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 چکیده
رجعت، یکی از مسائل مورد اختالف میان مذاهب اسالمی است. از منظر شیعه رجعت از عقاید مسلم به شمار می آید و 

( نیز قرار گرفته است. بر این اساس، گروهی از مؤمنان راستین و عده ای از کافران لیه السالممورد تأیید اهلبیت)ع

این دنیا بازگردانده می شوند تا مؤمنان به ثواب یاری آن حضرت در  بدسرشت، هنگام ظهور حضرت مهدی)عج( به

تشکیل حکوت عدل و قسط جهانی نائل آمده، از درک و تماشای عظمت و شوکت دولت کریمه اسالم، لذت ببرند و 

.از اعمال ننگینشان برسند کافران به سزای پاره ای  

مسئله رجعت را از اساس انکار کرده اند و این گونه عقاید را اهل سنت به سبب اختالف مبنایی که با شیعیان دارند، 

.برگرفته از عقاید غالت و ساخته و پرداخته عبداهلل بن سبای یهودی می دانند  

.این نوشتار موضوع رجعت را از منظر فریقین مورد تأمل قرار می دهد  
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همقدم  

 
یکی از آرزوهای دیرینه بشر گسترش عدالت در سراسر گیتی و ریشه سوزی بیداد از همه آبادیهای زمین است. این امید 

یخ، کسانی که مدعی تحقق این اندیشه شدند، و آرزو به شکل نوعی اعتقاد در ادیان الهی تجلی نموده است. در طول تار

طرحها ریختند و چاره ها اندیشیدند، ولی نتوانستند بشر خسته دل را امیدی بخشند. آری؛ اندیشه ظهور حضرت 

.مهدی)عج( تنها چراغ فروزانی است که می تواند تاریکیها و غبار خستگی را از انسان دور کند  

هانی تشکیل می دهد، انحرافها و بی عدالتیها را محو می سازد و ابرهای روزی که او می آید و حکومت واحد ج

خودخواهی و نفاق را کنار می زند تا بشر لذت و زیبایی زندگی واقعی را در سایه حکومت اهلبیت)ع( و پیاده شدن همه 

 .احکام اسالم ناب محمدی)ص( با تمام وجود احساس کند

فت انگیزی اتفاق می افتد که از جمله آنها بازگشت گروهی از مؤمنان واقعی برای در آستانه این ظهور نورانی، حوادث شگ

درک و تماشای عظمت و شوکت جهانی اسالم و حکومت دولت کریمه خواهد بود. البته عده ای از کافران بدطینت نیز در 

ننگین خویش برسند. بازگشت گروهی این میان پیش از برپایی رستاخیز به دنیا برمی گردند تا به سزای پاره ای از اعمال 

نامیده می شود« رجعت»از مؤمنان خالص و کافران ستمگر به این جهان پیش از قیامت،  . 

برخی از خرده گیران بر شیعه، امکان رجعت را مورد تردید قرار داده و اعتقاد به آن را ناپسند دانسته اند؛ بدان حد که 

جاهلیت بوده است که برخی از فرق اسالمی )شیعه( بدان گرویده اند رجعت، مذهب گروهی از اعراب»گفته اند:  .» 

تردید و مناقشات مخالفان در صحت رجعت از یک سو و پیچیدگی مسئله از سوی دیگر، پرسشها و شبهاتی را برانیگخته 

( و گروهی از که از آن جمله است: منظور از رجعت چیست؟ آیا رجعت به معنای بازگشت برخی از اموات )ائمهائمه)ع

مؤمنان و کافران( به دنیاست و یا به معنای بازگشت دولت و قدرت به خاندان رسالت است؟ آیا رجعت به معنای نخست، 

ممکن است؟ آیا همان گونه که رجعت در امتهای پیشین واقع شده است، در امت اسالمی نیز واقع خواهد شد؟ رجعت 

جعت می شوند؟ آیا رجعت همگانی است یا اختصاصی؟ و باألخره فلسفه چه زمانی واقع می شود؟ چه کسانی مشمول ر

 آن چیست؟

این پرسشها و نظایر آنها، موجب شده است که اندیشمندان اسالمی کتب و مقاالت گرانمایه ای در تبیین این موضوع 

طرفی، در این نوشتار سعی  بنگارند و یا در کتب کالمی، بابی را به این موضوع مهم اختصاص دهند. نگارنده با کمال بی

نموده تا با مطالعه در منابع اصیل اسالمی، این موضوع مهم را از نگاه فرق اسالمی و حتی غالت و مفوضه، بررسی کند که 

ج( عاجزانه استمداد و البته در این راه برای صیانت از اشتباه از خداوند متعال و وجود مقدس حضرت بقیة اهلل األعظم)ع

.جوید استعانت می  
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 مفهوم شناسی

«رجعت»الف. معنای لغوی  
رجعت، مصدر مره از »گفته اند: « رجعت»است. لغت شناسان در توضیح واژه « بازگشت»در لغت به معنای « جعتر»

«به معنای یک بار بازگشتن یا بازگردانیدن است.« رجوع»ماده   

برگشتن پس از مرگ، در عصر ظهور حضرت مهدی)عج(  به معنای یک بار« الرجعة بفتح الراء»لغت شناسان می گویند: 

 است. فالنی به رجعت ایمان دارد؛ یعنی ایمان به برگشتن به دنیا پس از مرگ دارد.

آمده است: رجوع به معنای بازگشت است و فالنی به رجعت ایمان دارد، « رجعت»درباره واژه « اقرب الموارد»و نیز در 

« یک بار بازگشت یا بازگردانیدن»مرگ اعتقاد دارد. پس واژه رجعت در لغت به معنای  یعنی او به رجوع به دنیا پس از

فرجع »به معنای بازگشتن و بازگردانیدن)الزم و متعدی( به کار رفته است؛ مثل: « رجوع»است. ناگفته نماند که اصل 

در آیه شریفه « رجع»که واژه  {83به:تو}«فإن رجعک اهلل الی طائفة منهم...»، و {86}طه:«موسی الی قومه غضبان أسفا  

و در آیه شریفه دوم، متعدی می باشد. از این رو، واژه « رجع الرجل»نخست، الزم است، چنان که گفته می شود: 

.که مصدر مره از ماده رجوع است، به معنای یک بار بازگشتن و یا بازگردانیدن به حال اول است« رجعت»  

این اصل اعتقادی در قرآن کریم و روایات اسالمی به کار رفته است، مانند: رجعت، ایاب،  البته الفاظ مختلفی برای بیان

است که در لغت به معنای « رَجَعَ»کره، رد، حشر، که همه در معنای بازگشت مشترک اند، ولی جامع همه آنها کلمه 

آغازی باشد که از جایی دوباره به آن بزگشتن به مبدأ و مکان و یا فعل و حالت اصلی گفته می شود؛ یعنی یک مبدأ و 

.برگردد و هیچ گونه قیدی در آن لحاض نشده است  

 

«رجعت»ب. معانی اصطالحی   
رجعت همانند بسیاری از واژه ها عالوه بر معنای لغوی، در علوم مختلف در معانی گوناگونی به کار رفته، و با توجه به این 

یحی از معنای مورد بحث داشته باشیم. لغتنامه دهخدا معانی اصطالحی معانی است که می توانیم تصویر و شناخت صح

:مختلفی برای رجعت برشمرده است که به اختصار اشاره می شود  

.اصطالح فقهی: بازگردیدن مرد به سوی زن مطلقه خود در مدت قانونی و شرعی  

حرکت کوکب متحیره به سوی خالف اصطالح نجومی: رجعت نزد منجمان و اهل هیئت، عبارت است از حرکتی غیر از 

.توالی بروج و آن را رجوع و عکس نیز می نامند  

اصطالح عرفانی: نزد اهل دعوت عبارت است از رجوع و کال و نکال و مالل صاحب اعمال به سبب صدور فعل زشت از 

 افعال، یا متکلم گفتاری سخیف از اقوال.

عه شناسان به هنگام بحث از قانونمندی جامعه و تاریخ، بر این اصطالح جامعه شناسی: در علوم اجتماعی، برخی جام

باورند که قوانین تطورات تاریخی در همه جوامع مشترک است و تاریخ سه مرحله ربانی و قهرمانی و انسانی را طی می 

گویند.« رجعت»و « أدوار و اکوار»کند و همیشه این ادوار تکرار می شوند و آنان این حرکت تاریخ را   
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روشن است که هیچ کدام از معانی چهارگانه مذکور مورد بحث ما نیست و آنچه در این تحقیق مورد توجه است اصطالح 

.کالمی است  

اصطالح کالمی: رجعت در اصطالح کالمی )متکلمان( عبارت است از بازگشت برخی از اموات به دنیا بعد از ظهور حضرت 

.مهدی)عج( و قبل از قیامت  

رجعت، عبارت است از اینکه خداوند در هنگام ظهور حضرت مهدی)عج(، گروهی از شیعیان را »رماید: می ف سیدمرتضی

که قبال  از دنیا رفته اند، دوباره زنده می کند تا به ثواب یاری آن حضرت نائل شوند و دولت ]کریمه[ او را مشاهده کنند و 

«ز آنان انتقام بگیرد.نیز جمعی از دشمنان آن حضرت را دوباره زنده می کند تا ا  

معنای رجعت این است که خداوند، هنگام ظهور حضرت قائم)عج( دسته ای »قاضی ابن براج در تعریف رجعت می گوید: 

را که قبال  وفات نموده اند، دوباره زنده می کند تا به ثواب یاری و اطاعت آن حضرت و نیز ثواب از دوستان و پیروان وی 

«یند.جنگ با دشمنانش نائل آ  

خداوند گروهی از مردگان را به همان صورتی که در گذشته بودند، به دنیا برمی گرداند، و »می فرماید:  شیخ مفید

گروهی را عزیز و گروهی دیگر را ذلیل می کند و اهل حق را بر اهل باطل غلبه و نصرت می بخشد و مظلومان را بر 

«ظهور ولی عصر)عج( رخ خواهد داد. ظالمان و ستمگران غلبه می دهد. این واقعه هنگام  

عقیده شیعه در رجعت، بر اساس پیروی از اهلبیت)ع( چنین »دانشمند معاصر شیعی، عالمه مظفر دراین باره می گوید: 

است: خداوند عده ای از کسانی را که در گذشته از دنیا رفته اند، به همان اندام و صورتی که داشته اند، زنده می کند و 

برمی گرداند. به برخی از آنان عزت می دهد و پاره ای را ذلیل و خوار خواهد کرد و حقوق حق پرستان را از باطل به دنیا 

پرستان می گیرد و داد ستمدیدگان را از ستمگران می ستاند و این جریان یکی از رویدادهایی است که پس از قیام 

این جهان بازمی گردند، یا از ایمان باال برخوردارند یا  مهدی آل محمد به وجود می آید. کسانی که پس از مردن به

«افرادی در نهایت درجه فسادند و آن گاه دوباره می میرند.  

بنابراین، رجعت عبارت است از: بازگشت گروهی از مؤمنان محض و کافران محض پس از مردن و قبل از قیامت، به دنیا 

و ائمه)ع( به عنوان اشرف مؤمنان محض در بین رجعت کنندگان در حکومت حضرت مهدی)عج( و روشن است که انبیا 

 خواهند بود.

رجعت، مذهب قومی از عرب است که در زمان جاهلیت نزد »گفته اند: « رجعت»لغت شناسان اهل سنت نیز در تعریف 

ویند: همانا مرده، آنها معروف بوده و مذهب گروهی از فرقه های مسلمانان از صاحبان بدعتها و هواپرستان است که می گ

زنده شده و به دنیا برمی گردد، همان گونه که قبل از مرگ بوده است. از آن جمله اند گروهی از رافضیها که می گویند: 

علی بن ابیطالب)ع( در زیر ابرها پنهان است، پس خارج نمی شود با کسانی که همراه فرزندان او خارج می شوند، تا اینکه 

همچنین در صحیح مسلم از قول سفیان بن عیینه آمده است:  می دهد: همراه فالنی خارج شومنادی از آسمان ندا 

همانا رافضیها می گویند: به تحقیق علی)ع( در میان ابرها پنهان )زنده( است و خارج نمی شود با کسانی از فرزندانش »

« خواند که با فالنی خارج شو! میکه خارج شد ه اند، تا اینکه منادی از آسمان، ندا می دهد و علی)ع( را   

ناگفته نماند که حتی سیره نویسان اهل سنت نیز بدون تحقیق و تأمل، رجعت را با همین عبارت تعریف کرده و آن را از 

عتقادات شیعه امامیه دانسته اند.ا  
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در صحیح و ابن اثیر در با امعان نظر در تعاریف شیعه که درباره رجعت بیان شد، به روشنی درمی یابیم که تعریف مسلم 

، تعریف اصطالحی شیعه امامیه نیست؛ بلکه بن حجر عسقالنی در تهذیب التهذیبالنهایه و ابن منظور در لسان العرب و ا

خاطر  این عقیده غالت است و هیچ ربطی به شیعه امامیه ندارد، و ائمه اهلبیت)ع( آنها را لعن و نفرین نموده و از آنها به

ت جسته اند.این عقیده برائ  

إن المیت »اگر گفته شود: قسمتی از تعریف اهل لغت اهل سنت، همان تعریف رجعت اصطالحی است، آنجا که گفته اند: 

، در پاسخ باید گفت: این همان تعریف لغوی رجعت است که همه اهل لغت بدان «و یکون فیها حی ا  کما کانیرجع الدنیا 

اما بر رجعت اصطالحی مورد اعتقاد شیعه تطبیق  ،«ی بالرجوع الی الدنیا بعدالموتأفالن یؤمن بالرجعة، »تصریح داشتند؛ 

یا برای جنس است و یا برای استغراق و در هر دو صورت بر رجعت منطبق نیست؛ « المیت»نمی کند؛ زیرا الف و الم 

د و به دنیا برمی گردند و چون معنای عبارت این گونه می شود: به تحقیق، جنس مردگان )همه مردگان( زنده می شون

همان گونه که پیش از مرگ، زندگی می کردند به حیات خویش ادامه می دهند؛ در حالی که در تعریف رجعت گفته 

شده، همه مردگان برنمی گردند و زندگی زمان رجعت هم با زندگی قبل از مرگ متفاوت است؛ زیرا آنها که عزیز بودند، 

.  عزیر می شوندذلیل و آنها که ذلیل بودند،   

 

 رجعت از دیدگاه شیعه امامیه
اعتقاد به رجعت از باورهای مسلم و تردیدناپذیر شیعه است؛ تا بدانجا که پیروی مذهب تشیع و اعتقاد به رجعت متالزم 

با همین صفت معرفی شده اند و خرده گیران بر « اهلبیت)ع(»یکدیگر است و برخی از یاران و پرورش یافتگان مکتب 

عه نیز همین اعتقاد را وسیله نکوهش و مخالفت خویش قرار داده اندشی . 

اهمیت اعتقاد به رجعت و بازگشت نخبگان امت، پیش از قیامت به دنیا، در منابع اسالمی با بیانات گوناگونی مطرح شده 

اهد شد، برشمرده است. در برخی روایات روز رجعت را یکی از روزهای الهی که عظمت و قدرت الهی در آن متجلی خو

ایام اهلل عزوجل ثالثة یوم یقوم القائم و یوم الکرة و یوم القیامة؛ روزهای خدا سه روز است؛ »اند. امام باقر)ع( می فرماید: 

«می کند و روز رجعت و روز قیامت.روزی که قائم)عج( قیام   

 

؛ روزهای خدا چیست؟«ایام اهلل»منظور از   
ی فرماید: اینکه ایام خاصی به خدا نسبت داده می شود با اینکه همه روزها متعلق به در این باره م عالمه طباطبایی

خداست، نکته اش این است که در آن روزهای خاص، امر خدا چنان ظهوری می یابد که برای هیچ کس دیگری این 

قدرت و عظمت الهی ظهور  ظهور پیدا نمی شود؛ مثل مرگ که در آن هنگام تمام اسباب دنیوی از تاثیرگذاری می افتد و

و بروز می کند. ایشان در ادامه احتمال دیگری را در تفسیر ایام اهلل بیان می کند که ممکن است مقصود این باشد که 

نعمتهای الهی در آن روز ظهور خاصی می یابند، که آن ظهور برای غیر او نخواهد بود، مثل روز نجات حضرت 

مت، عزت و ذلت ظهور تام روزهایی است که امر الهی اعم ازنعمت یا نق« ایام اهلل»ر از ابراهیمائمه)ع( از آتش. پس منظو

 می یابد.
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در حدیثی از امام صادق)ع(، عدم ایمان به رجعت، همسنگ و هموزن انکار ایشان قرار داده شده و کسانی که به این 

لیس منا من لم یؤمن بکرتنا و لم یستحل »: معرفی شده اند« امامت و والیت»موضوع اعتقاد ندارند، خارج از دایره 

.«ایمان به رجعت نداشته باشد... متعتنا؛ از ما نیست کسی که   

من اقر بسبعة اشیاء، »آن حضرت در حدیث دیگری، یکی از شرایط ایمان را اعتقاد به رجعت برشمرده و فرموده است: 

اعتقاد داشته باشد، مؤمن است، و در میان آن هفت چیز هر کس به هفت چیز  ؛«من و ذکر منها االیمان بالرجعةفهو مؤ

ایمان به رجعت را ذکر فرمودند. الزمه چنین سخنی آن است که ایمان کامل زمانی حاصل می شود که عالوه بر اعتقاد به 

.توحید و...، اعتقاد به رجعت نیز وجود داشته باشد  

ب، برجسته تر از رجعت نبوده است؛ گرچه ممکن است در بر این اساس، در طول تاریخ تشیع هیچ شعاری در این مکت

ولی اعتقاد به اصل رجعت اجماعی و مورد اتفاق است.  اختالفات جزئی وجود داشته باشد. تفسیر بعضی از جزئیات آن

ازاین رو، بسیاری از اندیشمندان بزرگ شیعه، مانند شیخ مفید، سیدمرتضی، شیخ طوسی، امین االسالم طبرسی، سیدبن 

بر حقانیت و صحت رجعت از دیدگاه شیعه امامیه ادعای   و عالمه طریحی و... مجلسی، شیخ حر عاملی طاووس، عالمه

.اجماع و اتفاق کرده اند که به جهت اختصار به ذکر چند نمونه بسنده می شود  

 «دارند.  امت اتفاق نظرقبل از قی شیعیان بر وجوب بازگشت عده زیادی از مردگان به دنیا،»می فرماید: شیخ مفید .1

آثارش، چندین بار به اجماعی بودن مسئله رجعت اشاره کرده است؛ از جمله در رساله دمشقیات می  درسیدمرتضی .2

 گوید: 

شیعیان اجماع دارند که خداوند، هنگام ظهور حضرت مهدی)عج( گروهی از دوستان آن حضرت را برای یاری او و جمعی 

 از

اب، به دنیا بازمی گرداند...دشمنانشان را برای عذ  

رجعت از ضروریات مذهب شیعه امامیه است و شواهد قرآنی و احادیث »مرحوم طریحی در مجمع البحرین می نویسد: .3

( وارد شده که هر لیه السالم( بر آن مشهورتر از آن است که ذکر شود. حتی از طرف ائمه اطهار)علیه السالمعاهلبیت)

«داشته باشد، از ما )شیعه( نیست.ازدواج موقت ن کس ایمان به رجعت ما و  

حقانیت رجعت به تصریح آیات متعدد و روایات متواتر ـ بلکه متجاوز از »مرحوم شیخ حر عاملی در االیقاظ می نویسد: .4

از  حد تواتر ـ و اجماع امامیه ثابت است. احدی از علمای امامیه را سراغ نداریم که رجعت را انکار کرده و یا یکی

«ادله به رجعت یقین پیدا می کند.احادیثش را رد یا تأویل کرده باشد. هر فرد با انصافی با مطالعه این   

در این باره می گوید: اعتقاد به رجعت در تمام دوره ها مورد اجماع فرقه شیعه بوده و چون خورشید بر عالمه مجلسی .5

تد و کسی را یارای انکار آن نیستارک آسمان می درخش  

اینها نمونه هایی از گفتار برخی از بزرگان شیعه است که اگر کسی بخواهد در این باره تحقیق و بررسی کند، به صدها 

( بر حقانیت آن اصرار علیه السالممورد برمی خورد که اندیشمندان شیعه در اعصار مختلف به پیروی از ائمه اهلبیت)

و مفسران شیعه ها و رساله هایشان نقل نموده اندط به رجعت را در کتابورزیده و بیش از هفتاد محدث ثقه احادیث مربو

.آیات رجعت را در کتابهای تفسیری خود، تفسیر و تبیین و بر حقانیت رجعت استدالل کرده اند  
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( و سپس در زمان غیبت، به علیه السالم) نان شیعه در همان عصر حضور معصوماعالوه بر این، عده زیادی از دانشمند

و آن را به صورت مستدل و مبرهن بیان کرده و با مخالفین مناظره  ستقلی در اثبات رجعت اقدام نمودهارش کتابهای منگ

.و احتجاج نموده اند  

نکته شایان توجه این است که مطالب یاد شده مبنی بر ضرورت اعتقاد به رجعت بدان معنا نیست که از دیدگاه عقاید 

دین بوده و همپایه اعتقاد به توحید، نبوت و معاد می باشد؛ بلکه مانند بسیاری از  شیعی، اصل رجعت در شمار اصول

ضروریات دینی یا رویدادهای تاریخی انکارناپذیر، از مسلمات قطعی محسوب می گردد. به عنوان مثال، همه مسلمانان 

سال دوم هجرت به وقوع پیوست، اما باور دارند که جنگ بدر، نخستین غزوه ای بود که بین مسلمانان و مشرکان مکه در 

قطعیت چنین حادثه ای و اعتقاد به وقوع آن در زمره اصول عقاید اسالمی به شمار نمی آید. با این همه، کسی 

.ازمسلمانان را نیز یارای انکار آن نیست  

است، منکران رجعت را کافر ( گرفته علیه السالمشیعه در عین اعتقاد به رجعت که آن را از مکتب ائمه اهلبیت)»بنابراین، 

نمی شمرد، زیرا رجعت از ضروریات مذهب شیعه است، نه از ضروریات اسالم؛ ازاین رو، رشته اخوت اسالمی را با دیگران 

«خود ادامه می دهد.به خاطر آن نمی گسلد، ولی به دفاع منطقی از عقیده   

 

 رجعت از دیدگاه اهل سنت
و عقیده هواپرستان  ه و آن را از عقاید اعراب جاهلی،یهود و نصارابه شدت انکار کرد برادران اهل سنت اعتقاد به رجعت را

و... دانسته اند و هر کسی را که به رجعت معتقد باشد، کافر، کذاب، فاسق، خبیث و... معرفی نموده و  و بدعت گذاران

ت. آنان باالتر از اعتقاد به رجعت نیسمستحق انواع عذابهای دنیوی و اخروی شمرده اند. از دیدگاه آنان هیچ گناهی 

ولی معتقدان به رجعت را  ( را عادل و ثقه می دانند!علیه السالمحسین)ده ساالر شهیدان امام نقاتلین شهدای کربال و کش

می کنند.فاسق و غیر ثقه و... معرفی   

و درک صحیح آن بر نیامده اند و از این رو، رجعتی که شیعه امامیه بدان معتقد است، اهل سنت هیچ گاه در صدد فهم 

.ر منابع آنها نیز تعریف نشده استد  

همانا »ابوالحسین عبدالرحیم الخیاط معتزلی، مؤلف کتاب االنتصار، عدم اطالع خود را از رجعت این گونه توجیه می کند: 

ه در مجالس و کتابهای رجعت از اسرار مذهب شیعه است که همدیگر را به کتمان و اختفای آن سفارش می کنند و اینک

«ه مخفی می ماند و ظاهر نمی شود.خویش ذکر نکنند، مگر در کتابهایی ک  

بسیار جای شگفتی است که اندیشمندان رجالی اهل سنت وقتی در مقام جرح و تعدیل راویان حدیث، به دوستداران و 

ذاب است، غیر ثقه است و... علت همه این ( می رسند، در مقام معرفی آنان می گویند: او کعلیه السالمپیروان اهلبیت)

ذکر می کنند، بدون اینکه درباره مفهوم رجعت « رجعت»اوصاف و بی اعتباری احادیث آنان را ایمان و اعتقادشان به 

چیزی بگویند و توضیحی بدهند. گویا مفهوم رجعت مانند شرک به خدا، بت پرستی، انکار ضروریات دین و... برای 

!یهی ترین مفاهیم است که هیچ شرح و توضیحی نیاز نداردمسلمانان از بد  

علمای رجالی اهل سنت درباره دوستان و اصحاب ائمه)ع( اظهار نظرهای غیر منصفانه ای دارند که به چند نمونه اشاره 

:می شود  
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به رجعت غگوست؛ چون ایمان جابر جعفی، حدیثش ضعیف است، قسم به خدا ! او بسیار درو»ابو الحجاج می گوید: 

«دارد!  

ه گری او مذهب پست و بی ارزشی دارد، غلوکننده در شیع»می گوید: « عثمان بن عمیره»ابن حجر عسقالنی درباره 

«است، ایمان به رجعت دارد.  

وی درباره  همچنینو « او هیچ ارزشی ندارد، ایمان به رجعت داشته است!»عقیلی مکی درباره اصبغ بن نباته می گوید: 

بوده است، ایمان به  ابوحمزه ثمالی ضعیف الحدیث و بی ارزش»ازی چون ابوحمزه ثمالی می نویسد: شخصیت ممت

«رجعت دارد.  

داوود بن یزید )مثل جابر( به رجعت ایمان داشت. شعبی به آن دو می گفت: اگر من بر شما مسلط می »المزی می گوید: 

«به زنجیر می کشیدم و می آویختم!ا را می دوختم، سپس شدم و هیچ چیزی پیدا نمی کردم، مگر نخی، هر دو نفر شم  

خطاب به برادران اهل سنت می گوییم: این گونه که شما از راویان حدیث و معتقدان به رجعت تعبیر می کنید، اگر 

کسی اطالعی از مفهوم رجعت نداشته باشد و این نسبتهای ناروا را بخواند، برای وی علم یقینی حاصل می شود که 

تقاد به رجعت یک منکر و گناه نابخشیدنی، در حد انکار خداوند و یا شرک به خداست که مستحق این توهینها و اع

تحقیرها و عذابهاست. هر کسی این عقیده را داشته باشد مرتکب گناهی خواهد شد و باید زبانش قطع و به دار مجازات 

!آویخته شود  

« احادیث مربوط به آن،  -2از این جهت که وقوعش محال است؛ -1ود:ممکن است از دو جهت به رجعت ایراد وارد ش

دروغ است. بنا به فرض محال که این دو جهت درست باشد، اعتقاد به رجعت به این درجه از زشتی نیست که شما می 

دند )مانند، پندارید. چه بسا گروه هایی از مسلمانان به امور محال یا اموری که نص آشکار در مورد آن وارد نشده معتق

اعتقاد به جایز بودن گناه یا اشتباه برای پیامبر)ص(، یا اعتقاد به اینکه پیامبر)ص( جانشینی برای بعد از خود انتخاب 

ین نسبتهایی را به نکرد!(؛ ولی با این اعتقادات، نسبت کفر و خروج از اسالم را به آنها نمی دهیم که برادران اهل سنت چن

«ما داده اند!  

از جمله در روایات » ی تعجب است که برادران اهل سنت بیش از شیعه در این خصوص روایت نقل کرده اند؛ بسی جا

( بعد از رحلتش مانند ذوالقرنین دوباره به دنیا برمی گردد. همچنین علیه السالمآنها اشاره به این است که امیرالمومنین)

ند که بعد از مرگ و پیش از دفن و بعد از دفن به دنیا  ا نام برده ادر کتابهای آنها دیده شده که جماعتی از مردم عادی ر

!برگشتند و سخن گفتند و چیزها نقل کردند و سپس مردند  

حال که برادران اهل سنت، خود این گونه موضوعات را نقل کرده و در کتابهای خود نوشته اند، چرا حاضر نیستند قبول 

زگردند و چرا از روایات ائمه اطهار)ع( در خصوص رجعت، اظهار تنفر می کنند و کنند که اهلبیت)ع( دوباره به دنیا با

وشیعیان آنها راویان رجعت را دروغگو و... می شمارند؟ رجعتی که علمای ما و اهل بیت پیامبر اعظم اسالم و شیعیان آنها  

در نزد برادران اهل سنت با انکار  معتقدند از جمله عالئم و معجزات پیامبر اسالم)ص( است، چرا مقام آن رسول رحمت

رجعت باید از موسی و عیسی و دانیال پیامبر کمتر باشد؟ زیرا می دانیم که خداوند متعال به دست آنها مردگان بسیاری 

«هل سنت نیز آن را قبول دارند.را زنده گردانید و تمام علمای ا  
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میه نسبت می دهند، از عقاید غُالت و مفوضه است که رجعتی که برادران اهل سنت آن را )بدون تحقیق( به شیعه اما

« رجعت»هیچ ربطی به اعتقادات شیعه امامیه ندارد، جهت روشن شدن مطلب الزم است عقاید غالت و مفوضه را درباره 

:به اختصار مورد بررسی قرار دهیم  

 

 

 رجعت از دیدگاه غالت و مفوضه

 
ست می آید که فرق مختلف غالت، رجعت را در دو معنای کامال  متفاوت با بررسی عقاید غالت در باب رجعت، چنین به د

:با هم به کار می بردند  

را درباره بزرگانی که آن فرقه ها « بازگشت»معنای اول رجعت، شبیه رجعتی است که شیعه قائل است؛ یعنی رجعت و 

درباره محمد حنفیه به « کیسانیه»هی از فرقه خود را منسوب به آنها می کردند، به کار می بردند. نخست این معنا را گرو

همچنین به بعضی از غالت  قیامت به این جهان بازخواهد گشت.کار گرفتند و گفتند که او گرچه مرده است، اما قبل از 

و پیامبر اسالم و علی)ع( بودند کیسانیه نسبت داده شده است که قائل به رجعت همه پیامبران  

، اشعاری درباره یز که زمانی از عمرش را مذهب کیسانیه گذاراند و سپس شیعه امامی شدسیدحمیری، شاعر معروف، ن

)پیروان بیان بن « بیانیه»)پیروان صائد نهدی( و « صائدیه»)پیروان ابن کرب(، « کربیه»فرقه های  رجعت سروده است.

ند گشت و منتظر رجوع آنان بودند.واهسمعان( نیز معقدند که رهبرانشان به همراه یاران خویش، دوباره به دنیا بازخ  

:و علت استدبا بررسی تاریخ غالت، فکر رجعت به این معنا را در غالت دهه های بعد کمتر می یابیم و این به   

الف( شایع شدن فکر مهدویت در غالت متأخر، که با این فکر، آنان اصال  منکر مرگ رهبران خود می شدند و می گفتند 

.د و در آخرالزمان ظهور خواهند کردآنان غایب شده ان  

.ب( مطرح شدن رجعت به معنای دوم است که در ادامه بحث روشن می شود  

یا موسائیه « واقفیه»اما در بین فرقه هایی غیر از غالت نیز رجعت به معنای اول را می بینیم که از جمله می توان گروه 

اظم)ع( آخرین امام است و او از دنیا رفته، ولی بازخواهدگشت. البته )موسویه( را برشمرد. آنها معتقد بودند امام موسی ک

همچنین از  از غالت دانسته اند.این فرقه که هم اکنون منقرض شده اند، از غالت نبودند، اما بعضی از نویسندگان آنها را 

معتقد بودند. بعضی از نام برده شده است که به امامت و غیبت و رجعت امام صادق)ع( « جعفریه»فرقه ای به نام 

نیز از غالت به حساب آورده اند. نویسندگان به اشتباه این فرقه را  

رجعت به معنای دوم در نزد غالت، در حقیقت بخشی از نظریه تناسخ است که نزد آنها معروف بود. به این معنا که 

« رجعت و کرّات»ه نظریه ه از آن بهنگامی که روح از پس مردن بدنی، به بدن دیگر می رود، این همان رجعت است ک

)یعنی دفعه ها( می گویند که طبق نظریه تناسخ غالت، یک روح به دفعات « کرّات»به این جهت به آن  می کنند.

 .فراوانی از بدنی به بدن دیگر منتقل می شود

ای دوم که غالت بدان بسیاری از برادران اهل سنت )بدون تحقیق( رجعت مطرح شده نزد شیعه امامیه را به همین معن

در حالی  ریه رجعت شیعه را محکوم می کنند.معتقدند دانسته اند و بر این اساس به شدت به شیعه امامیه می تازند و نظ
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که روشن شد این معنای رجعت در حقیقت تحریف رجعت شیعه امامیه است و شیعه امامیه همان گونه که به شدت با 

.، با این معنای رجعت نیز مخالف استتناسخ و دیدگاه غالت مخالف است  

اهل سنت تعریف کرده اند و به شیعه  و به تبع آنها سیر ه نویسان تی که ارباب معاجیم و لغت شناسانبه هر حال رجع

از عقاید غالت و مفوضه است و هیچ ربطی به اعتقادات جابر ند، همچون تعریف سفیان بن عیینه،امامیه نسبت می ده

گان شیعیان و از خواص اصحاب امام باقر و امام صادق)ع( است ندارد. در اینجا به شهادت دو تن از جعفی که از بزر

:دانشمندان شیعه امامیه و اهل سنت اکتفا می شود  

طیاره غالی، در بعضی از کتابهای خود منکرات بسیاری را ذکر نموده است. سپس از شریک نقل »می گوید:  شیخ طوسی

بنان بن عمر نبطی و غیر اینها می گفتند: امام صادق)ع( برای فضل بن عمرجاهلهای منحرف، ماثل ممی کند: عده ای از 

آنان از پدر و جدش نقل نموده که رجعت پیش از قیامت است. همانا علی)ع( زنده است و در میان ابرها با باد پرواز می 

ش( حرکت می کرد... . قسم به خدا، جعفر بن کند. و او بعد از مرگ سخن می گفت و بر روی مغتسل )محل غسل دادن

محمدائمه)ع( هرگز چنین چیزهایی را نگفته است؛ بلکه همه اینها منکرات دروغ را بر آن حضرت جعل نموده اند تا به 

«ر نموده و از مردم مالی بگیرند!این وسیله شکم خویش را سی  

از متفکران زیرک یهود، عبداهلل بن سبأ است که »رشکنیهای یهود می گوید: جریشه در ضمن توضیح توطئه ها و کا

گروههای غالی شیعه به او برمی گردند )او از مؤسسین طوائف غالت است( و او معتقد به مذهب رجعت و مذهب حلول 

بود که برای مردم بود و گمان می کرد که ابن ملجم ملعون، علی)ع( را نکشته است، بلکه آن کسی که کشته شد شیطان 

به صورت علی)ع( متصور شده بود. اما علی)ع( به سوی آسمان باال رفته تا اینکه به عنوان مهدی منتظر به سوی زمین 

«ام بگیرد و اقامه عدل و حق کند!برگردد و از دشمنانش انتق  

همه ائمه اهلبیت)ع( زنده اند و در  برخی از غالت تنها به زنده بودن امام علی)ع( اعتقاد نداشتند، بلکه معتقد بودند که

آخرالزمان برمی گردند. در حالی که در منابع روایی اسالم روایات فراوانی از حضرات معصومان)ع( وجود دارد که داللت 

:می کند ائمه اهلبیت)ع( واقعا  به شهادت رسیده اند  

ه می فرمایید درباره قومی از شیعیانتان که فرزند رسول خدا! چ»عبداهلل بن فضل می گوید از امام صادق)ع( پرسیدم: 

«د و ما از آنها مبرا و بیزاریم.قائل به زنده بودن ائمهائمه)ع( هستند؟ حضرت فرمود: آنها شیعیان ما نیستن  

همچنین امام رضا)ع( در یک روایت طوالنی ضمن بیان ویژگیهای امام و حوادثی که بعد از پیامبر)ص( واقع می شود و 

از چیزهایی که جبرئیل به پیامبر)ص( خبر داده است این است »ن به آن حضرت خبر داده است می فرماید: جبرئیل امی

که همه امامان یازدگانه )غیر از امام دوازدهم( بعد از پیامبر)ص( با شمشیر و یا زهر به شهادت می رسند و همه آنها را 

ونه که غالت و مفوضه می گویند )خداوند آنها را از رحمتش طاغوتهای زمانشان حقیقتا  به شهادت می رسانند، نه آن گ

دور کند(، چون آنها معتقدند که ائمهائمه)ع( حقیقتا  کشته نشده اند؛ بلکه امر آنان برای مردم مشتبه شده )و مثل 

«ویند و غضب خداوند بر آنها باد.حضرت عیسی به آسمانها برده شده اند(. پس اینها دروغ می گ  

ین عقاید انحرافی در میان غالت و مفوضه مشهور و رایج بود؛ چون برخی از روایات داللت می کنند که متأسفانه ا

دشمنان اهلبیت)ع( این اندیشه را در میان عموم مردم دامن می زده اند و در گسترش آن تالش می کرده اند تا قاتالن 

تی بر آنها نباشد.، تبرئه شوند و مالمائمهائمه)ع( که از شجره ملعونه بنی امیه و بنی عباس بوده اند  
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در بعضی از احادیث، ائمه اهلبیت)ع( به شیعیان و یاران خود به طور مکرر فرمان می دادند که با افکار انحرافی غالت و 

مفوضه مبارزه نمایند و از مجالست و معاشرت با آنها خودداری کنند و با آنان هیچ گونه رابطه ای نداشته باشند و به 

صوص ارتباط با غالت را برای جوانان خطرناک معرفی نموده اند. و بر همین اساس است که در منابع روایی، این خ

:گروههای انحرافی از یهود، نصارا، مجوس و مشرکین بدتر دانسته شده اند  

ند؛ زیرا آنان بدترین برحذر دارید جوانان خود را از غالت، تا آنان را فاسد نکن»از امام صادق)ع( نقل شده که فرمود: 

مخلوقات خدا هستند، بزرگی و عظمت خدا را کوچک می نمایید و برای بندگان خدا ادعای خدایی می کنند. به خدا 

«، نصارا، مجوس و مشرکین بدترند.قسم! غالت از یهود  

پوست و گوشت و  ای سدیر! گوش و چشم و مو و»و نیز در روایتی دیگر آن حضرت خطاب به سُدیر صیرفی می فرماید: 

خون من از اینها )غالت و مفوضه( بیزار است. خدا و پیامبرش از آنها بیزارند. اینها بر دین من و دین پدرانم نیستند. به 

«.خداوند سوگند! خداوند در روز قیامت من و آنها را با هم جمع نخواهد کرد، مگر آنکه بر آنها غضبناک باشد  

غالیها کافرند و مفوضه ها مشرک. کسی که با آنها »مفوضه سؤال شد و آن حضرت فرمود:  از امام رضا)ع( درباره غالت و

بنشیند، یا با آنها مخلوط شود، یا با آنها و بخورد و بیاشامد، یا با آنها وصلت کند یا کسی از آنها را به ازدواج درآورد... یا 

یا به کوچک ترین کلمه ای آنها را یاری کند، از تحت والیت آنها را امین بر امانت بشمارد، یا گفتارشان را تصدیق کند، 

«یت ما اهل بیت بیرون رفته است.خداوند و والیت پیامبرش و وال  

به هر حال با کمترین تتبع در منابع اصیل روایی اسالم و شواهد تاریخی به خوبی درمی یابیم که ائمه اهلبیت)ع( به 

ساسیتی فوق العاده داشتند و سعی می کردند هرگونه انتساب غالت را به شیعه غالت و مفوضه و دیدگاه انحرافی آنان ح

امامیه و ائمه اهلبیت)ع( منتفی نمایند. چنان که شاهد گویای این ادعا کثرت احادیثی است که درباره لعن این گروههای 

ن غیر اسالمی و نیز فرق اسالمی وارد انحرافی و بیزاری و تنفر از آنها وارد شده، به گونه ای که درباره هیچ یک از ادیا

.نشده است  

غالت و عقاید مختلف آنان، دستاویزی برای دشمنان و مخالفان شیعه پدید آورد، تا با مطرح کردن عقاید غالت و انتساب 

در این  آن عقاید به شیعه امامیه، چهره آنها را مشوه و آلوده نشان دهند و همگان را از آن منزجر و متنفر کنند. البته

میان نیز برخی از ناآگاهان اهل سنت و مستشرقان و دگراندیشان، بدون تحقیق و تفحص درباره عقاید شیعه، اتهاماتی را 

که در کتب پیشینیان آمده، بدون تحقیق از صحت و سقم آنها، در کتابهای خود تکرار کرده اند. بسیار جای تأسف است 

ر اثر بی اطالعی و یا تعصب، هیچ تفاوتی بین غالت ـ که عقایدشان این همه که حتی شرح حال نویسان اهل سنت نیز د

در منابع روایی اسالم تکذیب شده و از مجالست و معاشرت با آنها منع شده است ـ و شیعه اثنا عشری قائل نیستند. در 

استعمال شود بر شیعیان بیش از آنکه بر غالیهای واقعی « غالی و غالت»کتابهای رجالی برادران اهل سنت اصطالح 

ئمه)ع( یاد و یا از ایمان ابوطالبامامت شیخین را قبول نداشته باشنددوازده امامی به کار رفته است؛ حتی کسانی را که ا

چنان که در برخی از منابع اهل سنت درباره جابر بن یزید جعفی که یکی از اصحاب به نام  کنند، غالی می شمرند.

؛ همانا جابر، حدیثش ضعیف و از شیعه های بر کان ضعیفا  من الشیعة الغالیةأن جا»شده است: ائمه)ع( است چنین یاد 

«!غالی است  
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ابن حجر عسقالنی در  «، از شیعیان علی)ع( و غالت است.میثم کنانی خرمافروش»المزی درباره میثم کنانی می گوید: 

در جای دیگر درباره مؤمن الطاق می گوید:  همچنین «ت.هشام بن حکم از غالت اس»لسان المیزان می نویسد: 

«ا از غالت رافضی ذکر نموده است.محمدبن جعفر شیطان الطاق! )مؤمن الطاق( ابن حزم، او ر»  

البته هیچ یک از افراد یاد  «و پدرش از غالیان رافضی هستند. او»عقیلی مکی درباره عبداهلل بن جبیر اسدی می نویسد: 

ی نیستند، بلکه همگی سلیم المذهب و از خواص اصحاب ائمه اهلبیت)ع( و بزرگان شیعه شده از گروههای ضاله غال

.دوازده امامی هستند  

.در مقدمه کتاب التنبیه و الرد علی اهل االهواء و البدع آمده است  

او بود که  الف( عبداهلل بن سبأ ]شخصیت ساختگی و افسانه ای[ به وجود آورنده نظریه وصیت در میان شیعیان بود و هم

.علی)ع( را ملقب به وصی کرد  

ب( شیعیان به برتری دادن علی)ع( بر دیگران اکتفا نکردند و به این قانع نشدند که علی)ع( افضل مردمان و فردی 

معصوم است، بلکه او را به مرتبه خدایی رساندند، به گونه ای که بعضی از آنان گفتند: در علی)ع( جزء الهی حلول کرده 

.گفته می شود: اولین کسی که خدایی علی)ع( مطرح کرد، ابن سبأ بوداست و   

.ج( هم او بود که نظریه رجعت را پدید آورد  

د( باألخره باید گفت که بسیاری از عقاید شیعیان تندرو، ساخته دست زندیقان فارسی مانند مانویها و مزدکیها و نیز 

بر خواننده آگاه بی پایگی این ادعاها  عقاید یهود یافت می شود. رجعت دریهودیان می باشد و اصل اعتقاد به حلول و 

 .بسی روشن است و نیازی به توضیح نیست

بعضی از مستشرقان نیز با مراجعه به کتابهای اهل سنت و بدون تحقیق و تفحص در کتابهای اصیل شیعه، از روی نادانی 

داده اند و در جهان غرب، شیعه را به صورتی کریه معرفی  یا تعمد، عقایدی را که به غالت مربوط بود، به شیعه نسبت

.کرده اند  

با توجه به مطالب یاد شده، درمی یابیم که منشأ اختالف نظر شیعه و سنی در باب رجعت، در آغاز در تفسیر رجعت بوده 

و تنفر واقع شده اند  است، برادران اهل سنت، رجعت را طبق نظر غالت و مفوضه ـ که در لسان روایات اسالمی مورد لعن

ـ تفسیر و تعریف می نمودند و انکار می کردند؛ اما شیعیان، رجعت را طبق نظر خویش که مؤید ادله اربعه است تفسیر و 

اثبات می کردند. در نتیجه نزاع در آغاز، لفظی بوده است؛ چون رجعت مورد اعتقاد غالت، به اتفاق مسلمانان باطل و بر 

بین مسلمانان، بلکه یات( و تاریخ است. در آنچه شیعیان دوازده امامی معتقدند هیچ اختالفی خالف عقل، نقل )روا

 موحدان نیست.

بنابراین نزاع شیعه و سنی در باب رجعت در آغاز، لفظی بوده است؛ ولی در اثر تعصب کورکورانه و عدم درک صحیح 

ه( و جهل و حسادت، به مرور زمان به صورت یک و عدم تفکیک بین عقیده غالت و شیعه )حصول شبه« رجعت»مفهوم 

اختالف اساسی و عقیدتی تبدیل شده است؛ زیرا رجعت مورد اعتقاد شیعه جز اعتقاد به ثبوت قدرت خداوند متعال در 

.زنده کردن مردگان قبل حشر اکبر )قیامت( نیست  

 

 دالئل اثبات و صحت رجعت از دیدگاه شیعه
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:ه شده است که به عمده ترین آنها در این نوشتار اشاره می شودبرای اثبات رجعت ادله ای اقام  

 رجعت از سنخ معاد جسمانی است
نخستین دلیلی که برای اثبات رجعت بدان تمسک شده است، همسنخ بودن آن با معاد جسمانی است. بنابراین، با همان 

.امکان رجعت نیز قابل اثبات است ادله ای که معاد جسمانی اثبات می شود،  

توضیح اینکه رجعت و معاد جسمانی، دو مصداق یک حقیقت اند که همان دوباره زنده شدن باشد. پس اگر دوباره زنده 

حکم األمثال فی »شدن، امری ممکن باشد، رجعت نیز ممکن خواهد بود؛ زیرا همان گونه که به اثبات رسیده است: 

گر معاد جسمانی ممکن باشد، رجعت که مثل آن است نیز ممکن پس بر اساس این قاعده، ا«. مایجوز و فیما الیجوز سواء

خواهد بود. از آنجا که در باب معاد، مسلمانان نه تنها امکان آن، بلکه وقوع آن را نیز امری مسلّم می دانند، پس منطقا  

فی میان مسلمانان می گوید: هیچ گونه اختال هیچ مسلمانی نمی تواند در امکان رجعت تردید کند. از این رو، سیدمرتضی

در امکان و مقدور بودن آنچه شیعه در مسئله رجعت می گوید برای خدا نیست؛ اختالفی که هست این است که آیا 

در آینده واقع خواهد شد یا خیر. چنین چیزی  

است که نیز برخی از از اندیشمندان اهل سنت تصریح کرده اند که اصل احیای پس از مرگ و برگشتن به دنیا از اموری 

در آینده است. مقدور خداوند است و نمی توان در آن تردید کرد؛ اختالفی که هست، در وقوع آن  

 

 دالئل و شواهد قرآنی
از نظر شیعه، قرآن به مسئله رجعت پرداخته و ثبوت و وقوع آن را هم در امتهای گذشته و هم در آخرالزمان و در آیات 

به طور کلی آیاتی را که درباره رجعت وارد شده را می توان به دو دسته متعددی به صورت مفصل بیان کرده است. 

تقسیم کرد: دسته ای که بر وقوع رجعت در امتهای گذشته داللت دارد و دسته ای که بر وقوع آن در آینده داللت می 

 کند

 

 الف. دالیل ثبوتی و وقوعی رجعت
 

ذشته دارد می توان در قالب یک قیاس منطقی به صورت زیر استدالل به آیاتی را حکایت از وقوع رجعت در امتهای گ

:بیان کرد  

رجعت امری است که بارها در امتهای پیشین رخ داده است و هر امری که در امتهای گذشته رخ داده باشد، در این امت 

نکته شایان  شد. ت در این امت نیز واقع خواهد)امت پیامبر اسالم( نیز واقع خواهد شد، پس نتیجه می گیریم که رجع

توجه اینکه همان گونه که مالحظه می شود، استدالل مزبور به صورت شکل اول از اشکال چهارگانه استدالل منطقی 

است که در صورت تمام بودن مقدمات آن، در صحت نتیجة آن نمی توان تردید کرد. اکنون باید دید آیا مقدمات آن تمام 

)صغری( به آیات زیر که همگی بر وقوع رجعت در امتهای گذشته داللت دارد،  است یا خیر؟ برای اثبات مقدمه نخست

:تمسک شده است  



17 
 

آیا ندیدی گروهی را که از ترس مرگ از خانه های خود »مرگ چند هزار نفر و حیات دوباره آنان: قرآن کریم می فرماید: 

، پس خداوند آنها را زنده کرد، که «بمیرید» بیرون رفتند، در حالی که هزاران تن بودند، پس خداوند به آنها فرمود:

این آیه  {243بقره :}«شتر مردمان سپاسگزاری نمی کنند.خداوند به بندگان خود صاحب فضل و احسان است، اما بی

شریفه بیانگر این است که آنچه در امتهای گذشته رخ داده در این امت) امت پیامبر اسالم( نیز رخ خواهد داد و یکی از 

ایع مسئله رجعت و زنده شدن مردگانی است که در زمان ابراهیم و موسی و عیسی و عزیر و ارمیا و غیر ایشان آن وق

اید در این امت نیز اتفاق بیفتد.اتفاق افتاده ب  

د در تفسیر این آیه شریفه، مفسران سخنان فراوانی بیان کرده اند که آیا شمار آنها ده هزار، سی هزار، چهل هزار و یا هفتا

و اینکه آیا از ترس طاعون فرار کردند، یا از وبا و یا از در شرق واسط« داوَرْدان»یا اهل  هزار نفر بوده و آیا اهل شام بودند و

جهاد، ولی اتفاق نظر دارند که آنها هزاران نفر بوده اند که از ترس مرگ، از خانه و کاشانه خود گریختند و به فرمان 

ک بار دیگر به این جهان برگشتند. ا رفتند و به قدرت پروردگار یخداوند در یک لحظه از دنی  

ولی برخی دیگر تصریح کرده اند که بدن آنها آنها را هشت روز بیان کرده اند؛ برخی از مفسران فاصله مرگ و زنده شدن

و امام رضا)ع( تعبیر« یروزگاری بس طوالن»به  امام صادق)ع( از این فاصله ه و استخوانهایشان پوسیده بود.کامال  فرسود

ه شدن، شصت سال بیان فرموده است.هزار نفر و فاصله مرگ آنان را تا هنگام زند35تعداد آنها را   

از امام باقر)ع( روایت شده که آنها به زندگی خود بازگشتند، در خانه های خود مسکن گزیدند، با همسران خود زندگی 

.و معنای رجعت چیزی جز این نیست د.گاه با اجل طبیعی از دنیا رفتنکردند، آن   

یا همانند کسی که از کنار دهکده ای گذشت، که دیوارها بر روی سقفهای آن فرو »زنده شدن پس از صد سال مرگ: 

ریخته بود. گفت: چگونه خداوند اینها را پس از مرگشان زنده می کند؟ خداوند او را یکصد سال میراند، سپس زنده کرد و 

چقدر درنگ کرده ای؟ گفت: یک روز یا قسمتی از آن. فرمود: نه، بلکه یکصد سال درنگ کردی. به غذا و به او فرمود: 

نوشیدنیهایت بنگر که هیچ گونه تغییر نیافته اند، ولی به االغ خود نگاه کن )که چگونه متالشی شده(، برای اینکه تو را 

ه کن که چگونه آنها را برداشته به یکدیگر پیوند می دهیم و نشانه ای برای مردمان قرار دهیم. اینک به استخوانها نگا

انم که خدا بر هر چیزی گوشت بر آنها می پوشانیم. هنگامی که )این حقیقت( بر او آشکار شد، گفت: می د

{259بقره:}«تواناست.  

با آثار مرگ و نیستی در بیشتر مفسران معتقدند که یکی از پیامبران الهی در راه سفری طوالنی از روستایی عبور کرد و 

این سرزمین روبه رو شد، به یاد رستاخیز و زنده شدن مردگان افتاد و در حالی که قدرت کامل خدا را باور داشت، با 

شگفتی از خود پرسید: مردگان این روستای ویران را بعد از درنگ دراز مدت در قبر چه کس حیات دوباره می بخشد؟ 

یراندن وی پاسخ این پرسش را بیان فرمود. او مرد، مرکبش از هم متالشی شد، ولی غذایی که آن گاه پروردگار بزرگ با م

همراه داشت هیچ گونه دگرگونی نیافت. پس از صد سال زنده شد و گمان کرد که تنها یک نیمروز خوابیده است؛ زیرا 

به مرکب پوسیده خود نگریست، دریافت هنگام ظهر جانش را ستاندند و پیش از غروب آفتاب به دنیا بازگشت؛ اما چون 

که مرده و بار دیگر زنده شده است و هنگامی که این مرکب در مقابل دیدگان او زنده شد، باور کرد که خدای سبحان 

را در روز قیامت زنده می نماید. همه مردگان  

به اذن خداوند متعال حیات  این آیه شریفه صراحت دارد که شخص مزبور به مدت صد سال از دنیا رخت بربسته و سپس

مجدد یافته است، و این نمونه ای روشن بر امکان بازگشت مجدد ارواح به دنیا می باشد. به هر حال، آنچه مسلم است، 
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ر این است که به نصّ قرآن کریم خداوند شخصی را یکصد سال تمام میرانده، سپس او را زنده کرده و مرکبش را نیز د

موده است.برابر دیدگانش زنده ن  

هنگامی که عُزَیر به شهر آمد و به کسان خود گفت که من عُزَیر هستم، باور نکردند، پس تورات را از حفظ خواند، آن گاه 

از امام علی)ع( روایت شده که هنگامی که عُزَیر از خانه بیرون  سی جز او تورات را از حفظ نداشت.باور کردند؛ زیرا ک

ه سالگی بود و یر پنجاه سال داشت، اما چون به خانه بازگشت، او با همان طراوتِ پنجارفت، همسرش حامله بود و عُزَ

 پسرش صد ساله بود.

 خوارج بود، به آن استدالل فرمود.این داستان یکی از روشن ترین ادله رجعت است که امام علی)ع( در برابر ابن کوّا که از 

ده اند و دانشمندان شیعه نیز در طول قرون و اعصار، در کتابهای دیگر امامان معصومائمه)ع( نیز به آن استدالل کر

دتی خود به آن استناد نموده اند.تفسیری و عقی  

زنده شدن گروهی از بنی اسرائیل: حضرت موسی)ع( هفتاد نفر از برگزیدگان قوم خود را به کوه طور برد، تا شاهد گفت 

متعال باشند، هنگامی که به کوه طور رسیدند و گفتگوی حضرت  وگوی ایشان با خدا و دریافت الواح از سوی خداوند

ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم، مگر اینکه خدا را آشکارا به ما »موسی)ع( را با خدا مشاهده کردند، گفتند: 

گیختیم، شاید بنمایانی؛ پس صاعقه شما را در برگرفت، در حالی که می نگریستید. سپس شما را بعد از مرگتان بران

{56-55بقره:}«اسگزاری کنید.سپ  

این آیات شریفه به داستان گروهی از پیروان حضرت موسی)ع( اشاره می نماید که خواستار دیدار خدا بودند هر چه 

حضرت موسی)ع( آنها را از این خواسته جاهالنه منع کرد، آنان بر خواهش خود اصرار ورزیدند، تا سرانجام صاعقه آمد و 

آنها را نابود کرد. ولی خداوند آنان را حیات دوباره بخشید. مفسران معتقدند که این آیات درباره هفتاد نفر از قوم همه 

بنی اسرائیل نازل شده است، همانان که برای میقات پروردگار برگزیده شدند و به سبب جهالت گرفتار عذاب گردیدند: 

گزید، پس چون لرزش شدید آنان را فراگرفت، موسی عرضه داشت: موسی هفتاد نفر ازمردان را برای میقات ما بر»

{153اعراف:}«ان را پیش از این هالک می کردی.پروردگارا اگر می خواستی من و ایش  

آن حضرت عرضه داشت: بار پروردگارا! اگر این گروه زنده نشوند، من چگونه به سوی قوم خود بروم؟ آنها مرا به قتل اینان 

خت! خداوند منان بر او منت نهاد و آنها را زنده کرد و همراه حضرت موسی به سوی خانه و کاشانه خود متهم خواهند سا

باز گشتند. در مورد سرگذشت آنها هیچ اختالفی بین امت اسالمی نیست و قرآن کریم به صراحت از مرگ آنها و سپس 

{56بقره:}«تیم، تا شاید سپاسگزار باشید.یخآن گاه شما را پس از مرگتان برانگ»زنده شدنشان سخن گفته است:   

قرآن کریم به روشنی تأکید می کند که آنها به وسیله صاعقه جان سپردند، سپس با قدرت پروردگار، دوباره زنده شدند و 

.چیزی جز زنده شدن پس از مرگ نیست« رجعت»معنای   

از آن روست که گاهی انسان بعد از « موت»کلمه  به« بعث»مقید کردن کلمه »بیضاوی در تفسیر انوارالتنزیل می نویسد: 

ت خود را از دست بی هوشی یا خواب برانگیخته می شود )که آن را نیز بعث می گویند(، ولی اینان در اثر صاعقه حیا

«داده بودند.  

جامع طبری در  «گ یک شبانه روز به طول انجامید.صاعقه آنان را میراند و این مر»همچنین در کشاف آمده است: 

سیوطی در تفسیر  «شدند و به مقام پیامبری رسیدند.صاعقه آنان را هالک کرد، سپس برانگیخته »البیان می نویسد: 
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درالمنثور و تفسیر الجاللین و ابن کثیر دمشقی و فخر رازی، نیز بر همین معنا تأکید ورزیده اند و برانگیختن بعد از 

.، تعبیر کرده اند«زنده کردن»به صاعقه را   

مفسران شیعه، مانند شیخ طوسی در تبیان و شیخ طبرسی در مجمع البیان نیز بر همین عقیده اند، و به طور کلی تتبع 

در کتب تفسیر بیانگر آن است که همه نویسندگان کتب تفسیر همگام با مفسران نخستین قرآن، مانند قتاده، عکرمه، 

ه هفتاد تن از افراد قوم بنی اسرائیل در اثر صاعقه ای آسمانی جان سدی، مجاهد و ابن عباس بر این نظر اتفاق دارند ک

.خود را از دست دادند و خدا بر ایشان مرحمت فرمود و برای دومین بار آنان را به دنیا بازگرداند  

به  این هفتاد نفر ـ برگزیدگان حضرت موسی)ع(ـ پس از مرگ زنده شدند،»امام علی)ع( در مورد این هفتاد نفر فرمود: 

«رسیدن اجلشان از دنیا رفتند.خانه های خود رفتند، ازدواج کردند، صاحب اوالد شدند و پس از فرا  

و اذ قتلتم نفسا فادا راتم فیها واهلل مخرج ما کنتم تکتمون، فقلنا اضربوه ببعضها کذلک »زنده شدن مقتول بنی اسرائیل: 

این داستان پیرمردی است که ثروتی سرشار و نعمتی بی ؛{73-27بقره:}«تی و یریکم آیاته لعلکم تعقلونیحی اهلل المو

شمار و پسری یگانه داشت که پس از مرگ پدر همه آن ثروت به او منتقل می شد، ولی عموزادگانش که تهیدست بودند 

بستند و به بر او حسد کردند و او را به قتل رسانیدند و جسدش را در محله قومی دیگر انداختند و تهمت قتل را به آنها 

خونخواهی برخاستند. اختالف شدیدی پدید آمد و کار پیکار به محضر حضرت موسی)ع( کشیده شد تا در میان آنها 

داوری کند. آن گاه خدا به حضرت موسی وحی کرد که به همان خویشاوندان فرمان دهد گاو ماده ای را ذبح کنند و 

.زنده شود و قاتل خود را معرفی کندقسمتی از بدن این گاو را بدن مقتول زنند تا او   

ر ساختند و در هر بار هر گاو ماده ای را که ذبح می کردند کفایت می کرد، ولی آنان با پرسشهای بیجا کار خود را دشوا

گفته شد که آن نشانه فقط با یک گاو تطبیق نمود که متعلق به کودکی یتیم بود. ناگزیر آن {67-12}بقره: یینشانه ها

یمت بسیار گزافی خریدند و سر بریدند و قسمتی از بدن گاو را به بدن مقتول زدند، او با قدرت الهی زنده شد و را به ق

گفت: ای پیامبر خدا! مرا پسر عمویم به قتل رسانیده است، نه آنها که به قتل متهم شده اند و حضرت موسی)ع( امر 

ود: پسر عمویش را قصاص کردند.فرم  

بدین معنا که رویداد « و خدا این گونه مردگان را زنده می کند»از نقل این داستان می فرماید:  پروردگار مهربان پس

مذکور نشانی از قدرت خلل ناپذیر الهی بر زنده کردن مردگان بوده و هیچ کس را نرسد که به انکار این و اقعیت مسلّم 

.دست یازد  

« بعض»ت وجود ندارد، و تنها اختالفات جزئی آنان به کلمه در میان مفسران هیچگونه اختالفی درباره این شرح آیا

مربوط می شود، و به طور دقیق معلوم نیست کدام عضو گاو را به چه بخشی از بدن مقتول تماس دادند. سیوطی در 

، درالمنثور، طبری در جامع البیان و ابن کثیر در تفسیر خود نقل می کنند که در اثر این کار شخص مقتول زنده شد

ود را نام برد و از دنیا رفت.قاتل خ  

این سخن، خطابی است از خداوند به بندگان مؤمن و »می نویسد: « کذلک یحی اهلل الموتی»طبری در شرح جمله 

احتجاجی است با مشرکانی که رستاخیز را دروغ می شمردند، یعنی، ای تکذیت کنندگان حیات پس از مرگ ! از زنده 

ت بیاموزید؛ زیرا همان گونه که من این شخص را حیات دوباره بخشیدم، مردگان را نیز بعد شدن این شخص مقتول عبر

«روز قیامت زنده خواهم نمود. از درگذشتشان در  
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پس »فخر رازی و زمخشری و بیضاوی معتقدند که در کالم خدا جمله هایی پنهان است و در حقیقت چنین بوده است: 

که جمله بعدی « به عضوی از گاو بزنید، آنان این کار را انجام دادند و مقتول زنده شد گفتیم که قسمتی از بدن مقتول را

در میان مفسران شیعه نیز کسی جز این نگفته و همگی داستان یاد شده را کار  این جمله پنهان داللت می کند.بر وجود 

.خارق العاده ای می دانند که بازگوکننده قدرت انکارناپذیر خداوندی است  

و رجعت  رگشت اهل ایوبو ب است، می توان به رجعت اصحاب کهف از دیگر موارد رجعت که در امتهای گذشته رخ داده

و... اشاره کرد؛ البته اذعان به رجعت در امتهای گذشته، اختصاص به قر آن کریم ندارد، بلکه در برخی از  ذی القرنین

.که در پایان همین مبحث به آن اشاره خواهد شدکتب آسمانی ادیان دیگر نیز اشاراتی به رفته است،   

بدین ترتیب، تردیدی در تمام بودن مقدمة نخست )صغری= وقوع رجعت در امتهای پیشین( باقی نمی ماند؛ اما آیا هر 

(چیزی که در امتهای گذشته واقع شده باشد، در این امت نیز رخ خواهد داد؟ )کبری  

ث نبوی مورد قبول شیعه و اهل سنت تمسک شده است. مضمون این حدیث که برای اثبات این مقدمه )کبری( به حدی

، در هر چیزی که در امتهای پیشین رخ داده باشد»با تعابیر مختلف روایت شده، چنین است که پیامبر اعظم می فرماید: 

اد در کی )ذره ای( کم و زیهر اتفاقی که در بنی اسرائیل رخ داده بدون اند»و نیز فرمود:  «این امت نیز رخ خواهد داد.

«این امت هم رخ می دهد.  

به آن خدایی که جانم به دست اوست، شما مسلمانان با هر سنتی که در امتهای »همچنین در کالمی دیگر می فرماید: 

به گذشته جریان داشته روبه رو خواهید شد و آنچه در آن امتها جریان یافته مو به مو در این امت جریان خواهد یافت، 

«بود، شما را نادیده می گیرد.طوری که نه شما از آن سنتها منحرف می شوید و نه آن سنتها که در بنی اسرائیل   

کثرت نقل احادیثی به این مضمون در مجامع حدیثی سنی و شیعی، تردید در صحت آن بر جای نمی گذارد و به یقین 

ده اند؛ بنابراین امت اسالمی با تمام رویدادهای امم پیشین روبه پیام آور بزرگ اسالم برای امت خود چنین مطلبی را فرمو

رو خواهد شد و حوادث مربوط به آنان بدون کم و کاست در میان این امت به وقوع خواهد پیوست. بدین سان مقدمه 

د، پس رجعت در دوم قیاس که برگرفته از احادیث نبوی است نیز اثبات می گردد. اکنون در نتیجه آن نیز نباید تردید کر

.این امت نیز واقع خواهد شد  

موارد یاد شده، تنها چند نمونه از دهها مورد بازگشت مردگان به این جهان در میان پیشینیان می باشد که در قرآن 

کریم بیان شده است. اگر بخواهیم در این نوشتار، تحقیق را در مجموع سوره های قرآن کریم ادامه دهیم، به دهها نمونه 

.یگر برخواهیم خورد. ازاین رو، به جهت اختصار از آنها صرف نظر نموده، به ذکر همین چند مورد بسنده می کنیمد  

 

وقوع رجعت در آینده :ب  
چنان که اشاره شد، دسته ای از آیات قرآن کریم بر وقوع رجعت در آینده و قبل از قیامت داللت می کند. این دسته از 

یح در رجعت نیست، اما به کمک روایاتی که از پیشوایان معصومآیات، هرچند به تنهایی صر در ذیل تفسیر آنها وارد شده  

است، به روشنی می توان دریافت که این آیات بیانگر رجعت به همان معنایی است که شیعیان بدان قائل اند. این دسته 

:آیات نیز فراوان است، ولی برای اختصار به ذکر یک آیه بسنده می شود  
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وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِن کُل أُمةٍ »ز جمله آیاتی که بیش دیگر آیات قرآنی برای اثبات رجعت بدان تمسک شده، این آیه است ا

روزی که از هر امتی، گروهی از آنها را که آیات ما را تکذیب می کنند  ؛ {83}نمل:بُ بآیَاتِنَا فَهُمْ یُوزَعُونفَوْج ا ممن یُکَذ

«.محشور می کنیم  

در این آیه شریفه، برای بیان تبعیض است؛ بنابراین، طبق این آیه، روزی فراخواهد رسید « مِن»می شود که واژه  گفته

که خداوند از هر امتی گروهی را محشور می گرداند و از آنجا که خداوند در وصف قیامت می فرماید: در آن روز، همه را 

معلوم می شود که ،{47کهف:}«لَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ احدا وَ حَشَرْناهُمْ فَ»محشور می کنیم و احدی را فروگذار نخواهیم کرد: 

.و آن همان روزی است که شیعیان از آن به روز رجعت تعبیر می کنند این روز، غیر از روز قیامت است.  

صوماستدالل به این آیه شریفه برای اثبات رجعت، بدان گونه که گذشت، مورد توجه و تأیید پیشوایان مع نیز بوده است؛  

براساس روایات زیادی ائمه اطهار)ع( نیز برای اثبات رجعت، به این آیه شریفه استدالل می کرده اند؛ مثال  امام  زیرا

و یَوْمَ »اما پاسخ کسانی که رجعت را انکار کنند، این آیه شریفه است که می فرماید: »علی)ع( در این باره می فرماید: 

وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ »که مربوط به این دنیاست. اما در مورد برانگیخته شدن آخرت، پاسخ آنها آیه «اُمة فَوْجا  نَحْشُرُ مِنْ کُلِ

می باشد. {47کهف:}«مِنْهُمْ احدا نُغادِرْ   

:ا این روایت استاز امام صادق)ع( روایات متعددی در تأویل این آیه شریفه در مورد رجعت رسیده است. از جمله آنه  

روزی که از هر »اهل سنت در مورد سخن خداوند )متعال( که می فرماید: »بوبصیر گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: ا

آیا خداوند در روز قیامت »، می پندارند که منظور، روز قیامت است. حضرت فرمود: «امتی گروهی را محشور می کنیم

چنین نیست؛ بلکه منظور آیه از حشر گروهی از هر امتی، در روز گروهی را برمی انگیزد و گروه دیگری را وامی گذارد؟ 

از کسی چشم پوشی نمی  همه را محشور می کنیم و»رجعت است و آیه قیامت آن است که حق تعالی می فرماید: 

« کنیم.  

قائم)عج(  همانا کسانی که مؤمن خالص و یا کفر مطلق باشند، هنگام ظهور»آن حضرت در تفسیر این آیه شریفه فرمود: 

« مهدی موعود»همچنین در کتاب  «قیامت کسی به دنیا برنمی گردد. به دنیا برمی گردند، ولی غیر از این افراد تا روز

ما فرستادگان خود و کسانی را که ایمان آورده اند، در دنیا و روزی »را:  وناز سورة مؤمن 54تفسیر آیه »آمده است که 

از امام صادق)ع( پرسیدند. حضرت فرمود: به خدا قسم، این در رجعت است. « کنیمکه شهیدان برمی خیزند، یاری می 

رد؟ نمی دانی که بسیاری از پیامبران در دنیا یاری نشدند و کشته شدند و ائمه هم کشته شدند و کسی آنها را یاری نک

«تأویل این آیه در رجعت است.  

 

 شبهه 

 کنند تاىمه جهان نیست، زیرا طبق این آیه مشرکان تقاضاى بازگـشت باند: رجعت با یکی از آیات سازگار بعضى گفته

   خودتان  است که شود: هرگز این مطلبیشود و گفته مىشاید عمل صالح انجام دهند اما به آنها پاسخ منفى داده مى

 }100و  99مومنون ، آیه { .گویید می
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 جواب 

روشن  ص استمشرکین است در حالی که رجعت مخصوص افراد خا پـاسخ آن با توجه به اینکه این آیه از لسان عموم

 گردد.مى

نه  داوند استمان خثانیا:این آیه زبان حال مشرکین و کفار در هنگام مرگ است؛ در حالی که رجعت پس از مرگ و به فر

 در حال احتضار و به درخواست مشرکین. 

:نتیجه گیری  

رد وهم واقع خواهد شد در آینده نزدیک ولی در نزداهل تسنن این چنین این است که رجعت امکان دانتیجه این تحقیق 

این معطوف مید بخشی شیعه این است که :در میدانهای نبرد تمام کوشش سربازان زبده وفداکار ندارد. ا رجعتی  وجود

پرچم  ئما  می کوشندمتقابال  سربازان دشمن دا و در اهتزازباشد است که پرچم سپاه در برابر حمالت دشمن همچنانامر 

 آنها را سرنگون سازنند  چرا که بر قرار بودن پرچم مایه دلگرمی سربازان وتالش وکوشش مستمرآنها است.

رئیس یک جمعیت یا یک لشکرمادام که زنده است هر چند مثال در سفر یافرضا در بستر بیماری باشد مایه حیات وحرکت 

س ونومیدی را بر سر همه می پاشد.یأ غبار و ت رفتن او گردونظم وآرامش آنهاست ولی شنیدن خبر از دس  

هر چند اورا در میان خود نمی بیند اما خود را تنها نمی داند جمعیت شیعه طبق عقیده ای که به وجود امام زنده دارد 

گی برای آن قیام وادار ساختن افراد به خودسازی وآماد واثرروانی این عقیده در روشن نگه داشتن چراغ امید در دل ها و

  بزرگ جهانی کامال  قابل درک است.
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