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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  19، شماره مسلسل 6179 پاییز، دهمسال 

 

 

 رجعت و تناسخ شبهات یبررس
 
 
 
 

 85/9/6175تاريخ تأييد:         82/5/6175 تاريخ دريافت:

 * * یلموک یرکن یمحمدتق 

است که در حوزه کالم  یبه رجعت و رد تناسخ، از جمله مباحث مهماعتقاد 

تصوور   عه،یرشیغ شمندانیاز اند یاست که برخ یدر حال نیمطرح است. ا یعیش

رجعوت مموان تناسوخ اسوت و توون تناسوخ را با و          عه،یاند در نگاه شو کرده
نودد کوالم   واقو    هبو  ایو اند. اما آشدت بر اعتقاد به رجعت مم تاختهاند، بهدانسته

اسوت    نیرو تنو  شیپژومش پو  یرجعت ممان تناسخ است؟ سؤال اصل ،یعیش
منصفانه،  یکردیسؤال با رو نیا ست؟یت یعیتفاوت رجعت با تناسخ در کالم ش

 یموا افتوه ی. کنود یمو  یرا به مفهوم رجعت و تناسخ واکواو  یعینگاه ش یتگونگ
مفهوم با مم متفاوت بووده،   دو نیکه ا رساندیرا به اثبات م هیفرض نیپژومش، ا

ابتدا مستندات  میکوشیمقاله م نیو تناسخ با   است. در ا رشیرجعت مورد پذ
 انیو در خصوص مسولله رجعوت و تناسوخ ب    عهیرا به ش یعیرشینگاه غ یمااتهام

اثبات رجعوت و    یموشکافانه دال یما، با نگاماتهام نی. سپس در پاسخ به امیکن
موا  اتهوام  نیو ا یوی بوه ترا  دیو ن انیو و در پا میینمایارائه م عهیرد تناسخ را ندد ش

مقالوه بوا    نیو کرد. ا میخوام انیآنها را ب یو معرفت یخیتار  یدال یپرداخته، برخ
   است. افتهیسامان  یو اسناد یلیروش تحل

 

                                                 
 .(علیه السالم)صادقامام علوم اسالمی پژوهشگاه  استاديار *
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  .تکثر جسم، وحدت روح ،یعیرجعت، تناسخ، معاد، کالم ش :کلیدی واژگان

  طرح مسئله

و نبوت و معواد بوا    دیتوح ، یعنیاسالم نیسنت در اصول د ام شک مذامب یب

 یبرخمر حال در  به ؛ ولیبا مم ندارند ییمبنا یند و اختالفامشترک عهیمذمب ش

یمو  دهید یاختالفات رهیغ و ریتفس ه،قف کالم، یماحوزه در و نید فروع مسائ  از

 گواه از اختالفات،  یاریبس میشویم متوجه ،یاختالف مسائ  در نظر دقت با. شود

. اسوت  بوده انیعیش یاصل مایدیدگاه از یبدفهم  یدال به یگام و یلفظ  یدال به

 عالموان  یبودفهم  یموا شوه یر کردن بازگو دین و عهیش مذمب  یاص نظر اندنینما

 و کنود  آگواه  اشتبامشوان  از را آنوان  توانود یمو  ،یاختالفو  یموضوع در سنتام 

 ت،یو نها در و دارد مصوون  اشتبامات آن تکرار از را ینید یماعرصه پژومشگران

 ماییاتهام ما،یبدفهم نیا جمله از. یاسالم مذامب شتریب بیتقر یبرا باشد یرام

 دو این بررسی با. زنندیم عهیش ندد تناسخ و رجعت مفهوم به سنت ام  که است

 رجعت مفهوم که مقدار ممان بهشود می دانسته دو، آن مقایسه و مم کنار در واژه

 اما ؛است آنان انکار مورد تناسخ مفهوم است، شیعی عالمان مشهور پذیرش مورد

 را مفهووم  دو این ،نکرده نظر دقت واقعیت ایندر  غیرشیعی اندیشمندان از برخی

 است ستهیرو، شانیاند. ازاتاخته ایشانگذر بر  نیو از ا اندپنداشته یکی عهیندد ش

 شود.  یراج  به رجعت و تناسخ بررس عهیش مایدیدگاه

، سوپس  پوردازیم موی  عهیواردشوده بوه شو    موای اتهوام به در مقاله حاضر ابتدا 

 انیو ب مفهووم  دو نیو ا بوه  راجو  را  عهیشو  عالموان  دیامامان و ن یواقع مایدیدگاه

  یو دالبوا مورور    ،انیو واژه آشکار گردد. در پا دو نیا تفاوت وضوحبه تا کنیمیم

د. شومی راستهیاز تهمت وارده پ یعی، دامان تفکر شمااتهام نیا یو معرفت یخیتار
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 یفرعو  مباحوث  ،یکالم یمابحث دیگر مانند تناسخ و رجعت بحث است گفتنی

 یریو گجوه ینت به بتوان آنکه یبرا قیتحق نیا در. دارد یمختلف یماقرائت و فراوان

 و ایمکرده دیپرم مختلف اقوال و یفرع مباحث از شد،  ینا یدسترس قاب  و متقن

 جیو را  یو دال نیممچنو  م؛یو اپرداخته تناسخ و رجعت مشهور مباحث و قرائت به

 .کرد میخوام انیب اختصاربه را کیمر ابطال ای اثبات

  رجعتاعتقاد به  دربارهسنت  اهل نظر

شدت انکار کورده و آن را  اعتقاد به رجعت را به عه،یشریمحققان مسلمان غ یخبر

 هودی ،(770 :1 ،ق7001منظور، ابن ؛202 :2 ،7631 ر،یاث)ابن یجامل اعراب دیعقا از

باالتر از  یگنام چیم ،آنان دگاهی. از دانددانسته (20 :20 ،ق7071 ،ی)آلوس نصارا و

، حضورت اباعبودا    7خودا  امبریو نووه پ  نقواتال  ایشوان . سوت یاعتقاد به رجعت ن

 ،معتقودان بوه رجعوت را فاسوق     یول ؛دانندیرا عادل و ثقه م ارانشیو  9نیالحس

 ،یذهبق  ؛03-06 :2 و 612-617 :1 ،ق7000 ،ی)عسقالن   کننود یم یمعرف... و رثقهیغ

 ی، معتقد است برخو هبود عهیشریتر غشیکه خود پ یجانی. عالمه ت(36 :2 ،ق7612

رجعوت   دربواره  عهیشو  دیو عقا حیگاه درصدد فهم و درک صوح چیسنت م از ام 

. (227: 7613 ،یجا ی)ت است نشده فیتعر آنها مناب  دراین اصطالح  و اندامدهیبرن

 رجعوت  بوه  ؛ زیورا ندارد یارزش چی  او مدیگو 2درباره اصبغ بن نباته 1یمک یلیعق

                                                 

که عقیلی مکی، از محدثان سنی قرن سوم و چهارم هجری  بن موسی بن حماد بن عمرو . محمد 1

 ق در مکه درگذشت. 233 به سال

 وامایه شهرت که  بود 7طالبامام علی بن ابی. اَصبَغ بن نُباته تمیمی حَنْظلی مُجاشِعی، از یاران 2

 .اندبرجسته شمرده ثقاتشیعی او را از  شناسانرجالاست. وی شخصیت روایی 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AB%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AB%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
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 1یثموال  ابووحمده  توون  یممتواز  تیشخصو  دربواره  نی. ممچناست داشته مانیا

 رجعوت  بوه  توون  ؛ارزش اسوت یو بو  ثیالحدفیضع ی  ابوحمده ثمالسدینویم

 . (712و760 :7 ،ق۴۱۴۱ ،یمک یلی)عال است داشته مانیا

 اعتقواد  بر تاختن حجم نیا میابییمدر ،سنت ام  عبارات به ترقیدق مراجعه با

 تناسوخ  با را عهیش رشیپذ مورد رجعت آنان که شودیم یناش آنجا از رجعت، به

 دیو ن رجعوت  پوس  اسوت،  با   شرعاً و عقالً ،تناسخ که آنجا از و انددانسته یکی

 تحوت   سدینویم نیاز جمله احمد ام 2.(202 :76 ،تایب قلالشندي،  ک:) است با  

 از دیگور  یکوی  صفدی. (211: م2003)امین، تناسخ ظامر شد  به قول عهیش دیعقا

 صفدي،) است گرفته معنا یک به را رجعت و حلول تناسخ، نید سنت ام  علمای

 . (211 :20 ق،7020

 در و تناسخ و رجعت دانستن مترادف به سنت ام  شد، بیان آنچه به توجه با

 بسویار  موضووع  دو این شیعه، ندد آنکه حال معتقدند؛ دو مر دانستن با   ،نتیجه

 ییدعامو  تنوین  اثبات برای. است با   تناسخ و دفاع قاب  رجعت بوده، متفاوت

 مفهووم  ،اداموه  در دلیو   مموین  بوه  ؛شود مراجعه شیعه رسمی متون به است الزم

 .کنیممی بررسی شیعه نگاه در را تناسخ و رجعت
  

                                                 

در کسب علم  وا .بود 7العابدینزین، یکی از اصحاب خاص امام ثمالی . ابوحمزه ثابت بن دینار1

تکیه زد و و تفسیر، بر کرسى تدریس  فقهو  حدیثاى رسید که به عنوان استاد به مرحله حکمتو 

 .آموخترا به شیعیان می 7بیتمعارف اهل

، فلسفی معرفت، «نقد بوته در متعالیه حکمت در تناسخ ابطال براهین». به نقل از: رحیم قربانی، 2

 . 71-51ص (،6121 )زمستان 8ش ،5س

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%81%D9%82%D9%87
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 عهیش نگاه از رجعت

 ایون  ذی  شناسانلغت. است بازگشت و انصراف معنای به «رج » مادّة از رجعت

: 7612) راغوب  و (710: 2 ق،7001)  ریحوی . دارند مشترک دیدگامی تقریباً مادّه

 به اعتقاد را رجعت به ایمان و انددهکر معنا «بازگشت بار یک» به را رجعت (711

 کوتواه  یعبوارت  در رجعت اصطالحی معنای. انددانسته مرگ بعد دنیا به بازگشت

 از گروموی  رسوتاخید،  آسوتان   در و 9مهدی حضرت ظهور از بعد که است تنین

 اوّل گروه  گردندمی باز جهان این به شرور بسیار  اغیان و کفّار و خالص مؤمنان

 مکقارم ) بیننود موی  شدیدی کیفرمای دوم گروه و کنندمی  ی را کمال از مدارجی

 پایوان  به جهان عهد آنکه از پیش شیعه، باورماى بر بنا. (111: 71 ،7611 شیرازي،

 زنوده  راسوتین  مؤمنوان  از گرومو   و اماموان  پیوامبران،  گردد، پا به قیامت و رسد

 زنوده  نیود  آنوان  کوه  معانود،  کوافران  برخو   از توا  گردندبازم  دنیا به و شوندم 

 اسوت  9مهودى  حضورت  حکومت با زمانمم رجعت آغاز. کِشند انتقام شوند،م 

 شویعه  نگواه  از را رجعوت  صحیح معنای بخوامیم تنانچه. (62 :1 ق،7076 مفید،)

  کنیم بررسیرا  زیر محورمای باید دریابیم،
 رجعت از هدف( الف

 حکوم  زموین  بر صالحان که است گرفته تعلّق این هب خداوند حکیمانه مشیت

 مموین  در را خوویش  پاداش از بخش  نیکان، و یابد تحقّق پیامبران تعالیم برانند،

 از بخشو   نیود  سوتمگران  سو، آن از و کشند انتقام ستمگران از و بازستانند جهان

 تووان موی  بنوابراین، . (62و67: ق7631 قزوينى، رفیعى) بازیابند را خود گنامان کیفر

 واقعو   شوکوه  و جوالل  دادن نشان( 6)  گنجاند محور دو در را رجعت از مدف

 دنیوا  ممین در اله  تامّه عدالت ظهور( 8) ستمگران؛ و کفار سرافکندگ  و اسالم

 و عودت  و دنیا ممین در ستمگران و کافران کیفر و با   بر حق نهای  پیروزى و
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  سق،، حسقینی ) قورآن  در اله  وعده  بق راستین، مؤمنان و اله  اولیاى سربلندى

7613 :17). 
 رجعت وقوع امكان( ب

 زیرا ؛ندارد جهان بر حاکم نظام با هم منافاتى و نیست عقلی محال رجعت وقوع

پس . است العادهخارق بلکه بوده،ن ممکننا امرى معجزات، سایر نظیر موضوع این

 آیات اساس بر. است ممکن و آسان خداوند براى ،است خارج انسان قدرت از اگرچه

 نباشد عقلی محال که کارى هر بر و است مطلق قادر متعال، خداوند کریم، قرآن صریح

 از. کند محدود را او توانایى تواندنمى کسهیچ و چیزهیچ و تواناست کند، اراده و

 پس ؛است شده واقع پیشین هاىامّت در رجعت بیمایدرمی قرآن به مراجعه با ،سویی

 نیز اسالم امّت در رجعت است شده نقل هم 9رضا امام از. است شدنی امری رجعت

 روى پیشین هاىامّت در که اىحادثه هر» :است فرموده 7خدا پیامبر زیرا دهد؛مى روى

 ،آنکه حاصل. (13 :16 ق،7006 مجلسی،) «داد خواهد روى نیز امّت این در است، داده

 این با ؛است قیامت در هاانسان شدن زنده همانند بلکه ،نیست محالی امر رجعت

 شوندمى زنده آدمیان از محدود شمارى تنها و دهدمى روى رستاخیز از پیش که تفاوت

 . (73: 7631 طارمى،)
 رجعت داليل( ج

 ینقل لیدال. 1

 آیات. 7 – 7

   شوندمی تقسیم دسته دو به شده، استدالل رجعت به آنها در که آیاتی

 کُلِّ مِن نَحْشُرُ وَیَوْمَ» مانند ؛دارد اشاره اسالم امت در رجعت به که آیاتی ق يک

 مور  از موا  کوه  را روزى( آور خوا ر  به) ؛یُوزَعُونَ فَهُمْ بِآیَاتِنَا یُکَذِّبُ مِّمَّن فَوْجًا أُمَّةٍ

 آنها و کنیمم  محشور کردند،م  تکذیب را ما آیات که کسان  از را گروم  امّت 

 . (16: ) مل« شوند ملحق یکدیگر به تا داریمم  نگه را
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 محشور گرومی فقط امّت، مر از یعنی ؛است «تبعیض» برای آیه در «مِن» لفظ

 قیاموت  در حشر تون ؛است قیامت در حشر از غیر ،شدن محشور این. گردندمی

 از قب  حشر مصداق بنابراین،. شوندمی محشور ماانسان ممه بلکه ندارد، تبعیض

 از آن در که است روایتی از برگرفته تفسیر این. است رجعت ممان قیامت، وقوع

 آیوه  ایون   فرمایود موی  پاسوخ  در پرسند و ایشانمی فوق آی  دربارة 9صادق اموام

 بور  را رجعوت  نیود  شویعی  عالمان. (20: 7 ق،7000 قمی،) است رجعت به مربوط

  نویسود موی  فووق  آیوه  ذی   وسی شیخ کهتنان ؛اندکرده اثبات آیه ممین اساس

 اسوتدالل  خوود  اعتقواد  درسوتی  بور  آیوه  این با دارند، اعتقاد رجعت به که ایعدّه

 دارد داللوت  ایون  بر و است تبعیض موجب آیه در «مِن» آمدن  اندگفته و انددهکر

 برانگیخته دیگر برخی و شوندمی برانگیخته اقوام از برخی آیه، مدنظر روز در که

 داشوته  بیوان  را مطلوب  مموین  نیود   برسی. (720 :1: ق7003 طوسی،) گردندنمی

 آیوه  زیرا اند؛کرده استدالل آیه این به ند،قدتمع رجعت صحّت به که امامیّه  است

 روزی شوود می معلوم. کنیممی محشور را گرومی امّتی مر از داللت دارد بر اینکه

 طبرسقی، ) اسوت  قیاموت  روز از غیر شوند،می محشور امّتی مر از ماگروه این که

7630، 1: 001). 

  دارد اشاره دیگر مایامت در رجعت وقوع بر که آیاتی ق دو

 دارد اشواره  اسورائی  بنی یانبیا از یکی سرگذشت به آیه این  857 آیه بقره -

 دنیوا  از جملگوی  روسوتا  امالی کندمی مشامده و رسدمی روستایی به سفر در که

 آنکه برای متعال خداوند. است مانده زمین بر شانمایاستخوان و اجساد و اندرفته

 زنوده  مردگوان،  قیاموت  روز در تگونوه  دمود  نشوان  آینودگان  نید و پیامبر این به

 کوه  حالی در ،کندمی زنده سپس و گیردمی سال یکصد برای را او جان ند،شومی
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 در  بوری . اسوت  مانوده  سوالم  ممچنوان  مودّت  ایون   ول در او آشامیدنی و غذا

 و شوخص  ایون  کردن زنده  ریق از متعال خداوند  نویسدمی آیه این از استدالل

 کوردن  زنوده  بفهمانود  خوود  قودرت  منکوران  به است خواسته مشابه موارد دیگر

 . (20 :6 ق،7071 طبري،) است میچ الهی الیدال قدرت مقاب  در مردگان

 حضورت  پیوروان  از گروموی  داستان به آیه دو این در  51 و 55ات آی بقره -

 نواروایی  خواسته تنین و بودند خدا دیدار خواستار که است شده اشاره 9موسی

 را آنوان  خداونود  ولی انجامید، یشانا مرگ به و گردید آنان بر عذاب ندول سبب

 آموده  9رضوا  امام از روایتی در. (621 :1 ق،7636 طباطبائی،) بخشید دوباره حیات

 اسوت  9موسوی  حضورت  قووم  شدن زنده دوباره و مردن درباره آیه این که است

 عالموان  و مفسّوران  از بسویاری  شیعه، مفسران بر افدون. (711 :2 ،7611 صدوق،)

 اثور  در اسورائی  بنوی  قووم  افوراد  از تن مفتاد که دارند اتّفاق نظر این بر سنتام 

 فرمووده،  مرحموت  ایشان بر خدا و دادند دست از را خود جان آسمانی ایصاعقه

 سیوطی، ؛702 :7 ق،7001 زمخشري،  ک:) بازگردانود  دنیا به را آنان بار دومین برای

 .(12 :7 ق،7073 شیرازي، بیضاوي ؛713 :7 ق،7071 آلوسی، ؛10 :7 ق،7631

 خوود  اقوام دست به که است فردی درباره آیه دو این  91 و 98ات آی بقره -

 بوه  خداوند قات ، یافتن برای وجوجست پی در. رسدمی قت  به مخفیانه شک  به

 با را ایماده گاو تا دمد فرمان مقتول آشنایان به که کندمی وحی 9موسی حضرت

 زنوده  او توا  زنند مقتول بدن به را آن بدن از قسمتی و کنند ذبح معیّن مشخّصات

 را خود قات  و شد زنده مقتول کردند، تنین آنان. کند معرّفی را خود قات  و شود

 از اسوت  خطوابی  سوخن  ایون   نویسود موی  آیوه  این تفسیر در  بری. کرد معرفی

 دروغ را رسوتاخید  کوه  مشورکانی  بوا  اسوت  احتجاجی و مؤمن بندگان به خداوند
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 .(213 :7 ق،7071 طبري،) شمردندمی

 یکو   سرگذشت به آیه ،خوانیممی ندول نأش در که گونهآن  861 آیه بقره -

 از بسویاری  تعوداد  ، واعون  مسورى  بیموارى  اثر در که دارد اشاره پیشین اقوام از

 عبرتوی  درس توا  گشوتند  زنوده  الهی یانبیا از یکی دعای با سپس و مردند ایشان

 .(220و273 :2 ،7611 شیرازي، مکارم) باشند جهانیان برای

  آیدبه دست می زیر نتایج شد، ذکر که آیاتی از

 .است داده رخ ییمارجعت گذشته مایامت در. 6

 موای اموت  در رجعوت  سنّتام  عالمان از بسیاری شیعه، عالمان بر افدون. 8

 .دارند قبول را پیشین

 در رجعت وقوع امکان بر دلیلی تواندمی پیشین، مایامت در رجعت وقوع. 1

 . باشد آینده

 اتیروا. 2 – 7

 گیرد قرار سنتام  ، مورد خدشهرجعت اثبات برای شیعی روایی دالی  شاید

 بیوان  اسوت  الزم حوال  مور  به اما نداریم؛ قبول را شیعی روایات ما بگویند آنها و

 حوقّ  ایهعقید عنوان به را رجعت که دارد وجود روایاتی ،شیعی متون در که کنیم

 در آنکوه  جملوه  از. شمارندبرمی اسالم اعتقادات و معارف سایر ردیف در الزم و

 و 9مهودی  حضورت  ظهوور  بوه  اعتقاد ردیف در را رجعت 9صادق امام ،حدیثی

 9رضوا  اموام  از دیگور  روایتوی  در. (36 :16 ق،7006 مجلسقی، ) دانود می رستاخید

 .(17-10: 7613 صدوق،) است شیعه ضروری و حقّ عقیدة رجعت، که خوانیممی

 یعقل لیدال. 2

 جهوان  بور  حواکم  نظوم  به که نیست امری ،رجعت وقوع عدم ،نگارنده نظر از

 مشوک   اندکی عقلی، صرفاً ادله با رجعت اثبات ،دلی  ممین به ؛کند وارد اشکالی
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 مشویت  و خواسوت  از برخاسته نقلی، ادله اساس بر رجعت به اعتقاد بلکه ؛است

 مطورح  بواب  این در که عقلی ادله رو،ازاین. است ناشدنیانکار و پذیرهتوجی الهی

  جمله از ؛ندمست لیقن ادله وامدار گردیده،

 که است گذشته عصرمای در آن وقوع ،رجعت امکان برای دلی  بهترین( الف

 «وُقوعُی ُ  شَیی    إمکانِ عَلی دلیلٍ أدلُّ» عقلی قاعده اساس بر. شد بیان نقلی ادله در

 بگوذارد،  وجوود  عرصوه  بوه  پا عدم از و کند پیدا وقوع زمانی در تیدی کهممین

 .است کافی تید آن امکان اثبات برای

 دو وقتوی  «وَاحِی    یَجُوزُ الَ فِیمَا وَ یَجُوزُ فِیمَا األَمثَالِ حُکمُ» اعدهق اساس بر( ب

 عودم  یا امکان جهت از مم آنها احکام ند،ه باشداشت تشابه مم با جهت مر از تید

 بوا  دنیوا  این در رجعت لهلمس قاعده، این به توجّه با حال. بود خوامد یکی امکان

 رجعوت  کوه  تفواوت  ایون  با ؛مستند مم مث  قیامت، در مردگان شدن زنده لهلمس

 بوه  موردن  از بعد خاصّی افراد و پیونددمی وقوع به قیامت از قب  بوده، محدودتر

 زنودگی  شووند و موی  برانگیختوه  ماانسان مم  معاد در امّا گردند،بازمی جهان این

 روز در را مجودّد  حیوات  امکوان  کوه  کسانی بنابراین،. کنندمی آغاز را خود ابدی

 ممکون  است، جهان این در دوباره زندگی که را رجعت باید اند،پذیرفته رستاخید

 .(23-21: 7611 سبحا ی،) بدانند

 حکوموت  اسوتقرار  از پوس  شویعه،  بودرگ  علماى از بسیارى اجماع بر بنا (ج

 مدت  رف یک از  است اممیت قاب  نکته دو جهان، سراسر در 9مهدى حضرت

 توا  اسالم  حکومت روایات  بق ،دیگر  رف از و است محدود ایشان حکومت

 نخوامود  خالی الهی حجت از زمین زمان میچ و داشت خوامد استمرار دنیا پایان

 ظهوور  از پوس  کوه اسوت   نآ مقدموه  دو این نتیجه .(066 :7 ق،7023 كلینى،) شد
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 حکوموت  دنیوا  در دیگوری  معصوومان  ایشوان،  شوهادت  و 9مهدی حضرت

 . است ائمه رجعت معنای به این و داد خوامند ادامه را اسالمی

 گشوت  معلوم و کردیم بیانرا درباره رجعت  شیعه اعتقادات ترینمهم اینجا تا

 ،هشود  بیان ادله با بلکه ،ردندا منافاتی میچ اسالم اصول با تنهانه اعتقادات این که

 .کنیممی بررسی تناسخ را درباره شیعه مایدیدگاه اکنون. است اثبات قاب 

 عهیش نگاه از تناسخ

 تیود  به تیدی دادن تغییر و ساختن  یزا یدر لغت به معنا، نَسَخَ یشهتناسخ از ر

 یواژه از نظور معنوا   ایون  .(030: 7612 راغق،، ) آیود می آن پی در که است دیگر

تمعنا به کار رفته اس یکممچون کالم، فلسفه و عرفان، به  یاصطالح در علوم
 

و 

معتقدنود   یانتناسوخ . تاسو  یگرپس از مرگ به جسم د یآن انتقال روح از جسم

 یفور کنود و ک یحلول م یگریپس از مرگ جسم او، در کالبد موجود د یح آدمور

 یود، جد یکور . اگر در آن پبیندیم یدننج کشرگذشته خود را با  یستناشا یمارکا

گونواگون   یدر جسدما یگریپس از د یکی پی،درپیو آراسته نشد،  یدپاک نگرد

 یوف در تعر یکه پواک شوود. عالموه حلو     انزممد تا آن دیخود ادامه م یاتبه ح

 یوت و موجود یتشخصو  أکه مبد ی  تناسخ بدان معناست که نفسیسدنویتناسخ م

)حلقى،   ددمو  ی او را تشوک  یتبرود و اساس موجود یگریاست، به بدن د یکس

 یکه نفس از بدن عنصور ینا یعنیتناسخ   معتقد است ید. مالصدرا ن(737ق: 7076

 :3 م،7317 یرازي،شق  ين)صدرالد یابدانتقال  یگریبه بدن دد و وخارج ش یعی ب یا

تناسخ به معنای حلول روح از بدن انسان متوفی به بدن  ،شیعی. از نظر عالمان (0

 .کنیممی اشاره آن دالی  به در کهدیگر، با   است 



 

 

 

 
 

 
 

 شبهات رجعت و تناسخ یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 ل رد تناسخ ي( دالالف

 گیوری پوی  قاب  شیعیاسالم در متون  یهممان قرون اول از ،رد تناسخ بهامتمام 

  از نداعبارت دالی  این ترینمهم جمله از. است

 ینقل لیدال. 1

  اتی. آ1 – 1

 یسوت؛ با اص  معاد سوازگار ن  اساساً یپندار ینتن ،یمقرآن کر یاتاساس آ بر

ا عقام:    قک: ) است ینید یدعقا ینتریاز ضرور یکیکه اعتقاد به معاد  یدر صورت

مانود توا   یمو  یکه روح پس از مرگ باق است ینا یمخوانمیآنچه در قرآن  .(730

اعموال خوود    یفور ک یوا به پاداش  ،کندیکه خدا دوباره جسم را زنده م یامتروز ق

گشوتن از   کو پا یگربه جسم د گمر رو، اعتقاد به حلول روح بعد ازینبرسد. ازا

جهونم در تضواد    ممچون حساب و کتاب و بهشوت و  یادینیبن یماگناه، با آموزه

 یکپاداش عم  ن یاکار زشت خود  یجدا یتراکه اگر قرار باشد مر انسان ؛است

گوردد. در  یمعنا میپس جهان آخرت سراسر پوچ و ب یند،بب یادن ینخود را در مم

امور معواد را اثبوات     یممسوتق یرغ یوا  یم ور مسوتق ه ب یهاز مدار آ یشب یمقرآن کر

د از  انو ذکور کورد، عبوارت   توان آنهوا را در رد تناسوخ   یکه م یاتآ یکند. برخیم

؛ 15 یوه ؛ حج آ17 یه؛ روم آ69 یه؛ بقره آ672 و 679 ،677 ،77 اتیمنون آؤم

 .62 یهآ ء؛ نسا61 و 66 یهمن آؤم

 اتی. روا2 – 1

کتب  یکه در برخ ییتا جا ؛شده است حکم به ابطال تناسخ شیعی ایاتدر رو

: 6 ،ق7006 ی،)مجلس انود خصوص نگاشته یندر ا یباب بحار االنوارممچون  ییروا

 یدند، فرموود  دربواره تناسوخ پرسو    9. از جمله آمده است کوه از اموام رضوا   (620

بهشوت و   ،داشته باشد، به خداونود بودرگ کوافر گشوته     اعتقادمرکس به تناسخ »
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 یگور، د یثحود  . در(607 :21 ،ق7072 ی،)حر عامل «تانکار کرده اسو  یدجهنم را ن

 یموا اصحاب تناسوخ راه »کند  یم یمعرف ینبه تناسخ را تن معتقدان 9مام صادقا

 یامو نفس دیو ن یندآرایرا م یشنفس خو ،و با ضاللت یمایندپیرا نم یند یاصل

 ینر امدبّ یداند که آسمان و نآنان گمان داشته .یرندگیکار مه شهوات ب ردخود را 

خلوق  دم را ماننود خوودش   آاند که خداوند وردهآ ی ماست و دلانسنا یهشب ،عالم

ندارند. آنان مسلله حشر و نشور را   اعتقادبه بهشت و جهنم  یاناسخنکرده است. ت

و  یمموان خوروج روح از بودن    ،گونه مسائ  نودد آنوان  ینا یاو معن کنندمی ینف

 یوث در احاد ور که آن. (713 :70 ،ق7006 ی،)مجلس «است یگرورودش به بدن د

 .تاس یانکار بهشت و دوزخ اخرو ،عام  رد تناسخ ینترعمده ،آشکار است

 عقلی دالیل. 2

 دارد:  تکیهاین دلیل بر چند اصل . 1-2

تراکه روح حقیقت  عین تعلق بوه   ؛ذات  است یتعلق نفس به بدن، تعلق يکم:

 ، ممکن نیست روح باشد و بدن نباشد. و به ممین دلی  بدن است

نوه انضومام ؛ یعنو  روح و     ،اتحادى اسوت  یترکیب ،ترکیب روح و بدن دوم:

 بدن به یک وجود موجودند. 

شووند،  در ترکیب اتحادى باید دو موجودى که به یک وجود موجود م  سوم:

رو، ترکیب اتحادى یک موجوود بوالقوه بوا یوک     باشند. ازاینداشته مرتبه یکسان  

 محال است.  ،موجود بالفع 

یعن  مر موجودى در مسیر خواص   است؛ممه عالم مست  در حرکت  چهارم:

شده، پیوسته در حرکت است و در ایون حرکوت،   اساس قوانین حساب خود و بر

 کمالی متناسب با خود را داراست. 
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از نقوص بوه کموال     و کننده از قوه بوه فعلیوت،  حرکت، خروج حرکت پنجم:

ما یما، ندارروح و بدن در حرکت خود، یک سلسله نقصان ،است. بر این اساس

 شوند. و واجد کماالت دارای  و فعلیت م  گذارندمیما را پشت سر و قوه

در هر حرکتى اگرر موجرودى از قروه بره فعلیرت برسرد، محرال اسرت موجرود           ششم:

و بره   زیرا حرکت همیشه از نقص به کمال اسرت  ؛دوباره به قوه برگردد ،رسیدهفعلیتبه

 ده، دوباره به سمت قوه برگردد. ، امکان ندارد موجودى که به فعلیت رسیهمین دلیل

گوییم اگر روح پس از مفارقت از بودن  گانه یادشده م با توجه به اصول شش

آید؛ تراکه اگر روح پوس از  مادى به بدن مادى دیگر تعلق بگیرد، محال پیش م 

مفارقت از بدن، بخوامد به بدن دیگرى در مرتبه جنین  و مث  آن تعلق بگیرد، از 

 پیمووده، در بدن مادى اول، مسیر تکامل  خود را در حد عالم مادى  آنجا که روح

موای  رسویده   برخ  از مراتب نقصان و فقدان را پشت سر گذاشته و بوه فعلیوت  

، در است، باید با بدن مادى متحد گردد که منوز در مراحو  اولیوه حرکوت بووده    

و ایون محوال    اسوت در حد قوه و نقصان اولیه خوود   ،یافتهروحِ تکام  مقایسه با

و بوه یوک وجوود     رنود زیرا از آنجا کوه روح و بودن، ترکیبو  اتحوادى دا     ؛است

توان میان دو موجودى که یک  بوالقوه و دیگورى بالفعو  و یکو      موجودند، نم 

رو، روح نوواقص و دیگوورى کاموو  اسووت، ترکیووب اتحووادى ایجوواد کوورد. ازایوون 

ر بگوییود روح پوس از   تواند با بودن غیرکامو  متحود گوردد. اگو     یافته نم تکام 

گوییم بور  م  ،تا بتواند با بدن دیگرى اتحاد یابد کندمیمفارقت از بدن اول، تندل 

رسیده، دوباره به قوه برگردد و ایون  فعلیت بق اص  ششم، محال است موجود به

.(2 :3 م،7317 یرازي،ش ين)صدرالدخالف حقیقت حرکت است 
 

مرگاه  یراز ؛وارد شود یگربدن د نفس انسان پس از مرگ محال است به .2-2

 یون . پس اگر قورار باشود ا  یدآیوجود مه ب یدن یممراه او نفس آید،به وجود  یبدن
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بدن بوا   یکباشد،  یراپذ یشرا به ممراه نفس حادث خو یگرد ینفس ،یدبدن جد

از  یشتوانود بو  یکه مر انسان و جاندار نمو  یدر حال ؛دو نفس حاص  خوامد شد

 یمنفس را احساس کند. اگر موم فورک کنو    یکاز  یشو ب باشد نفس داشته یک

 ،بورد یکند و از آن بهره نمیرا احساس نم یکیبدن دو نفس داشته باشد، اما  یک

 ،بودن نفس در بودن  یراز ؛یدتوان نفس نامیبهره را نمیصورت آن نفس ب یندر ا

به شوک    یاباشد نداشته  یو اثر یرداز تن قرار گ یاکه در گوشه یستبدان معنا ن

معناست کوه گرداننوده    ینبلکه بد ،د بدن ساکن باشدیبه شک  جدء زا یا یعارض

 . (737ق: 7076)حلى، که او را به انجام اعمال وادارد  یابه گونه ،بدن باشد

اثور آنهوا    در کوه  را بیمصوا  یبرخو  دین و یاله فیتکال انجام انیتناسخ .6-2

 او یقبلو  بودن  در فورد  گذشوته  یکارموا  جوه یشوود، نت یار درد و رنج متانسان د

 دیشوا  بلکوه  ،ستین یبد دیاره تورنج مم و درد که شده گفته پاسخ در. دانندیم

 شومردن  سوبک  و خوار رو،نیازا. گردد شخص دیعا رنج تحم  در یشتریب سود

 بوال  و بتیمصو  دتار که یکسان ای کنندیم عم  خود یشرع فیتکل به که یکسان

 شومردن  خووار  بودنود،  رکاریتقصو  حال آنکه اگر واقعاً یست؛ن حیصح د،نگردیم

 یبران الهامیپ و خدا یایاول پاک، یماانسان آنکهبر  افدون. بود دیجا دهیدبتیمص

 را آنوان  یگرفتوار  کوس چیم اما ،شدندیم روزگار ماتینامال و بیمصا دتار دین

 .(231  :2 ق،7071 خرازى،  ک:)برحق نپنداشته است 
 تناسخ و رجعت نيادیبن یهاتفاوت( ب

 در را تناسوخ  و رجعوت  مهوم  موای تفواوت  تووان می شد، بیان آنچه اساس بر

 .گنجاند زیر جدول
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 تناسخ و رجعت هایتفاوت

 تناسخ رجعت

 است. مطرح بدن تعدّد تناسخ، در گیرد.می قرار موضوع بدن یک تنها رجعت، در

 گردد.برمی خود غیربدن به روح تناسخ، در گردد.برمی خود سابق بدن به روح رجعت، در

 شود.می بد هایانسان همه شامل تناسخ شود.می خاص گروهی شامل تنها رجعت

 گردند.برنمی دنیا به هاخوب تناسخ، در است. بد و خوب هایانسان دربرگیرنده رجعت،

 و عرذاب  و جهرنم  و بهشت معاد و تأیید رجعت،

 است. پاداش

 و عرذاب  و جهنّم و بهشت و معاد تکذیب تناسخ،

 است. پاداش

 نفرس  برودن  ازلری  و قردیم  تناسخ، به اعتقاد الزمة ندارد. منافاتی نفس بودن حادث با رجعت

 است.

 اتّحراد  یا فعل به قوه از نفس بازگشت رجعت، در

 نیست. مطرح فعل و قوه

 اتّحاد یا و قوّه به فعل از نفس بازگشت تناسخ، در

 است مطرح قوّه و فعل

 است جدید تولّد صورت به بازگشت تناسخ، در تولّد. نه است، شدن زنده از بحث رجعت در

 نیست خاصی زمان به مقیّد تناسخ گیرد.می صورت خاصّی زمان در رجعت

 کامرل  تدریجبه بدن، به گرفتهتعلّق نفس تناسخ، در شود.می حاصل دفعتاً کامل بدن رجعت، در

 شود.می

 دارد. منافات روح تامّ تجرّد با تناسخ ندارد. منافات روح تام تجرد با رجعت

 حیروان،  شرکل  بره  تواندمی جدید بدن تناسخ، در دارد. انسانی صورت جدید بدن رجعت، در

 باشد. جماد یا گیاه

 است. باطل نقالً و عقالً تناسخ، دارد. ضرورت نقالً و ممکن عقالً رجعت،
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 اتهامات یاصل لیدل سه

 دربواره  یعیبوه تفکور شو    را سنتنوشتار، اتهامات عالمان ام  نیقسمت اول ا در

انود نودد   سونت پنداشوته  عالمان ام  یکه برخ میکرد انیرجعت و تناسخ آورده، ب

 را دربواره  عهیشو  یواقعو  دگاهیرجعت ممان تناسخ است. در قسمت دوم د ،عهیش

ال مطرح اسوت  بوا   ؤس نیا نکی. امیرجعت و تناسخ و تفاوت آنها را آشکار کرد

 ییموا برداشوت  نیسنت تنو ام  یترا برخ ،یعیوجود اظهارنظر آشکار عالمان ش

ال، ؤسو  نیو اند؟ در پاسخ به ارجعت و تناسخ کرده درباره عهیغلط از اعتقادات ش

 . کنیمیم یبررسرا مهم   یاز دال یبعض
 رجعت درباره عهیش عبارات از حیصح درک عدم( الف

اشوتباه  بوه سنت شناسان ام لغت یبرخ ،یعیعالمان ش حیوجود عبارات صر با

انود  نمونه گفته یاند. براکرده فیتعر گرید یارا به گونه عهیقبول ش موردرجعت 

ما و مواپرسوتان  مسلمانان از صاحبان بدعت یمااز فرقه یرجعت، مذمب گروم

 خوارج  پوس  .اسوت  پنهان ماابر ریز در 9 البیبن اب ی  علندیگویاست ... که م

 آسمان از یمناد نکهیا تا شوند،یم خارج او فرزندان ممراه که یکسان با شودینم

 :1 ،ق7001منظور، ؛ ابن227 :2 ،7631 ر،یاث)ابن شوو  خارج یفالن ممراه  دمدیم ندا

 دیو ن سونت امو   سانینورهیس ی. ناگفته نماند که حت(601 :1 ،ق7070 ،يدی؛ زب770

 اعتقادات از را آن و کرده فیتعر عبارت نیمم با را رجعت تأم ، و قیتحق بدون

 یلق یعال؛ 06 :2 ،ق7000 ،یعسقالن  ؛ 612 :2 ،ق7612 ،ی)ذهبق  انددانسته هیامام عهیش

 بوه  عقیده سنتام  مفسران یبرخ ،یبدفهم روند نیا در. (730 :7 ،ق7071 ،یمک

 اسوت  معتقود  یآلوسو  نمونه یبرا. انددانسته قرآن آیات برخ  با یمناف را رجعت

 پاسوخ  در .(21 :70 ق،7071 ،ی)آلوسدارد  منافات منونؤم سوره 77 هیآ با رجعت

 ننگوین  اعموال  اصوالح رای بو  را مشرکان برخ  رجوع ،شریفه آیهگوییم او می به
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 یسخن چیم عه،یش قبول مورد رجعت در اما کرده است؛ شدید انکار خود گذشته

 رجووع  مفهوم بنابراین،. است امدهین انیم به کنندگانرجوع اعمال دنیگرد پاک از

معتقود   موم  مصرى امین احمد. ندامتفاوت عهیش کالم در رجعت مفهوم و هیآ در

 جیتورو  انیعیشو  انیو م در و گرفت یهود از را رجعت شهیاند سبا بن عبدا است 

 که دهکر بیان قیدق و محققانه یپاسخ در عسکرى عالمه. (233: م2003)امین،  کرد

 نیتنو  خَلوق  بلکوه  ،اسوت  نداشته یخارج وجود سبا بن عبدا  تیشخص اساساً

( است. سپس ق697 از بعد م) عمرو بن سیف نام به یفرد کار ،یالیخ تِیشخص

 و ،نقو   عمر بن سیف از ذمب  و بکراب ابن،  برى ممچون یسُن معرفمورخان 

 سویف  کوه  است یحال در نیا. کردند قول نق  آنان از مم سانینوخیتار ریسا بعد

 معتبورِ  رجوال   مواى کتاب میان در ،سبا بن عبدا  ماجراى اصل  راوى ،عمرو بن

 رو،ازاین ؛اندکرده متهم کفر حت  و دروغگوی  به را او و ردندا توثیق  سنت،ام 

-13: 7 ق،7072 ،ي)عسقکر  اسوت  ارزش و اعتبار مرگونه فاقد او تاریخ  گدارش

11).  
 رجعت و تناسخ  یظاهر یهاشباهت ی( برخب

 یظامر یماشبامت یسنت، برخعالمان ام  یریگموض  یاصل  یاز دال یکی

 یبرخو  یبرا یخطا، مرجع یریگموض  نیرجعت و تناسخ است. از قضا مم میان

از  یجمعق  قک:  )کنند  یسنت بررسرا از نگاه ام  عهیش دیتا عقا گردید مستشرقان

  یو دل نیممو  بوه  قواً ی. دق(710: م7311 ولهاوزن،؛ 011-013 :1 م،7333 سندگان،ي و

 متوذکر  بالفاصوله  انود، دهکور  دفاع رجعت مسلله از عهیش بدرگان جا مر که است

 نظر از که کنند یادآوری مخالفان به اندخواسته آنان. است با   تناسخ که اندشده

 از دفواع  از پوس  ی وسو  خیاز جملوه شو   ؛اسوت  فرق تناسخ و رجعت نیب شانیا

فاسد و قول بوه آن   ،که ام  تناسخ به آن اعتقاد دارند یرجعت»سد  ینویم رجعت
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 . (013 :6 ق،7003 ،ی)طوس «با   است
 عهیش به منتسب منحرف یهانحله ديعقا به استناد( ج

نسبت داده شده از  فیتعاربا آن  سهیرجعت و مقا از عهیش فیتعار یبررسبا 

 یاصوطالح  فیو افوراد، تعر  نیا فیرتعا که میابییدرم یروشنسنت، بهام  یسو

 کوه سوت  ا عهیشو  بوه  منتسب یمافرقه یبرخ دهیعق نیبلکه ا ،ستین هیامام عهیش

 دهیو عق نیو ا دلیو   به آنها از ،دهکر نیآنها را لعن و نفر عهیرمبران معصوم ش

بوه تفکور    اعتقواد کوه   اسوت  آن قتیحق .(736 :2 ،7611)صدوق،  اندجسته برائت

از  یانودک  انیو و موم در م  موذمب یسون  یموا فرقه یتناسخ، مم در برخ یانحراف

 ،یشهرسقاا   ؛216-210ق: 7001 ،ي)بغقداد  اسوت  داشوته  رواج انیعیبه ش منسوبان

کوه تناسوخ را    عهیمنتسب به شو  یمانحله نیتر. از جمله مهم(212و13 :2 ،7630

 یموا تهموت  سوبب  عه،یکه از گذر انتساب بوه شو   نداضهاند، غاُلت و مفوّرفتهیپذ

 یموا فرقوه  شتریاست ب بر آن نیام ییحی فیکه شرتنان ؛شدند انیعیفراوان به ش

. (31-30: 7611 ن،ی)امق  معتقدنود  ه و مجسمه به تناسوخ هو مشب انیعیش ازغالت 

 ،و به تبو  آنهوا   یدیزب ،منظورابن ر،یاثمانند ابن ،سنتام  نشناساکه لغت یرجعت

اند و بوه  کرده فیتعر یمک یلیعق و یعسقالن ،یذمب مانند ،سنتام  سانینورهیس

 اعتقوادات  بوه  یربطو  چیمو  و اسوت  غوالت  دیو اند، از عقادادهنسبت  هیامام عهیش

: 7630 ،یقم ي؛ اشعر13ق: 7613 ،ی) وبخا ندارد عهیش بدرگان دین و انمعصوم

 ممچوون  یسُون  شناسوان ثیحود  از خطوا  روند نیا میشامد آنکه جالب. (01-10

، يشقابور ی   ک:)است  افتهیسنت مم راه ام  یفقها یماکتاب به 1نهییبن ع انیسف

                                                 
بیش از  اوبود.  کوفی فقیهو  محدث (ق۷۹۱-۷۰۱) ابومحم  سُفیان بن عُیَینَة بن میمون هاللى. 1

و غیر آن وارد شده  صحاح ستهروایات او در  شنید. حدیثرا درک کرد و از آنها  تابعینتن از هشتاد 

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B0%DB%B7_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B9%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B9%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D8%B3%D8%AA%D9%87
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 ارانیو  و انیعیممواره به شو  عهیاست که امامان ش یدر حال نیا. (73 :7 ،تایب

. اموام  دکننو مبوارزه   غالت یانحراف افکار با که دادندیم فرمان مکرر  ور به خود

 نکننود؛  فاسود  را آنوان  تا غالت، از را خود جوانان دیبرحذر دار»فرمود   9صادق

یمو  کوتوک  را خودا  عظموت  و یبدرگ .مستند خدا مخلوقات نیبدتر آنان رایز

 هوود، ی از غوالت ! قسوم  خدا به. کنندیم ییخدا یادعا خدا بندگان یبرا و دیینما

 9. از اموام رضوا  (231 :21: ق7006 ،ی)مجلسق  «بدترنود  نامشرک و مجوس نصارا،

. مشورک  موا ضوه مفوّ و کافرنود  موا یغال»فرمود   پرسیدند،ضه درباره غالت و مفوّ

 آنهوا  بوا  ای اشامد،یب و بخورد آنها با ای شود، مخلوط آنها با ای ند،یبنش آنها با که یکس

 بشومارد،  امانت بر نیام را آنها ای...  درآورد ازدواج به را آنها از یکس ای کند وصلت

 تحوت  از کنود،  یاریو  را آنها یاکلمه نیترکوتک به ای کند، قیتصد را گفتارشان ای

)صقدوق،  « اسوت  رفته رونیب تیبام  ما تیوال و امبرشیپ تیوال و خداوند تیوال

7611، 7: 273)  . 

 برخوی  اشوتباه  فهوم  و تعواریف  از بینانوه خووش  بسویار  دالیو   ،شد بیان آنچه

 انحوراف  ایون  بوه  بینانوه خووش  نگواه  با نخوامیم اگر اما. بود رجعت از سنتام 

 و سیاسوی  عامدانوه  گیوری موض  جمله از. یافت خوامیم دیگری امداف ،بنگریم

 بوه  رجعوت  تراکوه  ؛اسوت  خوورده  رقوم  شیعه مخالف جناح نف  به که اجتماعی

 و زموین  وارثوان  حاکمیوت  بوه  امیود  معنای به، و با   از حق شدن آشکار معنای

 و پیوامبر  بیوت ام  یافتن عدت و تشی  مذمب مبنای بر اسالم دین شدن یکپارته

 دوسوتداران  و بیوت امو   به که است کسانی یافتن ذلت نید و بیتام  دوستداران
                                                                                                                   

 
به وی نسبت داده  و تلخیص متون هایى چون تدلیس در اسانیدقتیدگاه کم ،این حال در منابعبا  ؛است

 .شده است
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 و باشند خود گذشته اعمال گویپاسخ باید رجعت وقوع با و کردند ظلم بیتام 

 رو،ازایون . کننود  درک دنیوا  ممین در را اخروی عذاب از بخشی اعمال، آن برای

 سووی  از مموواره  گفتویم،  کوه  خاصی مایویژگی از برخورداری دلی  به رجعت

 خود اعتقادات مخالف کمدست یا خود مناف  مخالف را پدیده این که افراد برخی

 کوه  دلیلوی  مور  بوه  رجعوت  با مخالفت حال مر در. است شده مخالفت دانند،می

 موا مخالفوت  ایون . اسوت  ساخته مبدل ضددینی ایپدیده به را آن گرفته، صورت

 جمعیوت  و نکنود  پیودا  را خود جایگاه دینی معارف ترینمهم از یکی شده سبب

 .بمانند محروم اسالمی مفامیم ترینامیدبخش از مسلمانان عظیم

 گیرینتیجه

و  گریکدیمذامب به  بیتقر با ینس و عهیش ینیاختالفات د یرسد برخینظر م به
 دیو عقا اختالفات بر اثر عدم فهماین تراکه گاه  ؛گو قاب  ح  باشدورامبرد گفت

شبامت رجعت  عه،یعدم درک کالم ش ،. در باب رجعتدینمای رف مقاب  رخ م
 سوبب  عه،یمنحورف منتسوب بوه شو     یموا نحلوه  دیو استناد بوه عقا  دیبا تناسخ و ن
تووان از نظور دور   یمم نمو را  گرید  یمرتند دال ؛اشتباه شده است یمابرداشت

رجعت مموان تناسوخ    عهیش اند نددشده، گمان کردهادی  یسنت به دالداشت. ام 
نوشوتار بوه    نیو اند. در اروا داشته عهیبه مذمب ش ییماگذر تهمت نیاست و از ا
 یو با مراجعه بوه متوون اصول    یمذمب یماکه با کنار گذاشتن تعصب دیاثبات رس

 ،بخش و قاب  دفاع اسوت و در مقابو   دیام ،یاسالم یمفهوم ،رجعت ه،یامام عهیش
دو مفهووم نودد موذمب     نیآور و با   است و اسأی ،یاسالمریغ یتناسخ مفهوم

سنت فورک اسوت توا اختالفوات     بر محققان ام  ،ند. حاص  آنکهامتفاوت عهیش
مفهوم رجعت را  گریبه مطالعات خود، بار د یبخشبا عمق رند وکنار گذا را یلفظ

اخوتالف   کیو  ،بیو ترت نیآن آگاه گردند. بود  قتیبه حق مند ومورد مداقه قرار د
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 نیو معوارف د  نیتور از مهم یکی امسلمانان ب شود ومی  رفبر یدتیو عق یکالم
 قودرت  ثبووت  بوه  اعتقواد  جود  ،عهیش اعتقاد مورد رجعت رایز ؛آشنا خوامند شد

 .ستین امتیق از قب  مردگان کردن زنده در متعال خداوند

 منابع

  .کریم قرآن -

 .ةالعلمی دارالکتب: بیروت ،العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روحق(، 4141) محمود سیّ  آلوسی، -

سس  ؤقم: م ،االثر و الح یث غریب فی النهایة ،(7231مبارک بن محم  ) ی،جزر یراثابن -

 مطبوعاتی اسماعیلیان. 

 توحی ی، امیر تصحیح و ترجم  ،ةالشیع صفات ،(4831) ی)ص وق(، محم  بن عل  یبابوابن -

 .منیر: تهران

 .علم ار پیام انتشارات: تهران ،7الرّضا اخبار عیون ،(4833)  ییییی -

 . العربی التّراث احیا  دار: بیروت ،العرب لسان ،(ق4143) مکرّم بن محمّ  ،منظورابن -

تهران: مرکز انتشارات علمى و  ،الفرق و المقاالت ،(7231سع  بن عب اهلل ) ی،قم اشعری -

 .فرهنگى

 ، قاهره: دارالشروق. االسالم فجر ،(م9002احم  ) ن،یام -

 ی، تهران:، ترجم  محم رضا موح یاسالم یهافرهنگنام  فرق  ،(7211) یحیی یفشر امین، -

 انتشارات باز. 

 .جیل: دارالیروت، بالفرق ینالفرق ب ق،(7011عب القاهر بن طاهر ) بغ ادی، -

 . دارالفکر: بیروت ،التأویل اسرار و التّنزیل انوار ،(ق4141) عمر بن عب اهلل شیرازی، بیضاوی -

 .انی: انصارقم ،نیمع الصادق ،(7211) یمحم  سماو ،یجانیت -

 ی،ب  کوشش احم  الشنتناو ترجم ، ةیدائرةالمعارف االسالم ،(م7133) یسن گان،از نو جمعی -

 .یقاهره: دارالفکر العرب

 .بیت آل  مؤسس قم، ،الشیع  وسایل ،(ق4141) حسن بن محم  عاملی،حرّ -
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 .مشعر نشر جا:، بیگوی مى پاسخ شیع  ،(4831) رضا سی  نسب،حسینی -

 .االسالمی النشر مؤسسة: قم ،االعتقاد تجری  شرح فی المراد کشف ،(ق7072) حسن حلى، -

 النشر مؤسسة: قم ،ةمامیاال عقائ  شرح فی لهیةاال المعارف ب ایة ،(ق4141محسن )  یس ،یخراز -

 .سالمیاال

 . ةبیروت: دارالمعرف ،الرجال نق  فی االعت ال میزان ،(6128محم  بن احم  ) ،یذهب -

 . ذوالقربی: قم ،الکریم القرآن الفاظ مفردات ،(4831) محمّ  بن حسین اصفهانی، راغب -

 .کتابفروشى اسالمجا: بی ،رجعت و معراج ،(4921رفیعى قزوینى، سی  ابوالحسن ) -

 .دارالفکر: روتیب ،العروس تاج ،(ق4141) یمرتض ،ی یزب -

 .العربی دارالکتاب: بیروت ،التنزیل غوامض حقائق عن افالکشّ ،(ق7011محمود ) زمخشری، -

 . 7صادق امام س مؤس: قم ،قرآن نظر از روح اصالت ،(4877) جعفر سبحانی، -

 .دارالمعرف : بیروت ،المأثور تفسیر فی المنثور ال رّ ،(4811) ال ّینجالل سیوطی، -

 .الرضی الشریف: قم، الملل والنحل ،(7230) یممحم  بن عب الکر شهرستانی، -

 .یالتراث العرب یا اح : داریروت، بی الحکمة المتعال ،(م4134) ص رال ین شیرازی، -

 .العربی التراث دار احیا : بیروت ،بالوفیات الوافی ،(ق7031) ایبک بن خلیل صف ی، -

 اسالمى انتشارات دفتر: قم ،ح یث و قرآن و عقل دی گاه از رجعت ،(4811) حسن طارمى، -

 .م رسین جامع  ب  وابست 

 افست و أعلمی: بیروت ،القرآن تفسیر فی المیزان تفسیر ،(4818) محمّ حسین سیّ  طباطبائی، -

 . اسالمی انتشارات

 . فراهانی انتشارات: تهران ،القرآن تفسیر فی البیانمجمع  ،(4814) حسن بن فضل طبرسی، -

 . دارالفکر: بیروت ،البیانجامع تفسیر ،(ق4141) جریر بن محمّ  طبری، -

 . اسالمی فرهنگ نشر: تهران ،البحرینمجمع ،(ق4143) ال ّینفخر طریحی، -

 .العربی التّراث احیا  دار: بیروت ،القرآن تفسیر فی التّبیان ،(ق4141) حسن بن محمّ  طوسی، -

 : دارالفکر. روتیب ،التهذیب تهذیب ،(ق6676بن حجر ) یاحم  بن عل ،یعسقالن -
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 .: دارالزهرا روتیب ،یاخر ریطو اسا سبا بن عب اهلل ،(ق6668) یمرتض ،یعسکر -

 . ةی: دارالکتب العلمروتیب ،ریضعفا الکب ،(ق6662محم  بن عمرو ) ،یمک یلیعق -

 .ةالعلمی دارالکتب: بیروت ،االنشا  صناعة فی االعشی صبح ،تا(ی)ب ال ینشهاب ،قلقشن ی -

 . دارالکتاب: قم ،القمی تفسیر ،(ق4141) ابراهیم بن علی قمی، -

 الح یث.  قم: دار ،یکاف ،(ق4192محم  بن یعقوب ) کلینى، -

 وکالة: کویت ب وی، عب الرحمن ترجم  ،الشیع  و الخوارج ،(م4173) یولیوس ولهاوزن، -

 .المطبوعات

 .الوفا  مؤسسة بیروت: ،االنوار بحار ،(ق4148) محم باقر مجلسی، -

 . اسالمى نشر  مؤسس: قم ،مفی  شیخ مصنفات ،(ق4148) نعمان بن محم  مفی ، -

 . االسالمیّ  دارالکتب: تهران ،نمون  تفسیر ،(4871) ناصر شیرازی، مکارم -

 . ی ری : مطبعة الحنجف، یع فرق الش ،(7211) یمانحسن بن سل نوبختی، -

 : دارالفکر. روتیب ،مسلم صحیح ،تا(یمسلم بن حجاج )ب ،یشابورین -
  
 


