
  
  
 
  
  

  ﹡﹍︀ری در ︫﹫︺﹥ و ︑﹙﹫﹏ ﹋﹞﹫️ و ﹋﹫﹀﹫️ آن︎﹫︪﹫﹠﹥ ر︗︺️
 ﹜﹫︧﹡︡﹫︨﹫ز ︡ر︡1ی  

  ﹊﹫︡ه
توجـه   ،اکرمصر پیامبر مسلمانان به ویژه شیعیان به موضوع رجعت از ع

ي که شیعیان اغلب در اثبات آن و اهل سنت در نفـی آن  ا گونهاند؛ به داشته
شیعه و سنی در نفی و اثبات رجعت و ردیـه آن توسـط    اختالف .اندکوشیده

چنـان نیازمنـد   از آن دارد که رجعت هم نشان !چند نفر از نویسندگان شیعی
ي ا چـه یدرنگـاري اسـالمی را   ه رجعتبررسی پیشین نگارنده .بازخوانی است

تر بـه آن توجـه شـده    ؛ موضوعی که کمداند یم گفته شیپبراي حل مسأله 
-شود که پیشینه رجعتمی مواجهحاضر با این پرسش  مقاله نتیجه، در است؛

ــت     ــات رجع ــی و اثب ــأله نف ــل مس ــه ح ــی ب ــه کمک ــیعه، چ ــاري در ش نگ
تـابعی از اوضـاع زمانـه     ي مختلـف، ها دورهنگاري در رجعت) سؤال(؟کند یم

 .ي رجعـت، توجـه شـده اسـت    هـا  تیرواتر به بررسی سندي بوده و لذا کم
هاي مختلف، به قصد نشان دادن فراز نگاري در قرن ی رجعتبررس) فرضـیه (

ـ گ یمـ نگـاري در آن صـورت   ي آن و لزوم توجه به درسـت ها بینشو   .ردی
ــتحل) هــدف( موضــوع تــاریخی در دو بخــش نگــاه کمــی و کیفــی بــه  لی

برگزیـده   سؤالي است که این مقاله براي عرضه پاسخ ا وهیش نگاري، رجعت
بازنگري سندي در احادیث مربوط به رجعت که در پرتـو   لزوم) روش( .است

ي از رجعـت را  تـر  يجـد تصـویر   تواند یم، دهد یمیی روي گو یکلپرهیز از 
  )یافته( .نشان دهد

  واژ﹎︀ن ﹋﹙﹫︡ی
  .و آخرالزمان بدعتمعصومین،  ،یسن ،عهیش رجعت،

                                                    
  .حدیث، جامعه المصطفی العالمیه دکتري علوم قرآن و .1
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﹤﹞︡﹆﹞  
 در آخرالزمـان بـه ایـن دنیـا     از مردگـان  يا عدهو بازگشت  از رجوع عبارت استرجعت 

آگـاهی   ،امر آناعتقادي و تقریباً ناشناخته است و مردم به  ايمسألهرجعت  .قیامتاز  پیش
یـن  ا ضرورت ،آید به دست مسأله نیاز اعمیق  یتا آگاهپس  .ندارند حیصحمستند  و کافی

ـ  یدرمـ  ،تاریخ شیعه در طولعمیق رجعت  یبا بررس. است ریناپذ اجتناب پژوهش کـه   میابی
 العمـل  عکـس دو نـوع   :معصـومان آن توسط  شو گستر آغاز طرحدرهمان  مسألهاین 

ـ اسـالمی   در جامعهمتفاوت را  ـ  :داشـته اسـت   یدر پ خـاص   و اصـحاب شـیعیان   یاز طرف
مخالفــان  ادلــه و رددرصــدد اثبــات آن  ،بزرگــواران از آنبــه واســطه پیــروي  ،:ائمــه

 بـه ، را نوعی بدعت دانسـته  مسألهاین  ،شیعه از مخالفانبعضی  ،دیگر از طرف .آمدند یبرم
 آنـان و نیز مخالفـت   دیتأکو شاید به علت همین  کردند یمن به آن برخورد اشدت با معتقد

  .گردیدن آغاز نااصحاب خاص آ توسطو  :مامانادرزمان  نگاري رجعتبود که 
اسـت   و شفافثابت کند که عقیده رجعت یک عقیده مسلم  تابر آن است  پژوهش، نای
  .اند نوشتهزیادي  يها کتاببراي اثبات آن  در طول تاریخ عالمان که

  

  ︑︀ر︀︊﹞ ﹤︙︒ ر︗︺️
در ذهن ایجاد کنـد و   تصویر روشنی از آن تواند یم ،مطالعه تاریخی در مورد یک پدیده 

 ،بـا توجـه بـه مسـتندات تـاریخی      ،رو نیازا. موجود را پاسخ دهد يها یشیندا از کجبسیاري 
  :گرفت در نظرسه دوره براي مباحث رجعت در بستر تاریخ  توان یم

1. ︩دوره ︎﹫︡ا  
 .ردیـ گ یبرمـ  دررا  7شهادت امـام سـجاد   يقمر 95دوره از عصر رسالت تا سال  نیا

منـان  ؤو در زمـان امیرم  کردنـد مطـرح  عنوان خـروج   با اکرمپیامبر بار اولین  را رجعت
ـ در م .بـه رجعـت تعبیـر شـد     از آن 7حضرت علـی   در 7عبـارات حضـرت علـی    انی
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︕﹡ ﹤︾﹑︊﹛که  یاتیاز روا یدر بعضاز این کلمه با معناي اصطالحی آن استفاده نشده؛ اما  ،ا

ـ از ااسـتفاده آن حضـرت    ،به آن حضرت منسوب شـده  ︋︀را﹐﹡﹢ارهمچون  یدر کتب  نی
  )47: 53ج ، تا یبمجلسی، ( .است گردیدهمعناي اصطالحی آن نقل  لغت با

  :قبل از شهادت به یارانش فرمود 7امام حسین

︋﹥ ︠︡ا ﹇︧﹛ آن ﹝﹆ـ︡ار ﹋ـ﹥ ︠︡او﹡ـ︡ ︋﹢ا﹨ـ︡      ︎︦ !︋︪️ ︋︣ ︫﹞︀︋︪︀رت ︋︀د 
 ، ︠︡ا ﹝︣ا و ︫ـ﹞︀ را از ﹋﹠︡ ﹩﹝و﹇︐﹩ ﹇︸ ︀﹞ ﹜︀﹢ر  ︨︍︦ ﹝︀﹡︡، ﹛﹫﹇︊︣ ︠﹢ا﹨در 
﹝ـ︀   ﹋ـ﹥  ﹩در︀﹜ ︣د﹫﹎ ﹩﹝ن ا﹡︐﹆︀م ︀︸︀﹜﹞ از ︀﹇7﹛︨︍︦  ؛آورد ﹩﹝︋﹫︣ون  ﹇︊︣

  ) 1409:17︋﹟ ︫︀ذان، ا( .و ︫﹞︀ ︫︀﹨︡ آن ﹨︧︐﹫﹛

ان « فهیشـر آیه  تفسیر نقل کرده که آن حضرت در 7سجاد از امام نیز ابوخالد کابلی
تو را به معـاد   ،که قرآن را بر تو فرض نمودآن ؛»الذي فرض علیک القرآن لرادك لی المعاد

  :فرمود) 85:قصص( گرداند یبرمه و بازگشتگا

. ﹎ـ︣دد  ﹩︋︣﹝ـ ︋﹥ ︨﹢ی ︫ـ﹞︀   د﹍︣ ر︀︎﹫︀﹝︊︣︑︀ن ︋︺﹠﹩  ؛»︣︗︹ ا﹜﹫﹊﹛ ﹡︊﹫﹊﹛«
  )56: 52ج  ،︑︀ ﹩︋ ﹝︖﹙︧﹩،(

اتفاق خواهـد   ندهیدر آخالصه این که در این عصر، رجعت به عنوان یکی از اسراري که 
دنـد و مـدتی طـول    آن را شـیوع دا  کم کمو  شد یمگفته  :به اصحاب خاص ائمه ،افتاد

از استدالل و نقـد و رد آن   ،مرحله نیدر ا ،رو نیازا ؛کشید تا اذهان عموم با آن انس گرفت
  .کنندگان بوده استرجعت دربارهخبري نیست و عمده مطالب طرح شده، 

  ﹩و ︋︀﹜﹠︡﹎دوره ر︫︡  .2
قمـري را   260 سـال  در اتا ابتـداي غیبـت صـغر    7بین شهادت امام سجاد يها سال

 ،ایــن دوران يهــا یژگــیویکــی از . دوره بالنــدگی اندیشــه رجعــت تلقــی کــرد انتــو یمــ
، ائمـه دیـن بـا    در مقابـل  .اعتقاد بـه رجعـت اسـت    دربارهبرخی از اهل سنت  يریگ موضع

ایـن   7صـادق زمـان امـام    در .کردند یماز عقیده به رجعت دفاع  ،تمسک به آیات قرآن
بـا چنـین    ،اهب اهل سنت در مقابل شیعهبه طوري که همه مذ ،مخالفت به اوج خود رسید
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قوي از کیـان ایـن اعتقـاد     يها استداللبا  7صادقبه ستیز برخاستند که امام  يا دهیعق
  )53:40ج  ،تا یب مجلسی،. (نمودند یمدفاع 

 ،وقـت در مباحـث مختلـف اسـالمی     يخلفـا  از طرف یسؤاالتتشکیل مناظرات و طرح 
 یسـؤاالت منـاظرات و   گونه نیابا طرح  خواستند یم ها آن. این عصر بود يها یژگیویکی از 

  : حسن بن جهم گوید. مأمون مانند سؤاالت ؛مختلف، ائمه دین را تضعیف کنند

در ، ﹡︷ـ︣ ︫ـ﹞︀   ا︋﹢ا﹜︧﹟ای «: ︻︣︲﹥ دا︫️ 7ر︲︀︋﹥ ا﹝︀م  ﹝︃﹝﹢نروزی 
ا︻︐﹆︀د در︨︐﹩ ا︨️ و ا﹟ ر︗︺️ «︱︣ت ﹁︣﹝﹢د﹡︡؟ » ر︗︺️ ﹫︧️؟ ﹝﹢رد

در︋︀ره آن ︨ـ﹟   و ﹇︣آنی ﹎︫︢︐﹥ ﹨﹛ ︋﹢ده ﹨︀ ﹝️ا در ︗︡︡ ﹡﹫︧️؛ ﹝︧︃﹜﹥
 ﹟ـ در ای ﹎︫︢ـ︐﹥ ︋ـ﹢ده،   ﹨ـ︀  ا﹝️﹨︣﹥ در ": ﹁︣﹝﹢ده ﹎﹀︐﹥ و ر︨﹢ل ︠︡ا

︺﹠ـ﹩   "︋︀ ﹎﹢ش؛ و ﹎﹢ش︨︀ن ︗﹀️ ︋﹢دن ﹡︺﹏ ︋︀ ﹡︺﹏ ︋﹢د ︋﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︤﹫﹡ا﹝️ 
و  ا﹁︐︡ ﹩﹝ا﹝️ ﹨﹛ ا︑﹀︀ق  ﹟در ای ﹎︫︢︐﹥ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده، ﹨︀ ا﹝️د﹇﹫﹆ً︀ آ﹡︙﹥ در 

 ﹩﹊ ️︺︗ی ﹎︫︢︐﹥ ︋﹢ده ا︨️﹨︀ ا﹝️﹝﹢ارد ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده در  از آنر«.  

  و ﹎︧︐︣شدوره ︑﹊︀﹝﹏  .3
به تدریج اعتقاد به رجعت، به عنوان یکی از شعارها و ) قمري به بعد 260از (دوره  نیدر ا

  : مطلب است که فرمود نیبر اممیزات شیعه از اهل سنت درآمده که فرمایش شیخ مفید دال 

 ﹩را ︋︺ــ︡ از ﹝︣﹎︪ــ︀ن و ︎ــ﹫︩ از ︋︣︎ــ ︀﹝﹞ــ︡ از ا﹝ــ️︠︡او﹡ــ︡ ︫ــ﹞︀ری 
︫﹫ ﹝﹀﹫︡، ( .ا︨️و ا﹟ ا︠︐︭︀︮︀ت ﹝︢﹨︉ آل ﹝﹞︡  ︤د﹫ا﹡﹍ ﹩︋︣﹝﹇﹫︀﹝️ 

︋﹩ ︀︑ :32(   

اعتقاد به رجعت را  ،مهم آن يها تیشخصهنگام معرفی شیعه و  ،نویسندگان اهل سنت
رش ایـن  شیعه براي گسـت  ورانهاندیش ،دوره نیدر ا. شمردند یبرمآنان  هايویژگیاز یکی 

  :گسترده ادامه دادند طور بهدو عمل سابق را  ،از آن و دفاعمردم  انیدر ماعتقاد 
   علمی؛ و مقاالت ها کتابنگارش ) الف 

  .تشکیل مناظرات با اهل سنت)ب
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  ︫﹫︺﹥ ︀ن﹫در ﹝ ﹡﹍︀ری ر︗︺️︎﹫︪﹫﹠﹥ 
است کـه بـه طـور مسـتقل بـه       ییها رسالهو  ها کتاب ،جا نیدر ا نگاري رجعتمنظور از 

ـ  یدرم ،تاریخ شیعه در طولرجعت  مسألهبررسی  با .اند پرداختهرجعت  لهمسأ کـه ایـن    میابی
 در متفـاوت را  العمـل  عکـس نوع  دو :ائمهدرهمان آغاز طرح گسترده آن توسط  مسأله

از واسـطه پیـروي    بهخاص  و اصحابشیعیان  یاز طرف :جامعه اسالمی در پی داشته است
از بعضـی   ،طـرف دیگـر   از .آمدنـد  یبرمـ مخالفان  ادله رداثبات آن و درصدد ،بزرگواران آن

ن بـه آن برخـورد   اشـدت بـا معتقـد    بـه  ،را نوعی بدعت دانسـته  مسألهشیعه این  مخالفان
ـ تأکشاید بـه علـت همـین     .کردند یم مخالفـت مخالفـان بـود کـه      نیـز  و :ائمـه  داتی

 انشـمندان دتوسـط   و شد آغاز اناصحاب خاص آن و توسط :ائمهزمان از  نگاري رجعت
در  هـا  آنتـر  که بیش اندنگاشتهزمینه  نیدر افراوانی  يها کتابآنان دارد  هنوز ادامهشیعه 
 یخـادم (.رفته است نیاز بمنازل علماي شیعه  اشرار به و هجومتاریخ با گذشت زمان  طول

  :میکن یمموجود اشاره  يها کتاببه  در ادامه،لذا ) 213: 1370شیرازي، 

  ︐︭︀︮﹩ ︑︃﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ر︗︺️ا︠ ی﹨︀ ﹋︐︀ب )ا﹜︿
  :؛ از جملهاست شدهبر صد کتاب در این زمینه شناسایی  بالغ

: 2ج، 1375، طبسـی (7شیخ حیدر ابواسد از اصـحاب امـام صـادق    از ا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .1
  ؛)358

 7يهـاد امـام   از اصـحاب ابویحیی احمدبن داود بن سعید فزاري جرجـانی  : ا﹜︣︗︺﹥ .2
  ؛)37 :1418احمدبن علی،(

  ؛7يرکو عسامام هادي  از اصحابفضل بن شاذان  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .3

 همو؛ ، از︢و ا﹜﹠︺﹏ ︋︀ا﹜﹠︺﹏ .4

  همو؛ ، از﹨︀ ︒و ا︀دا﹜︣︗︺﹥  .5

6.  ︒︡ ﹏︾ همو؛ ، از︊️﹫از  
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  ؛عیاشی محمد بننصرمحمدبن مسعود بن  یأب ، ازا﹜︣︗︺﹥ .7

  ؛)352: 1418احمدبن علی،(صدوق شیخ  ، ازا﹜︣︗︺﹥ .8

  ؛صدوق خیش ، ازا﹜﹠︺﹏ ︋︀ ا﹜﹠︺﹏ ︢و .9

 ؛حسن بن یوسف بن مطهر عالمه حلی ، ازا﹜︣︗︺﹥ ︊︀تا︔ .10

  ؛حسن بن سلیمان بن خالد ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .11

 یحلــحســن بـن ســلیمان بـن خالــد    نوشــته ،وا﹜ــ︣د ︻﹙ـ﹩ ا﹨ــ﹏ ا﹜︊︡︻ـ﹥   ا﹜︣︗︺ـ﹥  .12
  ؛)92: 1ج  ،1408تهرانی،(
 از قـرن  و پـس ناشـناخته   ، نویسندهو ا﹜︧﹠﹥﹝﹟ ا﹜︐﹑وه  ﹨︀ و و︗﹢با﹜︣︗︺﹥  ا︔︊︀ت .13

  ؛هشتم
  ؛محقق کرکی نورالدین علی بن حسین بن عبدالعالی، نوشته ﹜︣︗︺﹥ا ا︔︊︀ت .14

  ؛یحیی بحرانی نیالد شرفشیخ  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .15

︣ و︗ـ﹢ب ا﹜︣︗︺ـ﹥    ا︔︊ـ︀ت  .16 سـید   ، ازا﹜﹊︣︋ـ﹥ ︻ـ﹟ ا﹜﹞﹠ـ︐﹆﹛ ﹜ـ﹛ ا﹜︣︗︺ـ﹥      و ︑﹀ـ
  ؛کاظمینی اهللا فتحامیرمحمود 

︡      و ︸﹢را﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .17 سـید   ، ازا﹜︖﹥ وا﹐︠︊ـ︀ر ا﹜﹞ـ︀︔﹢ر ﹁﹫ـ︀ ︻ـ﹟ آل ﹝﹞ـ
 ؛محمد حسینی استرآبادي امیرمومن بن دوست

  ؛المعاد رهیذخو  کفایه نویسنده سبزواري، محمدباقرسید  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .18

19. ﹜︀︻د  ﹟︡﹛محمـد محسـن بـن     ، ازا﹜︣︋﹫﹥ ﹁﹩ ا︔︊ـ︀ت ا﹜﹊ـ︣ه وا﹜︣︗︺ـ﹥    و ﹋︪︿ا
  ؛مشهدي نیالعابد نیزبن  اهللا تیعنامحمدحسین بن 

  ؛)5 :1362عاملی،( یابنتنکسلمان بن محمد گیالنی  ، ازر︗︺️ .20

محمـد بـن حسـن بـن علـی بـن        ، از﹝﹟ ا﹜︖︺﹥ ︋︀﹜︊︣﹨︀ن ︻﹙ـ﹩ ا﹜︣︗︺ـ﹥   ﹆︀ظا﹐ .21
  ؛محمدبن حسین حر عاملی
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22. ﹫؛محمد بن آقا خوانساري نیالد جمالآقا  ، ازا﹐﹝﹢ات ︀ت  

  ی؛محمدباقر مجلسعالمه  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .23

 یمجلسـ عالمـه   از شـاگردان سلطان محمودبن غالم علی طبسی  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .24
 ؛)248: 2ج  ،1404تهرانی،(
  ؛تفسیربرهانسیدهاشم بحرانی، صاحب  ، ازا﹜︣︗︺﹥ .25

  ؛حسن بن عبدالرزاق الهیجی ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .26

محمـد هاشـم شـاهرودي     ، ازا﹜︖﹙﹥ ا﹜﹞︭︣﹟ ︻﹙﹩ ا﹡﹊︀ر ا﹜︽﹫︊﹥ وا﹜︣︗︺ـ﹥  ار︫︀د .27
  ؛خراسانی

اهیم درازي احمـدبن ابـر   از ﹁﹩ ︋﹆︀ءا﹜﹠﹀︦ ور︗︺︐ـ︀ ︋︺ـ︡ ﹝ـ﹢ت ا﹜︖︧ـ︡،     ر︨︀﹜﹥ .28
  ؛بحرانی

  ؛عبداهللا بن الحاج صالح بن جمعه بن علی بن شعبان خیش ، ازا﹜︣︗︺﹥ .29

30. دلدار علی بن محمـدبن سـید عبـدالهادي نقـوي      دیس ، ازا﹜︧﹠﹥ وا﹝︀︑﹥ ا﹜︊︡︻﹥ ︀ء﹫ا
  ؛)60: 1914صاحب، ( ينصرآباد

  ؛محمد بن عاشورا کرمانشاهی مأل ، ازه ا﹜﹀︣ج︋︪︀ر .31

  ؛بروجردي اصغر یعل ، از️ ا﹞﹥ ا︵︀ردر آ︔︀ر ︸﹢ر و ر︗︺ ﹡﹢را﹐﹡﹢ار .32

  ؛احسائی نیالد نیزشیخ احمد بن  ، ازا﹜︣︗︺﹥ .33

  ؛احمد احسائی از شاگردانیکی  ، ازوا﹜︣︗︺﹥ ︊﹥﹫ا﹜︽ .34

 )1327:203قمی، ( یفیقطشیخ سلیمان بن احمد آل عبدالجبار  از ا﹜︣︗︺﹥، ا︔︊︀ت .35

سـماعیل  سیداحمد بن حسن بـن ا  از وا︀د︓︀ا﹜﹞﹠﹆﹢﹜﹥ ︻﹟ ا﹨﹏ ا﹜︺︭﹞﹥، ا﹜︣︗︺﹥ .36
  ؛بن ابراهیم
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37. ︫︀﹛؛سید میرعلی نقی سامان ،︻﹙﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥ ﹥﹫ا  

  ؛میرزا عبدالرزاق همدانی ، ازوا﹜︣︗︺﹥ ﹥﹫ا﹐﹝︀﹝ .38

  ؛هدایت صادق از ،زر︑︪️ ﹟﹫در آ و ︸﹢رر︗︺️  ﹝︧︃﹜﹥ .39

محمد بن عیسی بن محمـدبن علـی    ، از ﹁﹩ ر︗︺﹥ ︋﹫️ ا﹜﹠︊﹩ ا﹜﹞︐︀ر ﹡﹢را﹐︋︭︀ر .40
  ؛بن حیدرشروکی مجیرواي

سیدمحمد حسن صدربن هـادي موسـوي عـاملی کـاظمینی آل      ، ازا﹜︣︗︺﹥ ︒ا︀د .41
  ؛)12 :1323حسین،(صدرالدین 

أبی احمد عبـدالعزیز بـن یحیـی بـن      ، از﹁﹩ ﹇︐︀ل ا﹨﹏ ا﹜﹆︊﹙﹥ وا﹡﹊︀ر ا﹜︣︗︺﹥ ر︨︀﹜﹥ .42
  ؛احمد بن عیسی جلودي

  ؛به اردبیلی و متخلصمیرزا محسن عماد مشهوریه خوشنویس  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ︀تآ .43

  ؛سخنور محمدباقرابراهیم بن  از ︀م ﹁﹩ ﹊﹢﹝﹥ آل ﹇︀﹛ ﹝﹞︡،ا﹐﹡︐﹆ ︿﹫︨ .44

  ؛)117: 1400طبسی،( یجانیالر اهللا نعمت ، ازا﹜︣︗︺﹥ .45

 ؛احمد بن صالح بن طوق قطیفی ، ازا﹜︣︗︺﹥ .46

  ؛بن حسن علی حائري سنقري همدانی یمحمدعل ، ازا﹜︽﹫︊﹥ وا﹜︣︗︺﹥ ر︨︀ل .47

48. ︰همو؛ از ا﹜︊︡︻﹥ ﹝﹟ ا﹡﹊︀ر ا﹜︣︗︺﹥، د  

49. ﹤﹀︑ ︀﹝﹐︀ن،ا﹨﹏ ا﹞ّ︤﹛ا﹜︺︭︣ وا ︉︀︭﹛ محمد بـن عبـد علـی بـن محمـد       از ن
  ؛الجبار

  ؛تستري لکهنوي يموسو اکبر یعلعباس بن  محمد ریم ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .50

  ؛سید محمد عبادت نقوي ، از︻﹆﹫︡ه ر︗︺️ .51

بن بـاقربن   محمدصادق دیس ، ازوا﹜︣︗︺﹥ ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥ ︋︀﹜︊﹫︀ن ا﹜︺︭︣ی ا﹜﹊︣ه .52
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  ؛)291: 17ج  ،1408تهرانی،(محمد موسوي هندي 
  ؛شریف بن علی مدد کاشانی اهللا بیحب از ،:در ︋﹫︀ن ر︗︺️ ا﹞﹥  ر︨︀﹜﹥ .53

نجمـی   یمحمـدتق عبـدالرحیم بـن    ، ازا﹜﹀︭﹢ل ا﹜﹞﹞﹥ ﹁﹩ ﹝︧ـ︃﹜﹥ ا﹜︣︗︺ـ﹥   ر︨︀﹜﹥ .54
  ؛ییخو

55. ︡﹞️︺︗؛سیدابوالحسن موالنا ، ازی و ﹝︧︃﹜﹥ ر  

یـان  ب محمدحسـن احمـدبیان بـن    ، ازا﹜﹞﹠︱﹢د ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥ ا﹜﹞﹢︻﹢د ︗﹢﹨︣ .56
  ؛الواعظین اصفهانی

  ؛محمد طبیب زاده از وا﹜︷﹢ر، ا﹜︣︗︺﹥ .57

بـن محمـد    يمحمدمهـد  دیسـ  ، ازا﹐﹝﹥ ﹝﹟ ا﹜︱︺︖﹥ ﹁﹩ ا︔︊ـ︀ت ا﹜︣︗︺ـ﹥   ﹆︀ظا﹐ .58
  ؛موسوي اصفهانی کاظمینی

: 1ج ، 1404تهرانـی، ( يبهـار  محمـدباقر  نوشـته  ،ا﹐﹝﹢ات ﹇︊﹏ ︸﹢را﹜︖ـ﹥  ︋︺︒ .59
  ؛)201

  ؛آباد شمسرئیس  نیالد شرفسید الطاف حسین بن  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ︎︥و﹨︩ .60

︡    ︨﹑︨ـ﹏  .61 عبـدالرزاق مجتهـد حــائري    ، ازا﹜︡ـ︡ ︻﹙ــ﹩ ︻﹠ـ﹅ ︻︊ـ︡ا﹜﹢﹨︀ب ﹁︣ــ
  ؛اصفهانی

 ؛بن عبدالکریم دهدشتی بهبانی نجفی محمدباقر از ا﹜︧︀﹋︊﹥، ا﹜︡﹝︺﹥ .62

  ي؛آباد شاهبن محمدجواد  یمحمدعل ، ازوا﹜︣︗︺﹥ ﹞︀نا﹐ .63

  ؛صح دهخوار خانیقلی نا یعل از ا﹜︷﹢ر ﹁﹩ ا﹡︐︷︀ر وا﹜﹀︣ج وا﹜︧︣ور، ︀تآ .64

  ؛سنقري نیالد شرفسیدعلی محمدعلی  از ا﹜︪﹫︺﹥ ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥، ︋︣﹨︀ن .65

بـن حسـین علـی فقیـه ایمـانی       محمـدباقر  از ا﹜﹞︖﹥ ﹁ـ﹩ ﹋﹫﹀﹫ـ﹥ ا﹜︣︗︺ـ﹥،    ︦﹫ا﹡ .66
  ؛اصفهانی
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67. ﹤﹀︑  ️︺︗را﹜︪﹫︺﹥ درا︔︊︀ت ر﹢︸ و ﹤﹝سید حسین بن نصراهللا بن صـادق   ، ازا
  ؛)77: 1381اب ماه دین،مجله کت( یاالرومالموسوي الحسینی 

  ؛علی سعادت پرور از ا﹜﹞︱﹫﹥ ﹁﹩ ا﹜︽﹫︊﹥ وا﹜︷﹢ر وا﹜︣︗︺﹥، ا﹜︪﹞﹢س .68

  ؛سمیسم نیمحمدحس از ﹁﹩ ︻﹑﹛ ا﹜︷﹢ر وا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥، ر︨︀﹜﹥ .69

  ؛ربانی خوارستگانی یمحمدعل ، از﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥ ر︨︀﹜﹥ .70

  ؛وزیري فرد محمدجواد از ﹡﹢ر، ︸﹢ر .71

  ؛خراسانی محمدجواد از ،در ر︗︺︫️﹫︡  ︋︀ز﹎︪️ .72

  ي؛محمدباقر بهبود ، ازر︗︺﹥ .73

ج  ،1408تهرانـی،  (علی بن حسن علی همدانی  محمدبن ، ازا﹜︖﹥ وا﹜ُ︣ـ︗︺﹥ ︀تآ .74
  ؛)47: 1

  ؛سحاب ابوالقاسم از ی ا﹝️ در ا︔︊︀ت ر︗︺️،︡ار﹫︋ .75

  ؛شیخ عباس علی شاهرودي از ا﹜︪﹫︺﹥ ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥، ︋︣﹨︀ن .76

  ؛سیدهبه اهللا بهشتی الري ، ازا﹜︣︗︺﹥ ︀ ︋︀ز﹎︪️ ﹝︣د﹎︀ن ︋﹥ د﹡﹫︀ ︋︪︀رة .77

78. ﹏﹐د  ﹤︺︗︣﹛ا ︀ا؛حسن عالمی کرمانشاهی از ،و ر︗︺️ ﹞︀ن  

  ؛مجتبی قزوینی از ﹁︣﹇︀ن، ︀ن﹫︋ .79

  ؛نژادحمید  از ،و ︻︐︣ت﹇︣آن ﹋︣﹛  ︡﹎︀هاز د ر︗︺️ .80

  ؛هاشم اشراقی سرابی تبریزي اهللا یولمحمد  مأل ، ازا﹜︣︗︺﹥ ا︔︊︀ت .81

  ؛سینی زنجانی قمیح اهللا تیعناسید احمدبن  از ،و ر︗︺️ ﹞︀نا .82

  ؛نواب رضوي لکهنوي محسندیس ﹁﹩ ا﹜︣︗︺﹥، ا﹜﹠︺︖﹥ .83

  ؛)466: 3ج  ،1352شریف رازي،( ینیقزوسیدابوالحسن رفیعی حکمی  ، ازر︗︺️ .84
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  ؛محدث ارموي نیالد جمال از ،و ر︗︺️ ﹞︀نا .85

86. ﹤︖﹛حسـینی،  ( یجـ یالهمحمدبن حسین بن مهدي مهدوي سعیدي  از وا﹜︣︗︺﹥، ا
  ؛)1404:142

  ؛یزدي حائري یعل ، از2جلد  ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︖﹥ ا﹜︽︀︉ ا﹜﹠︀︮︉ ا﹜︤ام .87

  ؛طبسی خراسانی نجفی محمدرضا از ا﹐ُ﹝َـ﹥ ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜َ︣ـ︗︺﹥، ﹥﹫︑﹠︊ .88

89. ︨︀︎ ،﹩﹚﹎؛بن محمد سدهی اصفهانی ینق یعلفیض االسالم سید  از ﹡︀﹝﹥ از  

  ؛اصفهانی ینق یعلاالسالم سید  ضیف از ﹎﹞︪︡﹎︀ن ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥، ر﹨︊︣ .90

  ؛محمدرضا طبسی خراسانی نجفی مشهور به فاضل طبسی از ﹥،وا﹜︣︗︺ ︺﹥﹫ا﹜︪ .91

  ؛رضا نژاد نیحس غالم از ر︗︺️، ﹝︧︃﹜﹥ .92

ـ سـید   از ﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥، ا﹜﹠︺︖﹥ .93 نقـوي بـن ابوالحسـن ممتـاز العلمـاء       ینقـ  یعل
  ؛لکهنوي
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  ︾﹫︣ا︠︐︭︀︮﹩ ︑︃﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ر︗︺️ ی﹨︀ ﹋︐︀ب )ب
هـا  ایـن کتـاب   .هم اشاره کنیم اند پرداختهدیگري که به رجعت  يها کتاباست به  الزم

  :عبارتند از
﹐︱ـ︣ه   ﹝ـ﹟  ،طوسـی  شـیخ  ︑︉︢ ،کلینی﹩ ﹋︀﹁ ، ︮﹫﹀﹥ ︨︖︀د﹥،قرآن کریم

︡  ﹋﹞ـ︀ل  ،︭︠ـ︀ل  ا﹜﹀﹆﹫﹥، ︻﹫﹢ن ا﹐︠︊︀ر، ﹝︺ـ︀﹡﹩ ا﹐︠︊ـ︀ر،    ︔ـ﹢اب  ، ا︻︐﹆ـ︀دات، ﹟ا﹜ـ
 ﹋︊﹫ـ︣،  ﹝︭ـ︊︀ح  ؛همگی از آثار شیخ صدوق است که ︡﹫︑﹢ا﹐︻﹞︀ل، ︻﹆︀ب ا﹐︻﹞︀ل و 

، ︠﹑︮ـ﹥  کفعمـی  ﹝︭ـ︊︀ح  ،فرزند شـیخ ، ا﹝︀﹜﹩ طوسی خیاز ش︽﹫︣ و ︾﹫︊️ ︮ ﹝︭︊︀ح
، کشی ر︗︀ل ،استرآبادي ر︗︀ل ،شیخ ﹁︨︣️ ،ابن داوود ر︗︀ل ،نجاشی ر︗︀ل ،عالمه
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محمدبن علی  ﹥﹋﹀︀ ،قولویها﹜︤︀ده  ﹋︀﹝﹏ و ﹝︤ار ،برقی ﹝︀︨﹟ ،علی بن ابراهیم︑﹀︧﹫︣ 
 ﹋︪ـ︿  ،مفید ار︫︀د ،راوندي ︀ء﹫ا﹐﹡︊ ﹇︭︬ ،سیدمرتضی، ر︨︀﹜﹥ ﹝﹊﹛ و ﹝︐︪︀︋﹥ خزاز

، ﹇ـ︣ب ا﹐︨ـ﹠︀د   صـفار ، ︀︭︋︣ ا﹜︡ر︗︀ت طبرسی ︀ن﹫ا﹜︊ ﹝︖﹞︹ ،راوندي ︕︠︣ا ا﹜︽﹞﹥،
علی بـن یـونس   ﹝︧︐﹆﹫﹛  ︮︣اط ،طبرسی، ا︐︖︀ج حافظ رجب برسی، ﹝︪︀رق حیمري
، ﹝ـ︕ ا﹜ـ︡︻﹢ات و   سیدابن طـاووس  ﹜﹢ف ،شیخ حسن طبرسی، ︗︀﹝︹ ا﹐︠︊︀ر عاملی

 ﹤︖﹝﹛︡دیلمیا﹜﹆﹙﹢ب  ار︫︀د ،سید﹋︪︿ اا﹜﹀﹢ا ﹟﹊︧﹞ ،،  زیـد الـدین عـاملی    خیشـ، 
، ر︨ـ︀﹜﹥  سلیم ابـن قیسـی هاللـی    کتاب ،سید رضی ا﹜︊﹑︾﹥ ﹡︕، طبرسیا﹜﹢ری  ا︻﹑م

، ︑﹀︧﹫︣ حمیري، د﹐﹏ کتاب قائم فضل بن شاذان، شیخ حسن بن سلیمان بن خالد قمی
︣  ا﹜﹠︊ـ﹢ه،  د﹐﹏ ،خ مفیدیش، ︻﹫﹢ن و ﹝︀︨﹟ عیاشی ︀ن عبـداهللا سـعدب ا﹜︡ر︗︀ت ︋︭ـ ،
ـ ︑﹠︤ ،حسن بن محمد بن جمهور وا︡ه کتاب نعمانی،︑﹀︧﹫︣  ﹏  مفیـد ﹁︭ـ﹢ل   للیـاري ،

 ︡ا﹜﹀﹢ا ︤﹠﹋ ︣︀︭︋ ︭︣︐﹞ر︨ـ︀﹜﹥  طاووس ابن ﹝︤ار ،مفید ﹝︤ار ،دیشه﹝︤ار ، کراجکی ،
️ ﹫︾ محمد بن عباس ثقـه،  ﹏︑︃و کتاب سعد بن عبداهللا در اقسام آیات قرآن، ، نعمـانی  ︊ـ

︡ا﹜﹀﹢ا ︡2: 1362عاملی،( .....و خیش﹝﹠︀﹇︉  و بیخط زوا(  

 

  ﹋﹠﹠︡ه ر︗︺️ رد ی﹨︀ ﹋︐︀ب )ج
  :به دو بخش تقسیم کرد توان یمرا که در رد رجعت نگاشته شده  ییها کتاب

  ﹨︀ی ا﹨﹏ ︫﹫︺﹥﹋︐︀ب. 1
  :از شیعه در رد رجعت نگاشته شده است ذیل يها کتاب بررسی به عمل آمده، در

  ؛شریعت سنگلجی: و ر︗︺️ ا︨﹑م) الف

  ؛فرید تنکابنی عبدالوهاب :و ر︗︺️ ﹑ما︨) ب
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﹋︐ـ︀ب ﹝ـ︀ه   مجلـه  ( يسـنقر محمدبن جعفر گلپایگانی : ا﹜﹅ و د﹁︹ ا﹜︊︀︵﹏ ﹋︪︿) ج
،﹟79: 1381د(.  

 هـاي کتـاب رسی یافت شاید دست ها آنبوده که نگارنده به  ییها کتاباست این  گفتنی
  .است اطالع یب از آنباشد که نگارنده  وجود داشته يدیگر

  :ی ا﹨﹏ ︨﹠️﹨︀ ﹋︐︀ب. 2
  ؛بن محمد السعودي عیرباز  ا﹐﹝︀﹝﹫﹥ ا﹐︔﹠︀︻︪︣﹥ ﹁﹩ ﹝﹫︤ان ا﹐︨﹑م، ︺﹥﹫ا﹜︪) الف

  ؛بخاري عبداهللاز  ا﹐﹜﹢︨﹩ ﹁﹩ ا﹜︣د ︻﹙﹩ ا﹜︣ا﹁︱﹥، ︗﹢د) ب

  ؛مصطفی السبیی کامل ، از︋﹫﹟ ا﹜︐︭﹢ف وا﹜︐︪︹ ا﹜︭﹙﹥) ج

  ؛احمدامین از ﹩ ا﹐︨﹑م،︲) د

  ؛ازيقعبداهللا بن علی القف ناصربن از ︔﹠︀︻︪︣﹥،﹝︢﹨︉ ا﹜︪﹫︺﹥ ا﹐﹝︀﹝﹫﹥ ا﹐ ا︮﹢ل) ه

 الـدکتور  از ا︔︣ ا﹜︐︪﹫︹ ︻﹙ـ﹩ ا﹜︣واـ︀ت ا﹜︐︀ر﹫ـ﹥ ﹁ـ﹩ ا﹜﹆ـ︣ن ا﹐ول ا﹜︖ـ︣ی،      ) و 
  ؛عبدالعزیز محمد نورولی

  ؛اهللا محمد مال ، ازا﹜﹆︣آن ︿و ︑︣ ︺﹥﹫ا﹜︪) ز

  ؛احسان الهی ظهیر از وا﹜︐︪﹫︹، ︺﹥﹫ا﹜︪) ح

  .نیاحمد ام از ﹁︖︣ا﹐︨﹑م،) ط
  

﹚︑️︺︗ر ︹︋︀﹠﹞ ﹏﹫  
  :بررسی کرد توان یممنابع رجعت را از دو حیث 

   ﹋﹞﹫️ ﹜︀ظ از )ا﹜︿ 
  :میکن یمکمی منابع رجعت را از حیث تاریخی بررسی  لیتحل
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  ﹢﹀︮ ️﹞﹢﹊﹥ از دوران﹇︊﹏  .1
شـیعیان   ،و چهارم هجري سوم که در قرن دوم، رداد یماشعار  ،فهرست رجال يها کتاب

و از قـرن پـنجم بـه بعـد تـا دوران حکومـت        انـد نگاشـته رجعت در اثبات  ارکتب بسیاري 
شاید به آن جهت کـه   ؛رجعت نگارش یافته است درباره کتاب ز قرون قبلی،اتر صفویه، کم

 کـه چنـان  رجعت، درباره مسألهکه با آن، نشده نوشتهدر رجعت  یکتاب اول هجري، در قرن
ن اناایـن قـرن، مسـلم    در .اسـت  شـده  بحثقرن  نیادر  ،شود یمخبار و احادیث معلوم ااز 

و هنـوز هـم متوجـه لـزوم اثبـات عقیـده        نـد خلـی بود اسرگرم فتوحات یا رفع اختالفات د
 نگـارش بوده و بـه   نیدر بموانع دیگري  که نآرجعت نشده یا  مانند مسألهاختصاصی خود 

 دوم،( بعـدي  هـاي قـرن  مـا در ا) 1: 1323عقیقـی،  ( .اند ننمودهرجعت مبادرت  بارهکتابی در
 یدانشـمندان شـیع   ،و انتقادات شـدید مخالفـان   ها مخالفتبه علت گسترش  ،)چهارم ،سوم

ا﹜︣︗︺ـ﹥  ا︔︊ـ︀ت دست زدند ماننـد   ییها کتاببه نگارش  ،و گسترش آن مسألهبراي اثبات 
، ا﹜︣︗︺ـ﹥  ﹋︐ـ︀ب ) 358: 2ج  ،1375طبسی،(؛ 7امام صادق از اصحابابواسد  شیخ حیدر

ابـویحیی بـن    ، ازا﹜︣︗︺ـ﹥ ) 37: 1418:احمـدبن علـی  ( ی؛ئنبطاحسن بن علی بن حمزه  از
) 100 :1417شـیخ طوسـی،   (؛ 7امـام هـادي   از اصحابود بن سعید فزاري جرجانی، ودا

؛ 7يعسـکر  امـام  و 7هـادي  امـام  از اصـحاب فضـل بـن شـاذان     ، ازا﹜︣︗︺﹥ا︔︊︀ت
 ی؛اشـ یعأبـی نصـرمحمدبن مسـعود بـن محمـدبن       ، ازا﹜︣︗︺﹥) 93: 1ج  ،1408تهرانی، (
  ) 163، 10ج  ،1408تهرانی، ( .صدوقشیخ  ، ازا﹜︣︗︺﹥ )1418:352احمدبن علی، (

 ،نوشته شـده  گذشتهتر از رجعت کم بارهن بعد از قرن پنجم کتاب دردوراآن که در  علت
شـده   درباره آن نوشتهکتب بسیاري  دانستند کهمیآن است که رجعت را از امور ثابت شده 

و یـا   انـد  نمـوده توجـه   بـه آن تر را چندان الزم ندانسته و کم مسأله در آن نگارشلذا  .بود
در و تعصـب چنـدانی    نـد مـذهبی بود  تسـامح اهـل   تر شیب ،هیبو آلمانند  یشیع يها دولت

نگــارش انــدك  از علــلیکــی  ،;مجلســی بــه اعتقــادنیــز  .مــذهب نداشــتند گســترش
 مسـأله اوانـی دربـاره   فر فـات یتأل ،دوره دانشمندان شـیعه  نیدر اکه  این است نگاري رجعت

 .غیبت به رشته نگـارش درآوردنـد و مسـائل رجعـت را نیـز در ضـمن آن بررسـی کردنـد        
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ـ فرما یمـ  ایشـان  .رجعـت ندیدنـد   در موضوع ينگار تک، نیازي به نیبنابرا  سـایر  امـا  و :دی
اصحاب الکتـب   و اکثرلم یفردوا لها رساله  فی الغیبه و ضنفوا االصحاب فانهم ذکروها فیما

  )124: 53ج  ،تا یب مجلسی،( .کتاباً فی الغیبه حابنا افردوامن اص

2. ﹤﹢﹀︮ ️﹞﹢﹊ دوران  
 سراسـر در دولتی شیعی به طور فراگیـر   ،بار نخستینبراي  ،قمري 1135تا  907 سال از

در  گرچـه . داد ایران تشکیل شد و تبلیغ و گسترش تشیع را یکی از اهداف اصلی خود قـرار 
ـ بو آلماننـد   هـا  از آنبعضـی   ،در ایران تشکیل شده بـود  هبمذ عهیش يها دولت گذشته،  هی

در و تعصـب چنـدانی    نـد مـذهبی بود  تسامحتر اهل بیش -چنانکه گفتیم -)ق 320-448(
و تنها بـر   ندنبود ریفراگ) ق 783 -737(مانند سربداران  نیز بعضی .تشیع نداشتند گسترش

  .کاري در این زمینه نکردند ،تو شاید به همین عل داشتندتسلط  از کشوربخش کوچکی 
الیـاس پـور،   (شاهد هستیم را آن  روزافزونرشد  ،در دوره صفویه نگاري رجعتبا بررسی 

شـیخ   و محقـق کرکـی   ، آثـار ا︔︊ـ︀ت ا﹜︣︗︺ـ﹥  ماننـد   -چنانکه اشـاره کـردیم   -)1 :1360

ا︔︊︀ت و︗ـ﹢ب ا﹜︣︗︺ـ﹥ ︑﹀ـ︣ ا﹜﹊︣︋ـ﹥ ︻ـ﹟ ا﹜﹞﹠ـ︐﹆﹛ ﹜ـ﹛         ؛یحیی بحرانی نیالد شرف
 مؤمن بن دوست رمحمدیدامیس ، آثارا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥ ؛اهللا فتحسیدامیرمحمود بن  ، ازا﹜︣︗︺﹥

 از ا﹜︣︋﹫﹥ ﹁ـ﹩ ا︔︊ـ︀ت ا﹜﹊ـ︣ه وا﹜︣︗︺ـ﹥،    و ﹋︪︿ا﹜︡﹟ د︻︀﹛ ؛سبزواري محمدباقردیسو 

االیقاظ من  ؛تنکابنی یالنیمحمد گسلیمان بن  ، ازر︗︺️ ؛نیمحمدحسمحسن بن محمد

آقـا   از ﹫ـ︀ت ا﹐﹝ـ﹢ات،   ؛حسـن حـر عـاملی    محمـدبن  ، ازالهجعه بالبرهان علی الرجعه

 محمـدباقر  مـال  عالمـه  آثـار  ا﹜︣︗︺﹥، ا︔︊︀ت ؛محمد بن آقا حسین خوانساري نیالد جمال

 محمدهاشم شاهرودي خراسانی،: ا﹜︣︗︺﹥ ؛سلطان محمود بن غالم علی طبسی و مجلسی

 انیاحمدبن ابراهیم درازي بحر ، از︋︺︡ ﹝﹢ت ا﹜︖︧︡ ﹨︀ ر︗︺️﹁﹩ ︋﹆︀ء ا﹜﹠﹀︦ و  ر︨︀﹜﹥

 رسـد  یمـ بـه نظـر    .شیخ عبداهللا بن الحاج صالح بن جمعه بن علی بن شعبان از ا﹜︣︗︺﹥ و
آن است کـه علمـاي شـیعه پـس از طـی       ،دوره نیدر انویسی علل فراوانی رجعت یکی از
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بار شاهد ظهور دولت شیعی فراگیر و مروج تشیع بودند و طبـق  نخستین سخت، يها دوران
بـه  و متصـل بـه آن   ) عـج (مهـدي حضرت  دولت ساز نهیزمرا دولت  نیا بعضی از احادیث،

-پس از مـدح فـراوان از سـلطان    ،رجعتکتاب  در مقدمهعالمه مجلسی  .آوردند یمحساب 
اوتـاد خیـام سـعادت     مـی، عظامید که طناب این سلطنت  :نگارد یمچنین  ،سلیمان صفوي

قـائم   افروز عالمخورشید  تا طلوع افرجام خاتم اوصیا پیوند یابد و صبح صادق این دولت کبر
  )1:6ج  ،1370مجلسی، (. زمان، تیرگی نیابد يها فتنهظلمت  بیاز آس) جع(آل محمد

دیدن ظهور دولـت یـار و    تر کینزدبا  ،نتیجه گرفت که این دانشمندان توان یمبنابراین 
د آن، امید فراوانی به حضور خود و دیگر شیعیان در آن دولـت داشـتن   يها نهیزمآماده شدن 

نگـاه داشـتن    در زنـده  رجعت، مسألهبررسی  با نبود، یمنتف که احتمال مرگ نیز جا آنو از 
ترتیب، به گمان خود وسـایل کمـک   بدین. کوشیدند یمو در میان شیعیان  در خوداین امید 

  .در زمان ظهورش را فراهم آوردند) عج(به آن حضرت 

  دو﹜️ ︮﹀﹢﹥ از دوران﹡﹍︀ری ︎︦  ر︗︺️. 3
 یافتـه، که از زمان انقراض دولت صفوي شروع شده و تا زمان حاضر ادامـه   را این عصر

اول به قبل از نیمه دوم قـرن چهـاردهم قمـري و     بخش به دو بخش تقسیم نمود توان یم
اسـت کـه    مطـالبی  ي،بنـد  میتقسـ مالك ایـن  . شودمربوط میتاریخ  نیا از بعدبخش دوم 

  .اندوردهگارش درآبعضی از نویسندگان شیعه در انکار رجعت به ن
 ، ازا﹫ـ︀ء ا﹜︧ـ﹠﹥ و ا﹝︀︑ـ﹥ ا﹜︊︡︻ـ﹥    : عبارتنـد از ایـن بخـش    از کتببعضی : بخش اول

 در آ︔ـ︀ر  ﹡﹢را﹐﹡ـ﹢ار  ؛محمد بن عاشورا کرمانشـاهی  مأل از ︋︪︀ره ا﹜﹀︣ج، ؛سیددلدار علی
 نیالـد  نیزشیخ احمدبن  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ؛بروجردي اصغر یعل از ︸﹢ر و ر︗︺️ ا﹞﹥ ا︵︀ر،

 ﹟﹫در آر︗︺️ و ︸﹢ر  ﹝︧︃﹜﹥ ؛میرزا عبدالرزاق همدانی ، ازوا﹜︣︗︺﹥ ﹥﹫﹝︀﹝ا﹐ ؛احسانی
محمد بن  از ا﹜﹠︊﹩ ا﹜﹞︐︀ر، ️﹫︋ ا﹨﹏﹡﹢را﹐︋︭︀ر ﹁﹩ ر︗︺﹥  ؛هدایت صادق از ،زر︑︪️

︑﹀ـ﹥ ا﹨ـ﹏ ا﹐﹞ـ︀ن     ؛هـادي موسـوي   صدر بنسید محمد  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ︒ا︀د ؛عیسی
ا︔︊ـ︀ت   ؛حمـد بـن عبـدالجبار   محمد بن عبـدعلی بـن م   از ،︀︭﹛7︉ ا﹜︺︭︣وا﹜︤﹝︀ن
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 ، از:ا﹞ـ﹥ ر︨︀﹜﹥ در ︋﹫︀ن ر︗︺ـ️   ؛میرمحمد عباس بن علی اکبر لکهنوي ، ازا﹜︣︗︺﹥

محمـدباقر   ، از︋︺︒ ا﹐﹝﹢ات ﹇︊ـ﹏ ︸ـ﹢ر ا﹜︖ـ﹥    ؛شریف بن علی مدد کاشانی اهللا بیحب

  .نیالد شرفسید الطاف حسین بن  ، ازا﹜︣︗︺﹥ ︎︥و﹨︩و  يبهار
منتشـر   اسالم و رجعـت سنگلجی کتابی با نام  ،يقرن چهاردم هجر در آغاز: بخش دوم

در  سـپس . ل اقامه شده بر رجعت را رد کـرد یدال ،به انکار رجعت پرداخته در آنکه  ساخت
دالیـل و   بـه و در آن  نمـود عبدالوهاب فرید کتابی به همین نام منتشر  ،قمري 1355 سال

از  هـا  آنروایـات و رد   ذکـر   وروایات اقامه شده بر اثبات رجعت توسط مجلسی و دیگـران  
 ،نمود و در پایان درباره روایات رجعـت  دییتأشریعت سنگلجی را  يرأنظر سندي پرداخت و 

  )114: 1355فرید، (»معنوي و نهاخبار رجعت نه متواتر لفظی است « :چنین اظهارنظر کرد
 ،هـا  از آن زیاديعده  برهم زد و آرامش شیعه و دانشمندان آن را ،نگارش این دو کتاب 

رجعت و بررسی جوانب مختلـف   درباره ییها کتابنگارش به درصدد رد این ادعا برآمدند و 
 سـی در نویسـی شـیعه   اما افزایش رجعـت  .پرداختندطبیعی آن  یو حت یعقل ،ییروا قرآنی،

 يهـا  کتـاب سـنی ضدشـیعی اسـت کـه      يو علمـا معلول تهاجم شدید وهابیت  ،سال اخیر
 بدان معناالبته این . گویی شدندناچار به پاسخ ،و عالمان شیعه دان نوشتهفراوانی علیه رجعت 

در  ،نوشـته شـد   یهر کتاب شریعت سنگلجی و عبدالوهاب فرید، هاياز کتابنیست که بعد 
بعضی  بلکه بوده است؛ ها آنیا امثال  ها کتاباین  ردو بعضـی دیگـر    هـا  کتـاب ایـن   در رد

از م از این موضوع و بعضـی بـراي گسـترش یکـی     و رفع ابها مسأله نییو تببراي توضیح 
  : عبارتند ازاین دوره  يها کتاب. مهم شیعه بوده است ایدعق

 محمـدباقر بـن   ، ازا﹜︡﹝︺ـ﹥ ا﹜︧ـ︀﹋︊﹥   ؛عبـدالوهاب فریـد   ، ازسالسل الحدید علی عنـق 

آـ︀ت   ي؛آبـاد  شـاه  محمـدجواد بـن   یمحمـدعل  ، ازوا﹜︣︗︺﹥ ﹞︀نا ؛عبدالکریم دهدشتی
ا﹜︪ـ︺﹫﹥ ﹁ـ﹩    ︋︣﹨ـ︀ن  ؛علی قلی ناصـح دهخـوار   از وا﹜﹀︣ج وا﹜︧︣ور، ا﹜︷﹢ر ﹁﹩ ا﹡︐︷︀ر

 از ا﹜﹞︖﹥ ﹁﹩ ﹋﹫﹀﹫︐ـ﹥ ا﹜︣︗︺ـ﹥،   ︦﹫ا﹡ ؛نیالد شرفمحمدعلی بن  دیس ، ازا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥

 و ︸ـ﹢ر ر︗︺ـ️   در ا︔︊ـ︀ت ا﹜︪ـ﹫︺﹥   ︑﹀ـ﹥  ؛بن حسـین علـی فقیـه ایمـانی     محمدباقر
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﹤﹝ا﹜︽﹫︊﹥  ا﹜︪﹞﹢س ؛نصراهللاحسین بن  دیس از، :ا ﹩﹁ ﹤﹫︱﹝﹛ـ﹢ر ا﹜︣︗︺ـ﹥،  ا︸از و 

 ؛سـیم  نیمحمدحسـ  از ا﹜︣︗︺ـ﹥،  و ا︔︊ـ︀ت ﹁﹩ ︻﹑﹛ ا﹜︷ـ﹢ر   ر︨︀﹜﹥ ؛علی سعادت پرور

️  ؛محمـدعلی ربـانی خوارسـتگانی    ، از﹁ـ﹩ ا︔︊ـ︀ت ا﹜︣︗︺ـ﹥    ر︨︀﹜﹥  محمـدباقر  ، ازر︗︺ـ

ا﹜︪﹫︺﹥ ﹁ـ﹩ ا︔︊ـ︀ت    ︋︣﹨︀ن ؛بن علی بن حسن محمد از ا﹜︖﹥ وا﹜︣︗︺﹥، ︀تآ ؛بهبودي
 ؛اهللا بهشـتی الري  دهبهیسـ  از ︋︪ـ︀ره ا﹜︣︗︺ـ﹥،   ؛اهروديشیخ عباس علی ش از ا﹜︣︗︺﹥،

﹏﹐مأل از ا﹜︣︗︺﹥، ا︔︊︀ت ؛قزوینی یمجتب از ا﹜﹀︣﹇︀ن، ︀ن﹫︋ عالمی، حسن از ا﹜︣︗︺﹥، د 

 ؛حسـینی  اهللا تیعناسید احمد بن  از و ر︗︺️، ﹞︀نا ؛هاشم اشراقی سرابی اهللا یولمحمد 

 ؛محدث ارمـوي  نیالد جاللسید  ز، اا﹞︀ن و ر︗︺️ ؛ابوالحسن رفیعی قزوینی ، ازر︗︺️

﹤︖﹛ا﹐﹝﹥ ﹁ـ﹩ ا︔︊ـ︀ت    ﹥﹫︑﹠︊ ؛حسین بن مهدي مهدوي الهیجی محمدبن ، ازوا﹜َ︣ـ︗︺﹥ ا
ـ فیض االسالم سید  ، ازازگلی ﹡︀﹝﹥ ︨︀︎ ؛طبسی محمدرضا از ا﹜︣︗︺﹥، ـ  ی؛نقـ  یعل  ︺﹥﹫ا﹜︪
 ا﹜﹠︺︖ـ﹥  ؛رضـا نـژاد   نیحس غالم ، ازمسأله رجعت ؛طبسی خراسانی محمدرضا ، ازوا﹜︣︗︺﹥

 ؛سـید محمـد صـدر    از  ︒︋ـ﹢ل ا﹜︣︗︺ـ﹥،   ؛تقوي ینق یعلسید  ، از﹁﹩ ا︔︊︀ت ا﹜︣︗︺﹥

؛ ا﹜︣︗︺﹥ أو﹜︺﹢د إ﹜ـ﹩  شیرازي یمحمد خادم ز︀ دو﹜️ ﹋︣﹞﹥ ︠︀﹡︡ان و﹩، ا ر︗︺️
️ ی ﹨︀ دا︨︐︀ن ؛مرکز رسالههیئت  از ا﹜﹫︀ه ا﹜︡﹡﹫︀ ︋︺︡ ا﹜﹞﹢ت، ︋ـ﹥   :ا﹞ـ﹥  از ︋︀ز﹎︪ـ

ـ   ؛سید احمد اهللا حسینی از د﹡﹫︀، ـ از د️ ﹝︧ـ︃﹜﹥ ر︗︺ ـ︣آن   ︡﹎︀ه﹇ ️  از ،و ︻﹆ـ﹏  و ︨ـ﹠

از ﹡︷︣ ︫﹫︺﹥،  ر︗︺️ ؛تبریزي محمدحسن از وا﹜︣︗︺﹥، ﹟ا﹜︡ ؛موحد أبطحی یمحمدعل
️  ؛الدین طبسی نجم از ـ از د ر︗︺ـ ـ﹏ ﹇ـ︣آن    ︡﹎︀ه﹆︻ ︡  و حسـن طـارمی   ، از︒و ـ

  .گذشت نگاري رجعتپیشینه  در ،ها کتابتفصیل این  .ضمیري محمدرضا ، ازر︗︺️

  ﹫️﹜︀ظ ﹋﹫﹀ از )ب 
 يآور جمـع مختلف  در علومقدیم  يو علما :ائمهکه اصحاب  ییها از کتاببسیاري 
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  :رفتند نیاز بده بودند، به دو علت و انگیزه کر
 و سردمداران نکماااز حتاریخ  در طولو علماي شیعه  تیب اهلپیروان مکتب  هراس .1

کـه  چنـان  ؛زدند یما آتش ر شانیها کتابخانه و دندیرسان یموقت تا جایی که آنان را به قتل 
ـ انگ نفـرت این عمل ، بغداد» السورینبین«درباره کتابخانه مهم و معظم   .کردنـد  اجـرا را  زی

کسـی   ها آن از تعدادرفته که  نیاز ب کتب شیعه قدر آن، ها و آشوبحوادث  گونه نیدر ا يآر
  .دانا اطالع ندارد يجز خدا

کردنـد کـه مقدمـه اسـتنباط     علومی توجه میي آموزش ها جنبهدانشمندان شیعه، تنها به . 2
احکام شرعی و پایه به دست آوردن فقه اسـالمی بـود و بـه روایـات و متـون دیگـر اهتمـامی        

رجعـت بـه ویـژه     از منـابع کـه بسـیاري   بنـابراین، بـا آن   )467: 3 ج ،1375عسکري،( .نداشتند
ما نیست، بـا توجـه    اریختدر اي آن دوره ها رسالهچنین صفویه و هم از حکومتي پیش ها نوشته

را در ایـن   هـا  آنپی برد و  توان یم ها آني منابع موجود،  تا حدودي به سبک و سیاق ها نقلبه 
ی اکثر قریب به اتفاق منابع رجعت، تکیه بر نقـل کـرده و بـه اقامـه     طورکل به .تحلیل شرکت داد

رداخته و در مواردي که بـه  پ ها نامهزیارت  نیچنو همدالیل ضرورت وقوع رجعت از راه روایات 
و از فراوانـی روایـات اسـتفاده     انـد  فراگرفتـه روایـات   از را نیـز  آن ،اند نمودهآیات قرآن استدالل 
  .اند انگاشتهرا اثبات شده  مسألهمعنوي نموده و این 

ي جدیـد،  هـا  نوشـته قدیم و  در منابعسند و متن،  از جهتبررسی و نقد روایات مختلف  
ـ زدادن بسـیاري از روایـات و    از دسـت اگر نتیجه این نقد،  جایی ندارد؛ حتی  هـا  نامـه  ارتی

یابـد، بسـیار    یمـ را  در عرصـه آنچه با قوت سند و اسـتحکام مـتن تـوان مانـدن      اما .باشد
یقـین داریـم    ها از آناز تعداد مثالً ششصد دلیل نقلی است که به ضعف بسیاري  تر ارزشبا

اعتماد شـویم زیـرا اصـوالً یکـی     ، بیها آنها، به همه و چه بسا با اثبات ضعف بعضی از آن
هـا، دالیـل   از آناست که با از میدان به در رفـتن تعـداد زیـادي     آن تکثیر دالیل، از آفات

گیري نباشـد، اطمینـان بـه درسـتی بقیـه دالیـل       هرچند نسبت به کل دالیل، درصد چشم
که بـا بررسـی سـندي بعضـی      ابدی یماین نقد به ویژه هنگامی ضرورت . مفید است اجماالً

آمده، به این نتیجه برسیم که تعدادي از غالیان یـا متهمـان بـه     بحاراز روایاتی که مثالً در 
ی بـن سـعدان، عمـربن    موسـ  غلو، همانند ابوالخطاب، یونس بن طبیان، منخل بن حمیل،

 وجـود ... شمر، محمدبن سلیمان دیلمی، حسن بن شـمون، عبـداهللا بـن قاسـم حضـرمی و     
  )1378:359صفري، ( .دارد
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به چنـین روایـاتی را    سوءظن توان یمرجعت،  مسألهبا توجه به تبلیغ گسترده غالیان از  
درست دانست، هرچند بعضی ممکن است چنین ادعا نمایند که افراد یاد شده ایـن روایـات   

دیگـر، بـا   ي از سـو . اند بودهدر طریقه مستقیم  اند کردهرا قبل از غلو و هنگامی که روایات 
اسـتدالل شـده، آن    اتیاز آروایات، به ویژه در مواردي که به بعضی از بررسی متن بعضی 

ـ انگ یبرمرا  سوءظننیز  مسألهکه این  مینیب یمناهماهنگ با قرآن  در ظاهررا  بـا ایـن   . زدی
ـ  یمـ این روایات و نیز موارد استدالل به آیات قرآن، مواردي را نیز  انیدر مهمه،  کـه   میابی

از رفتن گـ   کمـک السند و از استحکام متنی برخـوردار اسـت و بـه تنهـایی و بـدون      حیحص
آن را روشـن سـازد؛ چنـان     اتیفیاز کاصل مسأله رجعت و بعضی  تواند یمضعیف،  اتیروا

 .انـد  کـرده السـند اثبـات   رجعت را با پنجاه حدیث صـحیح  مسألهکه  اند کردهکه بعضی ادعا 
  ) 1 :1ج  ،1363اشراقی سرابی،(

از اسـت کـه بسـیاري     آن ،شـود  یمچنین روایاتی مترتب  بر نقدمهمی که  جیاز نتای کی
ـ فیک ،هـا  آنعمـر   طول ،در رجعت انیشوایپ ي رجعت همانند رجعت کنندگان،ها تیفیک  تی

ـ از طرو غیره، همانند اصـل ضـرورت وقـوع رجعـت، جـز       ها آندولت  روایـات ممکـن    قی
، معتبـر نیسـتند و نقـد    اند گفتهموارد سخن  نیدر اکه  یاتیاز روابسیاري  که یدرحالنیست؛ 

امـا  . رجعت به دست مـا بدهـد   از مسألهي تر درستو  تر شفافتصویر  تواند یماین روایات، 
منقولـه آن، هرچـه    مختلـف را بـا کیفیـات    مسـأله چهره این  تواند یمفقدان چنین نقدي، 

  .ر مشکل سازد، مستعبد نماید و پذیرش آن را براي بسیاري دچاتر شیب
نفی این نقد، این بود کـه علمـا، مسـأله را ثابـت شـده       لیاز دالشاید بتوان گفت یکی 

روایـات   در مـورد و هیچ نقـد و بررسـی    اند بودهپنداشته و در این مسأله درصدد تکثیر دلیل 
سـندي   نقـد  بـه در هیچ موردي  ︋︀را﹐﹡﹢ار، در احادیث مثال براي  .شود ینمدیده  ها از آن

چـون  خوریم؛ حتی در مواردي که ضعف سند آن به ویژه براي نقادي هـم روایات برمی این
 تـوان  یمـ البتـه  . شـهرت دارد  ا﹜︺﹆ـ﹢ل ﹝ـ︣آه عالمه مجلسی روشن است که نقدهاي او در 

کـه بنـاي نقـد نداشـته توجیـه       ︋ـ︀ا﹐﹡﹢ار را تا حدودي با مشرب مجلسی در  مسألهاین 
وشتند، به ایـن نکتـه توجـه نکردنـد و شـاید تمسـک       ن کتاب ،آن از بعدنمود و کسانی که 

مانند عالمـه مجلسـی    نامتأخرسبب این بود که قدما یا به موارد،  گونه نیابه  ها آنکردن 
یی بـوده کـه بـه انتسـاب آن کتـاب بـه صـاحبش اعتمـاد         ها از کتاباند، هر چه نقل کرده
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ـ اند که گرفتهداشتند و یا اگر نداشتند، روایتی را می ي معتبـر دیگـر نیـز وجـود     هـا  ابدر کت
داران ي طـرف از سـو به هر حال، نبود چنین نقـدي  ) 26، 1ج  ،تا یب مجلسی،( .ه استداشت

 مسـأله  نظریه رجعت و جدا نکردن غث از سمین این روایات، باعث شـده تـا منکـران ایـن    
ف میدان ببینند و به راحتـی بتواننـد بـا اثبـات ضـع      همانند شریعت سنگلجی و عبدالوهاب،

بپردازنـد کـه بعضـی آن     مسأله نیانکار ادیگر، به  اتیدر رواضعف  اظهار احتمالروایات و 
  .اندضروري مذهب باال برده تا حدرا 

ي هـا  جـواب بـا   انـد  دهتر به این ضعف توجه کرده و کوشینویسان کمجالب آن که ردیه
 چـون شـیخ مفیـد،   کلی و با استناد به کثرت روایات یا تمسک به گفتار بزرگان شـیعه هـم  

بـه نظـر    کـه  یدرحـال ، سـخن خـود را بـه کرسـی بنشـانند؛      ...صدوق، سید مرتضی و خیش
ـ بـر روا ي این دو نقدهابهتر آن بود که به  رسد یم کردنـد و بـا جداسـازي    توجـه مـی   اتی

  .نمودند یمرا روشن و به آسانی آن را اثبات  مسألهروایات ضعیف از صحیح، حدود 

 
﹤︖﹫︐﹡  
  :است چند علتر رد رجعت نوشته شده به یی که دها کتاب
، لـذا گـاهی آن را اسـتبعاد عقلـی و گـاهی      )رجعـت ( دهیعقنداشتن معرفت به این  :یک
  .ندیگو یمتناسخ 
لـذا گـاهی آن را    مسـأله و مسـتند تـاریخی دربـاره ایـن      قیدق درست، نبود مطالعه، :دو

  .کنند یمعقیده یهود و غالت معرفی 
ذکر شده که است، براي کسـانی کـه بـه قـدرت خداونـد       اتیدر روا ی مطالبیگاه :سه

  .معرفت کافی ندارند؛ تحمل ناپذیر است :تیب اهلمتعالی و به مناقب 
به همین علت، جابربن یزید جعفی کـه همـه   . کار از عواقبتعصب شدید و ترس : چهار

 گـو  دروغا و او ر شـود  یمـ ، رد کنـد  یمـ اي را اظهـار  او را قبول داشتند، وقتی چنین مسـأله 
  .ندنک یممعرفی 

رد کنـد،   خواهـد  یمـ ي را کـه  ا دهیـ عقگر الزم اسـت  هرچه باشد، براي پژوهش عوامل
  .و تعصب دوري جوید درباره آن خوب مطالعه نماید و از افراط و تفریط
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︀︐﹋︋﹤﹞︀﹠  
  .، اسالمیقم ﹡︖︀︫﹩، ر︗︀ل ).1418(ابوالعباس  احمدبن علی، -
 چـاپ  ،تهـران  ا︔︊ـ︀ت ا﹜َ︣ـ︗︺ـ﹥،  ). 1363(اشم هاشراقی سرابی، محمدولی اهللا بن  -

  .1ج خانه رضایی،
  .آل البیت سسهؤم، قم ا﹜︣︗︺﹥، ا︔︊︀ت ).1409(فضل  بن شاذان،ا -
  .17 و 2، دارالمرتضی، جمشهد ا︻﹑م ا﹜︪﹫︺﹥، ︵︊﹆︀ت ).1404(بزرگ آقا  خیش تهرانی، - 
   .23 و 1،10ج  ، اسماعیلیان،قم إ﹜﹩ ︑︭︀﹡﹫︿ ا﹜︪﹫︺﹥، ︺﹥ا﹜︢ر ).1408( ـــــــــ -
  .، مطبع یوسفینو یدهل ا﹜︣︗︺﹥، ︎︥و﹨︩ ).1323( دالطافیس حسین، -
  .ذخائر االسالمیه مجمع ،قم ا﹜︣︗︀ل، ︑︣ا︗﹛ ).1404( داحمدیس حسینی، -
️  ).1370( يرازیشخادمی  - ـ و ـ︀ دو﹜ـ️ ﹋︣﹞ـ﹥ ︠︀﹡ـ︡ان وـ﹩،      ر︗︺ـ  شیرای

  .غدیر موسسه ،قم مهدي پور، اکبر یعل
︡ان، ﹠﹥﹫﹎﹠︖ ).1352(محمد  خیش شریف رازي، -  ﹠﹝   .3ج ی اسالمیه،فروش کتاب ناشر ،تهران دا︪﹡
  .، نشر فقاهتقم ،ا﹜﹀︨︣️ ).1408( یطوسشیخ  -
  .شیخ مفید کنگره ،قم ،ا﹜︧︣ور︀︧﹞ ﹤﹏ .)تا یب( دیمفشیخ  -
﹋︣ه ).1914( یعل رحمان صاحب، -    .مقام لکهنو نو کشورمنشی  مطبع ،نو یدهل ،︻﹙﹞︀ء ﹨︡﹠ ︢︑
  .اسالمی يها و پژوهش، بنیاد هدمش ،︀ن﹫︾︀﹜ ).1378(اهللا  نعمت صفري، -
، نجـف ، عمادالـدین طبسـی   حیتصح ،وا﹜︣︗︺﹥ ︺﹥﹫ا﹜︪ ).1375(محمدرضا  طبسی، -

   .2ج چاپخانه حیدریه،
  .مؤلف :قم از﹡︷︣ ︫﹫︺﹥، ر︗︺️ ).1400( نیالدنجم طبسی، -
احمد  ترجمه ،ا﹐﹆︀ظ ﹝﹟ ا﹜︖︺﹥ ︋︀﹜︊︣﹨︀ن ︻﹙﹩ ا﹜︣︗︺﹥). 1362(حر  خیش عاملی، -

  .نوید انتشارات ناشر ،تهران ،یجنت
  .3ج ، مجمع علمی اسالمی،قم ︋﹟ ︨︊︀، ︻︊︡اً ).1375( یدمرتضیس ري،کعس -
  .سعادت شرکت ،تهران ا﹜︣︗︺﹥، د﹐﹏ ).1323( یعل غالم عقیقی، -
  .دانش چاپخانه ،تهران ،و ر︗︺️ ا︨﹑م ).1355(عبدالوهاب  فرید، -
  .ناصر خسرو ، کتابخانه مرکزيتهران ا﹜︣︲﹢﹥، ﹁﹢ا︡ ).1327(عباس  خیش قمی، -
   .1جقلم،  انتشارات ، تهران،داریابوذر ب، تصحیح ر︗︺️ ).1370(محمدباقر  مجلسی، - 
  .52و  53ج  ، مکتبه االسالمیه،تهران ︋︀را﹐﹡﹢ار، ).تا یب( ــــــــــــــــــ -
  .تهران ،آذر ،62شماره  ).﹟ )1381د﹋︐︀ب ﹝︀ه مجله  -
ر ).1360(اکبر  پور،الیاس -  ︑︀  ﹤︺﹫︫  ︒︡ ︻ در ︡﹢﹀︮﹤ )المصطفی جامعه ،قم ،)نامه انیپا. 


