
 

 

وار یرلوححنقش و ونسوب « اثجات الرجعة وختصر»شیدایدر پ یسجز
 به فضل بن شاذان

 1زاده علی عادل
 5/6/1411: رشیپذ خیتار   25/4/1411: افتیدر خیتار

 چکیده
کتاب597فضل بن شاذان)م که به ورور زوان از ب یق(  کتداب  نیدرفته است" ا نیبه نام اثبات الرجعه نگاشته 

کتدداب _ بددا  نیدداز ا یتددیروا #یثیق# در ونددابح حددد44داشددته اسددت" تددا قددرن  یثیو ندده حددد یکالودد تیدداحتهدداالم واه
ق( 4477)میحّر عاول خیو ش یرسبزوا یرلوحیو دوحهدیق س44اوا در قرن  شود؛ ینه دهیبه ناوش _ د حیتصر
 خیتدار ت#ایروا نیبه ا یحّر درباره نحوه دسترس خیش حاتیاند" توض کرده تیکتاب روا نیاز ا یادیز ثیاحاد

نسدخه  نیدکده ا دهدد یحّر# نشان و خیاسناد در نسخه وورد استفاده ش یو چگونگ اتیروا بیاو# ترت یدسترس
کفا به اثبات الرجعده فضدل بدن شداذان را  یدسترس یکه ادعا یکس تنها نیاست" بنابرا یالههتد ةیبرگرفته از 

کرده# و آنهدا بدا  سدهیو وقا #یلرجعة# اشکاالت زبانونسوب به اثبات ا اتیروا یشیپر است" زوان یرلوحیوطرح 
کهدنک د یدسترسد یدر ادعدا یرلدوحی" ودهدد یبودن آنهدا را نشدان ود یساختگ گر#یونابح د  زیدن یگدریبده وندابحک 
پردازش آنها بر  تیکه وسئول دهد ینشان و اتیروا نیدر وتن ا یرلوحیو یها است" نهود دغدغه دهونفرد بو
 انجام شده است" #یبا هدف اعتراض به وحهدباقر وجلس شتریکار ب نیاست و ا یرلوحیعهده و

کلیدی  واژگان 
 "یوحهدباقر وجلس #یحّر عاول خیش #یالههتد ةیکفا #یسبزوار یرلوحیفضل بن شاذان# اثبات الرجعة# و

 2درآود
ق( ودددتکّلن و دانشدددهند بدددزروک اوددداوی و از اصدددحابک اودددام 597فضدددل بدددن شددداذان نیشدددابوری)م

                                                        
 ("aliadelnajm@gmail.comدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران# قن# ایران)" 1
گراودی در نوشتن این وقاله از راهنهایی "2 سدید وحهدصدادق رضدوی# رسدول جزیندی# دکتدر سدعید  # آقایدانهدای وحققدان 

که از ههه این بزرگواران تشکر و قدردانی وی برده بهرهو ابراهین جواد الهشین وصطفی بارگاهی  #طاوسی  کنن" ام 
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هشژپو مهدیاه وی

کتددابی بدده نددام ؟ع؟کریو اوددام عسدد ؟ع؟هددادی : ش4698ی# نگاشددته است)نجاشدد الرجعاا   اثبااات# 
کتاب در طول زوان از بین رفته و به دست وا نرسیده است"  "(694: ق4757طوسی# ؛ :67  این 

کتددداب 44در قدددرن  کفایااا  الهیتااادی فااا  وعرفااا  ق سدددید وحهددددبن وحهدددد ویرلدددوحی سدددبزواری در 
کت4477و شیخ حّر عاولی )م ؟ع؟الهیدی روایات وتعدّددی از اثبدات الرجعدة  #اثبات الیداةاب ق( در 

کردند" شیخ حّر عاولی# رساله روایت ونتخب از اثبات الرجعدة در اختیدار داشدته  57ای شاول  نقل 
وحهدصددادق بددا تصددحیح سیدباسددن ووسددوی بدده چددا  رسددید" « تراثنددا»وجلدده  48شددهاره  کدده در
نقددل بدددون ذکددر واسددطه#  ات الرجعددة را# روایددات اثبددکشااف ال اا در  ق( نیددز45:5)مآبددادی خاتون

ویرلدوحی بدوده اسدت)فرخی و دیگدران#  کفایا  الهیتادی  ونبحک اصدلی او  #شواهدبنابر اوا  ؛کرده است
گسدترده نقدل  وتأّخر دیگر دانشهندان "(579: ش4777 کتب خود به صورت  نیز این روایات را در 
؛ 687# 594# 47؛ ج668# 658# >:5# 45؛ ج6:5# 44ج :ق;477نددوری#   انددد)برای نهوندده: کرده

 "(698# :4ج
کتاب  گرفدت و برخدی از وحققدان واننددک غالوحسدن  اثبات الرجعا بدین ترتیب  ودورد توجده قدرار 

کوشیده کتاب را اند وحّروی  گدردآوری روایدات این  کنندد)وحروی# ش ابدا  ز وندابحک ووجدود# بازسدازی 
ک»وهدددی فرخددی در وقالدده  سرتاسددر( :ش5>46 تدداب اثبددات الرجعددة فضددل بددن ووجودیددت خددارجی 
فرخدی البتده  "(587: ش4777اسدت)فرخی و دیگدران#  کدرده  نقد #وار اشاره ها را این تالش« شاذان

که  # شدیخ االرشاادق وجود خارجی داشدته و شدیخ وفیدد در 44تا قرن  اثبات الرجع کتاب بر آن است 
# ویرلدوحی و شدیخ حدّر اهل االیهان سرور# بهاءالدین نیلی در اعالم الوری# طبرسی در الغیب طوسی در 

کرده کتابک فضل بن شاذان استفاده  ایدن  "(579-565: ش4777اندد)فرخی و دیگدران#  عاولی از 
کتدداب  ا از ایددن#  "(4"5رسددد)ن : بخددش  ناسددازگار بدده نیددر وی اثبااات الرجعاا دیدددگاه بددا واهیددت  فددار
" راسددتی 4 وقدودده اسددت: دوق نیازونددد اثبددات 44در قددرن  اثبااات الرجعاا اثبدداتک ووجودیددت واقعددی 

" اصددالت نسددخه و اّتحددادش بددا اثبددات الرجعددة 5 ؛ای از اثبددات الرجعددة اّدعددای دسترسددی بدده نسددخه
 فضل بن شاذان"

گرفته و درباره آن را  فرخی این دو وقّدوه کلدی نقدد " بحث نکرده استتقریبام وفروض  به طدور 
کنون وغفدول واندده اسدت"  ضدا سیسدتانی تنهدا بده وقدوده سدید وحهدریا اثبات وقدوه نخسدت تدا

 قابددل دفددان دانسددتهاعتبددار آن را  #تناسددب اسددناد بددا فضددل بددن شدداذان بدده دلیددلدوم پرداختدده و 
گدرفتن وقدوده اول حسن انصاری "(8;5-6;5# 6ج :ق4776# سیستانیاست)  #نیز با وفروض 

کرده و آن را  _ ش>>46انصداری# دانسدته است) سداختگیتناسب نسخه را با فضل بن شاذان رّد 



ش و
نق

ی
وح

رل
 ی

زوار
سب

 ی
یدایدر پ

»ش
صر

خت
و

 
جعة

ت الر
اثبا

 »
ذان

 شا
بن

ضل 
ه ف

ب ب
سو

ون
 

              

 

 

8 
 
 

کده (الف نیازوندد  اثباات الرجعا ای از  اساسدام راسدتی اّدعدای دسترسدی بده نسدخه این در حالی اسدت 
که این پژوهشوسئله  بنابراینبررسی است"  شیخ حّر عداولی# ویرلدوحی  چنین است: آیا روایاتی 

تی و در صدور# اصدیل اسدت  اندد فضل بن شداذان نسدبت داده اثبات الرجع به  سبزواری و وتأّخران
کسی است که اصالت این روایات وردود است#   وسئولیت آن بر عهده چه 

 چگونگی دسترسی شحخ حّر عاولی به اثجات الرجعة
در آثددارک شددیخ حددّر عدداولی را وتّیددد درسددتی ادعددای  اثبااات الرجعاا و انصدداری نقددلک روایددات فّرخددی 

؛ انصدداری# 578-577: ش4777اند)فرخی#  ای دانسددته ویرلددوحی در دسترسددی بدده چنددین نسددخه
کدده دسترسددی شددیخ حددّر عدداولی وسددتقّل از  "ش(9;46 در واقددح فددرض ایددن دو پژوهشددگر آن اسددت 
 پردازین"  بوده است" در این بخش به ارزیابی این فرض وی کفای  الهیتدیکتاب 

 از اثبات الرجعة عاولی شیخ حر    غیروستقین بودن نقل. 1

 (87# 4 ج :ق4758)عداولی# اثباات الیاداة( و 887# ;ج :ق4747)عداولی# هدایا  اموا شیخ حّر در 
کدرده اثبات الرجع دسترسی خود به  به بدا  اثباات الرجعا وختصدری از   اسدت" اودروزه نسدخه تصریح 

کتابخانده حکدین در نجدف# شداول  649وجهوعه خطی شهاره خط و وهر شیخ حّر ووجود است" 
که بده ترتیدب عبارت6774-:676های الکترونی:  رساله با وهر شیخ حّر عاولی است)شهاره 8 ندد ( 
 از:

که در سال _  کتابت شده)و8;47االختصاص  ق بده تهلد  شدیخ حدر :;47( و در سدال 446ق 
 ؛الف(/4درآوده است)و

 ؛کتاب علی بن جعفر_ 
که در عید قربان سال _  کتابت شده است)و:;47رسالة ابی غالب الزراری   ؛الف(/:46ق 
که در روز دوم عید_  کتابت شدده)و:;47سال  نوادر األشعری  الدف( و در ههدان سدال /497ق 

 ؛الف(/;46به تهل  شیخ حر درآوده است)و
که با برو  6حدیث در  57وختصر اثبات الرجعة# شاول _  توجه به دیگر با وهر و خط شیخ حّر 

 ق نگاشته شده است":;47تواریخ ذکر شده در وجهوعه ظاهرام در سال 
کتداب اثبدات الرجعدة""" و»آوده است:  این رسالهدر آغاز  و پایدانش نیدز « هذه نبدذ  یسدیر  ودن 

بخددّط بعدد  هددذا وددا وجدددناه ونقددوالم وددن رسددالة اثبددات الرجعددة للفضددل بددن شدداذان »چنددین اسددت: 
 "الف(/499و«)و قد قوبل بأصله# حّرره وحّهد الحّر  فضالء الهحّدثین
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هشژپو مهدیاه وی

حددیث  57کدوچکی شداول بلکده تنهدا بده وجهوعده  اثباات الرجعا شیخ حّر نه به اصدل  بنابراین
نقدل  اثباات الرجعا حددیث از  49تنهدا نیدز  اثباات الیاداةونتخب دسترسی داشته اسدت" شدیخ حدر در 

کدده ههگددی در زوددره   کدده( 4جدددول ن : حدددیث ووجددود در ایددن نسددخه ونتخددب اسددت) 57کددرده# 
 دسترسی نداشته است" ثبات الرجع ابه نسخه دیگری از دهد  نشان وی

ر بودن دستر. 2 کفایة الههتدیوتأخ   سی شیخ حر  نسبت به تألیف 
کتاب  ق بده پایدان بدرده >:47را در سدال  قاا  وان الیةعا  بالبرهاان علا  الرجعا یاإلشیخ حّر تألیف 

کتدداب بدده ووضددون رجعددتبددا  "(767: ش4695اسددت)عاولی#  # در آن هددی  وجددود اختصدداص ایددن 
کتداب نقل نشدده اسدت"  اثبات الرجع روایتی از  نجاشدی و شدیخ  فیرسا تناد بده دو بدا اسداو در ایدن 
کددردهفضددل بددن شدداذان  اثبااات الرجعاا  ازطوسددی#  از دسترسددی خددود بدده روایددات آن هددی  ؛ ولددی یدداد 

بدا واسدطه  نقل ی  روایتتنها به عّلت که  با این "(96-95: ش4695)عاولی# گوید سخنی نهی
کتدداب القددانن فضددل بددن شدداذان)عاولی#  ( ایددن 555: ش4695کتددابک حسددن بددن سددلیهان حلددی از 

کدردهکتاب را در صدر وندابحک غیروسدتقین خدود  بدا ایدن حسداب  "(;5: ش4695اسدت)عاولی#  یداد 
که در  نداشته است وگرنده آن دسترسی  اثبات الرجع  روایاتک هنوز به  ق>:47سال تردیدی نیست 
 داد" را از ونابح خود قرار وی

کتدداب   آنبدده دسترسددی خددود بدده  اوددا رده#نقددل نکدد اثبااات الرجعاا هددی  روایتددی از # هدایاا  امواا در 
کددرده اسددت)عاولی#  شددده نگاشددته   وسااا ل الشاایعاز پددس  هدایاا  امواا  "(887# ;ج :ق4747تصددریح 

ق پایددددان یافتدددده  5;47نیددددز در نیهدددده رجددددب  وسااااا ل الشاااایع  "(878# ;ج :ق4747)عاولی# اسددددت
گذشددت#  چنددان "(876# 67 ج :ق>477اسددت)عاولی#  در سددال  وختصاار اثبااات الرجعاا  استنسددا کدده 

کتددداب بدددوده اسدددتق :;47 اسدددت)عاولی#  یافتدددهق پایدددان 9>47در سدددال نیدددز در  اثباااات الیاااداة" 
 "(776# 8 ج :ق4758

کرده و در سال  کفای  الهیتدیق 4;47ویرلوحی در سال  ق وطالبی به آن افدزوده 5;47را تألیف 
گفدت دسدتک  بندابراین وی "ب(/:4و :ق8;47است)ویرلوحی#  ز تدألیف کدن دو سدال پدیش ا تدوان 

نداشته؛ اوا بعد از انتشدارک  اثبات الرجع  روایات# شیخ حّر عاولی هی  اّطالعی از وجود کفای  الهیتدی
کده ونشدأ نسدخه ویبنابراین # به این نسخه دسترسی یافته است" کفای  الهیتدی   تدوان حددس زد 

 نبوده است"  کفای  الهیتدی# چیزی جز شیخ حّر 
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 1کفایة الههتدی باحر   وقایسه روایاِت نسخه شیخ. 3

وایات وختصر اثجات الرجعة  تخریج   :۱جدول   اثجات الهداة کفایة الههتدی و ازر

کفایا  در با ههان وتن و اسناد و ترتیب حدیث نسخه شیخ حر#  57هر با توجه به این جدول# 
کنون با توجه ووجود است"  الهیتدی دو فدرض  #کفای  الهیتادیبه تأّخر نسخه شیخ حر نسبت به ا

 است: طرحقابل 
؛ 579: ش4777و نسددخه شددیخ حّر)فرخددی#  کفایاا  الهیتاادیوجددود یدد  وصدددر وشددترک بددرای " 4

 ؛ش(9;46انصاری# 
 "(7;5# 6ج :ق4776)سیستانی# کفای  الهیتدینسخه شیخ حّر از  اقتباس" 5

 به دالنل زیر فرض دوم درست است:

                                                        
کفایة الههتدی# ااین  سرتاسر در "1 # اسدتفاده 7>664ز نسدخه خطدی آسدتان قددس رضدوی بده شدهاره وقاله برای ارجان به 

 شده است"

 کفایة المهتدی  اثبات الهداة  مختصر اثبات الرجعة 
 ب/9و :68# ح457# ص5 ج 4دیثح
 ب/59و  47;# ح566# ص5 ج 5دیثح
 الف/;5و ;:9# ح9>4# ص8 ج 6دیثح
 الف/67و 44;# ح567# ص5 ج 7دیثح
 الف/75و 45;# ح567# ص5 ج 8دیثح
 ب />7و 46;# ح567# ص5  9دیثح
 الف/88و ;09# ح9>4# ص8 ج :ثدیح
 الف/89و ;57# ح>;# ص5 ج ;دیثح

 الف/96و >:9# ح9>4# ص8 ج >حدیث
 الف/:9و 4;9# ح9>4# ص8 ج 47حدیث
 ب/>9و 5;9# ح:>4# ص8 ج 44حدیث
 ب/6:و 469# ح;65؛ ص6;9# ح:>4# ص8 ج 45حدیث
 ب/4;و 7;9# ح:>4# ص8 ج 46حدیث
 حاشیه_  الف/7;و :46# ح;65# ص8 ج 47حدیث
 الف/448و _____ 48حدیث
 الف/449و _____ 49حدیث
 الف/;44و _____ :4حدیث
 ب/456و 8;9# ح:>4# ص8 ج ;4حدیث
 ب/458و _____ >4حدیث
 ب/459و 9;9# ح;>4# ص8 ج 57حدیث



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

01 
 
 

هشژپو مهدیاه وی

کهددی از روایددات  کدده تعددداد  انتخدداب شددده  اثبااات الرجعاا الددف( در نسددخه شددیخ حددر تصددریح شددده 
که در نسخه شدیخ  اثبات الرجعهویرلوحی روایاتی به است"  در عدین حدال  "نیسدتحدّر نسبت داده 

گزینش اجتهادی داشته و نوشته است:ویرلوحی ا  دعای 
کده فضدل بدن شداذان که بده قددر وسدح و اوکدان هدر حددیثی را  علیده _  """ بر خود الزم ساخت 

آن حدددددیث را نباشددددد نقدددددل  #در روایددددت آن ونفددددرد باشدددددد و وتیدددددات _ الرحهددددة و الغفددددران
 "ب(/:7و :ق8;47ویرلوحی# ننهاید)

ولددی آنهددا را نقددل  کنددد ویاشدداره  اثبااات الرجعاا اتی در کدده در وددوارد وتعددّدد بدده وجددود روایدد چنددان
# بدرای دو وصددر وشدترک فدرض وجدود الدف(/;5الدف# ب؛ /:5و  ههان# کند)برای نهونه: نهی

که  الزوهکتاب#  گدزینش ویرلدوحی انتخاباش این است  _  در نسخه شیخ حدّر# بده طدور اّتفداقی بدا 
 "بسیار بعید استکه  دوطابق افتاده باش _ که بنابر قاعده خاص خودش بوده

گداه بدا تّرضدی پدس از ندام شدیخ وسدتقین# «حددثنا»ب( ههه روایدات نسدخه شدیخ حدّر بدا  آغداز  و 
ایدن سدتال  «"""ر یدف بدن عهی# عدن سدعنده«  اسدت:آغدازش چندین کده  :4به جز حددیث  ؛شود وی

که چرا سند این حددیث#    کفایااسدت  بدا وراجعده بده  وتفداوت حددیث دیگدر بدا ندوزدهوطرح است 
کدده  روشدن وی الهیتادی # سددند آن بدا حددثنا آغدداز شددهنقدل  اثباات الرجعاا عیندام از  روایتددی هدر جداشدود 

طوسدی نقدل  الغیبا را از  آن# اثباات الرجعا ویرلوحی ضهن اشداره بده وجدود آن در  جا ؛ اوا در اینشده
 کرده است:

که از وتیدات این حدیث است آنچه شیخ عالی ل بن شاذان شأن یعنی فض """ باید دانست 
کددرده و شددیخ بلنددد درجدده وتیددد بدده  کتدداب اثبددات الرجعددة روایددت  علیدده الّرحهددة و الغفددران در 
کتدداب الغیبددة نقددل  تأییددداتک حضددرت قدوسددی شددیخ ابددوجعفر طوسددی علیدده الرحهددة از او در 

که   "الف(/;44و :ههان)"""عنه عن سیف بن عهیر فرووده به این طریق 

 "(779 «:الددف»ق4744طوسددی ووجددود است)طوسددی#  باا الغیدر  صددورتایددن روایددت بدده ههددین 
طوسی ههگی وعنعن است" بنابراین علت تفاوت آغاز این سدند  الغیب روایات فضل بن شاذان در 
که این روایت از  کفای  الهیتدی# در اثبات الرجع با دیگر روایات ونسوب به  طوسدی  الغیب این است 

که نسدخه شدیخ حدّر بدر پایده  خ حر نشان وینسخه شی انتقال این تفاوت بهنقل شده است"  دهد 
 پدید آوده است" کفای  الهیتدی

تواندد از  است" ایدن یکسدانی نهی کفای  الهیتدیوطابق ترتیب  دقیقام ج( ترتیب نسخه شیخ حّر 
را وطدابق بدا غدرض و نیدن  کفایا  الهیتادیناشی شده باشدد؛ زیدرا ویرلدوحی روایداتک  یوصدر وشترک
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# در نقدد رسداله رجعدت وحهددباقر وجلسدی نگاشدته شدده و کفایا  الهیتادی" کتابک خود چیده اسدت
کده از  ابددن  اثباات الرجعا چیدنش روایدات در آن وتناسدب بدا ههددین غدرض اسدت" نخسدتین حدددیثی 

کددرده# دربداره تقسددیهات حددیث اسددت کدداوالم هدفهندد و بددرای نقدد روش وجلسددی  شداذان نقدل  کده 
 بوده است:

کدده از بع کدده وی ضددی از عددوام وی""" از ایددن جهددت اسددت  کدده  شددنوین  کتددابی  کدده ایددن  گوینددد 
وال وحهدتقی بن وال وجلسدی در رجعدت نوشدته ودا را  ارشدک  ولدک  #حضرت آخند وال وحهدباقر

که اواوان وعصوم برخالف هن بلکه بدرخالف قدرآن سدخن  کرد؛ چه وعنی دارد  فاسد عقیده 
ح وحددثین خاصدده و عاودده گویندد  لهددذا ایددن شکسدته ذکددر حدددیث وزبدور و وجهلددی از اصددطال

کنندد وحدل اعتبدار  کده هدر چده آن را حددیث ندام  نهود تا ضعفای شیعه تسدّلی یابندد و بدانندد 
نخواهد بود" بعد از این سقن و صحت بعضی از وقاالت و روایات آخند وال وحهددباقر وبدّین 

 "ب(/46و :ق8;47ویرلوحی# شاءاهلل""") خواهد شد ان

لسددی ذیددل دو حدددیث نخسددت رسدداله رجعددت را بدده نقددد او سدد س بدده تفصددیل توضددیحات وج
فضددل بددن شدداذان  اثبااات الرجعاا بدده دو حدددیث از  راسددتادر ههددین و ( 58-47و :ههانکشددد) وی

توضیحات وجلسی ذیل حدیث سوم رسداله  س س به وناسبتک رّد  "(48و :ههانکند) استناد وی
 نویسد: رجعت# وی

کده وقدت قدرار دادن بده جهدت  ظهدور حضدرت حجدت""" غایدت وعصدیت """ غافل نباید بود 
کده وشدتهل بدر "" است" کتداب اثبدات الرجعدة بدابی را  و ابن شاذان علیه الرحهة و الغفران در 

این طور احادیث است# به بداب شدد  النهدی عدن التوقیدت ووسدوم سداخته و توقیدت را حدرام 
که آن شیخ جلیدل وی کده و داند" یکی از آن احادیث  کدرده ایدن اسدت  فروایدد:  یالقددر روایدت 

 "ب(/59و :ههانحدثنا وحهدبن ابی عهیر""")

 :ههانکشددد) فضددل بددن شدداذان وی اثبااات الرجعاا سددخن بدده حدددیث دیگددری از  و در اداودده نقددد#
 "الف(/;5و

کدده ویرلددوحی درنیددر دارد کفایاا  الهیتاادیبنددابراین ترتیددبک روایددات  و بددر  براسدداس وبدداحثی اسددت 
  دانست" کفای  الهیتدیا باید تابح ترتیب رتیبک روایاتک نسخه شیخ حّر رههین اساس ت

که اثرپذیری شدیخ حدّر از ونفدردات ویرلدوحی ونحصدر بده ایدن ودورد  در پایان باید توجه داشت 
کرده بدونکه در  ؛ چناننیست را  ونبح خدود که این اثناعشریة نیز برخی ونفرداتک ویرلوحی را ذکر 

کده ههچنین باید د (499ح# 78 :ق4765عاولی# )نام ببرد گدردآوری روایداتک ر نیدر داشدت  بدرای 
گاندده# کفایاا  الهیتاادیاز  اثبااات الرجعاا  کددافی وجددود داشددته اسددت در نسددخه جدا در کدده  چنان ؛انگیددزه 
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هشژپو مهدیاه وی

کاول( 465->44)وکتابخانه وجلس 95>;وجهوعه خطی شهاره  بدا  اثبات الرجع از تری  گزیده 
 شود" دیده ویبه عنوان ونبح  کفای  الهیتدیتصریح به نام 

وایات ونسوب به اثجات الرجعة صالتا  سنجی ر
کدده ویرلددوحی بدده اصددالتک  کوشددین بخددش ویایددن در  فضددل بددن شدداذان  اثبااات الرجعاا روایدداتی را 

 کنین"  بررسی نسبت داده
کتاب اثبات الرجعة. 1  واهیت 

کالودی داشدته اثبات الرجعا  کتاب و نداظر بده اختالفدات  با توجه به به عنوانش احتهداالم واهیدت 
 سخن نجاشی است: #و سنی بوده است" شاهد بر این تلّقی شیعه

کتاب الرجعة حد  کتاب ؤثبات """  "(:67: ش4698 #یث""")نجاشیالرجعة# 

کالم نجاشی وی  نویسد: حسن انصاری در توضیح 
که نجاشی آنیدر ا کتاب حدد وی را نقل  ن فهرست  کتاب الرجعة به عنوان  ث وعرفدی یکند# 

کتاب ا که  کده درسدت پدشده# در حالی  حی را در یش از آن وعرفدی شدده# توضدیثبات الرجعدة 
که از ا وی ن اور نشانیپی ندارد" ا که در یدهد  کتاب    ووضدون نوشدته شدده بدوده# ین دو 

کالوددی و  ثی نداشددته و احتهدداالم تنهددا وشددتهل بددر بحددثیکتدداب اثبددات الرجعددة جنبدده حددد هددای 
کده ودی نیدتی در ایعق ن ندون وباحدث تعلدق یدان عهوودام بده ان فضدل بدن شداذیداند باره بوده 

« اثبدات»ریدد و تعبیدآ ودیزی بریدن چیچند خاطر داشته است؛ از خود عنوان اثبات الرجعدة هدن
کتاب اثبات الرجعة به صورت ین یخ طوسین جنبه دارد""" شینشان از هه ز در الفهرست# از 

کتددابیدداثبددات الرجعددة و در و یکتدداب فدد کالوددی و عق ان شددهاری از  و نددام بددرده دتی ایددهددای 
 "ش(>>46است)انصاری# 

کتدداب  اثبااات الرجعاا وطالددب فضددل بددن شدداذان در  احتهدداالم از نددون وباحددث او دربدداره رجعددت در 
 "(765-4;6: ش4696# شاذان فضل بنبوده است)ن :  االیضاح

که   الغیب کتابی حدیثی و ونبح شیخ طوسی در  اثبات الرجع در برابر# وهدی فرخی وعتقد است 
کتاب»زیرا  ؛بوده است کتداب در ووضدون  در بین  کده ایشدان از فضدل برشدهرده فقدط ههدین  هدایی 
کتداب  ؟ع؟اوام وهدی کالودی بدود بایدد آثداری از تعدابیر آن را در  کتداب  گدر وحتدوای ایدن  اسدت""" ا

کتداب فضدل نقدل وی دیدین# حدال آن شیخ طوسی وی کندد روایدت  کده تهدام آنچده شدیخ طوسدی از 
 "(:56: ش4777# و دیگران فرخی«)است"""

کدده شددیخ طوسددی تددوان ایددن دلیددل نخسددت را وی # روایدداتی از فضددل بددن الغیباا در  گوندده پاسددخ داد 
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کدده در  کددرده نقددل وی فیرساا شدداذان# بددا طریقددی غیددر از طریقددی  کتددب فضددل ذکددر  کنددد)قس:  بددرای 
نوشدددددتن  او (766# 758# 668# 665# 497 «:الدددددف»ق4744ههدددددو# بدددددا  696: ق4757طوسدددددی# 

کددرده بود)769-688ان حیدداتک سیدورتضددی)را در زودد فیرساا  ( و ;;5: ق4757طوسددی# ق( آغدداز 
در نوشدتن  چده بسدابندابراین  "(445 «:الدف»ق4744طوسدی# ق نوشدته است):77را در سدال  الغیب 
کدده در زوددان نوشددتن  الغیباا  کددرده باشددد  کتبددی اسددتفاده  یددا از آن نددام در دسددترس او نبددوده  فیرساا از 

کتاب وثالم که  چنان "نبرده باشد کدردهشلهغانی  االوصایا از  # 578 «:الدف»ق4744طوسدی# )روایدت 
 "(746 :ق4757طوسی# از آن یاد نکرده است) فیرس ( اوا در 676

گفت: کتداب شدیخ طوسدی اثبدات وجدود و غیبدت   در پاسخ به دلیل دوم نیز باید  اساسام ووضونک 
کتاب فضل بن شاذان اثبدات رجعدت اسدت ؟جع؟اوام زوان روش ن دو ووضدون و و اید و ووضون 
که در  آنهابحث در  سارور اهال  و شیخ وفیدد ارشااد  شیخ طوسی#  الغیب وتفاوت است" بیشتر روایاتی 

کتداب وسدئله  نیلی از فضل بن شاذان نقدل شدده# ارتبداس وسدتقیهی بدا االیهان   رجعدت نددارد تدا بده 
که و اثبات الرجع  نسبت داده# ارتبداطش بدا  اثبات الرجع رلوحی به ینسبت داده شود" روایاتی هن 

کاوالم بی تر این عنوان غالبام ضعیف گاه   /الدف( البتده>و :ق8;47)نهونه: ویرلدوحی# اسدت ربط و 
ای از فضدل بدن شداذان در  کندد# زیدرا وهکدن اسدت نسدخه تنهایی جعل را ثابدت نهیبه  ناین قران

کرده باشد"  اثبات الرجع تطبیق آن بر در  ودست ویرلوحی بوده   اشتباه 
 پریشی  زوان. 2

گفته   با واسطه وحهدبن عثهدان عهدروی ابن شاذان# توقیح اسحاق بن یعقوبی# رلوحیوبه 
کرده است" )را  که ابن شاذان در سدال /;5و :ههاننقل  ق و در زودان حیدات 597الف( در حالی 

سدددفارت و ( و دوره غیبدددت صدددغری 876# ;86: ق>477 از دنیدددا رفته)کشدددی# ؟ع؟اودددام عسدددکری
 "را درک نکرده است هانوحهدبن عث

 نویسد: وی اثبات الرجع حسن انصاری در اشکال به روایات 
کدده وعاصددر جددوان ت وددییددروا یاد اآلدوددیدد""" او از سددهل بددن ز تددر ابددن شدداذان بددوده؛ وی  کنددد 

کده او هدن وعاصدر  ودی تین وتن از وحهدبن ابی الصهبان عبدالجبار رواین در ایههچن کندد 
تددی ندارد)انصدداری# ین دو نفددر روایدد  از ایدد  یابددن شدداذان از هددتددر ابددن شدداذان بددوده و  جددوان
 "ش(9;46

بده کده ب( /4;و :ق8;47ویرلوحی# نهونه دیگر عبداهلل بن الحسین بن سعد الکاتدب اسدت)
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هشژپو مهدیاه وی

گرچه نجاشدی او 6: #:4ج :ق4757صفدی# )1"ق از دنیا رفته است5>5گفته صفدی در سال  ( ا
( اوددا از او هددی  روایتددی از اوددام 567: ش4698 #یدانسته)نجاشدد ؟ع؟را از خددواص اوددام عسددکری

 نقل نشده و روایت ابن شاذان از او بسیار بعید است"  ؟ع؟عسکری
 نویسد: حسن انصاری وی

ست)انصدداری# یات ابددن شدداذان سددازگار نیددن وددتن هددن بددا زوددان حیددات ایددگددر از روایشددهاری د
 "ش(9;46

ویرلوحی# حکیهددده خددداتون) از زبدددان ؟ع؟تدددوان بددده داسدددتان والدت اودددام وهددددی از جهلددده وی
الدف( و /7:و :ههانهای وادرشدان) و نام ؟ع؟الف(# جزنیات ویالد اوام وهدی/;9و :ق8;47

کددرد" اوددام وهدددی/96و :ههانروایتددی دربدداره هویددت وددادر ایشددان) در حدددود  ؟ع؟الددف( اشدداره 
از دنیددا رفتدده  ؟ع؟ق پددیش از اوددام عسددکری597ق بده دنیددا آوددده و فضددل بددن شدداذان در سددال 588

 #؟جع؟است" با وجود فرصت اندک# فاصله دور و تالش زیاد بر وخفدی نگده داشدتن والدت قدانن
گردآوری برای ابن شاذان# در  آنهدا# ثبدت ایدن روایدات از افدراد سداکن در شدهرهای وختلدف اوکان 

( پدس ؟جع؟ودادرک قدانن تعیدین ندامنداشته است" این ووضوعات)به ویژه و نشر آنها وجود کتاب 
اههیددت در جددوانی وفددات یافددت و فرزندددی ظدداهر از ایشددان پیدددا نشددد#  ؟ع؟وددام عسددکریا کدده آن از

گردآوری آنها وجود نداشت یافت  " و قبل از آن انگیزه روشنی نیز برای ثبت و 
به روایت بشر بن سلیهان « ؟ع؟حدیث والده واجده حضرت صاحب األور»تر ی  نهونه روشن

بده ادعدای خدود در سدال  وحهدبن بحدر شدیبانی الف( این داستان را/97و :ههاننخاس است)
کاظهین بهشنیده است" او پیروردی به نام بشربن سلیهان النخاس ق از 9;5 طدور اتفداقی بدا  در 

کسدی را نهی وی ؟مهع؟بیدت سلهان اسرار زیدادی دربداره اهدل که وانند_  این پیرورد یافتده  دانسدته و 
داسدتان ندرجس # اطهینان از رازداری وحهددبن بحدرپس از بشر  "شود آشنا وی _ کند بازگواو  باکه 

 طوسدددددی# ؛:74: ق8>46کندددددد)ابن بابویددددده#  ونتقدددددل ویاو  بددددده عندددددوان یددددد  راز بدددددهخددددداتون را 
 "(>;7؛ دالنل اؤلواوة# ;57 «:الف»ق4744

که رود# اسرار به شهار  ازق هنوز 9;5چگونه وهکن است داستانی در سال  فضل بدن  در حالی 
کدرده 597ال از سدپدیش شداذان آن را  کتداب خدود ثبدت  کتهدانک   اسدتق در  بدا وجدود تدالش بدرای 

                                                        
(# 454 #7 ج :ق>477وسددددعودی# ق)5:9-5:5های  حددددوادل سددددال عبددددد اهلل بددددن الحسددددین الکاتددددب در تدددداریخ خددددود "1

کدده وتّیددد سددخن صددفدی اسددت" ( را بازتدداب داده 67> #5ج# ابددن عدددینق)>;5(# :57 #6ج :ق4779قفطددی# ق)8;5
کرده است)نجاشی#4>5-577او بر ابوالعباس ثعلب )ههچنین   "(567: ش4698 ق( قرانت 
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کتدداب# چگوندده ؟ع؟والدت اوددام وهدددی کدده بددرای پاسددخ بدده وهکددن اسددت فضددل بددن شدداذان در  ی 
کدرده باشدد  اساسدام فضدل بدن شداذان وداجرا را این تفصیل#  وخالفان رجعت نوشته شده# با ثبدت 
ا بشدربن سدلیهان ارتبداس یافتده و ایدن داسدتان را از او چگونه ببرده  که عهدتام در نیشابور به سر وی

کرده است کتهدان بده سدر ویسدال بعدد از وفدات فضدل#  59تدا کده بشدر  با این ؛اخذ  بدرده و  هندوز در 
شدود  اینهدا ههده بدا فدرض ایدن  اساسام هی  ندام و نشدانی از او در تداریخ و روایدات شدیعه یافدت نهی

که اصدل داسدتان را وحهددبن بحدر ال کده شدیبانی نسداخته باشدداست  وشدابهت ادبیداتک ؛ در حدالی 
کده  ( نشدان وی787# 685:ق8>46ابدن بابویده# داستان با دیگر حکایات ابن بحر)قس بدا:  دهدد 

کن# وسئولیت تحریر گزارش کنونی دست   با ابن بحر است"  این 
گونده اثباات الرجعا برخدی روایدات ونسدوب بده  گدر اصدیل وی بده  کده ا ر دیگدر بدود# در آثدا ای اسدت 

کده عهدرو بدن  1یافت" برای نهونده از ابدراهین بدن وحهددبن فدارس نیشدابوری نهود وی کدرده  نقدل 
کددرد"  کشددتن او را  کدده بدده قتددل شددیعیان حددرین بددود# قصددد  پددس از ودان بددا  ابددراهینعددوف والددی 

کدده ههددان _  نوجددوانیجددا  رفددت" در آن بدده خاندده ایشددان ؟ع؟اوددام عسددکری ابدد # بددرای ودانخددانواده
 گوید: از ضهیر او خبر داده و وی _ بوده ؟جع؟وهدی

گددر کفا""" سددتیختن نیحاجددت بدده  کنددد" اوددام عسددکرییددخدددات تعددالی شددّر او را از تددو   ؟ع؟ت 
کتهان واجرا  ابراهین را عهوی ابراهین# علی بن فدارس بده پس از بازگشت# " کنند اور ویبه 

که وعتهد عباسدی بدرادرش ابواحهدد ووفدق را فرسدتاده او وژده وی تدا عهدرو بدن عدوف را  دهد 
کند و  قطعه  7:-ب 6:و :ق8;47ویرلوحی# )شود این دستور اجرا وی روز در ههانقطعه 
 "الف(

گزارش کده  اّدعاعناصر تاریخی زیادی   در این   قابدل پیگیدری باشدد" رود انتیدار ودیشدده اسدت 
 ( و بدرادرش ووفدق در7:7# >ج :ق:;46 رسدید)طبری# تق به خالفد589در رجب سال  وعتهد

بددا توجدده بدده وفددات  "(7:8# >ج :ق:;46# ق از وکدده بدده سدداورا آوددد )طبددری589الحجددة  ذی 46
 ق رخ داده باشدد" یعندی فضدل597تدا  :58های  این داستان بایدد در سدال# ق597سال فضل در 

کتاب خود فرصت داشته است آن نشرکهتر از سه سال برای شنیدن و  سّری بدوده و  که این؛ با در 
کتهان   اند: آن دستور دادهاوام به 

كمت     وم إّّل عن  هله.حت و مسعت وّنا الی وا أ میا إحراهیفا

                                                        
 "(:>6# 6;6: ش46:6 )طوسی#؟امهع؟از اصحاب اوام هادی و اوام عسکری "1
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هشژپو مهدیاه وی

 والدی بدوده جدا آنساوراء سکونت داشدته و عهدرو بدن عدوف در حدود ابراهین در  #داستانطبق 
حضدور داشدته و پدیش از قتدل عهدرو بدن عدوف از دسدتور وعتهدد  جا آنعهوی ابراهین نیز در  است"

کدده یددا نفددوذی در دسددتگاه داشددته یددا خبددر دسددتور چنددان  وطلددح شددده اسددت" ایددن بدددان وعنددا اسددت 
کدده یدد  شددخن عددادی هددن وطلددح شددده اسددت" کدده بددا جسددتجو در ونددابح  پیچیددده بددوده  در حددالی 

عادتدام وهکدن نیسدت  شدود" تاریخی و روایی# شاهدی برای هی  ی  از عناصر داستان یافت نهی
هور باشددد و بدده دسددتور وسددتقین خلیفدده و بدده کشددی وشد شخصدی در پایتخددت والددی باشددد و بدده شیعه

کشته شدود و هدی  نداوی از او در تداریخ برجدای نهاندد"  فضدل  کده این وضداف بدردست برادر خلیفه 
 است" نکردهدیگری از ابراهین بن وحهدبن فارس روایت  حدیثهی  

 اشکاالت زبانی. 3
که ویرلوحی به  کده بدا  طالحاتی دیدده وینسبت داده# تعابیر و اص اثبات الرجعا در روایاتی  شدود 

  " برای نهونه:یا از نیر قواعد عربی غلط است لسان روایات و زبان عربی آن دوره سازگار نیست
 الف(/449و :ق8;47ویرلوحی# )«ثکن شأنهین أحادین ون وضاویوقد ب»_ 
بددرای « رحلددت»الددف( در فارسددی/467و :ههددان)«بددق أثددر وددن اؤلسددالمیرحددل قانهنددا لددن ؤذا »_ 
کار وی« وردن»ام به جایاحتر کاربردی رواج نداشته است" به  کهن چنین    1رود؛ اوا در عربی 
ب( توّلدد در فارسدی /4;و :ههدان«)ونح توّلد القانن» #الف(/96و :ههان«)توّلد هویوّهن »_ 

کهن رایج نبوده است" لیکاربرد دارد و« والدت»به وعنای   در عربی 
 الف( /;45و :ههان«)وراقد االنّهة»_ 
کّلهدایثّن »_   :)ههدان«ضسدخر آفداق األری»/الدف(448و :ههدان«)سدخرون بدالد التدر  و الهندد 
کدده در زبددان فارسددی « تسددخیر»/ب( در ایددن جهددالت# بددرای فددتح بددالد# تعبیددر;45و کددار رفتدده  بدده 

کدده در زبددان عربددی بدده ایددن وعنددا رایددج نیسددت)ن : بکیددر#  # 4ج :م:>>4وتددداول اسددت# در حددالی 
8<6) 
نک»_ 

َ
نسی»به جای «سیاد أن أ

َ
ن أ

َ
دُت أ  ب(/6:و :ق8;47ویرلوحی# «)کک

 /ب(;45و :)جهح( )ههان« عرا م »)وفرد( به جای « عریانام »کاربرد _ 
و  ی# احتهدداالم عجهددسددازنده روایدداتدهددد  نشددان ویوددواردی از ایددن دسددت نسددبتام زیدداد اسددت و 

                                                        
کدار رفتده اسدت: االبته ساخت دیگری از  "1 کاربردی نادر و وجازی به وعنای وردن بده  خدزاز# «)اّندی راحدل"""»ین ریشه در 

 (466# 77: ق4774
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کنید: تر شود به جدول ز که این ناسازگاری روشن برای این وتأّخر بوده است"  یر توجه 
کفایة المهتدی  روایت محمدبن بحر روایت ابن شاذان در 

# ؟ضر؟ن بن سعد الکاتبیحّدثنا أبووحّهد عبداهلل بن الحس
ة وبنوالعّباس ی: قد وضح بنواو؟ع؟قال: قال أبووحّهد

کانوا ینا لعّلتیوفهن علیس س یعلهون لین# ؤحداهها أنهن 
اها# وتستقّر فی یننا ؤخافون ون اّدعایلهن فی الخالفة حّق ف

تهها أّنهن قد وقفوا ون األخبار الهتواتر  علی یورکزها# و ثان
د القانن وّنا# وکانوا ال یأّن زوال ولك الجبابر  والیلهة# علی 

شّکون أنهن ون الجبابر  و الیلهة# فسعوا فی قتل ی
وؤباد  نسله طهعا ونهن فی  ؟ص؟ت رسول اهللیب أهل

أو قتله# فأبی اهلل أن  ؟ع؟القانن الوصول ؤلی ونح توّلد
کره یکشف أوره لواحد ونهن# ؤاّل أن ی تّن نوره ولو 

 ب(/4;الهشرکون)و

َو "
ُ
َك َبُنو أ ّنَ َزَواَل بَ َة َو ی"" َوَکَذلک

َ
ا َوَقُفوا َعَلی أ اسک َلّهَ ُنو اْلَعّبَ

َوَراءک 
ُ
ْن َوُوْلكک اأْل هک ْنُهْن َعَلی  ُوْلکک َر ک وک ا دک اْلَق یَواْلَجَبابک ّنَ نک وک انک

ُسولک  یوَفُهْن فک یَناَصُبوَنا اْلَعَداَوَ  َوَوَضُعوا ُس    ؟ص؟َقْتلک آلک الّرَ
ْنُهْن فک  هک َطَهعام وک َباَد ک َنْسلک نک  یَوؤک َلی َقْتلک اْلَقانک اْلُوُصولک ؤک

ْن یَو 
َ
َوَجّلَ أ َبی اهلُل َعّزَ

ْ
َف ی  أ ْوَرُه   ْکشک

َ
اّلَ   أ َلَهةک ؤک

َن الّیَ ٍد وک َواحک  لک
ْن 

َ
ّنَ ُنوَرُه یأ ُکوَن   تک َه اْلُهْشرک َکرک ابن بابویه# و""")  """ َوَلْو 

 (687 :ق8>46

وایت وحهدبن بحر2جدول  : وقایسه وتن اثجات الرجعة و ر

که بتوان آننقل به ظاهر شفاهی# دو این شباهتک  کدرد؛ بده  هافراتر از آن است  را وستقل فرض 
که آیه وورد استشهاد در هر دو غل در  ( دو عّلدت ذکرشدده65 :ط ثبت شدده اسدت)ن : التوبدةویژه 

صددرفام دو  (؟ع؟و تددرس از قددانن ؟مهع؟بیددت روایددت اثبددات الرجعددة)ترس از بازگشددت خالفددت بدده اهددل
وحهددبن بحدر  روایدتدر کده  چنان و تفکید  آن ونطقدی نیسدت؛ تعبیر از ی  وفهوم واحدد اسدت
هددای  ویددژه بخش بدده اثبااات الرجعاا ن " وددتیک ارچدده بیددان شددده اسددتایددن دو بدده عنددوان یدد  دلیددل 

رکی  و غیرفصدیح اسدت و در وجهدون تدأّخر آن نسدبت بده ودتن وحهددبن بحدر آشدکار ؛ دار زیرخط
که راوی ادعاشدهاست"  # عبدداهلل بدن الحسدین بدن سدعد# در روایت اثبات الرجعة در نیر بگیرین 

 (567: ش4698 #ی( و از بزرگان اهدل ادب بوده)نجاشد877# 5ج :ق4747 #حهویکاتب# شاعر)
کددرده ) و بددر زبان چنددین وددتن  تددوان ( و نهیههددانشددناس بزرگددی چددون ابوالعبدداس ثعلددب قرانددت 
 " دانستاز او  ضعیفی را

 شواهد اقتباس از ونابع دیگر . 4
کشفک اختالالت ووجود در ی   از بهترین راه کده  دیگر اسدت کتب# وقایسه آن با ونبحها برای 

 ن"پردازی در این بخش به آن وی
 کفایة األثر خزازالف( 

 :نویسد وی حسن انصاری
که ونبح اصلی تنی وی به نیر کتاب ین ایرسد  کده شدهاری  یخزاز قه کفای  امثرن وتن  بوده 
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هشژپو مهدیاه وی

کددردهیددجددا بددا اسددنادی سدداختگی تلف را از آن ث آنیدداز وتددون احاد انددد و بدده نددام ابددن شدداذان  ق 
کردهیروا  "ش(9;46اند)انصاری#  ت 

گدرد  کفای  امثراز نیر وتن وطابق با  اثبات الرجع  احادیثوورد از  44 که در جدول زیر  خزاز است 
ویرلددوحی# در یدد  بددازه وشددخن و نزدیدد  بدده هن) کفایاا  الهیتاادیآوددده اسددت" ایددن روایددات در 

گرفته;8-59و :ق8;47 کتددداب اندددد"  ( قدددرار  بدددا وجدددود طدددوالنی بدددودن وتدددون# وتدددون روایدددات دو 
کده ایدن از ارتبداطن حال اسناد غالبدام بدا هدن شباهت دقیقی دارند؛ ولی در عی  های نشدانهی ندارندد 

که ویرلوحی برای وتداسنا  در بسیاری از ووارد# "تحریف است # وطدابق بدا آوردهن ودورد نیدر ودی 
که  اسناد ودتن دو حددیث از  " برای نهوندهاستآوده ونابحک ویرلوحی  سایردر روایات دیگری است 

وانددة ( :# 8# ردیددف6ت از وانددة ونقبددة ترکیددب شددده اسددت)ن : جدددولبددا سددند دو روایدد کفایاا  امثاار
 الف(/:6و :ق8;47ویرلوحی# )است کفای  الهیتدیونقبة از ونابح 

کفایة المهتدی ردیف ثر روایات ابن شاذان در   الگوی ساخت سند کفایة األ
  4# ح;49ص ب(/59حدثنا وحهد بن ابی عهیر""" )و 4
نجران""" حّدثنا عبد الّرحهن بن أبی  5

 ب(/;6)و

+  5# ح447ص
 4# ح469ص

 

 75# ح;>4ن# صیکهال الد 4# ح44ص الف(/77ر""" )ویحّدثنا وحّهد بن أبی عه 6
 556کهال الدین# ص 4# ح::4ص الف( /75)ووب""" یأ بن فضالة حّدثنا 7
الواسطی"""  الحسن بن وحّهد حدثنا 8

 ب(/75)و
 54وانة ونقبة# ص 4# ح:8ص

  4# ح47ص ب(/78ن علی بن سالن""" )وحدثنا الحسن ب 9
 96-95وانة ونقبة# ص 4# ح77ص (79حّدثنا علّی بن الحکن """ )و :
  4# ح457ص ب(/:7سی""" )ویحّدثنا عثهان بن ع ;
 4# ح776# صطوسی بةیالغ 4# ح457ص ب(/;7حّدثنا الحسن بن علی بن فّضال""" )و >
 6# ح494# صطوسی الغیبة  4# ح49ص 1الف(/86)وجبلة"""  بن اهلل عبد حّدثنا 47
  4# ح599ص ب(/;8حّدثنا علی بن الحکن""" )و 44

ثر3جدول  : وقایسه اثجات الرجعة و کفایة األ

گردآوده در جدول  کده سداختگی بدودن روایدات ونسدوب بده 6ووارد  # با شدواهدی ههدراه اسدت 
 شود: کند" به چند نهونه اشاره وی ابن شاذان را تأیید وی

کده در  ؟جع؟عصدربه غیبت و ظهدور اودام  روایت ابن شاذاندر  :7ردیف   روایدتتصدریح شدده 

                                                        
کفایدة األثدر و سدندک الغیبدة# جدابربن یزیدد بده "1 واسدطه ویدانک وفضدل  عندوان در نقل ویرلوحی برای ارتباس دادن ویانک ودتنک 

 بن عهر و ابن عباس افزوده شده است"



ش و
نق

ی
وح

رل
 ی

زوار
سب

 ی
یدایدر پ

»ش
صر

خت
و

 
جعة

ت الر
اثبا

 »
ذان

 شا
بن

ضل 
ه ف

ب ب
سو

ون
 

              

 

 

10 
 
 

در روایدت اودا  ایدن بخدش وجدود نداشدته؛ای بدرای حدذف  انگیزه کفای  امثردر شود"  خّزاز دیده نهی
ای  # نیازونددد اشددارهاثبااات الرجعاا  عنددوانتناسددب بددا ایش وجددود دارد" زیددرا انگیددزه افددزابددن شدداذان# 
کدرد"  " وشابه این افدزوده را ویه استحداقّلی بود در وندابح تدوان در حددیث دیگدری نیدز وشداهده 

؛ 9;4؛ الروضددة# ص;48ص الفضددانل#)نقددل شدددهغیبددت وسددئله  دیگددر روایتددی بدددون اشدداره بدده
و بدده ابددن شدداذان  افددزودهبدددان اشدداره بدده غیبددت  کفایاا  الهیتاادیاوددا در  (8;7 :ق>477اسددترآبادی# 

 /الف(69و :ق8;47ویرلوحی# )شده است ونسوب
عددداش جنددددل""" ودفدددن  ثدددّن قدددال جدددابر:«  چندددین اسدددت: ابدددن شددداذانپایدددان روایدددت : 8ردیدددف 
ْسدَقحک »پایان روایت خّزاز چنین است:  ولی"« ""بالطانف

َ
َثنک ُثدّنَ َعداَش ُجْندَدُب"""   َقاَل اْبدُن األ  یَفَحدّدَ

ُبو َق یَنعک 
َ
انکفک  َقاَل  ٍس یٌن أ الّطَ َن بک را عیندام ابدوقیس  ابن االسقح وکه جابر جهالتک  این طبعام "« """"" َوُدفک

کدده در روایددت ونسددوب بدده ابددن شدداذان# نددام ابددن  از آن" بدده زبددان آورده باشددد پددذیرفتنی نیسددت جددا 
خدود حدذف شدده# ناچدار جهدالت پایدانی ابدن االسدقح و ابدوقیس بده  _ که راوی جدابر اسدت_  األسقح

 جابر ونسوب شده است" 

وانددة برگرفتدده از سدندک بددرای ایجدداد پیوندد ویددانک فضدل بددن شدداذان و  ههددین روایدتههچندین در 
بدده عنددوان راوی زفددر بددن  یکددی از وشددایخ فضددل بدده نددام وحهدددبن الحسددن الواسددطی ناچددار ونقبددة#

کدده تناسددبق;48مالهددذیل) شددود" تنهددا روایددات برجددای  ویددانک آن دو دیددده نهی ی( نشددانده شددده 
# است)کشدی کشدی رجاالو در  قتیبدیبده واسدطه ی# وانده از فضل بن شداذان از وحهددبن الواسدط

 "(;88# 876# 7;7# 7:8: ق>477
برای ایجاد پیوندد ویدانک سدند واندة ونقبدة بدا فضدل بدن شداذان# علدی بدن الحکدن بده : :ردیف 

گرفته است"   جایک راوی جعفربن سلیهان الضبعی قرار 

کدده چنددد سددال پددس از سددعیدبن جبیددر بدده عنددوان راوی عهدداربن یاسددر قددرار داده شددده : >ردیددف 
ارسدال خفدی وعهدود ا او از عهدار بد روایتک ( و 6:9# 47ج :ق4777 شهادتک عهار به دنیا آوده )وزی#

 نیست" 
 االرشاد شیخ وفیدب( 

شدده نسدبت داده  اثبات الرجع به  ؟ع؟حدیث درباره قیام اوام وهدی > کفای  الهیتدیدر اواخر 
وتنداظر ید ورتبط اسدت" در جددول زیدر# نشدانی روایدات شیخ وف االرشادکه ههگی با روایاتک پایانی 
گرد آوده است" کتاب   دو 
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هشژپو مهدیاه وی

 
کفایة المهتدی  روایت ابن شاذان ردیف کلمه ارشاد مفید در   تعداد 

 )وشترک( 99 >:6# ص5 ج ب/459و 4
 9; 5;6# ص5 ج ب/467و 5
 78 6;6# ص5 ج ب/464و 6
 87 7;6# ص5 ج الف/465و 7
 459 7;6# ص5 ج ب/465و 8
 78 9;6# ص 5 ج الف/466و 9
 58 9;6# ص5 ج 4/ب# ح466و :
 95 4;6# ص 5 ج 5# حب/466و ;
 >4 7;6# ص5 ج الف/467و >

وایات وتناظر اثجات الرجعة و ارشاد وفحد4جدول  : ر

کلهددده( نسدددبت بددده نقدددلک شدددیخ  4:8حددددود =)روایدددت ونسدددوب بددده ابدددن شددداذان# 4" در ردیدددف 4
 ;در  اّودا ؛د( -4"6ن : بخدش درباره این حدیث)داردسیاری اضافاتک بکلهه(  99حدود =وفید)

 یکسان است" تقریبام  _ با وجود طوالنی بودن_  وتن روایات #وورد دیگر
گرفتده و چیدنش و ترتیدب دو ونبدح هدر " روایات در5 # نزدید  بده هدن و در بدازه وحددودی قدرار 
 "به هن شبیه است آنها

کتابک فض با این "6 گاه از  کدرده#که شیخ وفید  هدی  ید  از روایدات  اسدنادک  ل بن شاذان روایدت 
ووجدود  بدا ههدان سدند ی  از این روایات در ونابح دیگر هی " توتناظر در دو ونبح# وثل هن نیس

 است"  نقل نشده کفای  الهیتدیدر 
بده تقطیدح حددیث ابوالجدارود# تصدریح « لیٍث َطوک یَحدک  یفک  »با عبارتک  ارشاد# در 6" در ردیف 7
وحهددبن  ازفضل بن شداذان  # به اسنادک دقیقام ههین ُبرش از حدیث# کفای  الهیتدیدر ست"شده ا

 است"وسلن نقل شده 
کددهارشدداد وفیددد بددا سدده روایددت از وفضددل در # ;و  :# 4" در ردیددف 8 بددا توجدده بدده  روبددرو هسددتین 
ه سدده پدداربدده کدده  باشددد یدد  روایددت طددوالنی بددوده بایددد در اصددل  یکسددان و وددتن وددرتبط# دهیسددند

نقدل وفضدل در ونابح دیگر بده صدورت یک ارچده از  ;و  :که دو ردیف  آنتقطیح شده است" شاهد 
# ایدن سده کفایا  الهیتادی( در 7>4: ش4697# ؛ نیلی:79 «:الف»ق4744طوسی#  است)ن :  شده

از سدده راوی وختلددف: ویسددربن  بدده اسددناد ابددن شدداذان پدداره دقیقددام بدده ههددین صددورت تقطیددح شددده#
 بی و یعقوب بن شعیب# روایت شده است"عبدالعزیز# حل
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کده تقریبدام ههده  وعلدوم وی کفای  الهیتدیبا جستجو در ونابحک وتقدم بر " 9 ایدن روایدات# از شدود 
گر در ونابح دیگر نیز نقل شده یا برگرفته از ارشاد وفیدد اسدت یدا ونفرداتک ارشاد است و وتدنش  در ا

تقریبدام بدا  کفایا  الهیتادیتهدام روایداتک  اسدت ودتن کده در حدالی این دارد"هایی با نقلک ارشاد  تفاوت
کلی وتفاوت  است" ارشاد شیخ وفید وطابقت دارد؛ ولی اسناد آنها به 

که این  وجهون این قرانن نشان وی گرفتده شدده و ارشداد شدیخ وفیدد در اصل از حدیث  >دهد 
 است" گشتهبه فضل بن شاذان ونسوب  #با تحریف اسناد

 یالغیبة شیخ طوسح( 
کدده شددیخ طوسددی در  کددرده# در  الغیباا ویرلددوحی وددّدعی اسددت روایدداتی  از فضددل بددن شدداذان نقددل 

الدددف# /448الدددف# /;5الدددف# ب؛ /:5و :ق8;47ویرلوحی# اسدددت)ووجدددود  اثباااات الرجعااا کتدددابک 
کتاب /467الف# /;45 گر شیخ طوسی به راستی به  چدرا  #دسترسی داشدته اثبات الرجع الف# ب( ا

# ؟ع؟درباره والدت اوام وهددی که ویرلوحی را تری احادیث وهنزه شدید# با وجود احتیاج و انگی
  استنکرده نقل  خود الغیب در # آورده اثبات الرجع از دیدار اصحاب با ایشان و""" 

کرده است: را چنین نهونه ویرلوحی روایت فضل بن شاذاندر ی    نقل 
ناا عدب حدن عجدّا ...  ّّ ث ین داود، مث قدال الضلد : ا دّهان حدحرة سدلحر بسدحسدیو قال: حد

 .الف(/۴۳۴گ :مهان   خذناه ووضع ا اجة )خطو
 شیخ طوسی بدین صورت آوده است: الغیب روایت در  این

اِ  َعددْن...  َو َعْنددهع َعددْن َعدددِب  ِّ ددلَ حرع ِحِسدددحِسددیْحددِن َعْدددد َدرِ حَرِة سع دداَم اْرَ َد َاَ )طدددو ، َماَن ْحدددِن َداوع
 .(۴۷۴ «:الف»ق۴۴۴۴

کار ویشیخ طوسی برای تقطیح احادیث که  تعبیری است« الخبر تهام» )ن : طوسدی# برد به 
# 597# 589# 587# 586# 585# 4ج «:ب»ق4744 ؛ طوسددی#7:8# 7>4# 75# 77 «:الددف»ق4744
هدن  کده آن_  الغیبا در  بعدی حدیثدر سندک « اختصرناه» عبارتک که  چنان (#657 ;#64 #649 594

که اختصار از  نشان وی _ تصر شدوخ« تهام الخبر»با تعبیر  1"بدوده اسدت شدیخ طوسدیجانب دهد 
گددزارش ویرلددوحی# اختصددار حدددیث از جانددب فبنددابراین  صددورت نگرفتدده  ضددل بددن شدداذانبددرخالف 

 زبان عربی درست نیست"در « أخذناه ووضح الحاجة»تعبیرههچنین ست" ا
کرده# برخی احادیث را بده فضدل  کفای  الهیتدیر اوا د شیخ طوسی از غیر فضل بن شاذان نقل 

                                                        
کاربرد عبارت اختصرناه در الغیبة طوسی: صها نهونه "1  "7:8# >75# :75# 686# 666# ;54# 4>4ی دیگر از 
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هشژپو مهدیاه وی

حدددیثی از سددلین بددن قددیس بددا اضددافاتی بدده اوددام  بددن شدداذان نسددبت داده شددده اسددت" بددرای نهوندده
 :ق8;47بدا ویرلدوحی#  667# 6>4 «:الدف»ق4744نسبت داده شده است)قس: طوسی#  ؟ع؟باقر
ان قریشددا سددتیهر علیدد  وددا »بدده« ان قریشددام سددتیاهر علیدد »( در ایددن نهوندده جهلددهالددف/;5و
کاوددل « سددتیهر»را« سددتیاهر»تغییددر یافتدده اسددت" ظدداهرام چددون« تبطنتهاسدد خوانددده و وعنددایش را 

 "ندا را بدان افزوده« وا استبطنته»# اند ندیده
کندد از  شأن به سند صحیح روایت وی و ههین شیخ عالی»نویسد:  در نهونه دیگر ویرلوحی وی
کددده""" خدددود ویرلدددوحی اشددداره کددده  چنان ب(/477و :ق8;47ویرلدددوحی# «)حسدددن بدددن علدددی خدددّزاز 

بده غیرطریدق فضدل بدن شداذان از حسدن بدن علدی  الغیبا ایدن روایدت در الف( /474و :ههان)کرده
کده فضدل بدن  "(557 «:الف»ق4744طوسی# )خزاز نقل شده است کالم ویرلوحی این اسدت  ظاهر 

کددرده اسددت؛ حددال آن کدده ابددن شدداذان  شدداذان بددا چنددد واسددطه ثقدده از حسددن بددن علددی خددزاز روایددت 
 "(:76«: الف»ق4744طوسی# کند) روایت وی 1خزازوستقیهام از حسن بن علی 

 الدین شیخ صدوق کهالد( 
کدده بددا روایددات شددیخ صدددوق در  اثبااات الرجعاا در جدددول زیددر آن دسددته از روایددات ونسددوب بدده 

گرد آوده است"  الدین کهال  وتناسب است 
 کمال الدین کفایة المهتدی ردیف

 ;:6ص ب />5و 4
 ;58ص ب/66و 5
 :58ص ب/78و 6
 577ص الف/87و 7
 >64ص الف/89و 8
 >:6ص الف/94و 9
 ;77ص الف/:9و :
 757ص الف/;9و ;
 46# ح766ص الف/7:و >
 987ص ب /458و 47
 567ص ب /467و 44
 668ص  الف/464و 45
 986ص الف /465و 46

وایات وتناظر اثجات الرجعة و کهال الدین5جدول  : ر

                                                        
 "(>6: ش4698# ؛ نجاشی687: ش46:6حسن بن علی خزاز ههان وشاء است)طوسی#  "1
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ک آنهدا بدا بسیاری از روایا کده وعهدوالم اشدترا کرده از طرق خاصی اسدت  که شیخ صدوق نقل  تی 
کده  فضدل بدن شداذان کده این (;# :# 8# 7# ردیدف8)برای نهونه: جددول طرق دیگر اندک است"

کندددگی فضددای آنهددا  بددرده# در بددوم حدددیثی وتفدداوتی بدده سددر وی بدده ههدده ایددن طددرق بددا وجددود پرا
  "دسترسی داشته باشد# بسیار بعید است

را ابدن شداذان »؟ع؟# ویرلوحی ودعی اسدت حددیث صدقر بدن ابدی دلدف از اودام جدواد4در ردیف 
کدرده بدا چندد حددیث دیگدر""" کده ایدن « بی واسطه از اوام به اندک اختالف عبارتی نقل  در حدالی 

ابدن  کده این اسدت و ؟ع؟روایدت شداول چندد سدتال و جدواب ویدانک صدقر بدن ابدی دلدف و اودام جدواد
کرده باشد بسیار بعید است؛ شاذان ههان را زیرا به وعنای حضدور ابدن شداذان در  بی واسطه نقل 

 شود" که ارتباس خاصی ویان صقر و ابن شاذان دیده نهیآن وجلس است؛ در حالی 
گدر 44# 47# ردیدف 8ارتبداس بدودن سدندها)نهونه: جددول ها با وجود بی یگانگی وتن ( بده ویدژه ا

کا کلیندی 45# ردیدف8ر رفتده باشدد)برای نهونده قدس: جددولههان سند برای روایتی دیگر به   #بدا 
کلهدده( را  666)ادعدا شددده حددیث بلنددیکده  چنان وتّیدد قلدب اسدناد اسددت"( >56# 7 ج :ق:477

عبدداهلل الکدوفی از ووسددی بدن عهدران النخعددی از  کده شدیخ صددوق از ابددن الهتوکدل از وحهددبن ابددی
کدرده# نوفلی از حسن بن علی بن ابی حهزه از پدرش روا ابووحهدد بدن شداذان علیده الرحهدة »یدت 
کدرده ابدن طبعدام صدحت سدند  "(5# ردیدف8)جددول«به سند صحیح از حضدرت اودام جعفدر روایدت 

کدده هددی  یدد  از چهددار راوی نخسددت سددندک  الزوددهشدداذان  ابددن بابویدده در آن حضددور  اش ایددن اسددت 
که با وجود اتحاد وتن# تقریبام ناوهکن است"  نداشته باشند 

اسدددتفاده شدددده  الااادین کهاااالاز اسدددنادک  اثباااات الرجعااا در سددداخت روایددداتک  زودددواردی نیددد درظددداهرام 
 "(>64: ق8>46ابن بابویه# الف# با /67و :ق8;47ویرلوحی#   است)برای نهونه قس:

گذشته از تهرکز  کفای  الهیتدیو  کهال الدیننحوه چینش روایات در  نیز شاهد بر اقتباس است" 
کتداب  های روایات وشترک در بخش کتداب# دو نهونده زیدر بیدانگر ارتبداس وعندادار دو  وعینی از دو 

 است:
 نهونه اول

کده ویرلدوحی ههده را  کفایا  الهیتادیدر جدول زیر نشانی چند حدیث وتوالی از  وشدخن شدده 
کرده است" کهال الدینبه جز ردیف دوم از   کهاال الادینشود این روایات در  دیده ویکه  چنان نقل 

اند" تنها در ردیف دوم# ویرلوحی حدیثی  در صفحات نزدی  به هن تهرکز یافتهشیخ صدوق نیز 
که در هی  ونبعی یافت نشد؛ اوا تنها وتن شدبیه بده آن روایدت  را به ابن شاذان نسبت داده شده 
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هشژپو مهدیاه وی

پس از این حدیث# حدیث دیگری به ههدان سدند  کهال الدیناست" در  کهال الدینابن خلیالن در 
که در  از ابن خلیالن نقل گرفتده اسدت"  کفای  الهیتدیشده  نیز دقیقام پس از روایت ابن شاذان قدرار 

که حدیث ابدن شداذان در  کنار شباهت وتن# وتّید آن است  از  کفایا  الهیتادیاین نحوه چینش در 
 روی حدیث ابن خلیالن ساخته شده است" 

 کمال الدین کفایة المهتدی
 4# ح757ص ب :9

ن رحهه اهلل: حّدثنا وحّهدبن علی قال أبو وحّهد بن شاذا
ن بن عبیداهلل بن العّباس بن علی بن یبن حهز  بن الحس

 ؟ع؟قال: سهعت أباوحّهد _هیاهلل عل صلوات _ طالب أبی
قول: قد ولد ولّی اهلل""" فسئل وحّهد بن علی بن حهز  ی

قال لها یکة اّلتی ی# قال: اّوه ول؟ع؟رضی اهلل عنه عن اّوه
# وکان «حانهیر»# وفی بعضها: «سوسن»ام: یفی بع  األ

 الف( 7:ضا ون أسهانها)ویأ« نرجس»و« قلیص»

ْبَراهک  ُد ْبُن ؤک َثَنا ُوَحّهَ ْسَحاَق یَحّدَ َثَنا  ؟ضر؟َن ْبنک ؤک َقاَل َحّدَ
َهدک یْبنک َزَکرک  یاْلَحَسُن ْبُن َعلک  َثَنا یا بک اَلمک َقاَل َحّدَ َنةک الّسَ

ُد  اهللک ُوَحّهَ ُبوَعْبدک
َ
َثنک یْبُن َخلک  أ بک  یاَلَن َقاَل َحّدَ

َ
َعْن  یأ

بک 
َ
هک َعْن غک یأ سک یهک َعْن َجّدک

َ
َد اْلَخَلُف یالک ْبنک أ ٍد َقاَل: ُولک

ُه َر ی ؟ع؟یاْلَهْهدک  ّوُ
ُ
َقاُل َلَها یَحاَنُة َو یْوَم اْلُجُهَعةک َوأ

ُس  ُه قک یُل َو یَقاُل َصقک یَو   َنْرجک ّنَ
َ
اّلَ أ َل یَقاُل َسْوَسُن ؤک

َسبَ  # 765ن# صیو""")کهال الد  ُل یبک اْلَحْهلک َصقک لک
 (45ح

 )حدیث دیگر ابن خلیالن(46# ح766ص الف)حدیث دیگر ابن خلیالن( 7:
 48# ح766ص ب 7:

 :# ح764ص ب 7:
 8# ح767ص ب 4:
 44# ح774ص  الف 5:
 45# ح774ص الف 5:

 >75ص الف 6:
 9# ح764ص الف 6:
وایت6جدول  از کفایة الههتدی و کهال الدین : وقایسه ترتحب چند ر

کسی و بدا چده انگیدزه این حدیث وتنضهنام  ای  با زوانه و طبقه ابن شاذان تناسب ندارد" چه 
# در زودان حیداتک فضدل بدن شداذان# یعندی ؟جع؟از وحهدبن علی بن حهز  درباره نام ودادر قدانن

کده البتده # سدت؟ع؟ق و در زودان حیدات اودام عسدکری597پیش از آغاز غیبت در سال  ال پرسدیده 
کنیدزان و ههسدران رسدد انتسداب ایدن  بدوده اسدت  بده نیدر وی هدن الزوه چندین پرسشدی شدناخت 

در خانده او پدس  ؟جع؟سکونت وادر صاحب االوربه تناسب حدیث به وحهدبن علی بن حهزه# 
 "(:67: ش4698ی# بوده است)نجاش ؟ع؟از وفات اوام عسکری

 نهونه دوم 
کدرده اسدت) الدین کهال 69ب حدیث در با 6خ صدوق یش ابن بابویده# از طرق وختلدف روایدت 
کدرده)و کهاال الادین( حدیث اول را ویرلدوحی از ::6: ق8>46 حددیث سدوم را نیدز  "ب(/97نقدل 
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کرده و بده ابدن شداذان نسدبت داده ) کده بده  الدف( بدی آن/94و :ق8;47ویرلدوحی# بالفاصله نقل 
کندد" ایدن تدوا کهال الدینوجود آن در  کندارک عددم تدذکر ویرلدوحی وتّیدد اسدتفاده از اشداره  کهاال لی در 

در ساخت روایدت ونسدوب بده ابدن شداذان اسدت" ویرلدوحی حددیث دوم بداب را نیدز در جدای  الدین
کرده و هن به ابن شاذان نسبت داده است)  "الف(/>5و :ههاندیگر هن از صدوق نقل 

 خراجج راوندی( ـ ه
ترکیبدی اسدت از سده روایدت فضدل بددن  #باات الرجعا اث ونسدوب بدهدر ید  نهونده جالدب# روایدت 

کده در  ؟ع؟طوسی" این سه روایدت در اصدل از اودام صدادق الغیبا شاذان در  بدا  کفایا  الهیتادیاسدت 
رسدد ترکیدب  ونسدوب شدده اسدت" بده نیدر وی ؟ع؟هن ترکیب شده و با سندی جدید به اودام رضدا

کتاب  از  چهار حدیث #خرا جکه در  وضیح آنراوندی وتکی بوده است" ت خرا جاین سه روایت# بر 
بده ندام اودام  بدوده و ؟ع؟حدیث نخست از اوام رضا که است نقل شدهطوسی پشت سر هن  الغیبا 

کده ندام  ؟ع؟اوا سه حدیث بعد از اوام صادق ه؛و راوی ایشان تصریح شد  ذکدر نشدده ایشداناست 
که فاصله وشخصی بین این احادیث وجود ندارد# است" از آن که این سده حددیث  شدهر تصو جا 

شده و با سندی جدیدد  ترکیباحتهاالم به ههین دلیل# این سه حدیث و  است ؟ع؟نیز از اوام رضا
گشددته اسددت ؟ع؟بدده اوددام رضددا حددذف و  الغیباا نسددبت بدده  خاارا جکدده در وددتن  " شدداهد آنونسددوب 

که در روایت  گرفته   شود" ویههان حذف و تقطیعات دیده نیز  کفای  الهیتدیتقطیعاتی صورت 
گ 6611، ص3 الخراجج، ح الغیبة  ب 6۲۱کفایة المهتدی، 

ْسَباٍس َعنک اْلَحَسنک ْبنک  یَو َعْنُه َعْن َعلک 
َ
ْبنک أ

َبااْلَحَسنک 
َ
َل َرُجٌل أ

َ
َعنک  ؟ع؟اْلَجْهنک َقاَل: َسأ
جک َفَقاَل  ْنَدَ )صیَغ """ اْلَفَر کک  (;77َر 

َل   َو َعنک اْلَحَسنک ْبنک َجْهٍن 
َ
َسأ

 
َ
َعنک  ؟ع؟َبااْلَحَسنک َرُجٌل أ

جک َفَقاَل  ْنَدَ  یَغ """ اْلَفَر کک  /َر 

رضوان اهلل _  ضا ابن شاذانیو ا
د: حّدثنا یفروا وی _ هیعل

# عن أبی ؟ضر؟ریوحّهدبن أبی عه
# ؟امهع؟الحسن علی بن ووسی

 قال:
بک  """اْلَفْضُل ْبُن َشاَذاَن َعْن 

َ
ٍر َقاَل یَبصک  یَعْن أ

اهللک  ُبوَعْبدک
َ
َن  ؟ع؟َقاَل أ ّنَ اْلَقانک ْوَم ی"""  ؟جع؟ؤک

َل فک یَعاُشوَراَء  ُن ْبُن یهک اْلُحَس یْوَم ُقتک
 (785)ص؟ع؟یَعلک 

َن   َو َقاَل  ّنَ اْلَقانک ْوَم ی  """ؤک
 َعاُشوَراَء"

 
 وم عاشوراءی """ؤّن القانن 

ٍن َقاَل:  """َو َعْنُه َعنک  ْبنک ُوْسلک دک  یَنادک یَعْن ُوَحّهَ
َن الّسَ  نک ُوَناٍد وک اْسنک اْلَقانک ْسَهُح َوا یَف  ؟ع؟َهاءک بک

بک َفاَل یبَ  َلی اْلَهْغرک قک ؤک ٌد یَن اْلَهْشرک """ ْبَقی َراقک
وک یَصْوُت َجْبَرنک 

َ
وحک اأْل )صیَل الّرُ  (787نک

ٌد یَفاَل  َصْوُت  """ْبَقی َراقک
 َل یَجْبَرنک 

صوت  """بقی راقدا یفال 
 ؟ع؟لیجبرن

لک ْبنک ُعَهَر َقاَل: َذَکْرَنا َعنک اْلُهَف  """اْلَفْضُل َعْن 
ّضَ

َن  َنا  ؟ع؟اْلَقانک ْصَحابک
َ
ْن أ ُرُه یَو َوْن َواَت وک ْنَتیک

اهللک  ُبوَعْبدک
َ
تک  ؟ع؟َفَقاَل َلَنا أ

ُ
َذا َقاَم أ ُن فک  یؤک  یاْلُهْتوک

ُن   َو َقاَل  َذا َقاَم اْلَقانک تک  ؟ع؟ؤک
ُ
 یأ

ُن فک ا هک  یْلُهْتوک  یفک  """َقْبرک
َك َفُقْن   َکَراَوةک َرّبک

"""  قال للهتون فی قبره:یو 
 "".فاقن
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هشژپو مهدیاه وی

گ 6611، ص3 الخراجج، ح الغیبة  ب 6۲۱کفایة المهتدی، 
هک  ْن)ص یفک """ َقْبرک قک

َ
َك َفأ  (;78َکَراَوةک َرّبک

وایتی از اثجات الرجعة با خراجج و الغحجة7جدول  : وقایسه ر

 :ق8;47های اقتبدددداس در روایددددات اثبددددات الرجعددددة قددددس: ویرلددددوحی#  بددددرای دیگددددر نهوندددده)
# نعهددددددانی ؛/الددددددف464و :ق8;47یرلددددددوحی# ؛ و:# ح69# ; ج :ق:477کلینددددددی#  ؛/الددددددف449و

 (";56: ق:>46

وایات  جاعل شناسایی  اثجات الرجعةر
که این روایات را به  کسی است   اسدت ابن شداذان نسدبت داده اثبات الرجع ویرلوحی نخستین 

تحلیدددل تددداریخی روایدددتک نکدددوهش »نگارندددده# در وقالدددهو دلیلدددی بدددر وثاقدددت او در دسدددت نیسدددت" 
کدده ویرلددوحی# دسددت بدده جعددل برخددی احادیددث زده  شاایع حدیقاا  الدیوانگددان در  نشددان داده اسددت 

نسدددبت بددده ویرلدددوحی  ههچندددین برخدددی از اتهاوددداتسرتاسدددر(  «:الدددف»ش4774زاده#  )عادلاسدددت
 (  «ب»ش:>46زاده#  وحهدتقی وجلسی# وحّل تأّول است)ن : عادل

 نویسد: وی کفای  الهیتدیعالوه بر این ویرلوحی در آغاز 
ورزید تا در شب چهاردهن وداه شدعبان سدال هدزار و هشدتاد و  اله اههال ویدر نوشتن این رس

که به آن وتصل بود به تأویدل آن رسدید و بده نوشدتن ایدن  یکن خوابی دید و در اوایل روزی 
گردید)  "ب(/9و :ق8;47ویرلوحی# رساله وأوور 

ا ادعدای چنددان عجیدب ننهایدد# اودا در جدای دیگدر بدبده تنهدایی گرچه این اّدعدا وهکدن اسدت 
  شوین: تری روبرو وی بزرو

که وی راقن این اربعین وی که وکّرر آن حضرت را  گوید ویانه ون و خدا  شناسن دردوندی را 
کاوددل  کدده آن حضددرت او را شددفای  گرفتددار بددود  دیددده و در بعضددی از اوقددات بدده ورضددی وهلدد  

 "ب(/447و :ههانکراوت فرووده)

وقصددددود از ظدددداهرام  (476: ق4759# یوعت ووسددددیگفته)شددددر وی نیددددزعت ووسددددیشددددرکدددده  چنان
که وکّرر آن حضرت را دیده»  خود ویرلوحی است"« دردوندی""" 

کّلیفراتر از  کده نشدان وی# این شواهد بیرونی و  دهدد وسدئول  قراننی درونی نیز در دست است 
 خود ویرلوحی است"  اثبات الرجع جعل روایاتک 
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 های ویرلوحی در وتن روایات نهود دغدغه. 1
گره وضاوین خاصی تکرار وی اثبات الرجع روایات ونسوب به در  کده نشدان از  هدای ذهندی  شود 
کشته شدن سفیانی پیش از ظهور قانن 7کن در  ای دارد" وثالم دست ویژه کیدد  ؟جع؟حدیث بر  تأ

سابقه و برخالف ونابح دیگر  که بی /ب(459 /ب#449ب# _  /الف48و :ق8;47رلوحی# یشده)و
بدال  فدی اؤلغدواء و »اوین حتدی شداهد تکدرار برخدی عبدارات نیدز هسدتین؛ وانندد است" عالوه بدر وضد

/ب( روح واحدددد حددداکن بدددر ایدددن روایدددات# از پردازندددده واحددددی 459/ب# 48و :ههدددان«)اؤلضدددالل
که دغدغه  کند"  های خود را در روایات ساختگی خود پیگیری وی حکایت دارد 

 رشوهالف( 
دو سدددددند از وحهددددددبن بدددددا  اثباااااات الرجعااااا ه( از کلهددددد 576ویرلدددددوحی روایتدددددی طوالنی)حددددددود 

کرده و به وجدود سدند  الف(/458و :ههان)و وحهدبن وسلن ب(/456و :ههان)حهران روایت 
ایدددن حددددیث از  کهاااال الااادیندر  "نیدددز تدددذکر داده اسدددت )ههدددان( کهاااال الااادیندیگدددری بدددرای آن در 

 نهدات در دو ونبدح ودتن روایدت (664-667: ق8>46ابدن بابویده# )وحهدبن وسلن نقل شده اسدت
گونه دو روایت " وطابقتداردهای جزنی  تفاوت که حتدی به  پرسدش و پاسدخ ووجدود در  ای است 

روایددت وحهدددبن وسددلن بددا تغییددر فعددل از صددیغه وددتکلن وعلددوم بدده غایددب وجهددول عینددام در روایددت 
کدده  بددا ایددن حددال  عددادی نیسددت" و دّقددت طبعددام ایددن حددد از وطابقددتوحهدددبن حهددران تکددرار شددده 

کاوالم وعنادار است" خی تفاوتبر  های جزنی دو روایت نیز 
 نهونه اول

کک » ْفُس الّزَ دُدْبُن اْلَحَسددنک الددّنَ وحّهددبن وحّهددد و لقبدده الددنفس »بدده در روایدت ابددن بابویدده «ُة یددُوَحّهَ
کده ویرلدوحی پدس از  تبدیل شده و این دقیقام ههدان نکتده اثبات الرجع در روایت  «ةیالزک ای اسدت 

  ر آن دست نهاده است:نقل روایت ب
کدده ودددراد از  کدده این تعجددب اسددت وددرا از» کددده از ایددن وعنددی  شدددیخ اربلددی""" غافددل شددده اسددت 

که نفس زکیه لقب او است""" البته غیدر وحهددبن حسدن وثندا اسدت بده چندد دلیدل""""  وحهدی 
 حددیث صدحیح بده آن نداطق اسدت و پددرکه  چنان #که پدر این را وحهد نام خواهد بود چهارم آن

که در بعضی از روایات ایدن نفدس زکیده بده وحهددبن الحسدن ودذکور اسدت  او را حسن نام بود و آن
او را خواندده باشدد""" و اوکدان  ؟ع؟شاید نام جدش حسن باشد یا به نام جد اعالیدش اودام حسدن

کدده ایددن حدددیث بدده نیددر شددیخ وددذکور یعنددی علددی بددن عیسددی نرسددیده باشددد و""" ویرلددوحی# «)دارد 
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هشژپو مهدیاه وی

که نام خود ویرلوحی الف(/458و :ق8;47  است"« وحهدبن وحهد»قابل تأول است 
 نهونه دوم

قک » َبا َو اّتُ َل الّرک کک
ُ
ْن  یَو أ هک دَنتک ْلسک

َ
ْشَراُر َوَخاَفَة أ

َ
کدل الربداء و الرشدی# و »بده در روایدت ابدن بابویده« اأْل و ا

کتدده از آن رو وهددن ایددن نتبدددیل شددده اسددت"  اثبااات الرجعاا در روایددت  1«الء األشددرار علددی األبددراریاسددت
کید و توجه ویژه که ویرلوحی درباره رشوه تأ  :نویسد وی سلوة الشیع ای داشته است" او در  است 

کتاب تصفیة القلوب وی""" شیخ عزیز نسفی گر به نیر تحقیق در حال پیران و """ گوید: در  ا
کدده شدیاطین عصددرند و """ یدل بدده اربداب وناصدب قضددا و وریددان روزگدار بنگددری یقدین بددانی 

-/ب87و :ق4785ویرلدددوحی# ارتشددداء نهدددوده و اصدددحاب وجدددالس تددددریس و فتدددوی""" )
 "(/الف89

ویرلددوحی از ویددان وددتن ونسددوب بدده نسددفی# تنهددا بددر ووضددون رشددوه دسددت نهدداده و پددس از آن 
  :نویسد وی

کثر سدخنانش را دریابدد؛ خصوصدام در  کهال نیکویی ا کالم نسفی نگرد و  صاحب خرد باید در 
کندد کدده ویآن تأوددل  کی  انددد و از بددی گویددد: اربدداب وناصددب قضددا ویددل بدده ارتشدداء نهوده د  بددا

کددده بیشدددتر ایشدددان دعدددوی تصدددّوف وی رشدددوه گیرد""") خواران زودددان   :ههدددانکنندددد عبدددرت 
 "(/ب:8و

کدددرده  سددد س ویرلدددوحی وطالدددب وفّصدددلی در ودددذّوت رشدددوه نگاشدددته و روایدددات وتعدددّددی ذکدددر 
 "/الف(97-/ب:8و :)ههاناست

حدیقاا  تنهددا در بخددش الحدداقی  واز جهلدده آثددار نسددفی یدداد نشددده  تصاافی  القلااوب در ونددابح دیگددر#
کددوفی# «الددف»ش4774# زاده عددادل کدده وتعلددق بدده ویرلددوحی اسددت)ن : الشاایع  ( دربدداره ابوهاشددن 

اعاالم االحباا  در  ههچندین پسدر ویرلدوحی "(75:# صحدیقه الشیعةوطلبی از آن نقل شده است)
وحهد هدادی ویرلدوحی# را آورده اسدت) تصافی  القلاوبالتک پدرش از بخشی از ونقو #ف  حرو  الغنا 

 "ب(/87و :ق;>47
کدده ویرلددوحی بدده   «رسدداله درویشددیه»بخشددی ازوشددابه نسددفی نسددبت داده#  تصافی  القلااوبوتنددی 

گدددداه بدددده سددددیدوحهد نددددوربخش نسددددبت داده شددددده  اسددددت کدددده بدددده ویددددر سددددیدعلی ههدددددانی و 
کدده از جهلدده آنهددا  ویددان آن دو دیددده ویهددایی  اوددا تفاوت "(6>7: ش46:7ههدانی# اسددت) شددود 

                                                        
گهان نگارنده  "1 کد« استیالء اشرار بر ابرار»به  ه بارهدا اشاره به ووقعیت اجتهاعی برتر وجلسیین نسدبت بده ویرلدوحی اسدت 

گرفته است" کفایة الههتدی و غیر آن وورد اعتراض ویرلوحی قرار   در 
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کددهاسددت ویرلددوحی در وددتن« ویددل بدده ارتشدداء نهددوده»افددزودن در رسدداله درویشددیه هددی   # در حددالی 
 ذکری از رشوه در ویان نیست"

ف از فرقده »آودده اسدت:  حدیقا  الشایع در بخش الحداقی  ههچنین کثدر حّکدام شدر دریدن روزگدار ا
ؤّیاکن و الّرشو  فإّنها وح  الکفدر و ال یشدّن صداحب الّرشدو  ریدح اند و به دلیل""" حدیث و  جوریه

کافراند و ولعون در یکدی از روایداتک وجعدول ایدن بخدش و نیز  "(;::ص# حدیقة الشیعة«)الجّنة 
کده »""" آوده است:  یدا اباهاشدن# """ علهدات ایشدان بددترین خلدق خددا باشدند بدر روت زودین؛ زیدرا 

کنند به فلسفه و ت گر ونصبی یابند از رشوهایشان ویل  )حدیقدة « ها سیر نشدوند""" صوف""" پس ا
 "(8;:الشیعة# ص

 :اند شده  نیز دشهنان ویرلوحی چنین توصیف 1  الفوا دخالصدر 
کتاب وشاین وی کده بدا آن سّیدصدالح عدداوت   باز صاحب  کسدانی  کده  گوید: به خدا سوگند! 

کردم# یا به الحاد و فساد وی  اعتقاد ووصوف بودند """ یدا راشدی یدا  نهودند""" چون تحقیق 
کل سحت و ربا""" ههه وایدل بده سدرود و غنداء و""" تهدام راغدب  ورتشی یا بینهها واشی# یا آ

 "(>;5: ق4759طالقانی# به لهو و لعب""")

گددرفتن برخددی علهددا# یکددی از دغدغدده بددا توجدده بدده ایددن شددواهد وی کدده رشددوه  های  تددوان دریافددت 
ه به توصیفاتک ویرلوحی از وجلسیین بعیدد نیسدت اشداره او بده آن دو با توجویرلوحی بوده است" 

 بوده باشد" 

 غناب( 
 از اثباات الرجعا  # ازدجدال از اصدفهانظهدور کلهده( دربداره  :55ویرلوحی حدیث بلندی)حددود 

روایدت  ؟ع؟از پددرانش از اویرالهدتونین ؟ع؟از اودام صدادق الهفّضل بن عهدر ازر یوحّهدبن أبی عه
ت ضدحا  یدودتن ایدن حددیث بده طدور عهدده بدا روا "الف(/;45و :ق8;47ویرلوحی# )کرده است

اشدددتراک وتندددی شددیخ صددددوق  کهااال الااادیندر  ؟ع؟بددن ودددزاحن از ندددزال بددن سدددبر  از اویرالهدددتونین
از روایددات دیگددر وربددوس بدده نقددل ویرلددوحی  ها و زیددادات کاسددتی "(858: ق8>46ابددن بابویدده# )دارد

سدخر آفداق ی»نویسدد:  ونحصر به فرد است" وثالم درباره دجدال وی دجال اخذ شده؛ اوا برخی دیگر
اسدددتثناء وکددده و ودینددده در روایددداتک دیگدددر نیدددز دیدددده  "«ندددة و وراقدددد االنّهدددةیاألرض ؤاّل وّکدددة و الهد

ظدداهرام ونحصددر بدده ههددین روایددت « وراقددد االنهددة»( اوددا اسددتثناء45# 9ج :ق:477طوسددی# شود) وی

                                                        
 نوشته است"« عبدالهطلب بن یحیی الطالقانی»# با نام وستعارخود ویرلوحی ظاهرام  را نیز رسالهاین  "1
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هشژپو مهدیاه وی

د و اصطالح آن نیدز ان درکی از این وفهوم نداشته ؟ع؟یرالهتونیناوطبعام وخاطبانک عهووی است" 
 وتأّخر است"

کدده ندشددو از اصددحاب دجددال یدداد وددی« ن و أصددحاب اللهددویالهغّندد»در ایددن روایددات در ؛ در حددالی 
 " این وطلب ذکر نشده است روایات وربوس به دجال دیگرروایت صدوق و 

عبداهلل  با اسنادی شیعی از اثبات الرجع  زاکلهه(  ;96ویرلوحی روایت طوالنی دیگری)حدود 
بده طدور عهدده برگرفتده از روایتدی در کده  ب(/;47و :ق8;47ویرلدوحی# )کندد  نقل ویعباس  بن

اوددا ؛ (676# 5 ج :ق4777ی# اسددت)قهبددا اسددنادی عدداوی از ابددن عبدداس تفسددیر علددی بددن ابددراهین 
گرفتدده اسددت"  رلددوحی دربدداره غنددا و ووسددیقی تددرین افددزوده روایددت وی وهنتغییراتددی در آن صددورت 

 است" 
کوتاه ْنَدَها َتْیَهُر اْلَق »عبارت  ُف یَو عک و «  تبددیل شدده اسدت بده ایدن فقدره طدوالنی:« َنداُت َو اْلَهَعدازک
ر آالت یر# و سدایدر و الدفوف و الهزاویل ؤلی أصحاب الطنابینات و الهعازف# و الهیتکثر الکوبة و الق

رهدا# فکأّنهدا ینار و الددرهن و األلبسدة و األطعهدة و غیء ون الدد بشی اللهو# أال و ون أعان أحدا ونهن
کده از توصدیف بخش این تنها  "«ن وّر  فی جوف الکعبةیزنی وح اّوه سبع آخرالزودان روایت است 

  1ست"و در نتیجه سیاق بهن ریخته اشده و تحذیر پرداخته  عهلیبه توصیه فراتر رفته و 

 :تغییر یافته استت زیر به صورههچنین جای لعن در وتن 
ُروَج َفَعلَ   َلَتْرَکَبّنَ َذَواُت اْلُفُروجک  تفسیر قمی تک یالّسُ ّوَ

ُ
ْن أ ّنَ وک """ َو  یهک """یَلْعَنُة اهللک اْلُقْرآنک ْوَن بک  َتَغّنَ

 هن ون اوتی لعنة اهلل"""یتغّنون بالقرآن# فعلیو ترکبن ذات الفروج علی السروج """  کفایة المهتدی

ایدن تغییدرات از آن ووضون غنا در قرآن ونتقل شده است" لعن به بعد از  کفای  الهیتدینقل در 
کددده  حساسدددیت زیدددادی و ووسدددیقی و بددده ویدددژه غندددا در قدددرآن ویرلدددوحی دربددداره غندددا رو وهدددن اسدددت 

( و در ایدددن زوینددده رسددداله وخصوصدددی 7>-7;و :ق4785)برای نهونددده نددد : ویرلدددوحی# داشدددته
که به وجلسدی اول وارد نگاشته)( و از جهله اتها کدرده ههدین ویدل بده غندا اسدت)ویرلوحی#  واتی 

 "(476و :ق8;47
 سلطانح( 

کده ویرلدوحی از  کدرده# بدر تطبیدق وفهدوم اثباات الرجعا در چند روایت وتوالی  بدر « سدلطان»نقدل 
کید زیادی شده است"    :وثالم در ی  روایت آوده استاوام وعصوم تأ

                                                        
 ترین حدیث در وذّوت ووسیقی است"  در ویانک روایات ووجود در ونابح شیعه# ظاهرام این شدیداللحن "1
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عن السلطان العادل، قال: هو ون افترض ا  طاعته بعّ  ؟ع؟سأل  ىب عن  ىب عجّا ... 
نج اهتد  إ  ی، و هو سدلطان بعدّ سدلطان إ   ن نی عب انجّن و انإن   معنیاء و املرسلحاأل

ّّ سدددلطانه إ  میو  ...یخدددا ان الدددذ ...السدددلطان ال دددا  ع دددر وحرلوح ، هدددة)حوم القخدددتددد
 .ب(/۴۲۹گ :ق۴8۸۵

سدتال شدود و سد س در پاسدخ بده طدور وکدّرر بدر به صورت وطلدق « سلطان عادل»درباره که این
کید شدود# کده در آن دوره ایدن وفهدوم نده تنهدا  تطبیق سلطان بر اوام وعصوم تأ وسدتلزم آن اسدت 

از روایدات دیگدر و کده  شده# بلکه وحل بحث و اختالف بوده باشدد؛ حدال آن شده و تثبیت شناخته
 آید"  آن دوره چنین چیزی برنهی تاریخ
از پدددرانش از  ؟ع؟بدده اسددنادی شددیعی از اوددام صددادقر حدددیث دیگددری از فضددل بددن شدداذان د

صددلح واحددد یاؤلسددالم و السددلطان العددادل أخددوان توأوددان# ال » نقددل شددده اسددت: ؟ع؟اویرالهددتونین
ونهها ؤاّل بصاحبه# و اؤلسالم اّس و السلطان العادل حارس# و وا ال اّس له فهنهدم# و وا ال حارس 

بدق أثدر یبق أثر ودن اؤلسدالم لدن یبق أثر ون اؤلسالم# و ؤذا لن یفلذلك ؤذا رحل قانهنا لن  ح#یله فضا
 "الف(/467و :ق8;47ویرلوحی# ا)یون الدن

دار در نخستین ونابح به اردشیر بابکان در وصیت به فرزندش شداپور ونسدوب  جهالت زیرخط
کدددده تناسددددب آشددددکاری بددددا شخصددددیت5:5# 4ج :ق>477وسددددعودی# شددددده است) و وددددذهب او  ( 

گشدته  ؟ص؟در ونابح بعدی با اسنادی ضدعیف بده رسدول خددا "ش(9;46دارد)انصاری#  ونسدوب 
که تنها در نقل ویرلوحی "(>6: ق;474 است)ابونعین# اسنادی شیعی بدرای آن اّدعدا شدده  است 

 بدان افزوده شده است" « قانن»ای درباره  تههتو 
کده از وهن ؟ع؟بر اتصال دولدت قدانن باالدر هر دو حدیث  کیدد شدده#  تدرین نقداس  بده قیاودت تأ

اعتددراض ویرلددوحی بدده تفسددیر وجلسددی از رجعددت اسددت" خددود ویرلددوحی نیددز پددس از نقددل ایددن دو 
 نویسد: حدیث# بر این نکته انگشت نهاده و وی

غرض از نقل این حدیث صحیح عالی االسناد در این وقام رعایت وناسبت است در دو چیز 
کده  از ایدن حددیث نیدز وفهدوم ویکده  آن سلطان عادل" دویدنبا حدیث سابق یکی ذکر  شدود 

از حددیث کده  چنان وتصدل اسدت بده انقدراض عدالن ؟ع؟االودر انتهای دولدت حضدرت صداحب
گشت""")  "الف(/467و :ق8;47ویرلوحی# سابق وعلوم 

کدده از فضددل بددن شدداذان آورده دقیقددام بددر ههددین  کیددد  دوویرلددوحی در حدددیث دیگددری  نکتدده تأ
 کند:  وی
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هشژپو مهدیاه وی

ا الاداب باملادّقا قدالوا: ید:  ّل ابّ دركن  ؟ص؟عن سلهان الضاأ ، قال: قدال أسدول ا ... 
ر حد ّل وّل خ ...جعث ىف اّوىت سدلطانا عدادّل و اواودا قاسدطاخبب، قال: فاعلهوا  ّن ا  تعا  

 .ب(/۴۳۴گ :مهانووا)خ نیاوة بأربعحكون انهتاء دولته إّّل قج  القیاة بعّه وّل حىف ا 
گذشدت وتیدد »نویسد:  س س وی کده بعضدی  کده ایدن حددیث و چندد حددیث دیگدر  باید دانست 

کتددددداب  کددددده در  # صدددددفت سدددددلطان عدددددادل ارشاااااادقدددددول شدددددیخ وفیدددددد رضدددددوان اهلل علیددددده اسدددددت 
اسدت شدیخ وفیدد در اثبدات وجدود اودام  الف( وقصود ویرلوحی سدخن/468و :ههان«)فرووده"""

کار « سلطان»در آن تعبیر که  "(675# 5 ج :ق4746ید# وفاست) رفتهبه 
 نیز آوده است: اثبات الرجع در یکی دیگر از روایاتک 
 :ق۴8۸۵وحرلددوح ، )...ظاددر ا  دولتدده و سددلطاتهیه... إ   ن حسددّم یّ  ألحددّ  ن ید... و ّل 

 .ب(/۷۳گ
که ویرلدوحی توجده خاصدی بده وفهدوم سدلطان  نروش کفای  الهیتادیبنابراین از وتن خود  است 

که در ر  وایات ونفردش نهود یافته است"داشته 

 با وجلسی د( وخالفت
کددرده و هددر دو را بددر دولددت  الغیباا وجلسددی در ابتدددای رسدداله رجعددت دو حدددیث از  نعهددانی نقددل 

نقدد برداشدت وجلسدی بده  درویرلوحی  "(99-88: ش7>46صفویه تطبیق داده است )وجلسی# 
که در واقح تحریف  حدیث وورد استناد وجلسی است" یافته ههان دو   نقل دو روایت پرداخته 

را بدا دو سدند ونحصدر بدن « بقوم قد خرجوا ون أقصی بالد الهشرق""" یکأنّ »ابتدا روایت وشهور
کرده) کددده در آن نقدددل جزنیدددات /48و :ق8;47ویرلدددوحی# فدددرد از فضدددل بدددن شددداذان نقدددل  الدددف( 

:  عجیبی دیده وی سدخرون ین""" ثدّن یطلبون حّقهدن ودن أهدل الصدی 1الیقال لها شی»""" شود وثالم
کّلها و  این جزنیات در هی  ی  از وندابح اصدلی ایدن « توّجهون ؤلی خراسان"""یبالد التر  و الهند 

# بةیشدد ی؛ ابددن أبدد647 #4ج :ق4745# ن بددن حهددادیشددود)برای نهوندده ندد : نعدد روایددت دیددده نهی
 "(:85 #:ج :ق>477

ان نسددددبت داده وددددتن بدددده فضددددل بددددن شدددداذسددددند و وجلسددددی را نیددددز بددددا تغییددددر  حدددددیث دومک 
گونه "(48و :ق8;47ویرلوحی# است) که به این دو حدیث افزوده شده# به  ای تنیین  جزنیاتی 

که نادرستی برداشت وجلسی را نشان دهد"  شده 
                                                        

ُکره)در شرق چین( است)ن :  شیال نام یکی از او راتوری "1  "(87صقزوینی# های قدین 
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کرده)وجلسدددی# ;7;# 5 ج :ق>477راونددددی# )خااارا جالوجلسدددی ههچندددین روایتدددی از  ( نقدددل 
که ویرلوحی در برابر آن حدیثی به فضدل بد6>4ق: 7>46 کده  ن شداذان نسدبت وی(  ودتن آن دهدد 

کدده بددا سددندی جدیددد ترکیددب تحریف  :ق8;47ویرلوحی# شددده اسددت) یافتدده ههددان حدددیث اسددت 
 نویسد: خود ویرلوحی ویکه  چنان الف( این تغییرات در جهت رّد بر وجلسی است؛/88و

کتاب خدرانج و جدرانح  پس آنچه حضرت آخند در ترجهه حدیث دوازدهن نقل فرووده اند از 
کدده زیادتیر کدده در سددند آن چنددد علددت  هددا اعتهدداد را نهی هددا دارد آن زیادتی اوندددی  شدداید زیددرا 

گانه سبب زوال صحت است""") که هر یکی از آن علل جدا  "ب(/88و :ههاناست 

کلددی  99شددیخ وفیددد بددا  ارشااددیگددر# روایتددی از نهوندده ید  در  کلهدده انتخداب شددده# سددند آن بدده 
کددرده و وقدودده کلهدده بدددان افددزوده شددده اسددت)قس: ویرلددوحی# >47 ای در حدددود و وددتخره  تغییددر 

وددال الفقهدداء ؤلددی »هددا عبددارتک  ( یکددی ایددن افزوده>:6# 5ج :ق4746وفیددد#  ؛/ب459و :ق8;47
کثددر الندداس ؤلددی االشددعار و الشددعراءیالدددن کفایددة « ا# و أ کدده بددا توجدده توصددیفات ویرلددوحی در  اسددت 

 "رسد به نیر وی ینناظر به وجلسیکاوالم ( 8-6و :ق8;47الههتدی)برای نهونه: ویرلوحی# 
گفتگو افزوده شده است:  در انتهای روایت نیز این 

ء   یدن خدعلن  حّ ون  ه  وّكدة ودن  یا حن أسول ا ! فّاك  ىب و اّو !   یقال: فقلت له: 
  الركن و املقام.نیظار إّّل بغتة حیاا قال: ّل، مّث قال: ّل هیقامئكن إل
کاو کسدی از اهدل وکده وی»الم وبهن است" چدرا بایدد راوی ب رسدد: وجه ستال راوی  کده  آیدا  داندد 

کجا بده سدوی وکده وی بده ذهدن آوددن چندین سدتالی اصدالم عدادی نیسدت؛ وگدر « آیدد  قانن شها از 
 سازد: زوینه را ظاهر وی این پیش ویرلوحی خود در اداوه ای باشد" زوینه که ناظر به پیش آن

اندد در  کندد بدر ضدعف آنچده حضدرت آخندد روایدت فرووده پس این حدیث صحیح داللدت وی
کده حضدرت صداحب الزودان بدزی چندد در پدیش انداختده داخدل وکده  ترجهه حددیث هشدتن 

 "ب(/:45و :ههانخواهد شد)

کاوالم بی که  کداوالم  جهت بده نیدر وی پس این پرسش و پاسخ  رسدد؛ در فضدای بحدث ویرلدوحی 
بددرای نهوندده اسددتناداتک دیگدددر )وجلسددی اسددتوعنددادار و ندداظر بدده حدددیث هشددتن رسدداله رجعدددت 
 "(الف/465و :ویرلوحی در نقدک رساله رجعت وجلسی ن : ههان

کدده  دهددد# ندداظر بدده نقدددک وجلسددی  بدده خددود فضددل بدن شدداذان نسددبت ویویرلددوحی حتدی بیاندداتی 
کددرده اسدت: اسدت" بددرای نهونده قددد تحقددق ودن هددذه األخبددار و اوثالهدا ان وقددت ظهددوره » از او نقددل 

کداوالم نداظر بده توضدیحات کده ایدن جه( /ب>5و :ههدان«)الخلق و ال یعلهه اال اهللوغیب عن  لده 
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هشژپو مهدیاه وی

 نویسد: خود ویرلوحی در اداوه ویکه  چنان وجلسی ذیل حدیث سوم رساله رجعت است؛
کلینی و  پس وعلوم وی که شیخ طوسی و ابن بابویه و وحهدبن یعقوب  شود از این احادیث 

کدده وقددم اسددت بدر ا کدده وتّخراندد از ایشددان #یشددانشدیخ نیشدابوری  و  #چده جدای آنهددا از علهدا 
اندد و  وطلدح نبوده ؟جع؟بر وقت ظهور حضرت صاحب الزودان ؟ع؟پیغهبر و انهه اثنی عشر

خود بدر آن اطدالن نددارد" حضدرت آخندد وگدر خدود را از ههده ایشدان  ؟ع؟حضرت صاحب األور
 الف(/67و :ههاندانند ) اعلن وی

( 5# ح7:7 «:الدف»ق4744طوسدی از فضدل بدن شاذان)طوسدی# یخ شددیگر با اشاره به روایدت 
 نویسد: وی

گددددر فضددددل بددددن شدددداذان""" هددددن در بدددداب ولددددك و سددددلطنت حضددددرت صدددداحب یثی دیحددددد
کرده و بعد از آن ویی""" روا؟جع؟الّزوان  ؟هر؟خ طوسدییث ودأّول# و شدید: هذا حدیفروا ت 
کتاب یآن حد کرده" آیا حضرت« بةیالغ»ث را از او در آخر  راه به تأویدل آن حددیث  آخند نقل 
 ب(/467و :ق8;47ویرلوحی#  اند """) برده

که از  ( ;:7«: الدف»ق4744)طوسدی# ؟ع؟وهددی پدس از قانن 44ههچنین با اشاره به حدیثی 
کددده از  کدددرده) ؟ع؟وهددددی پدددس از قدددانن 45و حددددیث دیگدددری  ( ;68: ق8>46ابن بابویددده# یددداد 

 نویسد: وی
کدده قطددح نیددر از اخددتالف ایددن دو حدددیث ب کدده شددیخ ابووحهدددبن ایددد  حضددرت آخنددد بداننددد 

که علی تقدیر صحتها ای یکون بعد ظهور القدانن شاذان در باب حدیث اول وی  ؟ع؟فرواید 
 "ب(/477و :ق8;47ویرلوحی# اثناعشر وهدیا)

ایددن توضددیحات ونسددوب بدده فضددل بددن شدداذان بددا فضددای زواندده او تناسددبی ندددارد و ههگددی در 
 است" فضای نقد وجلسی قابل درک 

 وشابه در آثار ویرلوحی جعلیات. 2
کتب وفقوده# ونفرد است و این ندون  ویرلوحی در اّدعای دسترسی به بسیاری از نسخ قدیهی 

کتاب  کده ویرلدوحی ادعدای دسترسدی بده آن  اثبات الرجع ادعا اختصاصی به  کتبی  ندارد" برخی از 
 اند از: داشته است عبارت

تحلیدل تداریخی روایدتک »ه خدّط خدود وتلدف! نگارندده در وقالده" قرب االسناد علی بن بابویه ب4
کددرده اسددت)عادل در ایددن« نکددوهش دیوانگددان در حدیقددة الشددیعة زاده#  بدداره بدده تفصددیل بحددث 

 ؛(458-455 «:الف»4774
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ویرلددوحی و »بدداره در نوشددتاری بددا عنددوان " الضددیاء سددعدبن عبددداهلل اشددعری" نگارنددده در ایددن5
 "(«د»ش:>46# زاده عادلتوضیح داده است)«  اشعریکتاب الضیاء سعدبن عبداهلل

ج الکبیر طرابلسی3  . الفر
کتابی به نام  گردان شیخ طوسی بوده و  داشدته  الفرجوحهدبن هبة اهلل طرابلسی# در طبقه شا

کتدداب دقیقدام روشددن نیسدت" در حددّد تّتبدح نگارنددده تنهددا  "(477 :ق4755 #رازیاسدت) ووضددون ایدن 
کده ودّدعی روایدت از  کتداب شدده# ویرلدوحی اسدت)کسدی   7:الددف#  6:و :ق8;47ویرلوحی# ایددن 

دیگددر ونددابح در دسددترس  برگرفتدده ازغالبددام  ادعاشددده روایدداتوددتن  "ب(458الددف#  7>الددف#  5;ب# 
 ویرلوحی است" 

 آوده است: کفای  الهیتدیوثالم در 
کتاب فرج که: جابربن عبداهلل وی کبیرش به سند خود روایت  """ طرابلسی در   انصدارت کند 

کجددا باشددند  آن  ؟ع؟پرسددید از حضددرت اویرالهددتونین کدده آن سیصددد و سددیزده تددن هریدد  از 
 ب("/458و :ههانحضرت فروود""")

کددوفی بددّزاز از اوددام روایددت پ رسددد ایددن حدددیث از تحریددف بدده نیددر وی رسددش وحهدددبن ابددی زیددد 
کده ویرلدوحی د9>5-7>5: ش:;46# شدیعی سدبزواریپدید آوده باشد ) ؟ع؟صادق کدن از  سدت( 

 "(7>>با آن آشنا بوده است)حدیقة الشیعة# ص حدیق  الشیع طریق وتن 
در رتبدده دوم)پددس از  ؟جع؟در روایددت ابوسددعید سددبزواری# سددبزوار از نیددر تعددداد اصددحاب قددانن

کدرده اسدت)قس بدا: دالندل  گرفته و در روایت ویرلوحی سبزواری به رتبه نخسدت صدعود  قن( قرار 
 "(6:8# ;;5 :ق4749 #طاوس ابن؛ 899# 889اؤلواوة# ص

 است: کردهاز طرابلسی نقل  این جهله را نیز جاییدر 
کدده هدددر چدده از خهدددس و هدیشدده حددال بدددریهه ر آن بدده آن حضدددرت یددده و غیددن ونددوال بدددوده 
 "الف(/7>و :ق8;47ویرلوحی# ده)یرسان اند# آن جناب به وصرف وی دهیرسان وی

 . الغیبة ورعشی4

ی# داشددته است)نجاشدد الغیباا  کتددابی بدده نددام( نیددز ق;68حسددن بددن حهددز  طبددری ورعشددی)م
کددددرده  یتددددیروا یخ طوسددددیشدددد "(97: 4698 وربددددوس بدددده دوره غیبددددت صددددغری از ورعشددددی نقددددل 
کتداب را داشدته اسدت" از  "(:>5 «:الف»ق4744طوسی# است) ویرلوحی ادعای دسترسی بده ایدن 

کد اربعین حدیثجهله روایت  کتداب نسدبت داده  ه وناسدبتش بدا آن را به سند و لفظ خاصی بده آن 
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هشژپو مهدیاه وی

 نویسد: ههچنین وی "ب(/4و :ق8;47ویرلوحی# کتاب وعلوم نیست)
کتاب   ؟ضر؟د: قدال أبدوعلی وحّهددبن هّهدامیگو وی« بةیالغ»حسن بن حهزه علوت طبرت در 

کتابه نوادر األنوار: حّدثنا وحّهدبن عثهان""")  "ب(/>5و :ههانفی 

حهدبن ابدراهین بدن اسدحاق الطالقدانی از این حدیث در ونابح پیشین از طریق ابوالهفضل و و
 "(>77: ق8>46ابددن بابویدده# ؛ 9>5: ق4774# خزازق( روایددت شددده اسددت)669-;58ابوههددام)

گزارش تشّرف یکی از صدلحا خددوت اودام عصدر کرده) ورعشدیرا از  ؟ع؟ههچنین  ویرلدوحی# نقدل 
کدده بددا وجددود داعددی/6;و :ق8;47 نقددل نشددده  طوسددی الغیباا در ونددابح پیشددین واننددد  شدددید ب( 
 است" 

 . ایجاز الهطالب فی ابراز الهذاهب ابن حهزه طوسی5
 («ه»ش:>46زاده#  )ن : عادل

 . الهادی الی النجاة ون جهیع الههلکات ابن حهزه طوسی6
 («ه»ش:>46زاده#  )ن : عادل

 . الرد علی اصحاب الحالج شیخ وفید7
 («ب»ش4774ههو#  #«ب»ش:>46؛ ههو# «الف»ش:>46زاده#  عادل)ن : 

 . تبیان اصل الضاللة فضل بن شاذان8
وجلسددی داسددتان وعصددیت هدداروت و ودداروت را نقددل  کدده این در اعتددراض بدده کفایاا  الهیتاادیدر 

 نویسد: کرده# وی
کتداب  کتداب عیدون اخبدار الرضدا و  که تحقیق این وعنی نهایند به  گر حضرت آخند خواهند  ا

کنند)  "الف(/57و :ق8;47ویرلوحی# تبیان اهل الضاللة""" رجون 

کتاب  ظاهرام  ؛ :67 :4698 اثر فضدل بدن شداذان است)نجاشدی# تبیان اصل/اهل الضالل وقصود 
کتاب نیز در دسترس 694 :ق4757طوسی#   1نبوده است"( این 

کددده ویرلدددوحی ادعدددای دسترسدددی بددده آن داشدددته# وی  الفصاااول التاوااا تدددوان بددده  از دیگدددر وندددابعی 
                                                        

کده در آن داسددتان وسدخ زهددره#  "1 کتداب االیضدداح فضدل بدن شدداذان اسدت  گفتده شدود وقصددودک ویرلدوحی  البتده وهکدن اسددت 
کده حسدن بدن سدلیهان حلدی نیدز77: ش4696فضدل بدن شداذان# وار نقد شده است" ) اشاره کتداب د ( چندان  فضدیل ت»ر 

کدرده ) «االنهه علی االنبیاء و الهالنکه کتاب التنبیده للحیدر  فضدل بدن شداذان وطدالبی نقدل  کده 564: ق4767حلدی# از   )
 "(>67: ش4696فضل بن شاذان# عینام در االیضاح ووجود است)
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وحهدددبن  الاارد علاا  الهبتدعاا # «(ج»ش:>46زاده#  دوریسددتی)عادل اعتقااادات  سیدورتضددی رازی# 
کده بررسدی «الدف»ش:>46زاده#  عبیداهلل بن ووسی علوی )عادل ادیان و وللههام و  کدرد  ( اشداره 

 آنها نیازوند وقاله دیگری است" 

 گحری نتحجه
کتاب " 4 ق روایت نشده 44تا قرن در هی  ی  از ونابح ووجود فضل بن شاذان  اثبات الرجع از 

نقدل  آنق ویرلدوحی سدبزواری و سد س شدیخ حدّر عداولی روایداتی از 44نخستین بدار در قدرن  است"
 اند"  کرده
گزیده5 که  آن دست یافته است" او پیش از اثبات الرجع ای از روایات  " شیخ حر عاولی تنها به 

کنددد کفایاا  الهیتاادیویرلددوحی#  ایدداتی بدده رو آناطالعددی از ایددن روایددات نداشددته و پددس از  #را تددألیف 
که  کفایا   اجتهدادی ویرلدوحی در ترتیدبگدزینش و ترتیدب آن دقیقدام وطدابق گزینش و دست یافته 

گزیده بنابرایناست"  الهیتدی بوده است" شاهد  کفای  الهیتدیای از  نسخه در دسترس شیخ حّر# 
که ویرلوحی در که  آن دیگر کد اثباات الرجعا طوسی و نه  الغیبا از  کفای  الهیتدیسندی  رده# بده نقدل 

 ههان صورت به نسخه شیخ حر انتقال یافته است"
کدده ویرلددوحی بدده آن   اثبااات الرجعاا" 6 کالوددی داشددته و ندده حدددیثی و از ایددن رو روایدداتی  ودداهیتی 

و در  بیشدتر ایدن روایدات ارتبداطی بدا ووضدون رجعدت ندداردضدهنام نسبت داده با آن تناسدب نددارد" 
برخی از روایات وربوس بده پدس از وفداتک فضدل  و حتی ودش اشکاالت تاریخی و زبانی دیده ویآنها 

 "  بن شاذان است
کده اسدناد و وتدون روایدات " وقایسه با وندابح دیگدر نشدان وی7 غالبدام بدر پایده  اثباات الرجعا  دهدد 
# تفساایر یهاا # وا اا  ونقباا # خاارا جال# کهااال الاادینطوسددی#  الغیباا # اإلرشاااد# کفایاا  امثاارهددایی چددون  کتاب
اند" شدواهدی ههچدون ترتیدب# نحدوه تقطیدح و""" وتیددد  و""" سداخته شدده کااف الی# نعهدان الغیبا 

اقتباس است" در ساخت برخی روایات از شیوه ترکیب چند وتن# یا ترکیدب ودتن بدا سدند اسدتفاده 
 شده است" 

 واننددددهای ویرلدددوحی  دهندددده دغدغددده # بازتاباثباااات الرجعااا  " تحریفدددات ووجدددود در روایدددات8
 " استجایگاه وجلسیین اعتراض به  غنا و و وخالفت با رشوه

کهن و ازدست9 و این ادعا ونحصدر  بودهرفته  " ویرلوحی وّدعی دسترسی به بسیاری از ونابح 
 نیست" اثبات الرجع به 
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هشژپو مهدیاه وی

اثباات توان ویرلدوحی را وسدئول سداختک روایداتک ونسدوب بده  در نهایت براساس ههه قرانن وی
 فضل بن شاذان دانست"  الرجع

 ونابع
کرین  قرآن 

 # بیروت: دارالتاج# اول"الهصنفق(# >477ابن ابی شیبة# عبداهلل) "4

 # تهران: اسالویه"کهال الدین و تهام النعه (#  ق8>46ابن بابویه# وحهدبن علی) "5

 # قاهره: التوحید# اول"الفتنق(# 4745ابن حهاد# نعین) "6
 " ان# تهران: انتشارات دانشگاه تهر اإلیضاحش(# 4696ابن شاذان# فضل) "7
# قدن: ودرسده وا ا  ونقبا  وان ونایای اویرالها ونین و ام ها ق(# :477ابن شاذان# وحهددبن احهدد) "8

 " اوام وهدت؟ع؟# اول
# قددن: صدداحب  التشااریف بااالهنن فاا  التعریااف بااالفتنق(# 4749ابددن طدداووس# علددی بددن ووسددی) "9

 األور؟جع؟# اول"
قیددق: سددهیل زکددار# بیددروت: # تحبغیاا  البلاای فاا  تاااری  حلاایتا(#  ابددن عدددین# عهددربن احهددد)بی ":

 دارالفکر"
# ریدداض: دارالددوطن# فضاایل  العااادلین واان الااوالة م اا   عااینق(# ;474ابددونعین# احهدددبن عبددداهلل) ";

 اول"
 # قن: جاوعه ودرسین# اول"تأویل اآلیات#  ق(>477استرآبادت# علی) ">
کتددداب اثبدددات الرجعدددة ونسدددوب بددده فضدددل بدددن 9;46انصددداری# حسدددن) "47 ش(# هویدددت واقعدددی 

 http://ansari.kateban.com/post/1286شاذان# 
ای دربدداره فضددل بددن شدداذان نیشددابوری و دو  # چنددد نکتدده«(الددف»ش>>46انصدداری# حسددن) "44

 https://ansari.kateban.com/post/4401کتاب القانن و الرجعة او# 
کتدداب الهالحددن فضددل بددن شدداذان بدده روایددت شددیخ «(ب»ش>>46انصدداری# حسددن) "45 # وددتن 

 https://ansari.kateban.com/post/4400 وفید# 
 اول"# بیروت: دار الغرب اؤلسالوی# وعةن اویات امفعالم(# :>>4بکیر# احهد عبدالوهاب) "46
# قدن: وکتبدة العالودة تفضیل ام ه  عل  ام بیاا  و الهال کا ق(# 4767حلی# حسن بن سلیهان) "47

 الهجلسی# اول"

http://ansari.kateban.com/post/1286
https://ansari.kateban.com/post/4401
https://ansari.kateban.com/post/4400
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 # بیروت: دارالغرب اؤلسالوی# اول"وعةن امدبا ق(# 4747حهوی# یاقوت) "48
 # قن: بیدار"کفای  امثرق(# 4774خزاز# علی بن وحهد) "49
کتابخانده آیدتفیرسا (# ق4755رازی# ونتجب الدین علی بن عبیدداهلل) ":4 اهلل ورعشدی  # قدن: 

 # اول" نجفی
# قددن: وتسسددة اؤلوددام الههدددت؟ع؟#  الخاارا ج و الةاارا  ق(# >477راوندددت# سددعیدبن هبددةاهلل) ";4

 " اول
 دارالهورخ العربی"  # بیروت:یبسات ون علن الرجالق(# 4776سیستانی# سید وحهدرضا) ">4
 # قن: دارالتفسیر# اول"قدوه(کفای  الهیتدی)وق(# 4759شریعت ووسوی# سیدوصطفی) "57
 " # دوم # تهران: ویرال وکتوب راح  امرواح(#  ش;:46# ابوسعید) شیعی سبزوارت "54
 # بیروت: دار ؤحیاء الترال"الواف  بالوفیاتق(# 4757صفدی# خلیل بن ایب ) "55
خالص  الفوا د)باه ماهیهه ق(# 4759طالقانی)نام وستعار ویرلوحی(# عبدالهطلب بن یحیی) "56

 # قن: دارالتفسیر# اول"لهیتدی(کفای  ا
 # بیروت: دارالترال# دوم"تاری  الرسل والهلوكق(# :;46طبری# وحهدبن جریر) "57
 # قن: جاوعه ودرسین# سوم"الرجال#  ش(46:6طوسی# وحهدبن الحسن) "58
 # چهارم" # تهران: دارالکتب اؤلسالویهتیذیی امحکامق(# :477طوسی# وحهدبن الحسن) "59
 # قن: دارالهعارف اؤلسالویة# اول"الغیب #  «(الف»ق 4744طوسی# وحهدبن الحسن) ":5
 # بیروت: فقه الشیعة# اول"وصباح الهتیّةد#  «(ب»ق4744طوسی# وحهدبن الحسن) ";5
ک اای الشاایع  و اصااولینق(# 4757طوسددی# وحهدددبن الحسددن) ">5 # قددن: وکتبددة الهحقددق فیرساا  

 الطباطبانی# اول"
کتدداب نصددیحة«(الددف»ش:>46زاده# علددی) عددادل "67 الکرام و ارتبدداس آن بددا ویرلددوحی: # بررسددی 

https://alasar.blog.ir/1397/11/14/nasihah 
وجلسدددددددددددددّیین:  # حسدددددددددددددادت ویرلدددددددددددددوحی بددددددددددددده«(ب»ش:>46زاده# علدددددددددددددی) عدددددددددددددادل "64

https://alasar.blog.ir/1397/02/27/hesadat 
# زراقیدددددة# خداعیدددددة# وبتدعدددددة و""" در حدیقدددددة الشدددددیعة: «(ج»ش:>46زاده# علدددددی) عددددادل "65

https://alasar.blog.ir/1397/01/10/zarraqiyah 
کتدددداب الضددددیاء سددددعد«(د»ش:>46زاده# علددددی) عددددادل "66 بن عبددددداهلل اشددددعری: # ویرلددددوحی و 

https://alasar.blog.ir/1397/01/25/zia 
# حدیقددددددة الشددددددیعة و نددددددزان بددددددر سددددددر قبددددددر ابوالفتددددددوح: «(هددددددد»ش:>46زاده# علددددددی) عددددددادل "67

https://alasar.blog.ir/1397/01/04/abolfotuh 

https://alasar.blog.ir/1397/11/14/nasihah
https://alasar.blog.ir/1397/11/14/nasihah
https://alasar.blog.ir/1397/02/27/hesadat
https://alasar.blog.ir/1397/02/27/hesadat
https://alasar.blog.ir/1397/01/10/zarraqiyah
https://alasar.blog.ir/1397/01/10/zarraqiyah
https://alasar.blog.ir/1397/01/25/zia
https://alasar.blog.ir/1397/01/25/zia
https://alasar.blog.ir/1397/01/04/abolfotuh
https://alasar.blog.ir/1397/01/04/abolfotuh
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هشژپو مهدیاه وی

تحلیدددل تددداریخی روایدددت نکدددوهش دیوانگدددان در حدیقدددة »# «(الدددف»4774زاده# علدددی) عدددادل "68
)وسلسدل: 4# شدهاره87دانشدگاه فردوسدی# سدال   # وشدهد: شریه علاوم یار ن و حادیث# «الشیعة

47;") 
کتداب و نقل ا« الّسهام الهارقة ون اغراض الزنادقة»# رساله «(ب»ش4774زاده# علی) عادل "69 ز 

  https://alasar.blog.ir/1401/06/09/Sehamدر ولحقات آن: « الحالجالرد علی اصحاب »
# قدددن: الرساااال  االثناعشاااری  فااا  الااارّد علااا  الصاااوفی ق(# 4765عددداولی# وحهددددبن الحسدددن حدددّر) ":6

 انصاریان# اول"
 البیت؟مهع؟# دوم" # قن: وتسسة آلوسا ل الشیع ق(# >477)عاولی# وحهدبن حسن حّر  ";6
# تهدران: نویدد# اإلیقا  ون الیةع  بالبرهان عل  الرجع ش(# 4695عاولی# وحهدبن حسن حّر) ">6

 اول"
 # وشهد: آستان قدس# اول"هدای  امو ق(# 4747عاولی# وحهدبن حسن حّر) "77
# بیدروت: اعلهدی#  و الهعةااات إثباات الیاداة بالنصاو #  ق(4758عاولی# وحهدبن حسن حدّر) "74

 اول"

ووجودیددت خددارجی »ش(# 4777زاده# عبدددالهادی) فرخددی# وهدددی؛ وعددارف# وجیددد؛ فقهددی "75
کتابش در آثدار وتدأخر  کید بر نقل روایات  کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأ

 " 57# سال هفتن# شهاره پژوه  شیعه# «از او
 # بیروت: دارصادر"ثار البالد واخبار العباد تا(#  قزوینی# زکریابن وحهد)بی "76
 # قاهره: دارالفکر العربی# اول"إ باه الرواة عل  ا باه الن اةق(# 4779قفطی# علی بن یوسف) "77
 " # سوم # قن: دارالکتابتفسیرق(# 4777قهی# علی بن ابراهین) "78
 # تهران: دارالکتب االسالویة"الکاف ق(# :477کلینی# وحهدبن یعقوب) "79
 # وشهد: دانشگاه وشهد# اول" رجال(#  ق>477دبن عهر)کشی# وحه ":7
 # قن: دلیل وا# پنجن"رجع ش(# 7>46وجلسی# وحهدباقر ) ";7

-:676های الکترونددددی:  اهلل حکین)شددددهاره کتابخاندددده آیددددت 649وجهوعدددده خطددددی شددددهاره  ">7
6774 :)http://alhakeemlib.org/  

 کتابخانه وجلس شورای اسالوی" 95>; وجهوعه خطی شهاره "87
 # قن: دارالهجتبی# اول"اثبات الرجع  للفضل  ن شاذانش(# 5>46وحروی# غالوحسن) "84
 # بیروت: الرسالة# اول"تیذیی الکهالق(# 4777وّزی# یوسف بن عبدالرحهن) "85

https://alasar.blog.ir/1401/06/09/Seham
http://alhakeemlib.org/
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 # قن: دارالهجر # دوم"وروج الذهیق(# >477وسعودی# علی بن الحسین) "86
# سدال  شریه تراثنا# «وختصر اثبات الرجعة للفضل بن شاذان»(# ق>477ووسوی# سیدباسن) "87

 چهارم# شهاره دوم"

 8844# نسدخه خطدی اعالم االحبا  ف  حرو  الغنا ق(# ;>47ویرلوحی سبزواری# وحهدهادی) "88
کتابت"  کتابخانه وجلس# 

کتابخاندده وجلددس بدده شددهاره ساالوة الشاایع ق(# 4785ویرلددوحی# سددیدوحهد) "89 # نسددخه خطددی 
7/489;" 

کتابخانددده آسدددتان قددددس کفایااا  الهیتااادیق(# 8;47رلدددوحی# سدددیدوحهد)وی ":8 # نسدددخه خطدددی 
 "7>664رضوی# شهاره 

 # قن: جاوعه ودرسین# ششن"رجال#  ش(4698نجاشی# احهدبن علی) ";8
کنگدره شدیخ اإلرشااد فا  وعرفا  حةاج اى علا  العباادق(# 4746نعهان# وحهدبن وحهدد) ">8 # قدن: 

 وفید# اول"
کبر غفارت# تهران: نشر صدوق # تحقیق: علیالغیب ق(# :>46نعهانی# وحهدبن ابراهین) "97 #  ا

 " اول
 البیت؟مهع؟# اول" # قن: وتسسة آل وستدرك الوسا ل#  ق(;477نورت# حسین) "94
# قددن: ونتخاای ام ااوار الهضاایذ  فاا  ذکاار القااا ن ال ّةاا ؟ع؟ش(# 4697نیلددی# علددی بددن عبدددالکرین) "95

 # اول" خیام
رویشااایه ح احاااوال و  ثاااار ویرسااایدعل  ههدا  )شااا  رسااااله دش(# 46:7ههددددانی# ویرسدددیدعلی)  "96

 # پاکستان: ورکز تحقیقات فارسی# دوم"رساله(

 ش"6;46# چا  سوم:  زاده# قن: انصاریان # تصحیح: صادق حسنحدیق  الشیع  "97

 " ق4746# اول:  # قن: بعثتدال ل اإلواو  "98

# وحقدق: علدی ن جبر یال(طالی؟ع؟)ونسوب به شااذان  ا    ن ا  ّ  فضا ل اویراله ونین عل  الروم  ف "99
 ق"4756# اول:  شکرچی# قن: وکتبة األوین

  " ش4696# قن: نشر رضی# دوم: الفضا ل)ونسوب به شاذان  ن جبر یل( ":9
 


