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 و روایات اتیآبر  هیتکی اساسی رجعت و تناسخ با ها تفاوت

 محمّدحسین بیات
 دانشيار دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران

 فردین دارابی
 و حديث دانشگاه عالّمه طباطبائی، تهران قرآنآموختة کارشناسی ارشد علوم  دانش

 (88/67/6868؛ تاريخ پذيرش: 66/66/6868)تاريخ دريافت: 

 چکیده

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   

باشاد   ی میاساسی ميان رجعت و تناسخ در کار است. ثانياً کدام يک مورد قبول علماي نامدار اسالم
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   

شارايط وياژه در   باا   هاا  انساان مورد قبل است، چون يک حقيقت قرآنی است و نيز رجعت برخی از 
. امّا تناسخ به جميع اشكال خاود از نظار   باشد یمزمان ظهور مهدي )عج( مورد تأييد عالمان شيعی 

فالسفة مشّاء و حكمت متعاليه مردود است، گرچه برخی از فالسفة اشراقی برخی از انواع تناساخ را  
 .اند رفتهيپذ

 ، فعل.رجعت، تناسخ، رو ، کرّه، بعث، عود، قوّه واژگان کلیدی:

                                                            

 E-mail: dr_Bayat63@yahoo.com )نويسندة مسئول( 


 E-mail: fardindarabi@gmail.com 
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 مقدّمه

بعاد   ها انسانی از گروهاست و مراد از آن زنده شدن و بازگشتن « بازگشتن»ی معنبه « رجعت»

 ضيفا مشاهدة دولت آن بزرگوار شادمان شاوند و باه    با كانينتا  باشد یماز ظهورحضرت قائم )عج( 

، خواساتند  ینما هرگاز   کاه ی دولتا با مشااهدة   زين ي بدها انساننصرت آن حضرت مفتخر گردند و 

و باه دسات دوساتان آن حضارت      ننديببعقوبت و عذان  ي رسند وخوارگردند و به ذلّت و  نيغمگ

حابر گردناد. البتّاه در اثباات آن از     امتيقتا در  مانند یم مردمان در قبرها گريدشوند و امّا  کشته

 ادلّة عقلی و نقلی استفاده خواهد شد.

باه مرتباة    تواناد  یما انتقال  نيااست و  گريدی به بدن بدنی از انساننيز انتقال نفو   «تناسخ»

ي حكماا ي ساو از  کهي دمتعدّی( باشد. داليل نزول)تناسخ  تر نييپامرتبة  اي( يصعودباالتر )تناسخ 

خالصاة آن   کاه اقسام تناسخ است؛ مانند برهان قوّه و فعال   عيجمی مبطل بعضی ارائه شده، اسالم

ی رو  و جسام  عنا اتّحاد امر بالفعل با امار باالقوّه ي   رفتنيپذ يمعناتناسخ به  رفتنيپذاست که  نيا

ی را ارتجااع  حرکت ديبا، ميشوباشد و اگر به تناسخ در جهت نزول قايل  واب  البطالن می کهاست 

، رفتيپاذ  توان ینم زيني را صعوداين خود محال است. تناسخ  که ميريب ذدر وجود از اشد به انقص 

رتباة   ی باه ترقّا کاه ابازار    درمجارّ يغی منطبع در بدن و وانيحنفس  کهاست  نياي آن که معناچرا 

شهوت و غضب بسته شده، بتواند دگرگون شود  ريزنجبا غُل و  شيپارا ندارد، چون دست و  تيّانسان

 .کندو به مرتبة باالتر صعود 

، باشاد  یما  امات يقاز  شيپا ي خود ويدنمفارق به ابدان  ي بازگشت نفو معنابه  کهامّا رجعت 

عالقاه   در رجعت سخن از تعلّق مجدّد رو  به بدن خود بعد از قطع  کهی با تناسخ ندارد، چرا ارتباط

ی او بار  رگا يچارتباط نفس با بدن به صورت قوّت وجاود و غلباه و    که ميبدان ديباو  ديآ یمبه ميان 

خاود را باه   هرگاه نفاس توجّاه    کهي است و واب  است برتر نياعدم اِعمال  يمعنابدن و مرگ به 

نخواهاد باود و از طارف     درکاار عالم مادّه  نيهممجدّد او در  اتيحي برای منعمعطوف سازد،  بدن

در ايان  . ساازد  یما ی حتما عقلی رجعات، وقاوع آن را    امكانی بعد از اثبات نقلداليل فراوان  ،گريد

و مشاخّص  نوشتار، پيرامون اين مسايل تحقيق شده است تا از اين طرياق موباوع ناامبرده معلاوم     

 گردد.
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 شناسی رجعت مفهوم

شناسان در ذيل اين مادّه تقريباً  ي انصراف و بازگشت است. لغتمعنابه « ر ج ع»رجعت از مادّة 

و راغاب   (696: 8ق.، ج 6862طريحای،  )ر.ک؛  البحرين مجمعديدگاهی مشترک دارند. طريحی در 

و ايماان باه    اناد  معنا نماوده « شتيک بار بازگ»( رجعت را به 622: 6828)ر.ک؛ راغب،  مفرداتدر 

، 6878)ر.ک؛ مصاطفوي،   قيحقالتّ. صاحب اند دانستهرجعت را اعتقاد به بازگشت به دنيا بعد مرگ 

 ديا گو یمو  کند یمي بند جمع، در آخر کرده انيببان  نيايان را در لغو دگاهيد آنكه از( بعد 16: 8ج

با اراده و اختياار باه آخارين نقطاه و انتهااي      ايان به برگشتن »آن است که  انياِرجوع و  نيبفرق 

)همان(. اصل مادّة رجوع را به « شود می، امّا رجوع درمعناي اعمّ از آن استعمال شود میمقصد گفته 

؛ يعنی به هر چيزي که از حالت يا مكاان خاصّای باه    دانند یممعناي برگشتن به مبدأ و جايگاه اوّل 

که با اختيار برگاردد ياا بادون     کند ینمو فرق  شود میگفته حالت و مكان اوّل خود برگردد، رجوع 

 اختيار.

محض  کافرانی، اعتقاد به بازگشت دو گروه از مردگان مؤمنان محض و کالمرجعت در اصطال  

ی عادل شااد گردناد و    جهاان  حكومات يی برپاا ي )عج( است تا مؤمنان از مهدپس از ظهور حضرت 

 م شوند.از ذلّت و حقارت ستمگران متألّ کافران

ی از كا باه رجعات ي   دهيا عقو  گرداناد  یما امّت را بااز   نيای از گروهخداوند  زيرستاخاز  اشيپا

بازرگ بارهاا خبار داده اسات، از      زيرستاخ. خداوند از رود یمبه شمار  تيباهل  روانيپي ها یاژگيو

آشكار ]و صاف[  را نيو زم ميآور یها را به حرکت درم را که کوه يکن[ روز اديو ]»فرمايد:  جمله می

وَیَوْمَ نُسَیِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْ َ : ميکن یرا فروگذار نم کي  يو ه ميآور یرد مو آنان را گِ ینيب یم

ها را به حرکت درآوريام   و روزى را به خاطر بياور که کوه: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا بَارِزَةً

دى از ايشاان را  حَا انگيازيم و اَ  ها[ را برمى آنان ]= انسان ةبينى و هم و مسط ( مىو زمين را آشكار )

 (.87/ كه،)ال« فروگذار نخواهيم کرد

 کآن در يا  ريتفسا اسات و   عهيشا رجعت از عقاياد معاروف   »ی از مفسّران معاصر، برخبه گفتة 

از مؤمناان خاالص و    یگروه، زيرستاخي و در آستانة مهداست که بعد از ظهور  نيچن کوتاهعبارت 

و  کنناد  یمی طرا  کمالی از مدارجگردند: گروه اوّل  یبازمجهان  نياشرور به  اريبس انيطاغو  ارکفّ

 (.999: 69، ج 6879)مكارم شيرازي و ديگران، « ننديب یمي ديشدي فرهايکگروه دوم 
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 رجعتواژگان مرتبط با 

 ثيا حصاراحتاً از   ايا  کاه  ميشاو  یميی مواجه ها واژه، با هيّادعو  اتيرواو  اتيآی به اجمالبا نگاه 

؛ رساانند  یما مقصود را  گريد نيقرا کمکبا  اهستند ي« رجعت»معناي لغوي و اصطالحی به معناي 

صراحتاً مقصاود از رجعات را    کهي ا کلمهامّا  ... .انياإل، العود، البعث، الرّد، الحشر، النّشر، الکر  مانند

 ليا ذدر  کاه  باشاد  یم« انياال»و  «الکرّ »باشد، « در آخرالزّمان ايدنبازگشت مردگان به »همان  که

 شود. واژه و واژگان ديگر بررسی می نيا

 «الکرة»ی معنا

ي به معناا را « الكرّه»الصّحا ،  و رازي در مختار العرو  تاجو زبيدي در  العرن لسانمنظور در  ابن

را به ايجااد و بارانگيختن خلاق پاس از     و جمع آن را الكرّات دانسته است و آن « يک بار بازگشتن»

 .اند نمودهنابودي آن تعري، 

در تحليل اين سخن بايد گفت که گرچه مقصود اينان از تعري، ياد شده، بارانگيختن خلاق در   

عَلَـیْهِمْ   الْکَةرةةَ ثُـمَّ رَدَدْنَـا لَکُـمُ    سورة اسراء ) 1قيامت است، لكن با توجّه به رواياتی که ذيل آية 

، از اماام  ...«کنايم  س س شما را بر آنها چيره مى :بَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیرًا نَاکُم بِأَمْوَالٍ وَوَأَمْدَدْ

در آياة ماذکور بارانگيختن    « الكارّه »صادق )ع( نقل شده است و در پی خواهد آمد کاه مقصاود از   

 هنگام رجعت خواهد بود. ها انسانشماري از 

القياماه   را در مقابال ياوم   الکةرّ   ومیة اري روزهاي خدا با توجّه به اينكه امام صادق )ع( در بازشم

 وَ،   رَّالکَ ومُيَ وَالقَائِمُ،  ومُقُيَ ومٌ: يَثَالَثَةٌاهللِ عَزَّ وَ جَلَّ  امُيّأَ: »اند دانستهذکرفرموده، الكرّه را همان رجعت 

 (.18: 98ق.، ج6868و مجلسی، 62ق.، ص 6876)حلّی، « ة امَیَالقِ ومَيَ

 «ابیاإل»ی معنا

ا   866: 6ق.، ج 6862منظاور،   )ابان « الرّجاوع: بازگشات  »ي به معناا « ؤونآن، ي»ايان از مادّة 

(. 86: 6828)راغب اإلصافهانی،   باشد یم« بَرنٌ مِنَ الرُّجُوع...: نوعی از بازگشت»( يا به معناي 862

بازگشات بعاد از   »ي به معناا ( را نَا إِیَابَهُمْإِنَّ إِلَیْاز سورة غاشيه) 89آية  البحرين مجمعطريحی در 
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(. همچنين در توبي  فرازي از 686ا 686: 6ق.، ج6862تفسير نموده است )ر.ک؛ طريحی، « مرگ

م كُا عَمَ... فَ مكُا لَ مٌسلِمُ یلبِقَ وَ مكُيلَإِ داًافِوَ نَينِؤمِرالمُيمِاَ ابنَيَا  کَئتُجِ»زيارت جامعة کبيره  مبنی بر

پسار   يا :نَيرِافِالكَا  نَم مِكُلُتَقَ م وَكُفَالَن خَمَبِ وَ نَينِؤمِالمُ نَمِ مكُابِِِيَبِ م وَكُبِ ینگإِم کُوِّدُعَ عَمَ م الَكُعَمَ

شما است...  ياري ةشما و آماد ميکه دلم تسل یدر حال ،شدم اني! من به محضر شما شرفرمؤمنانيام

رجعات[ شاما از   = نسابت باه شاما و بازگشات ]    ، نه با دشمنان شاما. مان   ميبا شما ؛ميمن با شما

گويد مراد اقرار به رجعت  طريحی می«  آورندگان و نسبت به آنان که شما را کشتند، از کافرانم مانيا

...« مكُابِِِيَا بِمُاؤمِنٌ  »)همان( و « القَائِمِ دَولَة فِی  ب الرَّجعَة اإلِقرَارَ  کَلِذَبِ دُيرِيُ»در دولت قائم )عج( است: 

لِاأَعالَءِ   ايَنالادُّ ی فِا  مكُوعِجُرُبِأَي مُعتَقَدٌ »معنی شده است: « اعتقاد به رجعت»در همان زيارت به نيز

)شابر،  « نِيالادِّ وَ ة امَة یَالقِ ومِقَبالَ يَا   نَيدِانِعَالمُ ة وکَشَوَ قَصمُ  نَيقِافِنَالمُوَ نَيرافِالكَوَاإلِنتِقَامِ مِنَ  نِيالدِّ

 (.616ق.: 6868

 «عودال»ی معنا

« عاود ». راغب ة مَیَ العَیءِ بَعدَ اإلِنصِرَافِ عَنهُ إِمَّا إِنصِرَافاً بِالذَّاتِ أَو بِالقَولِ وَ الشَّی لَإِالْعَوْدُ الرُّجُوعُ »

ي بعد از انصراف از آن، اعمّ از انصراف ذاتی يا قولی يا قصد گرفته است زيچي بازگشتن به به معنارا 

العَةودَ ُ  : »اند نموده( و برخی نيز آن را به يک بار بازگشتن معنا 896: 6828)ر.ک؛ راغب اإلصفهانی، 

(. گرچاه از ايان عباارت معنااي اصاطالحی      861: 8ق.، ج 6862منظاور،   )ابان « وَاحِةََ    عَودَ ُ مَةرَّ   

، لكن برخی از مفسّران با کمک روايات صادره از اهل بيت )ع(، معااد در  ديآ ینمبه دست « رجعت»

ی نيز معاد در آيه مجلس. عالّمه اند دهمصطل  تفسير کر« رجعت»ي به معناز سورة قصص را ا 29آية 

« ايَنالادُّ  رَجعَةةُ ی مَعَاادٍ؛ أَي  لَا إِ کَادُّرَلَا القُرآنَ  کَيلَعَإِنَّ الَّذِي فَرَضَ »را رجعت به دنيا دانسته است: 

 (.666: 98ق.، ج 6868)مجلسی، 

 «البعث»معنای 

مردگاان را بعاد از    نكاه ياآمده است و خداوند متعال نيز باه اعتباار     ستادني و فربه معنابعث 

)طريحای،  « يَی الخَلقَ بَعدَ مَاوتِهِم حاَلبَاعِثُ، الَّذِي ي»خوانده شده است: « باعث»، کند یممردن زنده 

ي رجعت مصاطل  آماده اسات،    به معنا« بعث»(. در برخی از روايات و تفاسير، 861: 6ق.، ج 6862

ي رجعت دانساته اسات و گفتاه:    به معنااز سورة نحل بعث را  82شيخ مفيد در تفسير آية  که چنان
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افراد مورد نظر خاود را از جهتای   « ...وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ الَ یَبْعَثُ اللّهُ مَن یَمُوتُ»آية »

ی جماع  عنا نوع اعتقاد ي نياست و )معاد( معرّفی کرده ا امتيق، آنان را منكر گريدموحّد و از جهت 

وجود نادارد. پاس ماا     زينمسلمانان  ريغمسلمانان، بلكه  انيمبا انكار معاد در  ديتوحاعتقاد به  نيب

« ميبشامار را رجعت بگيريم و آن افراد را منكر رجعات   هيآمراد از بعث در  نكهياجز  مينداري ا چاره

ساال باه بعاث تعبيار      666بعد از  امبريپ ريزعُدن از زنده ش زينی تيروا(. در 889ق.: 6868)مفيد، 

 شده است.

 «الخروج»معنای 

هر کس دعاي عهد را چهل صب  بخواند... فَِِن مَاتَ قَبلَهُ أَخرَجَهُ اهللُ »فرمايد:  امام صادق )ع( می

 .«مِن قَبرِهِ...: اگر قبل از ظهور بميرد، خداوند او را از گورش )در زمان رجعت( خارج خواهد کرد

 «الحشر»معنای 

برخای   .ختنيبرانگ( و 967: 6ق.، ج6862ی گرد آوردن، جمع نمودن )ر.ک؛ طريحی، عني حشر

فَوْجًا مِّمَّن یُکَذِّبُ بِآیَاتِنَـا فَهُـمْ    أُمَّةٍوَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ از سورة نمل ) 28روايات در تفسير آية 

 هاا  گاروه و  هاا  امّات همة  امتيقاستدالل که در  نيا با اند ي رجعت گرفتهبه معنا( حشر را یُوزَعُونَ

ی، قما ) افتد یمو رجعت اتّفاق  ايدنمحشور خواهند شد نه گروه خاصّی و حشر گروه خاص فقط در 

 ميتقسا را باه دو قِسام    حشر زينمفسّران  نيهمچن(. 686: 2تا، ج  و طوسی، بی 81: 8ق.، ج 6868

 امات يق(. حشار عاام هماان    68:  6البحار، ج  نةيسف مستدک« )حشرِ عام و حشرِ خاص: »اند کرده

 .6باشد یمدر رجعت  کهاست و حشر خاص 

 شناسی تناسخ مفهوم

: 6تا، ج  معين، بی) «کردنرا نسخ  گريكدي»ي معنادر لغت به  کهة نسخ است شيرواژه تناسخ از 

، (61: 68 ج، 6878)مصطفوي،  کردن، باطل (866: 6828اإلصفهانی،  )راغبساختن  ليزا، (6689

ی آن پا در  که گريد زيچي به زيچبردن  نيب از و (866: 9 ج ق.،6861 ،الشّرتونی البنانی)يی جابجا

ی پا  در کاه  هاا  زماان رو باه آماد و شاد     نياآمده است. از  (866: 6828اإلصفهانی،  )راغب «ديآ یم

 (.269 م.:6661لويس، ) نديگو، تناسخ ازمنه رديگ یمصورت  گريكدي
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مِن بَدَنٍ  النَّاطِقَة التَّنَاسُخُ إِنتِقَالُ النَّفسِ : »شود رمیيتعب زيناز آن به تقمّص  کهال  تناسخ در اصط

عبارت است  يعنی : تقمص الرّو (؛8ق.، ج6861)الشّرتونی البنانی، « بِالتَّقَمُّصِ فُعرَی بَدَنٍ آخِرٍ وَ يُلَإِ

ي از پاداش در برابار  برخوردار اي فريکتحمّل به منظور  گريدی بدنی به بدنانتقال نفس ناطقه از »از: 

 :6877و صادراي شايرازي،    178: 6، جتاا  ، بای )مصاحب« ايدندر  کمالبه  دنيرس واعمال گذشته 

66.) 

 مد نظر است که عبارتند از: زيچدرتناسخ چند 

ا وجاود رو  و نفاس ناطقاه.    8. کالبدی و حدّاقل دو بدن و عيطب اي يعنصرا وجود چند بدن 6

رو  و جساد.   نيبا  شيگراا عشق و 9ی ديگر. جسمانا انتقال رو  به بدن 8. بدنروج رو  از ا خ8

 ا تناسب رو  و بدن از جهت اخالق و افعال.7منه باشد.  إليه منفصل از بدن منتقلٌ ا بدن منتقل1ٌ

 ی آنها یژگیورجعت، ادلّه و 

 ادلّة عقلی بر امکان رجعت

استناد شده، ادلّة نقلی است که از کتان و سنّت  آنهات به داليلی که براي اثبات رجع نيتر عمده

. حال قبل از پرداختن به داليل نقلی سؤال اين است که آيا رجعت باا دليال عقلای    شود میاستفاده 

گاه اصلی مثبتين رجعت آيات  تكيه نكهياهم قابل اثبات است يا نه  در پاسخ اين سؤال بايد گفت با 

باا فاراهم نماودن برخای      آنهادر کنار  اند خواستهبرخی ست، با وجود اين و روايات اهل بيت ا قرآن

مورد اشااره قارار    نجايااثبات نمايند که برخی از آن موارد در  زينمقدّمات، رجعت را از طريق عقلی 

 گيرد. یم

علای   ليا دلادلگ »ال،( بهترين دليل براي امكان رجعت وقوع آن در عصرهاي گذشته است کاه  

چيزي در زمانی وقوع پيدا کند و از عدم پا به عرصاه وجاود بگاذارد،     که  نيهم« وقوعهیء ش امكان

 براي اثبات امكان آن چيز کافی است شواهد اين قسمت از بحث را در ادلّة نقلی بيان خواهد شد.

از آن براي اثبات امكان رجعت مدد گرفت، دليل مشابهت اسات از   توان یمن( دليل ديگري که 

وقتی دو چيز از هر جهت باا هام تشاابه     «وَاحِدٌ وزُجُالَ يَ امَيفِوَ  وزُجُيَ امَيفِحُكمُ األَمثَالِ » که نيابان 

 هم از جهت امكان يا عدم امكان يكی خواهد بود. حال با توجّه به مقدّماة فاوق،   آنهاداشتند، احكام 
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مشابهت دارد و رجعات و   کامالً زيمجدّد در روز رستاخ اتيح ةبا مسأل يرجعت به جهان مادّ ةمسأل

باه وقاوع    امات يتفاوت که رجعت محادودتر باوده، قبال از ق    نيهمگون هستند، با ا ةديمعاد دو پد

 ختهيها برانگ انسان ةهم معادامّا در  ،گردند یمو افراد خاصّی بعد از مردن به اين جهان باز وندديپ یم

 زيمجدّد را در روز رستاخ اتيه امكان حک یکسان ،ني. بنابراکنند یخود را آغاز م يابد یزندگ، شده

 يممكان بدانناد و از آنجاا کاه رو     ،جهان اسات  نيدوباره در ا یرجعت را که زندگ دي، بااند رفتهيپذ

 ديا ، ناچاار با دانند یخود م عتيسخن ما با مسلمانان است و مسلمانان اعتقاد به معاد را از اصول شر

 ؛اسات  يعنصار  یمعااد جسامان   ،فرد مسلمان کيز نظر معاد اچرا که  ،رنديب ذ زيامكان رجعت را ن

 یدر آن مقطاع زماان   یبازگشات  ني. حال اگر چنا کند یعود م يبدن مادّ نيبه هم یرو  آدم یعني

مقارون باه اشاكال     زين امتيجهان قبل از ق نديمقرون به اشكال و مانع نباشد، طبعاً بازگشت آن ب

 (.81 ا89: 6877سبحانی، ) ستين ريپذ جامان یزمان  يچرا که امر محال در ه ،نخواهد بود

 نیشیپی ها تامّو روایات( وقوع رجعت در  قرآنادلّة نقلی )

م گذشاته  مَا اُ دربعد از مرگ و زنده شدن گروهای از مردگاان    اياز بازگشت به دن يوجود موارد

 اره کارده اش موارد از آن یبرخبه  قرآنو  دينما یمي گذشته ها امّتحكايت از وقوع رجعت در ميان 

بازگشات   بخش اين نكته اسات کاه   است که خود بهترين دليل بر امكان وقوعی رجعت است و الهام

 مخالفت ندارد.نيز  یاله يها تاست ممكن و قابل قبول که با سنّ يامر)رجعت(  ايمردگان به دن

دگاان در  خداوند متعال قادر بر زنده کاردن مر  نكهيابراي اثبات  قرآن کريمدر آيات متعدّدي از 

ي گذشاته را ياادآوري   هاا  امّتيی از زنده شدن افراد بعد از مرگ در ها نمونه، باشد یمروز رستاخيز 

 آموزي نموده است. کرده، مردم را دعوت به عبرت

، باه هماراه   ديا نما یما در اينجا الزم است آياتی را که داللت بر وقوع رجعت در ميان گذشتگان 

، بيان کنيم تا مبرهن شود رجعت ماورد  اند نمودهيل آن آيات ذکر روايات و مالحظاتی که مفسّران ذ

يی نظير آن قابالً در تااريخ   ها نمونهادّعاي گروه خاصّی از مسلمانان )تشيّع( امر جديدي نبوده، بلكه 

 اتّفاق افتاده است:

ىَ یُحْیِی هََذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ خَاوِیَةة  أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَهِیَ »ا 6

عَـامٍ   مِئَةَعَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ  مِئَةَفَأَمَاتَهُ اللّهُ 
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لِّلنَّاسِ وَانظُـرْ إِلَـى    آیَةةً مَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِ

يا  :دِیرٌالعِظَامِ کَیْ َ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى کُلِّ شَیْء  قَ

هاا   ديوارهاى آن روى سق،همانند کسى که از کنار يک آبادى )ويران شده( عبور کرد، در حالى که 

او باا خاود( گفات: چگوناه      .هاى اهل آن در هر سو پراکنده بود فرو ريخته بود )و اجساد و استخوان

سا س زناده    ،کند ! )در اين هنگام( خدا او را يكصد سال ميراناد  خدا اينها را پس از مرگ زنده مى

ز يک روز. فرمود: نه، بلكاه يكصاد   گفت: يک روز يا بخشى ا !: چقدر درنگ کردى فرمودکرد و به او 

گوناه   سال درنگ کردى! نگاه کن به غذا و نوشيدنى خود )که همراه داشتى، با گذشت ساالها( هاي   

ت حفظ کرده، بر همه چيز فاسدشدنى را در طول اين مدّ تغيير نيافته است! )خدايى که چنين موادّ

تالشى شده! ايان زناده شادن تاو پاس از      ( ولى به االغ خود نگاه کن )که چگونه از هم م،قادر است

اى براى ماردم )در ماورد معااد(     مرگ هم براى اطمينان خاطر توست، و هم( براى اينكه تو را نشانه

ها)ى مرکب سوارى خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته، به هام   قرار دهيم. )اکنون( به استخوان

دانم  که )اين حقايق( بر او آشكار شد، گفت: مى پوشانيم! هنگامى دهيم و گوشت بر آن مى پيوند مى

 (.896)البقره/  «خدا بر هر کارى توانا است

ي ا هيقرآن شخص چه کسی بوده، عزير پيامبر بوده يا ارميا يا ... و نيز در مورد  نكهيامفسّران در 

کاه   که آن شخص از آن گذر کرده، اختالف نظر دارند و روايات نياز در ايان زميناه مختلا، اسات     

، ميکن یمخودداري  آنهاروشن شدن آن موارد در بحث مورد نظر تأثيري ندارد، لذا ما از پرداختن به 

 ،سافر خاود   يکه در اثنا کند یم یاشاره به سرگذشت کس هيآاينكه  رسد یممهم به نظر  آنچهلكن 

 يآبااد  کيا از کناار   ،همراه داشات  یو خوراک یدنيآشام يسوار بود و مقدار یکه بر مرکب یدر حال

 ةديپوسا  يهاا  ناشده بود و اجسااد و اساتخو   رانيو و ختهيدر هم ر یگذشت که به شكل وحشتناک

 نيا گفات چگوناه خداوناد ا    ،ديا زا را د وحشت ةمنظر نيا که یهنگام ،خورد یساکنان آن به چشم م

  کند یمردگان را زنده م

 هيا ن موجاود در آ يقارا  رايا ز ؛بودب تعجّ يبلكه از رو ،نبود ديانكار و ترد يسخن از رو نيالبتّه ا

خداوند با او ساخن گفتاه    ميخوان یم هيآ ليبوده که در ذ الهی امبرانياز پ یكيدهد که او  ینشان م

سال  كصديهنگام خداوند جان او را گرفت و  نيدر ا .کند یم دأييرا ت قتيحق نيا زين اتياست و روا

در  يمقادار  کارد  یما  الياو که خ ! يا بوده ابانيب نيد چقدر در اکربعد او را زنده کرد و از او سؤال 

ساال در   كصاد يکمتر! به او خطان شاد کاه    ايروز  کيدر جوان عرض کرد:  فوراً ،آنجا درنگ کرده
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ت باه  مادّ  نيا چگوناه در طاول ا   نيو بب فكنيب يخود نظر یدنياکنون به غذا و آشام ي.ا بوده نجايا

سال از مارگ   كصدي یبدان نكهيا يبرا یول ،نشده است دايدر آن پ يرييتغ گونه   يفرمان خداوند ه

و  اسات  و پراکناده شاده   یاز هم متالشا  نيخود کن و بب يبه مرکب سوار ینگاه ،تو گذشته است

س س نگاه کن  .ق ساخته استو مرگ آن را از هم متفرّ رديده استگ عتيطب يعاد نيمشمول قوان

 ،ديمنظره را د نيا که یاو هنگام .ميکن یزنده م ،دهکر يآور را جمع آن ةپراکند يچگونه اجزا نيو بب

 ةلأو مسا  افتميا اکناون آراماش خااطر     هام  یعنا ي ؛توانا است يزيدانم که خداوند بر هر چ یگفت م

: 8 ، ج6879مكاارم شايرازي و ديگاران،    ) به خود گرفت یمردگان در نظر من شكل حسّ زيرستاخ

 (.868ا 869

داوند متعال از طريق زنده کردن اين شخص و ديگر موارد خ: »سدينو یمة غرض آيه ارطبري درب

مشابه خواسته است به منكران قدرت خود بفهماند که زنده کردن مردگان در مقابل قادرت اليازال   

در زنده شادن پاس از     يصررا  هيآ یطباطبائمه عالّ(. 86: 8 ، جق.6869طبري، ) «الهی هي  است

خداوند متعاال آن شاخص را قابض رو      نكهياداللت دارد بر ظاهر آيه » :ديفرما یمو  داند میمرگ 

 «باه بادنش زناده نماوده اسات      وي نموده مانند مردگان و بعد از صد سال وي را با برگرداندن رو 

 (.816: 8ق.، ج 6868)طباطبائی، 

اين است که اکثر مفسّران شيعه و سانّی ظااهر آياه را باه      ها هيّنظرنكتة مورد نظر در بيان اين 

. اين خاود باه معنااي پاذيرش     اند نمودهمردن حمل  ها ساله شدن شخص مورد نظر آيه بعد از زند

 ي گذشته است.ها امّتوقوع رجعت در 

وَأَنـتُمْ   الصَّةاََِِةُ فَأَخَـذَتْکُمُ   جَهْةرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّـهَ   »اا  8

و )نيز باه يااد آورياد( هنگاامى را کاه      : نَاکُم مِّن بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَثُمَّ بَعَثْ * تَنظُرُونَ

مگر اينكاه خادا را آشاكارا )باا چشام خاود(        ،گفتيد: اى موسى! ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد

تاان  سا س شاما را پاس از مرگ   ! * کرديد در حالى که تماشا مى ،ببينيم! پس صاعقه شما را گرفت

 (.99ا  91)البقره/  «جا آوريد هشايد شكر )نعمت او را( ب تا حيات بخشيديم

 ،پروردگاار خاود بارود    قاات يو باه م  ودخارج ش لياسرائ یبن نيخواست از ب ی)ع( م یموس یوقت

افزود و در  قاتيت مده روز بر مدّ یتعال يروز برگردد، و چون خدا یرا وعده داد که بعد از س شانيا

لا، وعاده   باا ماا خُ   یگفتند: موس گريكديبه  لياسرائ یبن ،ده روز عقب افتاد یاجعت موسمر ،جهينت
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باه داساتان    اتيآ نيدر ا، و بعد از آن کردند یم ستيبا یبهانه، کردند آنچه را که نم نيکرد و به هم

خواساته   نيخادا بودناد و چنا    داريا اشاره شده که خواساتار د  ی )ع(حضرت موس روانياز پ یگروه

دوبااره   اتيا خداوند آناان را ح  ی، ولديبه مرگ آنها انجام و ديگرد انسبب نزول عذان بر آن يیناروا

 (.882: 2ق.، ج 6868)طباطبائی،  ديبخش

ناازل شاده اسات     لياسارائ  یهفتاد نفر از قوم بنا  ةدربار اتيآ نيمفسّران معتقدند که ابرخی از 

وَالَّذِینَ عَمِلُواْ السَّیِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ »ياة  آر که د (998 :8 ، جتا و طوسی، بی 888: 2)ر.ک؛ همان، ج 

و آنها که گناه کردند و بعد از آن توبه نمودند  :مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ

« و مهرباان اسات  و ايمان آوردند، )اميد عفو او را دارند؛ زيرا( پروردگار تو در پى اين کاار، آمرزناده   

آنان را  ديپس چون لرزش شد .ديما برگز قاتيم يهفتاد نفر از مردان را برا یموس (،698/ عرافألا)

هاالک   نيا از ا شيرا پا  شاان يمان و ا  یخواسات  یعربه داشت: پروردگاارا اگار ما    یدرگرفت، موس

 مارگ و  از یشان شده به رو ادي اتيدر آبه هر روي، اشاره به همان قضيه دارد. ي. اين سخن کرد یم

 آمده است. انيها گفتگو به م از انسان يزنده شدن شمار هالکت و

ی باه  موسا ی ساخن گفات،   موسچون خداوند با »فرموده است:  هيآ نيا ريتفسامام ربا )ع( در 

. ميبشانو تاا ساخن خادا را     مياوريا ن ماان ياي قوم خود رفته، واقعه را خبر داد. گفتند: ما هرگز سو

ي، هفتااد هازار نفار و از آن، هفات هازار و از آناان،       نفرهفتصد هزار  تيّعجمی از آن موسحضرت 

: گفتند، دنديشنخدا را  کالمطور برد. چون  کوه، با خود به کردههفتصد و از آنان، هفتاد نفر انتخان 

ي فرساتاد و در اثار ظلام    ا صااعقه . پس خداوند مينيبب آشكاراتا خدا را  مياورين مانياما هرگز به تو 

تاو چاون باه دروغ     کاه  کنناد قوم، مرا ماتّهم   اگر: خداوندا! کردی عرض موساز صاعقه مردند. خود 

را  شاان يا  خداوند دوباره ميبگوی، جوان آنان را چه شتکُي و بردرا  نانياي، کرد یمي امبريپي دعو

 (.672 :8ج ، 6822بابويه،  )ابن« و همراه او فرستاد کردزنده 

آياه بار    نيابه  توان یم آنهابه سبب صاعقه و دوباره زنده شدن  آنهااز تصري  امام )ع( بر مردن 

 وقوع رجعت استدالل نمود.

ق.، 6869، طباري،  688: 6ق.، ج 6829)ر.ک؛ زمخشاري،  مفسّران شيعه و اکثر مفسّران سنّی 

:  8 ج، 6818شايرازي،  و  621: 6جتاا،   آلوسای، بای  ؛ 76: 6ق.، ج6819؛ سايوطی،  886ا 888: 6ج

. در اين صورت، آيه از مصاديق وقاوع  اند دهگرفتگی را به مرگ اصحان موسی تفسير کر ه(. صاعق21
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 اند نكردهی تفسير نمايند، لكن توجّه هوشيبگرفتگی را به  صاعقه اند خواستهرجعت خواهد بود. برخی 

ساخن   آنهااز مرگ که به صراحت  «ثُمَّ بَعَثْنَاکُم مِّن بَعْدِ مَوْتِکُمْ»که اين تفسير با تصري  ذيل آية 

 گفته سازگاري ندارد.

در آياه بعاث را    نكاه يا»به اين نكته عنايت نموده است و نوشته:  تفسير صافیفيض کاشانی در 

مقيّد به موت نموده است و گفته بعد از مرگشان مبعوث نموديم، به خاطر ردّ احتماالت ديگر مثال  

البتّاه   (.688: 6 ، جق.6868)فيض کاشانی، « بعث و برانگيختن بعد از خوان يا بيهوشی، بوده است

اين بيان را احتماالً ايشان از بيضاوي از مفسّران اهل سنّت گرفته باشد، چون وي نياز عاين هماين    

 (.28 :6 ، جق.6861البيضاوي الشيرازي، )را دارد  ها عبارت

 نكاه يارفته، آنگااه شابهة   ي موت گمعنارا به « الصَّاََِِةُفَأَخَذَتْکُمُ »نيز  تفسير غرائب القرآندر 

اعراف به معناي بيهوشای اسات ا باا      688در آية  که همچنانباشد ا  « یهوشيب»ي معنابه « صعق»

 نكهيااست بر  نهيقر« أَفَاقَ»ة کلم( 688)األعراف/« وَخَرَّ موسَى صَعِقًا»ية آدر  که کردهردّ  انيب نيا

 (.866: 6ق.، ج 6861نيشابوري، )ه است به معناي بيهوشی بود بلكهبه معناي موت نبوده، « صعق»

جوزي از مفسّران اهل سنّت به اين شبهه که صعق ممكن است باه   هم ابن تفسير زاد المسيردر 

خداوند بين اين دو مورد فرق گذاشاته  »معناي بيهوشی باشد، اشاره نموده است و در ردّ آن نوشته: 

که اين قرينه اسات کاه در   « فَلَمَّا أَفَاقَ»وده: که صعق را در مورد موسی به کار برده بعدش فرم آنجا

ثُمَّ بَعَثْنَاکُم مِّـن  » نكهياآنجا به معناي بيهوشی بوده، ولی در آية مورد نظر، خودش تصري  دارد بر 

 (.17 :6 ، جق.6867جوزي، )« بَعْدِ مَوْتِکُمْ

در آية مورد بحث  اند استهخو« وَخَرَّ موسَى صَعِقًا»الزم به ذکر است که برخی با استناد به آية 

شبهه ايجاد « رجعت»را به معناي بيهوشی بگيرند تا بدين وسيله در داللت آيه بر وقوع « صعق»هم 

که بيان شد، قبل از مدافعين رجعت، خود مفسّران اهل تسنّن اين ساخن را   گونه هماننمايند، لكن 

ت نيز هستند که عالقه دارند ظاهر آيه را در اين ميان، گروه ديگري از مفسّران اهل سنّ. اند دهرد کر

 .شود میاشاره  آنهابه دو مورد از  نجايابه نحو ديگري توجيه نمايند که داللت بر رجعت نكند که 

است که بعد از  نيا هيآ نيااز  منظوربه نظر استاد : »سدينو یمدر اين زمينه  المنارال،( صاحب 

فراوان به شما داد تاا دودمانتاان    يها ند فرزندان و نسلخداو، صاعقه ةاز شما در حادث یمردن گروه
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در  ختنيمراد از برانگ: »سدينو یم در جاي ديگر(. 888: 6ق.، ج 6878)رشيدربا، ...« منقرض نشود

 نيا باه سابب ا   رفات  یچرا که گمان م، است که در اثر صاعقه مردند یگسترش نسل کسان هيآ نيا

 یت نهااد و بازماندگانشاان را فزونا   بر آناان منّا   گانهي يخداامّا ، منقطع گردد زين شانيمرگ نسل ا

 .)همان( «نكنند یخود ناس اس انينيشيحق باشند و مانند پ يها تا شكرگزار نعمت ديبخش

 یکه رساول گراما   ستين شيب يبه رأ رينوع تفس کيسخنان  نيادر ردّ سخن او بايد گفت که 

باه  ( 91بقاره/  )ال« ثُمَّ بَعَثْنَاکُم مِّن بَعْـدِ مَـوْتِکُمْ  » جمله را کاه  نيا رايز ؛همگان را از آن بازداشت

مقصود آن زنده کاردن پاس از مارگ     ديگو ی، مديفرد آشنا به زبان عرن بده ايزبان  دست هر عرن

 نيجمله چنا  نيکه ا ستيمورد ن ني، تنها اکند یخطور نم یبه ذهن کس نياز ا ريی غيو معنا است

پاس از   اي« موت»همراه « بعث» ةشود که کلم می دهيد زين يگريوارد دم نآقري دارد، بلكه در مفادّ

و  ريتفس قيطر نيرا به هم اتيآ نيمفسّر محترم حابر است تمام ا نيا ايآن ذکر شده است. حال آ

دهاى آنهاا ساوگن  : ...وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ الَ یَبْعَثُ اللّهُ مَـن یَمُـوتُ  »نظيار   !تأويل کند 

 (.82/ حلنّال) ... «انگيزد! ميرد، برنمى هرگز خداوند کسى را که مى شديد به خدا ياد کردند که

إِنَّمَا یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى یَبْعَثُهُمُ »:ديا فرما یم امتيروز ق ةدربارخداوند متعال 

پذيرند که گوش شنوا دارند؛ امّا مردگان )و آنها  تو را( مىتنها کسانى )دعوت : اللّهُ ثُمَّ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ

س س به  ،انگيزد آورند و( خدا آنها را )در قيامت( برمى اند، ايمان نمى که رو  انسانى را از دست داده

وَلَـئِن قُلْـتَ إِنَّکُـم    ...: »کناد  یما  تيا حكانياز   کافراناز زبان  .(81/نعامألا« )گردند سوى او بازمى

و اگر )به آنهاا( بگاويى:   ...  :ونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِالَّ سِحْرٌ مُّبِینٌمَّبْعُوثُ

 (.7/ )هود «گويند: اين سحرى آشكار است! مسلّماً کافران مى ،شويد شما بعد از مرگ برانگيخته مى

 ايو آ ماند یم یباق المنار ةسندينو هيتوج يبرا یيجا گريد اتيآ و اتيآ نيبا وجود ا ايآ یبه راست

توسّاط معصاوم در    اتيا آ نگوناه يا كاه نيامضاف بار   !ارائه دهد  تواند یتأويل خود م نيبر ا یلياو دل

 شده است. انيبو  ريتفسی معن نيهم

 نيچنا با اشاره به تفاسير مختلا، يكای از احتمااالت را     هيآ ليدرذ یالمعانرو  ی در آلوسن( 

 کرده است:بيان 
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و  قرآن، چرا که هم در اند کرده ريتفس ميتعلي جهل، و بعث را به سنّت معناموت را به  ها یبعض

که از جهل و نادانی به موت تعبير شاده اسات و بعاث     شود میی و نثري زياد پيدا نظمهم در کالم 

از نادانيتاان آگااه    : شاما را بعاد  شاود  مینيز به معناي تعليم آمده است. بنابراين، معناي آيه چنين 

البتّه خود وي بعد از نقل اين وجه، آن را بعياد دانساته اسات    (. 818 :6 ، جتا آلوسی، بی) 6«نموديم

 )ر.ک؛ همان(.

همگاام باا    ريب تفسا تُکُ سندگانينو ةست که هما آن يايگو ريب تفستُع در کُتتبّ ی،به طور کلّ

نظر اتّفاق دارناد   نيا  بر اعبّ و ابنزجاج هد، ، مجايمانند قتاده، اکرمه، سد نآقر نيمفسّران نخست

جان خود را از دست دادند و خدا بار   یآسمان يا در اثر صاعقه لياسرائ یکه هفتاد تن از افراد قوم بن

را  ینگارنادگان  ،انيا م نيا در ا بازگرداناد.  ايا باار آناان را باه دن    نيدوّم يبرا ،مرحمت فرموده شانيا

نظاران و   صااحب  ةبارخالف هما   و اناد  پرداختاه  هيا آ هيا د باه توج خو ريکه در کتان تفس مينيب یم

 كاه )اهل سنّت( با آن نانياو جاي بسی شگفتی است که  اند داشته انيمطالب را ببرخی پژوهشگران 

 دگانيا دپس از فرود آمدن صاعقة مرگبار، در برابر  گريداعتراف دارند خداوند متعال آن گروه را بار 

امّات را پاس از    نيا ايی از ها گروهخداوند  که دانند ینم، چگونه روا کرده زند لياسرائ یبنزدة  رتيح

 بازگرداند ! ايدن نيامردنشان به 

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا  * وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا کُنتُمْ تَکْتُمُونَ»اا  8

و )به ياد آوريد( هنگامى را که فردى را  :لْمَوْتَى وَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَکَذَلِکَ یُحْیِی اللّهُ ا

داشاتيد،   )قاتل( او به نزاع پرداختياد و خداوناد آنچاه را مخفاى ماى      ةس س دربار .به قتل رسانديد

فاى  اتال را معرّ س س گفتيم: قسمتى از گاو را به مقتول بزنيد )تا زناده شاود و ق  . * سازد آشكار مى

شاايد انديشاه    تا دهد کند و آيات خود را به شما نشان مى خداوند اينگونه مردگان را زنده مى .کند(

 .(78ا78بقره/ )ال «کنيد

 يو قااتالن و  اسات  دهيل رسا تبه ق انهيخود مخف شانياست که به دست خو يداستان مرد نيا

کارد کاه    یوح ی )ع(به حضرت موس ونداه خداآنگ، هم به قتل نمودندرا متّ يگريناجوانمردانه فرد د

از بادن   یذب  کنناد و قسامت   نيّصات معرا با مشخّ يا گاو ماده تا فرمان دهد شاوندانيخو به همان

کردند، مقتاول   نيقاتل خود را معرّفی کند. آنان چن بدن مقتول زنند تا او زنده شود و به گاو را نيا

و خادا  » :ديا فرما یداساتان ما   نيدگار مهربان پس از نقل ارا شناساند. پرور یواقع انیزنده شد و ج

 .«کند یمردگان را زنده م نگونهيا
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 ةدر شر  جملا  و طبري اند ي و ديگر مفسّران مراد آيه را به زنده نمودن مرده تفسير نمودهطبر

من و ؤاست از خداوناد باه بنادگان ما     یسخن خطاب نيا» :سدينو یم« کَذَلِکَ یُحْیِی اللّهُ الْمَوْتَى»

کننادگان   يبتكاذ  يشر  کاه ا  نيبد .شمردند یرا دروغ م زيکه رستاخ یاست با مشرکان یاحتجاج

 نيا همانگوناه کاه مان ا    رايا ز ؛دياموزيشخص مقتول عبرت ب نياز زنده شدن ا !پس از مرگ اتيح

زناده خاواهم    امات يبعاد از درگذشتشاان در روز ق   زيا ، مردگان را ندميدوباره بخش اتيشخص را ح

 (.821: 6ق.، ج 6869)طبري،  «نمود

شده اسات کاه    یعبمن انكار نظر مفسّران بزرگ مدّ ية قبلیآمانند  زين نجايدر ا المنارصاحب 

داستان مزباور باه خطاا     نيو ناقل کند یوجه از زنده شدن شخص مقتول گفتگو نم  يبه ه قرآن يةآ

وي . سات يده نيا از فا یآن خاال کاه نقال    پاردازد  یما  زيا انگ شگفت یهيآنگاه به توج شانيا. اند رفته

شاود و قاتال او    افات ي یمقتاول  ینيآمده است کاه هرگااه در سارزم    86توراتدر کتان : »ديگو یم

ربااران  پُ يا هدر درّ ،است دهينرفته و گاوآهن نكش اريرا که به ش يا ماده ةگوسال ديبا، ناشناخته باشد

نازد   ،اسات  کيقتل نزد که به محلگ يرو بزرگان شه رمردانيپ ةناشده ذب  کنند و آنگاه هم و کشت

 نيا کاه ماا در ا   ناد يو بگو نديخود را بر فراز آن گوساله بشو يها دست ،ذب  شده گرد آمده ةگوسال

باز زناد،   سر یاقدام نياز چن یرا انجام دهند و هر کس کار  نيابايد نان آ. ميا نداشته ینقش يزيخونر

 ةساور  اتيا که آ ديافزا یس س م (.887: 6ج ق.، 6878رشيدربا، ) «گردد یبه عنوان قاتل معرّفی م

در  و کناد  یاز زنده شدن شخص مقتول گفتگو نما  يرو  يحكم نظر دارد و به ه نيبقره تنها بر هم

 آن هيا آ نيا زنده کردن مردگان در ا یمعن: »سدينو یم« کَذَلِکَ یُحْیِی اللّهُ الْمَوْتَى» ةجمل  يتوب

شدن بود و  ختهيکه در معرض ر ي، خون فردیواقع تكاريجنا يیساست که در اثر اقدام مزبور و شناا

: همان) «افتينجات  یاز مرگ حتم یو انسان ديرم قتل قصاص شود، محافظت گردبود به جُ کينزد

896.) 

 توان مشاهده کرد: رجعت را در آيات زير می گريدهاي  نمونه

یِی الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَکِن لِّیَطْمَئِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْ َ تُحْ» ـ

مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ  أَرْبَعَةًقَلْبِی قَالَ فَخُذْ 

و )به خاطر بياور( هنگامى را که ابراهيم گفات: خادايا!   : زِیزٌ حَکِیمٌیَأْتِینَکَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَ

اى ! عرض کرد:  فرمود: مگر ايمان نياوردهخداوند  !کنى  به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى
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خواهم قلبم آرامش يابد. فرمود: در اين صورت، چهار نوع از مرغاان را انتخاان کان و     آرى، ولى مى

قطعه کن )و در هم بياميز(! س س بر هار کاوهى قسامتى از آن را     از ذب  کردن،( قطعه آنها را )پس

هام  و و بدان خداوند قادر و حكيم است ) آيند قرار بده، بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوى تو مى

 .(816البقره/ )«  ات بدن مردگان آگاه است و هم توانايى بر جمع آنها دارد(از ذرّ

رَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُـمَّ  أَلَمْ تَ» ـ

را کاه   گروهیآيا نديدى  :أَحْیَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَشْکُرُونَ

بيماارى طااعون از    ةو آنان هزارها نفر بودند )که به بهان !خود فرار کردند  هاى از تر  مرگ از خانه

: بميريد! )و به همان بيمارى کاه آن  فرموددند(. خداوند به آنها کرشرکت در ميدان جهاد خوددارى 

س س خدا آنها را زنده کرد؛ )و ماجراى زندگى آنها را در  عبرتاى   .را بهانه قرار داده بودند، مردند(

ولى بيشاتر ماردم، شاكر )او     ،کند خداوند نسبت به بندگان خود احسان مى .اى آيندگان قرار داد(بر

 (.888)البقره/ « آورند جا نمى  هرا( ب

مِّن رَّبِّکُمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُـم مِّـنَ الطِّـینِ     بِآیَةٍوَرَسُوالً إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکُم » ـ

الطَّیْرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِىءُ األکْمَهَ واألَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَـوْتَى بِـإِذْنِ    کَهَیْئَةِ

و : لَّکُمْ إِن کُنتُم مُّـؤْمِنِینَ  آلیَةًاللّهِ وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ 

اى  گويد:( من نشاانه  اسرائيل )قرار داده که به آنها مى )او را به عنوان( رسول و فرستاده به سوى بنى

سا س در آن   ،ساازم  ام؛ من از گِل چيزى به شاكل پرناده ماى    از طرف پروردگار شما برايتان آورده

[  ن به برص ]= پيساى گردد و به اذن خدا کورِ مادرزاد و مبتاليا اى مى دمم و به فرمان خدا پرنده مى

هاى خاود   خوريد و در خانه و از آنچه مى ،کنم بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مى را بهبودى مى

اى باراى شماسات، اگار ايماان داشاته       ماً در اينها نشاانه مسلّ .دهم کنيد، به شما خبر مى ذخيره مى

 (.86عمران:  )آل« باشيد

نَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتِی عَلَیْکَ وَعَلَى وَالِدَتِکَ إِذْ أَیَّـدتُّکَ بِـرُوحِ   إِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسى ابْ »ـ 

وَاإلِنجِیـلَ وَإِذْ   وَالتةةْْرَاةَ  وَالْحِکْمَةةَ الْقُدُسِ تُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَکَهْالً وَإِذْ عَلَّمْتُکَ الْکِتَـابَ  

رِ بِإِذْنِی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبْرِىءُ األَکْمَهَ وَاألَبْـرَصَ  الطَّیْ کَهَیْئَةِتَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ 

 بِإِذْنِی وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِی وَإِذْ کَفَفْتُ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَنـکَ إِذْ جِئْـتَهُمْ بِالْبَیِّنَـاتِ فَقَـالَ    
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)به خاطر بياور( هنگامى را که خداوند به عيساى بان    :هَذَا إِالَّ سِحْرٌ مُّبِینٌالَّذِینَ کَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ 

زمانى که تو را با رو  القد  تقويت کردم  ،مريم گفت: ياد کن نعمتى را که به تو و مادرت بخشيدم

و  تاورات گفتى و هنگامى که کتان و حكمات و   که در گاهواره و به هنگام بزرگى با مردم سخن مى

سااختى و در   صورت پرنده ماى ه ل چيزى بو هنگامى که به فرمان من از گِ ،را به تو آموختم لانجي

و کور مادرزاد و مبتال به بيمارى پيسى را باه فرماان    ،شد اى مى دميدى و به فرمان من پرنده آن مى

ل را از اسارائي  و هنگامى کاه بناى   ،کردى و مردگان را )نيز( به فرمان من زنده مى ،دادى من شفا مى

در آن موقع که داليل روشن براى آنها آوردى، ولى جمعى از کافران  ،آسيب رساندن به تو بازداشتم

 (.666)المائده/  «آنها گفتند: اينها جز سحر آشكار نيست!

نَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَـا  مِّنَ الْأَرْ ِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ ال دَابَّةةً وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ »ـ 

اى را از  رستاخيز قارار گيرناد(، جنبناده    ةو هنگامى که فرمان عذان آنها رسد )و در آستان: یُوقِنُونَ

گويد( کاه ماردم باه آياات ماا ايماان        کند )و مى کنيم که با آنان تكلّم مى زمين براى آنها خارج مى

 (.28)النّمل/ « آوردند نمى

ی در طباطباائ مفسّاران از جملاه عالّماه     اکثار شاد،   ذکر که اتيآ نيابوط به مر ريتفاس ليذدر 

به مسألة رجعت و زنده شدن دوبااره اشااره    انيبالتّو  انيالب مجمع ريتفسدر دو  نيهمچنو  زانيالم

 .اند کرده

 فوق اتیآی بند جمع

 ی رخ داده است.فراواني ها در گذشته رجعت، قرآن اتيآ  يتصرا به 6

يی صاورت  هاا  رجعات در گذشته  كهنيادر  زينبزرگان اهل سنّت  اکثر، عهيشبر عالمان ا عالوه 8

 نماند. جوان یبنقد آنان  کهی اندک، مگر دداستانن گرفته، هم

باشد. عالّماه   ندهيآآن در  امكانی بر ليدلخود  تواند یميی از رجعت در گذشته ها نمونه ذکرا 8

بار وقاوع    یداللات اجماال   قارآن از  يگريد اتيآ نكهيه بر اعالو»: سدينو یم نهيزم نيائی در طباطبا

کاه  « خَلَاوْا مِانْ قَابْلِكُمْ    نَيمَثَلُ الَّذِ أْتِكُمْيَأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا »ية مانند آ ؛رجعت دارد

 عيوقاا   از آن یكا يو  رخ خواهاد داد  زيا امّات ن  نيدر ا، گذشته رخ داده يها فهماند آنچه در امّت یم

 ريو غ ايو ارم ريو عز یسيو ع یو موس مياست که در زمان ابراه یرجعت و زنده شدن مردگان ةلأمس
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 دارناد   یهم کالما )ص( که رسول خدا همچنان، فتدياتّفاق ب زيامّت ن نيدر ا ديبا، اتّفاق افتاده شانيا

 اتّفاق خواهد افتااد  زيامّت ن نياده در اسابق اتّفاق افت يها فهماند آنچه در امّت یکه به طور اجمال م

که در  یتشما مسلمانان با هر سنّ ،که جانم به دست اوست يیبه آن خدا» است که فرمود: نيو آن ا

 نيبه مو در ا مو ،افتهي انيها جر و آنچه در آن امّت شد ديداشته روبرو خواه انيگذشته جري ها امّت

هاا کاه    تو نه آن سنّ ديشو یها منحرف م تشما از آن سنّ که نه يبه طور، افتيخواهد  انيامّت جر

 .(866: 8ق.، ج6868)طباطبائی، « رديگ یم دهيشما را ناد ،بود لياسرائ یدر بن

 ادلّة اعتقاد به رجعت

 قارآن و  است  يکامالً صح یو داليل فلسفی که اصل رجعت از نظر قواعد علم ميتاکنون دانست

با استناد به داليال محكام و غيار     نکيورزد. ا یم ديتأک نيشيپ ممَاُ نايامر در م نيبر وقوع ا حاًيصر

خواهد داد و  يرودر آخرالزّمان قبل از برپايی قيامت رجعت  قابل انكار بر اين نظريّه تأکيد داريم که

کاه از   یاتيا . گذشاته از روا نيستانكار که اثبات خواهيم نمود، به هي  وجه قابل  همانگونه ،امر نيا

اجماعی است  وقوع رجعت نيز عهيش يعلما انيحد تواتر نقل شده، در ملسّالم، درا اطهار، عليهمائمّة 

 .گردد یم یتلقّ عهيش یقطع ديرجعت از عقا و

 ادلّة قرآنی رجعت در امّت محمّد )ص(

 آنهاا . آياتی کاه در  باشد یم قرآن مجيديكی از داليل غير قابل انكار رجعت، برخی آيات نورانی 

 .شوند یم ميتقساستدالل شده، به دو دسته  به رجعت

 توانناد  ینمي گريداز رجعت مفهوم و مصداق  ريغکنند و  بر اصل رجعت داللت می کهی اتيآا 6

يی و ارشاد اذهاان  راهنماوارد شده، به منظور  اتيآگونه نيا ليذی در تيروا اناًياحداشته باشند و اگر 

قرار  اتيآ نياشده(، در محضر  ذکر قرآني مفسّران راب کهخاص ) طيشرابا  کسی هر عن؛ يباشد یم

قبل  کهي هست ا ژهيوی و خصوصحشر و بعث  ک، يامتيقی عموماز حشر  ريغ که فهمد یم، رديبگ

 ختاه يبرانگی خاصّا و در آن بعث خصوصی عادّة   شود میمحقّق « السَّاعَةأَشرَاطُ »به عنوان  امتيقاز 

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا  بَغْتَةًأَن تَأْتِیَهُم  السَّاَِةَفَهَلْ یَنظُرُونَ إِلَّا »الً: ؛ مثگردند یمباز  ايدنشوند و به  می

[ جز اين انتظارى دارند کاه قيامات ناگهاان فارا      آيا آنها ]= کافران :فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِکْرَاهُمْ
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ا هنگاامى کاه بياياد،    امّا  ،آن آمده اسات  هاى اکنون نشانه رسد )آنگاه ايمان آورند(، در حالى که هم

 (.62)محمّد/ « تذکّر )و ايمان( آنها سودى نخواهد داشت

منطباق شاده اسات و انطبااق آن بار       کنندگان بر رجعت« قيتطبي و جر»از بان  کهی اتيآا 8

مرباوط باه    اتيآي خارج است. به هر روي، عادي ها انسان درک، از اتيروارجعت، بدون استمداد از 

فَوْجًـا   أُمَّةةٍ وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ »از هر دو دسته عبارتند از:  امتيقت در آخرالزّمان و قبل از رجع

)به خاطر آور( روزى را که ما از هر امّتاى گروهاى را از کساانى     :مِّمَّن یُکَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ یُوزَعُونَ

 «داريم تا به يكديگر ملحق شاوند  نها را نگه مىکنيم و آ محشور مى ،کردند که آيات ما را تكذيب مى

 (.28)النّمل/ 

اتّفاق نظر  نكته نيادر  عهيشدارد. مفسّران  ها انسانی گواه بر عدم حشر همة روشنجمله به  نيا

ی گروها از هر امّت فقط  کهي آن اين است معناآمده و « ضيتبع»ي برادر آيه « مِن»لفظ  کهدارند 

در  کاه  اناد  دادهی را ارائه دگاهيدفوق  دگاهيد عكس برفسّران اهل سنّت گردند. گرچه م یممحشور 

 ی و نقد خواهد شد.برسهيمن جستار 

 عهیشمفسّران  گاهید

ی درسات  بر هيآ نيابه رجعت اعتقاد دارند، با  که اي عدّه: »سدينو یم هيآ ليذی در طوس خيشا 6

داللات   نيا ااست و بار   ضيتبعموجب  هيآدر « مِن»: آمدن اند گفتهو  اند اعتقاد خود استدالل نموده

 ختااهيبرانگ گار يدی برخا و  شااوند یما  ختاه يبرانگی از اقااوام برخا ، هيا آدر روز ماورد نظاار   کاه دارد 

 (.686: 2تا، ج  )طوسی، بی... « گردند ینم

 هيا آ نيا باه ا  ،ت رجعات هساتند  که معتقد به صحّ هيّامام»گفته است:  هيآ ليدر ذ یطبرسا 8

کاه   يشود روز . معلوم میميکن یرا محشور م یگروه یاز هر امّت ديگو یم هيآ رايز ؛اند استدالل کرده

 :ديفرما یم امتيدر مورد روز ق رايز؛ است امتياز روز ق ريغ، شوند یمحشور م یها از هر امّت گروه نيا

/ كه،)ال« ميکن یا را رها نماز آنه يدحَو اَ ميکن یها را محشور م آن: حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً»

از آنها  ی راگروه )عج( يحضرت مهد اميخداوند در زمان ق نكهيداللت دارند بر ا يارياخبار بس .(87

هساتند کاه ثاوان     يمهاد  انيعيکنندگان از دوستان و ش از رجعت یبعض. کند یزنده م، اند که مرده

از دشامنانش   گار يد یبعض. شوند یشاد م يشود و به دولت مهد می شاناي بينصرت و کمک او نص
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 انيعيدست شا ه بچشند و برا  ايتا عذان دن گردند یبرم شانيگرفته شدن انتقام از ا يهستند که برا

شک ندارد  یعاقل  يه. و حقارت کنند یاحسا  سرافكندگ يشته شوند و از قدرت و شوکت مهدکُ

گذشاته هام    يها خداوند در امّت آن را ري. نظستيکار مقدور خداوند متعال است و محال ن نيکه ا

: 7، ج 6816)طبرسای،  « آن... ريا و غ ريا مثل داساتان عز باشد؛  میو قرآن گواه آن است انجام داده 

869.) 

 خاداونااد » :ديا گو یما  هيا آ ن، با استدالل بادي در جوان پرسش از مسألة رجعت ديمف خيشا 8

 يهاا  یاژگيا از و یكيبه رجعت  دهيو عق گرداند یامّت را بازم نياز ا یگروه، زياز روز رستاخ اشيپا

... »: اسات  خبار داده چناين  بازرگ   زي. خداوناد از روزرساتاخ  رود یبه شمار م )ع( تيمذهب اهل ب

دى از ايشان را حَانگيزيم، و اَ ها[ را برمى آنان ]= انسان ةو هم...  :وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

)به خاطر : فَوْجًا أُمَّةٍوَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ »: ديفرما یرجعت م ةدربار یول ... «فروگذار نخواهيم کرد!

که ماا   ديآ یمبه دست  هيآدو  نيااز  ...«.کنيم آور( روزى را که ما از هر امّتى، گروهى را محشور مى

« است ا  امتيقي حشر عام ا  گريدی حشر خاص است ا که همان رجعت باشد ا   ك: يميداردو حشر 

 (.88 ق.، ال،:6868)مفيد، 

ئی )ر.ک؛ طباطباائی،  طباطباعالّمه  ،(79 :8، ج ق.6868ی )ر.ک؛ فيض کاشانی، کاشان ضيفا 8

ي فوق، آيه را حمل بر ها استدالل( و ديگر مفسّران شيعه در استداللی مشابه 867: 69ق.، ج 6868

 رونيبعد از داستان ب پسين، يةدو آدر  رايز؛ ستين امتيمنظور حشر در ق اند گفتهو  اند نمودهرجعت 

 ؛شاود  واقاع مای   امات يقبال از ق  است کاه  یمياز عال یكياند که خود  واقع شده نيه از زمشدن دابّ

بعاد اوصااف    هيو تا چند آ «الصُّورِ یفِ نْفَخُيُ وْمَيَوَ : »ديفرما یآن م ةبعد دربار يةکه در چند آ یامتيق

از  یكا يآن،  عيو وقا امتياصل ق انيعنا ندارد که قبل از شروع به بو م کند یم انيآن روز را ب عيوقا

هم جزو  یتکه اگر حشر فوج از هر امّ کند یاقتضا م یوقوع بيآن را جلوتر ذکر کند، چون ترت عيوقا

ذکر نكرد، بلكه قبل از نفخ  گونهنيا ی، ولديور ذکر فرمانفخ صُ ةآن را بعد از مسأل ،باشد امتيق عيوقا

« سات ين امتيق عيحشر جزو وقا نيشود ا را آورده، پس معلوم می یتحشر فوج از هر امّ ةلور مسأصُ

 .گفت که داللت اين آيه بر رجعت در ميان اماميّه اجماعی است توان یم و( 862همان: )

به  كوکارانياز بدکاران و ن یرا اشاره به مسألة رجعت و بازگشت گروه هيآ نياز بزرگان ا ياريبس

 به ريباشد، تعب امتيو ق زيچرا که اگر اشاره به خود رستاخ، دانند یم زيرستاخ ةدر آستان ايدن نيهم
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، هماه محشاور   امات يدر ق رايا ز ؛ستين  يصح «ی، گروهو امّت تيّاز هر جمع: فَوْجًا أُمَّةٍمِن کُلِّ »

: نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ... » :ديگو یکه، م ةسوراز  87 يةدر آ قرآنکه  شوند، چنان یم

 «.را ترک نخواهم گفت يدحَو اَ ميکن یما آنها را محشور م

در ، جهان بود نيا انيدر پا زيرستاخ يها سخن از نشانه هيآ نياست که قبل از ا نيا گريشاهد د

بعد از قبل و  اتيرسد که آ یبه نظر م ديبع ،نيبنابرا. شود موبوع اشاره می نيبه هم زين ندهيآ اتيآ

 جاان يا اتيا آ یهمااهنگ  و زيوساط از خاود رساتاخ    ياة امّا آ، ديسخن گو زياز رستاخ شيپ حوادث

: 69، ج 6879)مكاارم شايرازي و ديگاران،    « باشاد  امات يحوادث قبال از ق  ةکه همه دربار کند یم

ايت . گرچه نوع استدالل در روباشد یم(. منشأ اين تفسير در ميان اماميّه روايات اهل بيت )ع( 986

و تفساير آن دارد،   قرآنبه نحو استدالل عقلی بيان شده تا هر فرد منصفی که مختصري آشنايی با 

هام ايان    قرآنو  دينما یمخود بتواند اين مسأله را استنباط کند که اين آيه با آيات قيامت متفاوت 

يات قيامت داللت بار  مغايرت با مضمون آ ليبه دل، حال آنكه آيه داند میامر را در آينده قابل تحقّق 

 داشته باشد. تواند ینمقيامت ندارد و محملی جز رجعت 

 ةمردم دربار: »فرمود. ال شدؤس« فَوْجًا أُمَّةٍوَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ »يةآ ةدربار، از اماام صادق )ع(

 یوها از هار گر  امات يق در روز ايا است. فرماود: آ  امتيق ةدربار نديگو یم م:گفت. نديگاو یچاه م آن

مربوط به رجعات   هيآ نيا .ستين نينه، چن  !شوند ینهاده ماو هيّو بق شوند یم ختهيبرانگ يا دساتاه

: 6ق.، ج 6868ی، قما « )اسات « وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَـدًا ... » ياة آ امتيق يةاست، امّا آ

88.) 

اهل بيت )ع( آية ماورد بحاث را باا آياة     تا اينجا روشن شد که مفسّران شيعه با الهام از روايات 

مرباوط باه    تواند ینمند که اين آيه ا و به اين نتيجة قطعی رسيده اند مربوط به قيامت مقايسه نموده

از سورة مبارکاة کها، اسات و در آياة ماورد بحاث،        87قيامت باشد، چون در تناقض آشكار با آية 

ر همه بدون استثناء مورد بحث است. پس ي است و در سورة که، حشا دستهسخن از حشر گروه و 

 کاه  شاود  میباشد. از اين بيان روشن  اين حشر مربوط به قبل از قيامت است و آن همان رجعت می

 است. هيآ نيهمادلّة رجعت  نيتر محكمی از كي
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 مفسّران اهل سنّت

آن  تأويل اند و به دهيکش هيآدست از ظاهر  عهيشاهل سنّت بر خالف مفسّران از مفسّران  یبرخ

باه   زيرساتاخ  يیبعد از برپا« فَوْجًا أُمَّةٍوَیَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُلِّ » داديرو نيمعتقدند که ا و اند پرداخته

و  یبازپرسا  ياز ساران کفار بارا    يا دساته ، مردم محشور شدند ةو پس از آنكه هم وندديپ یوقوع م

با  ليذ. در گردند یبه آنان ملحق م نروانشايپ آنگاه و شود ي میگردآور یربوب شگاهيدر پ یحسابرس

 شود. خته میپردانظرات به نقد آنان  نياطر  برخی از 

 ؛«فَوْجًـا  أُمَّةةٍ وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِـن کُـلِّ   »و امّاا  »: سدينو یخود قاطعانه م ريدر تفس يفخر رازا 6

 يرو امات يق يیمااجرا پاس از برپاا    نيا بدان کاه ا : ة امَیَالقِ امِيَقِبَعدَ  الوَاقِعَة فَاعلَم، أَنَّ هَذَا مِنَ األُمُورِ 

 (.866: 68ق.، ج 6868)الرّازي، « خواهد داد

حشر که نسابت باه    نيمراد از ا: »ديگو یمدانسته است و  امتيقرا مربوط به  هيآ زينی آلوسا 8

و عقوبات نماودن    سرزنش کردن آنان ياست کاه برا يمجدّد حشر ،رديگ یجدا انجام م يیها دسته

در ادامه  شانيا«. رديگ یاست، انجام م خلق یکه شامل تمام پس از حشر اکبر و، رديگ یانجام م آنان

... اند نمودهة آن استدالل ليوسبر رجعت به  هيّامام کهی است اتيآ نيمشهورتراز  هيآ نياو » :ديگو یم

 امبريا پرا باه   ی او رجعات ولا به رجعت قائل شد، عبداهلل بن سبا بود،  کهی کس: اوّل ميگو یمو من 

)ص(،  امبريا پ، عالوه بر رجعات  کردهی در سدة دوّم از او متابعت جعفو جابر  داد یم)ص( اختصاص 

، ديرسا و چون قرن سوم فرا نكرد نيتعي آن برای وقت ولاهلل وجهه، معتقد شد،  مکرّی، علبه رجعت 

 ذکار ي )عاج(  مهدحضرت  هنگام ظهور زينو زمان آن را  دنديگردبه رجعت همة ائمّه معتقد  هيّامام

 كاه نيا ليا دل، باه  شاود  نمای ي اثباات رجعات   براگونه استفاده   يه هيآاز  کهی دان یم... و تو کردند

« است امتيق اتيآمربوط به  نيمضامگونه نيابوده... و  انيگو دروغ خيتوبي برا، هيآدر  کردنمحشور 

 (.881ا 887: 66تا، ج  )آلوسی، بی

« اسات  امات يقآور اديا  قتيحقدر  هيآ: »ديگو یمی بوده، دگاهيد نيچنمعتقد به  زينی ثعالبا 8

 (.816 :8 ، جق.6862ثعالبی، )

 اءِيَا نبِاألَ مِمَا ن أُمِا  ةٍمَّا أُ لگن کُا مِا  عُجمَا نَ ومَيَر اذکُ وَ ي، أَضِيبعِلتَّن لِمِ» »: ديبحرالمد ريتفسا 8

، انَا ائِيَأنبِ یلَا عَ ةٌلَنَ المَ، انَاتِيَآبِ نَيبِذَّكَمُ وجاً: فَي، أَوجِالفَ انِيَبَلِ «نمِ. »ااتِنَيبِآ كَذگنُيُمِمَّنْ    رَیثِکَ ة اعَمَجَ
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: منظاور  انِسَا الحِ عِوبِا مَ یلَإِ ونَاقُسَيُ نَي، حِواعُمِجتَيَ یتَّم، حَهِرِآخِ یلَم عَهُلَوَّأَ سُحبِيُ ؛وزَعُونَيُفَهُمْ 

« افتاد  یما ی اتّفاق نيچن، موقع دادن حسان، بعد از حشر است و در قيامت عيوقادر مورد  هيآ نكهيا

 (.886 :8، جق.6866عجيبه،  )ابن

 مفسّران اهل سنّت دگاهیدنقد 

مفسّران اهل سنّت بعد از مشاهدة بيان استداللی رواياتی که در ذيل آيه وارد شاده، از آنجاايی   

ه نحاوي کاه داللات بار     زير بار عقيدة رجعت بروند، به تكاپو افتاده، به توجيه آيه با  خواهند ینمکه 

. برخی با ساختگی خواندن روايات رجعات کاه در بخاش ادلّاة روايای      اند آوردهرجعت ننمايد، روي 

پاسخ آنان مفصّل داده خواهد شد، و برخی با حمل آيه به مسائل بعاد از برپاايی قيامات، در صادد     

مانع داللت آياه   تواند ینمهم  ها هيتوجاين گونه  نكهيا، غافل از اند آمدهانحراف داللت آيه بر رجعت 

آياة   و الزّمان و مسايل قبل از قيامات اسات   بر رجعت باشد، چون اوّالً سياق آيه در بان حوادث آخر

  یما ياز عال یكياند که خود  واقع شده نيه از زمشدن دابّ رونيبعد از داستان ب پسين، يةدو آ فوق و

 نْفَخُيُا  وْمَيَوَ » :ديفرما یآن م ةبعد دربار يةچند آکه در  یامتيق ؛شود واقع می امتيقبل از ق که است

و معنا ندارد که قبل از شاروع باه    کند یم انيآن روز را ب عيبعد اوصاف وقا هيو تا چند آ« فِی الصُّورِ

اقتضااء   یوقاوع  بيا چاون ترت ، آن را جلاوتر ذکار کناد    عياز وقا یك، يآن عيو وقا امتياصل ق انيب

ور نفاخ صُا   ةآن را بعد از مساأل  ،باشد امتيق عيهم جزو وقا یاز هر امّت گروهی که اگر حشر کند یم

، را آورده یاز هار امّتا   یحشر فاوج  ةور مسألبلكه قبل از نفخ صُ، ذکر نكرد گونهنيا یول، ديذکر فرما

 یبعض مينيب یجهت است که م نيبه هم. ستين امتيق عيحشر جزو وقا نياکه شود  پس معلوم می

، متوجّاه  اناد  کارده  امتيرا حمل بر حشر در ق هيهم که آ (887: 66تا، ج  آلوسی، بی )ر.ک؛ از مفسّران

 يبارا ، امات يق اميا ور و قواقعه بر نفخ صُ نيجلوتر ذکر کردن ا ديشا: »اند و گفته اند اشكال شده نيا

م آن قدر مها ، از هر امّت یور و حشر هر فوجنفخ صُ یعن، يدو نياز ا کيبوده که اعالم کند هر  نيا

و احوال آنها که ابتالي بزرگ و گرفتاري  رنديجداگانه مورد توجّه قرار گ کيهستند که جا دارد هر 

ور، اوّل نفخ صُ ديبا ،شود تيرعا بيخواست ترت یوگرنه اگر م ،جداگانه خاطر نشان شود ،است ميعظ

 اليا خ شاد خوانناده   یما  تيا رعا بيا اگر ترت ،که هست يزيچ، بعد حشر فوج از هر امّت ذکر شود

  يکه به ه یاست ساختگ یوجه نيخواننده توجّه دارد که ا كنيل ابتال است. کيهر دو  که کرد یم

 نيم مزبور که ادفع توهّ يجا داشت به جا ،بود یم نيهم هيو اگر مقصود از آ ستيکننده ن وجه قانع

توهم کند کاه   یکساست که  نيو آن ا کرد یتر از آن را دفع م مهمی متوهّ ،مفسّر آن را توهم کرده



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 محمّدحسين بيات و فردين دارابی  98

 

، اورديور را بنفخ صُ ةاوّل مسأل، متوهّ نيدفع ا ياست و برا امتيروز ق رياز هر امّت در غ یحشر فوج

آنگااه بعاد از   ، است امتيق ريحشر مذکور در غ که نكند اليخ یتا کس، بعد حشر فوج از هر امّت را

 م مفسّر نامبرده را رفع کند.تا توهّ اورديب يا آن جمله

خبار   يبلكاه از حشار  ، باشاد  امات يق عيتواند مربوط باه وقاا   ینم فهيشر يةلوم شد که آپس مع

کاه   يبه طاور ، ستين  يصر زيمعنا ن نيا ةالبتّه در افاد، شود واقع می امتيدهد که قبل از روز ق یم

همچنين اگر مراد از آن حشر بعد از  (.862و  867: 69ق.، ج 6868)طباطبائی،  «قابل تأويل نباشد

مت است تا افراد خاصّی عذان بيشتري کشند، الزم بود مثل برخی آيات ديگر غايات آن را ذکار   قيا

حَتَّـى إِذَا مَـا   *  وَیَوْمَ یُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَـى النَّـارِ فَهُـمْ یُوزَعُـونَ    »ية که در آ چنان ،کرد یم

ية مورد بحث به جز عتان آدر ، در حالی که ذکر شده است تيغا نيا( 66ا86)فصّلت/ « ...جَاؤُوهَا

ياة  آمراد از آن حشر خاصّ اسات، حتّای    مييبگواست تا  امدهين انيمو سرزنش، سخنی از عذان به 

ما آياه   نكهيانتيجه  (.862 )ر.ک؛ همان:عذان و آتش نيامده است  ديقبعد هم مطلق است و در آن 

تا مجباور نشاويم اشاكال     ميکن یم را بر اسا  رواياتی که از اهل بيت )ع( رسيده، به رجعت تفسير

بدانيم ا پذيرا شويم که اين   29را بعد از آية  28تقدّم و تأخّر بين آيات را ا بدين گونه که جاي آية  

را که به معناي گروه است « فوج»خود خالف قاعده است و نيز مرتكب خالف ظاهر ديگري شويم و 

که  (986: 69، ج 6879كارم شيرازي و ديگران، )ر.ک؛ ممعنا کنيم « ي خاصها گروه»يا « افراد»به 
 .باشد یمي دوري از راسخان علم و اهل بيت پيامبر )ص( ها آفتاين از 

 بندی اخبار رجعت دسته

، مفاادّ  کارده ي بند را دسته آنها که، الزم است اتيروای و مختصر با اجماليی آشناي براجا نيادر 

 ی شود. بررسهر دسته اجماالً 

)ر.ک؛ طااهري ورسای،    شاود  مای  ميتقسا يی به سه قِسام  ابتداي بند ميتقس کر يد اتيروا نيا

 (:668ا 662: 6828

معارف و اعتقادات اسالم  ريسا ،يردة حقّ و الزم در ديعق کرجعت را به عنوان ي کهی اتيرواا 6

 «.يبرورة حقّ و ديعقرجعت : »دنکن یم ذکر

 «.يريتفس اتيروا: »دکن یم ريتفسمربوط به رجعت را  اتيآ کهی اتيرواا 8
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 .دنکن یم معرّفیرا با اسم  کنندگان رجعت کهی اتيرواا 8

اعتقااد باه    عهيالشّا  صافات  درکتاان صادوق   خيش ی:ضرورة حقّ و دیعققسم اوّل( رجعت، 

رابطاه   نيای را از امام ربا )ع( در ثيحدبر شمرده است و  مكتب نيا روانيپرجعت را از مشخّصات 

اقارار   کهی است کس تيبی اهل قيحقة عيشی و واقعمؤمن » :ديفرما یم آن حضرت که ندک یمنقل 

و هر  ستينکه سزاوار او  آنچهکند و خداوند را منزّه بداند از  هيتشبی نفخداوند دارد و  تيّوحدانبه 

ی تعاال ي بار)مجرّدات( را مخصوص ذات  جاديا( و اتيمادّ، خلقت )تيّمشگونه حول و قوّه و اراده و 

ی )انساان را در مقابال   الها  ريتقاد ی باشد و افعال بندگان را مخلوق الهعتقد به قضا و قدر بداند و م

( و باه رساالت حضارت    اريا ختاإل ی )نه مجبور و مسالون نيتكوافعال خود مسئول( بداند، نه مخلوق 

را دوسات داشاته    آنهاا ی و ائمّة بعد از او شهادت بدهاد و دوساتان   عل تيوالمحمّد )ص(و امامت و 

و به رجعت و حجّ تمتّع و ازدواج موقّات اقارار داشاته     کندي و اجتنان دور رهيکبو از گناهان  باشد

 تيّا انحقّ، شفاعت، خلقت بهشات و جهانّم،   کوثر(، سؤال قبر، حوض صاهلل ) باشد و به معراج رسول

(. 96ا 96تا:  )صدوق، بی« داشته باشد مانياو جزا و حسان  امتيق، حشر و نشر روز زانيمصراط و 

قطعاً  داديرو نياست که ا نيرجعت ا ةما دربار ةديعق: »ديگو یمنيز  اعتقاداتصدوق در کتان  خيش

 (.682 :98ق.، ج 6868از مجلسی، نقل )به  «وندديپ یبه وقوع م

 )ر.ک؛ هماان: داناد   خاندان رساالت مای   روانيپ يها یژگيبه رجعت را از و دهيعق زين ديمف خيش

ماذهب در   نيا ا روانيا پ: »ديگو یرجعت است و م ةدربار عهيبه اجماع شمعتقد  یمرتض ديّس(. 681

که  یسندگانينو یفزون: »سدينو یم یعامل حرّ خيش(. 686: همان) «ندارند یاختالف نيباره کمتر نيا

و تعداد آنها از هفتاد کتان  ا  اند مستقل گردآورده ريغ ايب مستقل تُمربوط به رجعت را در کُ اتيروا

 :6818 ،)حارّ عااملی   «اسات  عهيش دگاهيبودن اعتقاد به رجعت از د یبر قطع ليدل ا  دکن یتجاوز م

در  یطبرسا  نيالادّ  نيو ام (686: 2ج  تا، )ر.ک؛ طوسی، بی انيتب ريدر تفس یطوس خيش(. بان دوم

رجعات   ةدرباار  عهيمفسّران بزرگ شا  گريو د (889 :8، ج6816)ر.ک؛ طبرسی،  انيالب مجمع ريتفس

 يامار  انيعيت رجعت از نظر شا صحّ من الهجعه قاظياالو بنا به نوشته صاحب کتان  اند سخن گفته

)ر.ک؛  اناد  رفتاه يرا پذ تيّا واقع نيآنان ا ةهم ايدانشمندان  شتريو ب است ريو انكارناپذ یم، قطعمسلّ

امام صادق )ع( رجعت را در ردي، اعتقاد به ظهور حضرت (. پنجم ليدل؛ بان دوم :6818حرّ عاملی، 

وَ  ةِرةالکَ ومُالقَائِمِ )عج( وَ یَ ومُ: یَثاَلَثَة اهللِ  امُأَیَّ» :دينفرما یمو  دنشمار یمبر زيرستاخي )عج( و دمه

 «زيرساتاخ امام عصر ))عج((، روز رجعات و روز   اميق: روز باشد یمي خدا سه روز روزها :ةِامَیَالَِ ومُیَ
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اعتقاد به رجعت نقل شاده   تيّاهم انيبر از آن حضرت د نيهمچن(. 18: 98ق.، ج 6868)مجلسی، 

« سات ين، از ما باورنكند ايدنبازگشت دوبارة ما را به  هرکس :انَتِرَّکَبِ نمِمِنَّا مَن لَم یُؤ سَیلَ» است:

اسات و   کارده  معرّفای ي انسان ماؤمن را اعتقااد باه رجعات     ها یژگيوی از كامام ي زين .(68)همان: 

)هماان:  « باشاد  یما رجعات   آنهای از ك، مؤمن است و يکندار به هفت موبوع اقر کسهر »فرمرده: 

686.) 

 انَتَکِ نَيلَقَالثَّ مُكُيفِ کٌارِتَی نگإِ» نيثقلروشنگر  ثيحدبا توجّه به  اتيرواگونه نيا کهی است هيبد

 ي در صحّتديترد)ع( در اعتقاد به آن  تيبة اهل ائمّي پافشار( و 887: 61)همان، ج « یتِترَعِ وَاهللِ 

 .گذارد ینمي جای آن بر حتماعتقاد به رجعت و وقوع 

در اين دسته از روايات رجعت را در کنار ديگر ارکان اعتقادي ذکر نموده که حاکی  نكهيانتيجه 

 .باشد یماز اهميّت و جايگاه عقيده به رجعت در منطق اهل بيت)ع( 

 کنندگان ی رجعتها یژگیو

 کنندگان در باب رجعت اتیروا

 اند کرده حیتصر ائمّهاز یکه به نام بعض یاتیرواال ( 

 کننده رجعت نیاوّلی)ع( علبن  نیحسـ 3

ی تَّا حَ کُملِا يَفَ ی)ع(لِا عَ بنُ نُيسَ، الحُايَنی الدُّلَإِ عُرجَيَن مَ لُوَّأَ: »ديفرما یمال،( امام صادق )ع( 

حضارت اماام    ،گاردد  یبرما  ايا ت باه دن که در رجع یاوّل کس: ...رِبَالكِ نَمِ هِينَيی عَلَعَ اهُبَاجِحَ طَسقِيُ

او بار   يابروهاا  يموها ي،ريخواهد کرد که از پ يخواهد بود و آن مقدار حكومت و رهبر )ع(نيحس

 (.81: 98ق.، ج 6868و مجلسی،  679و  86ق.، 6876)حلّی،  «شود ختهيآو اش دهيد يرو

 بانُ  دُيا زِيَ و مُالَالسَّا امَهِيلعَ یّلِا عَ بانُ  نُيسَا حُال ايَنالدُّ یلَإِ رُّكِإِنَّ أَوَّلَ يُ: »ديفرما یميی جان( در  

عَلَـیْهِمْ   الْکَةرةةَ ثُمَّ رَدَدْنَـا لَکُـمُ   : )ع(بد اهللِو عَبُأَ الَقَ مَّثُ   ذَّالقَب    ذَّالقَ ذوَحَ مهِلِقتُيَفَ هِابِصحَأَ وَ ةیَاو عَمُ

امام  ،گردد یباز م ايکه در رجعت به دن یاوّل کس :ثَرَ نَفِیراًوَأَمْدَدْنَاکُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَعَلْنَاکُمْ أَکْ

آنها  ةهم )ع(نيامام حس«. گردند یبرم زين ارانشيو  ديزي، آنگاه شاننديا ياصحان باوفا و )ع(نيحس
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را تالوت فرمود:  هيآ نيا. س س امام صادق )ع( زند یبربت م کي یهر بربت يبرا قاًي، دقکُشد یرا م

مادد   رومناد ينو باه ماال و فرزنادان     ميدها غلبه  آنهاو بر  ميگردان یبرم ها آني سوبه آنگاه شما را 

 (.686 :8ج ، 6878ي، زيحو) «ميگردان اريبسو عدّة شما را  ميبخش

 ی )ع(عل نیرالمؤمنیامـ رجعت حضرت 1

از مان و رساول    یتباارک و تعاال   يخادا : »ديا فرما یم یمفصّل ثيدر بمن حد)ع( مؤمنان ريام

در  کاردم و  ياريا را  )ص(مان حضارت محمّاد    .ميکنا  ياريا را  گريگرفته که همد مانيپ )ص(اکرم

تااکنون   یولا  ،انجاام دادم  ،ام باود  را که بر عهده یمانيزدم و دشمنش را کشتم و پ ريبرابرش شمش

وقات آن   يباه زود  یاناد، ولا   رفتاه  اياز من از دن شيآنها پ رايز ؛نكرده است ياريمرا  يامبريپ  يه

از مشرق تاا مغارن از آنِ مان خواهاد باود.       نيزم يرو ةهم کنند. ياريمرا  زيکه آنها ن درس یفرام

 زنند یم ريآنان در برابر من شمش ةو هم کند یمرسل را از آدم تا خاتم زنده م امبرانيپ ةخداوند هم

ادق (. اماام صا  686ق.: 6886)هاللی، « زنند یو گردنكشان را از جنّ و انس، از زنده و مرده گردن م

ی، خداوناد تاو را در   علا ي ای)ع( فرماود:  عل( به صاعظم ) امبريپ: »ديفرما یم گريدی ثيحد)ع( در 

 آنهادشمنانت را با  کهي داري در دست ابزار کهی حال، در کند یمصورت زنده  نيبهترآخرالزّمان به 

و عمال   ناد آور مانيرا از شما که ا یخداوند کسان»(. 88ق.:6876)همان و حلّی،  «يگذار یمنشان 

قرار داد و آنان  فهيرا خل انينيشيکه پ ، چناندهد یقرار م فهيخل نيزم يانجام دهند، در رو ستهيشا

 تيّا باه امن  ليآنها خوف و وحشت را تباد  يو برا سازد یمتمكّن م ،دهيپسند شانيکه برا ینيرا از د

 یمان رجعتا   يبارا . (99 /ورنّال« )ديقرار نده کيمن شر رايرا ب يزيچ و دي. تنها مرا ب رستکند یم

 يها ها و انتقام ر دارم، من حملهمكرّ يها پس از بازگشت است. من رجعت یپس از رجعت و بازگشت

... مان   ميخدا امبريخدا و برادر پ ةمن بند نم،يآهن دارم، من دژ اريبس يها فراوان دارم، من حكومت

 بهشت و صاحب اعارافم  نارم، من خازالنّ سميربم، من قاأل ةدابمن  دم،يظاهرشونده در قرص خورش

 .(881 :6818و حرّ عاملی،  81ا86 :98 ، جق.6868مجلسی، )« هستم سمي... من صاحب عصا و م

 (صاعظم ) امبریپـ رجعت 1

إِنَّ الَّذِی فَرَ َ عَلَیْکَ » يةآ ريدر تفس که کند یم تيروا)ع(  نيالعابد نياز امام ز یابوخالد کابل

[  را بر تو فرض کرد، تو را باه جايگاهات ]= زادگاهات    قرآنآن کس که  :...کَ إِلَى مَعَاد الْقُرْآنَ لَرَادُّ

شاما   يباه ساو  تاان  امبريپ :مكُيِّبِا نَ مكُيلَا إِ عُرجِا يَ» :ه اسات فرماود (، 29)القصاص/   ...«گرداند بازمى
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قَاالَ:  » د:ايا فرم مای  هيآ نيا ريدر تفس زيامام صادق )ع( ن(. 687: 8ق.، ج6868ی، قم) «گردد یبازم

(. 89: 98ق.، ج 6868)مجلسای،  « گاردد  یشما باز م يبه سو 1اعظم امبريپ: مكُيلَإِرَاجِعٌ  )ع( مكُيُّبِنَ

به خدا : »، فرموددنديرا پرس« ...إِنَّ الَّذِی فَرَ َ»ية آ رياز امام صادق )ع( تفسی وقت گريدی ثيحددر 

را مالقاات   گريهماد  «هيَّا ثُوَ»در )ع( مؤمنان ريام و اعظم)ص( امبريشود تا پ س ري نمی ايدن، سوگند

 (.668ا 668)همان:  «ر داشته باشدبسازند که دوازده هزار دَ يدر آنجا مسجد کنند و

وَالرُّوحُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْـدَارُهُ خَمْسِـینَ    الْمَلَائِکَةةُ تَعْرُجُ »ية آ ريامام صادق )ع( در تفس

در آن روزى کاه   ،کنناد  سوى او عاروج ماى  ه مقرّن خداوند[ ب ةو  ]= فرشتفرشتگان و ر :سَنَةٍأَلْ َ 

روزگاار رجعات   ، پنجاه هزار سالست که يروز: »رمود(، ف8/معارج)ال« مقدارش پنجاه هزار سال است

)حارّ  « آن حضرت پنجاه هزار سالست يیاست که در رجعت مدّت فرمانروا )ص(حضرت رسول اکرم

)مجلسای،  « چهل و چهار هازار ساال اسات   )ع( رمؤمنانيام یرمانروائمدّت ف»و  (86: 6818عاملی، 

 (.668: 98ق.، ج 6868

قَـالَ فَإِنَّـکَ مِـنَ     * قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِی إِلَى یَـوْمِ یُبْعَثُـونَ  »ية آ ريتفساز امام صادق )ع( در 

روز وقات  »حضرت فرماود:   که ( نقل شده81ا 82)الحجر/ « إِلَى یَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ* الْمُنظَرِینَ 

ی، قما « )کشد یمالمقدّ   تيبي در ا صخرهرا( بر  طانيش( )صاعظم ) امبريپ کهي است روزمعلوم، 

ی( ساخنش نادارم؛   درستدر ) ديترد  يه کهی کس: »ديگو یم نيعبن أ ريبك(. 889: 8ق.، ج 6868

 (.86: 98ق.، ج 6868سی، )مجل« کنند یمی رجعت علو  امبريپی امام باقر)ع(، به من فرمود: عني

 از آدم تا خاتم اءیانبة همـ رجعت 4

ياة  آ ليا ذحضارت در   کاه  کناد  یمگذشته نقل  امبرانيپاز امام باقر)ع( در بان رجعت  ريابوبص

، مگر نكردي را از حضرت آدم تا خاتم مبعوث امبريپ  يهخداوند »فرمود: « لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ»

ی، قما ) «کارد ی باا دشامنان جناگ خواهناد     علا و  امبريپبرخواهد گشت و به همراه  ايدنبه  كهنيا

 (.89: 6ق.، ج6868

عماران نقال    ساورة آل  28ة مبارکا ية آ ريتفساز امام صادق )ع( در  مسكانبن  عبداهلل نيهمچن

، مگار  نكارد ي را از حضرت آدم تا آخار مبعاوث   امبريپ  يهخداوند : »ديفرما یمحضرت  که کند یم

 (.661)همان: « دهند یمي اری)ع( را يعلبرگردند و حضرت  ايدنبه  كهنيا
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 السّالم میعله اءیاوصو  امبرانیپی از اصحاب بعضـ رجعت 1

 اهللِبدِعَ یبِن أَر عَمَل بن عُضَّفَالمُ نِعَ»بن نون، مؤمن آل فرعون و...:  وشع، يکه،رجعت اصحان 

 رٍشَا عَ ةَمسَة خَ الًجُا رَ نَيشرِعِ وَ ةُبعَسَ ة عبَالکَ هرِظَ نمِ جَخرَستَاِ دٍمَّحَمُ آلِ مُائِقَ امَا قَذَإِ: الَقَ مُالَالسَّ هِيلَعَ

 وَ یوسَمُ یُّصِوَ عُوشَيُ ، وَه،ِالكَ انِصحَن أَمِ ةٌبعَسَ ، وَونَلُعدِيَ هِبِ وَ قگالحَبِ ونَقضُيَ نَيذِالَّ یوسَمُ ومِن قَمِ

 نيا ااماام صاادق )ع( در    :رِشاتَ األَ کَالِمَ ، وَيارِنصَاألَ ة انَجَدُا بَأَ ، وَیِّسِرِاالفَ انَلمَسَ ، وَونَرعَفِ آلَ نُؤمِمُ

. پاانزده  آورد یم رونيبمرد را  87 کعبه، از پشت زديخ  ا: هرگاه قائم آل محمّد)ع( بديفرما یمرابطه 

، کها، اصحان ، هفت تن از گردند یمو به آن باز  اند به حق قضاوت نموده کهی، آنان موستن از قوم 

 مالاک ي و انصاار ی، اباو دجاناة   فارسی، مؤمن آل فرعون، سلمان موسیّ حضرت وصبن نون،  وشعي

 (.88: 8ج  تا، بی ،یاشيّع) «اشتر

 از دیدگاه فالسفه تناسخ و نقد آن

تناساخ   منكار ی متنااقض دارناد. فالسافة مشّااء     گاهگون و  در بان تناسخ فالسفه سخنان گونه

 تيّا قاطعباا   زيا ن هيّمتعال حكمت روانيپشراق به تناسخ باور دارد. مالّصدرا و ا خيش كنيل، باشند یم

شاود،   یما ، نخست به انواع تناساخ اشااره   نيطرفاز بيان ادلّة  شيپ. اند دانستهانواع تناسخ را محال 

در اصاطال  فالسافه حلاول نَفاس      شود. در کلّ، تناسخ و منتقدان پرداخته می منكرانآنگاه به ادلّة 

 ي آن متصوّر است:برا شكل چهار که باشد یم گريدی جسمدر  اي گريدی بدنی به بدنه از ناطق

در فساد بدن، نفس باه بادن    که گريدی به بدن انسان بدنی از انسانعبارت از حلول نفس ـ نسخ: 3

 ی محفوظ است.نوعگونه تناسخ وحدت نيادر  که گردد یممنتقل  گريد

، مثال بادن   واناات يحاز  گار يدی نوعی به بدن انسانی از بدن انسانعبارت از حلول نفس ـ مسخ: 1

 .ستين کاری در نوعگونه تناسخ وحدت نيادر  کهو ...  خوک، موش و ليف

 ی.نباتی در جسم انسانعبارت از حلول نفس ـ فسخ: 1

 ی است.معدنعبارت از حلول نفس به جسم ـ رسخ: 4
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ی جسمو اگر به مزاج و  نديگوي صعودتناسخ  ، آن رادينمای برتر حلول جسماگر نفس ناطقه به  زين

ه کارد فوق اشاارت   نكاتبه  منظومهي در سبزواری نامند. محقّق نزول، آن را تناسخ کندحلول  رفروت

 است و گفته:

 «و جامااداً و نماا اًاوانياحانسااً و   نسخ و مسخ و رسخ و فسخ قسماً»

 (.861تا: )سبزواري، بی              

حلول نفس باه   کهحلول نفس به بدن انسان است. مسخ  کهچهار قِسم است: نسخ ی تناسخ عني

 حلول نفس به جمادات است. کهاست. فسخ حلول نفس به نبات است و رسخ  وانيحبدن 

 منکرانادلّه 

در برهاان از آن   کاه دارناد   اريبسا  نيبراهدر ردّ انواع تناسخ و به خصوص نسخ و مسخ  منكران

 شود: یماشاره  آنهابه  ليذدر  تر مهم انيم

و  شاود  می، نفس ناطقه حادث اضيّفتعلّق نفس برسد، از مبدأ  تيّقابلی به حدّ انسانی مزاج وقتا 6

« عَامٌّ وَ الشَّرطٌ وَ هُوَ حُلُـولٌ القَابِـلِ حَامِـل    ضَیالفَلِأَنَّ الجُودَ تَامٌّ وَ » :رديگ یمبدان بدن تعلّق 

، ديا نماو حلاول   رديا گتعلّق  زيناز نفس خود  ريغي گريدنفس حال اگر بدان مزاج و بدن )همان(. 

ی بالوجادان  انسانامر مسلّماً باطل است، چون اوّالً هر  نيا که ديآاجتماع دو نفس بر بدن واحد الزم 

 نيا اي در سبزوار. مرحوم است توارد در علّت تامّه بر معلول واحد محال اًيثانو  ابدي یمخود را واحد 

ی الزمة نسخ، اجتمااع دو  عني« تَنَاسُخاً قَد أَبطَاالً ییةصِیصَی لَعَ نَيفسَنَلُزُومُ اجتِمَاعِ »بان گفته است: 

 باطل است )همان(. زينامر باطل است، پس نسخ  نيا کهنفس در بدن واحد است 

و تأکيد دارند.  هيتكبه آن  روانشيپو مالّصدرا و  باشد یم هيّمتعال حكمتمختصّ  کهبرهان دوم ـ 1

 حرکات ی كا اسات. ي  هيّا متعال حكمات ي هاا  يناوآور هار دو از   کهبرهان بر دو امر استوار است  نيا

. نديآ تيّفعلاز قوّه به  او ي رسند یم کمالجوهري از نقص به  حرکتنفس و بدن در اثر  کهجوهري 

 نُينِا الجَ، یَة اتِبَالنَّالنُّفُو ِ  جَةُدَرَی الرَّحِمِ دَرَجَتهَا؛ فِ نِينِالجَ ونکَی مَادَامَ ولَاألَالنَّفسُ »مالّصدرا گفت: 

وَ إِذَا خَرَجَ الطگفلُ مِنَ الرَّحِمِ صَارَتِ الانَّفسُ   یَّة ادِرَإ  ة کَرَحَإِذَا الَ حِسَّ وَ الَ  ب القُوَّ ٍ انٌوَيَحَنَبَاتٌ بِالفِعلِ و 
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(. دو 886: 6816)صادراي شايرازي،   « اتَيَّا لگلكُلِ ةُکَة ر َمُ نَاطِقَةٌ رُيصِ، ثُمَّ يَیَّة انِوَیَالحَالنُّفُو ِ  دَر جَة ی فِ

اسات و باه    کاار ی مناسب آن در نفسی را بدنهر  کهي نفس ناطقه با بدن است حاداتّ بيترک، گريد

 نيهما که  شود میدو مقدّمه معلوم  نيا انيبی از نفس است. بعد از متنازل، بدن مرتبة گريدعبارت 

باه نظار    کاه  سات ين کيا تفكی از بدن خاود قابال   نفس  يهاوّالً  کهقِسم تناسخ، باطل است، چون 

به همراه او بدان عالم منتقل  ايدن نيای همان نفس از مثالمالّصدرا با انتقال نفس به عالم برزخ بدن 

اگر باه   اًيثان. باشد یمی آدممرتبة بدن  نيتر نازل، قتيحق، در گردد یمو آنچه در قبر دفن  گردد یم

 ابه قوّه يا  تيّفعلبازگشت  اش الزمهي منتقل شود، گريدبه مزاج و بدن  کهی کسفرض نفس از بدن 

باه   دهيرسا  تيّا فعلبه  کههر دو محال است. چون طبق فرض تناسخ نفس ناطقه  کهاست  بالعكس

 ديا با تيّفعل نجايا که کند یم دايپی عيطبي حاداتّ بيترکو با آن  رديگ یمي تعلّق گريدمزاج و بدن 

برسد تاا باا آن نفاس     تيّفعلي به مرحلة جوهر حرکتبدون  گريدآن بدن  ديبا اردد و يبه قوّه بازگ

ی فِا قَد عَلِمتَ: أَنَّ النَّفسَ »است:  نيضينقهر دو فرض محال و اجتماع  کهی است هيبدمتّحد بشود. 

 دَر جَةةَ  زَاوِجَی يُتَّحَ المَادَّ   تِاالَكمَستِحَسَبَ إِ ئاًيشَفَ ئاًيشَی قگرَتَثُمَّ يَ یَّة عِیب الطَّدَرَجَةُ دَرَجَتُهَا  ونِالكَأَوَّلِ 

« المَحضَةة   قُوَّ  ی لَا ي إِخرَأُ تَارَ   عَرجِأَن يَ لُيحِستَيَفَ هِيلعَفَی خَصِلَت لَهَا تَمَ. فَالنَّفسُ انِوَيَالحَالنَّبَاتِ وَ 

 (.888)همان، ص 

ی عنا ؛ ي«یَ ة انَالعِالتَّنَازُلَ  ضَّقتَ* الَ يَ یَةٌاغَلَنفُسِ وَ مَعَ اُصُولِ األَ»بان گفت:  نياي در سبزوارمحقّق 

ی باه  الها و ارادة  تيا عنا کاه برساد، محاال اسات     تيّا فعلي به جوهر حرکتنفس با  کهبعد از آن 

 مُستَسةنَََةٌ فَلَو تَعَلَّقَت نَفسٌ »گفت:  تيب نياو خود در شر   رديگبه قوّه تعلّق  تيّفعلبازگشت آن از 

« مُمتَنِاعُ  کَلِا ذَوَ اآلخِرِ بِالفِعلِ وَ  ب القُوَّ  اَحَدُهُمَا  ونِکَلُزُومُ  کَلِذَ رُيغَأو  ناًينِجَ هُونُکَعَنهُ  رٍآخِبِنٍ مِن بَدَ

 (.867)همان: 

ي نخسات  وه اسات.  رفتا يپذی مساخ را  عنا قِسم دوم از تناسخ ي االشراق حكمتاشراق در  خيش

 ليا دلي اثباات تناساخ   بارا عقل و نقال   قيطرنگاه خود از برهان فالسفة مشّاء را مخدوش نموده، آ

اشاراق آن را نقال و    خيش کهاست  ريزفالسفة مشّاء در ردّ تناسخ برهان  نيبراهی از كآورده است. ي

 شيباست. چه اگر نفو   کائنهي تعداد ابدان فاسده با تعداد ابدان تساواست. الزمة تناسخ  کردهردّ 

محال اسات و اگار    که دينمانفس در بدن واحد حلول  کاز ي شيب که ديآ باشد، الزم کائنهاز ابدان 

 زيا نفارض   نيا ا که کندحلول  ديجدنفس واحد در چند بدن  که ديآباشد، الزم  کمترتعداد نفو  
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 ا يا ق نيا ای در تاال ، چاون دو شاقّ   گار يد. باه عباارت   سات ين ممكن، تناسخ نيبنابرامحال است. 

پاسخ داده است و گفتاه:   اشكال نيااشراق به  خيشباطل است.  زينيی باطل است، پس مقدّم استثنا

ي مسااو ی، عدد نفو  ابدان فاساده،  اله تيعناطبق اراده و  که ستين کاری در عقالن اشكال  يه»

: 6878)شاهرزوري،  « از نظار ماا نهاان اسات     نشيآفار ي از اسرار اريبسباشد. چه  کائنهعدد ابدان 

ی لَعَ قُبِنطَالَ يَ اتِنَائِالكَأَنَّ  الُقَوَ مَا يُ»است:  نيچندر اين بان اشراق  خيشی از سخنان بخش(. 989

 (.961)همان: « عَدَدِ الفَاسِدَاتِ فَبَاطِلٌ

إِذَا  ديهِسافَ اإلِإِنَّ النُّاورَ  : »گفتناد  یمبه تناسخ بودند و  ليقا زيناز او  شيپ مانيحك»پس گفت: 

ی اصِا يَصَی لَا إِعالَمَ النُّورِ فَتَنجَذِنُ  معلَی الظُّلُمَاتِ وَ لَم يلَإِظلَمٌ، مُشتَاقٌ وَ هُوَ مُ یَّةنسِاإل یَةَ صِیالصفَارَقَ 

ی ظلماان  كنيلا ، کند ترکی بدن خود را انسانی رو  وقتي وَ جَذَبَتهُ الظُّلُمَاتُ: خرَأُ اتِانَوَيحَلِ ةٍسَکِنتَمُ

 شود میمنتقل  واناتيح، به ابدان نينابرابی باشد. ظلمانمشتاق عالم  كهباشد، عالم نور را نشناسد، بل

 (.969)همان: « دينماو ظلمات آن را جذن 

خاود   کاه برهان قائالن به تناسخ از نوع مسخ است  نيتر برجستهشراق، اين برهان  خيشبه نظر 

ي بارا ي اريبسا  ثيا احادو  اتيا آی باه  عقلاشراق بعد از برهان  خيشاست.  رفتهيپذبرهان را  نيا زين

لَّمَاا  کُ» »...اسات:   ريا زبه قرار  ثياحادو  اتيآی از برخ که کند یمسخ به زعم خود استناد اثبات تنا

هاى تنشان )در آن( بريان گردد )و بسوزد(،  هرگاه پوست...: ... نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

فِی األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِيارُ   دَآبَّةٍمَا مِن وَ»(؛ 91)النّساء/...« دهيم پوستهاى ديگرى به جاى آن قرار مى

اى کاه باا دو باال خاود پارواز       اى در زمين و هاي  پرناده   هي  جنبنده...: بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم 

 (.986)همان: (« 82)األنعام/...« هايى همانند شما هستند تمگر اينكه امّ ،کند، نيست مى

دو نموناه بسانده    نيهما ي از اطالة مطلب به دورجهت  که کردهاستناد  زين گريد اتيآالبتّه به 

 رُحشَا يُ»اسات:   ريا ز ثيحدآنها  نيتر مهم کهمستند نموده  زين ثياحادي باور خود را به وشود.  یم

« شاوند  یما گاون محشاور    گوناه  اشكالمردمان به  زيرستاخ: روز مَُتَلِفَةٍ ی صُوَرٍلَعَ ة امَیَالقِ ومَالنَّا ُ يَ

 (.986)همان: 

، چاون  اناد  دهيا فهماشراق و امثاال او   خيش که ستينآن  ثياحادو  اتيآی معن کهی است هيبد

 قتيحقی خود در تناسخو به باور  اند کردهی معنرا  ثياحادو  اتيآگونه نيا شيخوة ديعقآنان طبق 
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و  ميندارمجال اطالة سخن  ثياحادو  اتيآگونه نيادر بان  شيبخالصه  نيا. ما در اند نمودهمنطبق 

 انيتناساخ و باه بااور    ديا نما قيتصاد را بنگرد، سخن ما را  نيقيفر ريتفاس، اتيآ نيا ليذی کساگر 

 ی ننهد.وقع

 بيترکی نوع، نيامشّائی حتّيا  نييواشراقنفس ناطقه و بدن انسان در باور  كهآن ذکر انيشاة نكت

را  گار يدی باه بادن   بدنت، انتقال نفس ناطقه از جه نيبد. ستندين گريكدی دارند و از سنخ يانضمام

که  . چنانستين نيچنمطلب  کهی حال، در دانند یم گريد مرکبی به مرکبسواره از  کمثل انتقال ي

ي است بسان حاداتّی و عيطب بيترکنفس ناطقه با بدن،  بيترکمالّصدرا گفته آمد،  دگاهيد انيبدر 

 مادّه و صورت و مانند آن. بيترک

ی باه تناساخ   ربطا   يها مسألة رجعات   کهفوق در بان تناسخ، معلوم شد  حاتيتوبه به با توجّ

در باان   قرآنطبق فرمودة  که ، چنانگردند یمندارد، چون در رجعت، نفو  ناطقه به ابدان خود باز

 .افتد یمي اتّفاق کبر امتيق

 رجعت و تناسخی بنیادین ها تفاوت

 تظاهری میان تناسخ و رجع یها شباهت (ال 

از جمله  ؛است که اين دو به هم دارند يیها شباهت ،ايجاد شبهه بين تناسخ و رجعت ةت عمدعلّ

غايت بازگشت نفاس باه بادن در هار دو      و ي وجود دارددر هر دو، بازگشت نفس به بدن مادّ نكهيا

 ةدعاا دارناد کاه عقيا    برخی از طرفداران هر دو عقيده ادّ ني. همچنباشد یاستمرار زندگی در دنيا م

 تاا  ظاهري سبب شاده  يها . اين شباهترديگ یشان به منظور استكمال نفو  صورت ماي مورد نظر

عاي يكساانی  ادّ ،اساسی که بين اين دو مقوله وجود دارد يها نظر بدون توجّه به تفاوت اي کوتاه عدّه

 ند.يتناسخ و رجعت را نما

 ها تفاوت (ب

که در رجعت، تنها ياک بادن موباوع قارار      رجعت و تناسخ اين استة عمد يها يكی از تفاوت

، گاردد  یرو  به بدن سابق خود برم ،چون در رجعت ،د بدن مطر  است، امّا در تناسخ، تعدّرديگ یم

 در رجعات آنچاه کاه از ادلّاه بدسات      باراين،  . عالوهگردد یامّا در تناسخ، رو  به غير بدن خود برم
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را همگاانی    آن هاا  یشاود، لكان تناساخ    مای اين است که رجعت تنها شامل گروهی خااص   ،ديآ یم

، امّاا در  گردناد  یبرما  هاا  نيدر رجعت، بهترين و بدتر االبتّه در تناسخ مطلق و نامحدود  ا   دانند یم

 .گردند یتناسخی ندارند و به دنيا برنم ها نيبرخی از اقسام تناسخ، بهتر

 ا  اقل در تناسخ مطلاق حدّ ا ها یعاي تناسخاز نظر غايت نيز رجعت تأييدي است بر معاد، امّا ادّ

م رو  در اين دنيا با تعلّق گارفتن  عذان و تنعّ و م و معادي در کار نيستاين است که بهشت و جهنّ

از چند ساعت  ا  ها تتفاوت ديگر اين است که در رجعت، اروا  پس از مدّ .باشد یبه ابدان مختل، م

عا ايان  ، امّا در تناسخ، ادّکنند یبدن مراجعت م ي به همانمفارقت از بدن مادّ ا  ها بعد گرفته تا قرن

اقل در حادّ  اا  ها یسخن تناسخ ة. الزمکند یاست که رو  بعد از مفارقت به بدن ديگر انتقال پيدا م

در  .ر رجعت منافاتی با حادث بودن نفس نادارد امّا تفكّ ،ازلی بودن اروا  است قديم و ابرخی اقسام  

حاد فعل و قوّه مطر  است، امّا در رجعت چنين بازگشت وّه و يا اتّتناسخ، بازگشت نفس از فعل به ق

در تناساخ، بازگشات باه     ،به عبارت ديگر ؛بلكه بازگشت کامل به کامل است ،حادي وجود نداردو اتّ

رجعت در زماان   نكهيد. ديگر اد جديد است، امّا در رجعت بحث از زنده شدن است نه تولّصورت تولّ

د به زمانی نيست. در تناسخ، نفس تعلّق گرفته باه بادن، باه    امّا تناسخ مقيّ ،رديگ یی صورت مخاصّ

رو ،  د تاامّ شاود. تناساخ باا تجارّ     ، امّا در رجعت، بدن کامل دفعتاً حاصل مای گردد یتدريج کامل م

در  نيمنافات دارد )به دليل پيوستگی در تعلّق به ابدان(، امّا رجعات ايان منافاات را نادارد. همچنا     

در برخی از اقسام تناسخ، بدن جدياد باه شاكل حياوان      امّا ،ن جديد صورت انسانی داردرجعت، بد

 (.869ا 861: 6829)ر.ک؛ بهمنی،  باشد یم

 گیری نتیجه

هي   از حيث ماهيّت، آن دوکه  ديآ یبدست م رجعت و تناسخ يها ها و شباهت تفاوت ةاز مقايس

و ايان بارري باه     باشاند  یشكلی و ظااهري ما   ی،يعاها ادّ و شباهت ردت و تشابهی با هم نداسنخيّ

ال باردن  ؤلكن کسانی که به هر نحو ممكن دنبال زير سا ، رساند یيعنی اثبات رجعت نم ،مقصود ما

و  اناد  ر تناساخ در مياان دانشامندان اساتفاده نماوده     از ماردود باودن تفكّا    ،اعتقادات شيعه هستند

شابهاتی بار    ،سخ مرتبط کنناد و در ايان راساتا   ر رجعت را با اعتقاد به تنااند به نحوي تفكّ خواسته

بلكه معاد را که از اصول  ،رجعت ةلأبرخی از شبهات نه تنها مس نكهيغافل از ا ،اند رجعت وارد نموده

در کُل، عقيادة شايعه آن اسات کاه باا ظهاور        هدف گرفته است. ،اساسی تمام اديان آسمانی است
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که کيفيّت و کميّت آن را فقط راسخان  گردند یمزبه حيات با ها انسانحضرت مهدي )عج( برخی از 

 .دانند یمدر علم 

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

 نهج البالغه.

بياروت: دار إحيااء   . میالقرآن العظ ریتفس یف یروح المعانتفسیر تاا(.   آلوسی، سيّد محمود. )بی

 التّراث العربی.

 . تهران: عابدي.هعیالشصفات تا(.  بابويه، )صدوق(، محمّد بن علی. )بی ابن

. چاپ دوم. تهاران: انتشاارات پياام    عیون اخبار الرّضا(. 6822اااااااااااااااااااااااااااااااااااا . )

 علمدار.

ـ   یف ریزاد المستفسیر ق.(. 6867الدّين. ) جوزي، جمال ابن باه کوشاش محمّاد بان      .ریعلـم التفس

 عبدالرّحمن عبداهلل. چاپ اوّل. بيروت: دارالفكر.

احماد   قيا تحق .دیالقرآن المج ریتفس یف دیالبحر المد ق.(.6866. )داحمد بن محمّ ،بهيعج ابن

 ی.ا  زکدکتر حسن عبّ نشر :قاهره. رسالن یعبداهلل قرش

. به کوشش علی شيري. چاپ اوّل. بيروت: دار لسان العربق.(. 6862منظور، محمّد بن مكرّم. ) ابن

 إحياء التّراث العربی.

. چاپ ة آن با تناسخرابطة شیعی و برجسترجعت از دیدگاه متکلّمان (. 6829بهمنی، اصغر. )

 اوّل. قم: زائر ا آستانة مقدّسة قم.

اوّل. بيروت:  . چاپلیو أسرار التأو لینزأنوار التّق.(. 6861البيضاوي الشيرازي، عبداهلل بن عمر. )

 دارالفكر.

ـ  جواهرالتفسیر ق.(. 6862منصاور. )  ثعالبی، عبدالرحمن أبی ـ  یالحسان ف . باه  القـرآن  ریتفس

 کوشش عبدالفتا  ابوسه و ديگران. چاپ اوّل. بيروت: دار احياء التّراث العربی.

هاشام    يصاح ت .الرجعة یبالبرهان عل الهجعةمن  قاظیاإل (.6818. )د بن حسنمحمّ ،یعامل حرّ

  .دينو: انتشارات تهران ی.تاحمد جنّ قيحقت ی.رسول



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868

 

 محمّدحسين بيات و فردين دارابی  11

 

 المطبعةة منشورات نج،:  ی.ولاأل الطبعة .رجاتمختصر بصائر الدّ(. 6876) .مانيحسن بن سلی، حلّ

 .ةیَّریالح

به کوشش رساولی محالّتای. چااپ چهاارم. قام:       .نیقلنور الثّ ریتفس(. 6878) جمعه. ي، ابنزيحو

 اسماعيليان.

 . چااپ چهاارم. قام: انتشاارات دفتار تبليغاات      ریالکب ریفسالتّق.(. 6868الرّازي، محمّد بن عمر. )

 اسالمی.

 ی.القرب. قم: ذو میالکرمفردات الفاظ القرآن (. 6828ی، حسين بن محمّد. )صفهاناإلراغب 

 . مكتبة مصطفی البابی و ديگران.افالکشّتفسیر ق.(. 6829ي، محمود بن عمر. )زمخشر

 . چاپ دوم. قم: مؤسّسة امام صادق )ع(.اصالت روح از نظر قرآن (.6877سبحانی تبريزي، جعفر. )

 ي.مصطفو. تهران: انتشارات حکمتمنظومة تا(.  ي. )بیهادي، مالّ زوارسب

. چااپ اوّل. بياروت: دار   تفسیر الدرّ المنثور فی تفسیر المأثورق.(. 6819الدّين. ) سيوطی، جالل

 المعرفه.

 سةمؤسّاألولی. بيروت:  الطبعة. الجامعة ارةیزشرح  یف معةالالّنوار األ ق.(.6868. )عبداهلل ديّس ر،شبّ

 .الوفاء

. چااپ اوّل. تهاران:   و الشوارد العربیّةاقرب الموارد فی فصح ق.(. 6861الشرتونی البنانی، رشيد. )

 .األسو دار 

. تهاران: انتشاارات مؤسّساة مطالعاات و     اإلشـراق  ةحکمة (. 6878محمّد. ) نيالدّ ي، شمسشهرزور

 ی.فرهنگ قاتيتحق

الدين آشاتيانی. چااپ    . به کوشش سيّد جاللهیّلهالمظاهر اإل(. 6877شيرازي، صدرالدّين محمّد. )

 دوم. قم: دفتر تبليغات اسالمی.

ة مطالعات و تحقيقاات فرهنگای   سمؤسّتهران: . بیالغ حیمفات(. 6818اااااااااااااااااااااااا . )

 و فلسفة ايران. حكمت یاسالمانجمن 

قام: انتشاارات مساجد    . چااپ اوّل.  رجعت یا حیـات دوبـاره  (. 6828طاهري ورسی، احمدعلی. )

 مقدّ  جمكران.


