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 ؟»اختصاصي مذهب«يا » ضروري مذهب«آموزة رجعت؛ 

6Fساجده يوسفي ۱۰/۱۱/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1

7Fمحمد جاودان ۲۰/۰۲/۱۳۹۷تاریخ تأیید: 

2

 چكيده
سنت مصّرانه رجعت را  شمارد؛ در مقابل، اهل  را ضروری مذهب می» رجعت«مشهور امامیه 

دهند. شیعیان   باور به این آموزه، مورد نقد و اتهام قرار میکنند و شیعۀ امامیه را در   یکسره انکار می

اند. در این   های قرآنی و روایی، به تبیین اصل رجعت و نیز دفاع از شبهات پرداخته  با استدالل

دانند و حتی کسانی بر لزوم اعتقاد   میان، شماری از علمای امامیه، رجعت را ضروری مذهب نمی

 به به آن اصراری ندارند. پ
ً
ر روشن است که بیرون کردن رجعت از دایرۀ ضروریات مذهب، لزوما

ضرورت رجعت از سوی  ۀمعنای نفی و انکار خوِد رجعت نیست. این جستار، پس از بررسی ادل

عالمان امامیه و نیز با مالحظه ادلۀ غیرضروری بودن این باور از سوی برخی دیگر از عالمان 

ه رجعت نه از ضروریات مذهب امامیه، بلکه ازمذهب، بدین نکته رهنمون است ک

توجهی به تغییر و تطور   دهد که بی آن است. بررسی نهایی این پژوهش نشان می» اختصاصات«

ت از اجماع مدرکی، تصور تالزم  لف معانی واژگان، خلط میان اختصاصی و ضروری مذهب، غ

ترین عواملی است که منجر  ، مهممیان تواتر و ضرورت و نیز تصور تالزم میان اشتهار و ضرورت

های علمای امامیه دربارۀ اهمیت موضوع رجعت شده است.  به اختالف دیدگاه
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 بيان مسئله
جایگاه بسیار حیاتی های دیگری نیز از   در اسالم شیعی افزون بر اصول دین و مذهب، آموزه

بسیار » ضروری«شوند. در معنای   شناخته می» ضروری مذهب«برخوردار بوده و به عنوان 

سخن رفته است. این موضوع نه تنها در کالم، بلکه در فقه به مناسبت حکِم کافر مطرح 

ی ضرور«توان یافت. در تعریف   شود، جایی که بسیاری از آراء قدما را در این باره می  می

و تعیین مالک آن اختالف است: آنچه در حوزۀ مذهب بداهت دارد، یعنی نظری و » مذهب

جویای برهان نیست؛ آنچه قطعی است، ولو از راه برهان؛ آنچه مورد اتفاق است؛ آنچه مالزم 

اصول مذهب (عدل و امامت) باشد؛ و یا حتی هر آنچه از شرع دانسته شده و ترک آن موجب 

ها،  ). با وجود این اختالف٦٦: ١٣٩٣وان است (جمعی از نویسندگان، عقاب دائمی و فرا

همگی در نتیجۀ ضروری دانستن یک موضوع، یعنی لزوم اعتقاد و عدم انکار آن متفقند. وقتی 

رود، هرچند معانی مورد نظر از ضرورت، مختلف باشد،   دربارۀ ضرورت موضوعی سخن می

 وقتی دربارۀ   ن سخن میبه واقع همگی دربارۀ لزوم اعتقاد به آ
ً
» ضرورت رجعت«گویند؛ مثال

کننده یا صاحب رأی چه  در نظر استدالل» ضروری«که معنای  شود، فارغ از این می سخن گفته 

گوید. این، همان نقطۀ مورد نظر در این   باشد، او به واقع دربارۀ لزوم اعتقاد به رجعت سخن می

 مقاله است. 

امامیه، عدل و امامت شناخته شده است؛ اما در تعیین  شیعۀ» اصول مذهِب «مصادیق 

 یکسانی را از سوی علمای امامیه   اختالف است و نمی» ضروریات مذهب«
ً
توان فهرست کامال

ای که   نیز سخن گفت؛ یعنی آموزه» اختصاصی مذهب«نشان داد. در کنار این دو اصطالح باید از 

 مختص یک مذهب است و در مذهب دیگری 
ً
 بیشتِر صرفا

ً
اصول و «وجود ندارد. معموال

ها در عین  آیند، اما ممکن است برخی آموزه جزو اختصاصات به شمار می» ضروریات مذهب

اختصاصی بودن، جزو اصول یا ضروریات مذهب نباشند. به عبارت دیگر، اختصاصات اعم از 

ذهب)، است؛ یعنی آنچه به یک مذهب اختصاص دارد (اختصاصی م» ضروری«و » اصول«

توان با  ممکن است در شمار اصول و ضروریات آن مذهب باشد یا نباشد. به این ترتیب، می

 به یک  ، آن را بر آموزه»ضروریات«و » اصول«تفکیک اختصاصات از 
ً
هایی اطالق کرد که صرفا

ویژه و اختصاصِی » رجعت«مذهب اختصاص داشته و در مذهب دیگری نباشد. برای نمونه، آموزۀ 

رسد بر همین پایه،   امامیه است، هرچند دربارۀ ضروری بودن آن اختالف است. به نظر میمذهب 
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 محمد «شیخ مفید، رجعت را به عنوان اختصاصی معرفی کرده است: 
ُ

هذا مذهٌب یختصُّ به آل

ی الله علیه و علیهم
ّ
 ). در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.۳۲ق: ١٤١٣(شیخ مفید، » صل

، اعتقاد به رجعت را العقائد الجعفریةبر اساس تتبع ما، نخستین بار شیخ طوسی در رساله 

). تا پیش از او، تنها ٤٦، م٢٥٠ق: ١٤١١(طوسی، » االعتقاد به واجب«ضروری دانسته است: 

(مفید، » یختص به آل محمد«)، ١٤٢: ١٣٨٩(شیخ صدوق، » أنها حق«تعبیرهایی چون: 

 من کونه صوابا«) و ٤٦ق: ١٤١٣(شیخ مفید، » المامیةاتفقت ا«)، ۳۲ق: ١٤١٣
ّ

(سید » البد

) به کار رفته، که تنها بر درستی و عمومیت اعتقاد به رجعت و ١٢٦ق: ١٤٠٥مرتضی، 

کند. از این پس اغلب، رجعت را در شمار ضروریات  اختصاص آن به شیعه داللت می

اند؛ اما شیخ حّر عاملی   ر اقامۀ دلیل کرده)؛ البته کمت١٥و  ١٤: ١٣٨٥اند (ر.ک: طبسی،   دانسته

به تفصیل در این باره سخن گفته است (حّر  االیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعةدر کتاب 

). کتاب او را تنها اثری یافتیم که برای ضروری شمردن قول به رجعت، ٨٨ـ٨٢: ١٣٨٠عاملی، 

به اقامۀ دلیل همت گماشته است. بنابراین نخست، ادلۀ ضرورت رجعت را از این اثر و سپس از 

گاه نظریاتی را که به ضرورت  ؛ آنآثار دیگر عالمان بزرگ مذهب، نقل و بررسی خواهیم کرد

 رجعت قائل نیستند، مالحظه خواهیم کرد.

 شيخ حرّ عاملي االيقاظادلة ضرورت رجعت در كتاب 
عنه، محقق، مقطوع و ضروری است که از  نزد علمای امامیه به حدی مفروغ» رجعت« .1

هارس و منابع رجالی، اند. طبق ف  گذشته تا کنون تصنیفات بسیاری در این موضوع بر جای نهاده

حمزه، شیخ صدوق و عیاشی در این  فضل بن شاذان، ابویحیی جرجانی، حسن بن علی بن أبی

 اند.  موضوع تصنیف داشته

» رجعت«پیش از ذکر تصنیفات مورد نظر شیخ حّر عاملی، باید توجه داشته باشیم که واژۀ 

8Fعنی ظهور)نزد قدما در سه معنا به کار رفته است: بازگشت از غیبت (ی

، بازگشت به این دنیا ١
                                                           

 بعضی اخبار بوده است؛ از جمله مقطوعه. ١
ِ

ما روي في غیبة «ای که نعمانی در الغیبة ذیل باب  این استعمال به تبع

» إن القائم من ولد علي له غیبة کغیبة یوسف و رجعة کرجعة عیسی بن مریم...«... آورده است: » اإلمام المنتظر

به » ظهور«به معنای » رجعة«دهد که در این روایت، لفظ  می ). توجه به سه نکته نشان٤، ح٩٥ق: ١٤٠٣(نعمانی، 

به  که، رجعت امام قائم تشبیه شده است. دوم آن ، به غیبت یوسفکه، غیبت امام کار رفته است؛ نخست آن

از نوع ظهور پس از غیبت است، نه بازگشت پس از مرگ. سوم  تشبیه شده و بازگشت عیسی رجعت عیسی

 دربارۀ او به معنای دیگری غیر از ظهور، صدق کند.» رجعت«از دنیا نرفته است تا  مکه، امام قائ آن
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ه (نجفی، 
ّ

: ٣٢، ١٩٨١پس از مرگ، بازگشت به زندگی زناشویی پس از طالق در مدت عد

اصطالحی است در دو قلمرو کالم و فقه. البته در قلمرو کالم، یک » رجعت«). پس، ١١٧

رگ و رجعت او از غیبت، و دیگری رجعت افراد خاصی از م» مهدی«اطالق آن مربوط به 

دولت «است پس از ظهور و رجعت مهدی از غیبت. قول سومی نیز گزارش شده است: رجعِت 

، نه رجعت اشخاص از مرگ. سید مرتضی این قول را شاذ دانسته است (سید »بیت اهل

کار   ). با سپری شدن قرن سوم، این واژه در معنای ظهور از غیبت به١٢٣: ١ق، ١٤٠٥مرتضی، 

 واژه  نرفت؛ هرچند اکنون در
ً
رود (ر.ک:  به کار می» رجعت«، به جای »رجوع«قلمرو فقه غالبا

 )١١-١٠: ٦، ١٣٩٥یوسفی، جاودان، 

 به معنای کالمی نیست. برای مثال،  الرجعةبنابراین، عنوان کتاب 
ً
در میان آثار قدما، لزوما

ت موجود و که با نظری به واقعی ذکر شده است؛ حال آن الرجعةدر میان آثار شیخ طوسی، کتاب 

9Fفقهی است.» رجوع«یابیم که مقصود،  عدم نقل از آن در سایر کتب درمی

بنابراین نباید عنوان  ١

 سره بر معنای کالمی حمل کرد. در میان آثار قدما را یک» الرجعة«

 پردازیم: ها یاد کرده، می اکنون به بررسی تصنیفاتی که حّر عاملی از آن

توان یافت که مفید معنای   ان، کمتر روایتی را میفضل بن شاذ الرجعةدر کتاب اثبات 

بازگشت پس از مرگ باشد. اکثر قریب به اتفاق روایات او در ِاخبار از والدت، غیبت و ظهور 

هنوز » رجعت«دهد واژۀ   است. همین، یکی از شواهدی است که نشان می امام دوازدهم

بازگشت پس از «و » بازگشت از غیبت« تعّین اصطالحی امروز را نیافته بود و میان دو معنای

رسد مقصود فضل بن شاذان در   مشترک بود. با توجه به محتوای کتاب، به نظر می» مرگ

10F، بازگشت از غیبت (یعنی ظهور) بوده است.اثبات الرجعةاش به   گذاری رساله نام

حتی  ٢

فضل بن شاذان بوده دو نام برای یک رسالۀ  اثبات الرجعة و الغیبةمحدث نوری بر آن است که 

                                                           
، کتاب الرجعة، کتاب الطالق، کتاب الخلع، کتاب القسم و النشوزکتاب «... ضمن آثار شیخ طوسی آمده است: . ١

گِر آن است که مقصود  ان). سیاق کالم به خوبی نش٢٨٧تا:  (طوسی، بی...» اللعان، کتاب الظهار ، کتاباإلیالء

 است.» رجوع«

حسن  غالم«و دیگری توسط » باسم الهاشمی«از این کتاب، دو تحقیق به چاپ رسیده است؛ یکی توسط . ٢

اند. این روایات  در این کتاب، اظهار تعجب کرده» رجعت«هر دو محقق، در مقدمه از اندک بودن روایات ». محرمی

بندی کتاب همت گماشته، عنوان مستقلی به رجعت  حرمی که به فهرستحسن م به قدری اندک است که غالم

 اختصاص نداده است.
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(نوری » کتاب اثبات الرجعة المعروف بالغیبة ألبي محمد الفضل بن شاذان النیسابوري«است: 

«... ). البته انصاری بر آن است که نظر به عناوین کتب فضل بن شاذان ٩٠ق: ١٤٢٩طبرسی، 

 این دومی را٣٠٧ق: ١٤٠٧(نجاشی، » کتاب اثبات الرجعة، کتاب الرجعة...
ً
باید  )، ظاهرا

بیشتر با محتوایی کالمی سازگار است، نه حدیثی » اثبات الرجعة«حدیثی دانست، چراکه 

هویت واقعی کتاب اثبات الرجعة منسوب به فضل بن «)، ١٣٨٦(ر.ک: انصاری، حسن، ( 

 ). ansari.kateban.com/post/1286، »های کتاب القائم فضل بن شاذان  نسخه«؛ و »شاذان
» الرجعة«عاملی نقل کرده است، در میان آثار مذکور برای عیاشی، عنوان چنانچه شیخ حّر 

کتاب الظهار، کتاب االیالء، کتاب «نویسد:   نیز ذکر شده است. نجاشی ضمن آثار عیاشی می

). ٣٥٢ق: ١٤٠٧(نجاشی، » اللعان، کتاب الرجعة، کتاب التوحید و الصفة... کتاب الغیبة...

رسد رجعت در معنای فقهی (یعنی رجوع) به کار رفته است؛   ر میاما با توجه به سیاق، به نظ

 یک گمان   ، از آن یاد میالغیبةو نزدیک به کتاب  التوحیدوگرنه پس از کتاب 
ً
شد. البته این، صرفا

جا که شواهد بیشتری برای تعیین محتوای کتاب عیاشی در دست نیست، هر دو  است و از آن

 
ّ

 ماند.  گمان باقی میطرف (کالمی یا فقهی) در حد

وعدۀ تألیف کتابی االعتقادات شیخ صدوق باید گفت، هرچند او در  الرجعةدربارۀ رساله 

) و نجاشی نیز ضمن آثار شیخ صدوق ١٥٤: ١٣٨٩مستقل دربارۀ رجعت داده است (صدوق، 

 معانی، کتاب الشعر، کتاب الرجعة، کتاب المتعة، کتاب في تحریم الفقاعکتاب «نویسد:   می

که در آثار پس از شیخ صدوق، ذکری  )، اما با توجه به این٣٩٠ق: ١٤٠٧(نجاشی، ...» األخبار

منسوب به شیخ  الرجعةبینیم و به عبارت دیگر، مطلب یا روایتی منقول از   از این کتاب نمی

یابیم، جای این سؤال است که موضوع کتابی که نجاشی ذکر کرده، رجعِت کالمی   صدوق نمی

 فقهی؟ سخن در این نیست که آیا شیخ صدوق قائل به رجعت بوده یا خیر  بوده یا
ِ

رجوع

شک شیخ صدوق به رجعت ابدان قائل   (چنانچه اشاره شد و در ادامۀ مقاله نیز خواهد آمد، بی

میان دو اصطالح کالمی و فقهی مشترک » الرجعة«بوده است)؛ سخن در این است که وقتی 

ای را به معنای کالمی آن حمل کرد؟ هرچند دربارۀ این   »الرجعة« توان هر عنوان است، آیا می

فۀ احتمال کالمی، سنگین
َ
تر به نظر برسد، اما توجه به نکتۀ مذکور را نباید   کتاب شیخ صدوق، ک

 از نظر دور داشت و حکم یقینی کرد.

المسح في المتعة و الرجعة و کتاب «از تصنیف جرجانی تنها عنوان آن باقی مانده است: 
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ین و إطالق التقیة
ّ

بر » الرجعة«و » المتعة«). عطف ٤٥٤ق: ١٤٠٧(نجاشی، » علی الخف

برانگیز میان دو فرقه است و البته  ای است بر رجعت کالمی؛ که دو موضوع جدال  یکدیگر قرینه

در متعه، طالقی نیست تا به دنبال آن رجعتی باشد؛ لذا به قّوت، رجعت فقهی نیست. بنابراین 

 آنچه با موضوع متعه همراه  در این» عترج«
ً
جا منحصر در معنای کالمی آن است و غالبا

 برانگیزتر است. شده، بازگشت اموات بوده، که جدال  می

ای در   ) نیز از بین رفته و هیچ قرینه٣٧ق: ١٤٠٧حمزه (نجاشی،   أبی اثر ابن الرجعةکتاب 

قهی بوده یا کالمی، و اگر در معنای دست نیست که نشان دهد این تصنیف دربارۀ رجعِت ف

 کالمی بوده، به معنای بازگشِت از غیبت بوده یا بازگشِت از مرگ.

گویی شیخ حّر عاملی بر آن است که آنچه علمای امامیه از گذشته تا کنون دربارۀ آن 

)؛ که به ٨٢: ١٣٨٠اند، از ضروریات این مذهب است (حّر عاملی،   تصانیف متعددی نگاشته

رسد! شمار قابل توجهی از علمای امامیه از گذشته تا کنون دربارۀ مطاعن خلفا   تام نمی نظر،

توان ادعا کرد که این موضوع نیز به همین دلیل، از ضروریات مذهب امامیه   اند؛ آیا می نوشته

 دربارۀ رجعت کالمی بوده
ً
 اند. است؟! به عالوه، قطعی نیست که تصانیف یادشده، لزوما

پس از توضیحات » عیاش أبان بن أبی«اب ُسلیم بن قیس هاللی چنین آمده که در کت .2

 مني بالرجعة.«گوید:  دربارۀ رجعت می» الطفیل  أبی«
ً
شیخ » صرت ما أنا بیوم القیامة أشد یقینا

دهد که چگونه از این عبارت، ضروری بودن اعتقاد به رجعت را استفاده   حّر عاملی توضیح نمی

؛ ٩: ١ق، ١٤٠٣اند (اردبیلی،  را تضعیف کرده» عیاش أبان بن أبی«کند؛ بگذریم که رجالیون   می

 ). ٢ق: ١٤١٧؛ جواهری، ٩٦ـ٩٣: ١ق، ١٤٢٢شوشتری، 

شمارند. همین   سنت عقیده به رجعت را زشت می اهل«شیخ حّر عاملی بر آن است که  .3

). ٨٥: ١٣٨٠عاملی،  (حّر » دهد که این موضوع از ضروریات مذهب ماست  نشان می

سنت از این  سنت را نیز به عنوان مثالی از شدِت کراهت اهل وگوی سید بن طاووس با اهل گفت

جمعني و بعض اهل الخالف مجلس منفرد، فقلت لهم: ما الذي تنکرون «موضوع آورده است: 

(حّر » عة و...علی اإلمامیة؟ فقالوا: نأخذ علیهم تعرضهم بالصحابة، و نأخذ علیهم القول بالرج

 ).٨٣: ١٣٨٠عاملی، 

سنت است، از ضروریات تشیع است؟! استدالل شیخ  اما مگر هر آنچه مورد اشکال اهل

 حّر عاملی از دو مقدمه تشکیل شده است: 
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 کنند.   سنت، شیعه را به جهت قول به رجعت، نکوهش می مقدمۀ اول: اهل

 وهش کنند، ضروری مذهب است. مقدمۀ دوم: هر آنچه مخالفان، به سببش، شیعه را نک

 نتیجه: اعتقاد به رجعت، ضروری مذهب تشیع است. 

در این استدالل، مقدمۀ دوم نه تنها قابل اثبات نیست، بلکه باطل است و مثال نقض دارد. 

زنی را  چنین قمه دهند؛ هم  سنت، شیعه را به جهت سّب، مورد انتقاد قرار می برای مثال اهل

شمارند، پس این   زنی را زشت می سنت سّب و قمه توان گفت چون اهل  یا میشمارند. آ  زشت می

 دو مورد نیز ضروری مذهب ماست؟! 

با سکوت، اعتقاد به » محمد بن عبدالله بن سید حمیري«در پاسخ به نامۀ  امام زمان .4

 دهندۀ ضرورت اعتقاد شیعیان به رجعت است. کند. این، نشان  رجعت را تأیید می

احوال  از ای به امام زمان  نامهکه، محمد بن عبدالله بن سید حمیری در  این توضیح

پرسد که چنین و چنان است و به رجعت نیز اعتقاد دارد، اما با همسرش پیمان   ای می  شیعه

یستحب له أن یطیع الله بالمتعة لیزول «بسته که متعه نکند. پاسخ منسوب به امام چنین است: 

؛ برای او مستحب است که حداقل یک بار متعه کند 11F١»معصیة ولو مرة واحدةعنه الحلف في ال

 ).٣٠٦: ٢، ١٣٨٦تا پیمانی که بر گناه خورده، برطرف شود (طبرسی، 

12Fگذشته از ارسال این توقیع منسوب به امام

ظهور دارد و » رجحان«در » یستحب«، واژۀ ٢

الحلف في «نیست تا گفته شود قسم خوردن بر متعه نکردن، معصیت ». گناه«در » المعصیة«

داشت. ممکن است   ؛ که اگر معصیت بود، شکستن این پیمان تنها استحباب نمی»المعصیة

ای است که آن را از معنای   شکنی، قرینه گفته شود مستحب (و نه واجب) خواندِن این پیمان

                                                           
حسن  غالم«و دیگری توسط » باسم الهاشمی«از این کتاب، دو تحقیق به چاپ رسیده است؛ یکی توسط . ١

. این روایات اند در این کتاب، اظهار تعجب کرده» رجعت«هر دو محقق، در مقدمه از اندک بودن روایات ». محرمی

بندی کتاب همت گماشته، عنوان مستقلی به رجعت  حسن محرمی که به فهرست به قدری اندک است که غالم

 اختصاص نداده است.

ثقه بود و مکاتبه » محمد بن عبدالله بن جعفر بن حسین بن جامع بن مالک حمیری قمی«نجاشی آورده است که . ٢

 متن این توقیع را نیاورده است. قدیمی ٩٤٩، رقم٣٥٥ق: ١٤٠٧داشت (نجاشی،  ای با امام زمان
ً
)؛ اما طبیعتا

) است؛ ٣٨١ق: ١٤١١طوسی (شیخ طوسی،  الغیبة را در آن یافتیم، کتاب ترین منبعی که توقیع وی با امام زمان

نیز مرسل آمده است (طبرسی،  اما شیخ طوسی طریقش به این توقیع را ذکر نکرده و لذا مرسل است. در منابع بعدی

٣٠٣: ٢، ١٣٨٦.( 
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ن است در سازد. ممک به معنای ثانوی کراهت و عدم مطلوبیت منصرف می» المعصیة«ظاهری 

باشد و در نتیجه عبارت، » المعصیة«ای کافی برای انصراف از ظهور   نظر برخی، این قرینه

مستقیم باشد؛ اما در نظر برخی دیگر، این قرینه کافی نباشد و در نتیجه پاسخ (یستحب... 

لیزول عنه الحلف في المعصیة...)، متهافت و مشوش دانسته شود. به هر روی، چه عبارت را 

 بر صحت آن داللت مس
ً
تقیم بدانیم و چه مشوش، سکوت امام دربارۀ اعتقاد به رجعت، نهایتا

 آن اعتقاد ندارد.» ضرورت«کند، اما داللتی بر   می

کند. ابوحنیفه   را ذکر می» حنیفه  ابو«و » مؤمن الطاق«وگوی میان  شیخ حّر عاملی گفت .5

اآلن  [مؤمن الطاق]: نعم. قال ابوحنیفة: فاعطنيإنکم تقولون بالرجعة؟ قال «گوید:   به وی می

عطیک ألف دینار اذا رجعنا. قال الطاق ألبي
ُ
حنیفة: فأعطني کفیال أنک ترجع  ألف درهم حتی ا

هذا کما تری یدل علی أن القول بالرجعة «زند:   سپس چنین تعلیقه می» انسانا و ال ترجع خنزیرا.

 »المذهب. الف و المخالف، و هذا معنی ضروريأمر معلوم من مذهب اإلمامیة یعرفه المؤ

اما آیا هر آنچه شیعه، حتی نزد مخالفان بدان شناخته شده باشد، ضروری مذهب است؟! 

 مقدمات این استدالل چنین است: 

 مقدمۀ اول: شیعه حتی نزد مخالفان، به رجعت شناخته شده است. 

هره باشیم، 
ُ

 ضروری مذهب است. مقدمۀ دوم: هر آنچه بدان نزد مخالفان، ش

 نتیجه: اعتقاد به رجعت، ضروری مذهب تشیع است. 

 امروز شیعیان به 
ً
اما مقدمۀ دوم قابل اثبات نیست؛ بلکه باطل است و مثال نقض دارد. مثال

توان ادعا کرد که شهادت   اند. آیا می  در اذان شناخته شده شهادت بر والیت امیرالمؤمنین

13Fاست؟! ثالثه در اذان، ضروری مذهب

١ 

 در گفت
ً
وگوی مذکور، باید پاسخ مؤمن الطاق را حمل بر ِاسکات کرد، وگرنه در هیچ  ضمنا

 کنند.   شان، رجعت می های باطنی  روایتی نیامده است که افراد با صورت

 جا که دربارۀ امام صادق کند، آن  شیخ حّر عاملی به قول شهرستانی استناد می .6

عفر بن محمد الصادق] من خصائص مذهب الرافضة و حماقاتهم من و قد تبّرأ [ج«گوید:   می

 »القول بالغیبة و الرجعة و البداء.

                                                           
داند (من عِمل بها کان مخطئا) و شیخ صدوق اضافۀ آن در ¬را در اذان خطا می» شهادت ثالثه«شیخ طوسی ذکر . ١

 ).٢٩٠: ١ق، ١٤٠٤؛ شیخ صدوق، ٢٩٣: ١ق، ١٤١٢دهد (ر.ک: شیخ طوسی، ¬اذان را به مفوضه نسبت می
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را استنباط » ضرورت«روشن نیست که شیخ حّر عاملی چگونه از این سخن شهرستانی، 

گِر آن است که قول به رجعت، از اختصاصات (و نه  کند. سخن شهرستانی تنها بیان  می

 ت. ضروریات) شیعه اس

 ادلة ضرورت رجعت از آثار ديگر علماي اماميه
 شک، قائالن به ضروری بودن اعتقاد به رجعت، سه مورد زیر را نیز در نظر دارند:   بی

اجماع و اتفاق شیعه بر صحت محتوای اخبار رجعت و وقوع آن، قول به آن را ضروری  یکم:

). شیخ حّر عاملی بر آن ٨٢ـ٦٤: ١٣٨٠؛ حّر عاملی، ١٣٩: ٥٣ق، ١٤٠٣سازد (مجلسی،   می

و قد علم «در این اجماع است:  است که وجود احادیث رجعت، به معنای حضور ائمه

دخول المعصوم في هذا االجماع بورود االحادیث المتواترة عن النبي و االئمة الدالة علی 

 ).٦٦: ١٣٨٠(حّر عاملی، » اعتقادهم بصحة الرجعة

در عقاید حجت است یا خیر، وجود احادیث به معنای مدرکی که آیا اجماع،  اما فارغ از این

 مذکور و در نتیجه عدم حجیت آن است (صدر، 
ِ

). این اجماع ١٦٣: ٢ق، ١٤٢١بودِن اجماع

به » بما هو اجماع«توان   گِر اهمیت موضوع نزد شیعه است؛ بنابراین، نمی مدرکی، تنها نشان

 مدرکی و فاقد حجیت است. عنوان دلیلی مستقل، به آن تمسک کرد، چراکه 

عدم مشروعیت «افزون بر این، تالزم میان اجماع و ضرورت، ثابت نیست؛ برای مثال 

، ٢١٣: ٦ق، ١٤٢٢بنا بر صحت ادعای شیخ طوسی، مورد اجماع است (طوسی، » قضاوت زن

 توان ادعا کرد که چنان حکمی ضروری مذهب است؟  )؛ در نتیجه، آیا می٦م
 تواتر اجمالی و معنویروایات رجعت د دوم:

ّ
14Fر حد

15Fاست ١

و موضوعی که روایاتش در این  ٢

                                                           
واقعه باشد همچون غدیر، تواتر، تفصیلی است و در غیر این صورت، » یک«ول یا ق» یک«اگر اخبار، حاکی از . ١

باشد و با الفاظ یکسان نقل شده باشد، تواتر لفظی » قول«تواتر، اجمالی است. حال اگر مخبر به در تواتر تفصیلی، 

ح صحیح دربارۀ ). بنابراین اصطال٤٨٦ق: ١٤١٥است و اگر الفاظ مختلف باشد، تواتر معنوی است (منتظری، 

 است، چراکه اخبار، حاکی از اقوال متعدد است.» تواتر اجمالی«روایات رجعت، 
داند. شاید کنار نهادن مرسالت و تدقیق در شرط اصلی حصول تواتر،  البته سید مرتضی اخبار رجعت را آحاد می. ٢

زد سید مرتضی اجماع است که یعنی کثرت روات در تمامی طبقات است که او را به این نتیجه رسانده است. ن

که آن را ضروری، واجب و  آن کند، بی  چنین قولی را اثبات می» صحِت «کند؛ و البته تنها  صحت رجعت را اثبات می

 ).١٢٦ق: ١٤٠٥الزم گرداند (سید مرتضی، 
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 حد باشد، از ضروریات مذهب است.

رسد   که به نظر نمی ، تالزم تصور شده است؛ حال آن»ضرورت«و » تواتر«جا میان  در این

چنین تالزمی برقرار باشد؛ چنانچه تواتر یا استفاضۀ روایات تحریف قرآن به نقیصه، سبب نشده 

16Fتا مدلول آن، ضروری مذهب تلقی شود.

از همین روست که بزرگانی، در عین پذیرش تواتر  ١

 اند. در ادامه، اقوال آنان نقل خواهد شد.  روایات رجعت، آن را ضروری مذهب ندانسته

م ُیؤِمن ِبکّرتنا َو » لیس مّنا«دربارۀ منکر رجعت، عباراتی همچون  سوم:
َ
ا َمن ل یَس ِمنَّ

َ
(ل

 مُ 
ّ

است. چنین تعبیراتی نشان  ) به کار رفته ٤٥٨: ٣ق، ١٤٠٤تَعِتنا: شیخ صدوق، یستحل

 دهد این موضوع، رکنی از ارکان تشیع است.   می

 اما چند نکته شایستۀ توجه است: 

 گونه روایات.  الف. لزوم اطمینان از صدور این

 هنگامی که
ً
خبار عرضۀ عقاید، موضوع رجعت مطرح نشده است؛ مثال

َ
عبدالعظیم  ب. در ا

گوید (ر.ک: شیخ  دارد، سخنی از رجعت نمی عرضه می حسنی، عقاید خود را بر امام

 ). ٣٧، ح٨١تا:   صدوق، بی

گِر اهمیت موضوع است، اما به تنهایی توان اثبات  هرچند بیان» لیس مّنا«ج. تعابیری چون 

 َیهَتّم «است: گونه تعابیر در روایات متعددی به کار رفته  را ندارد. این» ضرورت«
َ

َمن أصَبَح َو ال

یَس ِبُمسِلم
َ
ل

َ
م َیجبُه ف

َ
ل

َ
لُمسلِمیَن ف

َ
 ُیناِدی َیا ل

ً
یَس ِمنُهم َو َمن َسِمَع َرجال

َ
ل

َ
» ِبأموِر الُمسلِمیَن ف

 َیوم«)؛ ٥، ح١٦٤: ٢، ١٣٨٨(کلینی، 
ِّ

ل
ُ
م ُیَحاسب َنفَسه ِفي ک

َ
ا َمن ل یَس ِمنَّ

َ
، ١٣٨٨(کلینی، » ل

يَمن «)؛ ٢، ح٤٥٣: ٢ یَس ِمنِّ
َ
ل

َ
ُه ف اس إتقاَء شرِّ کَرَمُه النَّ

َ
، ٧٧: ١٢ق، ١٤٠٤(نوری طبرسی، » أ

ي«)؛ ٢ح یَس ِمنِّ
َ
ل

َ
ِتي ف َمن َرغَب َعن ُسنَّ

َ
ِتي ف اُح ُسنَّ

َ
ک ، ٢٢٠: ١٠٣ق، ١٤٠٣(مجلسی، » النِّ

 برای تحریض و ترغیب و یا برای کمال اسالم و مسلمانی به٢٣ح
ً
 ) و... . این قبیل تعابیر، غالبا

 کار رفته است، نه بیان رکنی از ارکان اسالم. 

ای برای این موضوع قائل  آید که اهمیت ویژه از آثار و کلمات بزرگان چنین برمیچهارم: 

عنوان مستقلی به رجعت اختصاص  االعتقاداتکه شیخ صدوق در کتاب  اند؛ از جمله آن  بوده

). ١٤٢: ١٣٨٩(شیخ صدوق، » نها حقاعتقادنا في الرجعة أ«است:  داده و چنین آغاز کرده 

                                                           
لمین فیه من إن األخبار قد جاءت مستفیضة عن ائمة الهدی من آل محمد باختالف القرآن و ما أحدثه بعض الظا«. ١

 ).٨٠ق: ١٤١٣(شیخ مفید، » الحذف و النقصان
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 محمد «شیخ مفید نیز دربارۀ قول به رجعت آورده است: 
ُ

صلی الله علیه هذا مذهٌب یختصُّ به آل

 ).٣٢ق: ١٤١٣(شیخ مفید، » و علیهم

پذیرند و با تذکر به نکاتی، این کلمات بزرگان را به   برخی دیگر چنین شواهدی را نمی

رأی و نظر و «در آثار قدما به معنای » اعتقاد«که واژۀ  د؛ از جمله آنکنن ای دیگر برداشت می گونه

 شیخ صدوق در کتاب االعتقادات، باب » دیدگاه
ً
االعتقاد في األخبار «نیز به کار رفته است؛ مثال

اعتقادنا في الحدیث المفسر أنه یحکم علی «را چنین آغاز کرده است: » المفسرة و المجملة

، »االعتقاد في الحدیثین المختلفین«، »العتقاد في الحظر و اإلباحةا«چنین  هم». المجمل

و » االعتقاد في النهي عن الجدال و المراء في الله عزوجل و في دینه«، »االعتقاد في االستطاعة«

إعتقادنا «نیز از سایر ابواب این کتاب است؛ که همگی با عبارت » االعتقاد في عدد األنبیاء«

سره به معنای اصطالحی  کاررفته را یک های به توان واژه ست. بنابراین نمیآغاز شده ا» في...

توان گفت   این موضوعات را در عداد اعتقادات ضروری قرار داد. نمی  امروز حمل کرد و تمامی

آورده و عنوان باب را  اإلعتقاداترا در کتاب » الحظر و اإلباحة«که چون شیخ صدوق موضوع 

آغاز کرده، » إعتقادنا«قرار داده و سخن در این باب را با واژۀ » االعتقاد في الحظر و اإلباحة«

 ای ضروری است!  پس الحظر و اإلباحة از عقاید و بلکه عقیده
ای با ضروری بودن ندارد. قول شیخ مفید (هذا   که اختصاصی بودن، مالزمه نکتۀ دیگر آن

 محمد 
ُ

ی الله علیه و علیهممذهٌب یختصُّ به آل
ّ
گِر آن است که تنها شیعیان، به پیروی  ) نشانصل

قائل به رجعت هستند؛ این یعنی قول به رجعت، اختصاصِی مذهب تشیع است  از ائمه

 به معنای ضروری نیست. همۀ ض
ً
روریات مذهب، اختصاصِی آن (یختصُّ به)، اما لزوما

مذهب هستند؛ اما ممکن است چیزی اختصاصی مذهب باشد، یعنی فقط شیعیان به آن قائل 

باشند، اما ضروری مذهب نباشد؛ یعنی رکنی از ارکان تشیع را تشکیل ندهد. رابطۀ اختصاصات 

وجه است ؛ برای مثال، شهادت به والیت  و ضروریاِت مذهب، عموم و خصوص من

در اذان، امروز از اختصاصات است، اما از ضروریات نیست؛ یا اصِل  المؤمنینامیر

هرچند از ضروریات امامیه است، اما اختصاصِی این مذهب نیست، بلکه زیدیه و » امامت«

 اسماعیلیه نیز در این اصل با امامیه مشترکند. 

 در آراء برخي انديشوران اماميه» نفي ضرورت«

ای   سابقه  ر بودن ادله در اثبات ضرورت رجعت است و این، رأی بیادعای این مقاله، قاص
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» ضروری«در میان دانشوران شیعه نیست. اختالف ایشان با رأی مشهور، ناشی از معنای 

نیست، بلکه آراء ناظر به نتیجۀ ضرورت، یعنی قطعیت و لزوم پذیرش، بیان شده است. هرچند 

ال نیستیم، اما تنها از باب شاهد و نمونه، در اقوال در این مقاله در صدد احصاء آراء و اقو

 کنیم.  داستان، درنگ می  هم

سنت را نقل  هایی از اخبار اهل  ق) در کتابش االیضاح نمونه٢٦٠فضل بن شاذان (م. 

و «دهد:   اند. سپس ادامه می  که مردگانی از امت اسالم، به دنیا بازگشته کند، حاکی از این  می

 عن آل محمدٍ تر  الشیعة لم
ً
أّن مّیتا رجع الی الدنیا کما تروون أنتم عن  و حدیثا واحدا

مته: أنتم أشبه شیء ببني اسرائیل والله  أن النبي علمائکم. إنما یروون عن آل محمٍد 
ُ
قال ال

ذة، حتی لو دخلوا جحر ضّب 
ُ

ذة بالق
ُ

لیکونّن فیکم ما کان فیهم، حذو النعل بالنعل و الق

ال ننکر لله قدرة أن یحیي «گوید:   در توضیح قول شیعه در رجعت میسپس » لدخلتموه.

یفعل؛ فهذا  الموتی؛ فإن شاء أن یرّد من مات من هذه األّمة کما رّد بني اسرائیل فعل، و إن شاء لم

). فضل بن شاذان در عین قول به رجعت، اصراری بدان ٤٢٦: ١٣٥١(نیشابوری، » قول الشیعة

م، یعنی  (إن شاء فعل و إن شاء لم ورزد و از تعبیرش  نمی
ّ
یفعل) آشکار است که رجعت را مسل

که، او این دیدگاه را نه تنها قول شخصی خود، بلکه  قطعی الوقوع نشمرده است. نکتۀ دیگر آن

 داند.   می» قول الشیعه«

کید بر تواتر روایات رجعت، آن را در سّر مخزونرسد، الهیجی نیز در   به نظر می  در عین تأ

زمرۀ ضروریات ندانسته است. او بر آن است که بعضی اخبار رجعت مستفیض، بعضی در حد 

 تواتر متجاوز است؛ اما این اخبار در 
ّ

استفاضۀ قریب به تواتر، و بعضی به چندین مرتبه از حد

دوران صفویه به دلیل امنیت و عدم خوف، جمع شده، ولی از صدر اسالم تا دوران صفویه این 

و مثل این واقعه را بسیاری مسائل، که ضروری «سبب تقیه، مستور و متفرق بوده است: اخبار به 

 ).٣٨، ٣٧، ٣٥: ١٣٨٤(الهیجی، » دین یا ضروری مذهب نباشد

احقر به واسطۀ «، استفتائی در این باره را چنین پاسخ داده است: شیخ عبدالکریم حائری

کثرت اخبار، اعتقاد به رجعت دارم به نحو اجمال؛ ولی این مطلب نه از اصول دین و نه مذهب 

 کسی معتقد به آن نباشد، خارج از دین یا مذهب شمرده شود و نه از مسائل 
ً
است که اگر فرضا

 به دست آورند و در مثل این زمان عملیه است که بر افراد مکلفی
ً
 یا تقلیدا

ً
ن الزم باشد اجتهادا

وگوی این نحو از مطالب، به جز تفرقۀ کلمه  باید به نحو دیگر، حفظ دیانت مردم نمود و گفت
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: ٣، ١٣٩٣(شبیری زنجانی، » ها، فایده ندارد مسلمین و ایجاد یک عداوت مضره بین آن

٤١٤.(17F

داند؛   رش کثرت اخبار، تنها اعتقاد اجمالی به آن را کافی میبنابراین ایشان در عین پذی ١

داند و نه انکار آن را مضّر به دین یا مذهب، چراکه نه از اصول دین   البته نه پذیرفتن آن را الزم می

و مذهب است نه از فروع عملی؛ و از همین رو، تقلید و تبعیت در قول به آن نیز الزم نیست. نیز 

اکتفا » اصول مذهب«را به کار نبرده و به » ضروری مذهب«رچند او اصطالح گفتنی است که ه

کرده (نه از اصول دین و نه مذهب است)، اما نیک روشن است که اصول مذهِب امامیه تنها 

است و موضوع مورد سؤال، یعنی رجعت، جزو اصول مذهب نیست؛ لذا » عدل و امامت«

الزم با اصول مذهب بوده و این، یکی از معانی شود که منظور ایشان، ت  چنین فهمیده می

 است. » ضروری مذهب«

داند   گونه مطالب فرعی می تر از پرداختن به این او در نهایت، حفظ وحدت مسلمین را مهم

 که بهای سنگین تفرقۀ مسلمین را به دنبال دارد.

عتقاده و اال فال. الرجعة أمر نقلي، إن صح النقل به لزم ا«گوید:  سید محسن امین عاملی می

او سپس » و ال یستحق کل هذا التهویل و ال کل هذا االستنکار، لوال التعصب و االستکبار.

کان علیکم أن تنظروا في أسانید روایاتها فان «دهد:  مخالفان مذهب تشیع را مخاطب قرار می

ین عاملی، (ام» کان فیها ضعف رددتموها من هذه الجهة و کان قولکم مقبوال و حجتکم ظاهرة

). بنابراین محسن امین عاملی، لزوم اعتقاد به رجعت را متوقف بر اثبات صحت ٣٧٦: ١٩٨٣

نمایی رجعت (و ضروری مذهب خواندش) را تنها ناشی از  داند. او بزرگ  منقوالت آن می

) که به بررسی روایات پرداخته باشند آن  داند و البته اصرار مخالفان در انکار آن (بی  تعصب می

داند. وی با انتقاد از شیعه و سّنی، هر دو طرف را به   بینی می  را، تنها ناشی از کبر و خودبزرگ

 انصاف فراخوانده است.

                                                           
 گفتنی است این استفتا در پی انتقاد تند شریعت سنگلجی از عقیده به رجعت صورت گرفت. در همان سال،. ١

اس شن ، ایران»یان ریشار«چاپ شد. این مطلب را  ١٣١٣این استفتا و پاسخ آن در شمارۀ پنجم نشریه همایون، به تاریخ بهمن 

آورده » Shariat Sanglaji: A reformiste theologian of the Reza Shah period« مشهور فرانسوی در مقاله

منتشر شد. » Authority and Political Culture in Shiism«میالدی در نشریه  ١٩٨٨است. این مقاله در سال 

قابل » http://mansurhashemi.com/index.php?newsid=206«ترجمۀ آن توسط مهرداد عباسی در سایت 

 ).٢٥٩: ١٣٢٧؛ بالغي، ٥٣١: ١٣٩٦دسترسی است (نیز ر.ک: نبوی، 
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و لیس التدین بالرجعة في مذهب التشیع بالزم «است:   الغطا آورده کاشف محمدحسین آل

إال کبعض أنباء الغیب و  و ال انکارها بضار... ال یناط التشیع بها وجودا و عدما، و لیست هي

حوادث المستقبل و أشراط الساعة مثل نزول عیسی من السماء و ظهور الدجال و خروج 

السفیاني و أمثالها من القضایا الشائعة عند المسلمین و ما هي من االسالم في شيء، لیس 

وی » لشیعة.إنکارها خروجا منه و ال االعتراف بها بذاته دخوال فیه، و کذا حال الرجعة عند ا

ثبت في مقامي هذا و ال غیره، صحة القول بالرجعة و لیس لها «کند:  تصریح می
ُ
ال ارید أن ا

). بدین ترتیب، او نه ٣٧و  ٣٦: ١٩٩٣الغطا،  کاشف (آل» عندي من االهتمام قدر صغیر أو کبیر

نیز به هیچ روی داند، بلکه انکار آن را   تنها اعتقاد به رجعت را الزم و آن را ضرورِی تشیع نمی

داند و حتی به عنوان امری غیرضروری نیز، هیچ اصراری به اثبات صحت  مضّر به تشیع نمی

اعتقاد به آن ندارد. در نظر او رجعت، خبری غیبی از حوادث مربوط به هنگام ظهور است؛ 

طور که اخبار حوادث هنگام ظهور، مدخلیتی در   همچون اخبار خروج دجال و سفیانی. همان

 یمان و اسالم افراد ندارد، اخبار رجعت نیز نقشی در تشیع افراد ندارد. ا

 الله نیز به سؤالی از اهمیت اعتقاد به رجعت، چنین پاسخ محمد حسین فضل

 الرجعة لیست من األمور التي تتصل باألصول العقائدیة و هي أمر فرعي«است:   داده

 ألمین، و هي ثابتة إجماال بمعنی أصلإذا ثبت یجب اإلیمان به من باب أخبرنا الصادق ا

 وجود الرجعة أما ماهي طبیعتها و مصداقها و هل هي رجعة أشخاص، فهذا غیر ثابت

» إلضطراب األحادیث في ذلک و داللة بعضها علی أنها رجعة دولة الحق بشکل عام

)http://arabic.bayynat.org.lb/ListingFAQوع عقیدتی الله نیز رجعت را موض ). بنابراین فضل

داند. در نظر او به   داند و لزوم پذیرفتن آن را، تنها مشروط به اثبات صحت منقوالت می  نمی

 ثابت است؛ یعنی رجعتی خواهد بود، اما نه تنها 
ً
سبب اضطراب احادیث، رجعت تنها اجماال

کیفیت، بلکه حتی معنای آن نیز روشن نیست؛ روشن نیست که آیا مقصود، بازگشت اشخاص 

اش؛ که در این صورت با حکومت امام   ابدان بوده یا بازگشت خالفت به جایگاه اصلی و

 یابد.   ، تحقق میعصر

روشن است که موضع این بزرگان، رّد و انکار قاطعانۀ رجعت نیست، بلکه راهی میانه، 

 اند.  یعنی نفی ضروری بودنش را ترجیح داده
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 بندي  جمع
ف است؛ از ضروری مذهب گرفته تا عدم اصرار بر مورد اختال» رجعت«اهمیت موضوع 

اثبات صحت اعتقاد به آن. اغلب، مدافع ضروری خواندن رجعتند و منتقدان، در اقلیت. 

هاست که صوت غالب در اوساط شیعی، از آِن مثبتان ضرورت است، اما دالیل این   سده

اخته شده است. در این ضرورت، کمتر بیان شده و بسیار کمتر به نقد تفصیلی آن دالیل پرد

ها به معنای رایج امروز، خلط   نوشتار، َده استدالل مثبتاِن ضرورت، نقد و بررسی شد: حمل واژه

میان اختصاصی و ضروری مذهب، تصور تالزم میان اجماع و ضرورت، و نیز میان تواتر و 

 ها. ضرورت و غیر آن

عت نیستند، بلکه راهی میانه پر واضح است که مخالفاِن ضروری دانستن رجعت، منکر رج

شان گذشت از سویی، منکر رجعت نیستند و از سوی   اند. بزرگانی که نقل آراء  را در پیش گرفته

گِر  اند. در نظر ایشان اخبار رجعت، تنها بیان  نمایی دانسته دیگر، ضروری خواندن آن را بزرگ

که، رجعت اختصاصِی مذهب  جه آنگِر رکنی از ارکان تشیع. نتی خبری است از آینده، نه بیان

 رسد، نه ضروری آن. نظر می به 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــ
، بیروت، األعلمي للمطبوعات، چاپ اصل الشیعة و أصولها)، ١٩٩٣الغطاء، محمدحسین، ( کاشف آل .١

 چهارم.

 ، قم، منشورات مکتبة المرعشي النجفي.جامع الرواةق)، ١٤٠٣اردبیلی، محمد، ( .٢

، بیروت، األعلمي نقض الوشیعة أو الشیعة بین الحقائق و األوهام)، ١٩٨٣امین عاملی، محسن، ( .٣

 للمطبوعات، چاپ چهارم.

 ، تهران، مظاهری.تذکره عرفا)، ١٣٢٧بالغی، عبدالحجة بالغی، ( .٤

 ، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول.معارف کالمی شیعه)، ١٣٩٣جمعی از نویسندگان، ( .٥

، قم، منشورات مکتبة المحالتي، چاپ المفید من معجم رجال الحدیثق)، ١٤١٧حمد، (جواهری، م .٦

 اول. 
، تحقیق: مشتاق االیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة)، ١٣٨٠حّر عاملی، محمد بن حسن، ( .٧

 مظفر، قم، دلیل ما، چاپ اول.

 ، چاپ اول.، قم، مؤسسة النشر اإلسالميقاموس الرجالق)، ١٤٢٢شوشتری، محمدتقی، ( .٨
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 شناسی شیعه، چاپ اول. ، قم، مؤسسه کتابای از دریا جرعه)، ١٣٩٣شبیری زنجانی، موسی، ( .٩

موسوعة الشهید الثانی: الرعایة لحال البدایة في علم ق)، ١٤٣٤الدین بن علی، ( شهید ثانی، زین .١٠

ها و عباس محمدی، قم، المرکز العالي للعلوم و الثقافة   ، تحقیق: عالم حسین قیصریالدرایة

 االسالمیة، چاپ اول. 

 ، قم، مرکز االبحاث للشهید الصدر، چاپ اول.دروس فی علم االصولق)، ١٤٢١صدر، محمدباقر، ( .١١

، چاپ ، قم، مؤسسة االمام الهادیاالعتقادات)، ١٣٨٩شیخ صدوق، محمد بن علی (ابن بابویه)، ( .١٢

 اول.
 ، تصحیح: هاشم حسینی تهرانی، بیروت، دار المعرفة.التوحیدتا)،  ــــــــ، (بیــــــــ .١٣

اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین،   ، تصحیح: علیمن الیحضره الفقیهق)، ١٤٠٤ـــــــــــــــــ، ( .١٤

 چاپ دوم.

 ، تعلیق: محمدباقر خرسان، نجف، دار النعمان. االحتجاجق)، ١٣٨٦طبرسی، احمد بن علی، ( .١٥

 ، اشراف: عمادالدین طبسی، نجف، مطبعة اآلداب.الشیعة و الرجعةق)، ١٣٨٥ی، محمدرضا، (طبس .١٦

 ، قم، مؤسسة النشر االسالمی، چاپ دوم.کتاب الخالفق)، ١٤٢٢طوسی، محمد بن حسن، ( .١٧

، تحقیق: ابراهیم براج) رسالة العقائد الجعفریة (ضمن جواهر الفقه ابنق)، ١٤١١ـــــــــــــــ، ( .١٨

 قم، مؤسسة النشر االسالمی، چاپ اول.بهادری، 
، تحقیق: عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح، قم، مؤسسۀ المعارف الغیبةق)، ١٤١١ــــــــــــــــ، ( .١٩

 اإلسالمي، چاپ اول. 
 ، مشهد، دانشگاه مشهد.الفهرستتا)،  ـــــــــــــــ، (بی .٢٠

 مدرسین، چاپ اول.، قم، جامعه النهایة و نکتهاق)، ١٤١٢ـــــــــــــــ، ( .٢١

اکبر غفاری، تهران، دار الکتب  ، تصحیح: علیاصول کافی)، ١٣٨٨کلینی، محمد بن یعقوب، ( .٢٢

 االسالمیة، چاپ سوم.

، تحقیق: علی صدرایی خویی، تبریز، بنیاد فرهنگی نیمه سّر مخزون)، ١٣٨٤الهیجی، حسن، ( .٢٣

 شعبان، چاپ اول.

، بیروت، مؤسسة الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهاربحاراألنوار ق)، ١٤٠٣مجلسی، محمدباقر، ( .٢٤

 الوفاء، چاپ سوم.

، تحقیق: مهدی رجایی و احمد رسائل الشریف المرتضیق)، ١٤٠٥مرتضی، علی بن حسین، ( .٢٥

 حسینی، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول.
المؤتمر  ، تحقیق: صائب عبدالحمید، تهران،المسائل السرویةق)، ١٤١٣مفید، محمد بن محمد، ( .٢٦

 العالمی أللفیة الشیخ المفید، چاپ اول.
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 ، قم، تفکر، چاپ اول.نهایة االصولق)، ١٤١٥منتظری، حسینعلی، ( .٢٧

 ، تهران، شیرازه کتاب.اندیشۀ اصالح دین در ایران)، ١٣٩٦نبوی، مقداد، ( .٢٨
 ، قم، مؤسسة النشر االسالمي.رجال النجاشیق)، ١٤٠٧نجاشی، احمد بن علی، ( .٢٩
، بیروت، دار احیاء التراث جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم)، ١٩٨١، (نجفی، محمدحسن .٣٠

 العربی، چاپ هفتم.

، بیروت، مؤسسة اعلمی للمطبوعات، چاپ الغیبةق)، ١٤٠٣نعمانی، محمد بن ابراهیم بن جعفر، ( .٣١

 اول.

ین ، تعریب: یاسالنجم الثاقب فی احوال االمام الحجة الغائبق)، ١٤٢٩نوری طبرسی، حسین، ( .٣٢

 موسوی، قم، مسجد مقدس جمکران، چاپ اول.
 ، قم، آل البیت إلحیاء التراث، چاپ اول.مستدرک وسائل الشیعةق)، ١٤٠٤ــــــــــــــ، ( .٣٣

حسن محرمی، قم، دار المجتبی،  ، تحقیق: غالماثبات الرجعةق)، ١٤٣٤نیشابوری، فضل بن شاذان، ( .٣٤

 چاپ اول.

رموی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول. یق: جالل، تحقاإلیضاح)، ١٣٥١ــــــــــــــ، ( .٣٥
ُ
 الدین ا

، تحقیق: محمدباقر انصاری زنجانی، کتاب سلیم بن قیس هاللیق)، ١٤١٥هاللی، سلیم بن قیس، ( .٣٦

 ، چاپ اول.قم، الهادی

، »نگاهی به تطور جایگاه روایات رجعت در منابع امامیه«)، ١٣٩٥یوسفی، ساجده و محمد جاودان، ( .٣٧

 .١١-١٠، پژوهی شیعهفصلنامه 

38. http://arabic.bayynat.org.lb/ListingFAQ2.aspx?cid=329&Language=1. 

39. ansari.kateban.com/post/1286 

40. http://mansurhashemi.com/index.php?newsid=206. 
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