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  )ع( رضا امام ازي اتيروا بر هيتك با

  2آذري ثيل مسعود، 1يفرقان كاظم محمد
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  چكيده
 به اعتقاد كه ديآ يم شمار بهي امام دوازده عهيش مهم يها آموزه ازي يك رجعت 
 يك از رجعت،ي معنا از حيصح درك نداشتن. است هيامام مذهب اتيضرور از آن
 در و جاديا ييها ينيبدب آموزه نيا  درباره خيتار طول در كه است هشد موجب سو
 توان يم مثال عنوان به كهيي جا تا هدش مذهب نيا متوجهي تأمل قابل اتهامات آني پ
 عهيش يك وجود خاطر هب كه دكر اشاره عامهيي روا كتب ردي اديز اريبس اتيروا به
 ساقط اعتبار زيح از رجعت، به اعتقاد ليدل به تنها هم آن ث،يحد انيراو سلسله در
 اساساً كه است شده آموزه نيا دربارهي اشكاالت به منجر گريدي سو از. است هشد

  .اندرس نخواهد اعتقاد نيا به يا لطمه و  است بحث موضوع از خارج
 نيب و مذهب درون در ه،يامام اعتقاد نيا بهي مذهب برون انتقادات از نظر صرف 
 قابل آن نييتب در ييها تفاوت آموزه، اصل بهي اجمال اعتقاد ضمن زيني عيش يعلما

 هنگام دري ا حادثه عنوان به رجعت، آموزة به معتقدان تعداد چه اگر. است مشاهده
 نيا مخالفان از شتريب اريبس ايدن به اموات زگشتبا و) عج( عصر يول حضرت ظهور

 به حكومت بازگشتي معنا به را رجعت كهي كسان هستند حال نيدرع است نييتب
 بازگشت و اموات شدن زنده و ندآورد  ميشمار به ظهور عصر در )ع( بيت اهل خاندان

  .دانند ينم مقبول را جهان نيا به شانيا
 به اعتقاد ثمرات ذكر ه،يامام مذهب منظر از رجعت مفهوم كامل و حيصح نييتب 
 از مخالفان،ي سو از شده وارد اشكاالت نيا بودن ميعق سازي آشكار ژهيو به و آن

 وهيش.كند يم نيمع را حاضر پژوهش هدف آن، ساختن محقق كه استي مسائل جمله
 ائمة از شده وارد ثياحاد بر هيتك باي كالم -يي رواي روش بري مبتن پژوهش

  .است )ع( رضا امام ژهيو هب بيت لاه
  :ها واژه ديكل

  .رجعت ثمرات تناسخ، عه،يش رجعت،
                                                            

 forghani@isu.ac.ir   :)مسئول سندهينو) (ع( صادق  امام دانشگاهي اسالم وكالم فلسفه ارياستاد .1
 masoud.leysiazar@gmail.com  :)ع( صادق امام دانشگاهي اسالم كالم و فلسفه ارشدي  كارشناسي دانشجو .2
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   قدمهم
 از را آن بـه  اعتقـاد  ،يامام دوازده عةيشي  علما كه است ييها آموزه جمله از رجعت 
 نقل  )ع( معصوم امامان از كهي  اتيروا استناد به شانيا. اند آورده شمار به مذهب اتيضرور

 حساب به مانيا لوازم از را آن به اعتقاد كه دهند يم ارائه رجعت آموزة ازي  نييتب ،كنند يم
  .آورند يم

 آمـوزه  بـر  ياثناعشر عةيش مذهب به معتقدان ريغ كه ييها اشكال همة از نظر صرف 
 كـه ي  تـوجه  قابـل  و گونـاگون  ثمـرات  ليـ دل بـه  اعتقاد نيا نييتب اند،  كرده وارد رجعت

ـ ا به باورمنداني  برا ندتوا يم . اسـت ي  ضـرور  بلكـه  و الزم آورد، ارمغـان  بـه  آمـوزه  ني
 اشكاالت قيدقي  بررس نيهمچن و نقد بوتة در شبهات نيا دادن قرار تياهم كه يطور  به
 نقـش  توانـد  يم رد،يگ انجام ستهيشا يا گونه به كار نيا اگر نيبنابرا. است ناپذير  انكار زين

ـ و بـه ي  عيشـ  مهم آموزة نيا گاهيجا تيتقو وي  زبازسا در راي  توجه قابل  عـصر  در ژهي
  .دكن فايا حاضر
 ياسـالم  مـذاهب   يعلمـا  از يبرخـ  يسـو  از رجعت آموزه ديشد انكار به توجه با

 ورود از قبــل دارد ضــرورت ،)927 :2ج ق،1431 ،يقفــار :ك.ر شتريــب يبررســ يبــرا(
 مفهـوم  ابتـدا  ،آني  بررس و نقد و شانيا شده مطرح اشكاالت و شبهات طرح بهي  ليتفص
ي علم روند دنكر تيرعا ضمن ميبتوان تا ميكن انيب را رجعت آموزة درباره عهيش نظر مد

  .ميدار مبذول شبهات نيا به گويي پاسخ در زين را الزم دقت پژوهش،
 از دينبا كه است نيا د،شو ذكر بحث به ورود از قبل است الزم كهي گريد مهم نكتة 

. شـود  غفلـت  هـا  پرسـش  كردن مطرح وةيش دري  كالم وي  فلسف كرديرو دو انيم تفاوت
ـ  ارواح، رجعت علت از پرسش هنگام فلسفه، اهل رجعتي  كنون بحث در كه چنان  شيپ
 در تفـاوت  خاطر به متكلمان كه درحالي است  نيا. استي  باور تيعل اصل ها آن فرض

 را ارواح رجعت از »خدا هدف «،استي  اله فعل بودن مانهيحك همانا كهشان    فرض شيپ
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 تـالش  امر نيا تحقق يبرايي  غا علت به وصولي  راستا در و دهند  مي قرار پرسش مورد
  ).84 –83: 1394،يمحمد. (كنند يم

 غالـب  طـور   بـه  نقـدها  و بودهي  كالم حاضر پژوهش در بحث روش كه، آن حاصل 
 .هاست كننده اشكالي كالمي مبان رب ناظر

  رجعتي لغوي معنا
 حيتوضـ  در لغـت  اهـل  كهي  طور  به »بازگشتن «از است عبارت رجعتي  لغوي  معنا 
 بازگشتن بار كي ي معنا به رجوع هماد از مرّه مصدر رجعت: اند گفته نيچن »رجعت «واژة
  .)342: 1 ج ،ق 1412،ياصفهان راغب (است دنيگردان باز يا

 بهي  فالن و است بازگشتي  معنا به رجوع: است شده گفته رجعت باره در نيهمچن 
 ،ق 1414،يديزب (دارد اعتقاد مرگ از پس ايدن به بازگشت به اوي  يعن دارد، مانيا رجعت

 .)152: 11 ج

ـ  معنـا  بـه ) الـراء  بفـتح  (الرَّجعـه  كـه  است آمده نيالبحر مجمع در زين و   بـار  كي ي
ـ ا كه است) عج(ي  مهد حضرت هورظ عصر در مرگ، از پس بازگشتن  اتيضـرور  از ني
  ).334: 4 ج ،1375،يحيطر( است هيامام مذهب

  كالم علم اصطالح در رجعتي معنا
ي اصـطالح ي  معاني  لغوي  معنا بر عالوه كهي  واژگان ازي  اريبس همانند  رجعت واژه 

ي ادار شناسـي   جامعـه  و نجـوم  عرفـان،  فقـه،  همچوني  مختلف علوم در .دارندي  گوناگون
ي برا آن دانستن چه آن اما. بود نخواهد ما بحث محل كه است مختلفي  اصطالحي  معان
 ديبا نيبنابرا. است متكلمان نزد و كالم علم اصطالح در رجعتي  معنا استي  ضرور ما

  .ميكني بررس عهيشي علما نزد را آني اصطالحي معنا
 :سدينو يم رجعت باب در ديمف خيش -
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یرد قوما من األموات إلی الدنیا فی صورهم آلتی کانوا علیها فیعز منهم فریقا و و أقول إن الله تعالی «
یذل فریقا و یدیل المحقین من المبطلین و المظلومین منهم من الظالمین و ذلک عند قیام مهدی آل 

   ؛)77 - 78:  ق1413مفيد،( ».)ع( محمد
گرداند و گروهـی را  د، به دنیا بر میخداوند گروهی از مردگان را به همان صورتی که در گذشته بودن

  بخـشد و  کنـد و اهـل حـق را بـر اهـل باطـل غلبـه و نـصرت مـی عزیز و گروهی دیگر را ذلیل می
رخ ) عـج(این واقعه هنگام ظهـور مهـدی آل محمـد . دهد مظلومان را بر ظالمان و ستمگران غلبه می

 . خواهد داد

ه رجعـت مطـرح شـده اسـت،          كـه دربـار    يهمچنين سيد مرتضي در پاسخ به پرسـش        -
 :نويسد يم

َّاعلم أن الذی تذهب الشیعة اإلمامیة الیه أن الله تعالی یعید عند ظهور امام الزمان المهـدی علیـه «

و . السالم قوما ممن کان قد تقدم موته من شیعته، لیفوزوا بثواب نصرته و معونتـه و مـشاهدة دولتـه

 ».تذوا بما یشاهدون من ظهور الحـق و علـو کلمـة أهلـهیعید أیضا قوما من أعدائه لینتقم منهم، فیل
   ؛)125:  ق، ج1405،علم الهدي(

) عـج(هنگام ظهـور امـام زمـان : بدان، همانا آن چه که شیعة دوازده امامی معتقد است این است که

گرداننـد تـا بـه  اند بر مـی تر مرده گروهی از شیعیان او را و گروهی از دشمنان آن حضرت را که پیش
  ....اب یاری آن حضرت برسند و از دشمنان انتقام گرفته شودثو

  :نويسد يچنين م» عقائد اإلماميه«نيز از علماي معاصر، عالمه مظفر در كتاب  -
ّ أن الله تعالی یعید قومـا -ّ علیهم السالم-ّإن الذی تذهب إلیه اإلمامیة أخذا بما جاء عن آل البیت« ّ

ّلتی کانوا علیها، فیعز فریقا، و یذل فریقا آخر، و یدیل المحقـین من األموات إلی الدنیا فی صورهم آ ّ ّ

ّمن المبطلین و المظلومین منهم من الظالمین، و ذلک عند قیـام مهـدی آل محمـد علیـه و علـیهم 

  .ّأفضل الصالة و السالم
 ّو ال یرجع إال من علت درجته فی اإلیمان، أو من بلغ الغایة من الفساد، ثم یصیرون بعد ذلـک

 ق، 1417خرازي،( »...إلی الموت و من بعده إلی النشور، و ما یستحقونه من الثواب أو العقـاب
   ؛)168: 2ج 
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ای از کسانی را  خداوند عده: چنین است )ع( بیت اهل شیعه در باب رجعت بر اساس پیروی از هعقید
کنـد و بـه دنیـا بـر  مـیانـد زنـده  اند، به همان انـدام و صـورتی کـه داشـته که در گذشته از دنیا رفته

حقـوق حـق پرسـتان را از باطـل . ای را خوار و ذلیل خواهـد کـرد ای را عزیز و عده پاره. گرداند می
ستاند و این واقعه یکی از رویدادهایی است که   میگیرد و داد ستم دیدگان را از ستمگران پرستان می

کسانی که پس از مردن به این جهان باز .  خواهد آمدوجود به) علیهم السالم(پس از قیام مهدی آل محمد 
باشـند و آن گـاه  گردند، یا از ایمان باال برخوردار هستند و یا افرادی در نهایت درجـه فـساد مـی می

میرند و بعد از آن محشور و به ثواب یا عقاب اعمال خود که مستحق آن هـستند خواهنـد  دوباره می
  . رسید

        
شود كه رجعت در كـالم شـيعي          ي، اين نتيجه حاصل م    بنابراين از آن چه كه گذشت      

 از مؤمنان و كافران و ستمگران به همين دنيـا، پـس از              1يا  عبارت است از بازگشت عده    
با وجود اين، عـدة قليلـي   . )عج(مردن و قبل از قيامت كبري و البته در حكومت امام زمان      
ه معناي بازگشت حكومت بـه      از اهل تشيع رجعت به معناي مذكور را نپذيرفته و آن را ب            

و همچنين بازگشت امر به معروف و نهي از منكر با ) عج( امام عصر دست به يعني  بيت  اهل
امـا سـيد    . 2انـد   ظهور آن حضرت، بدون بازگشت اشخاص و زنده شدن امـوات دانـسته            

دانـد    يمرتضي علت اين تأويل از رجعت را ناتواني قائالن به اين قول از تبيين رجعت م               
 )ع(  عصمت و طهارت بيت  اهل كه اجماع علماي اماميه به استناد روايات مأثوره از           اليدرح

                                                            
 شـامل  را گـر يد افـراد  محـض،  كافران و محض مومنان ازي  ا عده جز به و نبودهي  همگاني  امر رجعت كه ديد ميخواه ادامه در .1

 .دش نخواهد
 بـه  بازگـشت  و امـوات  شدن زندهي  معنا به را رجعت كهي  اشخاص ازي  نام است، دسترس در حاضر عصر در كهي  كالم كتب در .2

 و است امدهين اند، كرده تيب اهل خاندان به حكومت بازگشت و حضرت ظهور به ريتعب رجعت از و رفتهينپذ را ظهور هنگام در ابدان
 ابن حسن ابن ابوالحسني  عل خيش به توان يم معاصران از اما. اند دانسته دودمر را آن و پرداخته ها آن اعتقاد اصل بهي  كل صورت به

 بـه ي  ا عـده  بازگـشت  عنـوان  به را آن اما رد،يپذ يم ظهور با آن دانستن معنا هم صورت در را رجعت كه كرد اشارهي  زيالخني  مهد
 بـاقر  محمـد  بـه  تـوان  يمـ  نيهمچن). 94: 2 ج ق، 1335 ،يزيالخن (داند يم دهيفا  بي را آن وارده اخبار و باطل امتيق از قبل جهان
 طـور  بـه  –ي  نـ يد درون گاهيجا از –ي  نيدي  مبان وي  خيتار منظر از را رجعت كه كرد اشارهي  سنگلج عتيشر به معروفي  سنگلج

 اشـاره  كه چنان. هدد يم قرار ابهام ازي  ا هاله در زين را موعود عنوان به خاص شخص به اعتقاد كه جا آن تا برد، يم سؤال ريزي  كل
ي ،بيسـنگلج  (باشـد  درست تواند ينم پس ستند،ين نيد فروع يا اصول جزو كه جا آن از رجعت و ظهور همچوني  مسائل كه كند يم
 ).93:تا
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كه به تواتر معنوي رسيده است حاكي از رجعت بـه همـان معنـايي اسـت كـه در ابتـدا                      
 مؤمنان محض و كافران مطلق  در عصر ظهور و قبل            اعم ازذكرشد؛ يعني احياي اموات     

  ).126: 1 ق، ج 1405علم الهدي،(از قيامت 
حقيقت آن است كه اجماع علماي اماميه و مشهور بين ايشان از زمان شيخ صـدوق،                
شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي تا عصر عالمه مجلسي و شيخ حرّ عـاملي و حتـي                  

 آمده  دست  بهعلماي معاصر كنوني بر رجعت به همان معناي اولش بوده است و روايات              
 )ع(  مثال به روايتي از امـام رضـا  عنوان بهن معنا دارد كه از امامان معصوم نيز ظهور در همي  

  :كنيم ياشاره م )ع( در عيون اخبار الرضا
َحضرت مجلس المأمون یوما و عنده علی بن موسی الرضا« ِّ ْ َْ ُ َ ُ َُ ْ ِ ِ ِ

َ ْ َُ َ ُْ ً
ِ

ْ َ ْ َ َ و قد اجتمع الفقهاء و أهل الکـالم مـن )ع( َ ِ ِ
َ ْ ُْ ْ ََ َ َُ َ َ ُ َ َ ْ ِ

َ

ِالفرق المختلفة
َ
ِ َ
ْ ُ ْ ْ

ِ َ ْ فسأله بعضهمِ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ َفقال المأمون یا أبا الحسن فما تقول فی الرجعة فقال الرضا...... َ َ ُ َِّ ََّ ُ ََ َ َ
ِ َ ْ َِ

َ َ َ
ِ
َ َ ْ َْ ُ ُ َ إنهـا )ع( ْ َّ ِ

ِلحق قد کانت فی األمم السالفة و نطق به القرآن و قد قال رسول الله ِ
َّ ُُ َُ َ َ ََ َْ َ َ َْ ُْ ْ َ

ِ
َ ٌَّ َ

ِ
َ
ِ َّ ِ

ُ ْ
ِ
ْ  یکون فی هـذه األ)ص( َ

ُ ْ
ِ ِ َ ِ

َمـة کـل مـا ُ َُّّ
ِ

ِکان فی األمم السالفة حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة  ِ
َّ َّ ْ ُْ ُْ ْ

ِ ِ
َ َ َ
ِ ِ
ْ َّْ َّ َ

ِ
َ
ِ َّ ِ

ُ
ِ
  ؛)201: 2 ق، ج 1378ابن بابويه،(َ

 در آن جا بود، و علمای علـم کـالم و فقهـا از هـر )ع( روزی به مجلس مأمون وارد شدم و حضرت رضا
، یکی از آنان از حضرت سؤال کرد پس مأمون پرسید کـه شـما در ای در آن مجلس بودند فرقه و طایفه

های پیشین هـم بـوده  ّآن به جا و حق است، و در امت:  فرمود)ع( فرمایید؟ امام رضا باره رجعت چه می
ّهای سابق اتفاق  ّهر چه در امت:  هم فرموده)ص( است، و قرآن مجید هم بدان ناطق است، و رسول خدا

ّکم و کاست طابق النعل بالنعل و بدون تفاوت اتفاق خواهد افتاد ت نیز بیّافتاده در این ام ّ ّ«. 

  خصوصيات رجعت مقبول در نزد اماميه

 اختصاصي بودن رجعت. 1

روايتـي را كـه در ذيـل آمـده اسـت از امـام           » تـصحيح االعتقـادات   «شيخ مفيد در     -
  :فرمايد ي نقل م)ع( صادق
ئم من محض اإلیمان محضا أو محض الکفر محضا فأما مـا سـوی إنما یرجع إلی الدنیا عند قیام القا«
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   ؛)90:  ق1413مفيد،( ».هذین فال رجوع لهم إلی یوم المآب
همانا كساني كه مؤمن محض يا كافر محض باشند، هنگام ظهور قـائم بـه دنيـا بـر                   

  .گردند، ولي غير از اين افراد تا روز قيامت كسي به دنيا بر نخواهد گشت يم
، اعتقاد اماميـه در بـاب رجعـت كننـدگان را            »المسائل السرویة« شيخ در كتاب     لذا خود 
  :كند  ميچنين بيان

 »...و الرجعة عندنا تختص بمـن محـض اإلیمـان و محـض الکفـر دون مـا سـوی هـذین الفـریقین«
   ؛)35:  ق1413مفيد،(

ر کفر و غیـر از ایـن باشد که یا متمحض در ایمان هستند و یا غرق د  کسانی میۀاز نظر ما رجعت ویژ
  .....گردد دو گروه را شامل نمی

  

با در نظر گرفتن سخنان شيخ مفيد و همچنين با امعان نظر به سخنان ديگـر علمـاي                   
آيد كه بر اساس آيات قرآن و روايات مـأثوره از امامـان               ي م دست  به، چنين   1بزرگ اماميه 

 اختصاصي و   يجعت موضوع در باب رجعت و نيز اجماع انديشمندان شيعه، ر         )ع( معصوم
ست كـه   يـ ن ن يبنـابراين چنـ   . تنها براي مؤمنان ناب و معاندان و كافران مطلق خواهد بود          

  .رجعت براي عموم مؤمنان و كافران محقق شود

 اختياري بودن رجعت. 2

با توجه به آن چه دربارة اختصاصي بودن رجعت به مؤمنان محض و كافران محض                
آيد كه آيا چنين رجعتي از روي اختيار خواهد       يؤال پيش م   طبيعي، اين س   طور  بهگذشت،  

  بود يا اين كه رجعت اجباري است؟
به اين معنا كه همـان گونـه        . ظاهرا رجعت دربارة كافران محض اجباري خواهد بود        

كه كافران به اختيار خود به جهنم نخواهند رفت، بلكه به اجبار راهي جهنم خواهند شد،                

                                                            
 .عمران آل سوره 169 هيآ ليذ 47 :3ج ان،يرالتبيتفس دري طوس خيش نيهمچن و125: 1ج ف،يالشر رسائل كتاب دري دمرتضيس .1
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 ناخوشايند بـراي ايـشان اسـت، پـس          ي آن لحاظ كه موضوع    در خصوص رجعت نيز از    
امـا در بـاره مؤمنـان محـض،      .تمايل نخواهند داشت و به اجبار رجعت خواهنـد يافـت  

 وجود دارد كه ظاهر آن از اختياري بـودن رجعـت در خـصوص               )ع( روايتي از امام صادق   
  :ارت است ازكند عب يروايتي كه مفضل از ايشان نقل م. كند يمؤمنان محض حكايت م

َذکرنا القائم« ِ
َ ْ َ ْ ِ و من مات من أصحابنا ینتظره فقال لنا أبو عبد الله)ع( َ

َّ َ
ِ ْ
َ ُ َ ََ ْ َ ََ َ َ ُ ُ ِ

َ
ِ

ْ ْ ِْ
َ َ َ ُ إذا قام أتی المؤمن فی قبره فیقـال )ع( َ َ َ َ َ

ِ ِ
ْ ِ ُ ِ

ْ ُ ْ ِ
ُ َ َ

ِ
ْله یا هذا إنـه قـد ظهـر صـاحبک فـإن تـشأ أن تلحـق بـه فـالحق َ ََ َْ ََ َ َ

ِ ِ
ْ َ َْ َْ ْ َ

ِ ُ ِ َ َ َ ْ ُ َُّ
ِ
َ ِّ و إن تـشأ أن تقـیم فـی کرامـة ربـک َ َ َِ َ َِ َ ِ

ُ َْ َْ ْ َ
ِ

ْفأقم ِ
َ   ؛)92: 53 ج الف، ق،1404مجلسي،(».َ

ناکـام (کـشیدند ولـی  و اصحابمان که قبل از ظهور حضرت انتظارشان را می) عج(در باره حضرت قائم 
ور کنـد، بـه وقتی قائم آل محمد ظه:  فرمودند)ع( حضرت صادق. کردیم و مردند، گفت وگو می) مانده

شود؛ یا فالن صاحب و موالیت ظهور کرده اسـت، اگـر  شود و به او گفته می مؤمن در قبرش رجوع می
خواهی در تکریم پروردگارت باقی بمانی پس  دوست داری به او ملحق شوی، پس ملحق شو و اگر می

  . بمان

  بنابراين، رجعت مورد اعتقاد شيعه دوازده امامي؛
  . و كافران محض است1ي بوده و مربوط به مؤمنان محض اختصاصيموضوع: اوالً
اجباري خواهد بود اما مؤمنان محض از روي اختيـار          شان    كافران محض رجعت  : ثانياً

  .رجعت خواهند يافت

  چيستي علت رجعت
همان گونه كه در مقدمه به اختـصار اشـاره كـرديم، متكلمـان بـه سـبب اعتقـاد بـه                   

خن گفتن از علت يك امر، آن چه مد نظرشان خواهد           حكيمانه بودن فعل الهي، هنگام س     
با ذكر اين نكته، چنـان چـه        . بود، همان علت غايي آن امر و به عبارتي حكمت آن است           

م و هـدف خداونـد بـاري تعـالي از           آوري  بخواهيم در باب حكمت رجعت سخن به ميان       

                                                            
 لحاظ آن از شانيا رجعت به توان يم است، شده وارد) ع( معصوم امامان زين وي  اله اءيانب ريسا رجعت مورد در كهي  اتيروا ازي  جدا .1
 .بود معتقد زين هستند محض مؤمنان اشرف كه
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خي روايات ديگـر  م، با استناد به آن چه تا كنون بيان شد و همچنين بر            يرجعت را بيان كن   
  .توان به مواردي اشاره كرد ي، م)ع( از امامان معصوم

ـ اما در اين ميان، چيزي كه نبايد از آن غفلت كرد، اين اسـت كـه رجعـت از عال                     م ي
 قيامت كبري كه در برگيرنـدة حـشر         يها  قدرت و عظمت اليتناهي الهي است و از نشانه        

 يهـا  ي كه در اين رخداد عظيم، دلورط به. شود  ميها خواهد بود محسوب     عمومي انسان 
 . پاك و حجت بر معاندان تمام خواهد شديا مؤمنان از هر شك و شائبه

 انتقام از ستمگران. 3

، )عـج (رجعت ستمگران تاريخ در عصر ظهور عدالت گستر جهاني، قـائم آل محمـد                
انـد،   بستري مناسب است براي اين كه از ظالماني كه جهان را از ظلـم و جـور پـر كـرده         

انتقام گرفته شود، تا از يك سو در همين دنيا بخشي از مكافات اعمالـشان را ببيننـد و از                    
  .اند  ظالمان كشته شدهدست بهسوي ديگر تسلي بخش مظلومان باشد كه 

 :كند كه ينقل م )ع( شيخ حرّ عاملي روايتي را از امام باقر -
ّلمـا قتـل جـدی الحـسین علیـه الـسالم ضـجت : ّعن أبی جعفر علیه السالم و ذکر حدیثا یقـول فیـه« ّ ّ

ّالمالئکة الی الله بالبکاء، فأوحی الله إلیهم قروا مالئکتی و عزتی و جاللی النـتقمن مـنهم و لـو بعـد  ّ ّ ّ

ّحین، ثم کشف الله عن االئمة من ولد الحسین فاذا أحدهم قائم یصلی فقال اللـه عـز و جـل بـذلک : ّ

   ؛)245: 1362حرعاملي،( ».القائم أنتقم منهم
فرشتگانم :  کشته شد، مالئکه صدا به گریه بلند کردند، از جانب حق وحی شد)ع( وقتی که جدم حسین

امامان از فرزندان ) نور(د، به عزت و جاللم قسم، از اینان انتقام گیرم و لو پس از مدتی، سپس گیری آرام
از آنـان انتقـام » قـائم« ایـن دسـت به: رمود را نشان داد که یکی از آنان به نماز ایستاده بود و ف)ع( حسین
  .گیرم می

  اوج تكامل و شقاوت. 4
مـشاهده كـرديم،     )ع(  عـصمت و طهـارت     بيـت   اهلآن چنان كه در روايات رسيده از         
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پـس بـا    . ژة مؤمنان محـض و كـافران مطلـق اسـت          يرجعت جنبة عمومي ندارد، بلكه و     
  ز آن جهت كهبازگشت اين دو گروه به زندگي دنيا، مؤمنان واقعي ا

هـا نـا    اند و تكامل آن در مسير تكامل معنوي با موانعي در زندگي رو به رو شده           : اوالً
  .تمام مانده است

اند، بلكه در زنـدگي       در پرتو دولتي عدالت محور و عدالت گستر زندگي نكرده         : ثانياً
 .اند اجتماعي پيوسته با جباران و ستمگران رو به رو بوده

پـس حكمـت الهـي اقتـضا        . انـد    داشته يياعي نواقص و كمبودها   در بعد تكامل اجتم   
شـاه  (ن مـسير تكـاملي خـود را طـي كننـد      يكند كه با رجعت و بازگشت به دنيا آخر         يم

  ).296: 1387آبادي، 
عالوه بر اين، گروهي از منافقان و ستمگران تاريخ كه از هيچ جنايتي عليه بـشريت                 

د گشت، تا عالوه بر كيفر خاص خود در قيامـت           كردند، به دنيا بازخواهن     يفروگذاري نم 
 ق، ج   1408سبحاني،  (اند نيز برسند      دهي كه اقوام سركش در همين دنيا د       ييها  به مجازات 

6 :357.(  

  ثمرات باور به آموزه رجعت
 اميد بخشي. 1

 سورة مباركة 55 مهم الهي به بندگان مؤمن و صالح خود، طبق آية           يها  كي از وعده  ي 
را شـان     كه ايشان را همچون گذشتگان حاكم روي زمين قـرار دهـد، ديـن             نور اين است    

بدون شك اين امر به صورت كامل در زمـان          . ها را به امنيت مبدل كند       مستقر و ترس آن   
پس اعتقاد به رجعت ايـن اميـد را بـه بـار             . اتفاق خواهد افتاد  ) عج (ظهور حضرت حجت  

ت يافتگـان در زمـان ظهـور امـام     آورد كه بتوان بـا كـسب شـرايط الزم، جـزو رجعـ        يم
  .قرار گرفت) عج(مهدي
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 صبر، استقامت و پايداري. 2

ست تا فرد انسان معتقد به آن، جـزو         يبديهي است كه صرف اميد به رجعت، كافي ن         
ي كه در باره رجعـت اشـاره شـد،          طور  هماناين گروه از بندگان مؤمن قرار بگيرد؛ بلكه         

پـس اگـر شخـصي از       . كافران محض خواهد بـود    اين آموزه فقط شامل مؤمنان مطلق و        
 مؤمن اميد به رجعت داشته باشد بايد تالش كنـد تـا هـر چـه بيـشتر صـفات                     يها  انسان

  . آورددست بهمؤمنان مطلق را 
اي قـوي بـراي پايـداري در برابـر            هيـ مشخص است كه چنين تالشـي نيازمنـد روح         

اي را به ارمغـان       هيند چنين روح  توا  يبنابراين، اعتقاد به رجعت م    . مشكالت و موانع است   
بخـشيدند و     مـي   اصحاب خود را با وعـدة رجعـت تـسلي          )ع( بيت  اهلهمچنان كه   . آورد

 تـوان  يمـ  هيزم نيا در. كردند يم تيتقو مشكالت مقابل دري  ستادگيا در را ها آن روحية
 ارهاشـ  زمـان  جور ازي  واسط شاذان بن حسن ةييشكوا به پاسخ در )ع( رضا امام مرقومة به
 شب در )ع( نيحس امام دادني  دلدار نيهمچن). 89: 53 ج ،]الف [،ق 1404،يمجلس (دكر

ــه عاشــورا ــن شيخــو اصــحاب ب ــاب از زي ــتقو ب ــروح تي ــا آن اســتقامت ةي  اســت ه
  ).370: 2 ج ،]ب[،ق 1404،يمجلس(

 ايجاد انگيزة قوي. 3

مال ثمربخش  اند كه اع    ها اين تجربه را در زندگي خود داشته         بدون شك، همه انسان    
شـوند كـه عامـل آن از     يبه خصوص اگر ارزش وااليي هم داشته باشند، زماني محقق مـ           

  .باشدمند  پشتوانة انگيزشي قوي بهره
و واسطة فيض بودن وجود مباركشان موجب        )ع( شناخت مقام و منزلت امامان معصوم     

 يـاران  شود تا هرانسان مؤمن و معتقد به اين ذوات مقدس، آرزوي حـضور در صـف              يم
پس اعتقاد به آموزه رجعت به غير از اميد بخشي و ايجـاد روحيـة               . ايشان را داشته باشد   

بهتـر تـوأم بـا بـه        ريـزي     ها، تعالي بخش انگيزة ايـشان بـراي  برنامـه            استقامت در انسان  
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كارگيري همة توان خود به منظور تالش و كوشش براي قرار گرفتن در جرگة اصـحاب                
 .ر ظهور و هنگامة رجعت خواهد بوددر عص) عج (امام قائم

ناگفته نماند كه ثمرات و نتايج ديگري را نيز براي باورمندان به امر رجعـت مطـرح                  
 بهترين نتايج باور بـه ايـن        عنوان  بهاند كه جهت امتناع از اطالة سخن، موارد فوق را             كرده

  .آموزه مهم شيعي بيان كرديم

  ادلة اماميه در باب اثبات رجعت
 را كه علماي شـيعه در اثبـات رجعـت مـد نظـر ايـن مـذهب اقامـه                    يا  ادلهمجموع   

 : كردبندي توان در چهار دسته تقسيم يكنند، م يم

 داليل و شواهد قرآني. 1

شواهد قرآني قائالن به رجعت، در ميان عالمـان         ترين    آن دسته از آيات قرآن كه مهم       
  :اماميه است، عبارتند از
 سوره  – 5 سوره قصص،    – 83 سوره نمل،    – 82 نمل،    سوره – 81سوره آل عمران،    

 55 سوره نور، – 95 سوره انبياء، – 85قصص، 

پردازيم و بقيه را به منظور پرهيز از          مي  نمونه به بررسي يكي از اين آيات       عنوان  بهكه  
 طور  بهكه  » يا  معنا كاوي رجعت و رفع نزاع برون فرقه       «:  با عنوان  يا  به مقاله   ،گويي  دوباره

  .دهيم يسوط در اين زمينه نگاشته شده است ارجاع ممب
  :فرمايد ي از سوره نور است كه م55ه يكي از اين آيات، آي 

َّوعد الله الذ« ُ َّ َ َ َن آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیَ
ِ ِ َّ

ُ
ِ ِ
َ َ َْ ْ ُ ِستخلفنهم فیَ ْ ُ

َّ َ
ِ
ْ َ َّ األرض کما استخلف الذیْ َ َ ْ َ ْ َ

ِ
ْ َ ْن من قبلهم یْ

ِ ِ
ْ َ ْ َِ

َو ل َمکنیَ ْن لهم دَ ُ َ ِنهم الذیَّ
َّ ُ ُ َ ارتضیَ َ لهم و لیْ ََ ْ ًبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یُ ْ َ ْ ْ

ِ ِ
ْ َ ِ ْ َ ْ ِ

ُ َّ َ ِّ َعبدوننی ال یَ ُ ُ َشرکونیـْ
ِ
َئا و یَشـ  بـیْ ً

َمن کفر بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون ُ
ِ
ْ ُ ُ ِ ِ

ُ َ َ ْ َ َ َ ْ   ؛»َ
ًده است که حتمـا آنـان را در اند، وعده دا سته کردهی شایمان آورده و کارهای از شما که ایخدا به کسان«
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] خـود[ن یش از آنان بودند جانشی را که پیقرار دهد؛ همان گونه که کسان] خود[ن ین جانشین سرزمیا
 مبـدل یمنـیرا بـه اشـان  میده است به سودشان مستقر کند، و بیشان پسندی را که براینیقرار داد، و آن د

د؛ یـک نگردانند و هـر کـس پـس از آن بـه کفـر گرایر را با من شیزیمرا عبادت کنند و چ] تا[گرداند، 

  ».که نافرماننداند  آنان
 شيخ طوسي اين آيه را بشارتي براي اصحاب پيامبر گرامي و ناظر به ظهور حضرت               

 از سوره آل عمران ايـن آيـه را          81ه  يفيض كاشاني نيز در ذيل آ     . دانسته است ) عج(مهدي  
امـا عالمـه طباطبـايي بـا        . ة رجعـت دانـسته اسـت      آورده و به استناد روايتي آن را در بار        

شك اين آية شريفه      بي :نويسد  ين آيه م  ي فراوان مفسران در تفسير ا     يها  يادآوري اختالف 
ِن آمنوا منکم و عملوا الصالحاتیَّالذ«دربارة بعضي از افراد امت است كه مصداق   ِ َّ

ُ
ِ ِ
َ َ َْ ْ ُ و آيه . باشند» َ

يست مبني بر اين كه مقصود از آنـان تنهـا صـحابه             نص در اين معنا است و هيچ دليلي ن        
طـاهري سـر تـشنيزي،      (باشـد    )ع( بيـت   اهل و ائمه    )ص(  يا خود رسول خدا    )ص( رسول خدا 

1386 :159 – 160.(  
رساند كه داللت اين گونه آيات بر         يبررسي مجموع اين آيات ما را به اين حقيقت م          

. ستيه نحو ظهور لفظ و با صراحت نآنچه كه مطلوب ما در اثبات آموزه رجعت است، ب  
مستندات قرآني در باب رجعـت بـه معنـاي مـد نظـر اماميـه       ترين    پس اين آيات كه مهم    

باشد، داللت استقاللي ندارد و مطلوب بدون تأويل آيـات و اسـتناد بـه روايـات وارد                يم
ــده از  ــلش ــت اه ــارت بي ــصمت و طه ــود    )ع(  ع ــد ب ــتنباط نخواه ــل اس ــاهري (قاب ط

  ).161 – 160: 1386سرتشنيزي،

 داليل روايي. 2

ايـن  . در بـاره رجعـت وارد شـده اسـت        )ع( احاديث بسيار زيادي از امامـان معـصوم        
ست، اما از لحاظ معنـا بـه حـدي اسـت كـه              يروايات فراوان اگر چه از نظر لفظ متواتر ن        

  .ها را انكار كرد توان تواتر معنوي آن ينم
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 كتـاب معتبـر از      70 حـديث از     500 بيش از     كه ،»االيقاظ«شيخ حرّ عاملي در كتاب       
نويـسد كـه صـحت روايـات          ي م ،مؤلفات بزرگان شيعه در باب رجعت جمع كرده است        

رجعت از آن لحاظ كه به حد تواتر رسيده و حتي از آن هم باالتر رفته اسـت نيـازي بـه                      
 ).26: 1362حر عاملي،(شود  يلذا موجب يقين م. قرينه ندارد

 :نويسد ي مشناسي، ي از سرآمدان علما در حديث، عالمه مجلسهمچنين 

و کیف یشک مؤمن بحقیة األئمة األطهار ع فیما تواتر عنهم فی قریب من مائتی حدیث صریح رواهـا «
و إذا لم یکن ..... نیف و أربعون من الثقات العظام و العلماء األعالم فی أزید من خمسین من مؤلفاتهم

 »کـن دعـوی التـواتر مـع مـا روتـه کافـة الـشیعة خلفـا عـن سـلفء یم شـیای  مثل هذا متواترا ففـی
  ؛)122 - 123: 53 ج ،]الف[ ق،1404مجلسي،(

 متواتری که از آنان نقل ۀتواند درباره مسئل را باور کرده است، چگونه می )ع( کسی که حقانیت ائمه اطهار
هـا را در  ن شـیعه آن تن از ثقات و عالمـا۴٠ روایت صحیح رسیده و بیش از ٢٠٠شده است و حدود 

ای از ایـن قبیـل را نتـوان از  راسـتی اگـر مـسئله! اند، شک داشـته باشـد؟  کتاب خود آورده۵٠بیش از 
 ۀ کـه ایـن مـسئله را همـدرحـالیتوان ادعای تـواتر کـرد  متواترات دانست پس در کدامین موضوع می

  .ستشیعیان از گذشته تا کنون هر یک به تبع سلف خود آن را روایت کرده ا

 اجماع شيعه. 3

تـا آن جـا كـه    . ن دليل قائالن به اين موضوع است يتر  اجماع اماميه بر رجعت، عمده     
از علمـاي شـيعة اماميـه،       . اند   شيعه دانسته  يبرخي، دليل اصلي بر رجعت را اجماع علما       

، سـيد مرتـضي علـم       »اوائل المقاالت «، شيخ مفيد در     »االعتقادات«شيخ صدوق در كتاب     
االیقاظ من الهجعة بالبرهان علـی «، شيخ حر عاملي در   3 و   1 جلد   »رسائل الشريف «الهدي در   

 بـه اجمـاع اماميـه بـر آمـوزه           »عقائـد االمامیـة« وعالمه محمد رضا مظفر در كتاب        »الرجعة
مجلسي نيز در بحاراالنوار قول بر رجعت را نزد شيعه مورد            عالمه. اند  رجعت اشاره كرده  

دانسته و آن را به قدري مـشهور        ) زمان خويش (ذشته تا حال    اجماع در همه اعصار از گ     
  ).122: همان( چون خورشيد بر فراز آسمان روشن و تابان است گويي داند چنان كه يم
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  ها شبهات وارد شده بر رجعت از جانب اشكال كنندگان و نقد آن
  اعتقاد به رجعت با آيات قرآنمخالفت. 1

  :سي از سورة مباركة 31ه يزمخشري صاحب تفسير كشاف در ذيل آ 
َألم یروا کم أهلکنا قبلهم من القرون أنهم إلیهم ال یرجعون« ُ

ِ
ْ ُ َْ ْ ْ ْ ْ

ِ
َ ْ َ
ِ
ُ َُّ َ َ َ
ِ

ُ َ ََ ِ ْ َ ْ   ؛»ْ
شان یـ بـه سوهـا آنگـر یه دکـم یدیـ گردانکش از آنـان هـالی را پـهـا نـسلار یه چه بسک اند ندیدهمگر 

  ؟گردند بازنمی
: 4 ق، ج    1407زمخـشري، (آورد    يساب م اعتقاد به رجعت را خالف آيه شريفه به ح        

13-14.(  

  نقد
  :در نقد بيان زمخشري درباره آية مذكور، ذكر چند نكته الزم است 

آيه بازگشت همة كفار را ممنوع ندانسته است، بلكه گروهي را كـه بـه عـذاب                 : الف
  .اند، ذكر كرده است الهي گرفتار شده

ست  كـه آيـة مـد       يه تاريك خود ن   هدف از بازگشت كافران به دنيا، جبران گذشت       : ب
كند بلكه هدف از بازگشت كفار و ظالمـان محـض، مـشاهدة شـكوه و                  مي نظر آن را رد   

  .عظمت مؤمنان از يك سو و چشيدن مكافات اعمال خود از سوي ديگر است
ها سكوت كرده     آية مذكور صرفاً از كفار سخن گفته و دربارة رجعت ديگر انسان           : ج
  .است

 گيري نتيجه

تدالل به آيه صرفاً قول به رجعت كفار براي انجام عمل صالح و جبران گذشته را                اس 
همان گونـه   . ستي كه چنين رجعتي اساساً مد نظر شيعه ن        درحالي است اين  . كند  يباطل م 

كه قبال  اشاره شده است، رجعتي كه شيعه به آن معتقد است عبـارت اسـت از ايـن كـه                      
براي انجام وعـدة    ) عج(الم هنگام ظهور امام مهدي       كافر و ظ   يها  گروهي از خواص انسان   
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  .گردند يالهي مبني بر انتقام از گردن كشان تاريخ به دنيا باز م

 رجعت به مثابة مشوقي براي انجام گناه. 2

اي را در باب رجعت كه گفت وگويي بـين ابـي              مرحوم طبرسي در االحتجاج واقعه     
توانـد   يكه م) 381:  ق1403طبرسي،(كند  يو ابو حنيفه است، نقل م   ) مؤمن الطاق (جعفر  
 مطـرح كننـد كـه رجعـت         ي باشد براي برخي منكران رجعت، تا چنين اشكال        يا  هيدستما

  .كنند )زمان رجعت(كند تا توبة از گناهان خود را موكول به آينده  يكساني را وادار م

 نقد

ويژگي اساسـي   با توجه به آن چه تاكنون بيان شده است، رجعت مد نظر اماميه، دو                
  :دارد

  .اختصاصي بودن رجعت و نه عموميت آن: الف
  .نا مشخص بودن رجعت كنندگان: ب

 گيري نتيجه

تواند  يبا در نظر گرفتن اين دو ويژگي اساسي رجعت، اعتقاد به اين آموزه نه تنها نم       
ر مجوزي بر انجام گناه و عدم توبه از گناه باشد، بلكه آن گونه كه در محور ثمـرات بـاو                   

به اين آموزه گذشت، اعتقاد به آن باعث تقويت روحية اسـتقامت در برابـر معاصـي نيـز                   
بنا بر اين معصيت و توبه نكردن به هيچ عنوان از لوازم ايـن اعتقـاد نخواهـد بـود                    . است

  .وچنين توهمي نتيجة نا آگاهي از مفهوم رجعت نزد شيعه است

 شبهة توبه رجعت كنندگان. 3

ه ممكن است درباره آموزة رجعت مطرح شـود، ايـن اسـت كـه          كي از اشكاالتي ك   ي 
ها سرنزده است، با ديدن حقيقـت در بـرزخ،            كافران محض كه جز پليدي و ناپاكي از آن        
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ــت        ــد گرف ــيش خواهن ــه را در پ ــد، راه توب ــت يابن ــه رجع ــان چ ــر چن ــاهري (اگ ط
تـصور  هـا قابـل    ، كه در اين صورت دو حالت در بـاره توبـة آن        )164: 1386سرتشنيزي،

 .است

  .ها پذيرفته خواهد شد  توبة آن-الف
  .ها پذيرفته نخواهد شد  توبة آن-ب

در صورت تحقق صورت اول، امر محقَق بر خـالف حكمـت خداونـد اسـت، از آن          
ها با پايان يافتن دورة زنـدگاني ايـشان تعـين يافتـه اسـت امـا در         لحاظ كه سرنوشت آن   

امري برخالف وعدة الهي مبني ، ها  آنعني عدم پذيرش توبةيصورت تحقق صورت دوم   
  .بر پذيرش توبة گناهكاران رخ داده است

 نقد

  :پاسخ اول 
  : سوره انعام28 و 27 آن است كه طبق آيه 

َو لو تری إذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد و ال نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین« َِ ِ
ْ ُ ْ َ ُ ََ َ ُ َُ َ ُ َِّ َ َ ِْ ِ

َ ِّ ُّ َ َ
ِ
َّ َ َ ُ ْ

ِ ِ
َبل بدا ) ٢٧ (َ َْ

َلهم ما کانوا یخفون من قبل و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لکاذبون َُ ِ
َ َ َ َْ ُْ ُ َُّ ُ ُ

ِ
َ َُ ْ َ ِ ُ ُّ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ

ُ  ؛»)28 (ْ

نـد کـاش بازگردانـده یگو ی کـه مـیدید یشوند، م ی که بر آتش عرضه میهنگام] منکران را[کاش ای  و
] ستیـن نی چنیول. [میشد یم و از مؤمنان میکرد یب نمیذات پروردگارمان را تکیآ] گرید[م و یشد یم

ًو اگر هم بازگردانده شوند قطعا .  آنان آشکار شده استیداشتند، برا ین نهان میش از ایبلکه آن چه را پ

  .ندیگردند و آنان دروغگو یبه آنچه از آن منع شده بودند برم
هان در عالم بـرزخ، اگـر   توان گفت كه هركسي بعد از مرگ و با ديدن حقايق ج       ينم 

هـا جـايي بـراي        چنانچه بازگشت به دنيا كند، حتماً توبه خواهد كـرد بلكـه در قلـب آن               
ي كه اگر به اين دنيا بازگردند، قطعاً طبق آية مذكور بـه             طور  به. پذيرش توبه نمانده است   

گو لذا قرآن با دروغ   . همان اعمال سابق خود بازگشت كرده و خبري از توبه نخواهد بود           
  .ها در صورت رجعت به دنيا اشاره دارد ها، به توبه نكردن آن خواندن آن
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  :پاسخ دوم 
م كه اين افراد پس از رجعت و بازگشت به اين دنيا، توبه كننـد، در آن                 يكن  ي فرض م 

ها پذيرفته خواهـد شـد؟ ظـاهر آيـات قـرآن خـالف آن را حكايـت                    صورت آيا توبة آن   
 است كه از روي اختيار و آزادي انجام گيرد و نه بـر              يا  بهچرا كه توبة مقبول، تو    . كند  يم

، 1 سـورة مباركـة يـونس      91 و   90اثر مشاهدة قهر و عذاب الهي، آن چنان كه طبق آيات            
توبة فرعون در واپسين لحظات زندگي و هنگام غرق شدن مورد قبول درگاه الهـي قـرار                 

يمـان هـيچ سـودي بـراي وي         دارد كه اين ا     ياين آيات با صراحت اعالم م     . نگرفته است 
  .نداشته و هرگز مورد پذيرش درگاه الهي قرار نگرفته است

 گيري نتيجه

اين افراد كه وجودشـان سراسـر       . هنگام رجعت، كافران محض رجعت خواهند كرد       
آميخته به كفر و ستم است، راه توبه را در پيش نخواهند گرفت و اگر هم توبه كنند، توبة 

 بـر   ي مبنـ  ي با وعـدة الهـ     يچ منافات يرش توبه ه  ين عدم پذ  ي شد و ا   ها پذيرفته نخواهد    آن
بنابراين اشكال مطرح شـده وارد نبـوده و مـورد پـذيرش             . رش توبة گناهكاران ندارد   يپذ
  .ستين

 سنخيت رجعت با تناسخ. 4

كنند كه فرقي با تناسخ نـدارد         ياي را با عنوان رجعت مطرح م        برخي از غاليان عقيده    
 از اشكال كنندگان بـه رجعـت، بـدون توجـه بـه              يا  عده). 36 – 37:  ق 1404نوبختي،  (

ها، اعتقاد شيعه در مورد رجعت را نيز همان اعتقـاد در نظـر گرفتـه و                   رجعت مد نظر آن   

                                                            
َو جاوزنا ببنی إسرائیل البحر فأتبعهم فرعون و جنوده ب «91 و   90: سوره يونس  .1 ُ ُ ُ َ ُْ َ َ َُ ْ ْ َِ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ْ

ِ ِ
َّغیا و عدوا حتی إذا أدرکه الغرق قال آمنت أنه ال إله إال ْ

ِ ِ ِ
َ ُ َُّ َ َُ ْ ََ َ ُ َ َ ْْ َ ْ َّ َ ً ْ َ ً

َالذی آمنت به بنوا إسرائیل و أنا من المسلمین  َِ ْ ُ
ْ َّ

ِ
َ َ َ َ ْ

ِ
ُ ََ ِ ِ

ْ َآآلْن و قد عصیت قبل و کنت من المفـسدین) ٩٠(َ َِ
ْ ُ ْ ِ

َ َْ ََ َُ ْ َ ََ ْ و فرزندان اسرائيل را : ترجمه» )٩١ (َ
 گذرانديم، پس فرعون و سپاهيانش از روي ستم و تجاوز، آنان را دنبال كردند، تا وقتي كه در شُرُف غرق شدن قرار گرفـت،                         از دريا 
اكنـون؟ در  ) 90(» .شدگانم اند، نيست، و من از تسليم ايمان آوردم كه هيچ معبودي جز آن كه فرزندان اسرائيل به او گرويده          «: گفت

 )91(كردي و از تباهكاران بودي؟  ني ميحالي كه پيش از اين نافرما
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ـ ا). 3:310 ق، ج    1426مقريـزي،   (اند    بنابر اين آن را هم سنخ با تناسخ دانسته         شان ادلـة   ي
 يا  دهيـ كننـد و آن را همچـون تناسـخ عق           مي هبطالن تناسخ را براي ابطال رجعت نيز اقام       

  .آورند يباطل به شمار م

 نقد

، اين شبهه، نه فقط رجعت مد نظر اماميه، بلكـه    يبر خالف اشكاالت مطرح شده قبل      
شدن مردگان در اين دنيا را كه مورد اتفاق همة علما و متكلمان مسلمان  اساساً، اصل زنده

  .كند يرا انكار مبرد و آن   ميباشد است زير سؤال يم
حقيقت آن است كه اگر بخواهيم به بررسي اساسي درباره حقيقت اين اشـكال وارد                

شده از سوي مخالفان بپردازيم، الزم خواهد بود كه از يك سو بـه پژوهـشي مفـصل در                   
باب معنا و يا معاني تناسخ دست يازيـده و از سـوي ديگـر آن معـاني از تناسـخ را كـه                        

انـد،    ف عقايد صريح اسالمي دانسته و بر ابطال آن اسـتدالل كـرده            علماي اسالمي بر خال   
به دقت مورد باز بيني قرار دهيم تا مشخص كنيم كه آيا اعتقاد به رجعـت هـم سـنخ بـا                      

  !تناسخ به معناي باطل اش است يا اين كه سنخيتي وجود ندارد؟
 بديهي است كه طرح چنـين موضـوعي در اثنـاي بحـث حاضـر سـخن را بـه درازا          

آيد و خـود تحقيقـي     ميبنابراين خارج از حوصلة اين پژوهش به حساب  . خواهد كشاند 
اما با توجـه بـه آن كـه رويكـرد مـد نظـر نگارنـده در پيـشبرد بحـث،                      . طلبد  مي مستقل

  :توان به اين اشكال داد از اين قرار است يرويكردي كالمي است، پاسخ اجمالي كه م
، ج 1365ابراهيمي ديناني،(»  ما یجوز و فی ما ال یجوز واحدحکم األمثال فی«طبق قاعدة  : اوالً

كه مورد قبول نزد علما است، با توجه بـه سـنخيت معـاد جـسماني بـا مـسئلة                    ) 209: 1
توان چنين گفت كه ادلة مثبتة معاد جسماني  مورد اتفـاق همـة متكلمـان در                   يرجعت، م 

  .كند  ميباب معاد  امكان ذاتي رجعت را اثبات
كه اين نيز مورد اتفـاق اهـل       » ّادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه«همچنين طبق قاعدة    : ثانياً
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توان امكان ذاتي تحقق رجعت در آخر الزمان و قبل از بر پـايي قيامـت را                   يعلم است، م  
سابقه تحقق يافته   هاي    چرا كه از نظر همة متكلمان، رجعت در گذشته و امت          . اثبات كرد 

  .ستيدر آخر الزمان امري ممتنع نلذا تحقق مجدد آن . است
 عقلي فلـسفي رجعـت و تـالش فيلـسوفان           يها  درخور ذكر است كه بررسي اشكال     

ها از موضوع مقالـه حاضـر كـه           باورمند به آموزه رجعت، براي برون رفت از اين اشكال         
هـا را   ها و تالش رويكردي روايي كالمي دارد خارج است و نگارنده برخي از اين اشكال  

 ؛  96-79: 1392فرقاني و احمـدي زاده،      . (التي ديگر مورد بررسي قرار داده است      در مقا 
  )80-53: 1391احمدي زاده و فرقاني، 

 گيري نتيجه

با توجه به آن چه در نقد اشكال وارد شده بيان شد، امكان ذاتـي رجعـت در عـصر                     
خـر الزمـان   اما امكان وقوعي آن، به اين معنـا كـه آيـا رجعـت در آ       . شود  يظهور اثبات م  

 است كه اماميه بنابر دو دليل مذكور در ذيل به آن            يتحقق خواهد يافت يا خير؟ موضوع     
بنابراين، منكـران   . آورد  ياعتقاد داشته و آن را از ضروريات مذهب و نه دين به حساب م             

  .دانند يآن را كافر يا فاسق و امثال آن نم
در روايات بسيار    )ع( مان معصوم توسط اما ) عج(قول به رجعت در عصر امام زمان        : الف

تـوان بـه      ياز جملة آن روايات مـ     . زيادي كه منجر به تواتر معنوي گشته، نقل شده است         
  . كه در پاسخ به سؤال مأمون در باره رجعت است اشاره كرد)ع( حديثي از امام رضا

َفقال المأمون یا أبا الحسن فما تقول فی الرجعة؟ ف« َ َ
ِ َ ْ ََّ ِ

ُ َُ ََ َ َ
ِ
َ َ ْ َْ ُ ُ َقال الرضاْ َِّ َ إنها لحق قد کانت فی األمم السالفة و )ع( َ َِ

َ
ِ َّ ِ

ُ ْ
ِ
ْ َ َّْ َ ٌّ ََ َ

ِ
ِنطق به القرآن و قد قال رسول الله ِ
َّ ُُ َُ ََ َْ َ َْ ُ ْ

ِ
َ ِ یکون فی هذه األمة کل ما کان فی األمم السالفة حـذو النعـل )ص( َ

ْ َّ َ َ َ َّْ ْ َْ
ِ ِ
َ
ِ َّ ِ

ُ ُ
ِ ِ
َ ُُّ

ِ ِ َ

َّبالنعل و القذة بالقذ َُّ ُْ ْ
ِ ِِ َ

ِ
ْ    ؛)201: 2 ق، ج 1378ابن بابويه،( »ِةَّ

ّآن به جـا و حـق اسـت، و در : فرمود )ع( فرمایید؟ امام پس مأمون پرسید که شما در باره رجعت چه می

هـم فرمـوده، هـر  )ص( های پیشین هم بوده است، و قرآن مجید هم بدان ناطق است، و رسول خدا امت
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ّکم و کاست طابق النعل بالنعل و ّمت نیز بیّسابق اتفاق افتاده در این اهای  ّچه در امت  بـدون تفـاوت، ّ
 .ّاتفاق خواهد افتاد

ها را معـصوم و اقـوال         ن است كه آن   يا )ع( اعتقاد اماميه در باب امامان دوازده گانه      : ب
 شـده كـه بـه       يسوال )ع( در اين زمينه نيز از امام رضا      . داند  يها را حق و تحقق يافتني م        آن

  :ارت است ازهمراه پاسخ آن عب

َفقال له یا ابن رسول الله بأی شی« َ
ِ ِ
َّ َ
ِ
ُ َ َ ْ ُ َ َ ِء تصح اإلمامة لمدعیها قال بالنص و الدلیل قال لـه فداللـة اإلمـام  َ

َ َ َ َ ُّ
ِ ِ
ْ ُْ َُ َ ََ َّ ََّ َ َُ َ َ

ِ ِ ِِّ َّ
ِ

َ ِ ُ ِ
َ ٍ

ِفیما هی قال فی العلم و استجابة الدعوة قال فما وجه إخبارکم ب
ْ ِ َ

ْ َ َ َ
ِ
ُ ْ ََ ْ ََ ََ َ

ِ َِ ْ ََّ
ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ْما یکون قال ذلک بعهد معهود إلینا من ِِ ِ

َ َ
ِ ٍ

ُ ْْ ََ ٍ ِِ
َ َ َ ُ َ

ِرسول الله
َّ
ِ
ُ َ قال فما وجه إخبارکم بما فی قلوب الناس قال)ص( َ ََ ُ ْ َ َ

ِ
َّ

ِ ِ
ُ

ِ َ َْ ِ َ ِ
ُ ْ ِ له أ ما بلغک قول الرسول)ع( َ

ُ ََّ ُْ َ َ َ َ َ ُ َ اتقوا فراسة )ص( َ َ َ ِ
ُ َّ

َالمؤمن فإنه ینظر بنور الله قال َ َ
ِ
َّ
ِ
ُ ْ
ِ
ُ ُ ُ َّ

ِ ِ ِ
ْ ُ َ بلی قال و ما من مؤمن إال و له فراسة ینظر بنور اللـه علـی قـدر إیمانـه و ْ َ َ ُ َ َِ ِِ َ ِ ِِ ِ

ْ َ ََ َّ ََ ُ ْ
ِ
ُ َُ ٌ

ِ ُ
َ َّ

ٍ ِ ِ
ْ ْ َ َ

َّمبلغ استبصاره و علمه و قد جمع الله لألئمة منا ما فرقه فی جمیع المؤمنین و قال عز و جل  َ َ ََ َ َ َ َ ْ ََّ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َّ َْ

ِ ِ ُ َُّ َّ
ِ ِ ِ
َ ْ َّ ْ ََ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ ْ ِْ ِفی محکم ِ

ْ ُ ِ
ِکتابه إن فی ذلک آلَیات للمتوسمین فأول المتوسمین رسول الله ِ
َّ ُْ ُُ ِّ َّ َِّ َ ََ َِ ِ

َ َ َُ ُْ َ َ
ِ ٍِ ِ

َّ
ِ ِ

َ ثم أمیر المؤمنین)ص(  ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ُ َ َّ َّ مـن بعـده ثـم )ع( ُ ُ ِ ِ ْ َ ْ ِ

ِالحسن و الحسین و األئمة من ولد الحـسین
َ َ َُ ُ َْ ْ ْ ْ

ِ ُِ َ َْ ُ ُِ
ُ َّ َ ِ إلـی یـوم القیامـة)ع( ْ َ ِ

ْ َ
ِ ْ : 2 ق، ج    1378ابـن بابويـه،   ( »ِ

   ؛)200
وجـه : در علم و دانش، و مستجاب شدن دعای او، گفت: سائل پرسید داللت امام در چیست؟ فرمود
از راه آن علم معهودی که از : شود به چه چیز است؟ فرمود ًخبر دادن شما به چیزهایی که بعدا واقع می

به چه چیـز از نیـات قلبـی : ، سائل گفت) است جامعهۀمراد صحیف( به ما رسیده است )ص( رسول خدا
گاهی می از فراسـت «:  فرمـود)ص( مگر به تو این خبر نرسیده است که رسول خـدا: یابید؟ فرمود مردم آ

مؤمنی نیـست مگـر «: ام، فرمود شنیده: ، مرد گفت»کند مؤمن بپرهیزید، زیرا او به نور خداداد نظر می
ور خدایی باطنش به مقدار ایمان و مبلغ بینش و هوشیاری و دانـش این که فراستی است مر او را که با ن

 مؤمنان داده ۀّنگرد، و خداوند جمع کرده است در ما امامان به اندازه تفرسی که به هم خود به جهان می
َإن فـی ذلـک آلَیـات للمتوسـمین : و خود در کتاب محکمش فرمـوده اسـت ِ ِّ َ

َ ُ ْ ِ ٍِ ِ
َّ
بـه درسـتی کـه در ایـن (ِ

یی است برای متوسمین یعنی کسانی که به عالئمی نظـر کننـد و از آن عالئـم حقیقتـی را درک ها نشانه
ّو اولین فرد از متوسمان رسول خدا) ٧۵الحجر، (. کنند بود، سپس امیر مؤمنان، آن گـاه حـسنین و  )ص( ّ

  .» تا روز باز پسین و قیامت)ع( از پس ایشان امامان از اوالد حسین
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  گيري نتيجه
ه در باب رجعت مد نظر اماميه، به صورت مـشروح بيـان شـد، نتـايج زيـر                   از آن چ   
  :آيد  ميدست به

رجعت مد نظر اماميه، عبارت اسـت؛ از بازگـشت مؤمنـان محـض و كـافران                  .1
 .)عج(مطلق، پس از مردن و قبل از قيامت، در عصر ظهور حضرت مهدي 

 .رجعت امري اختصاصي بوده و عموميت ندارد .2

 .ان مطلق، اختياري استرجعت در باره مؤمن .3

 .رجعت در خصوص كافران محض، اجباري خواهد بود .4

علـل غـائي    ترين    انتقام از ستمگران و رسيدن به اوج تكامل وشقاوت، از مهم           .5
 .رجعت است

 و پايدار و همچنـين ايجـاد انگيـزة قـوي، از        ي قو يا  هيايجاد روح   اميد بخشي،  .6
 .ثمرات باورمندي به رجعت استترين  مهم

اهر آيات قرآني بر رجعت در آخر الزمان، بـدون اسـتناد بـه روايـات        داللت ظ  .7
 .، استقاللي نبوده و صراحتي در معنا ندارد)ع( معصومان

 در باب رجعت آخر الزماني، بـسيار فـراوان بـوده و             )ع( روايات امامان معصوم   .8
 .تواتر معنوي دارد

 دليل  يا   عده ن دليل و از نظر    يتر  اجماع اماميه بر رجعت در عصر ظهور، عمده        .9
 .اصلي اين اعتقاد است

 در قرآن وجود ندارد كه با رجعت به معناي مـد نظـر اماميـه، مخالفـت                  يا  هيآ .10
 .داشته باشد

اعتقاد به رجعت هيچ تضميني در پي ندارد تا اين كه مشوقي بر گنـاه و توبـه                   .11
 .نكردن محسوب شود
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تـرين    مهـم رجعت سنخيتي با تناسخ، كه بطالن آن اثبات شده اسـت نـدارد و                .12
دليل بر امكان رجعت، وقوع آن در گذشته است كه مورد اتفاق همـة علمـاي                

  .اسالمي قرار دارد
ـ نو يكه م» ألكون مع الصادقين «با اشاره به سخن تيجاني در كتاب          رجعتـي كـه   : سدي

انـد و     اهل سنت هيچ گاه در صدد فهم و درك آن بر نيامده             شيعة اماميه بدان معتقد است،    
گيـريم    مي، نتيجه)221: ق 1427التيجاني السماوي، (ها نيز تعريف نشده است        ندر منابع آ  

اتهاماتي كه از جانب اهل سنت، در باره اعتقاد به رجعـت، بـه شـيعه وارد شـده اسـت،                     
... ق و ير، تفس يرسد كه اين اختالف شديد منجر به تكف         ياساس بوده و به نظر م       بي همگي

، در ابتدا به صورت نزاع لفظي بوده اسـت          )927 :2 ق، ج    1431قفاري،(شيعه شده است    
كه به خاطر تعصب كوركورانه و نبود درك صحيح مفهـوم رجعـت در نـزد شـيعه، هـم                    

 كـه اعتقـاد شـيعه در ايـن       درحالي. اكنون تبديل به اختالف اساسي و عقيدتي شده است        
ـ              خصوص به تبعيت از امامان خويش      ده جز اعتقاد به ثبـوت قـدرت اليـزال الهـي در زن

ست كـه ايـن     يـ ن) قيامـت (كردن مردگان، آن هم به صورت محدود و قبل از حشر اكبـر              
 اعتقاد به آن برابر بـا شـريك         گويي  چنين هدف طعن مخالفان قرار گرفته است، چنان كه        
 .قرار دادن به خدا يا انكار اصلي از اصول دين است



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
   و مĤخذمنابع

 نشر جهان: ، تهران2،ج)ع( عيون اخبار الرضا، ) ق1378(، ابن بابويه، ابو جعفر محمد بن علي. 

  ،1،جقواعـــد كلـــي فلـــسفي در فلـــسفه اســـالمي، )1365(ابراهيمـــي دينـــاني، غالمحـــسين ،
 .مركز اطالعات و مدارك اسالمي: قم

 ــد ــدكاظم،   ياحمـ ــاني، محمـ ــد، فرقـ ــايي از    «،)1391(زاده، محمـ ــه طباطبـ ــت عالمـ ــرون رفـ بـ
ــت در اند  ــشكله رجع ــم ــدرايي ــن ، »يشه ص ــسفه دي ــص   فل ــماره دوم، ص ــم، ش ــال نه -53، س

80. 

  ،مؤسسة انصاريان: ، قمألكون مع الصادقين، )ق1428(التيجاني السماوي، محمد. 

  ،مصحح سيد هاشم االیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة، )1362(حر عاملي، محمد بن حسن ،
 .انتشارات نويد :رسولي، تهران

  ،موسسة نشر : ، قمبدایة المعارف االلهیة فی شرح عقائد االمامیة، ) ق1417(خرازي، سيد محسن
 .االسالمي

 ،الدعوة االسالمیة الی وحدة اهل السنة و ، ) ق1335(علي ابوالحسن ابن حسن ابن مهدي،  خنيزي
 .دارالفكر: ، بيروتاالمامة
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  ،هدارالشامي: ، بيروتمفردات الفاظ القرآن، ) ق1412(راغب اصفهاني، حسين بن محمد. 

  ،دارالفكر: ، بيروتتاج العروس من جواهر القاموس، ) ق1414(زبيدي، محمد بن محمد. 

  ،دار الكتب : ، بيروت4،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ) ق1407(زمخشري، محمود بن عمر
 .العربي

  ،ــر ــبحاني، جعفـ ــشر : ، قـــم6،جبحـــوث فـــي الملـــل و النحـــل ، ) ق1408(سـ مؤســـسة النـ
 .)ع( مام الصادقاالسالمي، مؤسسة اال

    اســـالم و رجعـــت، )بـــي تــا )(معـــروف بــه شـــريعت ســنگلجي  (ســنگلجي، محمـــد بــاقر ،
 .نا  بي:تهران

  ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: ، تهران رشحات البحار،)1387(شاه آبادي، محمد علي. 

   ،ــحاق ــشنيزي، اســ ــاهري سرتــ ــرون  «، )1386(طــ ــزاع بــ ــع نــ ــت و رفــ ــاوي رجعــ معناكــ
 .170 – 147،صص46ماره ، شقبسات، »اي فرقه

  ،نشر المرتضي: ، مشهداالحتجاج، ) ق1403(طبرسي، ابو منصور احمد بن علي. 

  ،مرتضوي: ، تهرانمجمع البحرين، )1375(طريحي، فخر الدين بن محمد. 

  ،دار احياء التراث العربي: ، بيروتالتبيان في تفسير القرآن، ) ق1412(طوسي، محمد بن حسن. 

   بــه تحقيــق ســيد   رســائل الــشريف المرتــضي  ، ) ق1405(تــضي، علــم الهــدي، ســيد مر ،
 .دارالقرآن الكريم: مهدي رجائي، قم

  ،بــــرون رفــــت اســــتاد رفيعــــي  «،)1392(فرقــــاني، محمــــدكاظم، احمــــدي زاده، محمــــد
نامـــه (نامـــه فلـــسفه ديـــن  پـــژوهش، »شه صـــدرايييـــقزوينـــي از مـــشكله رجعـــت در اند

 .96-79، سال يازدهم، شماره اول، صص)حكمت

 ،یة، ) ق1431(ناصر عبداهللا علي،  قفاري : ، جيزه، عرض و نقداصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشر
 .دارالرضا

  ،موسسة الوفاء :، بيروت53و2،جبحار االنوار] الف[،) ق1404(مجلسي، محمد باقر. 

  ---------------- ،)1404کتب دارال:، به تحقيق سيد هاشم رسولي، تهرانمرآة العقول] ب[،) ق
 .االسالمیة

   ،ــزاد ــدي، بهـ ــادي     «،1394(محمـ ــاه آبـ ــت اهللا شـ ــر آيـ ــت از منظـ ــسفه رجعـ ــشه ، »فلـ انديـ
 .98 – 81، صص41، سال يازدهم، شماره نوين

  ،المؤتمر العالمي : ، قماوائل المقاالت في المذاهب و المختارات، ) ق1413(مفيد، محمد بن محمد
 .للشيخ المفيد
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 ---------------- ،)1413ــص، ) ق ــةت ــادات االمامی ــمحیح اعتق ــشيخ  : ، ق ــالمي لل ــؤتمر الع الم
 .المفيد

 ---------------- ،)1413المؤتمر العالمي للشيخ المفيد: ، قمالمسائل السرویة، ) ق. 

           ،یزیـة،  ) ق 1426(مقريزي، تقي الدين احمد بن عبد القادر بن محمد مکتبـة الـدار : ، مـصر  الخطط المقر
 .العربیة

 موسسه علمي و فرهنگي: ، قمفرق الشیعة، ) ق1404( اشعري قمي، نوبختي، سعد بن عبد اهللا.  


