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رجعت و تناسخ از جمله واژگان متداول در زبان مفسّاران ،متكلّماان و فالسافه اساالمی اسات.
جاي آن دارد که اوّالً در بان اين دو موبوع تنقي مناط صورت گيرد و معلوم شود که چاه تفااوت
اساسی ميان رجعت و تناسخ در کار است .ثانياً کدام يک مورد قبول علماي نامدار اسالمی میباشاد
و کدام يک از نظر عالمان تفسير ،کالم و فلسفه مردود است .اين مقاله در پی آن است کاه ايان دو
موبوع را واکاوي نمايد و ديدگاه علماي اين فن را بيان کند .در کُل ،رجعت از نظر عالماان تفساير
مورد قبل است ،چون يک حقيقت قرآنی است و نيز رجعت برخی از انساانهاا باا شارايط وياژه در
زمان ظهور مهدي (عج) مورد تأييد عالمان شيعی میباشد .امّا تناسخ به جميع اشكال خاود از نظار
فالسفة مشّاء و حكمت متعاليه مردود است ،گرچه برخی از فالسفة اشراقی برخی از انواع تناساخ را
پذيرفتهاند.
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مقدّمه
«رجعت» به معنی «بازگشتن» است و مراد از آن زنده شدن و بازگشتن گروهی از انسانها بعاد
از ظهورحضرت قائم (عج) میباشد تا نيكان با مشاهدة دولت آن بزرگوار شادمان شاوند و باه فايض
نصرت آن حضرت مفتخر گردند و انسانهاي بد نيز با مشااهدة دولتای کاه هرگاز نمایخواساتند،
غمگين گردند و به ذلّت و خواري رسند و عقوبت و عذان ببينند و باه دسات دوساتان آن حضارت
کشته شوند و امّا ديگر مردمان در قبرها میمانند تا در قيامت حابر گردناد .البتّاه در اثباات آن از
ادلّة عقلی و نقلی استفاده خواهد شد.
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«تناسخ» نيز انتقال نفو

انسانی از بدنی به بدن ديگر است و اين انتقال مایتواناد باه مرتباة

باالتر (تناسخ صعودي) يا مرتبة پايينتر (تناسخ نزولی) باشد .داليل متعدّدي که از ساوي حكمااي
اسالمی ارائه شده ،بعضی مبطل جميع اقسام تناسخ است؛ مانند برهان قوّه و فعال کاه خالصاة آن
اين است که پذيرفتن تناسخ به معناي پذيرفتن اتّحاد امر بالفعل با امار باالقوّه يعنای رو و جسام
است که واب البطالن می باشد و اگر به تناسخ در جهت نزول قايل شويم ،بايد حرکت ارتجااعی را
در وجود از اشد به انقص ب ذيريم که اين خود محال است .تناسخ صعودي را نيز نمیتوان پاذيرفت،
چرا که معناي آن اين است که نفس حيوانی منطبع در بدن و غيرمجارّد کاه ابازار ترقّای باه رتباة
انسانيّت را ندارد ،چون دست و پايش با غُل و زنجير شهوت و غضب بسته شده ،بتواند دگرگون شود
و به مرتبة باالتر صعود کند.
امّا رجعت که به معناي بازگشت نفو مفارق به ابدان دنيوي خود پايش از قيامات مایباشاد،
ارتباطی با تناسخ ندارد ،چرا که در رجعت سخن از تعلّق مجدّد رو به بدن خود بعد از قطع عالقاه
به ميان میآيد و بايد بدانيم که ارتباط نفس با بدن به صورت قوّت وجاود و غلباه و چيرگای او بار
بدن و مرگ به معناي عدم اِعمال اين برتري است و واب است که هرگاه نفاس توجّاه خاود را باه
بدن معطوف سازد ،منعی براي حيات مجدّد او در همين عالم مادّه درکاار نخواهاد باود و از طارف
ديگر ،داليل فراوان نقلی بعد از اثبات امكان عقلی رجعات ،وقاوع آن را حتمای مایساازد .در ايان
نوشتار ،پيرامون اين مسايل تحقيق شده است تا از اين طرياق موباوع ناامبرده معلاوم و مشاخّص
گردد.
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مفهومشناسی رجعت

رجعت در اصطال کالمی ،اعتقاد به بازگشت دو گروه از مردگان مؤمنان محض و کافران محض
پس از ظهور حضرت مهدي (عج) است تا مؤمنان از برپاايی حكومات جهاانی عادل شااد گردناد و
کافران از ذلّت و حقارت ستمگران متألّم شوند.
پاياش از رستاخيز خداوند گروهی از اين امّت را بااز مایگرداناد و عقياده باه رجعات يكای از
وياژگیهاي پيروان اهل بيت به شمار میرود .خداوند از رستاخيز بازرگ بارهاا خبار داده اسات ،از
جمله میفرمايد« :و [ياد کن] روزي را که کوهها را به حرکت درمیآوريم و زمين را آشكار [و صاف]
میبينی و آنان را گِرد میآوريم و هي يک را فروگذار نمیکنيم :وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْ َ
بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا :و روزى را به خاطر بياور که کوهها را به حرکت درآوريام
و زمين را آشكار (و مسط ) مىبينى و همة آنان [= انسانها] را برمىانگيازيم و اَحَادى از ايشاان را
فروگذار نخواهيم کرد» (الكه.)87 /،
به گفتة برخی از مفسّران معاصر« ،رجعت از عقاياد معاروف شايعه اسات و تفساير آن در ياک
عبارت کوتاه چنين است که بعد از ظهور مهدي و در آستانة رستاخيز ،گروهی از مؤمناان خاالص و
کفّار و طاغيان بسيار شرور به اين جهان بازمیگردند :گروه اوّل مدارجی از کمال را طی میکنناد و
گروه دوم کيفرهاي شديدي میبينند» (مكارم شيرازي و ديگران ،6879 ،ج .)999 :69
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رجعت از مادّة «ر ج ع» به معناي انصراف و بازگشت است .لغتشناسان در ذيل اين مادّه تقريباً
ديدگاهی مشترک دارند .طريحی در مجمعالبحرين (ر.ک؛ طريحای6862 ،ق ،.ج  )696 :8و راغاب
در مفردات (ر.ک؛ راغب )622 :6828 ،رجعت را به «يک بار بازگشت» معنا نماودهاناد و ايماان باه
رجعت را اعتقاد به بازگشت به دنيا بعد مرگ دانستهاند .صاحب التّحقيق (ر.ک؛ مصاطفوي،6878 ،
ج )16 :8بعد از آنكه ديدگاه لغويان را در اين بان بيان کرده ،در آخر جمعبندي میکند و میگوياد
فرق بين رجوع و اِيان آن است که «ايان به برگشتن با اراده و اختياار باه آخارين نقطاه و انتهااي
مقصد گفته میشود ،امّا رجوع درمعناي اعمّ از آن استعمال میشود» (همان) .اصل مادّة رجوع را به
معناي برگشتن به مبدأ و جايگاه اوّل میدانند؛ يعنی به هر چيزي که از حالت يا مكاان خاصّای باه
حالت و مكان اوّل خود برگردد ،رجوع گفته میشود و فرق نمیکند که با اختيار برگاردد ياا بادون
اختيار.
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واژگان مرتبط با رجعت
با نگاه اجمالی به آيات و روايات و ادعيّه ،با واژههايی مواجه میشاويم کاه ياا صاراحتاً از حياث
معناي لغوي و اصطالحی به معناي «رجعت» هستند يا با کمک قراين ديگر مقصود را مایرساانند؛
مانند الکر  ،العود ،البعث ،الرّد ،الحشر ،النّشر ،اإليان . ...امّا کلمهاي که صراحتاً مقصاود از رجعات را
که همان «بازگشت مردگان به دنيا در آخرالزّمان» باشد« ،الکرّ » و «االيان» میباشاد کاه در ذيال
اين واژه و واژگان ديگر بررسی میشود.
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معنای «الکرة»
ابنمنظور در لسانالعرن و زبيدي در تاجالعرو و رازي در مختارالصّحا « ،الكرّه» را به معنااي
«يک بار بازگشتن» و جمع آن را الكرّات دانسته است و آن را به ايجااد و بارانگيختن خلاق پاس از
نابودي آن تعري ،نمودهاند.
در تحليل اين سخن بايد گفت که گرچه مقصود اينان از تعري ،ياد شده ،بارانگيختن خلاق در
قيامت است ،لكن با توجّه به رواياتی که ذيل آية  1سورة اسراء (ثُـمَّ رَدَدْنَـا لَکُـمُ الْکَةرةةَ عَلَـیْهِمْ
وَأَمْدَدْنَاکُم بِأَمْوَالٍ وَ بَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیرًا :س س شما را بر آنها چيره مىکنايم ،»...از اماام
صادق (ع) نقل شده است و در پی خواهد آمد کاه مقصاود از «الكارّه» در آياة ماذکور بارانگيختن
شماري از انسانها هنگام رجعت خواهد بود.
امام صادق (ع) در بازشماري روزهاي خدا با توجّه به اينكه یةومالکةرّ را در مقابال ياومالقياماه
ذکرفرموده ،الكرّه را همان رجعت دانستهاند« :أَيّامُ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَالَثَةٌ :يَومٌ يَقُومُ القَائِمُ ،وَ يَومُ الکَرَّ  ،وَ
يَومَ القِیَامَة» (حلّی6876 ،ق ،.ص 62و مجلسی6868 ،ق ،.ج.)18 :98

معنای «اإلیاب»
ايان از مادّة «آن ،يؤون» به معنااي «الرّجاوع :بازگشات» (ابانمنظاور6862 ،ق ،.ج  866 :6ا
 )862يا به معناي «بَرنٌ مِنَ الرُّجُوع :...نوعی از بازگشت» میباشد (راغب اإلصافهانی.)86 :6828 ،
طريحی در مجمعالبحرين آية  89از سورة غاشيه(إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَهُمْ) را به معنااي «بازگشات بعاد از
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مرگ» تفسير نموده است (ر.ک؛ طريحی6862 ،ق ،.ج686 :6ا  .)686همچنين در توبي فرازي از
زيارت جامعة کبيره مبنی بر«جِئتُکَ يَا ابنَ اَمِيرالمُؤمِنِينَ وَافِداً إِلَيكُم وَ قَلبِی مُسلِمٌ لَكُام  ...فَمَعَكُام
مَعَكُم الَ مَعَ عَدُوِّکُم إِنگی بِكُم وَ بِِِيَابِكُم مِنَ المُؤمِنِينَ وَ بِمَن خَالَفَكُم وَ قَتَلُكُم مِنَ الكَاافِرِينَ :اي پسار
اميرمؤمنان! من به محضر شما شرفيان شدم ،در حالی که دلم تسليم شما و آمادة ياري شما است...
من با شمايم؛ با شمايم ،نه با دشمنان شاما .مان نسابت باه شاما و بازگشات [= رجعات] شاما از
ايمانآورندگان و نسبت به آنان که شما را کشتند ،از کافرانم» طريحی میگويد مراد اقرار به رجعت
در دولت قائم (عج) است« :يُرِيدُ بِذَلِکَ اإلِقرَارَ بالرَّجعَة فِی دَولَة القَائِمِ» (همان) و «مُاؤمِنٌ بِِِيَاابِكُم»...
نيزدر همان زيارت به «اعتقاد به رجعت» معنی شده است« :أَي مُعتَقَدٌ بِرُجُوعِكُم فِای الادُّنيَا لِاأَعالَءِ
الدِّينِ وَاإلِنتِقَامِ مِنَ الكَافِرينَ وَالمُنَافِقِينَ وَ قَصمُ شَوکَة المُعَانِدِينَ قَبالَ يَاومِ القِیَامَةة وَالادِّينِ» (شابر،

معنای «العود»
«الْعَوْدُ الرُّجُوعُ إِلَی الشَّیءِ بَعدَ اإلِنصِرَافِ عَنهُ إِمَّا إِنصِرَافاً بِالذَّاتِ أَو بِالقَولِ وَ العََیمَة .راغب «عاود»
را به معناي بازگشتن به چيزي بعد از انصراف از آن ،اعمّ از انصراف ذاتی يا قولی يا قصد گرفته است
(ر.ک؛ راغب اإلصفهانی )896 :6828 ،و برخی نيز آن را به يک بار بازگشتن معنا نمودهاند« :العَةودَ ُ
عَودَ ُ مَةرَّ وَاحِةََ » (ابانمنظاور6862 ،ق ،.ج  .)861 :8گرچاه از ايان عباارت معنااي اصاطالحی
«رجعت» به دست نمیآيد ،لكن برخی از مفسّران با کمک روايات صادره از اهل بيت (ع) ،معااد در
آية  29از سورة قصص را به معناي «رجعت» مصطل تفسير کردهاند .عالّمه مجلسی نيز معاد در آيه
را رجعت به دنيا دانسته است« :إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيکَ القُرآنَ لَارَادُّکَ إِلَای مَعَاادٍ؛ أَي رَجعَةةُ الادُّنيَا»
(مجلسی6868 ،ق ،.ج .)666 :98

معنای «البعث»
بعث به معناي و فرستادن آمده است و خداوند متعال نيز باه اعتباار اينكاه مردگاان را بعاد از
مردن زنده میکند« ،باعث» خوانده شده است« :اَلبَاعِثُ ،الَّذِي يحيَی الخَلقَ بَعدَ مَاوتِهِم» (طريحای،
6862ق ،.ج  .)861 :6در برخی از روايات و تفاسير« ،بعث» به معناي رجعت مصاطل آماده اسات،
چنانکه شيخ مفيد در تفسير آية  82از سورة نحل بعث را به معناي رجعت دانساته اسات و گفتاه:

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

6868ق.)616 :.

محمّدحسين بيات و فردين دارابی

81

«آية «وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ الَ یَبْعَثُ اللّهُ مَن یَمُوتُ »...افراد مورد نظر خاود را از جهتای
موحّد و از جهت ديگر ،آنان را منكر قيامت (معاد) معرّفی کرده است و اين نوع اعتقاد يعنای جماع
بين اعتقاد به توحيد با انكار معاد در ميان مسلمانان ،بلكه غير مسلمانان نيز وجود نادارد .پاس ماا
چارهاي نداريم جز اينكه مراد از بعث در آيه را رجعت بگيريم و آن افراد را منكر رجعات بشاماريم»
(مفيد6868 ،ق .)889 :.در روايتی نيز از زنده شدن عُزير پيامبر بعد از  666ساال باه بعاث تعبيار
شده است.
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معنای «الخروج»
امام صادق (ع) میفرمايد« :هر کس دعاي عهد را چهل صب بخواند ...فَِِن مَاتَ قَبلَهُ أَخرَجَهُ اهللُ
مِن قَبرِهِ :...اگر قبل از ظهور بميرد ،خداوند او را از گورش (در زمان رجعت) خارج خواهد کرد».

معنای «الحشر»
حشر يعنی گرد آوردن ،جمع نمودن (ر.ک؛ طريحی6862 ،ق ،.ج )967 :6و برانگيختن .برخای
روايات در تفسير آية  28از سورة نمل (وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن یُکَذِّبُ بِآیَاتِنَـا فَهُـمْ
یُوزَعُونَ) حشر را به معناي رجعت گرفتهاند با اين استدالل که در قيامت همة امّاتهاا و گاروههاا
محشور خواهند شد نه گروه خاصّی و حشر گروه خاص فقط در دنيا و رجعت اتّفاق میافتد (قمای،
6868ق ،.ج  81 :8و طوسی ،بیتا ،ج  .)686 :2همچنين مفسّران نيز حشر را باه دو قِسام تقسايم
کردهاند« :حشرِ عام و حشرِ خاص» (مستدک سفينة البحار ،ج  .)68 :6حشار عاام هماان قيامات
است و حشر خاص که در رجعت میباشد.6

مفهومشناسی تناسخ
واژه تناسخ از ريشة نسخ است که در لغت به معناي «يكديگر را نسخ کردن» (معين ،بیتا ،ج :6
 ،)6689زايل ساختن (راغب اإلصفهانی ،)866 :6828 ،باطل کردن (مصطفوي ،6878 ،ج ،)61 :68
جابجايی (الشّرتونی البنانی6861 ،ق ،.ج  )866 :9و از بين بردن چيزي به چيز ديگر که در پای آن
میآيد» (راغب اإلصفهانی )866 :6828 ،آمده است .از اين رو باه آماد و شاد زماانهاا کاه در پای
يكديگر صورت میگيرد ،تناسخ ازمنه گويند (لويس6661 ،م.)269 :.
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تناسخ در اصطال که از آن به تقمّص نيز تعبيرمیشود« :التَّنَاسُخُ إِنتِقَالُ النَّفسِ النَّاطِقَة مِن بَدَنٍ
إِلَی بَدَنٍ آخِرٍ وَ يُعرَفُ بِالتَّقَمُّصِ» (الشّرتونی البنانی6861 ،ق ،.ج :8تقمص الرّو )؛ يعنی عبارت است
از« :انتقال نفس ناطقه از بدنی به بدنی ديگر به منظور تحمّل کيفر يا برخورداري از پاداش در برابار
اعمال گذشته و رسيدن به کمال در دنيا» (مصاحب ،بایتاا ،ج 178 :6و صادراي شايرازي:6877 ،
.)66
درتناسخ چند چيز مد نظر است که عبارتند از:

رجعت ،ادلّه و ویژگیهای آن
ادلّة عقلی بر امکان رجعت
عمدهترين داليلی که براي اثبات رجعت به آنها استناد شده ،ادلّة نقلی است که از کتان و سنّت
استفاده میشود .حال قبل از پرداختن به داليل نقلی سؤال اين است که آيا رجعت باا دليال عقلای
هم قابل اثبات است يا نه در پاسخ اين سؤال بايد گفت با اينكه تكيهگاه اصلی مثبتين رجعت آيات
قرآن و روايات اهل بيت است ،با وجود اين برخی خواستهاند در کنار آنها باا فاراهم نماودن برخای
مقدّمات ،رجعت را از طريق عقلی نيز اثبات نمايند که برخی از آن موارد در اينجا مورد اشااره قارار
میگيرد.
ال )،بهترين دليل براي امكان رجعت وقوع آن در عصرهاي گذشته است کاه «ادلگ دليال علای
امكان شیء وقوعه» همين که چيزي در زمانی وقوع پيدا کند و از عدم پا به عرصاه وجاود بگاذارد،
براي اثبات امكان آن چيز کافی است شواهد اين قسمت از بحث را در ادلّة نقلی بيان خواهد شد.
ن) دليل ديگري که میتوان از آن براي اثبات امكان رجعت مدد گرفت ،دليل مشابهت اسات از
بان اينکه «حُكمُ األَمثَالِ فِيمَا يَجُوزُ وَ فِيمَا الَ يَجُوزُ وَاحِدٌ» وقتی دو چيز از هر جهت باا هام تشاابه
داشتند ،احكام آنها هم از جهت امكان يا عدم امكان يكی خواهد بود .حال با توجّه به مقدّماة فاوق،
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6ا وجود چند بدن عنصري يا طبيعی و حدّاقل دو بدن و کالبد8 .ا وجاود رو و نفاس ناطقاه.
8ا خروج رو از بدن8 .ا انتقال رو به بدن جسمانی ديگر9 .ا عشق و گرايش باين رو و جساد.
1ا بدن منتقلٌإليه منفصل از بدن منتقلٌمنه باشد7 .ا تناسب رو و بدن از جهت اخالق و افعال.
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مسألة رجعت به جهان مادّي با مسألة حيات مجدّد در روز رستاخيز کامالً مشابهت دارد و رجعات و
معاد دو پديدة همگون هستند ،با اين تفاوت که رجعت محادودتر باوده ،قبال از قيامات باه وقاوع
میپيوندد و افراد خاصّی بعد از مردن به اين جهان بازمیگردند ،امّا در معاد همة انسانها برانگيخته
شده ،زندگی ابدي خود را آغاز میکنند .بنابراين ،کسانی که امكان حيات مجدّد را در روز رستاخيز
پذيرفتهاند ،بايد رجعت را که زندگی دوباره در اين جهان اسات ،ممكان بدانناد و از آنجاا کاه روي
سخن ما با مسلمانان است و مسلمانان اعتقاد به معاد را از اصول شريعت خود میدانند ،ناچاار باياد
امكان رجعت را نيز ب ذيرند ،چرا که معاد از نظر يک فرد مسلمان ،معااد جسامانی عنصاري اسات؛
يعنی رو آدمی به همين بدن مادّي عود میکند .حال اگر چناين بازگشاتی در آن مقطاع زماانی
مقرون به اشكال و مانع نباشد ،طبعاً بازگشت آن بدين جهان قبل از قيامت نيز مقارون باه اشاكال
نخواهد بود ،چرا که امر محال در هي زمانی انجامپذير نيست (سبحانی89 :6877 ،ا .)81

ادلّة نقلی (قرآن و روایات) وقوع رجعت در امّتهای پیشین
وجود مواردي از بازگشت به دنيا بعد از مرگ و زنده شدن گروهای از مردگاان در اُمَام گذشاته
حكايت از وقوع رجعت در ميان امّتهاي گذشته مینمايد و قرآن به برخی از آن موارد اشاره کارده
است که خود بهترين دليل بر امكان وقوعی رجعت است و الهامبخش اين نكته اسات کاه بازگشات
مردگان به دنيا (رجعت) امري است ممكن و قابل قبول که با سنّتهاي الهی نيز مخالفت ندارد.
در آيات متعدّدي از قرآن کريم براي اثبات اينكه خداوند متعال قادر بر زنده کاردن مردگاان در
روز رستاخيز میباشد ،نمونههايی از زنده شدن افراد بعد از مرگ در امّتهااي گذشاته را ياادآوري
کرده ،مردم را دعوت به عبرتآموزي نموده است.
در اينجا الزم است آياتی را که داللت بر وقوع رجعت در ميان گذشتگان ماینماياد ،باه هماراه
روايات و مالحظاتی که مفسّران ذيل آن آيات ذکر نمودهاند ،بيان کنيم تا مبرهن شود رجعت ماورد
ادّعاي گروه خاصّی از مسلمانان (تشيّع) امر جديدي نبوده ،بلكه نمونههايی نظير آن قابالً در تااريخ
اتّفاق افتاده است:
6ا «أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةة عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ یُحْیِی هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَـامٍ

تفاوتهای اساسی رجعت و تناسخ با تکیه بر آیات و روایات

86

فَانظُرْ إِلَى طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ آیَةةً لِّلنَّاسِ وَانظُـرْ إِلَـى
العِظَامِ کَیْ َ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ :يا

مفسّران در اينكه آن شخص چه کسی بوده ،عزير پيامبر بوده يا ارميا يا  ...و نيز در مورد قريهاي
که آن شخص از آن گذر کرده ،اختالف نظر دارند و روايات نياز در ايان زميناه مختلا ،اسات کاه
روشن شدن آن موارد در بحث مورد نظر تأثيري ندارد ،لذا ما از پرداختن به آنها خودداري میکنيم،
لكن آنچه مهم به نظر میرسد اينكه آيه اشاره به سرگذشت کسی میکند که در اثناي سافر خاود،
در حالی که بر مرکبی سوار بود و مقداري آشاميدنی و خوراکی همراه داشات ،از کناار ياک آباادي
گذشت که به شكل وحشتناکی در هم ريخته و ويران شده بود و اجسااد و اساتخوانهااي پوسايدة
ساکنان آن به چشم میخورد ،هنگامیکه اين منظرة وحشتزا را دياد ،گفات چگوناه خداوناد ايان
مردگان را زنده میکند
البتّه اين سخن از روي انكار و ترديد نبود ،بلكه از روي تعجّب بود؛ زيارا قاراين موجاود در آياه
نشان میدهد که او يكی از پيامبران الهی بوده که در ذيل آيه میخوانيم خداوند با او ساخن گفتاه
است و روايات نيز اين حقيقت را تأييد میکند .در اين هنگام خداوند جان او را گرفت و يكصد سال
بعد او را زنده کرد و از او سؤال کرد چقدر در اين بيابان بودهاي ! او که خيال مایکارد مقاداري در
آنجا درنگ کرده ،فوراً در جوان عرض کرد :يک روز يا کمتر! به او خطان شاد کاه يكصاد ساال در
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همانند کسى که از کنار يک آبادى (ويران شده) عبور کرد ،در حالى که ديوارهاى آن روى سق،هاا
فرو ريخته بود (و اجساد و استخوانهاى اهل آن در هر سو پراکنده بود .او باا خاود) گفات :چگوناه
خدا اينها را پس از مرگ زنده مىکند ! (در اين هنگام) خدا او را يكصد سال ميراناد ،سا س زناده
کرد و به او فرمود :چقدر درنگ کردى ! گفت :يک روز يا بخشى از يک روز .فرمود :نه ،بلكاه يكصاد
سال درنگ کردى! نگاه کن به غذا و نوشيدنى خود (که همراه داشتى ،با گذشت ساالها) هاي گوناه
تغيير نيافته است! (خدايى که چنين موادّ فاسدشدنى را در طول اين مدّت حفظ کرده ،بر همه چيز
قادر است )،ولى به االغ خود نگاه کن (که چگونه از هم متالشى شده! ايان زناده شادن تاو پاس از
مرگ هم براى اطمينان خاطر توست ،و هم) براى اينكه تو را نشانهاى براى ماردم (در ماورد معااد)
قرار دهيم( .اکنون) به استخوانها(ى مرکب سوارى خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته ،به هام
پيوند مىدهيم و گوشت بر آن مىپوشانيم! هنگامى که (اين حقايق) بر او آشكار شد ،گفت :مىدانم
خدا بر هر کارى توانا است» (البقره.)896 /
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اينجا بودهاي .اکنون به غذا و آشاميدنی خود نظري بيفكن و ببين چگوناه در طاول ايان مادّت باه
فرمان خداوند هي گونه تغييري در آن پيدا نشده است ،ولی براي اينكه بدانی يكصد سال از مارگ
تو گذشته است ،نگاهی به مرکب سواري خود کن و ببين از هم متالشای و پراکناده شاده اسات و
مشمول قوانين عادي طبيعت گرديده است و مرگ آن را از هم متفرّق ساخته است .س س نگاه کن
و ببين چگونه اجزاي پراکندة آنرا جمعآوري کرده ،زنده میکنيم .او هنگامیکه اين منظره را ديد،
گفت میدانم که خداوند بر هر چيزي توانا است؛ يعنای هاماکناون آراماش خااطر ياافتم و مساألة
رستاخيز مردگان در نظر من شكل حسّی به خود گرفت (مكاارم شايرازي و ديگاران ،6879 ،ج :8
869ا .)868
طبري دربارة غرض آيه مینويسد« :خداوند متعال از طريق زنده کردن اين شخص و ديگر موارد
مشابه خواسته است به منكران قدرت خود بفهماند که زنده کردن مردگان در مقابل قادرت اليازال
الهی هي است» (طبري6869 ،ق ،.ج  .)86 :8عالّمه طباطبائی آيه را صري در زنده شادن پاس از
مرگ میداند و میفرمايد« :ظاهر آيه داللت دارد بر اينكه خداوند متعاال آن شاخص را قابض رو
نموده مانند مردگان و بعد از صد سال وي را با برگرداندن رو وي باه بادنش زناده نماوده اسات»
(طباطبائی6868 ،ق ،.ج .)816 :8
نكتة مورد نظر در بيان اين نظريّهها اين است که اکثر مفسّران شيعه و سانّی ظااهر آياه را باه
زنده شدن شخص مورد نظر آيه بعد از سالها مردن حمل نمودهاند .اين خاود باه معنااي پاذيرش
وقوع رجعت در امّتهاي گذشته است.
8اا « وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّـهَ جَهْةرَةً فَأَخَـذَتْکُمُ الصَّةاََِِةُ وَأَنـتُمْ
تَنظُرُونَ * ثُمَّ بَعَثْنَاکُم مِّن بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ :و (نيز باه يااد آورياد) هنگاامى را کاه
گفتيد :اى موسى! ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد ،مگر اينكاه خادا را آشاكارا (باا چشام خاود)
ببينيم! پس صاعقه شما را گرفت ،در حالى که تماشا مىکرديد! * سا س شاما را پاس از مرگتاان
حيات بخشيديم تا شايد شكر (نعمت او را) بهجا آوريد» (البقره 91 /ا .)99
وقتی موسی (ع) میخواست از بين بنیاسرائيل خارج شود و باه ميقاات پروردگاار خاود بارود،
ايشان را وعده داد که بعد از سی روز برگردد ،و چون خداي تعالی ده روز بر مدّت ميقات افزود و در
نتيجه ،مراجعت موسی ده روز عقب افتاد ،بنیاسرائيل به يكديگر گفتند :موسی باا ماا خُلا ،وعاده
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کرد و به همين بهانه ،کردند آنچه را که نمیبايست میکردند ،و بعد از آن در اين آيات باه داساتان
گروهی از پيروان حضرت موسی (ع) اشاره شده که خواساتار ديادار خادا بودناد و چناين خواساته
ناروايی سبب نزول عذان بر آنان گرديد و به مرگ آنها انجاميد ،ولی خداوند آناان را حياات دوبااره
بخشيد (طباطبائی6868 ،ق ،.ج .)882 :2
برخی از مفسّران معتقدند که اين آيات دربارة هفتاد نفر از قوم بنایاسارائيل ناازل شاده اسات
(ر.ک؛ همان ،ج  888 :2و طوسی ،بیتا ،ج  )998 :8که در آياة «وَالَّذِینَ عَمِلُواْ السَّیِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ
مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ :و آنها که گناه کردند و بعد از آن توبه نمودند

امام ربا (ع) در تفسير اين آيه فرموده است« :چون خداوند با موسی ساخن گفات ،موسای باه
سوي قوم خود رفته ،واقعه را خبر داد .گفتند :ما هرگز ايماان نيااوريم تاا ساخن خادا را بشانويم.
حضرت موسی از آن جمعيّت هفتصد هزار نفري ،هفتااد هازار نفار و از آن ،هفات هازار و از آناان،
هفتصد و از آنان ،هفتاد نفر انتخان کرده ،با خود به کوه طور برد .چون کالم خدا را شنيدند ،گفتند:
ما هرگز به تو ايمان نياوريم تا خدا را آشكارا ببينيم .پس خداوند صااعقهاي فرساتاد و در اثار ظلام
خود از صاعقه مردند .موسی عرض کرد :خداوندا! اگر قوم ،مرا ماتّهم کنناد کاه تاو چاون باه دروغ
دعوي پيامبري میکردي ،اينان را بردي و کُشتی ،جوان آنان را چه بگويم خداوند دوباره ايشاان را
زنده کرد و همراه او فرستاد» (ابنبابويه ،6822 ،ج .)672 :8
از تصري امام (ع) بر مردن آنها به سبب صاعقه و دوباره زنده شدن آنها میتوان به اين آياه بار
وقوع رجعت استدالل نمود.
مفسّران شيعه و اکثر مفسّران سنّی (ر.ک؛ زمخشاري6829 ،ق ،.ج  ،688 :6طباري6869 ،ق،.
ج888 :6ا 886؛ سايوطی6819 ،ق ،.ج76 :6؛ آلوسای ،بایتاا ،ج 621 :6و شايرازي ،6818 ،ج :8
 .)21صاعقهگرفتگی را به مرگ اصحان موسی تفسير کردهاند .در اين صورت ،آيه از مصاديق وقاوع
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و ايمان آوردند( ،اميد عفو او را دارند؛ زيرا) پروردگار تو در پى اين کاار ،آمرزناده و مهرباان اسات»
(األعراف ،)698 /موسی هفتاد نفر از مردان را براي ميقات ما برگزيد .پس چون لرزش شديد آنان را
درگرفت ،موسی عربه داشت :پروردگاارا اگار مایخواساتی مان و ايشاان را پايش از ايان هاالک
میکردي .اين سخن اشاره به همان قضيه دارد .به هر روي ،در آيات ياد شده به روشانی از مارگ و
هالکت و زنده شدن شماري از انسانها گفتگو به ميان آمده است.
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رجعت خواهد بود .برخی خواستهاند صاعقهگرفتگی را به بيهوشی تفسير نمايند ،لكن توجّه نكردهاند
که اين تفسير با تصري ذيل آية «ثُمَّ بَعَثْنَاکُم مِّن بَعْدِ مَوْتِکُمْ» که به صراحت از مرگ آنها ساخن
گفته سازگاري ندارد.

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

فيض کاشانی در تفسير صافی به اين نكته عنايت نموده است و نوشته« :اينكاه در آياه بعاث را
مقيّد به موت نموده است و گفته بعد از مرگشان مبعوث نموديم ،به خاطر ردّ احتماالت ديگر مثال
بعث و برانگيختن بعد از خوان يا بيهوشی ،بوده است» (فيض کاشانی6868 ،ق ،.ج  .)688 :6البتّاه
اين بيان را احتماالً ايشان از بيضاوي از مفسّران اهل سنّت گرفته باشد ،چون وي نياز عاين هماين
عبارتها را دارد (البيضاوي الشيرازي6861 ،ق ،.ج .)28 :6
در تفسير غرائب القرآن نيز «فَأَخَذَتْکُمُ الصَّاََِِةُ» را به معناي موت گرفته ،آنگااه شابهة اينكاه
«صعق» به معناي «بيهوشی» باشد ا همچنانکه در آية  688اعراف به معناي بيهوشای اسات ا باا
اين بيان ردّ کرده که در آية «وَخَرَّ موسَى صَعِقًا» (األعراف )688/کلمة «أَفَاقَ» قرينه است بر اينكه
«صعق» به معناي موت نبوده ،بلكه به معناي بيهوشی بوده است (نيشابوري6861 ،ق ،.ج .)866 :6
در تفسير زاد المسير هم ابنجوزي از مفسّران اهل سنّت به اين شبهه که صعق ممكن است باه
معناي بيهوشی باشد ،اشاره نموده است و در ردّ آن نوشته« :خداوند بين اين دو مورد فرق گذاشاته
آنجا که صعق را در مورد موسی به کار برده بعدش فرموده« :فَلَمَّا أَفَاقَ» که اين قرينه اسات کاه در
آنجا به معناي بيهوشی بوده ،ولی در آية مورد نظر ،خودش تصري دارد بر اينكه «ثُمَّ بَعَثْنَاکُم مِّـن
بَعْدِ مَوْتِکُمْ» (جوزي6867 ،ق ،.ج .)17 :6
الزم به ذکر است که برخی با استناد به آية «وَخَرَّ موسَى صَعِقًا» خواستهاند در آية مورد بحث
هم «صعق» را به معناي بيهوشی بگيرند تا بدين وسيله در داللت آيه بر وقوع «رجعت» شبهه ايجاد
نمايند ،لكن همانگونه که بيان شد ،قبل از مدافعين رجعت ،خود مفسّران اهل تسنّن اين ساخن را
رد کردهاند .در اين ميان ،گروه ديگري از مفسّران اهل سنّت نيز هستند که عالقه دارند ظاهر آيه را
به نحو ديگري توجيه نمايند که داللت بر رجعت نكند که اينجا به دو مورد از آنها اشاره میشود.
ال )،صاحب المنار در اين زمينه مینويسد« :به نظر استاد منظور از اين آيه اين است که بعد از
مردن گروهی از شما در حادثة صاعقه ،خداوند فرزندان و نسلهاي فراوان به شما داد تاا دودمانتاان
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منقرض نشود( »...رشيدربا6878 ،ق ،.ج  .)888 :6در جاي ديگر مینويسد« :مراد از برانگيختن در
اين آيه گسترش نسل کسانی است که در اثر صاعقه مردند ،چرا که گمان میرفات باه سابب ايان
مرگ نسل ايشان نيز منقطع گردد ،امّا خداي يگانه بر آناان منّات نهااد و بازماندگانشاان را فزونای
بخشيد تا شكرگزار نعمتهاي حق باشند و مانند پيشينيان خود ناس اسی نكنند» (همان).
در ردّ سخن او بايد گفت که اين سخنان يک نوع تفسير به رأي بيش نيست که رساول گرامای
همگان را از آن بازداشت؛ زيرا اين جمله را کاه «ثُمَّ بَعَثْنَاکُم مِّن بَعْـدِ مَـوْتِکُمْ» (البقاره )91 /باه

تأويل کند ! نظيار «وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ الَ یَبْعَثُ اللّهُ مَـن یَمُـوتُ :...آنهاا ساوگندهاى
شديد به خدا ياد کردند که هرگز خداوند کسى را که مىميرد ،برنمىانگيزد!( » ...النّحل.)82 /
خداوند متعال دربارة روز قيامت میفرماياد«:إِنَّمَا یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى یَبْعَثُهُمُ
اللّهُ ثُمَّ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ :تنها کسانى (دعوت تو را) مىپذيرند که گوش شنوا دارند؛ امّا مردگان (و آنها
که رو انسانى را از دست دادهاند ،ايمان نمىآورند و) خدا آنها را (در قيامت) برمىانگيزد ،س س به
سوى او بازمىگردند» (األنعام .)81/از زبان کافران نياز حكايات مایکناد...« :وَلَـئِن قُلْـتَ إِنَّکُـم
مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِالَّ سِحْرٌ مُّبِینٌ ... :و اگر (به آنهاا) بگاويى:
شما بعد از مرگ برانگيخته مىشويد ،مسلّماً کافران مىگويند :اين سحرى آشكار است!» (هود.)7 /
به راستی آيا با وجود اين آيات و آيات ديگر جايی براي توجيه نويسندة المنار باقی میماند و آيا
او دليلی بر اين تأويل خود میتواند ارائه دهد ! مضاف بار اينكاه اينگوناه آياات توسّاط معصاوم در
همين معنی تفسير و بيان شده است.
ن) آلوسی در رو المعانی درذيل آيه با اشاره به تفاسير مختلا ،يكای از احتمااالت را چناين
بيان کرده است:
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دست هر عرنزبان يا فرد آشنا به زبان عرن بدهيد ،میگويد مقصود آن زنده کاردن پاس از مارگ
است و معنايی غير از اين به ذهن کسی خطور نمیکند ،تنها اين مورد نيست که اين جمله چناين
مفادّي دارد ،بلكه در قرآن موارد ديگري نيز ديده میشود که کلمة «بعث» همراه «موت» يا پاس از
آن ذکر شده است .حال آيا اين مفسّر محترم حابر است تمام اين آيات را به همين طريق تفسير و

88
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بعضیها موت را به معناي جهل ،و بعث را به سنّت تعليم تفسير کردهاند ،چرا که هم در قرآن و
هم در کالم نظمی و نثري زياد پيدا میشود که از جهل و نادانی به موت تعبير شاده اسات و بعاث
نيز به معناي تعليم آمده است .بنابراين ،معناي آيه چنين میشاود :شاما را بعاد از نادانيتاان آگااه
نموديم»( 6آلوسی ،بیتا ،ج  .)818 :6البتّه خود وي بعد از نقل اين وجه ،آن را بعياد دانساته اسات
(ر.ک؛ همان).
به طور کلّی ،تتبّع در کُتُب تفسير گوياي آن است که همة نويسندگان کُتُب تفساير همگاام باا
مفسّران نخستين قرآن مانند قتاده ،اکرمه ،سدي ،مجاهد ،زجاج و ابنعبّا بر اين نظر اتّفاق دارناد
که هفتاد تن از افراد قوم بنیاسرائيل در اثر صاعقهاي آسمانی جان خود را از دست دادند و خدا بار
ايشان مرحمت فرموده ،براي دوّمين باار آناان را باه دنياا بازگرداناد .در ايان مياان ،نگارنادگانی را
میبينيم که در کتان تفسير خود باه توجياه آياه پرداختاهاناد و بارخالف هماة صااحبنظاران و
پژوهشگران برخی مطالب را بيان داشتهاند و جاي بسی شگفتی است که اينان (اهل سنّت) با آنكاه
اعتراف دارند خداوند متعال آن گروه را بار ديگر پس از فرود آمدن صاعقة مرگبار ،در برابر ديادگان
حيرتزدة بنیاسرائيل زنده کرد ،چگونه روا نمیدانند که خداوند گروههايی از ايان امّات را پاس از
مردنشان به اين دنيا بازگرداند !
8اا «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
کَذَلِکَ یُحْیِی اللّهُ الْمَوْتَى وَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ :و (به ياد آوريد) هنگامى را که فردى را
به قتل رسانديد .س س دربارة (قاتل) او به نزاع پرداختياد و خداوناد آنچاه را مخفاى ماىداشاتيد،
آشكار مىسازد * .س س گفتيم :قسمتى از گاو را به مقتول بزنيد (تا زناده شاود و قاتال را معرّفاى
کند) .خداوند اينگونه مردگان را زنده مىکند و آيات خود را به شما نشان مىدهد تا شاايد انديشاه
کنيد» (البقره78 /ا.)78
اين داستان مردي است که به دست خويشان خود مخفيانه به قتل رسايده اسات و قااتالن وي
ناجوانمردانه فرد ديگري را متّهم به قتل نمودند ،آنگاه خداوند به حضرت موسی (ع) وحی کارد کاه
به همان خويشاوندان فرمان دهد تا گاو مادهاي را با مشخّصات معيّن ذب کنناد و قسامتی از بادن
اين گاو را به بدن مقتول زنند تا او زنده شود و قاتل خود را معرّفی کند .آنان چنين کردند ،مقتاول
زنده شد و جانی واقعی را شناساند .پروردگار مهربان پس از نقل اين داساتان مایفرماياد« :و خادا
اينگونه مردگان را زنده میکند».
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طبري و ديگر مفسّران مراد آيه را به زنده نمودن مرده تفسير نمودهاند و طبري در شر جملاة
«کَذَلِکَ یُحْیِی اللّهُ الْمَوْتَى» مینويسد« :اين سخن خطابی است از خداوناد باه بنادگان ماؤمن و
احتجاجی است با مشرکانی که رستاخيز را دروغ میشمردند .بدين شر کاه اي تكاذيبکننادگان
حيات پس از مرگ! از زنده شدن اين شخص مقتول عبرت بياموزيد؛ زيارا همانگوناه کاه مان ايان
شخص را حيات دوباره بخشيدم ،مردگان را نياز بعاد از درگذشتشاان در روز قيامات زناده خاواهم
نمود» (طبري6869 ،ق ،.ج .)821 :6

توبي جملة «کَذَلِکَ یُحْیِی اللّهُ الْمَوْتَى» مینويسد« :معنی زنده کردن مردگان در ايان آياه آن
است که در اثر اقدام مزبور و شناسايی جنايتكار واقعی ،خون فردي که در معرض ريخته شدن بود و
نزديک بود به جُرم قتل قصاص شود ،محافظت گرديد و انسانی از مرگ حتمی نجات يافت» (همان:
.)896
نمونههاي ديگر رجعت را در آيات زير میتوان مشاهده کرد:
ـ «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْ َ تُحْیِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَکِن لِّیَطْمَئِنَّ
قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ
یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ :و (به خاطر بياور) هنگامى را که ابراهيم گفات :خادايا!
به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مىکنى ! خداوند فرمود :مگر ايمان نياوردهاى ! عرض کرد:
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صاحب المنار در اينجا نيز مانند آية قبلی بمن انكار نظر مفسّران بزرگ مدّعی شده اسات کاه
آية قرآن به هي وجه از زنده شدن شخص مقتول گفتگو نمیکند و ناقلين داستان مزباور باه خطاا
رفتهاند .ايشان آنگاه به توجيهی شگفتانگياز مایپاردازد کاه نقال آن خاالی از فاياده نيسات .وي
میگويد« :در کتان تورات 86آمده است کاه هرگااه در سارزمينی مقتاولی يافات شاود و قاتال او
ناشناخته باشد ،بايد گوسالة مادهاي را که به شيار نرفته و گاوآهن نكشيده است ،در درّهاي پُربااران
و کشتناشده ذب کنند و آنگاه همة پيرمردان و بزرگان شهري که به محلگ قتل نزديک اسات ،نازد
گوسالة ذب شده گرد آمده ،دستهاي خود را بر فراز آن گوساله بشويند و بگويناد کاه ماا در ايان
خونريزي نقشی نداشتهايم .آنان بايد اين کار را انجام دهند و هر کسی از چنين اقدامی سر باز زناد،
به عنوان قاتل معرّفی میگردد» (رشيدربا6878 ،ق ،.ج  .)887 :6س س میافزايد که آياات ساورة
بقره تنها بر همين حكم نظر دارد و به هي روي از زنده شدن شخص مقتول گفتگو نمایکناد و در
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آرى ،ولى مىخواهم قلبم آرامش يابد .فرمود :در اين صورت ،چهار نوع از مرغاان را انتخاان کان و
آنها را (پس از ذب کردن )،قطعهقطعه کن (و در هم بياميز)! س س بر هار کاوهى قسامتى از آن را
قرار بده ،بعد آنها را بخوان ،به سرعت به سوى تو مىآيند و بدان خداوند قادر و حكيم است (و هام
از ذرّات بدن مردگان آگاه است و هم توانايى بر جمع آنها دارد) » (البقره.)816 /
ـ «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُـمَّ
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أَحْیَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَشْکُرُونَ :آيا نديدى گروهی را کاه
از تر مرگ از خانههاى خود فرار کردند ! و آنان هزارها نفر بودند (که به بهانة بيماارى طااعون از
شرکت در ميدان جهاد خوددارى کردند) .خداوند به آنها فرمود :بميريد! (و به همان بيمارى کاه آن
را بهانه قرار داده بودند ،مردند) .س س خدا آنها را زنده کرد؛ (و ماجراى زندگى آنها را در عبرتاى
براى آيندگان قرار داد) .خداوند نسبت به بندگان خود احسان مىکند ،ولى بيشاتر ماردم ،شاكر (او
را) به جا نمىآورند» (البقره.)888 /
ـ «وَرَسُوالً إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُـم مِّـنَ الطِّـینِ
کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ األکْمَهَ واألَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَـوْتَى بِـإِذْنِ
اللّهِ وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَةً لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّـؤْمِنِینَ :و
(او را به عنوان) رسول و فرستاده به سوى بنىاسرائيل (قرار داده که به آنها مىگويد ):من نشاانهاى
از طرف پروردگار شما برايتان آوردهام؛ من از گِل چيزى به شاكل پرناده ماىساازم ،سا س در آن
مىدمم و به فرمان خدا پرندهاى مىگردد و به اذن خدا کورِ مادرزاد و مبتاليان به برص [= پيساى]
را بهبودى مىبخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مىکنم ،و از آنچه مىخوريد و در خانههاى خاود
ذخيره مىکنيد ،به شما خبر مىدهم .مسلّماً در اينها نشاانهاى باراى شماسات ،اگار ايماان داشاته
باشيد» (آلعمران.)86 :
ـ « إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسى ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَعَلَى وَالِدَتِکَ إِذْ أَیَّـدتُّکَ بِـرُوحِ
الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَکَهْالً وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَـابَ وَالْحِکْمَةةَ وَالتةةْْرَاةَ وَاإلِنجِیـلَ وَإِذْ
تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبْرِىءُ األَکْمَهَ وَاألَبْـرَصَ
بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِی وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنـکَ إِذْ جِئْـتَهُمْ بِالْبَیِّنَـاتِ فَقَـالَ
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الَّذِینَ کَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِالَّ سِحْرٌ مُّبِینٌ( :به خاطر بياور) هنگامى را که خداوند به عيساى بان
مريم گفت :ياد کن نعمتى را که به تو و مادرت بخشيدم ،زمانى که تو را با رو القد تقويت کردم
که در گاهواره و به هنگام بزرگى با مردم سخن مىگفتى و هنگامى که کتان و حكمات و تاورات و
انجيل را به تو آموختم ،و هنگامى که به فرمان من از گِل چيزى به صورت پرنده ماىسااختى و در
آن مىدميدى و به فرمان من پرندهاى مىشد ،و کور مادرزاد و مبتال به بيمارى پيسى را باه فرماان
من شفا مىدادى ،و مردگان را (نيز) به فرمان من زنده مىکردى ،و هنگامى کاه بناىاسارائيل را از
آسيب رساندن به تو بازداشتم ،در آن موقع که داليل روشن براى آنها آوردى ،ولى جمعى از کافران
آنها گفتند :اينها جز سحر آشكار نيست!» (المائده.)666 /
ـ «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةةً مِّنَ الْأَرْ ِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَـا
زمين براى آنها خارج مىکنيم که با آنان تكلّم مىکند (و مىگويد) کاه ماردم باه آياات ماا ايماان
نمىآوردند» (النّمل.)28 /
در ذيل تفاسير مربوط به اين آيات که ذکر شاد ،اکثار مفسّاران از جملاه عالّماه طباطباائی در
الميزان و همچنين در دو تفسير مجمعالبيان و التّبيان به مسألة رجعت و زنده شدن دوبااره اشااره
کردهاند.

جمعبندی آیات فوق
6ا به تصري آيات قرآن ،در گذشته رجعتهاي فراوانی رخ داده است.
8ا عالوه بر عالمان شيعه ،اکثر بزرگان اهل سنّت نيز در اينكه در گذشته رجعاتهاايی صاورت
گرفته ،همداستانند ،مگر اندکی که نقد آنان بیجوان نماند.
8ا ذکر نمونههايی از رجعت در گذشته میتواند خود دليلی بر امكان آن در آينده باشد .عالّماه
طباطبائی در اين زمينه مینويسد« :عالوه بر اينكه آيات ديگري از قارآن داللات اجماالی بار وقاوع
رجعت دارد؛ مانند آية «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَاوْا مِانْ قَابْلِكُمْ» کاه
میفهماند آنچه در امّتهاي گذشته رخ داده ،در اين امّات نياز رخ خواهاد داد و يكای از آن وقاايع
مسألة رجعت و زنده شدن مردگانی است که در زمان ابراهيم و موسی و عيسی و عزير و ارميا و غير
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یُوقِنُونَ :و هنگامى که فرمان عذان آنها رسد (و در آستانة رستاخيز قارار گيرناد) ،جنبنادهاى را از
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ايشان اتّفاق افتاده ،بايد در اين امّت نيز اتّفاق بيفتد ،همچنانکه رسول خدا(ص) هم کالمای دارناد
که به طور اجمال میفهماند آنچه در امّتهاي سابق اتّفاق افتاده در اين امّت نيز اتّفاق خواهد افتااد
و آن اين است که فرمود« :به آن خدايی که جانم به دست اوست ،شما مسلمانان با هر سنّتی که در
امّتهاي گذشته جريان داشته روبرو خواهيد شد و آنچه در آن امّتها جريان يافته ،مو به مو در اين
امّت جريان خواهد يافت ،به طوري که نه شما از آن سنّتها منحرف میشويد و نه آن سنّتهاا کاه
در بنیاسرائيل بود ،شما را ناديده میگيرد» (طباطبائی6868 ،ق ،.ج.)866 :8

ادلّة اعتقاد به رجعت
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تاکنون دانستيم که اصل رجعت از نظر قواعد علمی و داليل فلسفی کامالً صحي است و قارآن
صريحاً بر وقوع اين امر در ميان اُمَم پيشين تأکيد میورزد .اينک با استناد به داليال محكام و غيار
قابل انكار بر اين نظريّه تأکيد داريم که رجعت در آخرالزّمان قبل از برپايی قيامت روي خواهد داد و
اين امر ،همانگونه که اثبات خواهيم نمود ،به هي وجه قابل انكار نيست .گذشاته از روايااتی کاه از
ائمّة اطهار ،عليهمالسّالم ،درحد تواتر نقل شده ،در ميان علماي شيعه نيز وقوع رجعت اجماعی است
و رجعت از عقايد قطعی شيعه تلقّی میگردد.

ادلّة قرآنی رجعت در امّت محمّد (ص)
يكی از داليل غير قابل انكار رجعت ،برخی آيات نورانی قرآن مجيد میباشد .آياتی کاه در آنهاا
به رجعت استدالل شده ،به دو دسته تقسيم میشوند.
6ا آياتی که بر اصل رجعت داللت میکنند و غير از رجعت مفهوم و مصداق ديگري نمیتوانناد
داشته باشند و اگر احياناً روايتی در ذيل اينگونه آيات وارد شده ،به منظور راهنمايی و ارشاد اذهاان
میباشد؛ يعنی هر کس با شرايط خاص (که براي مفسّران قرآن ذکر شده) ،در محضر اين آيات قرار
بگيرد ،میفهمد که غير از حشر عمومی قيامت ،يک حشر و بعث خصوصی و ويژهاي هست که قبل
از قيامت به عنوان «أَشرَاطُ السَّاعَة» محقّق میشود و در آن بعث خصوصی عادّة خاصّای برانگيختاه
میشوند و به دنيا باز میگردند؛ مثالً« :فَهَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا السَّاَِةَ أَن تَأْتِیَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِکْرَاهُمْ :آيا آنها [= کافران] جز اين انتظارى دارند کاه قيامات ناگهاان فارا
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رسد (آنگاه ايمان آورند) ،در حالى که هماکنون نشانههاى آن آمده اسات ،امّاا هنگاامى کاه بياياد،
تذکّر (و ايمان) آنها سودى نخواهد داشت» (محمّد.)62 /
8ا آياتی که از بان «جري و تطبيق» بر رجعتکنندگان منطباق شاده اسات و انطبااق آن بار
رجعت ،بدون استمداد از روايات ،از درک انسانهاي عادي خارج است .به هر روي ،آيات مرباوط باه
رجعت در آخرالزّمان و قبل از قيامت از هر دو دسته عبارتند از« :وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ أُمَّةةٍ فَوْجًـا
مِّمَّن یُکَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ یُوزَعُونَ( :به خاطر آور) روزى را که ما از هر امّتاى گروهاى را از کساانى
که آيات ما را تكذيب مىکردند ،محشور مىکنيم و آنها را نگه مىداريم تا به يكديگر ملحق شاوند»
(النّمل.)28 /

دیگاه مفسّران شیعه
6ا شيخ طوسی در ذيل آيه مینويسد« :عدّهاي که به رجعت اعتقاد دارند ،با اين آيه بر درساتی
اعتقاد خود استدالل نمودهاند و گفتهاند :آمدن «مِن» در آيه موجب تبعيض است و بار ايان داللات
دارد کاه در روز ماورد نظاار آياه ،برخای از اقااوام برانگيختاه مایشااوند و برخای ديگار برانگيختااه
نمیگردند( » ...طوسی ،بیتا ،ج .)686 :2
8ا طبرسی در ذيل آيه گفته است« :اماميّه که معتقد به صحّت رجعات هساتند ،باه ايان آياه
استدالل کردهاند؛ زيرا آيه میگويد از هر امّتی گروهی را محشور میکنيم .معلوم میشود روزي کاه
اين گروهها از هر امّتی محشور میشوند ،غير از روز قيامت است؛ زيرا در مورد روز قيامت میفرمايد:
«حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً :آنها را محشور میکنيم و اَحَدي از آنها را رها نمیکنيم» (الكه/،
 .)87اخبار بسياري داللت دارند بر اينكه خداوند در زمان قيام حضرت مهدي (عج) گروهی را از آنها
که مردهاند ،زنده میکند .بعضی از رجعتکنندگان از دوستان و شيعيان مهادي هساتند کاه ثاوان
نصرت و کمک او نصيب ايشان میشود و به دولت مهدي شاد میشوند .بعضی ديگار از دشامنانش
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اين جمله به روشنی گواه بر عدم حشر همة انسانها دارد .مفسّران شيعه در اين نكته اتّفاق نظر
دارند که لفظ «مِن» در آيه براي «تبعيض» آمده و معناي آن اين است که از هر امّت فقط گروهای
محشور میگردند .گرچه مفسّران اهل سنّت بر عكس ديدگاه فوق ديدگاهی را ارائه دادهاناد کاه در
هيمن جستار برسی و نقد خواهد شد.
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هستند که براي گرفته شدن انتقام از ايشان برمیگردند تا عذان دنيا را بچشند و به دست شايعيان
کُشته شوند و از قدرت و شوکت مهدي احسا سرافكندگی و حقارت کنند .هي عاقلی شک ندارد
که اين کار مقدور خداوند متعال است و محال نيست .نظير آن را خداوند در امّتهاي گذشاته هام
انجام داده است و قرآن گواه آن میباشد؛ مثل داساتان عزيار و غيار آن( »...طبرسای ،6816 ،ج :7
.)869
8ا شيخ مفيد در جوان پرسش از مسألة رجعت ،با استدالل بادين آياه مایگوياد« :خاداونااد
پاياش از روز رستاخيز ،گروهی از اين امّت را بازمیگرداند و عقيده به رجعت يكی از ويااژگیهااي
مذهب اهل بيت (ع) به شمار میرود .خداوناد از روزرساتاخيز بازرگ چناين خبار داده اسات...« :
فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ... :و همة آنان [= انسانها] را برمىانگيزيم ،و اَحَدى از ايشان را
فروگذار نخواهيم کرد!»  ...ولی دربارة رجعت میفرمايد« :وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا( :به خاطر
آور) روزى را که ما از هر امّتى ،گروهى را محشور مىکنيم .»...از اين دو آيه به دست میآيد که ماا
دو حشر داريم :يكی حشر خاص است ا که همان رجعت باشد ا ديگري حشر عام ا قيامت ا است»
(مفيد6868 ،ق ،.ال.)88 :،
8ا فيض کاشانی (ر.ک؛ فيض کاشانی6868 ،ق ،.ج  ،)79 :8عالّمه طباطبائی (ر.ک؛ طباطباائی،
6868ق ،.ج  )867 :69و ديگر مفسّران شيعه در استداللی مشابه استداللهاي فوق ،آيه را حمل بر
رجعت نمودهاند و گفتهاند منظور حشر در قيامت نيست؛ زيرا در دو آية پسين ،بعد از داستان بيرون
شدن دابّه از زمين واقع شدهاند که خود يكی از عاليمی است کاه قبال از قيامات واقاع مایشاود؛
قيامتی که در چند آية بعد دربارة آن میفرمايد« :وَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِی الصُّورِ» و تا چند آيه بعاد اوصااف
وقايع آن روز را بيان میکند و معنا ندارد که قبل از شروع به بيان اصل قيامت و وقايع آن ،يكای از
وقايع آن را جلوتر ذکر کند ،چون ترتيب وقوعی اقتضا میکند که اگر حشر فوج از هر امّتی هم جزو
وقايع قيامت باشد ،آن را بعد از مسألة نفخ صُور ذکر فرمايد ،ولی اينگونه ذکر نكرد ،بلكه قبل از نفخ
صُور مسألة حشر فوج از هر امّتی را آورده ،پس معلوم میشود اين حشر جزو وقايع قيامت نيسات»
(همان )862 :و میتوان گفت که داللت اين آيه بر رجعت در ميان اماميّه اجماعی است.
بسياري از بزرگان اين آيه را اشاره به مسألة رجعت و بازگشت گروهی از بدکاران و نيكوکاران به
همين دنيا در آستانة رستاخيز میدانند ،چرا که اگر اشاره به خود رستاخيز و قيامت باشد ،تعبير به
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«مِن کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا :از هر جمعيّت و امّت ،گروهی» صحي نيست؛ زيارا در قيامات ،هماه محشاور
میشوند ،چنانکه قرآن در آية  87از سورة که ،میگويد ...« :وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا:
ما آنها را محشور میکنيم و اَحَدي را ترک نخواهم گفت».

از اماام صادق (ع) ،دربارة آية«وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا» سؤال شد .فرمود« :مردم دربارة
آن چاه میگاويند .گفتم :میگويند دربارة قيامت است .فرماود :آياا در روز قيامات از هار گروهای
دساتاهاي برانگيخته میشوند و بقيّه وانهاده میشوند ! نه ،چنين نيست .اين آيه مربوط به رجعات
است ،امّا آية قيامت آياة « ...وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَـدًا» اسات» (قمای6868 ،ق ،.ج :6
.)88
تا اينجا روشن شد که مفسّران شيعه با الهام از روايات اهل بيت (ع) آية ماورد بحاث را باا آياة
مربوط به قيامت مقايسه نمودهاند و به اين نتيجة قطعی رسيدهاند که اين آيه نمیتواند مرباوط باه
قيامت باشد ،چون در تناقض آشكار با آية  87از سورة مبارکاة کها ،اسات و در آياة ماورد بحاث،
سخن از حشر گروه و دستهاي است و در سورة که ،حشر همه بدون استثناء مورد بحث است .پس
اين حشر مربوط به قبل از قيامت است و آن همان رجعت میباشد .از اين بيان روشن میشاود کاه
يكی از محكمترين ادلّة رجعت همين آيه است.

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

شاهد ديگر اين است که قبل از اين آيه سخن از نشانههاي رستاخيز در پايان اين جهان بود ،در
آيات آينده نيز به همين موبوع اشاره میشود .بنابراين ،بعيد به نظر میرسد که آيات قبل و بعد از
حوادث پيش از رستاخيز سخن گويد ،امّا آياة وساط از خاود رساتاخيز و همااهنگی آياات ايجاان
میکند که همه دربارة حوادث قبال از قيامات باشاد» (مكاارم شايرازي و ديگاران ،6879 ،ج :69
 .)986منشأ اين تفسير در ميان اماميّه روايات اهل بيت (ع) میباشد .گرچه نوع استدالل در روايت
به نحو استدالل عقلی بيان شده تا هر فرد منصفی که مختصري آشنايی با قرآن و تفساير آن دارد،
خود بتواند اين مسأله را استنباط کند که اين آيه با آيات قيامت متفاوت مینمايد و قرآن هام ايان
امر را در آينده قابل تحقّق میداند ،حال آنكه آيه به دليل مغايرت با مضمون آيات قيامت داللت بار
قيامت ندارد و محملی جز رجعت نمیتواند داشته باشد.
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مفسّران اهل سنّت
برخی از مفسّران اهل سنّت بر خالف مفسّران شيعه دست از ظاهر آيه کشيدهاند و به تأويل آن
پرداختهاند و معتقدند که اين رويداد «وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا» بعد از برپايی رساتاخيز باه
وقوع میپيوندد و پس از آنكه همة مردم محشور شدند ،دساتهاي از ساران کفار باراي بازپرسای و
حسابرسی در پيشگاه ربوبی گردآوري میشود و آنگاه پيروانشان به آنان ملحق میگردند .در ذيل با
طر برخی از اين نظرات به نقد آنان پرداخته میشود.
6ا فخر رازي در تفسير خود قاطعانه مینويسد« :و امّاا «وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِـن کُـلِّ أُمَّةةٍ فَوْجًـا»؛
فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

فَاعلَم ،أَنَّ هَذَا مِنَ األُمُورِ الوَاقِعَة بَعدَ قِيَامِ القِیَامَة :بدان کاه ايان مااجرا پاس از برپاايی قيامات روي
خواهد داد» (الرّازي6868 ،ق ،.ج .)866 :68
8ا آلوسی نيز آيه را مربوط به قيامت دانسته است و میگويد« :مراد از اين حشر که نسابت باه
دستههايی جدا انجام میگيرد ،حشر مجدّدي است کاه براي سرزنش کردن آنان و عقوبات نماودن
آنان انجام میگيرد ،و پس از حشر اکبر که شامل تمامیخلق است ،انجام میگيرد» .ايشان در ادامه
میگويد« :و اين آيه از مشهورترين آياتی است که اماميّه بر رجعت به وسيلة آن استدالل نمودهاند...
و من میگويم :اوّل کسی که به رجعت قائل شد ،عبداهلل بن سبا بود ،ولای او رجعات را باه پياامبر
(ص) اختصاص میداد و جابر جعفی در سدة دوّم از او متابعت کرده ،عالوه بر رجعات پياامبر (ص)،
به رجعت علی ،کرّماهلل وجهه ،معتقد شد ،ولی وقت براي آن تعين نكرد و چون قرن سوم فرارسايد،
اماميّه به رجعت همة ائمّه معتقد گرديدند و زمان آن را نيز هنگام ظهور حضرت مهدي (عاج) ذکار
کردند ...و تو میدانی که از آيه هي گونه استفاده براي اثباات رجعات نمایشاود ،باه دليال اينكاه
محشور کردن در آيه ،براي توبيخ دروغگويان بوده ...و اينگونه مضامين مربوط به آيات قيامت است»
(آلوسی ،بیتا ،ج 887 :66ا .)881
8ا ثعالبی نيز معتقد به چنين ديدگاهی بوده ،میگويد« :آيه در حقيقت ياادآور قيامات اسات»
(ثعالبی6862 ،ق ،.ج .)816 :8
8ا تفسير بحرالمديد« « :مِن لِلتَّبعِيضِ ،أَي وَ اذکُر يَومَ نَجمَاعُ مِان کُالگ أُمَّاةٍ مِان أُمَامِ األَنبِيَااءِ
جَمَاعَة کَثِیرَ مِمَّنْ يُكَذگنُ بِآياتِنَا« .مِن» لِبَيَانِ الفَوجِ ،أَي :فَوجاً مُكَذَّبِينَ بِآيَاتِنَا ،المَنَلَةٌ عَلَای أنبِيَائِنَاا،
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فَهُمْ يُوزَعُونَ؛ يُحبِسُ أَوَّلَهُم عَلَی آخِرِهِم ،حَتَّی يَجتَمِعُوا ،حِينَ يُسَاقُونَ إِلَی مَوبِاعِ الحِسَاانِ :منظاور
اينكه آيه در مورد وقايع بعد از حشر است و در قيامت ،موقع دادن حسان ،چنين اتّفاقی مایافتاد»
(ابنعجيبه6866 ،ق ،.ج.)886 :8

نقد دیدگاه مفسّران اهل سنّت

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

مفسّران اهل سنّت بعد از مشاهدة بيان استداللی رواياتی که در ذيل آيه وارد شاده ،از آنجاايی
که نمیخواهند زير بار عقيدة رجعت بروند ،به تكاپو افتاده ،به توجيه آيه باه نحاوي کاه داللات بار
رجعت ننمايد ،روي آوردهاند .برخی با ساختگی خواندن روايات رجعات کاه در بخاش ادلّاة روايای
پاسخ آنان مفصّل داده خواهد شد ،و برخی با حمل آيه به مسائل بعاد از برپاايی قيامات ،در صادد
انحراف داللت آيه بر رجعت آمدهاند ،غافل از اينكه اين گونه توجيهها هم نمیتواند مانع داللت آياه
بر رجعت باشد ،چون اوّالً سياق آيه در بان حوادث آخرالزّمان و مسايل قبل از قيامات اسات و آياة
فوق و دو آية پسين ،بعد از داستان بيرون شدن دابّه از زمين واقع شدهاند که خود يكی از عاليمای
است که قبل از قيامت واقع میشود؛ قيامتی که در چند آية بعد دربارة آن میفرمايد« :وَ يَوْمَ يُانْفَخُ
فِی الصُّورِ» و تا چند آيه بعد اوصاف وقايع آن روز را بيان میکند و معنا ندارد که قبل از شاروع باه
بيان اصل قيامت و وقايع آن ،يكی از وقايع آن را جلاوتر ذکار کناد ،چاون ترتياب وقاوعی اقتضااء
میکند که اگر حشر گروهی از هر امّتی هم جزو وقايع قيامت باشد ،آن را بعد از مساألة نفاخ صُاور
ذکر فرمايد ،ولی اينگونه ذکر نكرد ،بلكه قبل از نفخ صُور مسألة حشر فاوجی از هار امّتای را آورده،
پس معلوم میشود که اين حشر جزو وقايع قيامت نيست .به همين جهت است که میبينيم بعضی
از مفسّران (ر.ک؛ آلوسی ،بیتا ،ج  )887 :66هم که آيه را حمل بر حشر در قيامت کاردهاناد ،متوجّاه
اين اشكال شدهاند و گفتهاند« :شايد جلوتر ذکر کردن اين واقعه بر نفخ صُور و قياام قيامات ،باراي
اين بوده که اعالم کند هر يک از اين دو ،يعنی نفخ صُور و حشر هر فوجی از هر امّت ،آن قدر مهام
هستند که جا دارد هر يک جداگانه مورد توجّه قرار گيرند و احوال آنها که ابتالي بزرگ و گرفتاري
عظيم است ،جداگانه خاطر نشان شود ،وگرنه اگر میخواست ترتيب رعايت شود ،بايد اوّل نفخ صُور،
بعد حشر فوج از هر امّت ذکر شود ،چيزي که هست ،اگر ترتياب رعايات مایشاد خوانناده خياال
میکرد که هر دو يک ابتال است .ليكن خواننده توجّه دارد که اين وجهی است ساختگی که به هي
وجه قانعکننده نيست و اگر مقصود از آيه همين میبود ،جا داشت به جاي دفع توهّم مزبور که اين
مفسّر آن را توهم کرده ،توهّمی مهمتر از آن را دفع میکرد و آن اين است که کسی توهم کند کاه
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حشر فوجی از هر امّت در غير روز قيامت است و براي دفع اين توهّم ،اوّل مسألة نفخ صُور را بياورد،
بعد حشر فوج از هر امّت را ،تا کسی خيال نكند که حشر مذکور در غير قيامت است ،آنگااه بعاد از
آن جملهاي بياورد تا توهّم مفسّر نامبرده را رفع کند.
پس معلوم شد که آية شريفه نمیتواند مربوط باه وقاايع قيامات باشاد ،بلكاه از حشاري خبار
میدهد که قبل از روز قيامت واقع میشود ،البتّه در افادة اين معنا نيز صري نيست ،به طاوري کاه
قابل تأويل نباشد» (طباطبائی6868 ،ق ،.ج  867 :69و  .)862همچنين اگر مراد از آن حشر بعد از
قيامت است تا افراد خاصّی عذان بيشتري کشند ،الزم بود مثل برخی آيات ديگر غايات آن را ذکار
میکرد ،چنانکه در آية «وَیَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَـى النَّـارِ فَهُـمْ یُوزَعُـونَ * حَتَّـى إِذَا مَـا
فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

جَاؤُوهَا( »...فصّلت86 /ا )66اين غايت ذکر شده است ،در حالی که در آية مورد بحث به جز عتان
و سرزنش ،سخنی از عذان به ميان نيامده است تا بگوييم مراد از آن حشر خاصّ اسات ،حتّای آياة
بعد هم مطلق است و در آن قيد عذان و آتش نيامده است (ر.ک؛ همان .)862 :نتيجه اينكه ما آياه
را بر اسا رواياتی که از اهل بيت (ع) رسيده ،به رجعت تفسير میکنيم تا مجباور نشاويم اشاكال
تقدّم و تأخّر بين آيات را ا بدين گونه که جاي آية  28را بعد از آية  29بدانيم ا پذيرا شويم که اين
خود خالف قاعده است و نيز مرتكب خالف ظاهر ديگري شويم و «فوج» را که به معناي گروه است
به «افراد» يا «گروههاي خاص» معنا کنيم (ر.ک؛ مكارم شيرازي و ديگران ،6879 ،ج  )986 :69که
اين از آفتهاي دوري از راسخان علم و اهل بيت پيامبر (ص) میباشد.

دستهبندی اخبار رجعت
در اينجا براي آشنايی اجمالی و مختصر با روايات ،الزم است که آنها را دستهبندي کارده ،مفاادّ
هر دسته اجماالً بررسی شود.
اين روايات در يک تقسيمبندي ابتدايی به سه قِسام تقسايم مایشاود (ر.ک؛ طااهري ورسای،
662 :6828ا :)668
6ا رواياتی که رجعت را به عنوان يک عقيدة حقّ و الزم در ردي ،ساير معارف و اعتقادات اسالم
ذکر میکنند« :رجعت عقيدة حقّ و بروري».
8ا رواياتی که آيات مربوط به رجعت را تفسير میکند« :روايات تفسيري».
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8ا رواياتی که رجعتکنندگان را با اسم معرّفی میکنند.
قسم اوّل) رجعت ،عقیدة حقّ و ضروری :شيخ صادوق درکتاان صافاتالشّايعه اعتقااد باه

شيخ مفيد نيز عقيده به رجعت را از ويژگیهاي پيروان خاندان رساالت مایداناد (ر.ک؛ هماان:
 .)681سيّد مرتضی معتقد به اجماع شيعه دربارة رجعت است و میگويد« :پياروان ايان ماذهب در
اين باره کمترين اختالفی ندارند» (همان .)686 :شيخ حرّ عاملی مینويسد« :فزونی نويسندگانی که
روايات مربوط به رجعت را در کُتُب مستقل يا غير مستقل گردآوردهاند ا و تعداد آنها از هفتاد کتان
تجاوز میکند ا دليل بر قطعی بودن اعتقاد به رجعت از ديدگاه شيعه اسات» (حارّ عااملی:6818 ،
بان دوم) .شيخ طوسی در تفسير تبيان (ر.ک؛ طوسی ،بیتا ،ج  )686 :2و امينالادّين طبرسای در
تفسير مجمعالبيان (ر.ک؛ طبرسی ،6816 ،ج )889 :8و ديگر مفسّران بزرگ شايعه درباارة رجعات
سخن گفتهاند و بنا به نوشته صاحب کتان االيقاظ من الهجعه صحّت رجعت از نظر شايعيان اماري
مسلّم ،قطعی و انكارناپذير است و بيشتر دانشمندان يا همة آنان اين واقعيّات را پذيرفتاهاناد (ر.ک؛
حرّ عاملی :6818 ،بان دوم؛ دليل پنجم) .امام صادق (ع) رجعت را در ردي ،اعتقاد به ظهور حضرت
مهدي (عج) و رستاخيز برمیشمارند و میفرمايند« :أَیَّامُ اهللِ ثَالَثَة :یَومُ القَائِمِ (عج) وَ یَومُ الکَرةةِ وَ
یَومُ الَِیَامَةِ :روزهاي خدا سه روز میباشد :روز قيام امام عصر ((عج)) ،روز رجعات و روز رساتاخيز»
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رجعت را از مشخّصات پيروان اين مكتب بر شمرده است و حديثی را از امام ربا (ع) در اين رابطاه
نقل میکند که آن حضرت میفرمايد« :مؤمن واقعی و شيعة حقيقی اهل بيت کسی است که اقارار
به وحدانيّت خداوند دارد و نفی تشبيه کند و خداوند را منزّه بداند از آنچه که سزاوار او نيست و هر
گونه حول و قوّه و اراده و مشيّت ،خلقت (مادّيات) و ايجاد (مجرّدات) را مخصوص ذات باري تعاالی
بداند و معتقد به قضا و قدر الهی باشد و افعال بندگان را مخلوق تقادير الهای (انساان را در مقابال
افعال خود مسئول) بداند ،نه مخلوق تكوينی (نه مجبور و مسالوناإلختياار) و باه رساالت حضارت
محمّد (ص)و امامت و واليت علی و ائمّة بعد از او شهادت بدهاد و دوساتان آنهاا را دوسات داشاته
باشد و از گناهان کبيره دوري و اجتنان کند و به رجعت و حجّ تمتّع و ازدواج موقّات اقارار داشاته
باشد و به معراج رسولاهلل (ص) ،سؤال قبر ،حوض کوثر ،شفاعت ،خلقت بهشات و جهانّم ،حقّانيّات
صراط و ميزان ،حشر و نشر روز قيامت و جزا و حسان ايمان داشته باشد» (صدوق ،بیتا96 :ا .)96
شيخ صدوق در کتان اعتقادات نيز میگويد« :عقيدة ما دربارة رجعت اين است که اين رويداد قطعاً
به وقوع میپيوندد» (به نقل از مجلسی6868 ،ق ،.ج .)682 :98
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(مجلسی6868 ،ق ،.ج  .)18 :98همچنين از آن حضرت در بيان اهميّت اعتقاد به رجعت نقل شاده
است« :لَیسَ مِنَّا مَن لَم یُؤمِن بِکَرَّتِنَا :هرکس بازگشت دوبارة ما را به دنيا باورنكند ،از ما نيسات»
(همان .)68 :نيز امام يكی از ويژگیهاي انسان ماؤمن را اعتقااد باه رجعات معرّفای کارده اسات و
فرمرده« :هر کس به هفت موبوع اقرار کند ،مؤمن است و يكی از آنها رجعات مایباشاد» (هماان:
.)686
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بديهی است که اينگونه روايات با توجّه به حديث روشنگر ثقلين «إِنگی تَارِکٌ فِيكُمُ الثَّقَلَينَ کِتَانَ
اهللِ وَ عِترَتِی» (همان ،ج  )887 :61و پافشاري ائمّة اهل بيت (ع) در اعتقاد به آن ترديدي در صحّت
اعتقاد به رجعت و وقوع حتمی آن بر جاي نمیگذارد.
نتيجه اينكه در اين دسته از روايات رجعت را در کنار ديگر ارکان اعتقادي ذکر نموده که حاکی
از اهميّت و جايگاه عقيده به رجعت در منطق اهل بيت(ع) میباشد.

ویژگیهای رجعتکنندگان
روایات در باب رجعتکنندگان
ال ) روایاتی که به نام بعضی ازائمّه تصریح کردهاند
3ـ حسین بن علی(ع) اوّلین رجعتکننده
ال )،امام صادق (ع) میفرمايد« :أَوَّلُ مَن يَرجَعُ إِلَی الدُّنيَا ،الحُسَينُ بنُ عَلِای(ع) فَيَملِاکُ حَتَّای
يُسقِطَ حَاجِبَاهُ عَلَی عَينَيهِ مِنَ الكِبَرِ :...اوّل کسی که در رجعت باه دنياا برمایگاردد ،حضارت اماام
حسين(ع) خواهد بود و آن مقدار حكومت و رهبري خواهد کرد که از پيري ،موهاي ابروهااي او بار
روي ديدهاش آويخته شود» (حلّی6876 ،ق 86 ،.و  679و مجلسی6868 ،ق ،.ج .)81 :98
ن) در جايی میفرمايد« :إِنَّ أَوَّلَ يُكِرُّ إِلَی الدُّنيَا الحُسَاينُ بانُ عَلِایّ عَليهِمَاالسَّاالَمُ و يَزِيادُ بانُ
مُعَاویَة وَ أَصحَابِهِ فَيَقتُلِهِم حَذوَ القَذَّ بالقَذَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبد اهللِ(ع) :ثُمَّ رَدَدْنَـا لَکُـمُ الْکَةرةةَ عَلَـیْهِمْ
وَأَمْدَدْنَاکُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً :اوّل کسی که در رجعت به دنيا باز میگردد ،امام
حسين(ع) و اصحان باوفاي ايشانند ،آنگاه يزيد و يارانش نيز برمیگردند» .امام حسين(ع) همة آنها
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را میکُشد ،دقيقاً براي هر بربتی يک بربت میزند .س س امام صادق (ع) اين آيه را تالوت فرمود:
آنگاه شما را به سوي آنها برمیگردانيم و بر آنها غلبه دهايم و باه ماال و فرزنادان نيرومناد مادد
بخشيم و عدّة شما را بسيار گردانيم» (حويزي ،6878 ،ج .)686 :8

1ـ رجعت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)

ظاهرشونده در قرص خورشيدم ،من دابة األربم ،من قيسمالنّارم ،من خازن بهشت و صاحب اعارافم
 ...من صاحب عصا و ميسم هستم» (مجلسی6868 ،ق ،.ج 86 :98ا 81و حرّ عاملی.)881 :6818 ،

1ـ رجعت پیامبر اعظم (ص)
ابوخالد کابلی از امام زينالعابدين (ع) روايت میکند که در تفسير آية «إِنَّ الَّذِی فَرَ َ عَلَیْکَ
الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَى مَعَاد :...آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد ،تو را باه جايگاهات [= زادگاهات]
بازمىگرداند( »...القصاص ،)29 /فرماوده اسات« :يَرجِاعُ إِلَايكُم نَبِايِّكُم :پيامبرتاان باه ساوي شاما
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امير مؤمنان(ع) در بمن حديث مفصّلی میفرماياد« :خاداي تباارک و تعاالی از مان و رساول
اکرم(ص) پيمان گرفته که همديگر را يااري کنايم .مان حضارت محمّاد(ص) را يااري کاردم و در
برابرش شمشير زدم و دشمنش را کشتم و پيمانی را که بر عهدهام باود ،انجاام دادم ،ولای تااکنون
هي پيامبري مرا ياري نكرده است؛ زيرا آنها پيش از من از دنيا رفتاهاناد ،ولای باه زودي وقات آن
فرامیرسد که آنها نيز مرا ياري کنند .همة روي زمين از مشرق تاا مغارن از آنِ مان خواهاد باود.
خداوند همة پيامبران مرسل را از آدم تا خاتم زنده میکند و همة آنان در برابر من شمشير میزنند
و گردنكشان را از جنّ و انس ،از زنده و مرده گردن میزنند» (هاللی6886 ،ق .)686 :.اماام صاادق
(ع) در حديثی ديگر میفرمايد« :پيامبر اعظم (ص) به علی(ع) فرماود :اي علای ،خداوناد تاو را در
آخرالزّمان به بهترين صورت زنده میکند ،در حالی که ابزاري در دست داري که دشمنانت را با آنها
نشان میگذاري» (همان و حلّی6876 ،ق« .)88:.خداوند کسانی را از شما که ايمان آورناد و عمال
شايسته انجام دهند ،در روي زمين خليفه قرار میدهد ،چنانکه پيشينيان را خليفه قرار داد و آنان
را از دينی که برايشان پسنديده ،متمكّن میسازد و براي آنها خوف و وحشت را تباديل باه امنيّات
میکند .تنها مرا ب رستيد و چيزي را براي من شريک قرار ندهيد» (النّور .)99 /باراي مان رجعتای
پس از رجعت و بازگشتی پس از بازگشت است .من رجعتهاي مكرّر دارم ،من حملهها و انتقامهاي
فراوان دارم ،من حكومتهاي بسيار دارم ،من دژ آهنينم ،من بندة خدا و برادر پيامبر خدايم  ...مان

محمّدحسين بيات و فردين دارابی

92

بازمیگردد» (قمی6868 ،ق ،.ج .)687 :8امام صادق (ع) نيز در تفسير اين آيه مایفرماياد« :قَاالَ:
نَبِيُّكُم (ع) رَاجِعٌ إِلَيكُم :پيامبر اعظم 1به سوي شما باز میگاردد» (مجلسای6868 ،ق ،.ج .)89 :98
در حديثی ديگر وقتی از امام صادق (ع) تفسير آية «إِنَّ الَّذِی فَرَ َ »...را پرسيدند ،فرمود« :به خدا
سوگند ،دنيا س ري نمیشود تا پيامبر اعظم(ص) و امير مؤمنان(ع) در «ثُوَيَّاه» هماديگر را مالقاات
کنند و در آنجا مسجدي بسازند که دوازده هزار دَر داشته باشد» (همان668 :ا .)668
امام صادق (ع) در تفسير آية «تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةةُ وَالرُّوحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْـدَارُهُ خَمْسِـینَ
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أَلْ َ سَنَةٍ :فرشتگان و رو [= فرشتة مقرّن خداوند] به سوى او عاروج ماىکنناد ،در آن روزى کاه
مقدارش پنجاه هزار سال است» (المعارج ،)8/فرمود« :روزيکه پنجاه هزار سالست ،روزگاار رجعات
حضرت رسول اکرم(ص) است که در رجعت مدّت فرمانروايی آن حضرت پنجاه هزار سالست» (حارّ
عاملی )86 :6818 ،و «مدّت فرمانروائی اميرمؤمنان(ع) چهل و چهار هازار ساال اسات» (مجلسای،
6868ق ،.ج .)668 :98
از امام صادق (ع) در تفسير آية «قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِی إِلَى یَـوْمِ یُبْعَثُـونَ * قَـالَ فَإِنَّـکَ مِـنَ
الْمُنظَرِینَ * إِلَى یَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» (الحجر82 /ا  )81نقل شده که حضرت فرماود« :روز وقات
معلوم ،روزي است که پيامبر اعظم (ص) (شيطان را) بر صخرهاي در بيتالمقدّ میکشد» (قمای،
6868ق ،.ج  .)889 :8بكير بن أعين میگويد« :کسی که هي ترديد در (درستی) ساخنش نادارم؛
يعنی امام باقر(ع) ،به من فرمود :پيامبر و علی رجعت میکنند» (مجلسی6868 ،ق ،.ج .)86 :98

4ـ رجعت همة انبیاء از آدم تا خاتم
ابوبصير از امام باقر(ع) در بان رجعت پيامبران گذشته نقل میکناد کاه حضارت در ذيال آياة
«لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ» فرمود« :خداوند هي پيامبري را از حضرت آدم تا خاتم مبعوث نكرد ،مگر
اينكه به دنيا برخواهد گشت و به همراه پيامبر و علای باا دشامنان جناگ خواهناد کارد» (قمای،
6868ق ،.ج.)89 :6
همچنين عبداهلل بن مسكان از امام صادق (ع) در تفسير آية مبارکاة  28ساورة آلعماران نقال
میکند که حضرت میفرمايد« :خداوند هي پيامبري را از حضرت آدم تا آخار مبعاوث نكارد ،مگار
اينكه به دنيا برگردند و حضرت علی(ع) را ياري میدهند» (همان.)661 :
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1ـ رجعت بعضی از اصحاب پیامبران و اوصیاء علهیمالسّالم
رجعت اصحان که ،،يوشع بن نون ،مؤمن آل فرعون و« :...عَنِ المُفَضَّل بن عُمَر عَن أَبِی عَبدِاهللِ
عَلَيهِ السَّالَمُ قَالَ :إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ اِستَخرَجَ مِن ظَهرِ الکَعبَة سَبعَةُ وَ عِشرِينَ رَجُاالً خَمسَةةَ عَشَارٍ
مِن قَومِ مُوسَی الَّذِينَ يَقضُونَ بِالحَقگ وَ بِهِ يَعدِلُونَ ،وَ سَبعَةٌ مِن أَصحَانِ الكَه ،ِ،وَ يُوشَعُ وَصِیُّ مُوسَی وَ
مُؤمِنُ آلَ فِرعَونَ ،وَ سَلمَانَ الفَارِسِیِّ ،وَ أَبَا دُجَانَة األَنصَارِي ،وَ مَالِکَ األَشاتَرِ :اماام صاادق (ع) در ايان

تناسخ و نقد آن از دیدگاه فالسفه
در بان تناسخ فالسفه سخنان گونهگون و گاهی متنااقض دارناد .فالسافة مشّااء منكار تناساخ
میباشند ،ليكن شيخ اشراق به تناسخ باور دارد .مالّصدرا و پيروان حكمت متعاليّه نياز باا قاطعيّات
انواع تناسخ را محال دانستهاند .پيش از بيان ادلّة طرفين ،نخست به انواع تناساخ اشااره مایشاود،
آنگاه به ادلّة منكران و منتقدان پرداخته میشود .در کلّ ،تناسخ در اصاطال فالسافه حلاول نَفاس
ناطقه از بدنی به بدنی ديگر يا در جسمی ديگر میباشد که چهار شكل براي آن متصوّر است:
3ـ نسخ :عبارت از حلول نفس انسانی از بدنی به بدن انسان ديگر که در فساد بدن ،نفس باه بادن
ديگر منتقل میگردد که در اينگونه تناسخ وحدت نوعی محفوظ است.
1ـ مسخ :عبارت از حلول نفس انسانی از بدن انسانی به بدن نوعی ديگار از حيواناات ،مثال بادن
فيل ،موش و خوک و  ...که در اينگونه تناسخ وحدت نوعی در کار نيست.
1ـ فسخ :عبارت از حلول نفس انسانی در جسم نباتی.
4ـ رسخ :عبارت از حلول نفس به جسم معدنی است.
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رابطه میفرمايد :هرگاه قائم آل محمّد(ع) ب ا خيزد ،از پشت کعبه  87مرد را بيرون میآورد .پاانزده
تن از قوم موسی ،آنان که به حق قضاوت نمودهاند و به آن باز میگردند ،هفت تن از اصحان کها،،
يوشع بن نون ،وصیّ حضرت موسی ،مؤمن آل فرعون ،سلمان فارسی ،اباو دجاناة انصااري و مالاک
اشتر» (عيّاشی ،بیتا ،ج .)88 :8
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نيز اگر نفس ناطقه به جسمی برتر حلول نمايد ،آن را تناسخ صعودي گويند و اگر به مزاج و جسمی
فروتر حلول کند ،آن را تناسخ نزولی نامند .محقّق سبزواري در منظومه به نكات فوق اشاارت کارده
است و گفته:
«نسخ و مسخ و رسخ و فسخ قسماً

انسااً و حياوانااً و جامااداً و نماا»
(سبزواري ،بیتا.)861:

يعنی تناسخ چهار قِسم است :نسخ که حلول نفس به بدن انسان است .مسخ که حلول نفس باه
بدن حيوان است .فسخ حلول نفس به نبات است و رسخ که حلول نفس به جمادات است.
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ادلّه منکران
منكران در ردّ انواع تناسخ و به خصوص نسخ و مسخ براهين بسايار دارناد کاه در برهاان از آن
ميان مهمتر در ذيل به آنها اشاره میشود:
6ا وقتی مزاج انسانی به حدّ قابليّت تعلّق نفس برسد ،از مبدأ فيّاض ،نفس ناطقه حادث میشاود و
بدان بدن تعلّق میگيرد« :لِأَنَّ الجُودَ تَامٌّ وَ الفَیضَ عَامٌّ وَ الشَّرطٌ وَ هُوَ حُلُـولٌ القَابِـلِ حَامِـل»
(همان) .حال اگر بدان مزاج و بدن نفس ديگري غير از نفس خود نيز تعلّق گيارد و حلاول نماياد،
اجتماع دو نفس بر بدن واحد الزم آيد که اين امر مسلّماً باطل است ،چون اوّالً هر انسانی بالوجادان
خود را واحد میيابد و ثانياً توارد در علّت تامّه بر معلول واحد محال است .مرحوم سبزواري در ايان
بان گفته است« :لُزُومُ اجتِمَاعِ نَفسَينَ عَلَی صَیصِییة تَنَاسُخاً قَد أَبطَاالً» يعنی الزمة نسخ ،اجتمااع دو
نفس در بدن واحد است که اين امر باطل است ،پس نسخ نيز باطل است (همان).
1ـ برهان دوم که مختصّ حكمت متعاليّه میباشد و مالّصدرا و پيروانش به آن تكيه و تأکيد دارند.
اين برهان بر دو امر استوار است که هار دو از ناوآوريهااي حكمات متعاليّاه اسات .يكای حرکات
جوهري که نفس و بدن در اثر حرکت جوهري از نقص به کمال میرسند و يا از قوّه به فعليّت آيند.
مالّصدرا گفت« :النَّفسُ األَولَی مَادَامَ کَون الجَنِينِ فِی الرَّحِمِ دَرَجَتهَا؛ دَرَجَةُ النُّفُو ِ النَّبَاتِیَة ،الجَنِاينُ
نَبَاتٌ بِالفِعلِ و حَيَوَانٌ بالقُوَّ ٍ إِذَا الَ حِسَّ وَ الَ حَرَکَة إرَادِیَّة وَ إِذَا خَرَجَ الطگفلُ مِنَ الرَّحِمِ صَارَتِ الانَّفسُ
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فِی دَرجَة النُّفُو ِ الحَیَوَانِیَّة ،ثُمَّ يَصِيرُ نَاطِقَةٌ مَُرکَةةُ لِلكُلگيَّااتَ» (صادراي شايرازي .)886 :6816 ،دو

أَوَّلِ الكَونِ دَرَجَتُهَا دَرَجَةُ الطَّبیعِیَّة ثُمَّ يَتَرَقگی شَيئاً فَشَيئاً حَسَبَ إِستِكمَاالَتِ المَادَّ حَتَّی يُجَاوِزَ دَرجَةةَ
النَّبَاتِ وَ الحَيَوَانِ .فَالنَّفسُ مَتَی خَصِلَت لَهَا فَعَليهِ فَيَستَحِيلُ أَن يَرجِعَ تَارَ أُخرَي إِلَای قُوَّ المَحضَةة»
(همان ،ص .)888
محقّق سبزواري در اين بان گفت« :وَ مَعَ اُصُولِ األَنفُسِ لَغَایَةٌ * الَ يَقتَضَّ التَّنَازُلَ العِنَایَة»؛ يعنای
بعد از آن که نفس با حرکت جوهري به فعليّات برساد ،محاال اسات کاه عنايات و ارادة الهای باه
بازگشت آن از فعليّت به قوّه تعلّق گيرد و خود در شر اين بيت گفت« :فَلَو تَعَلَّقَت نَفسٌ مُستَسةنَََةٌ
مِن بَدَنٍ بِآخِرٍ عَنهُ کَونُهُ جَنِيناً أو غَيرُ ذَلِکَ لُزُومُ کَونِ اَحَدُهُمَا بالقُوَّ وَ اآلخِرِ بِالفِعلِ وَ ذَلِاکَ مُمتَنِاعُ»
(همان.)867 :
شيخ اشراق در حكمت االشراق قِسم دوم از تناسخ يعنای مساخ را پذيرفتاه اسات .وي نخسات
برهان فالسفة مشّاء را مخدوش نموده ،آنگاه خود از طريق عقل و نقال باراي اثباات تناساخ دليال
آورده است .يكی از براهين فالسفة مشّاء در ردّ تناسخ برهان زير است که شيخ اشاراق آن را نقال و
ردّ کرده است .الزمة تناسخ تساوي تعداد ابدان فاسده با تعداد ابدان کائنه است .چه اگر نفو بيش
از ابدان کائنه باشد ،الزم آيد که بيش از يک نفس در بدن واحد حلول نمايد که محال اسات و اگار
تعداد نفو کمتر باشد ،الزم آيد که نفس واحد در چند بدن جديد حلول کند که ايان فارض نياز
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ديگر ،ترکيب اتّحادي نفس ناطقه با بدن است که هر بدنی را نفسی مناسب آن در کاار اسات و باه
عبارت ديگر ،بدن مرتبة متنازلی از نفس است .بعد از بيان اين دو مقدّمه معلوم میشود که هماين
قِسم تناسخ ،باطل است ،چون که اوّالً هي نفسی از بدن خاود قابال تفكياک نيسات کاه باه نظار
مالّصدرا با انتقال نفس به عالم برزخ بدن مثالی همان نفس از اين دنيا به همراه او بدان عالم منتقل
میگردد و آنچه در قبر دفن میگردد ،در حقيقت ،نازلترين مرتبة بدن آدمی میباشد .ثانياً اگر باه
فرض نفس از بدن کسی که به مزاج و بدن ديگري منتقل شود ،الزمهاش بازگشت فعليّت به قوّه ياا
بالعكس است که هر دو محال است .چون طبق فرض تناسخ نفس ناطقه که به فعليّات رسايده باه
مزاج و بدن ديگري تعلّق میگيرد و با آن ترکيب اتّحادي طبيعی پيدا میکند که اينجا فعليّت باياد
به قوّه بازگردد و يا بايد آن بدن ديگر بدون حرکت جوهري به مرحلة فعليّت برسد تاا باا آن نفاس
متّحد بشود .بديهی است که هر دو فرض محال و اجتماع نقيضين است« :قَد عَلِمتَ :أَنَّ النَّفسَ فِای
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محال است .بنابراين ،تناسخ ممكن نيسات .باه عباارت ديگار ،چاون دو شاقّ تاالی در ايان قياا
استثنايی باطل است ،پس مقدّم نيز باطل است .شيخ اشراق به اين اشكال پاسخ داده است و گفتاه:
«هي اشكال عقالنی در کار نيست که طبق اراده و عنايت الهی ،عدد نفو ابدان فاساده ،مسااوي
عدد ابدان کائنه باشد .چه بسياري از اسرار آفارينش از نظار ماا نهاان اسات» (شاهرزوري:6878 ،
 .)989بخشی از سخنان شيخ اشراق در اين بان چنين است« :وَ مَا يُقَالُ أَنَّ الكَائِنَاتِ الَ يَنطَبِقُ عَلَی
عَدَدِ الفَاسِدَاتِ فَبَاطِلٌ» (همان.)961 :
پس گفت« :حكيمان پيش از او نيز قايل به تناسخ بودند و میگفتناد« :إِنَّ النُّاورَ اإلِسافَهِيد إِذَا
فَارَقَ الصیصِیَةَ اإلنسِیَّة وَ هُوَ مُظلَمٌ ،مُشتَاقٌ إِلَی الظُّلُمَاتِ وَ لَم يعلَم عالَمَ النُّورِ فَتَنجَذِنُ إِلَای صَيَاصِای
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مُنتَکِسَةٍ لِحَيوَانَاتِ أُخرَي وَ جَذَبَتهُ الظُّلُمَاتُ :وقتی رو انسانی بدن خود را ترک کند ،لايكن ظلماانی
باشد ،عالم نور را نشناسد ،بلكه مشتاق عالم ظلمانی باشد .بنابراين ،به ابدان حيوانات منتقل میشود
و ظلمات آن را جذن نمايد» (همان.)969 :
به نظر شيخ شراق ،اين برهان برجستهترين برهان قائالن به تناسخ از نوع مسخ است کاه خاود
نيز اين برهان را پذيرفته است .شيخ اشراق بعد از برهان عقلی باه آياات و احادياث بساياري باراي
اثبات تناسخ به زعم خود استناد میکند که برخی از آيات و احاديث به قرار زيار اسات...« « :کُلَّمَاا
نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ... :...هرگاه پوستهاى تنشان (در آن) بريان گردد (و بسوزد)،
پوستهاى ديگرى به جاى آن قرار مىدهيم( »...النّساء)91/؛ «وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِی األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِيارُ
بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم  :...هي جنبندهاى در زمين و هاي پرنادهاى کاه باا دو باال خاود پارواز
مىکند ،نيست ،مگر اينكه امّتهايى همانند شما هستند( »...األنعام( »)82/همان.)986 :
البتّه به آيات ديگر نيز استناد کرده که جهت دوري از اطالة مطلب به هماين دو نموناه بسانده
میشود .وي باور خود را به احاديث نيز مستند نموده که مهمترين آنها حديث زيار اسات« :يُحشَارُ
النَّا ُ يَومَ القِیَامَة عَلَی صُوَرٍ مَُتَلِفَةٍ :روز رستاخيز مردمان به اشكال گوناهگاون محشاور مایشاوند»
(همان.)986 :
بديهی است که معنی آيات و احاديث آن نيست که شيخ اشراق و امثاال او فهميادهاناد ،چاون
آنان طبق عقيدة خويش اينگونه آيات و احاديث را معنی کردهاند و به باور تناسخی خود در حقيقت
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منطبق نمودهاند .ما در اين خالصه بيش در بان اينگونه آيات و احاديث مجال اطالة سخن نداريم و
اگر کسی ذيل اين آيات ،تفاسير فريقين را بنگرد ،سخن ما را تصاديق نماياد و باه بااور تناساخيان
وقعی ننهد.
نكتة شايان ذکر آنكه نفس ناطقه و بدن انسان در باور اشراقييون يا حتّی مشّائيان ،نوعی ترکيب
انضمامی دارند و از سنخ يكديگر نيستند .بدين جهت ،انتقال نفس ناطقه از بدنی باه بادن ديگار را
مثل انتقال يک سواره از مرکبی به مرکب ديگر میدانند ،در حالی که مطلب چنين نيست .چنانکه
در بيان ديدگاه مالّصدرا گفته آمد ،ترکيب نفس ناطقه با بدن ،ترکيب طبيعی و اتّحادي است بسان
ترکيب مادّه و صورت و مانند آن.

تفاوتهای بنیادین رجعت و تناسخ
ال ) شباهتهای ظاهری میان تناسخ و رجعت
علّت عمدة ايجاد شبهه بين تناسخ و رجعت ،شباهتهايی است که اين دو به هم دارند؛ از جمله
اينكه در هر دو ،بازگشت نفس به بدن مادّي وجود دارد و غايت بازگشت نفاس باه بادن در هار دو
استمرار زندگی در دنيا میباشد .همچنين برخی از طرفداران هر دو عقيده ادّعاا دارناد کاه عقيادة
مورد نظر ايشان به منظور استكمال نفو صورت میگيرد .اين شباهتهاي ظاهري سبب شاده تاا
عدّهاي کوتاهنظر بدون توجّه به تفاوتهاي اساسی که بين اين دو مقوله وجود دارد ،ادّعاي يكساانی
تناسخ و رجعت را نمايند.

ب) تفاوتها
يكی از تفاوتهاي عمدة رجعت و تناسخ اين است که در رجعت ،تنها ياک بادن موباوع قارار
میگيرد ،امّا در تناسخ ،تعدّد بدن مطر است ،چون در رجعت ،رو به بدن سابق خود برمیگاردد،
امّا در تناسخ ،رو به غير بدن خود برمیگردد .عالوه باراين ،در رجعات آنچاه کاه از ادلّاه بدسات
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با توجّه به توبيحات فوق در بان تناسخ ،معلوم شد که مسألة رجعات هاي ربطای باه تناساخ
ندارد ،چون در رجعت ،نفو ناطقه به ابدان خود بازمیگردند ،چنانکه طبق فرمودة قرآن در باان
قيامت کبري اتّفاق میافتد.
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میآيد ،اين است که رجعت تنها شامل گروهی خااص مایشاود ،لكان تناساخیهاا آن را همگاانی
میدانند ا البتّه در تناسخ مطلق و نامحدود ا در رجعت ،بهترين و بدترينهاا برمایگردناد ،امّاا در
برخی از اقسام تناسخ ،بهترينها تناسخی ندارند و به دنيا برنمیگردند.
از نظر غايت نيز رجعت تأييدي است بر معاد ،امّا ادّعاي تناسخیها ا حدّاقل در تناسخ مطلاق ا
اين است که بهشت و جهنّم و معادي در کار نيست و عذان و تنعّم رو در اين دنيا با تعلّق گارفتن
به ابدان مختل ،میباشد .تفاوت ديگر اين است که در رجعت ،اروا پس از مدّتها ا از چند ساعت
گرفته تا قرنها بعد ا مفارقت از بدن مادّي به همان بدن مراجعت میکنند ،امّا در تناسخ ،ادّعا ايان
است که رو بعد از مفارقت به بدن ديگر انتقال پيدا میکند .الزمة سخن تناسخیها اا حادّاقل در
برخی اقسام ا قديم و ازلی بودن اروا است ،امّا تفكّر رجعت منافاتی با حادث بودن نفس نادارد .در
تناسخ ،بازگشت نفس از فعل به قوّه و يا اتّحاد فعل و قوّه مطر است ،امّا در رجعت چنين بازگشت
و اتّحادي وجود ندارد ،بلكه بازگشت کامل به کامل است؛ به عبارت ديگر ،در تناساخ ،بازگشات باه
صورت تولّد جديد است ،امّا در رجعت بحث از زنده شدن است نه تولّد .ديگر اينكه رجعت در زماان
خاصّی صورت میگيرد ،امّا تناسخ مقيّد به زمانی نيست .در تناسخ ،نفس تعلّق گرفته باه بادن ،باه
تدريج کامل میگردد ،امّا در رجعت ،بدن کامل دفعتاً حاصل مایشاود .تناساخ باا تجارّد تاامّ رو ،
منافات دارد (به دليل پيوستگی در تعلّق به ابدان) ،امّا رجعات ايان منافاات را نادارد .همچناين در
رجعت ،بدن جديد صورت انسانی دارد ،امّا در برخی از اقسام تناسخ ،بدن جدياد باه شاكل حياوان
میباشد (ر.ک؛ بهمنی861 :6829 ،ا .)869

نتیجهگیری
از مقايسة تفاوتها و شباهتهاي رجعت و تناسخ بدست میآيد که آن دو از حيث ماهيّت ،هي
سنخيّت و تشابهی با هم ندارد و شباهتها ادّعايی ،شكلی و ظااهري مایباشاند و ايان بارري باه
مقصود ما ،يعنی اثبات رجعت نمیرساند ،لكن کسانی که به هر نحو ممكن دنبال زير ساؤال باردن
اعتقادات شيعه هستند ،از ماردود باودن تفكّار تناساخ در مياان دانشامندان اساتفاده نماودهاناد و
خواستهاند به نحوي تفكّر رجعت را با اعتقاد به تناسخ مرتبط کنناد و در ايان راساتا ،شابهاتی بار
رجعت وارد نمودهاند ،غافل از اينكه برخی از شبهات نه تنها مسألة رجعت ،بلكه معاد را که از اصول
اساسی تمام اديان آسمانی است ،هدف گرفته است .در کُل ،عقيادة شايعه آن اسات کاه باا ظهاور
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حضرت مهدي (عج) برخی از انسانها به حيات بازمیگردند که کيفيّت و کميّت آن را فقط راسخان
در علم میدانند.
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