شناسی موضوع «رجعت» *
منبع
ِ
[سید مجید نبوی / 1زهره اخوان مقدم / 2رضا مرادی سحر]3

رجعــت در لغــت بــه معنای بازگشــت ،و در اصطالح بــه معنای بازگشــت جماعتی از
افراد به زندگی دنیا قبل از قیامت اســت .رجعت یکی از اعتقادت شــیعیان اســت که
اهل سنت به آن باورمند نیستند .شیخ صدوق در کتاب اعتقادات میگوید« :اعتقاد
در بــاب رجعــت این اســت که برگشــتن بــه دنیا حق اســت» .4قــرآن و روایــات هرکدام
بهنوعی به مســئلۀ رجعت اشــاره دارند .ازجمله آیات معروف در باب رجعت ،آیۀ 83
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ُ
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که از هر ّامتی ،گروهی از کســانی را که آیات ما را تکذیب کردهاند محشــور
میگردانیم ،پس آنان نگاه داشته میشوند تا همه به هم بپیوندند».

ً
برخی منکران رجعت میگویند این آیه مربوط به قیامت است؛ درحالیکه واژۀ «فوجا»
بر این مطلب اشاره دارد که گروهی از تکذیب کنندگان محشور میشوند نه همۀ آنها.
این ادعا را برخی از آیات قرآن کریم که دربارۀ قیامت بوده و به حشر همۀ انسانها اشاره
* تاریخ دریافت ، 94/04/20 :تاریخ پذیرش.94/04/30 :
 .1کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث؛ majidnabavi1366@gmail.com
 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون قرآن تهران؛ dr.zo.akhavan@gmail.com
 .3کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث؛ allamehclass91.moradisahar@gmail.com
 .4ابن بابویه ،محمد بن علی ،اعتقادات.73 ،
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دارند ،تأیید میکند؛ مانند آیۀ  47از سورۀ کهف:
َ َ ْ َ نُ َ ّ ُ ْ َ َ تَ َ ْ أَ ْ ضَ �زَ ةً َ َ �شَ ْ ن ُ ْ فَ َ ْ نُ �غ ْ نْ ُ ْ َ َأ
<و ي�وم �س ِي�ر ال ِ�ج ب�ال و �رى ال�ر� ب� ِار � و ح ر�اهم �لم � ِادر ِم�هم �حدا>

«و [یــاد کــن] روزی را که کوهها را به حرکت درمیآوریم ،و زمین را آشــکار [و

صاف] میبینی ،و آنان را گرد میآوریم و هیچیک را فروگذار نمیکنیم».

در روایــات نیــز اعتقــاد بــه رجعــت از اعتقــادات شــیعه شمردهشــده اســت؛ بهگونهای
کــه اهلبیــت؟مهع؟ میفرماینــد« :از مــا نیســت کســی کــه بــه رجعت مــا ایمان نداشــته
باشــد» .ازجمله کســانی که به دنیا رجعت میکنند ،رســول خدا ،امیرالمؤمنین و امام
حســین؟مهع؟ هســتند .عــاوه بــر اهلبیــت؟مهع؟ مؤمنان کامل و مشــرکان محــض نیز به
هنگام رجعت به دنیا بازمیگردند .در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ آمده که فرمودند:
چــون قائــم مــا خــروج کنــد ،نــزد قبر هــر مؤمنــی ملکی نــدا میکنــد که ای
فــان! صاحــب تــو و امام تو ظاهر شــده ،اگــر میخواهی به او ملحق شــو و
اگر میخواهی در کرامت و نعمت خدا باشی همانجا باش .پس بعضی
از مؤمنــان بیــرون میآیند و بعضی در نعیم الهــی باقی میمانند .در برخی
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روایات ،شهدا را نیز از بازگشت کنندگان به دنیا معرفی کردهاند.
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بدیهــی اســت کــه رجعــت از موضوعــات پــر چالــش اســت و همــواره نیــاز بــه تحلیــل و
بررس ــی دارد؛ ام ــا ب ــر محق ــق الزم اس ــت ت ــا بدان ــد گذش ــتگان چ ــه تحقیقات ــی کردهان ــد
و ب ــه کج ــا رس ــیدهاند .ب ــر همی ــن اس ــاس ،پیش ــینۀ تحقی ــق در طرحه ــای پژوهش ــی،
ّ
جایــگاه واالیــی دارد و بیاطالعــی از آن ،مخــل پژوهــش اســت .نوشــتار حاضــر متولــی
ای ــن ام ــر اس ــت و س ــعی ک ــرده ت ــا نی ــاز محقق ــان را ب ــرآورده س ــازد .جامع ــۀ تحقی ــق در
ای ــن مقال ــه ،کتابهای ــی _ اع ــم از فارس ــی و عرب ــی_ اس ــت ک ــه ت ــا نیم ــۀ س ــال ،1393
یعن ــی ت ــا ش ــهریورماه آن س ــال ،در ای ــران ب ــه زین ــت طب ــع آراستهش ــدهاند و در دس ــترس
هس ــتند.
دربـــارۀ رجعـــت ،کتابهـــای زیـــادی نگاشـــته شـــده اســـت کـــه بعضـــی از آنهـــا

ً
مرب ــوط ب ــه ق ــرون گذش ــته و بعض ــی دیگ ــر معاص ــر اس ــت .این ــک تب ــرکا ب ــه  25کت ــاب
ک ــه متقدم ــان در ای ــن ب ــاب نگاش ــتهاند ،اش ــاره میش ــود و س ــپس س ــراغ تحقیق ــات
مقصـــود میرویـــم.
 .1الرجعــة و أحادیثهــا المنقولــة عــن آل العصمــة ،ســید احمــد از احفــاد امام موســی
کاظم؟ع؟.
 .2الرجعة ،حبیب اهّلل کاشانی.
ّ
 .3الرجعة ،شیخ حسن حلی.
 .4الرجعة و احادیثها ،فضل بن شاذان.
 .5الرجعة ،شیخ صدوق.
 .6الرجعةّ ،
محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی.
 .7الرجعة و ظهور الحجة ،میرزا ّ
محمد مؤمن استرآبادی.
 .8اثبات الرجعة ،عالمه ّ
محمد باقر مجلسی.

 .11اثبات الرجعة ،نور الدین بن عبد العالی.
 .12اثبات الرجعة ،میر ّ
محمد عباس موسوی تستری.
 .13اثبات الرجعة ،مال سلطان محمود طبسی.
 .14اثبات الرجعة ،شیخ شرف الدین بحرانی.
 .15اثبات الرجعة ،میرزا حسن الهیجی.
 .16اثبات الرجعة ،مال ّ
محمد سرابی تبریزی.
 .17اثبات الرجعةّ ،
محمد رضا طبسی.
 .18اثبات الرجعة ،شیخ سلیمان عبد الجبار قطیفی.

شناسی موضوع «رجعت»و
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 .9اثبات الرجعة ،آقا جمال خوانساری.
ّ
 .10اثبات الرجعة ،عالمه حلی.
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 .19ارشــاد الجهلــة المصریــن علی انــکار الغیبة و الرجعة ،منســوب به ّ
محمد هاشــم
هروی خراسانی.
 .20بشارة الفرج ،مال ّ
محمد کرمانشاهی.
 .21تفریح الکربة عن المنتقم لهم فی الرجعة ،سید جلیل محمود حسینی کاظمی.
 .22الجوهر المنضود فی اثبات الرجعة الموعود ،شیخ احمد بیان اصفهانی.
 .23دحض البدعة من انکار الرجعة ،شیخ ّ
محمد علی همدانی.
 .24دالئل الرجعة ،شیخ حسن عالمی کرمانشاهی.
 .25النجعة فی اثبات الرجعة ،سید علی نقی لکهنوی.

برای اطالع بیشتر از کتب پیرامون رجعت که در گذشته نگاشته شده است میتوان به
کتاب «الذریعه» آغا بزرگ تهرانی رجوع کرد.
نــگارش حاضــر در مقام معرفی کتابهای چاپ شــده و دارای ســه بخــش :کتابها،
پایاننامههــا ،و مقالهها اســت کــه اینک ذیل هر عنــوان منابع مربوطه بــه ترتیب الفبا،
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مشتمل بر  69کتاب 21 ،پایان نامه و  79مقاله معرفی میشود.
ویژگی پژوهش حاضر آن است که معرفیهای آن ،محدود به نوشتارهای مخصوص و
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منحصر در مسئلة رجعت نیست؛ بلکه منابعی که بخشی از آنها ،چه زیاد و چه کم،
بــه تحلیل موضــوع رجعت اختصاص دارند نیز به طور کامل و با بیان شــمارۀ صفحه،
معرفی شده اند.

کتابها

کتابها

 .1االیقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان علیالرجعــة ،محمدبــن الحســن الحرالعاملــی،
تصحیح هاشــم الرســولی المحالتی ،با ترجمه فارســی احمد جنتی ،قم :محالتی:
المطبعهالعلمیه ۴۳۰ ،۱۳۸۴ ،ص و  ،۱۳۶۲ص .۴۳۷
 .2اثباتالرجعة،فضل بنشاذاننیشابوری ،غالمحسن محرمی ،قم:دارالمجتبی؟ع؟،
 ،۱۳۹۲ ۱۰۱ص .

 .3اثباتالرجعة ،علی آلمحسن ،قم:باقیات،۱۳۹۳ ، ۹۶ص.
 .4امــام زمــان؟جع؟ آغازگــر رجعــت ،علیاصغــر اکبــری ،تهــران :همای ـش،۱۳۸۶ ،
 ۱۶۹ص.
 .5االیقاظ منالهجعة بالبرهان علیالرجعة ،محمدبنالحســن الحرالعاملی ،تحقیق
مشتاق صالحالمظفر ،قم :دلیل ما ۵۱۲ ،۱۳۸۶ ،ص ،این کتاب در سال  ۱۳۸۰در
 ۴۶۳صفحه چاپ شده است.
 .6االیقــاظ منالهجعــة بالبرهــان علیالرجعــة ،محمدبنالحســن الحرالعاملی ،تحقیق
عبدالکریممحمدالموسوی،تقدیمفاضلالعرفان،قم:موسسهالسیدهالمعصومه؟اهع؟،
 ۱۴۲۳ق= .،۱۳۸۱ ۴۷۲ص.
 .7آشــنایی بــا امــام عصر؟جع؟ و حکومــت جهانی آنحضرت ،باقر حســینی زفرهای
اصفهانی ،قم :گلهای بهشت ۱۴۴ ،۱۳۸۴ ،ص.
 .8بازگشــت بــه دنیــا در پایــان تاریــخ( :تحلیــل و بررســی مســئله رجعــت) ،خدامــراد
ســلیمیان ،تهیه موسسه فرهنگی انتظار نور وابســته به دفتر تبلیغات اسالمی حوزه
علمیه قم :بوســتان کتاب قم (انتشــارات دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم)،
 .9بازگشــت بــه دنیــا در پایــان تاریــخ( :تحلیــل و بررســی مســئله رجعــت) ،خدامــراد
ســلیمیان ،تهیــه پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی ،پژوهشــکده مهدویــت و
آیندهپژوهی ،قم :موسسه بوستان کتاب،۱۳۹۲ ، ۲۵۶ص.
 .10بازگشــت بــه عالــم دنیــا رجعــت ،عبدالحســین احســانجو ،قــم :موعــود اســام،
،۱۳۸۷ ۶۴ص.
 .11بازگشت خوبان ،نویسنده کمال کریمی ،شیراز :نامۀ پارسی،،۱۳۹۳ ۱۰۴ص.
یشــهرضایی ،قم :رحمتاهلل نوری
 .12بازگشــت مردگان در آخرالزمان ،رحمتاهلل نور 
شهرضایی،۱۳۸۸ ، ۶۳ص.
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،۱۳۸۴ ۲۵۶ص.
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 .13بازگشت :گناهی به مبحث رجعت ،مجموعه سخنرانی مجتبی حسینی ،تهران:
کتاب نیستان  ۱۵۹ ،۱۳۸۵ ،ص ،این کتاب در سال  ۱۳۸۱در  ۱۸۶صفحه چاپ
شده است.
 .14بانوان رجعتکننده ،جواد جعفری ،برای حوزه علمیه قم ،مرکز نخصصی امامت
و مهدویــت ،بنیــاد فرهنگــی حضــرت مهــدی موعــود؟جع؟ ،قــم :بنیــاد فرهنگــی
حضرت مهدی موعود؟جع؟،۱۳۹۲ ، ۱۳۳ص.
 .15بیداری امت در اثبات رجعت ،تالیف محمدمهدی اصفهانیکاظمینی ،ترجمه
ابوالقاســم ســحاب ،باقــر بیدهندی ،قم :مســجد مقــدس جمکــران۱۳۶ ،۱۳۸۸ ،
ص ،این کتاب در تهران و در انتشارات نشر علمی و در سال  ۱۳۳۱و در  ۸۴صفحه
چاپ شده است.
 .16تاریــخ اســام امــام مهــدی؟جع؟ از تولد تــا رجعت ،علــی نظریمنفرد ،قــم :جلوه
کمال،۱۳۸۷ ، ۴۷۷ص.
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 .17التبیــان فــی تفســیر القرآن ،طوســی ،محمد بن حســن ،دار احیاءالتــراث العربی،
بیــروت ،بــی تــا  10جلدی ،جلد  1صفحــه ( 254بقره )56 /و جلــد  2صفحه 283
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(بقــره )243 /و جلــد  3صفحه ( 47آلعمران )169 /و جلد  8صفحه ( 120نمل/
 )83و جلد  8صفحه ( 234روم )11 /و جلد  9صفحه ( 60مؤمن.)11 /
 .18التحفة المهدیة :در احواالت حضرت حجةابنالحســن علیهالســام ،حســینابن
نصراهلل ابنصاد الموسویالحسینیاالرومی ،تهران :سیب سبز ۷۲۸ ،۱۳۸۸ ،ص .
 .19تفسیر احسن الحدیث ،قرشی سید علی اکبر ،بنیاد بعثت ،تهران 1366 ،ش12 ،
جلدی ،جلد  7صفحه ( 506نمل.)83 /
 .20تفســیر القــرآن العظیم ،ابی الفداءحافــظ ابن کثیرالدمشــقی ،دار الکتب العلمیة،
بیروت 1408 ،ق 4 ،جلدی ،جلد  2صفحه ( 611توبه.)113 /
 .21تفسیر القرآن الکریم ،صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،انتشارات بیدار ،قم،
 1411ق 7 ،جلدی ،جلد  5صفحه ( 75یس.)31 /

 .22تفسیر نمونه ،مکارم شیرازی ،ناصر ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران 1374 ،ش27 ،
جلــدی ،جلــد  2صفحه ( 159بقــره )243 /و جلد  15صفحــه ( 555نمل )82 /و
جلد  15صفحه ( 559نمل.)82 /
 .23جبــر و اختیــار ،درس محمدباقر بهبــودی ،تنظیم فریبرز خســروی ،رجعت ،درس
محمد باقر بهبودی ،تنظیم امیر روئینتن ،تهران :معراجی مرکز پخش.۱۳۵۷ ،
 .24الجدیــد فــی تفســیر القــرآن المجیــد ،ســبزواری نجفــی محمــد بــن حبی ـباهلل،
دارالتعــارف للمطبوعــات ،بیــروت 1402 ،ق 7 ،جلــدی ،جلــد  5صفحــه 254
(نمل.)83 /
 .25داســتانهایی از بازگشــت ائمه؟مهع؟ به ایــن دنیا ،عبداهلل حســینی ،قم :مهدییار،
 ۱۶۰ ،۱۳۷۹ص.
 .26رجع ــت (بازگش ــت ب ــزرگ درهن ــگام ظهـــور) ،حس ــین ش ــهمیری ،ق ــم :نه ــاد
نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری در دانش ــگاهها ،دفت ــر نش ــر معارفته ــران :نه ــاد
نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری دردانش ــگاهها ،پژوهش ــگاه فرهن ــگ و مع ــارف،
 ،۱۳۸۶ ۲۳۸ص.
.۱۳۹۰
 .28رجعــت از دیــدگاه عقــل ،قــرآن ،حدیــث ،نــگارش حســن طارمــی ،زیــر نظــر اســتاد
س ــبحانی ،ق ــم :جامع ــه مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه ق ــم ،دفت ــر انتش ــارات اس ــامی،
.۱۳۶۵
 .29رجعت از دیدگاه قرآن کریم و عترت ،حمید کردنژاد ،تهران :کتاب میر.۱۳۷۹ ،
 .30رجعت از منظر قرآن ،محمد ظریف ،تهران :راه نیکان،،،۱۳۹۲ ۲۲۰ص.
 .31رجعت از نظر شیعه ،نجمالدین طبسی ،قم :دلیل ما،۱۳۸۸ ، ۱۴۶ص  .
 .32رجعت از نگاه عقل و دین ،غالمرضا مغیثی ،قم :انتشارات قم ۹۶ ،۱۳۸۰ ،ص.

شناسی موضوع «رجعت»و
منبع
ِ

 .27رجعت از دیدگاه شــیعه ،فهیمه ربیعی ،قم :موسســه انتشاراتی امام عصر؟جع؟،
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 .33رجعــت مالقات حضــرت امام زمان؟جع؟ با حضرت امام حســین؟ع؟ در زمان
ظهور ،مولف زهره بلوچستانی ،اصفهان :بینش آزادگان.1386،
 .34رجعــت و  ،...ابوالحســن رفیعــی قزوینــی ،محمدرضا بندرچی ،قزویــن :طه :مرکز
نشرمیراث فرهنگی قزوین ۱۱۹ ،۱۳۶۸ ،ص.
 .35رجعت ،ابراهیم ابراهیمی ،قم :تامین.۱۳۸۱ ،
 .36رجعت ،چیســتی و چرایی ،محمدحســین پورامینی ،برای آستان قدس رضوی،
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی ،مشهد :انتشارات قدس رضوی.۱۳۹۱ ،
 .37رجعت ،محمدباقر مجلســی ،با مقدمه و تصحیح و حواشــی ابــوذر بیدار ،تهران:
رسالت قلم ۱۴۴ ،۱۳۶۷ ،ص.
 .38رجعت ،محمدباقر مجلسی ،مرتضی جنتیان ،اصفهان :کانون پژوهش،۱۳۷۹ ،
 ۱۰۰ص .
 .39رجعت ،مهدی نیلیپور ،محسن آدمزاده ،اصفهان :مرغ سلیمان.۱۳۹۲ ،
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 .40رجعت ،نه تناسخ ،پیمان عارفکیا ،تهران :پیمان عارفکیا، ۳۷۸ ،۱۳۸۷ص .
 .41رجعــت ،یا بازگشــت به جهان ،محمدرضا ضمیری ،تهــران :موعود عصر؟جع؟،
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 ۸۰ ،۱۳۷۸ص.
 .42رجعت ،یا جامعهشناســی نجات ،رضا خادمی ،ویراســتار حسین نیکسرشت،
قزوین :بحرالعلوم ۱۷۹ .۱۳۷۹ ،ص.
 .43رجعت ،یا حیات دوباره از دیدگاه عقل ،قرآن و روایات ،احمد علی طاهریورسی،
قم :مسجد مقدس جمکران ۲۳۱ ،۱۳۸۴ ،ص  .
 .44رجعــت ،یــا دولت کریم خانــدان وحی؟مهع؟ ،محمد خادمی شــیرازی ۱۴۱۱ ،ق= .
 ،۱۳۷۰ص .۲۲۸
 .45رجعــت ،یــا زنــده شــدن مــردگان پــس از مــرگ در دنیــا ،علــی پوستشــور ،تهران:
انتشارات مفید، ۱۲۸ ،۱۳۹۳ص.

 .46الرجعــة اوالعــودة الیالحیــاةالدنیــا بعدالمــوت ،علیموســی الکعبــی ،قــم :مرکــز
الرسالة ۱۴۲۶ ،ق.=  ۱۰۷ ،۱۳۸۴ص  .
 .47الرجعه بینالظهور والمعاد ،محمد سند ،اصفهان :بهار قلوب.۱۳۹۳ ،
 .48الرجعه ،احمدبن زینالدین االحسائی ،قم :سبط النبی ،۱۳۸۳ ،ص .۴۱۳
 .49رســاله شــریفه اثبــات رجعــت ،از مصنفات ابوالحســن الحســین قزوینــی ،بیجا:
بینا ۱۳۶۹ ،ق =  ۱۳۲۷ش.(قم :حکمت(چاپخانه)).
 .50ســتاره درخشــان :ترجمــه الشــیعه و الرجعــه ،محمدرضــا طبســی نجفــی ،مترجم
محمد میرشاه ولد ،قم :موسسه انصاریان.۱۳۷۱ ،
 .51سرنوشــت انســان :بــرزخ و نفخــه صور ،...مســعود عالی ،قم :نشــر عط ـش،۱۳۹۱ ،
 ۳۴۲ص.
 .52سه رساله نور :ام ابیها ،رجعت ،حج ،مهدی سمندری ،اصفهان :کانون پژوهش،
 ۱۷۰ ،۱۳۸۸ص.
 .53شــیعه و اعتقــاد بــه رجعــت (در قــرآن و حدیــث) ،جلیــل فــاح تفتــی ،یــزد :کوثــر
هدایت ،۱۳۸۳ ،ص .۱۸۳
(حول االمام الثانی عشــر المهدی المنتظــر؟جع؟) ،تالیف محمدالرضا النجفی،
 ۱۳۸۵ق ۱۹۶۶ = .م ۱۳۴۵ = .نجف :مطبعه االداب.
 .55شــیعه و رجعــت ،مولــف محمدرضــا طبس ـینجفی ،ترجمه محمد میرشــاهولد،
تهران :جمهوری ۳۸۶ ،۱۳۸۴ ،ص.
 .56طاووس بهشتیان :زندگانی و شخصیت حضرت ولی عصر علیهالسالم از والدت
تا ظهور ،و بحث رجعت ،محمدرضا کریمی ،قم :دلیل ما.۱۳۸۹ ،
 .57ظهــور و رجعــت در منابــع اهــل ســنت ،مســیحیت ،یهودیــت و زردشــت ،نرگس
ساداتحسینی ،تهران :دانشیاران ایران،۲۴۶ ،۱۳۸۶ص  .

شناسی موضوع «رجعت»و
منبع
ِ

 .54الشــیعة و الرجعــة :کتــاب علمی تاریخی ادبی اخالقی یبحــث فیه بحثا تحلیلیا
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 .58عصــر شــکوهمند رجعــت ،محمدرضــا اکبــری ،قــم :مســجد مقــدس جمکران،
 ۳۰۴ ،۱۳۸۷ص.
 .59عــود ارواح ،گابریل دالن ،ترجمه رفیــع الملک ،تهران :دنیای کتاب ،۱۳۸۶ ،ت،
 ۴۹۲ص.
 .60قــرآن ،اماممهــدی عجلاهلل تعالی فرجهالشــریف و زنان ،محمدرضــا نصوری ،قم:
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود؟جع؟ ۱۶۸ ،۱۳۹۱،ص.
 .61مبــادیء فکرةالرجعــة عنداالمامیة :اســتعراض البرزالنصوصالــوارده فیالرجعة،
محمدهادی گرامی ،تهران :شبر ۷۵ ،۱۳۸۷ ،ص.
 .62مجالــس شــبهای شــنبه :بیانــات حضــرت آی ـتاهلل العظمــی آقــای حــاج تقــی
طباطبایــی قمــی (دام ظلــه) پیرامون رجعــت و دیگر مطالب ارزنــده ،بهقلم عباس
حاجیانی دشتی ،قم :عزیزی ۱۴۱۶ ،ق.۱۳۷۵ ،= .
 .63مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،طبرسی ،فضل بن حسن ،انتشارات ناصر خسرو،
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تهــران 1372،ش 10،جلــدی ،جلــد  1صفحــه ( 242بقــره )56 /و جلــد  7صفحــه
( 366نمل  )83 /و جلد  9صفحه ( 100زخرف.)36 /
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 .64المجموعــة الحدیثیــة المعروفــة بمختصــر بصائرالدرجــات للشــیخ ســعدبن
عبداهلل اشــعری ،رســالةالرجعه والرد علی اهلالبدعه .رساله احادیثالذر ،تالیف
نســلیمان الحلیالعاملــی ،تحقیق مشــتاقصالح
عزالدینبنابیمحمدالحسنب 
المظفر ،اشــراف مکتبةالعالمةالمجلســی ،قم :مکتبة العالمة المجلسی،۱۳۸۸ ،
 ۷۳۷ص.
 .65محاضــرات فی الرجعة ،علیالحســینی الصدر قم :دلیل م ـا۱۳۸۵ ،=  ۱۴۲۷ق،
 ۱۲۶ص.
 .66مهــدی (عج ـلاهلل فرجــه) و مســئله رجعــت ،ابوالحســن موالن ـا ،بــه همــت ســتاد
بزرگداشــت مراســم نیمه شــعبان مســجد آی ـتاهلل انگجی تبریــز ،تبریز :نــور والیت،
 ۱۳۹ ،۱۳۷۵ص.

 .67مهدی منتظر :ترجمه الشیعة و الرجعة ،محمدرضا طبسی نجفی ،ترجمه محمد
میرشاه ولد ،تهران :جمهوری.۱۳۸۴ ،
 .68المهدیــون االثنــا عشــر :مقــام الرجعة لالئمــة االثنی عشــر ،محمد الســند ،تهران:
موسسه الصادق الطباعة والنشر=۱۴۳۳ ،=،۱۳۹۱ ۶۲ص.۲۰۱۲
 .69المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،طباطبایــی ،ســید محمــد حســین ،دفتــر انتشــارات
اسالمی جامعه مدرسین ،بی تا  20جلدی ،جلد  2صفحه ( 106بقره.)210 /

پایاننامهها

پایاننامهها

 .1اثبــات رجعــت درآیــات و روایات ،اســتاد راهنما :دکتر حمیدرضا مســتفید ،اســتاد
مشــاور :دکتر ســید محسن میرباقری ،دانشــجو :پروین صفابخش ،دانشکده اصول
الدین.1388 ،
 .2آموزه دینی رجعت و رابطه آن با مسئله نفس و بدن در کالم اسالمی ،استاد راهنما:
مرتضی عرفانی ،اســتاد مشــاور :علی اکبر نصیری ،دانشــجو :مهدیــه غفاری فوزی،
کارشناســی ارشــد دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان ،دانشــکده الهیــات و معــارف

دانشــجو :نرگــس نوربخــش ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران،
دانشکده الهیات.1390،
 .4بررســی تطبیقــی رجعــت از دیــدگاه قــرآن و اهــل کتــاب ،اســتاد راهنمــا :محســن
میرباقری ،دانشــجو :محبوبه مهرپویا ،کارشناســی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید
رجایی ،دانشکده علوم انسانی.1391 ،

امامیه و اهل سـ ّـنت ّ
 .5بررســی تطبیقی کالمی و تفســیری آموزه رجعت از منظر ّ
متأخر،
اســتاد راهنما :محمد رضا کریمی واال ،دانشــجو :مهدی بهمئی ،کارشناســی ارشد
دانشگاه قم ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.1393 ،
 .6بررســی رجعــت از دیــدگاه عالمــه ابوالحســن رفیعــی قزوینــی ،اســتاد راهنمــا :مریــم

شناسی موضوع «رجعت»و
منبع
ِ

اسالمی.1391 ،
ّ
 .3بررســی ادله موافقان و مخالفان مسأله رجعت ،استاد راهنما :دکتر مهدی جاللی،
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خوشدل روحانی ،استاد مشاور :حسین اترک ،پدیدآور :طاهره احدیان ،کارشناسی
ارشد دانشگاه زنجان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.1392 ،
 .7بررسی رجعت ورابطۀ آن با تناسخ از منظر عقل و نقل ،استاد راهنما :هادی فنایی،
دانشــجو :ابرهیم عقیلی ،کارشناســی ارشد دانشــگاه بین المللی امام خمینی؟حر؟،
قزوین ،دانشکده الهیات.1391 ،
 .8بررســی و نقــد دیدگا ههــای مختلــف دربــاره رجعت وحکمت و فلســفه آن ،اســتاد
راهنما :محمدعلی رســتمیان ،اســتاد مشــاور :مجتبی ســپاهی ،پدیــدآور :امیناهلل
عدنانــی ســاداتی .ســید امی ـناهلل ادنانــی ســاداتی ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه
اصفهان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.1392 ،
 .9پاس ــخ ب ــه ش ــبهات اه ــل س ــنت درب ــاره رجع ــت ،اس ــتاد راهنم ــا :محم ــد جعف ــر
مروج ــی طبس ــی ،اس ــتاد مش ــاور :عزالدی ــن رض ــا ن ــژاد ،دانشـــجو :رمضـــان پـــای
برج ــای.1392 ،
 .10ترجمه و تحقیق کتاب خلع و طالق و رجعت خالف شــیخ طوســی؟حر؟ ،دانشــجو:
228

حسین میری زاده ،کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.1367 ،
 .11تناســخ و مقایســه آن با رجعت ،دانشجو :ایرج حافظی ،کارشناسی ارشد دانشگاه
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قم.1377 ،
 .12رجعت از دیدگاه قرآن و ســنت از منظر فریقین (با تاکید بر پاســخگویی به شــبهات
جدیــد) ،اســتاد راهنمــا :محمدحســن زمانــی ،اســتاد مشــاور :نعمــتاهلل صفــری
فروشــانی ،دانشجو :نسیم حیدرزید ،کارشناسی ارشــد دانشگاه جامعه المصطفی
العالمیه ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.1383 ،
 .13رجع ــت از ن ــگاه ام ــام ه ــادی؟ع؟ ب ــا رویک ــردی ب ــه زی ــارت جامع ــه کبی ــره نویس ــنده:
شه ــای ای ــران ،کنگـــره بیـــن المللـــی
بیبیزین ــب حس ــینی ،مقال هه ــای همای 
فرهنــگ و اندیشــه دینــی ،مرکــز راهبــری مهندســی فرهنگــی شــورای فرهنــگ عمومــی
اس ــتان بوش ــهر.1393 ،
 .14رجعــت ازدیــدگاه عقــل ونقــل ،اســتاد راهنمــا :علیرضا کهنســال ،اســتاد مشــاور:

عزیــزاهلل فیــاض صابــری ،دانشــجو :نرجــس رضایــی ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه
فردوسی مشهد ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی.1388 ،
 .15رجعت در اسالم و مقایسه آن با آخرالزمان در یهودیت و مسیحیت ،استاد راهنما:
توفیقی ،اســتاد مشــاور :احمد عابدی ،دانشــجو :مصطفی بابایــی ،مجری :محمد
رضا سپهری ،کارشناسی ارشد دانشگاه قم.1377 ،
 .16رجعت دراســام و مقایســه با آن با آخرالزمان در یهودیت و مســیحیت ،دانشــجو:
مصطفی بابایی ،کارشناسی ارشد دانشگاه قم.1377 ،
 .17رجعــت ،اســتاد راهنمــا نظــری ،اســتاد مشاورحشــمت پــور ،دانشــجو :حســین
شهمیری ،مجری :رقیه بیگم ،کارشناسی ارشد دانشگاه قم.1381 ،
 .18الرجع ــه ف ــی منظ ــار الثقلی ــن ،اس ــتاد راهنم ــا :حس ــان س ــویدان العامل ــی ،اس ــتاد
مش ــاور :حس ــین ش ــراره العامل ــی ،دانش ــجو :محم ــود صع ــب ،کارشناس ــی ارش ــد
دانش ــگاه جامع ــه المصطف ــی العالمی ــه ،دانش ــکده الهی ــات و مع ــارف اس ــامی،
.1384
 .19سازگاری درونی و بیرونی اعتقاد به رجعت در فلسفه اسالمی ،استاد راهنما :سید
احمــدی زاده ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه امــام صــادق؟ع؟ ،دانشــکده الهیات و
معارف اسالمی.1391 ،
 .20قص ــة موس ــی؟ع؟ بی ــن الق ــرآن و الت ــوراة (دراس ــة مقارن ــة) ،اس ــتاد راهنم ــا :معی ــن
دقی ــق ،اس ــتاد مش ــاور :عل ــی الش ــیخ ،دانش ــجو :صال ــح محس ــن التمیم ــی،
کارشناس ــی ارش ــد دانش ــگاه جامع ــه المصطف ــی العالمی ــه ،دانش ــکده الهی ــات و
مع ــارف اس ــامی.1386 ،
 .21نقد و بررســی ادله روائی رجعت ،اســتاد راهنما :سیفعلی زاهدی فر ،استاد مشاور:
علــی رضایــی کهنموئی ،دانشــجو :مریم الهیاری نژاد ،کارشناســی ارشــد دانشــگاه
شهید مدنی آذربایجان ،دانشکده الهیات.1392 ،
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حســن ســعادت مصطفوی ،اســتاد مشــاور :محمد کاظم فرقانی ،دانشــجو :محمد
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مقالهها

مقالهها

 .1اجل یهود :پایان دنیا یا رجعت عیسی؟ع؟ ،علی رضایی کهنمویی ،مجله :مشرق
موعود ،تابستان  ،1391سال ششم ،شماره .22
 .2ارزیابی رجعت پس از مرگ به اســتناد قرآن و احادیث :بازگشــت به دنیا ،امری عام
نیست ،امیر حسین ترکاشوند ،مجله :گلستان قرآن مهر  ،1380شماره .83
 .3از سکرات مرگ چه می دانیم؟ گفتوگو با دکتر محسن میرباقری ،کارشناس علوم
قرآنی و حدیث ،نشریه :زن روز ،شماره.2278 :
 .4از سلســله برنامههای پرســش و پاسخ :رجعت ،جعفر سبحانی ،مجله :درسهایی
از مکتب اسالم آبان  ،1391شماره .618
 .5اســتحاله تناســخ در فلســفه اســامی و اعتقــاد بــه رجعــت ،علــی ارشــد ریاحــی،
فصلنامه مقاالت و بررسیها ،شماره  1386 ،83ص .9
 .6آشنایی با رجعت ،ابراهیم شفیعی سروستانی ،ماهنامه موعود ،شماره  ،91شهریور
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 1387ص .24
 .7بــاور کنیــم رجعــت ســرخ ســتاره را :نگاهی بــه آموزه رجعت در باور شــیعی ،حســن
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صدرایی عارف ،نشریه :پنجره ،شماره.174 :
 .8بــرون رفــت عالمــه طباطبایــی از مشــکله رجعــت در اندیشــه صدرایــی ،محمــد
احمدیزاده ،محمد کاظم فرقانی ،نشریه :پژوهشهای فلسفی ،شماره .12
 .9برون رفت عالمه طباطبایی از مشکله رجعت در اندیشه صدرایی ،محمد احمدی
زاده ،محمــد کاظــم فرقانــی ،فصلنامه فلســفه دین ،ســال نهــم ،شــماره  ،13پاییز و
زمستان  1391ص .53
 .10پیشــگویی رجعــت در آخرالزمــان در تــورات ،انجیــل و قــرآن ،رضــا برنجــکار،
محمدمقداد امیری ،فصلنامه فلســفه دین ،سال هفتم ،شماره  ،8زمستان 1389
ص .95

 .11پیشــینه رجعت نگاری در شــیعه و تحلیل کمیت و کیفیت آن ،سیدنســیم حیدر
زیدی ،مجله سخن تاریخ ،شماره  ،20پاییز و زمستان  1393ص .77
 .12تأملی پیرامون رجعت و رجعت کنندگان از نگاه عقل و نقل ،حسین حبیبی تبار،
مجله :پژوهشهای اعتقادی کالمی پاییز  ،1392شماره .11
 .13تباین ماهوی رجعت و تناسخ ،علی موحدیان عطار ،فصلنامه فلسفه دین ،سال
هشتم ،شماره  ،11پاییز و زمستان  1390ص .93
 .14تجدد و رجعت ،مرضیه سلیمانی ،ماهنامه اطالعات حکمت و معرفت ،شماره
 ،39خرداد  1388ص .14
 .15تفــاوت تناســخ بــا معــاد جســمانی ،مهــدی تــراب پــور ،نشــریه :معرفــت کالمــی،
شماره .5
 .16تفاوتهــای اساســی رجعــت و تناســخ با تکیه بر آیــات و روایات ،محمد حســین
بیات ،فردین دارابی ،فصلنامه سراج منیر ،شماره  ،13زمستان  1392ص .31
 .17چــرا رجعــت؟ زینــب صالحی ،ماهنامــه راه قرآن ،شــماره  ،46خــرداد و تیر 1392
ص .53
شهریور .1385
 .19خاســتگاه رجعــت از دیــدگاه مخالفیــن و نقــد و بررســی آن ،حجت االســام جواد
گلی ،حجت االسالم علی زمانی.
 .20راس ـتنمایی احادیــث رجعــت ،اصغــر هادوی کاشــانی ،مرضیه رضــوی ،مجله:
علوم حدیث پاییز  ،1391سال هفدهم ،شماره .65
 .21رجعت :رستاخیز کوچک ،لقمان رضا نژاد ،نشریه :امان ،شماره.36 :
 .22رجعــت ،رهــاوردی الهــی ،زهــرا رضائیــان ،ماهنامه گلبرگ ،شــماره  ،78شــهریور
 1385ص .13
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 .18حــرف اول رجعــت بشــریت بــه کانون رحمــت ،فصلنامــه فرهنگ پویا ،شــماره ،1
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 .23رجعت ،شاهدی بر رستاخیز جسمانی ،خلیل منصوری.
ّ
 .24رجعت از دیدگاه شیعه و فرقه ضاله بهائیت ،سامان دخت کبیری سامانی ،علی
ملک زاده ،نشریه :معرفت ،شماره.178 :
 .25رجعت از دیدگاه قرآن کریم ،عصمت اسداللهی ،ملیحه سلمانی ایزدی.
 .26رجعــت از دیــدگاه قــرآن و احادیــث ،زهــره ســادات نبــوی ،مجلــه :بینــات ســال
پانزدهم ،پاییز  ،1387شماره .3
 .27رجعت از دیدگاه روایات ،علیرضا معنوی ،ماهنامه راه قرآن ،شــماره  ،50بهمن و
اسفند  1392ص .47
 .28رجعت از دیدگاه شیعه و فرقه ضاله بهائیت ،سامان دخت کبیری سامانی ،علی
ملک زاده ،ماهنامه معرفت ،شماره  ،178مهر  1391صص .124 ،109
 .29رجعــت از دیــدگاه عقــل ،مرضیــه هدایتی ،ماهنامــه راه قرآن ،شــماره  ،50بهمن و
اسفند  1392ص .48
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 .30رجعــت از دیــدگاه قرآن و احادیث ،زهره ســادات نبوی ،فصلنامه بینات ،شــماره
 ،59پاییز .1387
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 .31رجعت از نگاه فریقین ،عســکری اســامپور کریمی ،پژوهشــنامه حکمت و فلســفه
اسالمی ،شماره  ،21بهار  1386ص .33
 .32رجعــت از نــگاه قــرآن ،خدامــراد ســلیمیان ،مجله :انتظــار موعود پاییز و زمســتان
 ،1385شماره .19
 .33رجعت ازنگاه فریقین ،عسگری اسالمپور ،طلوع ،شماره  21و .22
 .34رجعت امام حســن (ع) در قرآن و روایات ،ماهنامه موعود ،شــماره  ،39شــهریور و
مهر  1382ص .34
 .35رجعــت امــام زادگان طلوعــی دوبــاره ،حجــت االســام و المســلمین علــی رضــا
نعمتی ،ماهنامه خورشید مکه ،شماره  ،28اردیبهشت  1384ص .17

 .36رجعت در اندیشــه شــیعی ،محمد هادی معرفت ،مجله :وقف میراث جاویدان
بهار  ،1375شماره .13
 .37رجعت در آثار اسالمی ،ماهنامه موعود ،شماره  ،91شهریور  1387ص .37
 .38رجعت در آیات قرآن ،حمید محمدی ،روزنامه رسالت.
 .39رجعت در آیینه کتاب و ســنت ،محمد علی فیاضی ،مجله :ســفیر نور تابســتان
 ،1389شماره .14
 .40رجعت در روایات ،ماهنامه موعود ،شماره  ،91شهریور  1387ص .34
 .41رجعت در عهدین و اســام ،مهدی ســنگ ســفیدی ،مجله :رشــد آموزش معارف
اسالمی زمستان  ،1392شماره .91
 .42رجعــت در قــرآن ،خلیــل منتظرقائــم ،ماهنامه موعود ،شــماره  ،91شــهریور 1387
ص .26
 .43رجع ــت س ــبز ،رض ــا قاس ــمزاده ،ماهنام ــه موع ــود ،ش ــماره  ،34آب ــان و آذر 1381
ص .73
 .44رجعــت فرهنگــی چالشــی در مدیریــت علــوی ،گــروه فرهنگ و معارف اســامی،
 ،1381شماره  32و .33
 .45رجعت کنندگان ،ماهنامه موعود ،شماره  ،67شهریور  1385ص .49
 .46رجعت نور ،مریم راهی ،ماهنامه دیدار آشــنا ،شــماره  ،68فروردین و اردیبهشــت
 1385ص .31
 .47رجعــت و امــکان و ضرورت آن از دیدگاه عقل و نقل ،صدیقه نیک طبع ،ماهنامه
معرفت ،شماره  ،101اردیبهشت  1385ص .57
 .48رجعت و تناسخ ،محبوبه سادات مقدسی ،فصلنامه محفل ،شماره  ،4زمستان
 1390ص .40
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مجله :پژوهشهای اجتماعی اسالمی بهمن و اسفند  1380و فروردین و اردیبهشت

233

 .49رجعــت و جایــگاه آن در اســام ،محمــد رضــا نصــوری ،مجلــه :پیونــد فروردیــن و
اردیبهشت  ،1392شماره  402و .403
 .50رجعت و رجعت کنندگان به استناد احادیث و روایات ،شمسی واقف زاده ،اکرم
حکم آبادی ،مجله :مطالعات قرآنی تابستان  ،1391شماره .10
 .51رجعــت و وقــت ظهــور حضــرت حجت؟جع؟ ،تاویل مشــکات ،نشــریه آفاق نور،
شماره  ،14پاییز و زمستان  1390صص .122 ،117
 .52رجعــت (بازگشــت بــه دنیــا بعــد از ظهــور امــام زمــان ارواحنا فــداه و قبــل از برپایی
قیامت) ،سید محمد رضا ابطحی.
 .53رجعت ،حسین الهی نژاد ،مجله :مبلغان اردیبهشت  ،1382شماره .40
 .54رجعــت ،دکتــر تقــی پورنامداریــان ،دوماهنامــه بخــارا ،شــماره  ،75فروردیــن ،تیر
.1389
 .55رجعت ،دو ماهنامه امان ،شماره  ،36خرداد و تیر  1391ص .54
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 .56رجعت ،ماهنامه درسهایی از مکتب اسالم ،شماره  ،681آبان  1391ص .52
 .57رجعت ،محبوبه عظیم زاده ،فصلنامه فرهنگ کوثر ،شماره  ،74تابستان 1387
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ص .10
 .58رجعت ،محمد رضا زادهوش ،مجله :کتاب ماه دین آذر  ،1381شماره .62
 .59رجع ــت ،محم ــد ه ــادی معرف ــت ،ماهنام ــه موع ــود ،ش ــماره  ،46ش ــهریور 1383
ص .22
 .60رجعت ،محمدرضا ضمیری ،ماهنامه موعود ،شماره  ،79شهریور  1386ص .60
 .61رجع ــت ،ه ــادی صادق ــی ،فصلنام ــه عل ــوم حدی ــث ،ش ــماره  ،62زمس ــتان 1390
ص .44
 .62رجعــت ،یــک اتفــاق یا یک ضــرورت ،ماهنامه موعود ،شــماره  ،30اســفند 1380
ص .56

 .63ره آوردی بــه نــام رجعــت ،زهــرا رضاییــان ،ماهنامــه راه قرآن ،شــماره  ،50بهمن و
اسفند  1392ص .49
 .64ســلمان در دوران رجعــت ،ابراهیــم پورحســین ،ماهنامــه موعود ،شــماره  ،106آذر
 1388ص .61
 .65شــرح حــال و ویژگیهای زنان رجعت کننــده در حکومت امام زمان؟جع؟ ،جواد
مظفری ،مجله :مشرق موعود تابستان  ،1386سال اول ،شماره .2
 .66شرح حال و ویژگیهای بانوان رجعت کننده در حکومت امام زمان؟جع؟ ،جواد
جعفری ،فصلنامه مشرق موعود ،شماره  ،2تابستان  1386ص .23
 .67ضــرورت عقلــی «رجعــت» در مکتب فکری عقیدتی شــیعه ،صدیقه نیک طبع،
فصلنامه پژوهشگران فرهنگ ،شماره  ،28بهار و تابستان  1390ص .145
 .68فلسفه رجعت در نظام شیعه ،عسکری اسالم پور کریمی ،ماهنامه پاسدار اسالم،
شماره  ،318خرداد  1387ص .40
 .69فلسفه رجعت در نظام شیعه ،ماهنامه پاسدار اسالم ،شماره  ،321شهریور 1387
ص .34
سفینه ،شماره  ،31تابستان  1390ص .175
 .71گفتهها و ناگفتهها در باره رجعت ،حجت االســام والمســلمین طارمی ،ماهنامه
موعود ،شماره  ،91شهریور  1387ص .30
 .72مختصری از تعالیم رجعت و تناسخ در مثنوی مولوی ،امیدوار مالملی ،فصلنامه
تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارســی ،شــماره  ،14زمستان  1391صص
.158 ،139
 .73مستندات قرآنی عرضه باور به رجعت و موافقت پس از مرگ ،در زیارت آل یاسین،
روح اله شاهدی ،اسحاق حسینی کوهساری ،نشریه :انتظار موعود ،شماره.38 :

شناسی موضوع «رجعت»و
منبع
ِ

 .70گفتاری کوتاه در باب عالم ذر و رجعت در قرآن ،عبدالحســین طالعی ،فصلنامه
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 .74معنا کاوی رجعت و رفع نزاع برون فرقه ای ،اسحاق طاهری سرتشنیزی ،فصلنامه
قبسات ،شماره  ،46زمستان  1386ص .147
 .75نقد و بررســی دیدگاه احمد حســن درباره رجعت ،نصرتاهلل آیتی ،مجله :مشرق
موعود تابستان  ،1393سال هشتم ،شماره .30
 .76نگاهــی تطبیقــی بــه آموزه تناســخ در ادیان هنــدی و رجعت ،احمدعلــی نیازی،
نشریه :معرفت کالمی ،شماره.7 :
 .77نگاهــی بــه رخدادهــای آخرالزمــان از منظــر قــرآن ،دکتر علــی نصیــری ،فصلنامۀ
پژوهشهای مهدوی ،شماره  ،1تابستان  1390ص .116
 .78یک ایده در امتداد دو اعتقاد :خواجه نصیرالدین طوسی و آموزه رجعت ،محمد
عمادی حائری ،نشریه :آینه میراث ،شماره.47 :
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