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بررسی شبهات رجعت و تناسخ
تاريخ دريافت6175/5/82 :

تاريخ تأييد6175/9/85 :

محمدتقی رکنی لموکی *

اعتقاد به رجعت و رد تناسخ ،از جمله مباحث مهمی است که در حوزه کالم
شیعی مطرح است .این در حالی است که برخی از اندیشمندان غیرشیعه ،تصوور
کردهاند در نگاه شویعه ،رجعوت مموان تناسوخ اسوت و توون تناسوخ را با و
دانستهاند ،بهشدت بر اعتقاد به رجعت مم تاختهاند .اما آیوا بوه واقو نودد کوالم
شیعی ،رجعت ممان تناسخ است؟ سؤال اصلی پژومش پویش رو تنوین اسوت
تفاوت رجعت با تناسخ در کالم شیعی تیست؟ این سؤال با رویکردی منصفانه،
تگونگی نگاه شیعی را به مفهوم رجعت و تناسخ واکواوی مویکنود .یافتوهموای
پژومش ،این فرضیه را به اثبات میرساند که این دو مفهوم با مم متفاوت بووده،
رجعت مورد پذیرش و تناسخ با

است .در این مقاله میکوشیم ابتدا مستندات

اتهاممای نگاه غیرشیعی را به شیعه در خصوص مسولله رجعوت و تناسوخ بیوان
کنیم .سپس در پاسخ به این اتهامما ،با نگامی موشکافانه دالی اثبات رجعوت و
رد تناسخ را ندد شیعه ارائه مینماییم و در پایوان نیود بوه ترایوی ایون اتهوامموا
پرداخته ،برخی دالی تاریخی و معرفتی آنها را بیان خوامیم کرد .ایون مقالوه بوا
روش تحلیلی و اسنادی سامان یافته است.

* استاديار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(علیه السالم).

*
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واژگان کلیدی :رجعت ،تناسخ ،معاد ،کالم شیعی ،تکثر جسم ،وحدت روح.
طرح مسئله

بیشک مذامب ام سنت در اصول دین اسالم ،یعنی توحید و نبوت و معواد بوا
مذمب شیعه مشترکاند و اختالفی مبنایی با مم ندارند؛ ولی به مر حال در برخی
از مسائ فروع دین و در حوزهمای کالم ،فقه ،تفسیر و غیره اختالفاتی دیده موی
شود .با دقت نظر در مسائ اختالفی ،متوجه میشویم بسیاری از اختالفات ،گواه
به دالی لفظی و گامی به دالی بدفهمی از دیدگاهمای اصلی شیعیان بوده اسوت.
نمایاندن نظر اصی مذمب شیعه و نید بازگو کردن ریشوهموای بودفهمی عالموان
ام سنت در موضوعی اختالفوی ،مویتوانود آنوان را از اشتبامشوان آگواه کنود و
پژومشگران عرصهمای دینی را از تکرار آن اشتبامات مصوون دارد و در نهایوت،
رامی باشد برای تقریب بیشتر مذامب اسالمی .از جمله این بدفهمیما ،اتهاممایی
است که ام سنت به مفهوم رجعت و تناسخ ندد شیعه میزنند .با بررسی این دو
واژه در کنار مم و مقایسه آن دو ،دانسته میشود به ممان مقدار که مفهوم رجعت
مورد پذیرش مشهور عالمان شیعی است ،مفهوم تناسخ مورد انکار آنان است؛ اما
برخی از اندیشمندان غیرشیعی در این واقعیت دقت نظر نکرده ،این دو مفهووم را
ندد شیعه یکی پنداشتهاند و از این گذر بر ایشان تاختهاند .ازاینرو ،شایسته است
دیدگاهمای شیعه راج به رجعت و تناسخ بررسی شود.
در مقاله حاضر ابتدا به اتهوامموای واردشوده بوه شویعه مویپوردازیم ،سوپس
دیدگاهمای واقعی امامان و نید عالموان شویعه را راجو بوه ایون دو مفهووم بیوان
میکنیم تا بهوضوح تفاوت این دو واژه آشکار گردد .در پایوان ،بوا مورور دالیو
تاریخی و معرفتی این اتهامما ،دامان تفکر شیعی از تهمت وارده پیراسته میشود.
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گفتنی است بحث رجعت و تناسخ مانند دیگر بحثمای کالمی ،مباحوث فرعوی
فراوان و قرائتمای مختلفی دارد .در این تحقیق برای آنکه بتوان به نتیجوهگیوری
متقن و قاب دسترسی نای شد ،از مباحث فرعی و اقوال مختلف پرمید کردهایم و
به قرائت و مباحث مشهور رجعت و تناسخ پرداختهایوم؛ ممچنوین دالیو رایوج
اثبات یا ابطال مریک را بهاختصار بیان خوامیم کرد.
نظر اهل سنت درباره اعتقاد به رجعت

برخی محققان مسلمان غیرشیعه ،اعتقاد به رجعت را بهشدت انکار کورده و آن را
از عقاید اعراب جاملی (ابناثیر202 :2 ،7631 ،؛ ابنمنظور7001 ،ق ،)770 :1 ،یهود
و نصارا (آلوسی7071 ،ق )20 :20 ،دانستهاند .از دیدگاه آنان ،میچ گنامی باالتر از
اعتقاد به رجعت نیسوت .ایشوان قواتالن نووه پیوامبر خودا ،7حضورت اباعبودا
الحسین 9و یارانش را عادل و ثقه میدانند؛ ولی معتقودان بوه رجعوت را فاسوق،
غیرثقه و ...معرفی میکننود (عسقالن ی7000 ،ق 612-617 :1 ،و 03-06 :2؛ ذهبقی،

7612ق .)36 :2 ،عالمه تیجانی که خود پیشتر غیرشیعه بوده ،معتقد است برخوی
از ام سنت میچگاه درصدد فهم و درک صوحیح عقایود شویعه دربواره رجعوت
برنیامدهاند و این اصطالح در مناب آنها تعریف نشده است (تیجا ی.)227 :7613 ،
عقیلی مکی 1درباره اصبغ بن نباته 2گوید او میچ ارزشی ندارد؛ زیورا بوه رجعوت

 . 1محمد بن عمرو بن موسی بن حماد عقیلی مکی ،از محدثان سنی قرن سوم و چهارم هجری که
به سال  233ق در مکه درگذشت.
 .2اَصبَغ بن نُباته تمیمی حَنْظلی مُجاشِعی ،از یاران امام علی بن ابیطالب 7بود که مایه شهرت او
شخصیت روایی وی است .رجالشناسان شیعی او را از ثقات برجسته شمردهاند.
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ایمان داشته است .ممچنین دربواره شخصویت ممتوازی توون ابووحمده ثموالی

1

مینویسد ابوحمده ثمالی ضعیفالحدیث و بویارزش اسوت؛ توون بوه رجعوت
ایمان داشته است (عالیلی مکی۴۱۴۱ ،ق760 :7 ،و.)712
با مراجعه دقیقتر به عبارات ام سنت ،درمییابیم این حجم تاختن بر اعتقواد
به رجعت ،از آنجا ناشی میشود که آنان رجعت مورد پذیرش شیعه را با تناسوخ
یکی دانستهاند و از آنجا که تناسخ ،عقالً و شرعاً با
با

اسوت ،پوس رجعوت نیود

است ( ک :قلالشندي ،بیتا 2.)202 :76 ،از جمله احمد امین مینویسد تحوت

عقاید شیعه قول به تناسخ ظامر شد (امین2003 ،م .)211 :صفدی یکوی دیگور از
علمای ام سنت نید تناسخ ،حلول و رجعت را به یک معنا گرفته است (صفدي،

7020ق.)211 :20 ،
با توجه به آنچه بیان شد ،ام سنت به مترادف دانستن رجعت و تناسخ و در
نتیجه ،با

دانستن مر دو معتقدند؛ حال آنکه ندد شیعه ،این دو موضووع بسویار

متفاوت بوده ،رجعت قاب دفاع و تناسخ با

است .برای اثبات تنوین مودعایی

الزم است به متون رسمی شیعه مراجعه شود؛ بوه مموین دلیو در اداموه ،مفهووم
رجعت و تناسخ را در نگاه شیعه بررسی میکنیم.

 .1ابوحمزه ثابت بن دینار ثمالی ،یکی از اصحاب خاص امام زینالعابدین 7بود .او در کسب علم
و حکمت به مرحلهاى رسید که به عنوان استاد حدیث و فقه و تفسیر ،بر کرسى تدریس تکیه زد و
معارف اهلبیت 7را به شیعیان میآموخت.
 .2به نقل از :رحیم قربانی« ،براهین ابطال تناسخ در حکمت متعالیه در بوته نقد» ،معرفت فلسفی،
س ،5ش( 8زمستان  ،)6121ص.71-51
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رجعت از نگاه شیعه

رجعت از مادّة «رج » به معنای انصراف و بازگشت است .لغتشناسان ذی ایون
مادّه تقریباً دیدگامی مشترک دارند .ریحوی (7001ق )710 :2 ،و راغوب (:7612

 )711رجعت را به «یک بار بازگشت» معنا کرده اند و ایمان به رجعت را اعتقاد به
بازگشت به دنیا بعد مرگ دانسته اند .معنای اصطالحی رجعت در عبوارتی کوتواه
تنین است که بعد از ظهور حضرت مهدی 9و در آسوتان رسوتاخید ،گروموی از
مؤمنان خالص و کفّار و اغیان بسیار شرور به این جهان باز می گردند گروه اوّل
مدارجی از کمال را ی می کنند و گروه دوم کیفرمای شدیدی موی بیننود (مکقارم

شیرازي .)111 :71 ،7611 ،بنا بر باورماى شیعه ،پیش از آنکه عهد جهان به پایوان
رسد و قیامت به پا گردد ،پیوامبران ،اماموان و گرومو از مؤمنوان راسوتین زنوده
م شوند و به دنیا بازم گردند توا از برخو کوافران معانود ،کوه آنوان نیود زنوده
م شوند ،انتقام کِشند .آغاز رجعت ممزمان با حکومت حضورت مهودى 9اسوت
(مفید7076 ،ق .)62 :1 ،تنانچه بخوامیم معنای صحیح رجعوت را از نگواه شویعه
دریابیم ،باید محورمای زیر را بررسی کنیم
الف) هدف از رجعت

مشیت حکیمانه خداوند به این تعلّق گرفته است که صالحان بر زموین حکوم
برانند ،تعالیم پیامبران تحقّق یابد و نیکان ،بخش از پاداش خوویش را در مموین
جهان بازستانند و از ستمگران انتقام کشند و از آن سو ،سوتمگران نیود بخشو از
کیفر گنامان خود را بازیابند (رفیعى قزوينى7631 ،ق67 :و .)62بنوابراین ،مویتووان
مدف از رجعت را در دو محور گنجاند ( )6نشان دادن جوالل و شوکوه واقعو
اسالم و سرافکندگ کفار و ستمگران؛ ( )8ظهور عدالت تامّه اله در ممین دنیوا
و پیروزى نهای حق بر با

و کیفر کافران و ستمگران در ممین دنیا و عودت و
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سربلندى اولیاى اله و مؤمنان راستین ،بق وعده اله در قورآن (حسقینی سق،،

.)17 :7613
ب) امكان وقوع رجعت

وقوع رجعت محال عقلی نیست و منافاتى هم با نظام حاکم بر جهان ندارد؛ زیرا
این موضوع نظیر سایر معجزات ،امرى ناممکن نبوده ،بلکه خارقالعاده است .پس
اگرچه از قدرت انسان خارج است ،براى خداوند آسان و ممکن است .بر اساس آیات
صریح قرآن کریم ،خداوند متعال ،قادر مطلق است و بر هر کارى که محال عقلی نباشد
و اراده کند ،تواناست و هیچچیز و هیچکس نمىتواند توانایى او را محدود کند .از
سویی ،با مراجعه به قرآن درمییابیم رجعت در امّتهاى پیشین واقع شده است؛ پس
رجعت امری شدنی است .از امام رضا 9هم نقل شده است رجعت در امّت اسالم نیز
روى مىدهد؛ زیرا پیامبر خدا 7فرموده است« :هر حادثهاى که در امّتهاى پیشین روى
داده است ،در این امّت نیز روى خواهد داد» (مجلسی7006 ،ق .)13 :16 ،حاصل آنکه،
رجعت امر محالی نیست ،بلکه همانند زنده شدن انسانها در قیامت است؛ با این
تفاوت که پیش از رستاخیز روى مىدهد و تنها شمارى محدود از آدمیان زنده مىشوند
(طارمى.)73 :7631 ،
ج) داليل رجعت

 .1دالیل نقلی
 .7 – 7آیات

آیاتی که در آنها به رجعت استدالل شده ،به دو دسته تقسیم میشوند
يک ق آیاتی که به رجعت در امت اسالم اشاره دارد؛ مانند «وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ
أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن یُکَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ یُوزَعُونَ؛ (به خوا ر آور) روزى را کوه موا از مور
امّت گروم را از کسان که آیات ما را تکذیب م کردند ،محشور م کنیم و آنها
را نگه م داریم تا به یکدیگر ملحق شوند» ( مل.)16 :
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لفظ «مِن» در آیه برای «تبعیض» است؛ یعنی از مر امّت ،فقط گرومی محشور
می گردند .این محشور شدن ،غیر از حشر در قیامت است؛ تون حشر در قیاموت
تبعیض ندارد ،بلکه ممه انسانما محشور میشوند .بنابراین ،مصداق حشر قب از
وقوع قیامت ،ممان رجعت است .این تفسیر برگرفته از روایتی است که در آن از
اموام صادق 9دربارة آی فوق میپرسند و ایشان در پاسوخ مویفرمایود ایون آیوه
مربوط به رجعت است (قمی7000 ،ق .)20 :7 ،عالمان شویعی نیود رجعوت را بور
اساس ممین آیه اثبات کردهاند؛ تنانکه شیخ وسی ذی آیوه فووق موی نویسود
عدّهای که به رجعت اعتقاد دارند ،با این آیوه بور درسوتی اعتقواد خوود اسوتدالل
کردهاند و گفتهاند آمدن «مِن» در آیه موجب تبعیض است و بر ایون داللوت دارد
که در روز مدنظر آیه ،برخی از اقوام برانگیخته می شوند و برخی دیگر برانگیخته
نمی گردند (طوسی7003 ،ق .)720 :1 :برسی نیود مموین مطلوب را بیوان داشوته
است امامیّه که به صحّت رجعت معتقدند ،به این آیه استدالل کرده اند؛ زیرا آیوه
داللت دارد بر اینکه از مر امّتی گرومی را محشور میکنیم .معلوم میشوود روزی
که این گروه ما از مر امّتی محشور می شوند ،غیر از روز قیاموت اسوت (طبرسقی،

.)001 :1 ،7630
دو ق آیاتی که بر وقوع رجعت در امتمای دیگر اشاره دارد
 بقره آیه  857این آیه به سرگذشت یکی از انبیای بنیاسورائی اشواره داردکه در سفر به روستایی میرسد و مشامده میکند امالی روسوتا جملگوی از دنیوا
رفتهاند و اجساد و استخوانمایشان بر زمین مانده است .خداوند متعال برای آنکه
به این پیامبر و نید آینودگان نشوان دمود تگونوه در روز قیاموت مردگوان ،زنوده
می شوند ،جان او را برای یکصد سال میگیرد و سپس زنده میکند ،در حالی کوه
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غذا و آشامیدنی او در ول ایون مودّت ممچنوان سوالم مانوده اسوت .بوری در
استدالل از این آیه می نویسد خداوند متعال از ریق زنده کردن ایون شوخص و
دیگر موارد مشابه خواسته است به منکوران قودرت خوود بفهمانود زنوده کوردن
مردگان در مقاب قدرت الیدال الهی میچ است (طبري7071 ،ق.)20 :6 ،
 بقره آیات  55و  51در این دو آیه به داستان گروموی از پیوروان حضورتموسی 9اشاره شده است که خواستار دیدار خدا بودند و تنین خواسته نواروایی
سبب ندول عذاب بر آنان گردید و به مرگ ایشان انجامید ،ولی خداونود آنوان را
حیات دوباره بخشید (طباطبائی7636 ،ق .)621 :1 ،در روایتی از امام رضوا 9آموده
است که این آیه درباره مردن و دوباره زنده شدن قووم حضورت موسوی 9اسوت
(صدوق .)711 :2 ،7611 ،افدون بر مفسران شیعه ،بسویاری از مفسّوران و عالموان
ام سنت بر این نظر اتّفاق دارند که مفتاد تن از افوراد قووم بنوی اسورائی در اثور
صاعقهای آسمانی جان خود را از دست دادند و خدا بر ایشان مرحموت فرمووده،
برای دومین بار آنان را به دنیا بازگردانود ( ک :زمخشري7001 ،ق702 :7 ،؛ سیوطی،

7631ق10 :7 ،؛ آلوسی7071 ،ق713 :7 ،؛ بیضاوي شیرازي7073 ،ق.)12 :7 ،
 بقره آیات  98و  91این دو آیه درباره فردی است که به دست اقوام خوودبه شک مخفیانه به قت میرسد .در پی جستوجو برای یافتن قات  ،خداوند بوه
حضرت موسی 9وحی میکند که به آشنایان مقتول فرمان دمد تا گاو مادهای را با
مشخّصات معیّن ذبح کنند و قسمتی از بدن آن را به بدن مقتول زنند توا او زنوده
شود و قات خود را معرّفی کند .آنان تنین کردند ،مقتول زنده شد و قات خود را
معرفی کرد .بری در تفسیر این آیوه موی نویسود ایون سوخن خطوابی اسوت از
خداوند به بندگان مؤمن و احتجاجی اسوت بوا مشورکانی کوه رسوتاخید را دروغ
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میشمردند (طبري7071 ،ق.)213 :7 ،
 بقره آیه  861آنگونه که در شأن ندول میخوانیم ،آیه به سرگذشت یکواز اقوام پیشین اشاره دارد که در اثر بیموارى مسورى واعون ،تعوداد بسویاری از
ایشان مردند و سپس با دعای یکی از انبیای الهی زنوده گشوتند توا درس عبرتوی
برای جهانیان باشند (مکارم شیرازي273 :2 ،7611 ،و.)220
از آیاتی که ذکر شد ،نتایج زیر به دست میآید
 .6در امتمای گذشته رجعتمایی رخ داده است.
 .8افدون بر عالمان شیعه ،بسیاری از عالمان ام سنّت رجعوت در اموتموای
پیشین را قبول دارند.
 .1وقوع رجعت در امتمای پیشین ،میتواند دلیلی بر امکان وقوع رجعت در
آینده باشد.
 .2 – 7روایات

شاید دالی روایی شیعی برای اثبات رجعت ،مورد خدشه ام سنت قرار گیرد
و آنها بگویند ما روایات شیعی را قبول نداریم؛ اما به مور حوال الزم اسوت بیوان
کنیم که در متون شیعی ،روایاتی وجود دارد که رجعت را به عنوان عقیدهای حوقّ
و الزم در ردیف سایر معارف و اعتقادات اسالم برمیشمارند .از جملوه آنکوه در
حدیثی ،امام صادق 9رجعت را در ردیف اعتقاد بوه ظهوور حضورت مهودی 9و
رستاخید میدانود (مجلسقی7006 ،ق .)36 :16 ،در روایتوی دیگور از اموام رضوا9
میخوانیم که رجعت ،عقیدة حقّ و ضروری شیعه است (صدوق.)17-10 :7613 ،
 .2دالیل عقلی

از نظر نگارنده ،عدم وقوع رجعت ،امری نیست که به نظوم حواکم بور جهوان
اشکالی وارد کند؛ به ممین دلی  ،اثبات رجعت با ادله صرفاً عقلی ،اندکی مشوک
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است؛ بلکه اعتقاد به رجعت بر اساس ادله نقلی ،برخاسته از خواسوت و مشویت
الهی توجیهپذیر و انکارناشدنی است .ازاینرو ،ادله عقلی که در این بواب مطورح
گردیده ،وامدار ادله نقلی مستند؛ از جمله
الف) بهترین دلی برای امکان رجعت ،وقوع آن در عصرمای گذشته است که
در ادله نقلی بیان شد .بر اساس قاعده عقلی «أدلُّ دلیلٍ عَلی إمکانِ شَیی وُقوعُی ُ»
ممینکه تیدی در زمانی وقوع پیدا کند و از عدم پا بوه عرصوه وجوود بگوذارد،
برای اثبات امکان آن تید کافی است.
ب) بر اساس قاعده «حُکمُ األَمثَالِ فِیمَا یَجُوزُ وَ فِیمَا الَ یَجُوزُ وَاحِی » وقتوی دو
تید از مر جهت با مم تشابه داشته باشند ،احکام آنها مم از جهت امکان یا عودم
امکان یکی خوامد بود .حال با توجّه به این قاعده ،مسلله رجعت در این دنیوا بوا
مسلله زنده شدن مردگان در قیامت ،مث مم مستند؛ با ایون تفواوت کوه رجعوت
محدودتر بوده ،قب از قیامت به وقوع می پیوندد و افراد خاصّی بعد از موردن بوه
این جهان بازمیگردند ،امّا در معاد مم انسانما برانگیختوه مویشووند و زنودگی
ابدی خود را آغاز می کنند .بنابراین ،کسانی کوه امکوان حیوات مجودّد را در روز
رستاخید پذیرفته اند ،باید رجعت را که زندگی دوباره در این جهان است ،ممکون
بدانند (سبحا ی.)23-21 :7611 ،
ج) بنا بر اجماع بسیارى از علماى بودرگ شویعه ،پوس از اسوتقرار حکوموت
حضرت مهدى 9در سراسر جهان ،دو نکته قاب اممیت است از یک رف مدت
حکومت ایشان محدود است و از رف دیگر ،بق روایات حکومت اسالم توا
پایان دنیا استمرار خوامد داشت و میچ زمان زمین از حجت الهی خالی نخوامود
شد (كلینى7023 ،ق .)066 :7 ،نتیجه این دو مقدموه آن اسوت کوه پوس از ظهوور
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حضرت مهدی 9و شوهادت ایشوان ،معصوومان

دیگوری در دنیوا حکوموت

اسالمی را ادامه خوامند داد و این به معنای رجعت ائمه

است.

تا اینجا مهمترین اعتقادات شیعه را درباره رجعت بیان کردیم و معلوم گشوت
که این اعتقادات نهتنها با اصول اسالم میچ منافاتی ندارد ،بلکه با ادله بیان شوده،
قاب اثبات است .اکنون دیدگاهمای شیعه را درباره تناسخ بررسی میکنیم.
تناسخ از نگاه شیعه

تناسخ از ریشه نَسَخَ ،در لغت به معنای زای ساختن و تغییر دادن تیدی به تیود
دیگر است که در پی آن می آیود (راغق .)030 :7612 ،،ایون واژه از نظور معنوای
اصطالح در علومی ممچون کالم ،فلسفه و عرفان ،به یک معنا به کار رفته است و
آن انتقال روح از جسمی پس از مرگ به جسم دیگر اسوت .تناسوخیان معتقدنود
روح آدمی پس از مرگ جسم او ،در کالبد موجود دیگری حلول میکنود و کیفور
کارمای ناشایست گذشته خود را با رنج کشیدن میبیند .اگر در آن پیکور جدیود،
پاک نگردید و آراسته نشد ،پیدرپی ،یکی پس از دیگری در جسدمای گونواگون
به حیات خود ادامه میدمد تا آن زمان که پواک شوود .عالموه حلوی در تعریوف
تناسخ مینویسد تناسخ بدان معناست که نفسی که مبدأ شخصویت و موجودیوت
کسی است ،به بدن دیگری برود و اساس موجودیت او را تشوکی دمود (حلقى،

7076ق .)737 :مالصدرا نید معتقد است تناسخ یعنی اینکه نفس از بدن عنصوری
یا بیعی خارج شود و به بدن دیگری انتقال یابد (صدرالدين شقیرازي7317 ،م:3 ،

 .)0از نظر عالمان شیعی ،تناسخ به معنای حلول روح از بدن انسان متوفی به بدن
دیگر ،با

است که در به دالی آن اشاره میکنیم.
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الف) داليل رد تناسخ

امتمام به رد تناسخ ،از ممان قرون اولیه اسالم در متون شیعی قاب پویگیوری
است .از جمله مهمترین این دالی عبارتاند از
 .1دالیل نقلی
 .1 – 1آیات

بر اساس آیات قرآن کریم ،تنین پنداری اساساً با اص معاد سوازگار نیسوت؛
در صورتی که اعتقاد به معاد یکی از ضروریترین عقاید دینی است ( قک :ا عقام:

 .)730آنچه در قرآن میخوانیم این است که روح پس از مرگ باقی مویمانود توا
روز قیامت که خدا دوباره جسم را زنده میکند ،به پاداش یوا کیفور اعموال خوود
برسد .ازاینرو ،اعتقاد به حلول روح بعد از مرگ به جسم دیگر و پاک گشوتن از
گناه ،با آموزهمای بنیادینی ممچون حساب و کتاب و بهشوت و جهونم در تضواد
است؛ تراکه اگر قرار باشد مر انسانی جدای کار زشت خود یا پاداش عم نیک
خود را در ممین دنیا ببیند ،پس جهان آخرت سراسر پوچ و بیمعنا میگوردد .در
قرآن کریم بیش از مدار آیه به ور مسوتقیم یوا غیرمسوتقیم امور معواد را اثبوات
میکند .برخی آیات که میتوان آنهوا را در رد تناسوخ ذکور کورد ،عبوارتانود از
مؤمنون آیات  679 ،677 ،77و 672؛ بقره آیه 69؛ روم آیه 17؛ حج آیوه 15؛
مؤمن آیه  66و 61؛ نساء آیه .62
 .2 – 1روایات

در روایات شیعی به ابطال تناسخ حکم شده است؛ تا جایی که در برخی کتب
روایی ممچون بحار االنوار بابی در این خصوص نگاشتهانود (مجلسی7006 ،ق:6 ،

 .)620از جمله آمده است کوه از اموام رضوا 9دربواره تناسوخ پرسویدند ،فرموود
«مرکس به تناسخ اعتقاد داشته باشد ،به خداونود بودرگ کوافر گشوته ،بهشوت و
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جهنم را نید انکار کرده اسوت» (حر عاملی7072 ،ق .)607 :21 ،در حودیث دیگور،
امام صادق 9معتقدان به تناسخ را تنین معرفی میکند «اصحاب تناسوخ راهموای
اصلی دین را نمیپیمایند و با ضاللت ،نفس خویش را میآرایند و نید نفسموای
خود را در شهوات به کار میگیرند .آنان گمان داشتهاند که آسمان و نید مدبّر این
عالم ،شبیه انسانماست و دلی آوردهاند که خداوند آدم را ماننود خوودش خلوق
کرده است .تناسخیان به بهشت و جهنم اعتقاد ندارند .آنان مسلله حشر و نشور را
نفی میکنند و معنای اینگونه مسائ نودد آنوان ،مموان خوروج روح از بودنی و
ورودش به بدن دیگر است» (مجلسی7006 ،ق .)713 :70 ،آن ور که در احادیوث
آشکار است ،عمدهترین عام رد تناسخ ،انکار بهشت و دوزخ اخروی است.
 .2دالیل عقلی
 .2-1این دلیل بر چند اصل تکیه دارد:

يکم :تعلق نفس به بدن ،تعلقی ذات است؛ تراکه روح حقیقت عین تعلق بوه
بدن است و به ممین دلی  ،ممکن نیست روح باشد و بدن نباشد.
دوم :ترکیب روح و بدن ،ترکیبی اتحادى اسوت ،نوه انضومام ؛ یعنو روح و
بدن به یک وجود موجودند.
سوم :در ترکیب اتحادى باید دو موجودى که به یک وجود موجود م شووند،
مرتبه یکسان داشته باشند .ازاینرو ،ترکیب اتحادى یک موجوود بوالقوه بوا یوک
موجود بالفع  ،محال است.
چهارم :ممه عالم مست در حرکت است؛ یعن مر موجودى در مسیر خواص
خود و بر اساس قوانین حسابشده ،پیوسته در حرکت است و در ایون حرکوت،
کمالی متناسب با خود را داراست.
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پنجم :حرکت ،خروج حرکتکننده از قوه بوه فعلیوت ،و از نقوص بوه کموال
است .بر این اساس ،روح و بدن در حرکت خود ،یک سلسله نقصانما ،نداریما
و قوهما را پشت سر میگذارند و واجد کماالت دارای و فعلیت م شوند.
ششم :در هر حرکتى اگرر موجرودى از قروه بره فعلیرت برسرد ،محرال اسرت موجرود
بهفعلیترسیده ،دوباره به قوه برگردد؛ زیرا حرکت همیشه از نقص به کمال اسرت و بره
همین دلیل ،امکان ندارد موجودى که به فعلیت رسیده ،دوباره به سمت قوه برگردد.

با توجه به اصول ششگانه یادشده م گوییم اگر روح پس از مفارقت از بودن
مادى به بدن مادى دیگر تعلق بگیرد ،محال پیش م آید؛ تراکه اگر روح پوس از
مفارقت از بدن ،بخوامد به بدن دیگرى در مرتبه جنین و مث آن تعلق بگیرد ،از
آنجا که روح در بدن مادى اول ،مسیر تکامل خود را در حد عالم مادى پیمووده،
برخ از مراتب نقصان و فقدان را پشت سر گذاشته و بوه فعلیوتموای رسویده
است ،باید با بدن مادى متحد گردد که منوز در مراحو اولیوه حرکوت بووده ،در
مقایسه با روحِ تکام یافته ،در حد قوه و نقصان اولیه خوود اسوت و ایون محوال
است؛ زیرا از آنجا کوه روح و بودن ،ترکیبو اتحوادى دارنود و بوه یوک وجوود
موجودند ،نم توان میان دو موجودى که یک بوالقوه و دیگورى بالفعو و یکو
نوواقص و دیگوورى کام و اسووت ،ترکیووب اتحووادى ایجوواد کوورد .ازایوونرو ،روح
تکام یافته نم تواند با بودن غیرکامو متحود گوردد .اگور بگوییود روح پوس از
مفارقت از بدن اول ،تندل میکند تا بتواند با بدن دیگرى اتحاد یابد ،م گوییم بور
بق اص ششم ،محال است موجود بهفعلیترسیده ،دوباره به قوه برگردد و ایون
خالف حقیقت حرکت است (صدرالدين شیرازي7317 ،م.)2 :3 ،
 .2-2نفس انسان پس از مرگ محال است به بدن دیگر وارد شود؛ زیرا مرگاه
بدنی به وجود آید ،ممراه او نفسی نید به وجود میآید .پس اگر قورار باشود ایون
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بدن جدید ،نفسی دیگر را به ممراه نفس حادث خویش پذیرا باشد ،یک بدن بوا
دو نفس حاص خوامد شد؛ در حالی که مر انسان و جاندار نمویتوانود بویش از
یک نفس داشته باشد و بیش از یک نفس را احساس کند .اگر موم فورک کنویم
یک بدن دو نفس داشته باشد ،اما یکی را احساس نمیکند و از آن بهره نمیبورد،
در این صورت آن نفس بیبهره را نمیتوان نفس نامید؛ زیرا بودن نفس در بودن،
بدان معنا نیست که در گوشهای از تن قرار گیرد و اثری نداشته باشد یا به شوک
عارضی یا به شک جدء زاید بدن ساکن باشد ،بلکه بدین معناست کوه گرداننوده
بدن باشد ،به گونهای که او را به انجام اعمال وادارد (حلى7076 ،ق.)737 :
 .2-6تناسخیان انجام تکالیف الهی و نید برخوی مصوایب را کوه در اثور آنهوا
انسان دتار درد و رنج میشوود ،نتیجوه کارموای گذشوته فورد در بودن قبلوی او
میدانند .در پاسخ گفته شده که درد و رنج ممواره تید بدی نیست ،بلکوه شواید
سود بیشتری در تحم رنج عاید شخص گردد .ازاینرو ،خوار و سوبک شومردن
کسانی که به تکلیف شرعی خود عم میکنند یا کسانی که دتار مصویبت و بوال
میگردند ،صحیح نیست؛ حال آنکه اگر واقعاً تقصویرکار بودنود ،خووار شومردن
مصیبتدیده جاید بود .افدون بر آنکه انسانمای پاک ،اولیای خدا و پیامبران الهی
نید دتار مصایب و نامالیمات روزگار میشدند ،اما میچکوس گرفتواری آنوان را
برحق نپنداشته است ( ک :خرازى7071 ،ق.)231 :2 ،
ب) تفاوتهای بنیادين رجعت و تناسخ

بر اساس آنچه بیان شد ،میتووان تفواوتموای مهوم رجعوت و تناسوخ را در
جدول زیر گنجاند.
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تفاوتهای رجعت و تناسخ
تناسخ

رجعت
در رجعت ،تنها یک بدن موضوع قرار میگیرد.

در تناسخ ،تعدّد بدن مطرح است.

در رجعت ،روح به بدن سابق خود برمیگردد.

در تناسخ ،روح به غیربدن خود برمیگردد.

رجعت تنها شامل گروهی خاص میشود.

تناسخ شامل همه انسانهای بد میشود.

رجعت ،دربرگیرنده انسانهای خوب و بد است.

در تناسخ ،خوبها به دنیا برنمیگردند.

رجعت ،تأیید معاد و بهشت و جهرنم و عرذاب و تناسخ ،تکذیب معاد و بهشت و جهنّم و عرذاب و
پاداش است.

پاداش است.

رجعت با حادث بودن نفس منافاتی ندارد.

الزمة اعتقاد به تناسخ ،قردیم و ازلری برودن نفرس
است.

در رجعت ،بازگشت نفس از قوه به فعل یا اتّحراد در تناسخ ،بازگشت نفس از فعل به قوّه و یا اتّحاد
قوه و فعل مطرح نیست.

فعل و قوّه مطرح است

در رجعت بحث از زنده شدن است ،نه تولّد.

در تناسخ ،بازگشت به صورت تولّد جدید است

رجعت در زمان خاصّی صورت میگیرد.

تناسخ مقیّد به زمان خاصی نیست

در رجعت ،بدن کامل دفعتاً حاصل میشود.

در تناسخ ،نفس تعلّقگرفته به بدن ،بهتدریج کامرل
میشود.

رجعت با تجرد تام روح منافات ندارد.

تناسخ با تجرّد تامّ روح منافات دارد.

در رجعت ،بدن جدید صورت انسانی دارد.

در تناسخ ،بدن جدید می تواند بره شرکل حیروان،
گیاه یا جماد باشد.

رجعت ،عقالً ممکن و نقالً ضرورت دارد.

تناسخ ،عقالً و نقالً باطل است.
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سه دلیل اصلی اتهامات

در قسمت اول این نوشتار ،اتهامات عالمان ام سنت را بوه تفکور شویعی دربواره
رجعت و تناسخ آورده ،بیان کردیم که برخی عالمان ام سونت پنداشوتهانود نودد
شیعه ،رجعت ممان تناسخ است .در قسمت دوم دیدگاه واقعوی شویعه را دربواره
رجعت و تناسخ و تفاوت آنها را آشکار کردیم .اینک این سؤال مطرح اسوت بوا
وجود اظهارنظر آشکار عالمان شیعی ،ترا برخی ام سنت تنوین برداشوتموایی
غلط از اعتقادات شیعه درباره رجعت و تناسخ کردهاند؟ در پاسخ به ایون سوؤال،
بعضی از دالی مهم را بررسی میکنیم.
الف) عدم درک صحیح از عبارات شیعه درباره رجعت

با وجود عبارات صریح عالمان شیعی ،برخی لغتشناسان ام سنت بوهاشوتباه
رجعت مورد قبول شیعه را به گونهای دیگر تعریف کردهاند .برای نمونه گفتهانود
رجعت ،مذمب گرومی از فرقهمای مسلمانان از صاحبان بدعتما و مواپرسوتان
است  ...که میگویند علی بن ابی الب 9در زیر ابرما پنهان اسوت .پوس خوارج
نمیشود با کسانی که ممراه فرزندان او خارج میشوند ،تا اینکه منادی از آسمان
ندا میدمد ممراه فالنی خارج شوو (ابناثیر227 :2 ،7631 ،؛ ابنمنظور7001 ،ق:1 ،

770؛ زبیدي7070 ،ق .)601 :1 ،ناگفته نماند که حتی سیرهنویسان امو سونت نیود
بدون تحقیق و تأم  ،رجعت را با ممین عبارت تعریف کرده و آن را از اعتقادات
شیعه امامیه دانستهاند (ذهبقی7612 ،ق612 :2 ،؛ عسقالن ی7000 ،ق06 :2 ،؛ عالیلقی

مکی7071 ،ق .)730 :7 ،در این روند بدفهمی ،برخی مفسران ام سنت عقیده بوه
رجعت را منافی با برخ آیات قرآن دانستهاند .برای نمونه آلوسوی معتقود اسوت
رجعت با آیه  77سوره مؤمنون منافات دارد (آلوسی7071 ،ق .)21 :70 ،در پاسوخ
به او میگوییم آیه شریفه ،رجوع برخ مشرکان را بورای اصوالح اعموال ننگوین
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گذشته خود انکار شدید کرده است؛ اما در رجعت مورد قبول شیعه ،میچ سخنی
از پاک گردیدن اعمال رجوعکنندگان به میان نیامده است .بنابراین ،مفهوم رجووع
در آیه و مفهوم رجعت در کالم شیعه متفاوتاند .احمد امین مصرى موم معتقود
است عبدا بن سبا اندیشه رجعت را از یهود گرفت و در میوان شویعیان تورویج
کرد (امین2003 ،م .)233 :عالمه عسکرى در پاسخی محققانه و دقیق بیان کرده که
اساساً شخصیت عبدا بن سبا وجود خارجی نداشته اسوت ،بلکوه خَلوق تنوین
شخصیتِ خیالی ،کار فردی به نام سیف بن عمرو (م بعد از 697ق) است .سپس
مورخان معرف سُنی ممچون برى ،ابناب بکر و ذمب از سیف بن عمر نقو  ،و
بعد سایر تاریخنویسان مم از آنان نق قول کردند .این در حالی است کوه سویف
بن عمرو ،راوى اصل ماجراى عبدا بن سبا ،در میان کتابمواى رجوال معتبورِ
ام سنت ،توثیق ندارد و او را به دروغگوی و حت کفر متهم کردهاند؛ ازاینرو،
گدارش تاریخ او فاقد مرگونه اعتبار و ارزش اسوت (عسقکري7072 ،ق-13 :7 ،

.)11
ب) برخی شباهتهای ظاهری رجعت و تناسخ

یکی از دالی اصلی موض گیری عالمان ام سنت ،برخی شبامتمای ظامری
میان رجعت و تناسخ است .از قضا ممین موض گیری خطا ،مرجعی برای برخوی
مستشرقان گردید تا عقاید شیعه را از نگاه ام سنت بررسی کنند ( قک :جمعقی از

ويسندگان7333 ،م011-013 :1 ،؛ ولهاوزن7311 ،م .)710 :دقیقواً بوه مموین دلیو
است که مر جا بدرگان شیعه از مسلله رجعت دفاع کوردهانود ،بالفاصوله متوذکر
شدهاند که تناسخ با

است .آنان خواستهاند به مخالفان یادآوری کنند که از نظر

ایشان بین رجعت و تناسخ فرق اسوت؛ از جملوه شویخ وسوی پوس از دفواع از
رجعت مینویسد «رجعتی که ام تناسخ به آن اعتقاد دارند ،فاسد و قول بوه آن
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است» (طوسی7003 ،ق.)013 :6 ،
ج) استناد به عقايد نحلههای منحرف منتسب به شیعه

با بررسی تعاریف شیعه از رجعت و مقایسه آن با تعاریف نسبت داده شده از
سوی ام سنت ،بهروشنی درمییابیم که تعاریف این افوراد ،تعریوف اصوطالحی
شیعه امامیه نیست ،بلکه این عقیده برخی فرقهمای منتسب بوه شویعه اسوت کوه
رمبران معصوم شیعه

آنها را لعن و نفرین کرده ،از آنها به دلیو ایون عقیوده

برائت جستهاند (صدوق .)736 :2 ،7611 ،حقیقت آن اسوت کوه اعتقواد بوه تفکور
انحرافی تناسخ ،مم در برخی فرقهموای سونیموذمب و موم در میوان انودکی از
منسوبان به شیعیان رواج داشوته اسوت (بغقدادي7001 ،ق216-210 :؛ شهرسقاا ی،

13 :2 ،7630و .)212از جمله مهمترین نحلهمای منتسب به شویعه کوه تناسوخ را
پذیرفتهاند ،غُالت و مفوّضهاند که از گذر انتساب بوه شویعه ،سوبب تهموتموای
فراوان به شیعیان شدند؛ تنانکه شریف یحیی امین بر آن است بیشتر فرقوهموای
غالت از شیعیان و مشبهه و مجسمه به تناسوخ معتقدنود (امقین.)31-30 :7611 ،
رجعتی که لغتشناسان ام سنت ،مانند ابناثیر ،ابنمنظور ،زبیدی و به تبو آنهوا،
سیرهنویسان ام سنت ،مانند ذمبی ،عسقالنی و عقیلی مکی تعریف کردهاند و بوه
شیعه امامیه نسبت دادهاند ،از عقایود غوالت اسوت و مویچ ربطوی بوه اعتقوادات
معصومان

و نید بدرگان شیعه ندارد ( وبخای7613 ،ق13 :؛ اشعري قمی:7630 ،

 .)10-01جالب آنکه شامدیم این روند خطوا از حودیثشناسوان سُونی ممچوون
سفیان بن عیینه 1به کتابمای فقهای ام سنت مم راه یافته است ( ک :یشقابوري،

 .1ابومحم سُفیان بن عُیَینَة بن میمون هاللى (۷۹۱-۷۰۱ق) محدث و فقیه کوفی بود .او بیش از
هشتاد تن از تابعین را درک کرد و از آنها حدیث شنید .روایات او در صحاح سته و غیر آن وارد شده
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بیتا .)73 :7 ،این در حالی است که امامان شیعه

ممواره به شویعیان و یواران

خود به ور مکرر فرمان میدادند که با افکار انحرافی غالت مبوارزه کننود .اموام
صادق 9فرمود «برحذر دارید جوانان خود را از غالت ،تا آنوان را فاسود نکننود؛
زیرا آنان بدترین مخلوقات خدا مستند .بدرگی و عظموت خودا را کوتوک موی
نمایید و برای بندگان خدا ادعای خدایی میکنند .به خدا قسوم! غوالت از یهوود،
نصارا ،مجوس و مشرکان بدترنود» (مجلسقی7006 ،ق .)231 :21 :از اموام رضوا9
درباره غالت و مفوّضه پرسیدند ،فرمود «غالیموا کافرنود و مفوّضوهموا مشورک.
کسی که با آنها بنشیند ،یا با آنها مخلوط شود ،یا با آنها بخورد و بیاشامد ،یا بوا آنهوا
وصلت کند یا کسی از آنها را به ازدواج درآورد  ...یا آنها را امین بر امانت بشومارد،
یا گفتارشان را تصدیق کند ،یا به کوتکترین کلمهای آنها را یواری کنود ،از تحوت
والیت خداوند و والیت پیامبرش و والیت ما ام بیت بیرون رفته اسوت» (صقدوق،

.)273 :7 ،7611
آنچه بیان شد ،دالیو بسویار خووشبینانوه از تعواریف و فهوم اشوتباه برخوی
ام سنت از رجعت بود .اما اگر نخوامیم با نگواه خووشبینانوه بوه ایون انحوراف
بنگریم ،امداف دیگری خوامیم یافت .از جمله موض گیوری عامدانوه سیاسوی و
اجتماعی که به نف جناح مخالف شیعه رقوم خوورده اسوت؛ تراکوه رجعوت بوه
معنای آشکار شدن حق از با

 ،و به معنای امیود بوه حاکمیوت وارثوان زموین و

یکپارته شدن دین اسالم بر مبنای مذمب تشی و عدت یافتن ام بیوت پیوامبر و
دوستداران ام بیت و نید ذلت یافتن کسانی است که به امو بیوت و دوسوتداران

است؛ با این حال در منابع ،گاه کمدقتیهایى چون تدلیس در اسانید و تلخیص متون به وی نسبت داده
شده است.
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ام بیت ظلم کردند و با وقوع رجعت باید پاسخگوی اعمال گذشته خود باشند و
برای آن اعمال ،بخشی از عذاب اخروی را در ممین دنیوا درک کننود .ازایونرو،
رجعت به دلی برخورداری از ویژگیمای خاصی کوه گفتویم ،مموواره از سووی
برخی افراد که این پدیده را مخالف مناف خود یا دستکم مخالف اعتقادات خود
میدانند ،مخالفت شده است .در مر حال مخالفت با رجعوت بوه مور دلیلوی کوه
صورت گرفته ،آن را به پدیدهای ضددینی مبدل ساخته اسوت .ایون مخالفوتموا
سبب شده یکی از مهمترین معارف دینی جایگاه خود را پیودا نکنود و جمعیوت
عظیم مسلمانان از امیدبخشترین مفامیم اسالمی محروم بمانند.
نتیجهگیری

به نظر میرسد برخی اختالفات دینی شیعه و سنی با تقریب مذامب به یکدیگر و
رامبرد گفتوگو قاب ح باشد؛ تراکه گاه این اختالفات بر اثر عدم فهم عقایود
رف مقاب رخ مینماید .در باب رجعت ،عدم درک کالم شیعه ،شبامت رجعت
با تناسخ و نید استناد بوه عقایود نحلوهموای منحورف منتسوب بوه شویعه ،سوبب
برداشتمای اشتباه شده است؛ مرتند دالی دیگر را مم نمویتووان از نظور دور
داشت .ام سنت به دالی یادشده ،گمان کردهاند ندد شیعه رجعت مموان تناسوخ
است و از این گذر تهمتمایی به مذمب شیعه روا داشتهاند .در ایون نوشوتار بوه
اثبات رسید که با کنار گذاشتن تعصبمای مذمبی و با مراجعه بوه متوون اصولی
شیعه امامیه ،رجعت ،مفهومی اسالمی ،امیدبخش و قاب دفاع اسوت و در مقابو ،
تناسخ مفهومی غیراسالمی ،یأسآور و با

است و این دو مفهووم نودد موذمب

شیعه متفاوتاند .حاص آنکه ،بر محققان ام سنت فورک اسوت توا اختالفوات
لفظی را کنار گذارند و با عمقبخشی به مطالعات خود ،بار دیگر مفهوم رجعت را
مورد مداقه قرار دمند و به حقیقت آن آگاه گردند .بودین ترتیوب ،یوک اخوتالف
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کالمی و عقیدتی بر رف میشود و مسلمانان با یکی از مهمتورین معوارف دیون
آشنا خوامند شد؛ زیرا رجعت مورد اعتقاد شیعه ،جود اعتقواد بوه ثبووت قودرت
خداوند متعال در زنده کردن مردگان قب از قیامت نیست.
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 ذهبی ،محم بن احم ( ،)6128میزان االعت ال فی نق الرجال ،بیروت :دارالمعرفة. راغب اصفهانی ،حسین بن محمّ ( ،)4831مفردات الفاظ القرآن الکریم ،قم :ذوالقربی. رفیعى قزوینى ،سی ابوالحسن ( ،)4921رجعت و معراج ،بیجا :کتابفروشى اسالم. زبی ی ،مرتضی (4141ق) ،تاج العروس ،بیروت :دارالفکر. زمخشری ،محمود (7011ق) ،الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالکتاب العربی. سبحانی ،جعفر ( ،)4877اصالت روح از نظر قرآن ،قم :مؤسس امام صادق.7 سیوطی ،جاللال ّین ( ،)4811ال رّ المنثور فی تفسیر المأثور ،بیروت :دارالمعرف . شهرستانی ،محم بن عب الکریم ( ،)7230الملل والنحل ،قم :الشریف الرضی. شیرازی ،ص رال ین (4134م) ،الحکمة المتعالی  ،بیروت :دار احیا التراث العربی. صف ی ،خلیل بن ایبک (7031ق) ،الوافی بالوفیات ،بیروت :دار احیا التراث العربی. طارمى ،حسن ( ،)4811رجعت از دی گاه عقل و قرآن و ح یث ،قم :دفتر انتشارات اسالمىوابست ب جامع م رسین.
 طباطبائی ،سیّ محمّ حسین ( ،)4818تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت :أعلمی و افستانتشارات اسالمی.
 طبرسی ،فضل بن حسن ( ،)4814مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات فراهانی. طبری ،محمّ بن جریر (4141ق) ،تفسیر جامعالبیان ،بیروت :دارالفکر. طریحی ،فخرال ّین (4143ق) ،مجمعالبحرین ،تهران :نشر فرهنگ اسالمی. طوسی ،محمّ بن حسن (4141ق) ،التّبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التّراث العربی. -عسقالنی ،احم بن علی بن حجر (6676ق) ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر.
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 عسکری ،مرتضی (6668ق) ،عب اهلل بن سبا و اساطیر اخری ،بیروت :دارالزهرا . عقیلی مکی ،محم بن عمرو (6662ق) ،ضعفا الکبیر ،بیروت :دارالکتب العلمیة. قلقشن ی ،شهابال ین (بیتا) ،صبح االعشی فی صناعة االنشا  ،بیروت :دارالکتب العلمیة. قمی ،علی بن ابراهیم (4141ق) ،تفسیر القمی ،قم :دارالکتاب. کلینى ،محم بن یعقوب (4192ق) ،کافی ،قم :دار الح یث. ولهاوزن ،یولیوس (4173م) ،الخوارج و الشیع  ،ترجم عب الرحمن ب وی ،کویت :وکالةالمطبوعات.
 مجلسی ،محم باقر (4148ق) ،بحار االنوار ،بیروت :مؤسسة الوفا . مفی  ،محم بن نعمان (4148ق) ،مصنفات شیخ مفی  ،قم :مؤسس نشر اسالمى. مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)4871تفسیر نمون  ،تهران :دارالکتب االسالمیّ . نوبختی ،حسن بن سلیمان ( ،)7211فرق الشیع  ،نجف :مطبعة الحی ری . -نیشابوری ،مسلم بن حجاج (بیتا) ،صحیح مسلم ،بیروت :دارالفکر.

