  قدیم تاریخ کتاف صاحب نمونه عنوان به و دانسته ؟مهع؟ائمه و انبیا رجعت

 است: ]بهائی[ اصفهانی علی دریح رزایم حاتیتصر کننده  یتکم که شود می متذکر را
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 حضوورت همووان .باشوود بوووده اهلل رسووول حضوورت رجعووت کووه قووائم حضوورت از مووراد
 ! ...نیرالمؤمنیام حضرت رجعت نکر جناف و .بودند )محمدعلی( قدوس

 حضوورت  سوووى  یو از ،بدشووت شینمووا گریبواز )قوودوس( محمودعلی نصوووص نیووا بوه توجووه بوا
 الحسووون بووون حجووو  قوووائم حضووورت گووورید سووووى از و کووورده! رجعوووت کوووه اسوووت عبوووداهلل محمووودبن
 از پوس االمور قبوتعا و گرفتنود را اطورافش  یحد طب  نفر زدهیس و صدیس و .است ؟ع؟العسکرى

 کردند. یدشه را موعود قائم حضرت و .کرد چه آن کرد العلماء دیسع طبرسی قلعه خونین واقعه
 سد:ینو می الکاف( )نقط  قدیم تاریخ کتاف صاحب

 سیلوو و مظلوووم نیحسوو ئووی( هی)بشوورو باشوود مووی نیووا اهلل و قوودوس( )منظووور فرمودنوود و
 زمووان در کووه دهیرسوو معصوووم از  یحوود نیووا بحووار در کووه دمیوود موون آن از بعوود ،بوودّجال
 انتسووواف ظفوور رکوواف در ،دیووفرما مووی رجعووت کووربالء در دالشووهداءیس جنوواف ،رجعووت
 نودیگو موی دالشوهداءیس جنواف بوه نمووده رجعوت زین مخالف لشکر ،قائم حضرت

 نیحسو نیوا واهلل کوه نودیفرما موی ادیو قسوم قوائم حضورت و ،باشود موی دجال نیا که
 دیشوه را دالشوهداءیس جنواف و کنود نمی قبول ظالم قوم آن ،ستین دجال و باشد می
 از بعود روز چهو  مودت و ،کننود موی را حضورت آن خون طلب قائم حضرت و کنند می

 . ...نیطاهر ائمه مراد بوده نیهم و ،باشد می مرج و هرج عالم جناف آن شهادت

 خطواف ،انیوباب موث  مأخذ نیهم حیتصر طب  بارفروشی( )محمدعلی قدوس گرید سوى از
 د:یگو می خود پدر به

 ظواهر توو فرزنود صوورت بوه و سوییع حضورت مونم و ...سوتمین شوما پسر من که بدان
 (542 :1383 )نجفی، .ام نموده اریاخت پدرى به مصلحت باف از را تو و ام دهیگرد

 بصری اسماعیل احمد .2
 مشوابه آن از قسومتی در کوه نمووده مطور  را سوخنی بصوری اسماعی  احمد نیز کنونی دوره در
 زمووان در رجعووت یوک .دارد وجووود رجعوت نووو  دو کوه اسووت معتقود وی .باشوود موی بهائیووت دیودگاه
 دیگور رجعوت .اسوت نمووده تعبیور مثو  رجعت به آن از که .باشد می یمانی عنوان به خودش قیام
 خواهنود بواز مردگان که داد خواهد ر  دوازدهم مهدی همان یا چهارم و بیست قائم فوت از بعد

 معتقود وی چنوین هوم (34 :1433 )بصوری، .گوردد موی آغواز بیوت؟مهع؟ اه  رجعوت دوران و گشت
 نکوور کننووده رجعووت عنوووان بووه کووه افوورادی دیگوور و اشووتر مالووک ،کهووف اصووحاف از مووراد کووه اسووت
 اصوحاف ماننود کوه باشوند می خودش یاران و افراد بلکه باشد نمی ها آن حقیقی شخص اند، شده
 )همو( اند. شجاعت دارای اشتر مالک مانند یا و هستند کهف
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 نقد
 بوودون سووخن جووز ی چیووز بینوویم مووی بصووری اسووماعی  احموود و بهائیووان هووای عبارت در چووه آن
گاه گرامی خواننده .نیست جا هناب تأوی  و دلی   و نوص بوا مخالفوت هوایی تأوی  چنین که است آ
 مخالفان انکار و است داده نسبت مذکور افراد حقیقی شخص به را رجعت که است صریحی لف 
 در را مردگووان دوبوواره شوودن زنووده اند نتوانسووته کووه بوووده ایوون توواریخ طووول در امووامی دوازده تشووی 
کی دنیای  یالمهود إّن » ماننود گذشوته هوای روایت در .نماینود قبوول و درک حقیقوی جسم با و خا

ْصووَحاَف  َلووهم  یوویْح ی» ،«عّزوجوو  اهلل همیوویحیف ، همیعلوو  سووّلمی
َ
وووَم  ِبووِه  اهللم  ْنِبووتم یَف » ،«اْلَکْهووف أ حم  لم

ْؤِمنِ  ْم  َو  َن یاْلمم ْبَداَنهم
َ
وِرِهْم  یِف  أ بم  :1413 )طبوری، «مدرکوه انوک سولمان یوا» ماننود هایی عبارت و «قم

 در تصوریح ،اسوت رجعوت زمان در اش حقیقی خود بازگشت در سلمان جناف به بشارت که (449
 اصوحاف کوه شوده عنوان دیگر روایتی در .مانند و مث  به حضور نه دارد؛ افراد این حقیقی حضور
 نمووده تصوریح «مکسومیلینا» نوام بوه و هسوتند حضرت خاص یاران نفر سیزده سیصدو جزء کهف
 .دارد افراد همین دوباره حیات در تصریح نیز جا این در که (574 )همو: .است

  رجعت درباره مفید شیخ کالم از احسایی احمد شیخ اشتباه برداشت
 حضورت وفوات از پوس کوه اسوت ایون مهودویت پژوهشوگران میوان در تحقیقوی مطالوب از یکوی

 بوودان مختلفووی افووراد نیووز معاصوورین و قوودما میووان از ؟داد خواهوود ر  اتفوواقی چووه مهوودی؟جع؟
 ،سواله پنجواه مورج و هورج :شوام  هوایی دیودگاه .نموود اشواره دیودگاه چهوار به توان می و پرداخته
 اموام حکوموت و ؟مهع؟ائموه رجعوت و مهودی؟جع؟ حضورت فرزندان و مهدیون حکومت ،قیامت
 بووه و (387 ،2ج د:1413 )مفیوود، مفیوود شوویخ (149 :1396 رضووانژاد، )شووهبازیان، ؟ع؟.حسووین
 فتال (،246 ،1ج :1410 )کراجکی، کراجکی مانند شیعی عالمان از دیگر تعدادی ایشان از تبعیت

 نبوواطی و (116 ،1ج :1412 )طبرسووی، طبرسووی (266 ،2ج :1375 نیشووابوری، )فتووال نیشووابوری
 دنیوا مهودی؟جع؟ حضرت وفات از پس که معتقدند (152 ،2ج :1384 بیاضی، )عاملی بیاضی

 جنواف که نمود دقت باید واق  در .گردد می قیامت سپس و بوده حجت بدون روز چه  مدت به
 مهوودی؟جع؟ امووام حکومووت و ظهووور زمووان در ؟مهع؟اطهووار ائمووه رجعووت بووه معتقوود مفیوود شوویخ
 تفواوت و (32 ،7ج ف:1413 )مفیود، داننود موی شویعه مذهب قطعیات از را رجعت اص  و هستند
 کوه اسوت ایون در ،مجلسوی عالموه هماننود ،موا زموان معاصور شویعی عالموان دیگر با ایشان دیدگاه

 حضووورت رحلوووت از پوووس و نمووووده رحلوووت مهووودوی دولوووت پایوووان توووا کننوووده ترجع ائموووه معتقدنووود
 االرشااد کتواف در مفید شیخ بیان این .گرفت نخواهد شک  دولتی و حکومت هیچ مهدی؟جع؟
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 هوا آن و گردیوده احسوایی احمد شیخ مانند افرادی و خوانندگان از برخی برای بح  خلط موجب
 ،5ج :1430 )أحسوایی، !ندارنود قبوول را آن و شوده منکور را رجعوت مفیود شویخ که اند نموده گمان
268) 

 و نموووده رجعووت معنووای در تصوورفی کووه اسووت گرفتووه نشووات جووا آن از احموود شوویخ اشووتباه ایوون
 بووه مانووده موواه شووش در مردگووان از برخووی احیووای .1 :کنوود مووی تقسوویم دوره دو بووه را اموووات احیووای
  مهدی؟جع؟. حضرت حکومت اواخر در مردگان احیای .2 ؛ظهور
 از کوه دانسوته ظهوور بوه مانوده مواه شش در را مردگان از برخی احیای ،اول مورد ترسیم در وی

 و انمؤمنوو از تعوودادی احیووای و ،دانوود نمووی مصووطلح رجعووت را آن و کنوود نمووی رجعووت بووه تعبیوور آن
 رجعوت بوه آن از کوه دهود موی نسبت مهدوی حکومت اواخر به را ؟مهع؟اطهار ائمه همراه به کافران

 حضورت از پوس دنیوا پایوان بوه مفید شیخ نگرش که گردیده معتقد وی لذا .برد می نام اصطالحی
 ،5ج :1430 )أحسوایی، !نیسوتند رجعوت بوه قائ  ایشان و داشته رجعت با منافات مهدی؟جع؟

 دلیلوی بور مبتنوی احسوایی احمود شیخ دیدگاه که است واضح پر گذشته مطالب به توجه با (268
 .گردد می اطالق «رجعت» عنوان ظهور هنگامه در مردگان بازگشت به و نبوده استوار

  صدر سیدمحمد دیدگاه بیان در بصری اسماعیل احمد اشتباه
کمیت و ظهور هنگام در رجعت عدم تا دارند تالش بصری احمد گروهک  حضورت فرزنودان حا

 عراقی عالم این اجتماعی و علمی موقعیت از و دهند نسبت صدر سیدمحمد به را مهدی؟جع؟
 اسووتناد شووان مهوودویت موسوووعه کتواف در ایشووان از کالمووی بووه لوذا ،گیرنوود بهووره مخاطووب جوذف در
 .اسوت پذیرفته را مهدی؟جع؟ حضرت فرزندان حکومت و کرده رد را رجعت ایشان که دهند می

گور (632 ،3ج الف:1412 )صدر،  تاییود را گموان ایون شوان مهودوی موسووعه در ایشوان کوالم چوه ا
 ایشوان بعودی هوای کتاف و موذکور کتواف بوه مراجعوه بوا اموا انود نپذیرفته را رجعوت ایشوان که کرده

   :که شویم می متوجه
 حکومووت نظریووه از موسااوعه کتوواف در مابعاادالظهور تاااریخ کتوواف نویسوونده صوودر سوویدمحمد :اوال  
 هوای روایت .دانود نموی یقینوی و قطعی را آن و کرده یاد احتمال صورت به مهدی؟جع؟ فرزندان
 الوف:1412 )صدر، .داند نمی قطعی نیز را مهدی؟جع؟ حضرت فرزندان حکومت به کننده اشاره
 (643 ،3ج

 کوه کردنود نگوارش خوود ی موسوعه از پس دیگری کتاف ،جدید تحقیقات از پس ایشان :ثانیا  
 الرجعا  حاول بحاث کتواف در ،ایشوان انود. گفته سوخن موسوعه در خود قبلی سخن برخالف آن در



 

 

 
 
 
 
 
 

194 
 
 

اره 
شمهه
هم، 
ی(د
ل س
سا

49
هار 
، ب

139
8

 
 

 قورآن منظور از اثبوات قابو  رجعت و بوده اشتباه قب  سخن که رسیده نتیجه به تحقیقاتی از پس
 خواهوود قوورار گذشووته ائمووه اختیووار در حکوموت مهوودی؟جع؟ حضوورت از پووس و باشوود مووی روایوات و

 (27 :1431 )صدر، .گرفت

 گیری نتیجه
 حضووورت ظهوووور زمووان در مردگوووان از تعووودادی بازگشووت معنوووای بوووه «رجعووت» امامیوووه میووان در

 زموانی هوم شوام  انود بوده معتقود آن بور امامیه اصحاف که هایی ویژگی و باشد می مهدی؟جع؟
 زموین در آن ورخداد ها آن حقیقی و عینی بازگشت ،مهدوی حکومت در ها آن حضور ،ظهور با آن

 نکور بصوری اسماعی  احمد ها آن از تبعیت به و بهائیت ،شیخیه که چه آن لذا .باشد می مصطلح
 نگردیوده روایوی یوا قرآنی دلی  هیچ به مستند که است حقی عنوان از باط  ای اراده است نموده
 .است
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 منابع
  اموام  نقوش در  ییاحسوا احمود  خیشو  مقاله ، اسالم  جهان در  فلسفی فکر  ماجرای ، ینانید  یمیابراه _

 .ش1379 ،نو  طر  ، تهران ، یراز  نیفخرالد

کبوور یعلوو محقوو  ،الغیباا  ،میابووراه محموودبن ،نووبیز یأبوو ابوون _  ،اول ،صوودوق ،تهووران ی،غفووار ا
  .ق1397

 ،دوم ی،اسوالم انتشوارات دفتور ،قوم ،الفقیاه یحضاره ال مان ی،علو محمودبن ،)صدوق( هیبابو ابن _
  ق.1413

 ،دارالجیو  ،بیوروت ،االطالع مراصد ،عبدالح  بن المؤمن عبد ی،البغداد یعیالقط شمائ  ابن _
  .ق1412

 سسووووهؤم ،جووووا بی ، بااااالفتن التعریااااف فاااای بااااالمنن التشااااریف ،موسووووی بوووون علووووی ،طوووواوس ابوووون _
 ق.1416 ،االمر صاحب

  .ق1356 ،اول ،لمرتضوی ادار ،نجف ،الزیارات کام  ،محمد جعفربن ،قولویه ابن _

 .ق1419 اول، ،مدرسین جامعه قم، ،المزار ،جعفر محمدبن ،مشهدی ابن _

 ق.1414 ،سوم ،دارصادر ،بیروت ،العرب لسان ،مکرم محمدبن ،منظور ابن _
  .ق1425 ،البیضاء دارالمحج  ،بیروت ،المهدی؟ االمام اسرار ،احمد ،احسایی _

 مهودویت تخصصوی مرکوز کتابخانه در موجود خطی نسخه ،)الف( الکلم جوامع ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .جا بی ،نا بی ،تا بی ،قم

  .ق1430 ،غدیر مکتبه ،بصره (،5ج) الکلم جوامع ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

  .ق1430 ،غدیر مکتبه ،بصره (،8ج) الکلم جوامع ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

  .دارالمفید ،بیروت ،الکبیره الجامعه زیاره شر  ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 پژوهشای علمای نامه فصا  ،«رجعوت دربواره حسون احمد دیدگاه بررسی و نقد» ،اهلل نصرت ،آیتی _
 .1393 تابستان ،30 شماره هشتم، سال ،موعود مشر 

کبوور، علووی بوواقری، _  نامه فصاا  سووهروردی، و احسووایی احموود شوویخ اندیشووۀ در هورقلیووا اصووطالح ا
  1391 پاییز ،53ش ،کالمی فلسفی های پژوهش

 .ق1411 ،اول ،اسالمی  معارف م،ق ،االبرار حلی  ،سیدهاشم ،بحرانی _

  .م2010 ،اسماعی  احمد انصار انتشارات ،المتشابهات اسماعی ، احمد ،بصری _
 ،بصووری اسووماعی  احموود کتووب نشوور مرکووز ،الکبااری اهلل ایااام ثالااث الرجعاا  ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

1433. 
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 .ق1422 ،اول ،العربی التراث احیاء دار ،بیروت ،البیان و الکشف ،محمد احمدبن ،ثعلبی _

 .ش1394 ،اول ،مهدویت تخصصی مرکز ،قم ،انحرافی فر  نامه در  ،نویسندگان از جمعی _

  .ش1362 ،اول ،نوید ،تهران ،االیقاظ ،حسن محمدبن ،عاملی حر _

 .ق1421 ،اول ،االسالمی نشر ،قم ،البصائر مختصر ،سلیمان بن حسن ،حلی _

 ،االساالمی الفقاه المعاارف دائارة موسساه مجلاه المفید، الشیخ فقهائنا من دین،صفاءال ،الخزرجی _
 .ق1424 ،31ش هشتم، سال

  .ق1419 ،اول ،البالغ ،روتیب ،الکبری الهدای  ،حمدان بن نیحس ی،بیخص _

   ق.1403 ،سوم ،العلم ن یمد ،روتیب ،الحدیث رجال معجم ،دابوالقاسمیس یی،خو _

 شویخیه، مکتوب و اشوراق فلسوفه در هورقلیوا عوالم مظواهر فریده، محرمی، سیدعباس؛ نهبی، _
 .1389 تابستان ،35ش ،دینی اندیشه نامه فص 

  .ق1409 ،اول ؟جع؟،مهدی امام سسهؤم ،قم ،الجرائح و الخرائج ،اهلل هب  سعیدبن ،راوندی _

 عووالم بوور هورقلیوا تطبیوو  در شویخیه بووه انتقووادی رویکوردی ،مهوودی افچنگوی، ؛یاسوور سواالری،  _
 .1391 تابستان ،31ش ،معرف  آینه نامه فص  مثال،

 ق.1410 ؟ع؟،صادق امام سسهؤم ،قم ،النح  و المل  فی بحوث ،جعفر ،سبحانی _

 اول، ، یووالعثمان دائر،المعووارف مجلووس ،درآبادیووح ،االنسااب ،محموود بوون عبوودالکریم ،سومعانی _
1382/1962.  

 تحقیقوات و مطالعوات سسوهؤم،تهران ،اشرا  شیخ مصنفات مجموعه ،الدین شهاف،سهروردی _
 .ش1375 ،دوم،فرهنگی

 . @aghayed :کانال از برگرفته ،تا بی ،اجتناب ،محمدباقر ،طباطبایی شریف _

 حضووووورت از پوووووس جهوووووان روایوووووات در بوووووازنگری) الووووودین،عز ،رضوووووانژاد ؛محمووووود ،شوووووهبازیان _
 ،42ش ،موعاااااااود مشااااااار  پژوهشااااااای علمااااااای نامه فصااااااا  شووووووویعه(، منظووووووور از مهووووووودی؟جع؟

 .ش1396ستانبتا

 .ش1397 ،نهم ،مهدویت تخصصی مرکز ،قم ،افسانه ره ،محمد ،شهبازیان _

 نامه فصا  دوازده، در ائموه عدد انحصار روایی قرائن بررسی ،رحیم ،لطیفی ؛محمد ،شهبازیان _
 .1396 تابستان ،21ش روشن، آینده موسسه قم، ،مهدوی های هشپژو

 .1396 ،اول ،المصطفی ،قم ،امام  در وصی  ،محمد ،شهبازیان _

 ق.1431 ،اول ،البصائر دارمکتب  ،بیروت ،الرجع  حول بحث ،سیدمحمد ،صدر _

 .ق)الف(1412 ،دارالمعارف ،بیروت ،الصغری الغیب  تاریخ ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
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 .ق)ف(1412 ،دارالمعارف ،بیروت ،الکبری الغیب  تاریخ ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

  .ق1404 ،دوم ،المرعشی اهلل آیت مکتب  ،قم ،الدرجات بصائر ،الحسن محمدبن ،صفار _

 حووزه نیمدرس جامعه اسالمی انتشارات ،قم ،القرآن تفسیر فی المیزان ،محمدحسین ،طباطبایی _
 .ق1417 ،پنجم ،هیعلم

 .1403 ،اول ،مرتضی نشر ،مشهد ،االحتجاج ،احمد ،طبرسی _

  .ش1377 ،اول ،تهران دانشگاه انتشارات ،تهران ،الجامع جوامع ،فض  بن حسن ،طبرسی _

  .ق1412 ،اول ،دارالقاری ،بیروت ،الموالید تاج ،حسن بن  فض ،طبرسی _

  .ش1372 ،سوم ،خسرو ناصر ،تهران ،البیان مجمع ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

  .ق1413 ،اول ،بعثت ،قم ،اإلمام  دالئ  ،ریجر محمدبن ی،طبر _

  .ش1375 ،سوم چاپ ،مرتضوی ،تهران ،البحرین مجمع ،محمد بن نیالد فخر ی،حیطر _

 )ف(.1411 ،اول ، یاالسالم دارالمعارف ،قم ،الغیب  کتاب ،الحسن محمدبن ی،طوس _

  .)الف(1411 اسالمی، تبلیغات دفتر ،قم ،الجعفریه العقائد ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 ،ع یالشوووو فقووووه سسوووهؤم ، روتیووووب ،المتعّبااااد ساااال  و المتهّجااااد مصاااابا  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 . ق1411

 .ق1403 ،داراألضواء ،بیروت ،الشیعه تصانیف الی الذریعه ،آقابزر  ،طهرانی _

 المکتبووو  ،نجوووف ، التقااادیم مساااتحقی إلااای المسااتقیم الصاااراط ،محمووود مووون علوووی ،نبووواطی عوواملی _
 .ق1384 ،اول ، یدریالح

 سووووووووووووووووایت در موجووووووووووووووووود ،جووووووووووووووووا بووووووووووووووووی ،تووووووووووووووووا بووووووووووووووووی ،مفاوضااااااااااااااااات ،عبوووووووووووووووودالبهاء _
 https://oceanoflights.org/fa/Abdul-Baha-Some-Answered-Questions.htm 

  .ق1405 ،اول ،الکریم دارالقرآن ،قم ،رسائ  ،الحسین بن علی ،الهدی علم _

 علمای نامه فصا  ایوران، فلسوفه و حکموت انجمون سوهروردی، نزد در هورقلیا بابک، علیخانی، _
  ش.1389 تابستان ،3 شماره ،خرد جاویدان پژوهشی

  ق.1380 ،اول ، یالعلم المطبع  ،تهران ،تفسیر ،مسعود محمدبن ی،اشیع _

 های دیوودگاه نقوود و نقلووی )دالیوو  عنصووری جسووم  معوواد ،مهوودی شووکری، ؛غالمرضووا فیاضووی، _
 اموام پژوهشوی آموزشوی سسوهؤم قوم، دوم، شوماره سوم، سال ،کالمی معرف  نامه فص  رقیب(،
  .ش1391 زمستان و پاییز ،خمینی

  ش.1375 ،اول ،رضی ،قم ،الواعظین روض  ،محمد ،نیشابوری فتال _

  .ق1410 ،اول ،الذخائر دار ،قم ،کنزالفوائد ،علی بن محمد ،کراجکی _

 مسوووجد ،قوووم ،المهااادی؟ اإلماااام األحادیاااث معجااام ،نویسوووندگان از جمعوووی و علوووی ،کوووورانی _
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 .ق1428 ،دوم ، جمکران

 نامه فصاا  قوم، بهائیووت، ضواّله فرقووه و شویعه دیودگاه از رجعووت دخوت، سووامان ی،سوامان رىیوکب _
 .1391 مهر ،178ش ،کمی و ستیب سال ،خمینی امام سسهؤم ،معرف 

کبوور یعلوو ،الکااافی ،عقوووفی محموودبن ی،نوویکل _  دارالکتووب ،تهووران ی،آخونوود محموود و یغفووار ا
  .ق1407 ،چهارم ، یاإلسالم

  .ق1403 ،دوم ی،العرب التراث اءیداراح ،روتیب ،بحاراالنوار ،محمدباقر ی،مجلس _

 .ق)ف(1406 ،اول ،مرعشی اهلل آیت کتابخانه ،قم ،االخیار مالذ ،محمدباقر ،مجلسی _

 .)الف(1406 ،دوم ،کوشانبور ،قم ،المتقین روض  ،محمدتقی ،مجلسی _
 ق1413 ،اول ،مفیوود شوویخ کنگووره ،قووم ،المختااارة الفصااول ،نعمووان محموودبن محموودبن ،مفیوود _

  .)الف(

 ،دیومف خیشو کنگوره ،قوم ،العبااد علای اهلل حجاج معرفا  فی االرشاد ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .)د(ق1413 ،اول چاپ

 .)ف(ق1413 ،السروی  المسائ  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .)ج(ق1413 ،المقاالت اوائ  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 ،سوووم ،جمکووران مقوودس مسووجد ،قووم ،المنتظاار اخبااار فاای عقدالاادرر ،وسووفی ی،شووافع یمقدسوو _
 ق.1428

 رجعووت، موضووو  شناسووی منبوو  ،رضووا ،سووحر موورادی ؛زهووره ،مقوودم اخوووان ؛سوویدمجید ،نبوووی _
 .1393 پاییز ،15ش ،پژوهی امام  نامه فص 

  ق.1418 ،ششم ی،اسالم نشر ،قم ،رجال ی،عل احمدبن ی،نجاش _
  ش.1383 ،اول ،مشعر ،قم ،بهائیان ،محمدباقر دیس  ،نجفی _

 .1360 ،خیام ،قم ،المضیئه االنوار منتخب ،عبدالکریم بن علی ،نجفی نیلی _

 ق.1422 ،اول ی،األعلم ،روتیب ،الناصب الزام ی،عل ی،رئحا یزدی _
 


