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  چكيده

هي و همسوي فلسـفه  پيرو اراده اال در تفكر شيعه،4مقارنت رجعت با ظهور حضرت مهدي

تعالي از ارسال رسـل   شيعه، مرادحق از منظراست؛ زيرا در رجعت  6بعثت نبي مكرم اسالم

ايـن هـدف،   . تحقـق خواهـد يافـت    6و بعثت انبيا، به ويژه بعثت و ارسال نبي مكرم اسالم

 رجعـت عـالوه بـر داليـل نقلـي،     . همان اظهار و اعالي كلمه حق و ابطال و محو باطـل اسـت  

عالوه بر اين كـه   ؛بيان كرده استآن را با صراحت  ;كه امام خميني استداليل عقلي  داراي

با ظهور و قيامت همسو بوده و ايشان ايـن سـه رخـداد را     ;رجعت در تحليل عالمه طباطبايي

  .داند مي �ظهور حق  ايام ثالثه�مصاديق 

  .رجعت، ظهور، تمثل، ايام ثالثه، ظهور حق: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  hasan.panahiazad@yahoo.com  دانشگاه معارف اسالمي قماسالم، استاد يار مباني نظري .  1
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  مقدمه

به اين معناست كه مقارن ظهور حضرت  عشري،در منظومه اعتقادي شيعه اثني ،�رجعت�

اند، به زندگي دنيوي ها كه پيش از ظهور آن حضرت از دنيا رفته، گروهي از انسان4مهدي

تبيين اين معنا در انديشه شيعه، از داليل نقلي به طور عمده و داليل عقلي . بازخواهند گشت

 عالوه بر روايات، از انديشمندان بزرگ شيعه، شـيخ مفيـد  . ا برخوردار استدر آثار برخي حكم

 ، شـيخ حرعـاملي  )47، ص3ج: 1404طوسـي،  ( ، شيخ طوسي)74، ص6ج: 1413مفيد الف، (

ــاملي، ( ــر ع ــي)30ص: 1362ح ــه مجلس ــي، ( ، عالم ــه )243، ص13ج: 1404مجلس ، عالم

نكته مهمـي كـه   . اند داليل آن پرداخته به چيستي، ابعاد، مباني و... طباطبايي، امام خميني و 

ايـن  . است 4پس از مبحث يادشده قابل توجه است، ارتباط رجعت با ظهور حضرت مهدي

نوشـتار پـيش   . يابد كه به مقارنت اين دو حادثه، تصريح شده است جا اهميت مي مطلب از آن

سپس به ارتباط رجعت و  اين عقيده و) چيستي، پيشينه، مباني و داليل( رو، ابتدا به ابعاد متني

  .ظهور خواهد پرداخت

  چيستي رجعت .1

اما در معاني ثانويه، كيفيت و نوع آن نيز  ؛است �بازگشت�معناي اوليه ، در لغت به�رجعت�

مأخوذ است؛ مثال بازگشت از مرگ، بازگشت كبوتر از سفر، بازگشت مرد از طـالق همسـرش   

ابـن فـارس،    و 148، ص5ج: 1408ابـن منظـور،   ( باشـند  ، از معناهاي فرعي اين واژه مي...و

رجعت در اصطالح كالمي، به معناي بازگشت برخي اشـخاص پـس از    .)490، ص2ج :1404

اين معناي عام، هم در قرآن كريم و هم در روايات مورد تصريح قرار گرفته . مرگ به دنياست

 7حضـرت عيسـي   گان، توسطدو زنده شدن برخي مر) 259: بقره( نبي ماجراي عزير. است

گوياي امكان و وقوع رجعت بـه  كه  اينو  مصداقي از اين مفهومدر قرآن كريم  ،)110: مائده(

يعني عقيده ويژه شيعه  ،اما مراد نوشتار حاضر از رجعت، معناي خاص آن. يادشده است معناي

و  شـوند  مي زنده 4اثني عشري است مبني بر اين كه گروهي خاص در عصر ظهور مهدي

هـايي    اين كه اين گروه چه كسـاني و بـا چـه ويژگـي    . نيوي خود را ادامه خواهند دادحيات د

  .بيان شده است عشري ي و نيز در آثار انديشمندان بزرگ شيعه اثنييدر منابع روا هستند،
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  رجعت هپيشين .2

هي پيش از اسالم نمـود صـريحي   سخن از بازگشت به زندگي پس از مرگ، در اديان اال

  :از بازگشت روح افرادي به بدنشان در اين دنيا خبر داده است د عتيق،متن عه. دارد

طفـل   ...ديد طفل مرده و بـر بسـتر خوابيـده اسـت     ؛پس اليشع به خانه داخل شد... 

  .)38-32: 4پادشاهان، دوم ( سپس چشمان خود را بازكرد ؛هفت مرتبه عطسه كرد

  :ملهزنده كردن مردگان در عهد جديد نيز ذكر شده است؛ ازج

كه ناگـاه رئيسـي آمـد و گفـت      :گفت هنوز اين سخنان را بديشان مي ]عيسي= [او 

زيـرا دختـر نمـرده     ؛راه دهيـد  :بديشان گفـت  ]عيسي[... اكنون دختر من مرده است

ايشان بر وي سخريه كردند؛ اما چون آن گـروه بيـرون شـدند، داخـل شـده      ... است

: 5: مـرقس  و 26ــ 18: 9متـي،  ( ....دست آن دختر را گرفت كه در ساعت برخاسـت 

  ).43ـ21

مالحظـه  منـابع مسـيحيت، در روايـات اسـالمي     مشـاهده در  مشابه اين ماجرا، عالوه بر 

، )303، ص10ج: 1404مجلسي، ( با دانشمند مسيحي 7بخشي از مباحثه امام رضا. گردد مي

 .اي از اين مطلب است نمونه

 ؛)110: مائـده  و 259: بقـره ( آيات يادشـده  شيعه اماميه، عالوه بر استناد به آيات، ازجمله

-اي از انسانطبق اين عقيده، عده. مسلّم دانسته است اصليبراساس روايات صريح، رجعت را 

پيشينه سـخن   .به دنيا باز خواهند گشت 4ها پس از مرگ و در زمان ظهور حضرت مهدي

متـأخر و حتـي    تـا محـدثان   :و ائمه 6اي از عصر حضور پيامبر اسالم از رجعت، دامنه

هاي در نظر متكلمان متقدم، مانند شيخ مفيد، اعتقاد به رجعت، از ويژگي. متفكران معاصر دارد

). 32، ص7ج: 1413مفيـد ب،  ( باشد و ديگر مـذاهب از آن برخـوردار نيسـتند   اين مذهب مي

كسـي را كـه بـه رجعـت      :اند كه طبق آن، اهل بيت محدثان متاخر، رواياتي را ذكر كرده

عالمه مجلسي در بحاراالنوار، ). 451، ص14ج: 1408نوري، ( انداز خود ندانسته ،قد نباشدمعت

روايات متعددي در اين خصوص نقل كرده و خود به تبيين و تشريح مفاد آن روايات پرداختـه  

همچنـين شـيخ حـرّ عـاملي از     ). 137و  59، ص53و ج 254، ص6ج: 1404مجلسي، ( است

االيقـاظ مـن   �اليف اثري مستقل در خصـوص رجعـت، بـا عنـوان     محدثان مشهور شيعه، با ت

معاصـر نيـز     در دوره. اسـت    به بيان ابعاد اين عقيـده پرداختـه   �الهجعة بالبرهان علی الرجعة

و  175، ص12و ج 106، ص2ج: 1414طباطبـايي،  ( متفكران بزرگي ازجمله عالمه طباطبايي
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هاي نقلي و عقلي  نيز به شيوه) 194، ص3ج: 1382امام خميني، ( و امام خميني) 52، ص15ج

  . اند ورزيدهله اهتمام ئبه اين مس

  داليل رجعت .3

اين دو نـوع   ،در ادامه. نقلي و عقلي مالحظه كرد عرصهداليل اثبات رجعت را بايد در دو 

گفتني است در ميان ايـن داليـل، رابطـه    . شوند دليل به تفكيك و با رعايت اختصار ارائه مي

در . هاسـت  در مقدمات و نتايج وجـود دارد كـه حـاكي از همراهـي و همسـويي آن     معناداري 

شود كه منشأ و هدف هر دو نوع دليل يكـي اسـت؛ لـذا     مالحظه مي ،مقدمات و متن براهين

انـد، در تثبيـت    برخي متفكران بزرگ شيعه كه بر اثبات رجعت دليل مستقل عقلي ارائه كـرده 

  .اند ده و استناد به آيات را متمم سخن خود قرار دادهرأي خويش، روايات و آياتي ياد كر

  داليل نقلي. 1ـ3

سـوره بقـره،    .شماري از آيات و روايات، عالوه بر امكان رجعت، به وقوع آن تصريح دارند

طبـق ايـن   .كنـد ماجراي زنده شدن مقتول و معرفي قاتل خويش در بني اسرائيل را نقل مـي 

  :بلكه وقوع يافته است ،اش نه تنها ممكنياييماجرا، بازگشت روح مرده به بدن دن

G هاضعبِب وهونَ؛ فَقُلْنا اضْرِبتَكْتُم ما كُنْتُم خْرِجم اللَّه فيها و أْتُمارنَفْساً فَاد إِذْ قَتَلْتُم و
ي را كشـتيد  چون شخص و Fو يريكُم آياته لَعلَّكُم تَعقلُونَ  كَذلك يحيِ اللَّه الْموتى

كرديد و درباره او با يكديگر به ستيزه برخاستيد و حال آن كه خدا آنچه را كتمان مي

اي از آن گاو سربريده را به آن مقتول بزنيد تا زنـده  پاره :آشكار گردانيد پس فرموديم

باشد كه  .نماياندكند و آيات خود را به شما مياين گونه خدا مردگان را زنده مي. شود

  .)72 -73: بقره( يشيدبيند

هايشان است كه از ترس مرگ، خانه كردههمچنين در سوره بقره، ماجراي قومي را بازگو 

  :ها را زنده كرد سپس آن و !بميريد :ها فرمود اما خداوند به آن ؛را ترك كردند

G أَ لَم والْم ذَرح أُلُوف مه و ميارِهنْ دوا موتُوا تر إِلَى الَّذينَ خَرَجم اللَّه مفَقالَ لَه ت
آيـا از   ؛Fثُم أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضْلٍ علَى النَّاسِ و لكنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ ال يشْـكُرُونَ   

هاي خود خارج شدند و هزاران تـن بودنـد، خبـر    حال كساني كه از بيم مرگ از خانه

. گاه آنان را زنـده سـاخت   آن !گ بسپاريدتن به مر :نان گفتآنيافتي؟ پس خداوند به 



  

 

103 

ت 
رن
قا

م
»

ت
جع

ر
 «

ور
ظه

ر 
ص

 ع
و

… 

تـر مـردم سپاسـگزاري     ولي بيش ؛خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ،آري

  .)243: بقره( كنند نمي

. تصريح به امكان و وقـوع رجعـت وجـود دارد    مبني بردر جوامع روايي شيعه نيز رواياتي 

با مامون عباسي  7ات امام رضاعالمه مجلسي در كتاب بحاراالنوار، در بخشي از نقل مكالم

ن آن را امـري  پرسد و ايشاكه مامون از آن حضرت درباه رجعت مي دبه اين مكالمه اشاره دار

 :فرمايندگذشته توصيف ميهاي  برحق و واقع شده در امت

ها الْحـقُّ قَـد   إِنَّ: 7ما تَقُولُ في الرَّجعةِ فَقَالَ! يا أَبا الْحسنِ: 7قَالَ الْمأْمونُ للرِّضَا
ولُ اللَّهسقَالَ ر قَد ا الْقُرْآنُ ونَطَقَ بِه فَةِ والمِ السي الْأُمف 6كَانَت   هـذي هكُونُ في

 إِذَا 6الْأُمةِ كُلُّ ما كَانَ في الْأُممِ السالفَةِ حذْو النَّعلِ بِالنَّعلِ و الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ و قَـالَ 
مرْينُ مى ابيسي نَزَلَ علْدنْ وم يدهالْم 7خَرَج لَّى خَلْفَهيـا : مـامون گفـت   ؛...فَص 

رجعت امر حقي اسـت كـه در   : گويي؟ ايشان فرمودنددرباره رجعت چه مي !اباالحسن

هاي گذشته نيز رخ داده و همچنين قرآن كريم درباره آن سـخن گفتـه اسـت و     امت

به طور دقيق در اين  ،هاي گذشته رخ داده است آنچه در امت: دفرمو 6رسول خدا

 ،هنگـامي كـه فرزنـدم    :سـپس فرمـود  . نيز واقع خواهـد شـد   ]امت مسلمان=[ امت

نمـاز   4سـر مهـدي  قيام كند، عيسي از آسـمان نـازل گشـته و پشـت     4مهدي

 ).59، ص53ج: 1404مجلسي، ( ...خواهدخواند

: اين است كه ايشان فرمودند ،شودبه رجعت استفاده ميآنچه از اين روايت در تاييد اعتقاد 

از سويي قـرآن  . �هاي گذشته رخ داده است، در اين امت نيز اتفاق خواهد افتادآنچه در امت�

بنـابراين در امـت    ؛هاي پيشين از جمله بني اسـراييل، خبـر داده  كريم از وقوع رجعت در امت

  :است نقل شده چنين 7مام صادقهمچنين از ا. گردد مي اسالم نيز رجعت واقع

منْ محض الْإِيمانَ محضاً أَو محض الْكُفْـرَ   4إِنَّما يرْجِع إِلَى الدنْيا عنْد قيامِ الْقَائمِ
، 4هنگام قيـام قـائم  ... ؛محضاً فَأَما ما سوى هذَينِ فَال رجوع لَهم إِلَى يومِ الْمĤبِ

كـه كفـر محـض    افـرادي  و گروهـي از   كه ايمان خـالص داشـته   نيكساگروهي از 

تـا روز   ،گيرنـد ايـن دو گـروه قـرار مـي     غير ازاما  ؛اند، به دنيا بازخواهند گشت داشته

  ).256، ص6ج ،همان( قيامت باز نخواهند گشت

اين ويژگي . عالوه بر اصل رجعت، بر افراد مشمول اين اصل اشعار دارد ،البته روايت اخير

. كننده توجه دارند يعني عالوه بر اصل رجعت به افراد رجعت ؛روايات ديگري نيز وجود دارد در
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  ).137، ص53همان، ج( است شدهاين مطلب در روايات ديگري نيز اشاره به 

وقـوع  . 2امكان رجعت بـه معنـاي عـام؛    . 1: بدين ترتيب، روايات بر سه امر داللت دارند

معناي خاص، مقـارن بـا عصـر ظهـور      ار از وقوع رجعت، بهإخب. 3گذشته؛ هاي  امترجعت در 

  . 4حضرت مهدي

گويند، هم از رجعت در آينده  به بيان ديگر، اين روايات، هم از رجعت در گذشته سخن مي

 گويـاي البته در برخي روايـات كـه   . كنند و هم مصداق خاص رجعت در آينده را مشخص مي

  .اند ن رخداد نيز مشخص و توصيف شدهرجعت در عصر ظهور هستند، اشخاص مشمول اي

  داليل عقلي. 2ـ3

برخي داليل عقلي رجعت، داليل تركيبي از نقل و عقل هستند و برخـي داليـل مسـتقل    

يك دليـل بـا ماهيـت قيـاس      ،در ادامه. اند عقلي كه از راه مباني حكمت اسالمي متبلور شده

سفي و يك دليل مبسوط مركب از النفس فل مبتني بر علم ;اولويت، يك دليل از امام خميني

  .مباني عقلي و تحليل مبتني بر قرآن از عالمه طباطبايي ارائه خواهد شد

  قياس اولويت . 1ـ2ـ3

توان به اين قياس اولويت اشاره كرد كـه   پيش از ارائه داليل عقلي مستقل بر رجعت، مي

ه از قيامـت امـري   پس بايد رجعت كـ  ؛الوقوع است امري ممكن و قطعي ،اگر بعث روز قيامت

قرآن به طور ويژه و مسـتقل از رجعـت سـخن نگفتـه     . تر و محدودتر است، ممكن باشدساده

توان اين معنا را استنباط كرد؛ چنان كه برخي  مي) 73و  72، 56، 55: بقره( است؛ اما از آياتي

را به رجعت و امكان ) 47: هفك( Fو حشَرْناهم فَلَم نُغادر منْهم أَحدا... G مفسران آياتي مانند

در تكميـل ايـن   ). 294ــ 290، ص4ج: 1416سبحاني، ( اند اي خاص، تفسير كرده آن در دوره

بالذات يـا مسـتلزم اجتمـاع     رجعت از اموري نيست كه به لحاظ عقلي ممتنع:مطلب، بايد گفت

حالي عارض هايشان تناقض يا امر منقيضين باشد؛ زيرا از تصور بازگشت روح مردگان به بدن

در حـالي اسـت كـه     ،اين. توان رجعت را محال و ممتنع دانستعقال نمي ،بنابراين. گرددنمي

چون صدق نبي و معصوم با وسـايطي   ؛قرارگرفته است �صادق مصدق�رجعت مورد تصديق 

با موازيني به اثبات صدق ايـن عـده از بنـدگان برگزيـده خـدا       ،خود ،به اثبات رسيده و عقل

چنان كه برخي حكما بـا  . بايد رجعت را نيز كه از اخبار ايشان است بپذيرد و لذا تپرداخته اس
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اما بنابر اخبار شرع ـ كه مورد تصـديق    ؛دانند اين كه معاد جسماني را قابل اثبات عقالني نمي

مـثال  . انـد عقل است ـ آن را پذيرفته و حتي تنها راه اثبات آن را استناد به قول شرع دانسـته  

تنها راه اثبات معاد جسماني مـذكور در كـالم شـارع، تصـديق خبـر صـادق        :گويديبوعلي م

ايشان بر اين اساس، تصـريح  ). 423ص: 1404ابن سينا، ( است6مصدق، يعني نبي مكرم

بايد به اثبات معاد روحاني  ،از اين رو .عنه است كند كه معادجسماني در شرع، امري مفروغمي

آن  هيابـد كـه يـك مقدمـ     برهاني بر اثبات رجعت سامان مـي بدين ترتيب، ). همان( پرداخت

) 4آيات و روايات گوياي وقوع رجعت در گذشته و تحقق آن در عصر ظهور مهدي( �نقلي�

  .است) :صحت اعتماد به قول پيشوايان معصوم( �عقلي�و مقدمه ديگر آن 

  النفس فلسفي برهان مبتني بر علم. 2ـ2ـ3

النفس فلسفي و منبعـث از قواعـد    و جاري در بستر علم مستقلاست برهان ديگر، برهاني 

گرچه بسـيار كوتـاه، بـدان توجـه     صريح،  ;ثابت در حكمت اسالمي كه حضرت امام خميني

ايشان مانند برخي متفكران بزرگ شيعه همچون شـيخ مفيـد، اصـل    : تر بايد گفت پيش. دارد

داند و  نه داراي دليل مستقل مياما كيفيت آن را  ؛داند رجعت را از مسلّمات ضروري شيعه مي

  :شناسد آن را ضروري مذهب مينوعي خاص از نه اعتقاد به 

اصل رجعت است و اين ضروري مذهب ماسـت و همـين    ،آنچه براي ما مسلّم است

نه بر كيفيـت آن و كيفيـت    ،ما بر اصل رجعت دليل داريم... اندازه بر آن دليل داريم

  ).194، ص3ج: 1382يني، امام خم( آن ضروري مذهب ما نيست

توان بركيفيت آيد كه مي مي برچنين  ؛�ما نيستكيفيت رجعت ضروري مذهب�از عبارت 

هاي فلسفي و يـا عرفـاني   رجعت،داليلي خارج از متن مذهب و احيانا مستند به عقل و تحليل

  :گويدبه اين معنا توجه داشته و مي چنان كه ايشان خود ؛اقامه كرد

يـا آن بـدن اولـي را آورده و ارواح پـاك      ،شـود بر اين كه بدني خلق مياما مازاد ... 

شوند نداريم؛ فلذا ممكن است قضيه رجعت بـه نحـو    كنندگان در آن داخل ميرجعت

و لو در عالم ملك صورت بگيرد و رجعت حسينيه هم ممكن اسـت بـه    ؛تمثّل مثالي

  ).همان( ...اين نحو باشد

حي اسـت برگرفتـه از مباحـث عرفـاني در عرصـه حكمـت       اصطال �تمثّل در عالم ملك�

براي شرح مطلب، بايد مبناي ايشان را كه خود در مصب حكمـت صـدرايي جريـان    . اسالمي
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، به )اهللاماسوي( طبق مباني و داليل مشروح در حكمت صدرايي، ممكنات .دارد، از نظر گذراند

عالم ملك يا طبيعت � :شوندده ميخوان �عالَم�سه مرتبه مترتب شده است كه هركدام به نام 

مترتّب بر  ،سه عالماين ، �عالم عقل يا جبروت�و  �عالم مثال يا برزخ يا ملكوت�، �يا ناسوت

 �صعودي�و  �نزولي�يكديگرند كه هريك طبق اصل سير نزولي و صعودي وجود به دو نوع 

-ترتيب نزول مـي  فيض هستي از ناحيه واجب الوجود بر ممكنات طبق اين. شوندمنقسم مي

يابد كه هستي از مرتبه ربوبي بر عالم عقل و پس از آن بر عالم مثـال و در پايـان نـزول بـه     

سپس از آن رو كه فيض هسـتي از  . اين سير، سير نزولي است. گرددمرتبه طبيعت افاضه مي

گيـرد و از  ناحيه هستي مطلق همچنان ادامه دارد، وجود ممكنات سيري تكاملي به خـود مـي  

اين ارتقا  .يابدمرتبه ماده و طبيعت به مرتبه مثال ـ كه مرتبه تجرّدي ملكوتي است ـ ارتقا مي

وجوب ادامه  ادامه يافته و تا مرز عالم امكان و ،همچنان تا عالم عقل كه مرتبه تجرد تام است

ر در دايره هستي موجودي كه استعداد و توان طي تمام اين دو سـير را بـه ويـژه سـي    . يابدمي

نفس انسان اين توانـايي و اسـتعداد را دارد كـه    . است �نفس ناطقه انساني�صعودي را دارد، 

همزمان با اين كه در عالم طبيعت و ناسوت قرار دارد، در عالم ملكوت و عالم عقل نيز حضور 

البته اين امر براي تمام افراد نفوس بشري عملي نيست؛ امـا نفـوس متكاملـه و    . داشته باشد

اين توان را به حد تـام و تمـام دارنـد و ايـن وجودهـاي       :مانند نفوس معصومين ،همتعالي

بـه طـور   . توانند تا مرز عالم امكان با عـالم وجـوب ارتقـا و تعـالي يابنـد     متعالي و مبارك مي

نكته ديگر . در هرسه عالم يادشده حضور دارند) معصومين( هينفوس برگزيدگان اال ،خالصه

عالي معصوم از عالم عقل به عالم مثال و از عالم مثال به عـالم ملـك،   اين كه انتقال نفس مت

امري ممكن است؛ زيرا نفسي كه توان تعالي را دارد، توان تنزل و بـه تعبيـر بهتـر تجلّـي در     

رجعتي كه مورد اشاره حضرت امام است، اين نوع رجعت  ،بنابراين. تر را نيز داراستعوالم نازل

، از نوع رجعت نفـس متعـالي   7رجعت حضرت اباعبداهللا الحسينتوان گفت يعني مي ؛است

بـداع بـدن ملكـي توسـط آن نفـس متعـالي       اايشان از عالم مثال يا ملكوت به عالم ملـك و  

  :باشد مي

ولو در عالم ملـك صـورت بگيـرد و     ،رجعت به نحو تمثل مثالي هممكن است قضي...

  ).انهم( ...رجعت حسينيه هم ممكن است به اين نحو باشد

صرف نظر از اقامه دليل بر تعيـين كيفيـت رجعـت، سـاحت      ،;بدين ترتيب حضرت امام
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تـوان بـا رهيـافتي    مـي  ;در آثار امام ،بدين ترتيب. انداعتقاد به رجعت را در امان نگاه داشته

گفتني است وجود عالم مثـال و عـالم   . فلسفي و عرفاني، موضوع رجعت را تبين و اثبات كرد

داراي ثابت شده كـه   �امكان اخس�و  �امكان اشرف�خود با برهان ) صعودينزولي و ( عقل

  .استمبحثي مبسوط در حكمت متعاليه 

 �عليـت �يكي از نكاتي كه در مبحث ترتب عوالم و سير نزولي مورد بررسـي حكماسـت،   

اين مطلـب بـه تفصـيل در آثـار صـدرالمتالهين و      . عالم مافوق نسبت به مادون خويش است

آيد از بيان حضرت امام نيز به روشني برمي. تشريح شده است مطرح ومت متعاليه پيروان حك

يعنـي اصـل عليـت عـالم      ،ايشان ـ به بياني كه گذشت ـ از همين اصـل    از منظركه رجعت 

اند كه در گفته توضيح داده زيرا در ادامه مطلب پيش ؛بردمافوق، نسبت به مادون خود بهره مي

بدني ملكي انشا  7حسينريف رجعت كنندگاني مانند حضرت امامرجعت مورد نظر، نفس ش

  :كند و اين به همان معناي عليت عالم مثال نسبت به عالم طبيعت استمي

رجعت است؛ اما خصوصـيات آن   هآنچه بر آن دليل داريم و ضروري است اصل قضي

ان بدني بندند يا اين كه با همآورند و ميبعضي را مي 7كه مثال در رجعت حسيني

اجزايش را جمع كرده  ،فرمايد و يا اين كه بدن شريفكه سرش را بريدند رجعت مي

هـا دليـل    ها خصوصياتي است كـه بـر آن   اين ؛و روح مطهرش با آن بدن خواهد آمد

پس در خصوص رجعت، اگر بگوييم كه نفس شريف و . نداريم و ضروري هم نيستند

ه و بـا آن بـدن انشـايي ملكـي رجـوع      مبارك رجعت كنندگان بدن ملكي انشا نمـود 

  ).197همان، ص( بلكه حتما قضيه چنين خواهد بود ؛هيچ استبعادي ندارد ،نمايند مي

پذيرنـد كـه   امـا مـي   ؛كنندايشان به اين نكته نيز اشاره دارند كه برخي رجعت را انكار مي

د يعني اگر بـه صـدق ايـن مطلـب معتقـ      ؛در يك شب در چهل مكان حضور داشتند 7علي

باشند كه حضور همزمان آن حضرت در چهل جا ممكن است، بايـد ايـن نظريـه را در مـورد     

در چنـين   :زيرا بر اساس اين تبيين، نفوس كامله و متعالي ائمه معصومين ؛رجعت بپذيرند

  :بدن ملكي در چهل محل حضور يافته است يمواردي نيز با انشا

ـ  هالبته اين نه اين است كه با احاط...  ود، بلكـه بـا ابـدان متعـدد در جاهـاي      روحي ب

بدون اشكال بدن شـريف حضـرت بـوده     ةًحقيقمتعدد حاضر بود و هر يك از ابدان 

-ممكن اسـت بعـون الملـك    ،البته بعد از آن كه نفس قدرت كامله را دارا شد. است

هـا بـدن حقيقـي باشـند و نفـس بـا هريـك         الكريم هزاران بدن انشا كند و همه آن
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بدون اين كه اشتغال به كاري در جايي او را از اشـتغال بـه كـار     ؛دمشغول كاري باش

  ).همان( بلكه قضيه چنين است ،البته هيچ محال نيست. ديگري مشغول كند

حضرت . خواهد شدتر  روشن تر در اين باره با تبيين حضور انسان در سه عالم توضيح بيش

ند كه هر يك با ديگري رابطه وجودي اامام براي انسان سه نشئه و عالم تبيين و ترسيم كرده

ملك و �منزل  ،مقام اول نفس انساني. نام گرفته است �مقام�اين عوالم در بيان ايشان . دارد

هرچـه در  . اوست �ملكوت�اما نفس داراي مقام و مملكت برتري است كه  ؛ست�ظاهر و دنيا

اين همان رابطه ).12ص :1384امام خميني، ( جاست مملكت ظاهر و دنيايي انسان است از آن

بدن مثالي  ،اما انسان در سير صعودي خود. گيردعلت و معلولي است كه در سيرنزول قرار مي

زيرا انسـان بـدن مثـالي را از عـالم طبيعـت       ؛جوهري استيابد و اين مطابق اصل حركتمي

رفتـه و  وجودي از افق طبيعت بـاال   ياثر ارتقابر يعني همچنان كه حقيقت او  ؛كندكسب مي

. يابـد ر اثر همين سير به بدن مثالي تبديل مـي ببدن او نيز  ؛گرددبه وجودي مثالي تبديل مي

ي به سمت فعليت و پس از طـي منـازل جمـادي و    يهمچنان كه بدن طبيعي از مراتب هيوال

پس از مرتبه انسان طبيعي به مرتبه انسان مثالي يـا   ؛رسدنباتي و حيواني به مرتبه انساني مي

اي است كه دخالت انسان اين ارتقا به گونه). 98، ص3ج: 1382امام خميني، ( رسدزخي ميبر

مثالي در حيات طبيعي او ممكن است و اگر پس از مرگ نيز بازگشت او به دنيا با بدن مثـالي  

رجعت به معنـاي بازگشـت    ،بنابراين. ممكن رخ داده است يباشد، بر اساس قانون عليت، امر

  .توسط نفس انسان از عالم مثال بازگشتي ممكن و پذيرفته است بدن انسان شده

  تحليل و دليل عقلي ـ قرآني. 3ـ2ـ3

در روايات ماثور  :نويسدعالمه طباطبايي در تفسير الميزان، به مبحث رجعت پرداخته و مي

سـوره بقـره كـه در تفسـير      210از جمله آيـة   ؛آياتي به رجعت تفسير شده است ،:از ائمه

به روز قيامت و به نقل از آن حضرت در توحيد صـدوق بـه    7ه نقل از امام صادقعياشي ب

تفسـير شـده    4رجعت و همچنين در تفسير عياشي به دو طريق، به ظهور حضرت مهـدى 

اين همراهي و پيوستگي ميان تفاسير در روايات، جز به خاطر وحـدت و   ،به نظر ايشان. است

اند كه قرآن كريم  برخي درنيافته. باشدنمي) و قيامت ظهور، رجعت( سنخيت ميان اين سه معنا

بعضى به كلـى  . اند لذا درباره اين روايات دچار اختالف شده ؛درباره اين روز عظيم چه فرموده

انـد   ها پرداخته و بعضى نيز به تاويل و توجيه آن  رد كرده ،كه صدها روايت است ها را با اين آن
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هـاي غيـر شـيعه،    برخي از فرقـه  .اندكرده بسندهها  به نقل آنو بعضى ديگر راه ميانه رفته و 

انـد و بعضـى ديگـر در ابطـال     آن را از مختصات شيعه دانسته ،رجعت را از اسالم انكار كرده

بر اساس عنايت پروردگار، مـرگ، بـر هـيچ    : اندو گفته به ظاهر دليل عقلى ارائه كرده ،رجعت

حال اگر موجودي . كه تمام قواي آن به فعليت برسد شود، مگر آن اى عارض نمى موجود زنده

رجعـت   ،پس .گردد و اين امر محال استبعد از مرگ، به دنيا باز گردد، از فعليت به قوه بازمي

كه مخبرى صادق ـ يعني خداوند يا خلفاى او ـ از چنـين بازگشـتى     ناپذيرفتني است؛ مگر آن

و ديگران چنين خبرهـايى آمـده    :ابراهيم هاى موسى، عيسى و البته در داستان. خبر دهند

ن به رجعـت  اند و رواياتى كه قائالاست؛ اما اين اخبار نه از خداوند و نه از خلفاي او نقل شده

بدين ترتيب، منكران رجعت با ابطـال  . كنند، ضعيف و غيرقابل اعتماد است به آن تمسك مى

: گويـد ايشان در نقد اين ادعا مـي  .اندادهبه بطالن اين اعتقاد فتوا د ،داليل رجعت و اسناد آن

كند؛ زيرا اگر چيزى محال ذاتى منكران خبر ندارند كه اين دليل، سخن خودشان را ابطال مي

باشد، ديگر استثنا بردار نيست تا با خبر دادن مخبر صادق از محال بودن به ممكـن اسـتحاله   

همـان بازگشـت فعليـت بـه قـوه       رجعت�عالمه ناظر به اين ادعاي منكران رجعت كه . يابد

امـا   ؛مجددا بالقوه شود است، محال است چيزى كه از قوه به فعليت درآمده: نويسد؛ مي�است

از اين باب نيسـت؛ زيـرا مـورد فـرضِ     ) رجعت( بايد توجه داشت كه اساسا مسئله مورد بحث

عى خود مورد فرض منكران، كسى است كه عمر طبي. منكران، با مورد فرض ما مختلف است

را طي كرده و به مرگ طبيعى از دنيا رفته باشد، كه برگشت او به دنيا مستلزم آن امر محـال  

، مستلزم باشدمانند مرض يا قتل از دنيا رفته  ،�اخترامي�است؛ اما بازگشت كسي كه به مرگ 

 ،كه به مرگ غير طبيعى از دنيا رفتـه  زيرا ممكن است انسان بعد از آن ؛هيچ محذورى نيست

اش موجود و فراهم باشد و در زمانى ديگر مستعد كمالى شود كه در زمانى غير از زمان زندگي

به دست آورد و يا ممكن است اصل استعدادش  هبعد از مردن دوباره زنده شود، تا آن كمال را ب

چنين كسى بعد از مردن و ديدن . در برزخ زندگى كرده باشدكه مشروط باشد به مقدارى اين 

گردد تا آن كمال را به دست آورد كـه در هـر    شود و به دنيا برمى داراى آن استعداد مى ،برزخ

ايشـان  . و مستلزم محذور محال نيست استله رجعت به دنيا جايز ئمس ،يك از اين دو فرض

 :درباره مناقشه منكران رجعت در روايات دال برآن، معتقد است روايـات ائمـه اهـل بيـت    

ن مسئله رجعت از همان صدر اول، ايـن  اتاحدى كه مخالف ،ر استنسبت به اصل رجعت متوات
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تـك  اند و تـواتر بـا مناقشـه و خدشـه در تـك      له را از مسلّمات و مختصات شيعه دانستهئمس

كه داللت تعدادى از آيات قرآنى و روايات در باب رجعت  عالوه بر اين ؛شود احاديث باطل نمى

يوم نَحشُرُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجاً ممنْ يكَذِّب بĤِياتنـا فَهـم    وGمانند آيه  ؛تام و قابل اعتماد است
أَمG ماننـد آيـه    ؛آيات ديگرى نيز بر وقوع رجعت داللـت اجمـالي دارد  ). 83: نمل( Fيوزعون

نْ قَبا مثَلُ الَّذينَ خَلَوم كُمأْتا يلَم نَّةَ وخُلُوا الْجأَنْ تَد تُمبسكُمحل ...F ) ايـن آيـه    .)214: بقـره

 هاى گذشته رخ داده است، در اين امت نيز رخ خواهد داد مشعر به اين است كه آنچه در امت

-هاي گذشته رجعـت و زنـده   با توجه به اين كه يكى از وقايع امت). 576ص: 1395صدوق، (

ير ايشان اتفاق و غ :موسى، عيسى، عزير و ارميا شدن مردگانى است كه در زمان ابراهيم،

بـر   6كالمي از رسول خـدا  ،عالوه بر آن. بايد در اين امت نيز رجعت رخ دهد ؛افتاده است

  : اين معنا داللت اجمالي دارد

هـاى   به آن خدايى كه جانم به دست اوست، شما مسلمانان با هر سنتى كه در امـت 

مو به مو  ،يافته ها جريان رو خواهيد شد و آنچه در آن امت هگذشته جريان داشته روب

هـا منحـرف    كـه نـه شـما از آن سـنت    در اين امت جريان خواهد يافت، بـه طـوري  

  . گيرد شما را ناديده مى ،ها كه در بنى اسرائيل بود شويد و نه آن سنت مى

جزء مالحم و اخبار غيبى مربوط  ،اند خبر داده :بيت از آن گذشته قضايايى كه ائمه اهل

كتـاب  هـا قبـل از ايـن و     اند كه مربوطند به قـرن  ها را آورده انى آنبه آخرالزمان است و راوي

مـا   اسـت و نيـز   هـا دسـت نخـورده    از زمان تاليف تاكنون محفوظ مانده و نسخه آن هايشان

اند، بـدون كـم و   ى كردهياى از آنچه آن حضرات پيشگو ايم كه پاره تاكنون به چشم خود ديده

ها نيز اعتماد كنيم و بـه صـحت همـه     نسبت به بقيه آن قهرا بايد. زياد به وقوع پيوسته است

  ).109ـ106، ص2ج: 1414طباطبايي، ( ها ايمان داشته باشيم آن

اما در ادامه بـه   ،ايشان تا اين موضع از بحث، در مقام نقد و رد ادعاي منكران رجعت بود

ـ   . د زده اسـت مبنايي بسيار مهم و متعالي پرداخته و اساس رجعت را به آن مبناي خـاص پيون

هـي بـر   چكيده ديدگاه ايشان، كه خود بر دو پايه عقلي و نقلي مبتني است، اين كه سـنت اال 

يكـي از ايـن   . و باطل را محـو كنـد   بداين است كه حق، در مراتب و مقاطعي خاص ظهور يا

هاي خاص نيز در آن تحقـق خواهـد    مقاطع، همان مقطع ظهور است كه رجعت افراد و گروه

؛ همگي است مختلف كند، معتقد است گرچه آحاد رواياتى كه رجعت را اثبات مى ايشان. يافت
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ها در يك جهت اتحاد دارند و آن اين كه سير نظام دنيوى متوجه روزى اسـت كـه در آن    آن

ديگـر خـداى سـبحان     ،روزى كه در آن ؛شوند روز، آيات خدا به تمام معناى ظهور، ظاهر مى

روزى كه بعضى از اموات كه در خوبى و يـا   ؛شود عبادت مى نهخالصابلكه  ،شود نافرمانى نمى

گردند تا ميان حق و  بدى برجسته بودند، يعني يا ولى خدا بودند و يا دشمن خدا، به دنيا بازمى

هر چند از نظر ظهور به . بنابراين، روز رجعت يكى از مراتب روز قيامت است. باطل حكم شود

، معلـق بـه روز رجعـت شـده     4روز ظهور مهـدى  ،جهت رسد؛ باز به همين روز قيامت نمى

از  شود؛ هرچنـد مرتبـه و شـدت ظهـور حـق در آن روز      است؛ چون در آن روز، حق ظاهر مى

، در روايات )ظهور، رجعت و قيامت( بدين ترتيب، اين سه روز. تر است ظهور در روز رجعت كم

، روز رجعـت و  4وز ظهور مهـدى ر: ايام خدا سه روز است. اند نام يافته �ظهور حق�به ايام 

نفسه ممكن است و بلكـه واقـع هـم شـده     فى) رجعت( بدين ترتيب، چنين روزى. روز قيامت

  ).109همان، ص( است و منكران آن هيچ دليلى بر نفى آن ندارند

  :در ظهور حق است �ايام ثالثه�از اين پيوستگي  ;واژه بديع و خاص مذكور در تبيين عالمه

في تفسير غالـب آيـات القيامـة     :البيت الواردة من طرق أهل أن الروايات... 

تارة و بالرجعة تارة و بالقيامـة أخـرى لكـون هـذه      4تفسرها بظهور المهدي
الثالثة مشتركة في ظهور الحقائق و إن كانت مختلفة من حيـث الشـدة و     األيام

در  :روايـات وارد شـده از اهـل بيـت     الضعف فحكم أحدها جار في اآلخرين؛

، گاه به رجعـت و گـاه بـه    4تر آيات قيامت، آن را گاه به ظهور مهدي تفسير بيش

از آن روست كه اين سـه رخـداد در ظهـور حقـايق      ،اين .اند تفسير كرده اقيامت كبر

بـه  . گرچه از لحاظ شدت و ضعف ظهور حقـايق متفـاوت باشـند    ؛همانند و مشتركند

، 12همـان، ج ( ر نيز جريـان دارد همين دليل است كه حكم هركدام بر دو حادثه ديگ

  ).175ص

هاي مطابقي و تضمني آيات  بر اساس مفاد صريح يا ضمني به داللت ;عالمه طباطبايي

ايشان . و روايات نيز تفطّن يافته و بر اين اساس، رجعت را امري معقول و ممكن دانسته است

قل معطوف كـرده و بـا   الصدق دانستن آيات و روايات، دقت عقلي را بر مفاد ن پس از مفروض

تحليل محتواي آيات و روايات، نظام عقلي حاكم بر نقل را دليل صدق مدعيات آن دانسـته و  

 اكنـون بايـد افـزود،    .مفاد ظاهري و نهايي، يعني ثبوت رجعت را نتيجه گرفته است نهايتدر 

. اسـت عالمه معتقد است مقصود اصلي و نهايي فرهنگ اسالم، يعني آيات و روايات، توحيـد  
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به . را بايد در اين مقام فهم و تفسير كرد :و روايات معصومينقرآن آيات ه لذا بيان و اشار

اين نكته را نيز بايد معطوف داشت كه سير مراحل هستي، اعم از انسان و جهـان،   ،اين اصل

به سوي ظهور توحيد، يا همان ظهور حق است و بارزترين ايـن مراحـل، ظهـور و رجعـت در     

در نتيجه، هم دنيا و هم آخرت، محل ظهـور و  . ي و قيامت، در حيات اخروي استحيات دنيو

به بيان ديگر، سير ظـاهر و بـاطن عـالم، بـر     . هستي است يدر همه اقطار و اجزا ،تجلي حق

اي متناسب با آن مرحله ظهـور   با چهره ، مدار توحيد و حاكميت حق است و حق در هر مرحله

  .خواهد كرد

شود كه ظهور، در حقيقت امتداد  تحليل عالمه، اين معنا به ذهن متبادر ميبا توجه به اين 

و ديـنِ    هو الَّذي أَرسلَ رسـولَه بِالْهـدى  Gو ثمره بعثت نبي مكرم اسالم است؛ چنان كه آيه 
 ؛يان داشته؛ هدف از بعثت را اظهار حق بر باطل ب)33: توبه( F...الْحقِّ ليظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّه

مصـداقي از مصـاديق    ،خود ،عالوه بر اين كه رجعت، كه يكي از حوادث مقارن با ظهور است

گـروه مومنـان خـالص و گـروه     ( ها زيرا در اين حادثه، قشر خاصي از انسان ؛اظهار حق است

هـا حكـم    ميـان آن  4باز خواهند گشت و حق تعالي به دست حضرت مهدي) دشمنان خدا

  . خواهد كرد

  4رايي رجعت در عصر ظهور حضرت مهديچ .4

رجعت،  گويايگفته به صورت ضمني گذشت، اين كه روايات  اي كه در مطالب پيش نكته

كه در عصـر ظهـور بـه     اشخاصي. اند به ويژگي افرادي كه مشمول رجعت هستند، اشاره كرده

 ودنـد و باشخاصي كه در مرتبه اعالي اخـالص عبوديـت    :دنيا باز خواهند گشت، دو گروهند

توان به  از همين مقدار مي. خدا قرار داشتند يو اوليا خداگروهي كه در قعر خصومت با حق و 

، چرايي رجعـت،  در واقع. چرايي رجعت در عصر ظهور و پيوند ميان اين دو حادثه مهم پي برد

 4جا كه وجود مقدس مهـدي  به بيان ديگر، از آن. آيد از كالم منقول از عالمه به دست مي

ايـن شـأن طبـق مفـاد     . اي برخوردار باشد است، بايد از شأن ويژه �اهللا تبقي�هي و يره االذخ

مظلوم خدا و تحقـق   يالهي، تحقق آمال اوليا يبه راهي اوليا روايات، همان است كه با چشم

  .هي در اظهار حق از آن ياد شده استاراده اال

بـر  . ن بـوده اسـت  عجـي  4در فرهنگ شيعه، سخن از رجعت، با ظهور حضرت مهـدي 

محقق  4مهدي استيالي دين بر تمام جهان در عصر ظهور ،7امام صادقاساس فرمايش 
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ليظْهِرَه علَى الـدينِ   Gايشان در پاسخ به اين پرسش كه اين وعدة قرآن كريم كه . خواهد شد
كُلِّهF ي عملي خواهد شد، به مقارنت ظهور و رجعت اشاره فرمودندشي از آن حضرت در بخ. ك

  :سخنان خويش به مفضل بن عمر فرمودند

 ...ولُ اللَّهسكَانَ ر فَضَّلُ لَوا مةٌ  6ييودهلَا ي ةٌ ويوسجم ا كَانَتم ينِ كُلِّهلَى الدرَ عظَه
لَا ش و لَا شَك و لَافلَا خ لَا فُرْقَةٌ و ةٌ ويرَانلَا نَص ةٌ ويابِئلَا ص لَـا    و ـنَامٍ وةُ أَصـدبلَا ع و رْك

ـ   جلَـا الْح لَا النَّارِ و ومِ ولَا النُّج رِ والْقَم سِ وةُ الشَّمدبلَا ع زَّى والْع و لَا اللَّات ثَانٍ وأَو ةِ وار
اگـر   !مفضلاي   الْمهدي و هذه الرَّجعةُ؛إِنَّما قَولُه ليظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّه في هذَا الْيومِ و هذَا 

گشت، هيچ مجوسي، يهـودي، صـابئي، نصـراني و     بر همه اديان غالب مي 6پيامبر اسالم

پرستي و بـت و الت و عـزي و خورشيدپرسـتان و     هيچ فرقه و اختالف و شك و شرك و بت

همانـا ايـن سـخن     .ماندند ميپرستان باقي ن پرستان و سنگ پرستان و آتش پرستان و ستاره ماه

خواهـد بـود؛    ]ظهور=[در اين روز  ؛�اسالم بر همه اديان غالب خواهد گشت�: خدا كه فرمود

، مجلسـي ( در آن روز ظاهر است و در آن روز رجعت رخ خواهد داد 4همان روز كه مهدي

  .)34ـ33ص ،53ج: 1404

هـف، در هنگـام ظهـور    ها، ازجمله اصحاب كهمچنين تصريح به بازگشت برخي از انسان

 :نيز در رواياتي آمده است؛ از جمله 4حضرت مهدي

   خَرُ كمسـلمينا وĤالْـ يخَا ولم قَالُ لَهلٌ يجر منْهم هِمإِلَي هِمفنْ كَهةَ متْيالْف ثُ اللَّهعبي و
يةِ إِلَى الـرُّومِ فَيرْجِـع بِغَيـرِ حاجـةٍ و     هما الشَّاهدانِ الْمسلمانِ للْقَائمِ فَيبعثُ أَحد الْفتْ

  و ـماواتي السنْ فم لَمأَس لَه ةِ ويĤْال هذتَأْوِيلُ ه ذئموبِالْفَتْحِ فَي رْجِعخَرِ فَيĤْثُ بِالعبي
ـ   يجـاً لةٍ فَونْ كُلِّ أُمم ثُ اللَّهعبي كَرْهاً ثُم عاً وضِ طَوونَ    الْأَرـدوعـا كَـانُوا يم مهرِي

     ـمنـا فَهياتĤِب كَـذِّبـنْ يمجاً مةٍ فَونْ كُلِّ أُمشُرُ منَح موي ةِ ويĤْال هذتَأْوِيلُ ه ذئموفَي
نام يك مليخا و . خدا جوانان مومن را از كهف زنده خواهد كرد ،؛ در آن روزيوزعون

 4 ]مهـدي =[شـاهد مسـلمان بـراي قـائم      ،آن دو .ديگري مانند مسـلمين اسـت  

گردد  اما او با دست خالي برمي ؛فرستد يكي را به سوي روم مي ]مهدي= [او . هستند

ايـن تاويـل ايـن آيـه اسـت كـه       . گـردد  فرستد كه با پيروزي باز مي و ديگري را مي

هنـد  از روي طاعت يا اجبار در برابـر او تسـليم خوا   ،هرآنچه در زمين و آسمان است

هـي را  سپس در اين روز است كه خداوند از هر امتـي گروهـي را كـه آيـات اال    . شد

  .)39همان، ص ( كند ها را مجازات مي گرداند سپس آن باز مي ،كردند تكذيب مي
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 :است آمده 7درباره رجعت امام حسين

جميـلِ بـنِ دراجٍ عـنِ      سعد عنِ ابنِ عيسى عنْ عمرَ بنِ عبد الْعزِيزِ عنْ رجـلٍ عـنْ  
اللَّه دبنْ أَبِي عامِ عالشَّح ديز سٍ ونِ خُنَيلَّى بعقُـولُ    7الْمي نَاهعـملَ : قَالَـا سإِنَّ أَو

 يلنُ عنُ بيسةِ الْحعي الرَّجكُرُّ فنْ يتَّـى     7مـنَةً حـينَ سعبضِ أَري الْأَركُثُ فمي و
سيهنَييلَى عع اهاجِبنخسـتين كسـي   : نقل شده اسـت چنين  7؛ از امام صادققُطَ ح

ايشان تا چهل سـال در دنيـا    .است 7امام حسين ،گردد كه در رجعت به دنيا باز مي

 به طوري كه ابروهايشـان بـر روي چشمانشـان بيفتـد     ؛دهند به حيات خود ادامه مي

 .)64همان، ص(

ن محـض و  اين نكته اشاره شده است كه در ماجراي رجعت، مؤمندر برخي از روايات به ا

عالمه مجلسي در كتاب بحاراالنوار، بدين مطالـب اشـاره و   . ن محض بازخواهند گشتامنافق

 ضـمن گفـت   7امـام صـادق  : از جمله اين روايت كـه  ؛رواياتي در اين باره نقل كرده است

  :فرمودند ؛اند گويي درباره برخي آيات كه به قيامت تفسير شدهو

نُغـادر    حشَرْناهم فَلَـمG و ) 33: نمل( Fو يوم نَحشُرُ منْ كُلِّ أُمةٍ فَوجاGًآياتي مانند  
به رجعت اشاره دارند و حق اين است كـه خداونـد متعـال،    ) 47: كهف( Fمنْهم أَحداً

بلكه گروهي را كه  ،به دنيا بازنخواهد گرداند ؛اند هايي را كه با عذاب هالك شده امت

اند و نيز گروهي را كه كفر محض داشتند و بدون  ايمان خالص داشتند و از دنيا رفته

  ).63، ص53ج :14045، مجلسي( باز خواهد گرداند ،اند هي از دنيا رفتهعذاب اال

  : نويسدعالمه مجلسى خود در اين باره مى

و   كه ايمان محض داشتهگروهي  :از ديدگاه شيعه، رجعت به دو گروه اختصاص دارد

ند و غير از اين دو گروه با رجعت به دنيا باز ا هور بود گروهي كه در كفر محض غوطه

اين بازگشت براي اين است كـه خـداي تعـالي بـه دسـت مومنـان       . نخواهند گشت

  .)138همان، ص( محض، از كافران محض و دشمنان خود انتقام گيرد

ن يـا  ان محـض و كـافر  اكه در رجعت تنهـا مؤمنـ   گفته، وجه اين با توجه به مطلب پيش

اين است كه خداي تعـالي در آن دوران از ايـن راه، جـزاي     ،ن محض بازخواهند گشتامنافق

ن به عزت دنيوي و منافقين بـه  ايعني مؤمن. ها بازخواهد داد مناسب با اعمال هرگروه را به آن

  .هاست آنكه جزاي مناسب با اعمال و سيره  خواهند رسيد ذلت دنيوي

  :نويسدشيخ حر عاملي مي
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قوما ممن تقـدم مـوتهم مـن اوليائـه و شـيعته       4ان اهللا سيعيد عند قيام المهدي
ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و يبتهجوا بظهور دولته و يعيد قوما ايضا قوما من 
اعدائه لينتقم منهم و ينالوا بعض ما يسـتحقونه مـن العـذاب و القتـل علـي ايـدي       

؛ خداوند متعـال در زمـان قيـام    ته و الذل و الخزي بما يشاهدون من علو كلمتهشيع

انـد، بـه دنيـا بازخواهـد      تر از دنيا رفتـه  خود را كه پيش يگروهي از اوليا 4مهدي

گرداند تا به ثواب ياري و پشتيباني او برسند و از ظهور دولت حـق خشـنود شـوند و    

آن   شايسـته كـه  گردانـد تـا عـذابي را     همچنين گروهي از دشمنان خود را بازخواهد

ها و  بچشاند و نيز پستي و بدبختي آنها  به آن، 4هستند، به دست شيعيان مهدي

  ).250ص: 1362حرعاملي، ( بنماياند به اينانبرتري كلمه حق را 

  گيري نتيجه. 5

  :شودگيري ذكر مي چند نكته به عنوان نتيجه ،از آنچه گذشت

هي اسـت و معنـاي خـاص آن، در واقـع     ، مورد تاييد اديان االرجعت، به معناي عام. 1ـ5

محسـوب  مصداقي از مصاديق رجعت است كـه از مسـلمات اعتقـادي شـيعه اثنـي عشـري       

  . گردد مي

داليـل   بـر و هـم   اسـتوار اسـت  داليل نقلي متعددي بررجعت، از ديدگاه شيعه، هم . 2ـ5

ـ  البته داليل نقلي نيز خود با تحليل و توسعه به. عقلي از جمله قطعيت وحـي و   داليل عقلي 

  .گرددـ منتهي مي :و ائمه 6صدق آن و نيز صدق گفتار نبي

هاي مبتني بر اصول فلسفي حكمت متعاليه، قابـل تبيـين و    كيفيت رجعت، با تحليل. 3ـ5

در اين نوع تحليل، محمل رجعت تمثّل جسم مثالي در دنيا توسط نفـس انسـاني   . اثبات است

هاي نفـس انسـاني در ايـن عـوالم      ، بر ترتب عوالم امكان و جايگاه و توانايياين دليل. است

  .استمبتني 

عالوه بر معقول و مستدل بودن، وجهي  ،4مقارنت رجعت با ظهور حضرت مهدي. 4ـ5

متعالي دارد كه عالمه طباطبايي با روش تفسير قرآن به قرآن و نيز توجه به روايات و قواعـد  

طبـق بيـان   . ته و آن اينكه رجعت، در حقيقت امتداد حادثه ظهور اسـت عقلي، بدان تفطّن ياف

قرآن و سنت، ظهور، رجعت و قيامت، سه مرتبه از مراتب ظهور و غلبه حق در عالم بـه اراده  

مقارنـت رجعـت بـا     ،بنـابراين . ياد كرده است �ايام ثالثه�ها با  هي هستند كه عالمه از آناال
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 ،ايـن  و ظهور حق و اعالي آن و ابطال باطل و محو آن اسـت  هي برظهور مبتني بر اراده اال

 .همان فلسفه ارسال رسل و بعثت انبيا است كه قرآن بدان تصريح فرموده است
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