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Abstract 
Raj’a (return), an indisputable Shiite belief, is the eternal power of God, based 

on the illuminating verses of the Qur'an and the hadiths of the Masumeen (the 
Infallibles) (Peace be upon them). The current study aimed to investigate and 
analyze Raj’a in the important Shiite interpretations based on the thoughts of 
Allameh Tatatabayi. The methodology is descriptive-analytical with a conceptual 
analysis approach. Library-based sources have been also used. Investigations show 
that the philosophy behind Raj’a is more than just punishing the unbelivers and 
rewarding the good. The main reason for that is to fulfil God’s promise, supporting 
God’s religion and forming global justice and the appearance of truth’s power and 
its spreading. Therefore, there are no restrictions for returning the spirit to the same 
body it had belonged to, from the viewpoint of logic, religion, and biology. 
Furthermore, according to the principle of (the reason behind the possibility of 
occurrence of something is the reason for its occurrence), the best reason for the 
possibility of Raj’a is its occurrence. The whole criticisms about the Raj’a are due 
to the lack of a correct understanding of Raj’a, and perhaps they do not want their 
leaders, who have done cruelty to Ahl-ul-Bayt (Peace be upon them), to be 
punished. 
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  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  

  
  )هاي عالمه طباطباييانديشه بررسي امكان رجعت از منظر كتاب و سنت (با تأكيد بر

  ٣شاكر صفدر / ٢احمد بهشتي / ١محسن صبور

  چكيده

يدناپذير شيعه تردقدرت اليزال خداوندي، از عقايد مسلم و  نشانه ظهور، در هنگامهرجعت يا بازگشت بزرگ 
هدف از پژوهش  السالم) بنا شده است.باشد كه بر پايه و اساس آيات نوراني قرآن و احاديث معصومين (عليهممي

 تحقيق . روشباشديم )هاي عالمه طباطباييبررسي امكان رجعت از منظر كتاب و سنت (با تاكيد بر انديشه حاضر
نشان  هايبررساست.  شدهاستفادهي اكتابخانهبوده و از منابع  مفهومي تحليل نوع از توصيفي تحليلي پژوهش اين در

است كه صرفاً سبب مجازات كافران و رسيدن به ثواب باشد و عمده هدف دهد فلسفه وجودي رجعت بيش از آن مي
حكومت عدل جهاني و ظهور قدرت حق و گسترش آن  رجعت، تحقق وعده الهي، نصرت و ياري دين خدا، تشكيل

 بوده متعلقآن  به تريشكه پ يبه همان بدن بازگشت روح شناسي،يستازنظر عقل، شرع و علم ز بنابراين؛ است
وقوع  امكان يبرابهترين دليل » الشيءِ وقوعُهُ  اِمكانِيعَلاَدَلُّ الدَّليلِ «قاعده هيچ محذوري ندارد و طبق  ،است

ها به درك صحيح از رجعت كنند دالّ بر عدم توجه آنرجعت است. تمام اشكاالتي كه مستشكلين از رجعت مي
اند، مجازات ها كردهالسالم) ظلمبيت (عليهمدر حق اهل است و شايد ناشي از آن باشد كه مايل نيستند رهبرانشان كه

  شوند.
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 مقدمه-١

است و به گفته پس از مرگ و پيش از قيامت انسان زنده شدن  ،مراد از رجعتدر فرهنگ ديني شيعه 
 نيهمچن ) و١٢٨، ٥٣ج  :١٤٠٤مجلسي، است (هاي پيروان خاندان رسالت عقيده از ويژگي نيا شيخ مفيد،

 يانالبمجمعمرحوم طبرسي در  ) و١٢٠،  ٨: ج ١٣٦٣مفسران بزرگ شيعه مانند شيخ طوسي در تبيان ( ديگر
دانند اجماعي شيعه مي آن راي، سيد مرتضي درباره رجعت اعتقاد به طرف از ) و٢٣٥، ٤: ج ١٣٧٢طبرسي، (

) ١٣٩، ٥٣ج  :١٤٠٤مجلسي، ندارند (باره كمترين اختالفي ينا دركنند كه پيروان اين مذهب ميو بيان 
مباني  بر اساسمهم در اينجاست كه اين حقيقت نه با عقل منافات دارد و نه با منطق وحي؛ زيرا  نكته

 سوره ٤٧يه مانند آ پيوسته است؛ به وقوعو  دادهرخهاي گذشته ي فراواني از رجعت در امتهانمونهقرآني 
ا اين حال، اعتقاد به رجعت مختص شيعه است ...) بمباركه بقره و سوره ٢٥٩نمل  سوره ٨٣و مباركه كهف 

بايد توجه داشت  البته ي بوده است.و سنو پيوسته جزو موضوعات كالمي مورد اختالف مذاهب شيعه 
 كهرا  يآن دسته از افراد است،) ع( يتباهل مكتب مرهون رارجعت كه آن  بهبودن  ين معتقددر عشيعه «
 ضروريات زمره در واست  يعهمذهب ش ياترجعت از ضرورداند. را كافر نمي ندارند قلبي باور رجعت به

» آورديممنطقي دفاع الزم را به عمل  صورتبهشيعه همواره از اين ديدگاه خود هرچند  ،ندارد جايي اسالم
  ). ٥٦٢، ١٥ج  :١٣٧٤مكارم شيرازي، (

 است »بازگشت«و به معناي  »رجوعاً  يرجع،رجع، «مجرّد از باب  يمصدر ثالثلغت  نظر ازرجعت 
يي به چشم هاواژهو  كلمه يزنيارات و ادعيّه در ز ). البته٣٤٣ :١٤١٢راغب اصفهاني،  ؛٢٦ :١٤٠٧(جوهري، 

ي اامّا واژه ،»والرّد ،ابياال ،الخروج ،الحشر الكرّة،«مانند كلمه  ؛رسانديمخورد كه مقصود رجعت را يم
و » الكرّة« كنديمرجعت را حاصل  و مقصودمردگان به دنيا درزمان ظهور صراحت دارد  بر بازگشتكه 

است » يك بار برگشتن«معناي  به» الكرّة«باشد كه بنا به گفته ابن منظور در لسان العرب يم» االياب«
 ضَربٌ مِن الرجوعِ «به معناي » االياب«به گفته راغب در مفردات  ) و٢١٨-٢١٩: ١: ج ١٤٠٥ ،منظورابن (

يژه ومتكلّمان شيعه، به اصطالح در زين )؛ و٣٠ :١٤١٢راغب االصفهاني، باشد (يم» ...نوعي از بازگشت
فرجه  ي(عجل اهللا تعال يهنگام ظهور حضرت مهد يا،از مردگان به دن يبازگشت برخ يعني »رجعت« مفيد
؛ طبرسي، ٤٨٧ :تا؛ ر.ك حلبي، بي٧٧ :١٤١٧اند (مفيد، بوده ياكه در دن حالتي و شكل)، به همان يفالشر

ي كه آرزوي امهيكريات فراواني وجود دارد كه در دولت و رواآيات تر، به شكل كامل ).٣٦٧ ،٧ج  :١٣٧٢
دنيا بازخواهند  اند بهرفتهيا خالص كه از دن مؤمنانو  از عالمانگروهي  ،باشديمتمام انبياء و اولياي الهي 

 و آرامشيت با امنعج) احكام واقعي خداوند در روي كره زمين ( يمهدبا ظهور حضرت  و مقارنگشت 
 وخواهد شد  عملي) السالميهو ظهور حضرت حجت (عل يامزمان با قهمرجعت  درواقعشود و اجرا مي

) السالميه(عل حجت حضرت ظهور عصر مهمث از حواد يكيموضوع اشاره داشت كه رجعت  ينبه ا توانيم
بلكه  كنند،يدفعه رجعت نم يككنندگان  رجعت تمامي ،(ره) مجلسي عالمه فرموده به و روديبه شمار م
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با و اينكه ) ١٠٢، ٥٢: ج ١٤٠٤مجلسي، شوند (يمبرگردانده مرور كه دارند به يو دركات درجاتتوجه به  با
در جهان عزيز و كفار  مؤمنانشود و يميكي از اهداف ارسال رُسل و انزال ُكتب آسماني محقق  رجعت

اند دانستهعقيده را يك بشارت و موهبت الهي براي مسلمانان  نيا ع)( يتباهل و خوار و ذليل خواهند گشت
در مذهب شيعه  بيان اين نكته خالي از لطف نيست كه مسئله رجعت فقط ).٥٨٣، ٨ج  :١٣٦٢ كليني،(

يين مثالً در آشده است؛ يحتصر يان ديگر هم به اين موضوع مهم طبق اعتقادشاندر ادبلكه  ،مطرح نيست
و زنده شدن گرشاسب پسر سام توسط » سوشيانس پيروزگر«به برخاستن مردگان قبل از آمدن  زرتشت

ع) ( يسيعه برخاستن حضرت ين در انجيل نيز ب) و همچن٢ :١٩٢٧ ،پورداووداست ( شدهمطرحسوشيانس 
سنت رجعت  اهل ي بايد گفت كهول ،)٩ :١٣٨٠ي، همداناو در آخرالزمان آمده است ( بازگشتاز قبر و نيز 

،  ١ج  :١٤١٢ ي،شابورين( اندنمودهيف تضعمعتقدان به آن را در علم رجال حتي و داده انكار قرار  موردرا 
١٥.(   

اعتقاد به مسئله رجعت در تفكر شيعي همسنگ با اعتقاد به ظهور امام عصر (عجل اهللا تعالي فرجه  
 كنديم دييتأي كه اين موضوع را مهم نكته .ديآيميكي از روزهاي خدا به شمار  عنوانبه ) كهالشريف

 ) وعجكه رجعت را در رديف اعتقاد و همسنگ ظهور حضرت حجت ( ) استفرمايش امام صادق (ع
همان رجعت  را» الكرّةُ «ذكر فرموده و  يامَةالق يَومُدر مقابل  كه يومُ الكرّة رايناشمارد و يبرم زيرستاخ
خداوند  ي: روزهاالقيامَةِ  يَومُ  وَ الكَرَّةِ  يَومُ ) وَعجالقائمِ ( يَومُ اِهللا ثالثةٌ:  يامُ: افرمايندمي يشانلذا ا ؛انددانسته

 :١٤٠٤مجلسي، ( يزروز رستاخيت روز رجعت و درنها فرمايد،يم يام) قعجامام عصر ( كه: آنباشديسه روز م
در باب رجعت ديده  روايات شيعي جنبه همگاني بر اساس«گويد: . آيت اهللا مكارم شيرازي مي)٦٣، ٥٣ج 
 شود، بلكه مختص مؤمنان صالح است كه در يك سطح عالي از ايمان قرار دارند و همچنين كفار وينم

دو گروه به زندگي دنيا  مجدد اين طاغيان ظالمي كه در سطحي منحطي از كفر و ظلم قرار دارند. بازگشت
(مكارم » چشديمكند و گروه دوم كيفر دنيوي خود را يماين صورت است كه گروه اول تكامل پيدا  به

كه  ) استالسالمهيعليث شريف امام صادق (از حدمُلهمّ  ،ين بيان) و ا٣٥٢، ١٥ج  :١٣٧٤ شيرازي،
الشرك  محض وأ اِلّا من مَحَّضَ االيمانَ مَحضاً، رجِعُيَ ال ي خاصةٌ،ه وَ  اِنَّ الرجعةَ ليست بِعامّةٍ« :ديفرمايم

 »ايمان خالص يا شرك خاص دارند كنند كهيمگروهي بازگشت  تنها )،٣٩، ٥٣ج  :١٤٠٤ ي،(مجلس محضاً
كه اين ينااعتقاد ما در مورد ادلّه اثبات رجعت عبارت است از «: سدينويمشيخ صدوق در رساله اعتقادات 

عليهم)  اهللاسالمعقيده حق و صحيح است و ادله اثبات رجعت قرآن و رواياتي است كه عمدتاً از ائمه اطهار (
 توانيم پس .)٣٧، ٢ج  :١٣٨٨ يه،بابوباشد (ابنيماست؛ بنابراين اعتقاد به رجعت مختص شيعه  شدهنقل

 و طهارتيت عصمت باهلاز  مأثورهيات و رواقرآن  اتيآ گاه اصلي مثبتين رجعت،يهتكنتيجه گرفت كه 
رجعت  بر وقوعاجماع علماي شيعه  ،عالوهبه .قطعي شيعه است و سندباشد كه حجت ي) مالسالم يهمعل(

بر اين اساس هدف  .علماء امناء رسوالن خداوند هستند چون نموده است، ترمستحكمنيز اعتقاد شيعيان را 
ي اعل طباطبايي عالمه يهاشهياند بر يهتك با( عهيش تفاسير اهم در تببين رجعت و از پژوهش حاضر بررسي
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  توان به موارد زير اشاره نمود:. درباره پيشينه موضوع مورد بحث ميباشديم )الشريف مقامهاهللا 
مهر پويا  است. داده نقد قرار موردرا روايات مربوط به رجعت خود  نامه در پايان) ١٣٨٧( شاكر اردكاني

اهل كتاب به اين كند كه بيان مي »بررسي تطبيقي رجعت از ديدگاه قرآن و اهل كتاب« رسالهدر ) ١٣٩١(
با  نامهدر پايان )١٣٩٢(الهيارى نژاد . اما درباره جزئيات آن با مسلمانان اختالف دارند ،دارند مسئله اعتقاد

، به لحاظ باورهاى اجتماعي و »رجعت«مسئله  كه كندبيان مي »نقد و بررسي ادله روايي رجعت«عنوان 
  تر است.سياسي، مهم

  

  رجعت در تفكر شيعه اعتقاد بهجايگاه -٢
 (مفيد، باشديمهاي پيروان خاندان رسالت اعتقاد به رجعت مختص شيعه است و از ويژگي  ازآنجاكه

تا جايي كه يكي  ؛يات مذهب شيعه هستجزء ضروربه آن  اعتقاد ،)١٢٨، ٥٣ج  :١٤٠٤نقل از مجلسي،  به
مَن اقرّ بِسبعةِ اشياءٍ فَهوَ مُومنٌ وَ ذَكرَ « به رجعت است: ماني) ااز شرايط ايمان طبق فرمايش امام صادق (ع

ج  :١٤٠٤مجلسي، ( شوديمشناخته  مؤمن، فردي به هفت چيز معتقد باشد هركس» مِنها االيمانُ بِالرجعةِ
براي  يزبه رجعت ناعتقاد معاد و نبوت،  يد،توحكند در كنار يم). اين حديث شريف خاطرنشان ١٢١و٩٢، ٥٣

اي بايد به رجعت باور قلبي داشته باشد تا به اين وسيله نور يعهشتكميل ايمان، ضروري است؛ لذا هر فرد 
، خداوند وي را براي ياري فروبستاگر قبل از ظهور چشم از جهان كه  نگه دارد اميد را در دل خود روشن

فردي كه شيعه است «ت الهي و شناخت لقاي خود به جهان بازگرداند؛ البته مدر روند برقراري عدل و حك
ي كه چنين كسآنالسالم) به رجعت باور قلبي دارد ولي در عين حال يهمعليت (باهلبر اساس مكتب 

 قرار شيعه مذهب ضروريات بين در رجعت كه دانديم نيك زيرا كند،ينم قلمداد باوري ندارد را فردي كافر
حال به دفاع منطقي از يناما درع شود،ينم شناخته مذاهب ساير از مسلمانان تمام براي ضرورتي و دارد

  .)٥٦٢، ١٥ج  :١٣٧٤ مكارم شيرازي،( »دپردازيماعتقادات خود 

  هدف رجعت فلسفه و-٣
 .ميكنيميي از آن اشاره هانمونهرجعت داراي اهداف بلندي است كه ما به 

سوره  ٥١ هيآ يد اين سخن،مؤ .رسديمالهي كه در قرآن آمده به ظهور  وعده رجعت، تحقق -٣-١
  :ديفرمايمغافر است كه 

يقين، بهقطع  )٥١ غافر/( »االَشهادُ اِنّا لَننصُُر رُسُلَنا وَالذين آمنوا فِي الحياِة الدنيا و َيَوَم يَقومُ «

 قيامو در آخرت گواهان  يادن يدر زندگ ايمان آوردند را در آن زمان كه  كهآنرسان پيامبران و هر ياري
  بود. خواهيم كنند،
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ي كه در اين آيه شريفه به آن وعده داده شده است تا كنون پيروز ترديدي وجود ندارد كه ياري و
كند؛ بنابراين اين وعده بايد در آينده طبق سنت الهي خدواند هرگز خلف وعده نمي محقق نشده است و

نظر اين آيه رجعت  فرمايد: سوگند به خداوند مدّدر تفسير اين آيه مي (ع) كه امام صادقچنان؛ تحقق يابد
ياري خدا به آنها نرسيد و همچنين  است مگر اطالع نداريد خيلي از رسوالن دراين دنيا كشته شدند و

لكن نصرت خدا به آنها نرسيد. محل تحقق اين آيه رجعت است (عروسي  ،امامان به شهادت رسيدند
» امامان«در اين آ يه » گواهان«ز علي بن ابراهيم در تفسيرش گفته: منظور ا. )٥٢٦، ٤ج  :١٤١٥حويزي، 

بيت نويسد: اعتقاد پيروان اهل) و نيز مفيد در تفسير اين آيه مي٣٤٥، ٤ج  :١٤٠٢باشند (فيض كاشاني، مي
بر اين است كه وعده ياري خدا در مورد دوستانش قبل از فرا رسيدن آخرت محقق خواهد شد و آن زماني 

شود (مجلسي، وعده الهي محقق ميو كنند منين رجعت ميؤاي آن ماست كه قائم (عج) قيام كند و در انته
  .)١٣٠، ٥٣ ج :١٤٠٤

همواره در راستاي تكامل معنوي خود با  مؤمنانبه دليل وجود موانعي بر سر راه زندگي،  -٣-٢
 عمده داليل از يكي شايد تكامل كاملي نبوده است. هاآن. به همين روي، تكامل اندبودهمشكالتي روبرو 

 ياتاند و در حنكرده يخود را سپر ياتو عدالت، ح يمهدولت كر يها تحت لقاآن كه باشد اين امر اين
و به همين دليل، نواقصي در تكامل اجتماعي  اندخود همواره با ظالمان و سفاكان مواجه شده ياجتماع

 خود تكامل مسير تا كنند رجعت دنيا به بايدها آن مت الهي،بر اساس حك يجه،. درنتستاشدهحادث هاآن
 يفرد زندگي طول كه دارد خواهد روي يمؤمنان واقعغايت تكامل براي آن دسته از . برسانند اتمام به را

حكومت  تشكيلستمگران و  مجازاتروز رجعت  دراند و نبوده فروگذار يعمل صالح يچاز ه يشخو
رف مقابل، شاهد رجعت تمامي ستمگران اند. در طبوده شاهد راخدا  ينو نصرت د ينزم يصالحان بر رو

و سفاكان روي كره زمين خواهيم بود كه از جور و ستم بر بشر كم نگذاشتند، به اين وسيله در دادگاه عدل 
توان به اين موضوع الهي مجازات خواهند شد و به سزاي اعمال دور از انسانيت خود خواهند رسيد. پس مي

عد از مرگ، درس بزرگي از عظمت و حكمت الهي است كه منتج به اشاره داشت كه رجعت اين دو گروه ب
  ).٥٦، ١٥ج  :١٣٧٤مكارم شيرازي، ( گردديميت تكامل معنوي غابهرسيدن 

يامت به ذلت ابدي گرفتار شوند در همين دنيا طعم در قازاين كه يشپتا  شونديمبرگردانده  كفار -٣-٣
 بازخواهندزمان زنده شده به دنيا  در آن و معاندانگروهي از دشمنان « را بچشند. و ذلتخواري  و مزه
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  ).١٦٩ :١٤٠٤(حسيني، » آنان انتقام گرفته شود تا ازگشت 
 دين مبين اسالم، گسترش :ازجملهي ديگري هم مطرح است اهيعالرجعت اهداف  در يدنماالبته ناگفته 

ي حدود اجرا به تكامل نهايي، دنيرس ال الهي،قدرت اليز ظهور ي دين و برپايي حكومت عدل جهاني،اري
  شده.يلتعطو قصاص 

  

  ادلّه عقلي برامكان رجعت-٤

، برخي هم به جهت اينكه از طريق )السالميهمعليت (باهليات و روا در كنار استدالل به يات قرآن
  كنيم:اشاره مياند كه دومورد آن را ادله عقلي نيز رجعت را اثبات نمايند، به مواردي اشاره كرده

باشد. طبق امكان رجعت واقع شدن آن طبق قرآن كريم در زمانهاي پيشين مي دليل بر نيبهتر .١
به محض اينكه چيزي در زماني وقوع پيدا كند و از نيستي » ادل الدليل علي امكان الشيءوقوعه«قاعده 

از زنده شدن  يفراوان يهامثال يمقرآن كركند. به هستي ظهور نمايد براي اثبات امكان آن چيز كفايت مي
و عقل نيز هيچ گونه ردع و ذكر نموده است  گذشتهدر اقوام  ياها به دندرگذشتگان و رجعت آن از بعضي

روشن است؛ زيرا اگر مانعي  منعي براي زنده شدن مردگان ندارد و درك امكان آن از لحاظ عقل كامالً
قابليت قابل.به اين معنا كه نستجير باهللا يا خداوند بر دوباره زنده بوجود آيد يا در فاعليت فاعل است و يا در 

كردن مردگان قدرت ندارد، يا اينكه بدن وروح انسان اين قابليت را ندارد كه زنده شود؛ درحاليكه در شبانه 
روز هم فاعليت فاعل مشهود است و هم قابليت قابل. به گفته آلوسي زنده نمودن بعد از ميراندن و 

) ٢٤، ٢٠: ج ١٤١٥كنند (آلوسي، ردانيدن به دنيا از چيزهايي است كه حتي دو حيوان نيز در آن نزاع نميبرگ
تواند بگويد من در امكان رجعت نزاع دارم؛ زيرا در اينصورت بايد وقتي چنين است، هيچ انسان عاقلي نمي

آنچه كه شيعه از «بايد گفت  شود ومنكر قدرت خداوند شود كه اين انديشه در نتيجه به شرك منتهي مي
). ١٣٥، ٣: ج ١٤٠٥رجعت معتقد است هيچ اختالفي بين مسلمين بلكه موحدين نيست (سيد مرتضي، 

 حيات به ، يا)٢٤٣ /بقرهاند (كرده خروج خود موطن از مرگ ترس ازكه  يافرادها عبارتند از: برخي نمونه
اين آيات به  .)٢٥٩ /بقره(زنده كرد  او راخداوند  سال ١٠٠نام عزير كه بعد از  به يامبراناز پ يكي برگشتن

 وقايع،از آن  يكي. اين امت نيز حادث خواهد شد در ،شدهحادثي گذشته هاامتدر  آنچه فهمانديمما 
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 يرو غ ياارم ير،عز ي،موس يم،ابراه عصركه در  است درگذشتگانيشدن آن دسته از  زندهمسئله رجعت و 
)؛ پس با توجه ١٥٨ ،٢: ج ١٣٩٣(طباطبائي، » حادث شود يزامت ن ينا در يدباكه  ت،اس آمده پديد يشانا

كه قبالً به آن تعلق  يروح به همان بدن بازگشت به ياخورده توانينمشناسي، يستزبه عقل، شرع و علم 
امكان باشد؛ چون ينميز محال وقوعش ن و و تحقق آيدياز تحققش الزم نم يمحال يچو ه گرفتداشته 

  ذاتي دارد و ذاتش يك ذات ممتنع نيست و اين همان امكان وقوعي در برابر امتناع وقوعي است.
در جهت اثبات امكان رجعت كمك گرفت، قاعده حكم االمثال ....  توانيمدليل ديگر كه  كي .٢

 طبيعت داراي كه هستند برابر احكاممحموالت و  در يزمان چيز چند يا دو« هرگاه كه جهتينازا باشدمي
، بر ديگري نيز هاآناين بدان معناست كه حكم داده شده نسبت به يكي از  .باشند يكساني يتو ماه
اين قاعده معروف عقلي امكان ضرورت رجعت را تثبيت و  .)٢٠٨: ١٣٨٠(ابراهيمي ديناني،» ستا اجراقابل

معتقدان به رجعت به آن استدالل كند، به اينكه در قرآن كريم آيات متعددي وجود دارد كه تأييد مي

 خَلْقٍ  بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ  أَوَّلَ أَنْشَأَها الَّذي يُحْييهَا قُلْ «فرمايد: سوره يس مي ٨١و  ٧٩اند. مثالً در آيه نموده

 »الْعَليمُ الْخَالَّقُ  هُوَ  وَ  بَلى مِثْلَهُمْ يَخْلُقَ  أَنْ  َعلى بِقادِرٍ  الْأَرْضَ  وَ  السَّماواتِ  خَلَقَ  الَّذي لَيْسَ  أَوَ  عَليمٌ 

تواند حيات است براي بار دوم وسوم و.... نيز ميپيامبر به آنها بگو آن كسي كه در مرتبه اول زنده نموده 
ببخشد؛ او به همه مخلوقات آگاه است يا آن كسي كه آسمانها و زمين را پديد آورده است، قدرت ندارد مثل 

تواند درحاليكه بسيار پديدآورنده آگاهي است. مشخص است كه آيه فوق مي آن انسانها را خلق كند؟ بلي،
يعني اگر  ؛باشدمي» في ما اليجوز واحد حكم االمثال في ما يجوز واحد و«مؤيد قاعده معروف عقلي 

رجعت در گذشته امكان وقوع داشته است كه داشته، طبق اين قاعده عقلي مثل آن نيز در آينده امكان 
نهايت است كه در خداوند وجود دارد و آن كسي كه داشت. چرا؟ چون مستلزم يك قدرت بي وقوع خواهد

سوم نيز قادر است به اوحيات  كند در مرتبه دوم ودر مرتبه اول انساني كه مرده است را با قدرتش زنده مي
نيز بر آيات و ها دليل عقلي و نقلي ببخشد؛ چون مقتضي هم براي او وجود دارد و معتقدان به رجعت ده

 انسان رجعت باب درو معاد  رجعتمسئله  ينچون ب اند. بنابراينروايات بر وجود مقتضي وقوع آن اقامه كرده
ي كه وجود معاد را ثابت كند اادلهوجه تشابهاتي وجود دارد، هر روح مجرد به بدن  يوندمجدد و پ ياتبه ح

 حيات با مادي دنياي به رجعت شد، گفته آنچهامكان رجعت را نيز ثابت كند. با توجه به  توانديمهمان ادله 
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رجعت  وليراستا هستند، هم يدهو رجعت و معاد دو پد دارد فراواني يهاشباهت يزرستاخ روز در مجدد
هان ج ينبعد از مردن به ا يافراد خاص واست  يامتوقوع آن قبل از ق زمان .دارد يگستره محدودتر

 يازل ابدي و زندگي به شروع كه بود خواهيمها انسان تمامي شدن ازگرداندهاما در معاد شاهد ب گردند،يبازم
رجعت به  يدرا باور دارند، با يزمجدد در روز رستاخ ياتكه ح يآن دسته از افراد يجه،؛ درنتكرد خواهند خود

 گوييميو چون ما با مسلمانان سخن م بدانند ممكنمحتمل و  يامر يزرا ن يادن يندوباره در ا يزندگ معناي
 حالتي هر درامكان رجعت را  يدبا ،اندكرده قبول خود يعتاز اصول شر يكيعنوان معاد را به يزها نو آن
به  يروح آدم يعنياست،  يعنصر يِ معاد، جسمان كه است باور اين بر مسلمان فرد يك زيرا كنند؛ قبول

 رجعت نشود، روبرو مانعي با زماني بازه آن در رجعت اين اگر به همين دليل. دگرديبرم يبدن ماد ينهم
 :١٣٧٧ سبحاني،( نيست عملي يزمان يچامر محال در ه يراز شد، نخواهد مواجه مانعي با نيز قيامت از قبل
  ).٢٥ـ  ٢٦

  

  رجعت در قرآن(اقسام  آيات رجعت) -٥

 دسته يه هست.خود آدسته آياتي هستند كه در مسئله رجعت ظهور دارند، يعني دليل آن ظهور  كي
السالم) ديگر آياتي هستند كه ظاهر آن آيات داللتي بر رجعت ندارند، اما با استدالالتي كه معصومين (عليهم

ها درباره كه مضمون آن ي ديگري وجود دارداتيآ ين،و همچنگردد اند با مسئله رجعت ثابت ميبيان داشته
 پردازيم.هاي گذشته است كه به هريك از آنها ميرجعت در امت شدنواقع

يوْمَ نَحْشُرُ مِن كلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يكذِّبُ بِآياتِنَا  وَ «آيه مانند ي كه ظهور در رجعت دارند؛اتيآ -٥-١

  است.» فَهُمْ يوزَعُونَ 

تا به هم  كنيميگروه محشور مگروه ،اندما را منكر شده ياتكه آ امتيروزي را (به خاطر آور) كه هر 
  )٨٣ /(نمل »يوندندبپ

رجعت  ) بر اثباتالسالميهمعليات معصومين (و روااز قرآن  با استعانتعالمه طباطبائي (ره)  متألّهحكيم 
ين آيه، در اچون « :استيه آيه به رجعت داللت دارد و دليل آن ظهور خودِ آ نيا :سدينويو م كنديميد تأك
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ها سخن به ميان آمده است، بنابراين مربوط به حشر در قيامت كه در آن تمامي از حشر گروهي از انسان
  :دهديمي ادامه و ).٣٩٧ ،٢: ج ١٣٩٣(طباطبايي، » شوند نيستها برانگيخته ميانسان

كه  باشديماي است كه مربوط به بيان حاالت قبل از وقوع قيامت اين آيه همراه با دو آيه بعد، بين آيه

 باشديمهمه مفسران وقوع قول از عالئم قيامت  اتفاق به» وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيهِماذا  وَ« ديفرمادر صدر آيه مي

آيه  كه مربوط به احوال روز قيامت است،اي ير از آن شيء است و آيهغعالمت يك شيء  وضوحبهكه 

و اگر آيه به حشر روز  است؛ شده واقع آن از بعدكه  ) است٨٧(نمل/ » يوْمَ ينفَُخ فِي الصُّورِ  َ و«شريفه 

» شد كه درباره قيامت و احوال آن سخن گفته استاي ذكر ميآيه آن از بعدشد قطعاً قيامت مربوط مي
اند و چرا مفسران اهل سنت اين آيه را در مورد رجعت نپذيرفته اما اينكه ).٣٩٨ ،٢: ج ١٣٩٣(طباطبايي، 

يوْمَ نَحْشُرُ  وَ «است كه منكرين رجعت حرف (مِن) در آيه  ني، ااندحشر در آيه را به گروهي از امت ندانسته

كه حشر در آيه عمومي و همگاني اند گرفتهدانند و نتيجه معنا ميرا زائد و بي» ...مِن كلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن 

  چند پاسخ علمي و متقن داد: به اين ايراد توانيم قطعاًاست كه 
همه مفسرين شيعه و سني بر اين باور هستند كه (مِن) در اين آيه شريفه به معناي تبعيض است  الف)

  )٣٩٧ ،٢: ج ١٣٩٣(طباطبايي، 
بودن حرف (مِن) اين است  زائدشرايط  به همان صورتي كه در ادبيات عرب ذكر شده، يكي از ب) 

 اين در كه ديد توانمي ولي ،)١٦٨: ١٣٦٨انصاري، ( بيايداز حرف (مِن)  كه نهي يا نفي يا استفهام بايد قبل
  . ندارد وجود شرطي چنين آيه،

پايه يبين ايرادشان بنابرا ؛بودمعنا خواهد آيه بي در(فوجاً)  كلمه نباشد، تبعيض بيانگر) مِناگر حرف ( ج)
  است. و اساس

درباره  ٢٥٩سوره مباركه بقره، آيه  مثالًكند. كه امكان وقوع رجعت در گذشته را ثابت مي آياتي -٢-٥

  :سال ١٠٠زنده شدن عُزير پيامبر پس از 

اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَُه أَوْ كالَّذِي مَرَّ عَلَي قَرْيٍة وَهِي خَاوِيٌة عَلَي عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّي يحْيي هَذِهِ «

 فَانظُرْ إِلَي اللُّه مِئََة عَاٍم ثُمَّ بَعَثَُه قَاَل كْم لَبِثَْت قَاَل لَبِثُْت يوْمًا أَْو بَعْضَ يوٍْم قَاَل بَل لَّبِثَْت مِئََة عَامٍ 



 ١٥٥   ▪ محسن صبور/ احمد بهشتي/ صفدر شاكر
 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

انظُْر إِلَي العِظَاِم كيفَ  يًة لِّلنَّاِس وَ لِنَجْعَلَك آ انظُْر إِلَي حِمَارِك وَ  َشَرَابِك لَْم يتَسَنَّْه و َ طَعَامِك و

 مثابه به يا ).٢٥٩(بقره/ » نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّه عَلَي كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ

يخته بودند و فرور) هاسقف(ديوارها و  هاخانهكرد، همه  عبور) شدهيران(و يآباد يككه از كنار  فردي
: خداوند، چگونه انديشيد خود با فرد اين. بودند شدهپراكنده جاهمهي اهالي آن روستا در هااستخواناجساد و 

سال ميراند و  ١٠٠بخشد؟ در اين لحظه بود كه خداوند وي را به مدت يمرده جان م يكبعد از مرگ، به 
كمتر. خداوند فرمود:  يحت ياروز و  يكاو گفت  ي؟ماند ينجامدت در ا چه: زنده كرد و به وي فرمود بعداً

كه  يانيخود نگاه كن كه در طول سال يكه با خود داشت يو آب خوراكبه  ي،ابوده ينجاسال در ا ١٠٠ ير،خ
است،  شدهي(االغ) خود بنگر كه چگونه از هم متالش يچهارپا بهاند. اما نكرده يتفاوت يچه ي،مرده بود

 يتو خود گواه ينكهو هم ا كند يجاداز رجعت در دل تو ا يناناطم يدمجدد با يدنبخش ياتح ينهمانا ا
زنده  با رابطه در عالمه طباطبائي صراحت آيه شريفه را متألّه مي. حكيرينبر معاد در نزد سا يمبتن يباش

است كه خداوند  يدگاهد يندهنده انشان يهظاهر آ«: فرمايدميو  كنديم يانشدن پس از مرگ ب
را به بدنش بازگردانده  يسال بعد روح و ١٠٠آن فرد را مانند درگذشتگان، قبض روح كرده و  ي،وتعالتبارك

شكي نيست كه امر رجعت اموات از اشرار و  پس ،)٣٦١، ٢: ج ١٣٩٣(طباطبائي،  »و زندگي بخشيده است
ير آن را نظاپروردگار  كهچنانهم ؛)١٦٩: ١٤٠٤ير است (حسيني همداني، پذو امكاناخيار امري مقدور 

كه بعضي از مخالفين چنان اين موضوع را يدرحال ،)١٦٩ ،است (هماني گذشته اجرا فرموده هاامتدرباره 
  ).٥٥٥، ١٥: ج ١٣٧٤ي، رازيشمكارم ( شمردنديميرممكن غكه گويي آن را محال و  كننديمانكار 

  السالم)؛ هيعلبه دست حضرت عيسي ( هامردهشدن  زنده
: باشديمروشن، امكان رجعت انسان در اين جهان را صريح بيان نموده، اين آيه مباركه  طوربهي كه اهيآ

؛ به امر خدا كوران مادرزاد و بيماران برص را شفا األَبْرََص وَأُحْيي الْمَوْتَي بِإِذْنِ اللّهِ  أُبْرُِئ األكمََه و وَ«

  ).٤٩ /عمرانآل(» كنميمو مردگان را زنده  بخشميم
 ي خويش ثابت كند،خدا باي براي اينكه ارتباط خودش را هر رسولآنچه مسلّم است اين است كه 

 كند تابا خودش كه نبوت خود را به مردم ثابت  و متناسب العادهخارقدارد به يك سري كارهاي  اجياحت
يامبري هر پ چرا كه دندي) پرسالسالميهعلرضا (ي از امام وقت .دهدانجام  نحو احسنبتواند مراد خداوند را به 



  هاي عالمه طباطبايي)از منظر كتاب و سنت (با تأكيد بر انديشهبررسي امكان رجعت   ▪١٥٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

 بودند حضرتموسي ساحران فراوان  زمان در فرمودند: جواب درايشان  نوعي از معجزات داشته است؟
ماهري بودند كه  ) پزشكانع( حيمس زمان در همه ساحران عاجز ماندند. داد كهي انجام ) عملع( يموس

يرقابل عالج بدون غدرمان بيماران  ) باع( يسيع حضرت بيماران داشتند، در معالجه العادهفوقمهارت 
يه خداوند اين قدرت ) در آ١٩٥، ٥٣ج  :١٤٠٤مجلسي، نمود (يل عادي حقّانيت خود را ثابت وسااستفاده از 

  تا مردگان را زنده كند. دهدي) مع( حيمسرا به 
  اسرائيل؛ شدن كشته بني زنده

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذَلِك * وَاللّهُ مُخْرٌِج مَّا كنتُمْ تَكتُمُونَ  هايفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فإِذْ قَتَلْتُمْ نَ  وَ«

و درباره  يدرا به قتل رساند يانسان كهيهنگام يادآوريد به ؛يرِيكمْ آياتِهِ لَعَلَّكمْ تَعْقِلُونَ يحْيي اللّهُ الْمَوَْتي وَ 

 يعضو يم. پس گفتسازديآشكار م داشتيديم يو خداوند آنچه را مخف ورزيديد مبادرت كمكشقاتل او به 
به اين نحو به  خداوند) كند معرفي(تا زنده شود و قاتل را  يداز بدن او (مقتول) بزن ياز آن (گاو) را به قسمت

 ).٧٢-٧٣ (بقره/ »تفكر كنيد يدشا دهديخود را به شما نشان م ياتآ بخشد ويمدرگذشتگان حيات مجدد 
آيه به ماجراي قتل  نيا نويسد:ي) مره( يطباطبائيشين است. عالمه در پرجعت  وقوع يانگربآيه  نيا

آنچه در تفاسير آمده است مردم  بر اساس اسرائيليان اشاره دارد.يبن از يگرداسرائيل به دست فردي يبن
 تو كسي او را كشته است معلوم نيست. اسرائيل به موسي خبر دادند كه فردي را كشتند، اما اينكه چهيبن
ي را بياوريد تا بگويم آن گاو :) فرمودع( يموس حضرت كشته است؟ او راما خبر بده كه چه كسي  به

حضرت  نزد يداكرده،بود پدستور داده  هاآناسرائيل گاو را با خصوصياتي كه خدا به يبن شخص كيست؟
زنده شد و قاتل خود  مقتول .ي از بدن آن را به مقتول زدرا ذبح كرد و قسمت گاو موسي آوردند و حضرت،

» كذلك يُحيي اهللاُ المَوتَي« هيآشيعه با استناد به  مفسران .)٣٠٨، ٢: ج ١٣٩٣(طباطبائي، » را معرفي كرد

زنده شدن مردگان به اراده اليزال  كهچون هم همين است؛ و حق اندنمودهرجعت را اثبات  و امكان وقوع
  نهايت خود را نشان داده است.يبدارد كه قدرت  الهي بستگي

هاي گذشته، داستان داليل درستي و عملي بودن رجعت و زنده شدن مردگان در امت از يگردنمونه 
با دعاي سومين وصي  آنگاهخانوار فراري از بيماري طاعون است كه دچار مرگ ناگهاني شدند و  هفتاد هزار

يه در آزقيل زنده شدند. خداوند يكتا سرگذشتشان را در قرآن كريم السالم) يعني ححضرت موسي (عليه
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   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

  كند:گونه بيان ميمباركه بقره اين سوره ٢٤٣شريفه 

هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ  أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيارِهِمْ وَ«

 جماعتي را كه شهرهايشان را از ؛ آيا نديديدلَكنَّ أَكثََر النَّاِس َال يْشكرُونَ  اللَّه لَذُو فَضٍْل عَلَي النَّاِس وَ 

ها فرمود بميريد سپس كه آنان هزارها نفر بودند، پس خداوند به آنيدرحالو وحشت مرگ رها كردند  ترس
ه مردم احسان دارد لكن بيشتر مردم سپاس شان ساخت همانا خداوند صاحب بخشش و نسبت بزنده
شدن هزاران انسان پس از مرگ به قدرت اليزال الهي  بر زندهآيه شريفه  نيا ).٢٤٣(بقره/ » گذارندنمي

 :سدينويماهللا مكارم شيرازي ذيل آيه مذكور يتآتفسير نمونه  صاحب .كنديمجهت عبرت آيندگان اشاره 
بيماري طاعون  به مبتالرا  هاآننيز  و خداي كرده تراشبهانهجهاد  فرار ازاسرائيل براي يبناي از قاطبه«

» جنگ قادر به آن نيست ميدان در خطرناكي دشمن هيچ كهينحوبه ،برد ياناز م سرعت بارا  كرد و همه
ي زنده شدن اين جمعيت هزاران نفري كه و سنمفسران شيعه  اغلب ).٢٢١ ،٢ج  :١٣٧٤(مكارم شيرازي، 

يا به ؛ هزار نفر بيشتر بوده است از ده هاآنكثرة است يعني تعداد  ) جمعقول مرحوم طبرسي كلمه (الوفبه 
است هزار نفر بوده ي به گفته عطا هفتادو حتهزار عباس چهلوچند هزار يا به گفته ابنيسگفته سُدي 

 موتوا،« جمله و گفتهده مخالفت ز بر طبلصاحب المنار كه هميشه  جزبه). ٣٤٦، ٧: ج ١٣٧٢طبرسي، (
 أحياهُم،« جمله و داردو ركود  يبه دنبال سست شكست به يهكنا ،شده استآن اشاره به يهكه در آ» يريدبم

) ٤٥٨ ، ٢ ج :١٣٥٢ رضا،رشيد( دارداشاره پيروزي  آنتبع و به يداريو ب يآگاه به» ها را زنده كردخداوند آن
باشد ي ميرأاز بارزترين مصاديق تفسير به  قطعاًگونه تفسيرها كه ينازاالميزان پس از ابراز تعجب  صاحب

 ي چنين تفسيري از آيه شود هر روايتي كه در اين زمينه نقل گردد،وقت :سدينويمبا ارائه تحليلي لطيف 
جيه يرعادي بودن حادثه سبب توغداشت كه نبايد  توجه يدبا البته شود.جزو اسرائلييات قلمداد مي هاآني برا
پاي اين  و اگريل نمود تأودر اين صورت بايد تمام معجزات پيامبران توجيه و  چراكه ؛يل آن شودتأوو 

 يهااكثر بحث يامبران،پ يهارد معجزه يعالوهبه توانيم شود، كشيده توجيهات و تفسيرها به قرآن
 يلو قاب يلسرگذشت هابمثال،  طوردانست. به يكسمبل يامروز يانها به بقرآن را منكر شد و آن يخيتار

است كه همه مباحث  صورت اين در ي.با قساوت و سنگدل ييجومبارزه عدالت و حق يخواهد بود برا مثالي
 متألّهي ديگر حكيم ) درجا٤٢٠، ٢: ج ١٣٩٣ ي،(طباطبائ دست خواهند داد قرآن، ارزش خود را از يخيتار



  هاي عالمه طباطبايي)از منظر كتاب و سنت (با تأكيد بر انديشهبررسي امكان رجعت   ▪١٥٨

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

 همان يقاًدقياق آيات نيز و سكلمه موت و حيات در اين آيه بسيار روشن است  داللت :ديفرمايمعالمه 
بخشي ديگر اين نوع تفسيرها را ناشي از انكار  ) و در٣٦٥ـ  ٣٦١همان، رساند (يممعناي مرگ وزندگي را 

 .)٢٨٠همان، است (معجزات دانسته 

  :كنديبيان م را در اين جهان رجعتطور صريح و گويا امكان كه به ياهيآ -٥-٣

ثُمَّ ي لَن نُومَن لَك حتي نَري اهللاَ َجهرَةً فَاخَذتكُم الصاعِقُة َو انتُم تَنظرونَ موس وَا ِذ ُقلتُم يا«

 يمنخواه يمانهر گز به تو ا موسي، اي« يدكه گفت زماني را »بَعَثْنَاكم مِّن بَعْدِ مَوْتِكْم لَعَلَّكمْ تَشْكرُونَ

چشم  يابر شما وارد شد و از دن يالحظه صاعقه ينا در. بنگريمخدا را به چشم خود  ينكهآورد، مرگ ا
در  ي). عالمه طباطبائ٥٦بقره/ ( »سپس به شما حيات دوباره بخشيديم تا شايد سپاسگزار باشيد. يدفروبست

 ،خداوند ديدار كنندخواستند با يمگروهي از پيروان موسي (ع) كه : گويديباال م يهبه آ توجه با يرالميزانتفس
ي تعالوتباركشد، ولي خداوند  هاآنمنجر به نازل شدن عذاب و مرگ  هاآن ناصوابولي اين درخواست 

مذكور در  يهآ يلمتألّه عالمه ذ يمحك). ٣٢٨، ٢ج  :١٣٩٣ طباطبائي،( را حيات دوباره بخشيد هاآنهمه 
به  ،هانفر به سبب صاعقه و دوباره زنده شدن آن بر مردن آن هفتاد ينظر خود مبن ييدتأ يبرا يي،بحث روا

محض آنكه خداوند به«: است مذكور فرموده آيه يركه در تفس كندي) استناد مالسالميهاز امام رضا (عل يتيروا
ها حرف زد، واقعه با آن ينبه قوم خود مراجعه كرد و در مورد ا سي(ع) سخن گفت، مو يبا حضرت موس

 هفتصد يتاز آن جمع ي. حضرت موسيمآورد كه سخن خدا را بشنو يمخواه يمانا يزمان فقطها گفتند: آن
ها هفتاد هزار نفر و از آن، هفت هزار نفر و از آنان هفتصد و از آنان هفتاد نفر انتخاب كرده، و آن ي،نفر هزار

فقط زماني به تو ايمان خواهيم آورد كه  كه سخن خداوند را شنيدند، گفتنديوقت را با خود به كوه طور بُرد.

خود با عذابي روبرو شدند و مردند. موسي گفت: من  ناصواببه دليل درخواست  آشكارا خداي تو را ببينيم.
و چه جوابي بايد  امكشتهچه كاري كنم اگر قومم بگويند كه اين افراد را به دليل ادعاي دروغين پيامبري 

بودند را حيات دوباره بخشيد و به همراه  شدهكشتهي كه در آن حادثه كسانهمهبدهم؟ خداوند  هاآنبه 
 ).١٧٨ :١٣٨٨ يه،بابو(ابن موسي (ع) فرستاد

را به سبب صاعقه مطرح نمودند و به قدرت خداوند متعال دوباره زنده شدند  هاآن ) مردنعامام (اينكه 
) بر بر بيان صريح امام (عيهبا تكتوان به اين آيه يو مو حيات پيدا كردند اقوي دليل بر وقوع رجعت است 
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آلوسي، سيوطي و  مانندبهي نيز و سنمسئله رجعت استدالل نمود و جمع كثيري از مفسران شيعه  وقوع
كه اين هم يكي ديگر از مصاديق  اندكرده ري) تفسع( يموسگرفتگي را به مرگ اصحاب  صاعقهطبري، 
-٢٣٢، ١ج : ١٤١٥ي، طبر؛ ٧٠، ١: ج ١٣٦٥؛ سيوطي، ١٨٦، ١: ج ١٤١٥ (آلوسي، ديآيم حساببهرجعت 

) خواستند صاعقه گرفتگي ١٢٩٠، ١: ج ١٤١٢نيشابوري، ( مثل يبعض رسديمي به نظر طرف از .)٢٣٠
ي نوعبهرفتن  از حالبه بيهوشي تفسير كنند؛ يعني بگويند منظور از صاعقه در آيه  ) راع( يموساصحاب 

ثُمَّ بَعثناكُم « گويديصراحتاً مينكه خود آيه شريفه از اردن اصحاب بوده است، اما غافل به سرب در اغماء

ها يناكه با سخن  كنديمرا پس از مرگتان زنده كرديم و بحث مرگ را مطرح  شما» مِن بَعِد مَوتِكُم

، بعث را يهدر آ ينكها« است گفته آيه اين سنجش باب در يصاف يردر تفس يكاشان سازگاري ندارد. فيض
به  يديم،بخش ياتها را حبعد از مرگشان آن كه است داشته اشاره موضوع اين بهبه موت نموده و  يدمق

: ١٤٠٢ كاشاني، فيضبوده است ( يهوشي،ب يابعد از خواب  يختنمثل بعث و برانگ يگرخاطر رد احتماالت د
  ).١٣٣ ،١ج 

 اتيروا دگاهيد از رجعت وقوع امكان -٦

قدري زياد است كه يعني به يث رجعت به حدّ تواتر رسيده است؛شد احادتر اشاره يشپكه  گونههمان
اي تا اين اندازه روايت و حديث نقل نشده است و بسياري از علماي شيعه ادعاي تواتر معنوي از هيچ مسئله

  ييم.نمارجعت دارد را بررسي  قوعبر واجمالي رواياتي كه داللت  طوربهاينجا الزم است  در اند.آن را كرده
از  عبداهللا ابن مسكان :رجعت استبه  همه پيامبران از آدم تا خاتم (ص)كه درباره اشارات ي اتيروا .١

وَإِذْ أَخَذَ «عمران سوره مباركه آل ٨١ يهآ يركه آن حضرت در تفس كندي) نقل مالسالميهامام صادق (عل

 ِحكمَةٍ ثُمَّ جَاءكمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ  مِّن كتَابٍ وَ  يتُكملَمَا آتَ يينَ النَّبِ يثَاقَاللّهُ مِ

 ينْصُرُ فَ ياالدُّنْ ياِلَ  يرْجِعُمِنْ لَدُنْ آدَمَ وَ هَلُمَّ جَرّاً وَ  ياًمَا بَعَثَ اهللا نَبِ« :فرمايدي) م٨١ عمران/(آل »لَتَنصُرُنَّهُ 

  ؛»يرَالمُؤمنِينَ  وَ اَماهللارسول

به دنيا  كهآنالسالم) تاكنون نفرستاده، جز زمان حضرت آدم (عليهرا از  يامبراناز پ يكيچه خداوند



  هاي عالمه طباطبايي)از منظر كتاب و سنت (با تأكيد بر انديشهبررسي امكان رجعت   ▪١٦٠

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

، ١: ج ١٤٠٤(قمي، » كندالسالم) را ياري مياهللا عليه وآله وسلم) و علي (عليهگردد و پيامبر (صليبرمي
٢٥.(  

علي (عليهماالسالم) اولين كسي است كه هنگام ظهور حضرت  كند حسين بنبيان ميكه . رواياتي ٢
 السالم) فرمود:امام صادق (عليه كهچنان مهدي (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف) به دنيا رجعت خواهد كرد.

 : ج١٤٠٤ (مجلسي، »)هماالسالمي(عل ياوَّلُ مَن تَنشَقُ االرُض عَنهُ ويَرجعُ الَي الدُّنيَا الحُسَينُ بنُ عَل«

٣٩، ٥٣.(  

اَوَّلُ مَن يَكُرُّ فِي رَجعَِة « كند كه فرمود:السالم) نقل ميهمچنين زيد شحام از امام صادق (عليه

حسين بن علي  ؛السالم)، يَمكُثُ فِي األَرِض حَتَّي يَسقُط حَاجِبَاهُ عَلَي عَينَيهِ (عليه يالحُسَيُن بنُ عَلِ 

دو  كهآنكند تا در زمين زندگي مي قدرآنگردد. او شخصي است كه به دنيا برمي نياوليهماالسالم)، عل(
  ).١٤٠، ٣: ج ١٤١٥ ي،زيحو(»  افتدابروي او بر چشمانش مي

 يز(عج) و رستاخ حجت حضرت ظهور به باور سنگ همو . رواياتي كه روز رجعت را روز قدرت الهي ٣
سه                                                      «كه فرمود: منقول است ) السالميه. از امام صادق (علكننديم تلقي
كند اهللا عليه وآله وسلم) قيام ميروزهاي الهي مطرح هستند، آن روز كه قائم آل محمد (صلي عنوانبهروز 

  ).٦٣٥،  ٥٣: ج ١٤٠٤ (مجلسي،» و روز رجعت و روز قيامت
خالد كابلي از امام سجاد  ابن ستند براي آيات مربوط به رجعت.. رواياتي كه تفسير و تبييني ه٤

إِنَّ الَِّذي فَرَضَ عَلَيك الْقُرْآنَ لَرَادُّك إِلَي «كند كه ايشان در  باب تفسير آيه شريفه السالم) نقل مي(عليه

 رمود:) ف٨٥(قصص/  »گرداندجايگاهت بازميكه قرآن را بر تو فرض كرد، تو را به  كسآن ؛مَعَادٍ

السالم)  علي (عليه و اهللا عليه وآله و سلم) صلي( شما امبريپ ةاالئِمَ  وَ  ؤمنينَ المُ  ميراَ كم وَبيُيكم نَلَ ا ِعَ جَ رَ ي«
در  يز) نعصادق ( ).  امام١٤٧، ٢: ج ١٤٠٤ (قمي،» گردديبرمسوي شما السالم) بهو همه امامان (عليهم 

شما بازخواهد گشت  يسو) بهص( شما پيامبر: يكُم) راجِعٌ الص( يُكمنَب: قال فرمايديم يفهشر يهآ ينا يرتفس
  ).٤٥، ٥٣ج  :١٤٠٤ مجلسي،(

سوره معارج دارد:  ٤ير آيه شريفه در تفسارزشمندي درباره رجعت  اني) بباز وجود مقدس امام صادق (ع
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   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 هزار ٥٠ با معادلكه  يدر آن روز(» مقدارُهُ خمسينَ الفَ سنةٍ تُعرجُ المالئكةُ و الروحُ اليه في يَومٍ كانَ«

 ،سال است هزار ٥٠ كه معادل ي: روزفرمايندي) مكننديعروج م اوسمت  و روح به فرشتگان ،سال است
 سال است هزار ٥٠آن حضرت  ييروزگار رجعت حضرت رسول اكرم (ص) كه در رجعت مدت فرمانروا

 شدهگفتههزار سال  ٤٤) مدت حكومت الهي علي (ع«روايتي ديگر  ) و در٤٩، ١: ج ١٤٢٢(حر عاملي، 
  ).١٠٤، ٥٣: ج ١٤٠٤(مجلسي، » است

فَانكَ مِنَ  قالَ  قال ربِّ فَانظُرني اِلي يَومِ يُبعثوَن.«سوره مباركه حجر  ٣٧و  ٣٨ فهيشرير آيه در تفس

روز وقت معلوم، همان  ) فرمودند(ع است كه امام صادق شدهنقل» ي يَوِم الوَقِت المَعلومِ ال المُنتظريَن.

 :١٤٠٤قمي، ( رسانديمالمقدس به هالكت يتبي در اصخرهروزي است كه پيامبر اكرم (ص)، ابليس را بر 
  ).٢٤٥: ٢ج 

اهللا عليه وآله وسلم) و وجود نازنين حضرت صلي( . رواياتي كه به رجعت شخصِ شخيص پيامبر اعظم٥
السالم)، كه هيچ شكي در عليهمحمدباقر (گويد: امام اعين مي بن ريبك د.السالم) هم اشاره دارعلي (عليه

زودي رسول خدا و به ؛اهللا َو اميرَالمؤمنين سيَرجعانِ اِنَّ رَسول« به من فرمودند: ،صداقت كالم  او ندارم

  ).٣٩، ٥٣: ج ١٤٠٤(مجلسي، » گردنداميرالمؤمنين به دنيا برمي

  يريگجهينت -٧
روايات محكم و متواتر از مفسران حقيقي  وجود واضح و روشن ظهور دارند، طوربهآياتي كه در كنار 

 يامبرپكه به فرموده درباره رجعت به دست ما رسيده است. همانان السالم) قرآن يعني ائمه اطهار (عليهم
 ،جدا نخواهند شديكديگر از هستند و هرگز  باهمكتاب و عترت هر دو «اهللا عليه وآله وسلم) (صلي اطهر

كه شك در گفتار هر دو يا يكي  و البته )٣٣٧، ١٦: ج ١٤٠٤(مجلسي، » تا در حوض كوثر برمن وارد شوند
قواعد عقلي و  نظر ازرجعت  كه اصلروشن شد . همچنين از اين دو باعث گمراهي و ضاللت خواهد شد
يد تأكاست،  شدهواقعر گذشته شدن مردگاني كه د بر زندهفلسفي محال نيست و نيز آيات فرواني كه 

از آن  يكيو  افتاد خواهد اتفاق يزامت ن يندر ا است، شده حادث پيشين يهاامتدر  آنچهورزد كه مي
يشان ا يرغ و ايارم ،ريعز ي،موس ابراهيم، زمان در كه است درگذشتگانيمسئله رجعت و زنده شدن  يع،وقا



  هاي عالمه طباطبايي)از منظر كتاب و سنت (با تأكيد بر انديشهبررسي امكان رجعت   ▪١٦٢

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

اَدَلُّ «قاعده ين طبق بنابرا)؛ ١٥٨، ٢: ج ١٣٩٣طباطبايي، (امت نيز حادث گردد  نيا در ديبا اتفاق افتاده،
و عقلي  دو قاعده» حكم االمثال في ما يجوزُ وفي مااليجوزُ واحدً «و » الشيءِ وقوعُهُ  اِمكانِيَعلالدَّليلِ 

 سؤالهمه داليل عقليِ روشن، زير ينا با لذا رجعت است. و وقوعذاتي  امكان يبراي، بهترين دليل فلسف
 رايز ؛زندينمو ترديد ايجاد كردن در رجعت هيچ ضرري به مقصود ما يعني اثبات رجعت  و شكبردن 

يت باهل(ثقل اصغر  باشند كه عبارتند ازمي مفسران حقيقي ،ياتو رواگاه اصلي رجعت آيات قرآن يهتك
كر شيعه اعتقاد به مسئله رجعت همسنگ اعتقاد به ظهور حضرت نكته پاياني اينكه در تف؛ ))(ص اكرم يامبرپ

 آيد.يكي از روزهاي الهي به شمار مي عنوانبهمهدي (عجل اهللا تعالي فرجه الشريف) است كه 
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