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چکیده

ّ
دالیل قرآنی که متکلمان امامیه برای دفاع از رجعت اقامه میکنند به لحاظ اعتبار در یک درجه نیستند.
بعضی از آنها بر امکان وقوع و بعضی دیگر ،از پیشینه وقوع رجعت حکایت میکند .دو امر مذکور مورد
ّ
اختالف مسلمانان نیست و افراط در اقامه آنها بیشتر به خلط محل نزاع میانجامدّ .اما از میان آیاتی که
بهعنوان اخبار از وقوع رجعت در آینده اقامه میکنند ،بعضی را ظاهر و بعضی را صریح میدانند؛ همانطور
که مخالفانی نیز آیاتی را بهعنوان نفی صریح رجعت در قرآن ،اقامه میکنند .این نوشتار ،با تکیه بر دیدگاه
درون مذهبی ،به بررسی ّادعای صراحت قرآن در اثبات یا نفی رجعت ،پرداخته است و در نهایت ،هر دو
ّادعای صراحت ناتمام یافته است .در قرآن ،هیچ تصریحی در اثبات و انکار رجعت نمیتوان یافت که
ً
اصال اگر «صراحتی» در کار بود ،این اختالفها پیش نمیآمد .نتیجه آنکه آیاتی در این موضوع ظهور
دارند ،یکی قویتر و یکی ضعیفتر.
واژگان کلیدی
رجعت ،آیات رجعت ،رجعت در قرآن ،اختصاصات شیعه.
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مقدمه

موضوع رجعت نه تنها از داغترین نزاعها میان شیعه و سنی است ،بلکه از پرفراز و
ّ
فرودترین موضوعهاّ ،
متکلمان ّ
امامیه است .یکی از جوانب مورد اختالف در
حتی در بین خود
ّ
این موضوع ،داللت آیات قرآن است .آیا قرآن داللتی بر رجعت دارد؟ امروزه متکلمان امامیه
برای اثبات رجعت به آیاتی استناد میکنند که میتوان آنها را در سه گروه جای داد:
َ
َ
قادر علی أن ُیحیی
الف) آیاتی که داللت بر امکان وقوع دارد؛ همچون ألیس ذلک ب ٍ
َ َ
الموتی( قیامتَ  ،)41 :واسئل َمن َ
َ
الر ُسل( زخرفّ )42 :
ک من ُّ
(حرعاملی،
أرسلنا من قبل
ّ
3411ق 94 :و  .)98برشمردن این آیات در میان ادله رجعت ،خلط موضوع و مغالطهای بیش
ً ّ
نیست؛ چراکه در واقع تنها بر «امکان» وقوع رجعت داللت دارند که اصال محل نزاع نیست!
همه مسلمانان که خداوند را قادر به احیای در معاد میدانند ،الجرم او را قادر به احیای در
رجعت هم میدانند .اختالف این است که آیا آیهای از وقوع رجعت در آینده ّامت اسالم خبر
میدهد یا خیر؟!
ّ
ب) آیاتی که از حیات مجدد بعضی مردگان حکایت میکند ،از زنده شدن پرندگان در
حکایت ابراهیم تا نمونههایی در بنیاسراییل و سایر اقوام (بقره 2.-41 :و161؛ اسراء6-4 :
ّ
و ّ ).3
(حرعاملی3411 ،ق 311 ،98 ،9. :و )312؛ برشمردن این آیات نیز ضمن ادله
ّ
رجعت ،مغالطه است؛ چراکه از محل نزاع ،یعنی اخبار از وقوع رجعت برای ّامت اسالم خارج
ّ
است .صراحت این آیات در حیات مجدد بعضی از مردگان مورد انکار هیچیک از فریقین
نیستّ ،اما آیا خود این آیات بهتنهایی دلیلی است بر رجعت در آینده ّامت اسالم؟ خیر ،بلکه
تنها میتوان آنها را ضمیمه روایت نبوی «حذو النعل بالنعل»« »3قرار داد ،مبنی بر اینکه
بازگشت اموات در ّامتهای پیشین رخ داده ،بنا بر این حدیث ،در ّامت اسالم نیز رخ خواهد
داد .بدین ترتیب این آیات خود دلیل مستقلی در اثبات رجعت نیستند.
ج) آیاتی که از وقوع رجعت در آینده خبر میدهد؛ عموم مسلمانان هیچ آیهای را حاکی از
وقوع رجعت در آینده نمیدانند ،بلکه در نظر آنان آیاتی بهصراحت از نفی بازگشت به دنیا سخن
ّ
میگوید و آیاتی دیگر نیز در این معنا ظهور دارد؛ ّاما متکلمان امامیه سه موضع مختلف دارند.
در نظر برخی از ایشان ،آیاتی صراحت یا ظهور در اثبات رجعت دارد (مثل صادقی تهرانی).
ّ
متکلمان ّ
امامیه تنها ظهور بعضی از آیات را پذیرفتهاندّ ،اما ّادعای تصریح را
برخی دیگر از
ّ
نپذیرفتند (مثل محمدحسین فضل الله)؛ اما دسته دیگر ،هیچ دلیل قرآنی بر رجعت نمییابند
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(مثل محمدجواد َمغنیه) .بنابراین موضعگیریهای مسلمانان درباره داللت قرآن بر رجعت
چنین است:
ّ
ّ
 .3آیات صریح درباره رجعت [نص در اثبات رجعت -نص در نفی رجعت]
 .1آیات ظاهر درباره رجعت [ظاهر در اثبات رجعت -ظاهر در نفی رجعت]
آیاتی که داللتشان از ظهور فراتر نمیرود ،در واقع به خودی خود و مستقل ،دلیلی بر
رجعت نیستند ،بلکه به اعتبار تفسیری که از آنها شده ،به ضمیمه روایت تفسیری و نه مستقل
از روایت ،در این معنا انگاشته شدهاندّ .اما آیاتی که «صریح» پنداشته شدهاند ،دلیل مستقلی در
اثبات یا دفاع از این باور شمرده میشوند؛ چراکه بدون هیچ پیوستی بر رجعت داللت دارند .به
همین خاطر این نوشتار تنها به ادعای صراحت میپردازد.

ـــــــــــ

 .1آیات صریح در اثبات رجعت
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
َ َ َْ ُ َ َ َ ْ
ُ َ ّ ُ ُ ْ َّ َّ َ َ ُ
َ
اس کانوا ب َآیات َنا ال ُیوق ُنون و
َ و إذا َوق َع الق ْول عل ْیه ْم أخ َر ْج َنا ل ُه ْم َد َّابة م َن اْل ْرض تکلمهم أن الن
َّ
َ ُ
ُّ ُ َ ً
َُ ْ ُ َُ َ
ون( نمل 81 :و .)81
َی ْو َم ن ْحش ُر م ْن کل أ َّم ٍة ف ْوجا م َّم ْن ُیکذ ُب بآیاتنا فهم یوزع
ّ
ّ
ّ
مدعیان صراحت معتقدند که در عبارت یوم نحشر من کل امة فوجا ممن یکذب بآیاتنا،
اولین «من» تبعیضیه است و دومین «من» بیان «فوج» است؛ یعنی روزی که برخی از
تکذیبکنندگان بعضی از ّامتها را گرد میآوریم .روشن است که این روز قیامت نیست؛
َ َ َ ْ ُ ََ
َ ً
ناه ْم فل ْم ُنغاد ْر م ْن ُه ْم أ َحدا؛ فراهمشان کنیم
چراکه در قیامت همگان محشور میشوند :وحشر

و یکی از آنها را وانگذاریم (کهف  .)4.حال که حشر قیامت نیست ،پس رجعت است
(صادقی16. :11 ،3162 ،؛ صادقی184 :3 ،3439 ،؛ حرعاملی.)91 :3411 ،
ّ
مدعی هستند که «من» اول بیانیه است؛ مثل آیه َ ف ْ
الر ْج َس منَ
اج َتن ُبوا ِّ
در مقابل ،مخالفان
َْ
اْلْوثان( حج .)11 :از همه بتها باید کناره گرفت و نه بعضی از آنها .بنابراین آیه میگوید:
«روزی که از همه ّامتها تکذیبکنندگان آنها محشور میشوندّ ،
البته ذکر تکذیبکنندگان
ّ
خصوصیت ندارد ،بلکه چون آیه در مقام تهدید و ارعاب است ،آنها را بهطور ویژه ذکر کرده
است؛ وگرنه در آن روز که ّ
البته قیامت است ،همگان محشور میشوند (مغنیه3414 ،ق:6 ،
41؛ ر.ک :فضل الله3439 ،ق.)14. :3. ،
ارزیابی :با ّ
توجه به سیاق ،مجموعه آیاتی که شماره  81و  81ضمن آنها واقع شده ،درباره
َّ
َ َ َْ ُ َ َ
َ ُ
ُ ّ ُ َ ً
َ
قیامت استَ  :و إذا َوق َع الق ْول عل ْیه ْمَ )81( ...و َی ْو َم ن ْحش ُر م ْن کل أ َّم ٍة ف ْوجا م َّم ْن ُیکذ ُب بآیاتنا ف ُه ْم
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َ َ
َ ُ ُ ْ
َ
َ َ َ َ
ْ َ َ ُ َ ُ َ
ُ َ
ُی َوزعون ( )81حتی إذا َج ُاءو قال أ کذ ْب ُتم ب َایاتی َو ل ْم تحیطوا بها عل ًما أما ذا ک ُنت ْم ت ْع َملون (َ )84و َوق َع
َ َ َْ َ ُ
َْ ُ َ
الق ْول َعل ْیهم ب َما ظل ُموا ف ُه ْم ال َینطقون ()82؛ زیرا:

«وقوع قول» و «حشر» ظاهر در قیامت است (طریحی3982 ،م ،)42. :2 ،مگر قرینهای
ّ
(تبعیضیه بودن اولین «من» در عبارت «من کل
خالف آن باشد که به نظر نمیرسد قرینه مذکور
ً
امة فوجا») ،بتواند این دو اصطالح قرآنی را از معنای ظاهر و مرتکز صرف کند.
ّ « )3
حتی» غایت «یوزعون» است« :ردیف میشوند تا در محضر الهی بیایند» .رجعت،
حضور در محضر الهی نیست ،بلکه بازگشت ممحضین در ایمان و کفر به «دنیا» است تا به
ّ
سزای خود یا به دولت و شوکت برسند .رجعت حیات مجدد در همین دنیا است و نه گردآمدن
در محضر الهی که غایت حشری است که این آیه  81از آن سخن میگوید.
 )1حال که این ،حشر در محضر الهی است؛ پس اولین «من» در عبارت یوم نحشر من
ً
کل امة فوجا ممن یکذب بآیتنا ،بیانیه است؛ یعنی روزی که از همه ّامتها [سران]
تکذیبکنندگان را گرد میآوریم.
ً
 )1حتی اگر در عبارت یوم نحشر من کل امة فوجا ممن یکذب بآیتنا ،اولین «من»
ً
تبعیضیه باشد ،لزوما با داللت بر قیامت ناسازگار نیست ،بلکه میتوان چنین گفت که در قیامت
ّ
از بعضی ّامتها ،عدهای از تکذیبکنندگان در جای ویژهای محشور میشوند.
ّ
 )4استدالل اثباتکنندگان رجعت ،مقدمههایی مخفی دارد« :حشر قیامت همگانی است.
این حشر همگانی نیست؛ پس قیامت نیست و از حشر دیگری سخن میگوید .طبق روایات،
ّ
رجعت ثابت است و در آن تنها عدهای محشور میشوند؛ پس این آیات از رجعت سخن
میگویند» .یا به عبارت سادهتر« :میدانیم که دو حشر داریم :قیامت که همگانی است و
رجعت که تبعیضی است .حشر در این آیه ،همگانی نیست؛ پس قیامت نیست .تبعیضی است؛
ّ
پس رجعت است» .در واقع ،وجود رجعت پیشفرض است؛ حالآنکه مدعیان در صورتی
میتوانند ّادعای صراحت کنند که از این آیه بدون هیچ پیشفرضی وجود رجعت را اثبات کنند.
 .2آیاتی با دو صراحت
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منظور آیاتی است که هر دو گروه (نفیکنندگان و اثباتکنندگان رجعت) آنها را صریح در
ّ
اثبات ّادعای خود مییابند .بیشتر این آیات درباره تعدد احیا و اماته است:
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
ون( بقره:
 .1-3کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم إلیه ترجع
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)18؛ شما که مردگان بودید و خدا جانتان داد و بار دیگر بمیراندتان و باز جانتان دهد و باز
بسوی او میرو ید چگونه منکر او میشو ید؟
ّ
مدعیان صراحت در اثبات رجعت معتقدند که عطف با « ّثم» ،ظاهر در مغایرت معطوف و
ْ ُ
ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
ون به یکدیگر مرتبط نیستند بلکه هر یک،
معطوفعلیه است؛ پس ُ یحییک ْم و ثم إلیه ترجع
مرحله جداگانه ای از مراحل میراندن و جان بخشیدن است .یعنی آیه بیانگر پنج مرحله است:
ُْ ُ
بازگشت به سوی خداوند آخرین مرحله یعنی قیامت است ،پس معطوف علیه آن یحییک ْم
باید مربوط به مرحلهای غیر از قیامت باشد .حیات یافتنی که پس از مرگ و پیش از قیامت
باشد! روشن است که تنها رجعت یا چیزی شبیه آن است! (حرعاملی3411 ،ق .)99 :بنابراین
مراحل مذکور در آیه چنین است :مرگ از این دنیا ،حیات برزخی در عالم قبر ،مرگی دیگر ،زنده
شدن برای رجعت ،بعث و نشر قیامت.
ّ
مد ّعیان صراحت در نفی رجعت میگویند که این آیه ،از موت ما پیش از حیات کنونیمان،
موت ما در پایان عمرمان در این دنیا و احیای مجدد ما در قیامت سخن میگوید؛ یعنی عدم،
ّ
خلق و حیات دنیا ،مرگ ،خلق مجدد در قیامت (سنگلجی.)11 :3111 ،
ً
ارزیابی :در عطف با « ّثم» لزوما معطوف و معطوفعلیه مغایر یکدیگر نیستند ،بلکه گاهی
« ّثم» برای انتقال به غایت استفاده میشود که به نظر میرسد در این آیه نیز برای بیان غایت
احیای پیشین به کار رفته است ،نه آنکه بیانگر مرحلهای دیگر از احیا و اماته باشد؛ همچنین در
زبان عربی موت و اماته مشروط به حیات مسبق نیست ،بلکه موت ،تنها حالتی در برابر حیات
است و مالک حیات ،حرکت است .تعبیر ّمیت از انسان پیش از تولد روا است؛ چراکه جنین
ً
انسان تا پیش از چهار ماه عرفا فاقد مالک حیات ،یعنی حرکت عرفی است.
ضمن آنکه این مراحل چهارگانه از عدم آغاز شده و نه از مرگ در این دنیا؛ چراکه خطاب به
ما ،انسانهایی زنده و در حیات است .به انسانهایی که االن در حیات زمینی هستند ،میگوید:
مرده بودید! (کنتم أمواتا فأحیاکم)؛ یعنی عدم!
ُ
َ
َ ُ
ْ
َ ْ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ْ
َ ْ
یل؛ گو یند
 .1-1قالوا َر َّب َنا أ َم َّت َنا اث َن َت ْین َوأح َی ْی َت َنا اث َن َت ْین فاع َت َرف َنا بذنوب َنا ف َهل إلی خ ُروج ّمن َسب
ٍ
ٍ
پروردگارا! دوبار ما را میراندی و دوبار زنده کردی که به گناهان خو یش معترف شدیم آیا راه
برون شدنی هست؟ (غافر)33 :
ّادعای صراحت در اثبات این است که مراحل مذکور در آیه با موت آغاز شده و بیانگر دو
اماته و دو احیا است؛ بیآنکه نافی اماتهها و احیاهای بیشتری باشد .اولین «موت» انسان ،پس
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از حیات دنیا است و اولین حیات او پس از مرگ ،در قبر است؛ ّاما چون حیات قبر حیات
کاملی نیست ،صدق احیا بر آن ّ
تام نبوده و میتوان حیات برزخی را در عداد احیاها نشمرد.
بدین ترتیب مراحل مذکور در آیه چنین است :مرگ از دنیا ،حیات در رجعت ،مرگ از رجعت،
حیات در قیامت (حرعاملی3411 ،ق.)99 :
ّادعای صراحت در نفی این است که مراحل مذکور در آیه چنین است :نطفه ،تولد ،مرگ از
دنیا ،حیات در قیامت (سنگلجیّ .)18 :3111 ،اما اگر رجعت را در نظر بگیریم ،مراحل چنین
خواهد بود :نطفه ،تولد ،مرگ از دنیا ،حیات در قبر ،مرگ در قبر ،حیات در رجعت ،مرگ از
رجعت ،حیات در قیامت (طوسی ،بیتا.)61 :9 ،
ارزیابی :قید عدد ظاهر در حصر است ،مگر قرینه صارفهای باشد (سبحانی:3186 ،
 .)311در این آیه ،از تعداد اماته و احیا سخن رفته است ،بیآنکه قرینه صارفهای باشد؛ پس
نمیتوان آیه را طوری تفسیر کرد که بیش از دو اماته و احیا را شامل شود .در این آیه ،تمام کافران
از دو حیات و دو موت خویشتن سخن میگویند .اگر رجعت جزو این موت و حیات باشد،
ّ
باید قائل به رجعت همگانی شویم! حال آنکه بیشتر روایات از رجعت عدهای خاص ،یعنی
ممحضین در ایمان و کفر سخن میگویند .با ّادعای صراحت ،مراحل چنین خواهد بود :مرگ
از دنیا ،حیاتی دیگر ،مرگی دیگر ،حیات قیامت .هیچ قرینهای در خود آیه یا پیش و پس از آن
نیست تا حیات و مرگی که در میان واقع شده را رجعت بدانیم .پیشفرض ناشی از روایات است
که ذهن را به سوی رجعت برده است که این چنین نمیتوان ّادعای «صراحت» کرد.
َ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ
وج َو َم ْأ ُج ُ
ونَ .حتی إ َذا ُفت َح ْت َی ْأ ُج ُ
وج َو ُهم ِّمن
 .1-1وحرام علی قری ٍة أهلکناها أنهم الیرجع
ُ
ُّ َ
کل َحد ٍب َینسلون( انبیا)96-92 :؛ بر [مردم] دهکدهای که هالکش کردهایم ،روا نیست که
بازگردند تا وقتی که یأجوج و مأجوج گشوده شوند و از هر بلندی شتابان شوند.
ّادعای صراحت در اثبات این است که آیه میگوید« :قریههایی که هالک کردیم
برنمیگردند ،مگر زمانی که یأجوج و مأجوج برگردند» .پس همزمان با بازگشت آن دو ،آن
هالک شدگان نیز برمیگردند .میدانیم که خروج آن دو از نشانههای مربوط به ظهور امام زمان
و برپایی رجعت است (صادقی.)111 :3 ،3439 ،
ّادعای صراحت در نفی در این است که با خروج یأجوج و مأجوج «قومی که با عذاب هالک
شدهاند نیز مبعوث میشوند »1«.میدانیم خروج آن دو از نشانههای برپایی قیامت است؛ یعنی
اقوام هالکشده در قیامت مبعوث میشوند .با این حساب ،آیه مذکور درباره قیامت و از موضوع

 .3آیات صریح در نفی رجعت
ُ ُّ َ ْ
َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َّ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ُ َ
َ
ْ
یامة ف َم ْن ُزحز َح عن ّالنار َو أ ْدخل
 .1-3کل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجورکم یوم الق
َّ ُ ْ ُ
ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُّ
یاة الد ْنیا إال َمتاع الغ ُرور( آلعمران)382 :؛ همه چشنده مرگ هستند و
الجنة فقد فاز و ما الح

روز رستاخیز پاداشهای شما را تمام میدهند .هر که از جهنم دور شود و او را به بهشت وارد
کنند ،کامیاب شده و زندگی این جهان به جز مایه فریب نیست.
ّ
مدعیان صراحت در نفی معتقدند که رجعت ،بازگشت برای دریافت سزا در همین دنیا
است .اما طبق این آیه که بیانگر قانونی شامل و ثابت است ،همگان (کل نفس) سزای خود را
تنها (إنما :ظاهر در حصر) در قیامت دریافت میکنند .همه آیات ظالمان و کافران را به قیامت
ّ
مسئولیت است .سزای
وعید داده است .چنین آیاتی به روشنی بیان میکند که این دنیا تنها دار
اعمال نه در این دنیا ،بلکه در آخرت است .پس قول به رجعت خالف صریح قرآن درباره نظام
«»1
سزا است و با قرآن در تناقض است.
مخالفان قائلند که ممکن است در پاسخ چنین گفته شود:
ً
ّ
« )3إنما» لزوما بیانگر حصر حقیقی نیست و در این آیه تنها ادات تأکید است و تأکید آیه بر
ّ
ّ
تحقق وعید در قیامت است؛ یعنی ّ
حتی اگر وعید در این دنیا محقق شود ،در
دریافت سزا و
قیامت نیز باز سزای خود را دریافت خواهند کرد .بنابراین مقصود آن نیست که وعید «تنها» در
ّ
ّ
ّ
ً
آخرت محقق میشود ،بلکه حتما در آخرت محقق خواهد شد؛ ّاما درباره تحقق در این دنیا،
ساکت است.
ّ
 )1موضوع آیه ،توفای اجور است؛ یعنی دریافت کامل اجور .دریافت کامل اجور در آخرت
منافاتی با دریافت بخشی از آن در هنگامه رجعت به همین دنیا ندارد ،بلکه چه بسا گفته شود خود،
مشعر آن است که دریافت جزا یا سزا از پیش آغاز شده و در قیامت دریافت آن کامل میشود.
 )1طبق اندیشه صدرایی ،رجعت مرحلهای از آخرت است .مرحلهای است میان دنیا و
ّ
آخرت با حفظ پیوستگی به هر دو مرحله وجودی؛ بنابراین همچنانکه منفک از دنیا نیست ،از
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رجعت خارج است .معنای محتمل دیگر چنین است« :قریهای را که هالک کردیم به دنیا برگشت
نخواهند نمود» (سنگلجی )18 :3111 ،که به صراحت بازگشت به این دنیا را نفی میکند.
ارزیابی :آیه خالی از صراحت است؛ چه در اثبات چه در نفی! اگر صریح بود ،مورد
اختالف واقع نمیشد.
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ّ
آخرت نیز منفک نیست .سزا و جزا از این دنیا ،آغاز و طی مراتب و مراحل مختلف وجودی در
آخرت کامل میشود .پس دریافت سزا در رجعت منافاتی با دریافت آن در آخرت ندارد
(موسوی.)361-329 :1 ،31.4 ،
ّ
ارزیابی :این آیه هرچند بیانگر اصل کلی جزا و سزا است ،اما به معنی انکار هر گونه
دریافت در این دنیا نیست .به نظر میرسد اینکه قرآن ظالمان ،کافران و منکران معاد را به
قیامت وعید داده است ،از این باب است که دریافت در آن عالم حتمی است؛ ّاما از باب
ّ
هرگونه دریافت در این دنیا نیست« .توفی» مشعر به تقسیط نیست تا گفته شود سزا و جزا از
ّ
پیش و چه بسا در رجعت آغاز شده و در قیامت کامل میشود .وصف به «توفی» مشعر به کامل
َ َ ُ َ ُّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
وص( 1هود)319 :
ق
بودن است و نه تقسیط؛ مانند آیه
های و إن ْا لموفوهم نصیبهم َغیر من ٍ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
(مغنیه3414 ،ق )111 :1 ،و نیز َ وأن ل ْی َس لْلنسان إال ما َسعیَ ،وأن َس ْع َی ُه َس ْوف ُیری ،ثم ُیجز ُاه
َْ
ْ
ال َجز َاء اْلْوفی( 2نجم)43-19 :؛ همچنین تبیین و تحلیل صدرایی از رجعت ،برآمده از یک
نظام فلسفی خاص است و نه برآمده از قرآن؛ بنابراین تاب مقاومت در برابر ظواهر قرآنی را
ندارد و شایسته نیست با مفروض گرفتن دستگاهی فلسفی ،ظواهر آیات را نادیده گرفته و سعی
در تأویل در راستای پیشفرضهای خود داشت.
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ّ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ٌّ َ َ ٌ َ َْ
 .1-1ألم یروا کم أهلکنا قبلهم من القرون أنهم إلیهم الیرجعون و إن کل لما جمیع لدینا
َ
ُم ْحض ُرون( یس)11-13 :؛ مگر ندانستهاند که پیش از آنها چه نسلها را هالك کردهایم؟
آنها سویشان باز نمیگردند.
ّ
مدعیان صراحت در نفی اینگونه معتقدند که که هرچند در معنی دقیق این آیه اختالف است:
«مردمان قرنهای گذشته که پیش از آنها هالک کردیم ،به دنیا بازنخواهند گشت» (سنگلجی،
)18 :3111؛ «از تکذیبکنندگان که هالک شدند کسی برنگشت تا تکذیبکنندگان بعدی را
ّ
تذکر بدهد که بعثی پس از مرگ خواهد بود» (مغنیه)131 :6 ،3414 ،؛ «آیا فکر میکنند
مکذبینی که هالک شدند پس از مرگ برای دریافت سزا برانگیخته نمیشوند؟» (فضل الله،
)344 :39 ،3439؛ اما آنچه ّمتفقعلیه از این آیه فهمیده میشود ،انکار بازگشت است .پیش از
قیامت کسی به این دنیا برنمیگردد و این ،به معنای مخالفت صریح با ایده رجعت است و این آیه
 .3و ما نصیب آنها را بیکاست ميدهیم.
 .1و انسان جز [حاصل] کوشش خویش را ندارد و کوشش وی به زودی دیده میشود آنگاه پاداش کاملش ميدهد.
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بیانگر نظامی ثابت و بیاستثنا در این عالم است.
مخالفان معتقدندکه «أهلکنا» مشعر به نزول عذاب است؛ بنابراین میگوید آنان که با
عذاب الهی از دنیا رفتهاند فقط در قیامت بازمیگردند .در نهایت« ،آنان» در رجعت باز
نخواهند گشت؛ ّاما آیه نافی رجعت سایرین نیست (حرعاملی3411 ،ق.)311 :
ارزیابی« )3 :أهلکنا» مشعر به نزول عذاب نیست ،بلکه اعم است و شامل مردن طبیعی هم
میشود .در این آیه هم دلیلی در ظاهر آیه بر حصر به ُمردن در پی عذاب نیست (صادقی،
.)41 :12 ،3162
 )1به طور قطع ،بسیاری از کسانی که با عذاب هالک شدهاند ،ممحضین در کفر بودهاند؛
ً
پس برعکس! اتفاقا با تعریفی که قائالن ،از رجعت ارائه میدهند (بازگشت ممحضین در ایمان
و ممحضین در کفر) ،آنانکه به سبب ّ
تمحض در کفر با عذاب الهی از این دنیا رفتهاند ،باید در
رجعت محشور شوند.
َ َ ْ ًَ َ َ ْ َ َ َْ
 )1با ّ
ِّ
توجه به سیاق ،این آیات از قیامت حکایت میکند :یاحسرة علی العباد .ما یأتیهم من
َ
َ َ
ُْ
َُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُ
َ
ُ
کم أ ْهلک َنا ق ْبل ُهم ِّم َن الق ُرون أنه ْم إل ْیه ْم ال َی ْرج ُعون َو إن کل
ول إال کانوا به یستهزءون؛ أ لم یروا
رس ٍ
َ ٌ َ َْ ُ َ
محض ُرون( یس )11-11 :و از بدحالی کسانی که رسوالن را مسخره کردند
لما جمیع لدینا
حکایت دارد .آیا ایشان درک نمیکنند که مردگان بازنمیگردند و فرصت جبران ندارند؟! ایشان
نیز پس از مرگ به دنیا بازنمیگردند تا کارهای خود را جبران کنند .همگان تنها در آخرت
محشور خواهند شد.
َ  .1-1ح َّتی إ َذا َج َاء َأ َح َد ُه ُم ْال َم ْو ُت َق َال َر ّب ْارج ُعون َل َع ّلي َأ ْع َم ُل َصال ًحا ف َیما َت َر ْک ُت َک َّال إ َّنهاَ
َ َ ٌ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ٌ َ َ ْ ُْ َ ُ َ
ون( مؤمنون)311-99 :؛ و چون مرگ یکیشان در
کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلی یوم یبعث
رسد ،گو ید پروردگارا! مرا باز گردان؛ شاید در آنچه واگذاشتهام عملی شایسته کنم ،هرگز .این
کلمهای است که وی گو ینده آن است ،پیش رو یشان حایلی هست تا روزی که برانگیخته شوند.
ّ
َ ْ َ َ ْ َْ َ ٌ َ َْ ُْ َ ُ َ
ون هم معنای برزخ
مدعیان صراحت در نفی معتقدند که ومن ورائهم برزخ إلی یوم یبعث
(فاصله و مانع) روشن است و هم یوم یبعثون (قیامت) .آیه گوید :میان آنان و دنیا مانع و فاصلی
است تا روز قیامت؛ یعنی راهی به دنیا ندارند تا روز قیامت .این ،یعنی انکار بازگشت به دنیا
پیش از قیام قیامت (رک :سنگلجی.)19 :3111 ،
مخالفان قائلند که با ّ
توجه به نکات زیر این آیه با رجعت منافات ندارد:
 )3آنچه رد شده درخواست «کافرین» است .رجعت سایرین نفی نشده استّ ،
حتی در آیه
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ّ
لفظی نیست که بر مطلق کفار داللت کند؛ پس این آیه نه تنها بازگشت غیرکفار را نفی نکرده،
بلکه بازگشت همه کافران را نیز نفی نکرده است (حرعاملی3411 ،ق.)184 :
 )1درخواست آنان از این رو رد شده که برای اصالح بوده است .این آیه ،درخواست کافران
برای بازگشت به این دنیا جهت انتفاع ،یعنی اصالح را نفی کرده است (صادقی3439 ،ق:3 ،
)148؛ حال آنکه رجعت ،دار تکلیف نیست تا فرصتی برای جبران و اصالح باشد.
 )1این کافران هنگامه موت خواستار بازگشت شدهاند .این ،درخواستی است که رد شده و
ّ
نه بازگشت به دنیا پس از تحقق موت (حرعاملی3411 ،ق.)184 :
« )4یوم بعث» اعم از قیامت است .چه بسا که منظور روز رجعت باشد و ایشان خواستهاند
قبل از وقت رجعت برانگیخته شوند؛ بنابراین درخواست ایشان رد شده است (همان).
 )2شاید ایشان خواستهاند که با تمام احواالتی که در دنیا داشتهاند ،در رجعت بازگردند؛
برای مثال ،با همان طول عمر ،خانواده و ...بدین جهت درخواستشان رد شده است (همان).
ً
ارزیابی )3 :سبب ّرد درخواست آنان «لعلی أعمل صالحا» نیست تا گفته شود به جهت
ّ
انتفاع مجدد ،یعنی اصالح ،درخواست آنان رد شده است یا گفته شود که رجعت دار تکلیف
ٌ َ
نیست ،بنابراین بازگشت در رجعت رد نشده است ،بلکه سبب ّرد درخواستَ  ،ب ْر َزخ إلی َی ْوم
ُْ َ ُ َ
ون است .درخواست آنان رد میشود؛ چون میان این دو دنیا فاصله و مانعی است .آیه
یبعث
بیانگر این نظام کلی است که امکان بازگشت به این دنیا نیستّ .
مدعیان صراحت در نفی ،این
آیه را -که زبان حال است و نه بیان دقیق گفتوگوها ،-بیانگر نظام کلی عالم میدانند.
 )1حال که درخواست بازگشت در هنگامه موت رد شده است ،به طریق اولی پس از مرگ
نیز رد میشود.
« )1یوم بعث» ظهور در قیامت دارد ،مگر قرینه صارفهای باشد که در این آیه نیست.
ً
 )4اینکه سبب ّرد درخواست آنان احتماال بازگشت با همه تفاصیل پیشین بوده ،احتمال بی
ّ
قرینهای است ،ارزشی ندارد و محل اعتنا نیست.
ّ
 .1-4مجموعه آیات ّرد درخواست بازگشت به این دنیا و مهلت مجدد
ََ ُ َ ُ َ ُ َ ّ
ْ
ْ ُ ََ
َ َ
َُ َ
آیه اولَ  :ول ْو ت َری إذ ُوقفوا علی َّالنار فقالوا َیا ل ْی َت َنا ن َر ُّد َوال نکذ َب ب َآیات َر ّب َنا َونکون م َن ال ُم ْؤمن َین
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
ون( انعام)18-1. :؛
بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لکاذب

اگر میدیدی آن دم که بر آتش نگاهشان داشتهاند و گو یند :ای کاش بازگشت مییافتیم تا
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نشانههای پروردگار خو یش را تکذیب نمیکردیم و از مؤمنان میشدیم [چنین نیست] ،بلکه
ً
آنچه را قبال به غفلت میسپردهاند بر آنها نمودار شده و اگر بازگشت یابند ،به چیزی که از آن
منعشان کردهاند ،بازمیگردند که آنها دروغگو یاناند.
ْ ُ ْ ُ َ ُ ُ ُ ْ ْ َ َ ّ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
َ َ
آیه دومَ  :و ل ْو تری إذ المجرمون ناکسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل
ً َّ ُ ُ َ
ون( سجده)31 :؛ اگر ببینی وقتی گنهکاران در پیشگاه پروردگارشان سرها به زیر
صالحا إنا موقن
افکنده [گو یند] پروردگارا دیدیم و شنیدیم ،بازمان گردان تا عملی شایسته کنیم که ما به یقین
رسیدهایم.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
آیه سومَ  :وقال الذ َین ات َبعوا ل ْو أن لنا ک َّرة فنت َب َّرأ منه ْم ک َما ت َب َّر ُءوا منا کذلك یریه ُم الله أع َماله ْم
َ
َ
َ َ َ
ات َعل ْیه ْم َو َما ُه ْم بخارج َین من النار( بقره)36. :؛ و پیروان گو یند :ای کاش ما را بازگشتی
حسر ٍ
بود تا از آنها بیزار میشدیم؛ چنانکه از ما بیزار شدند .بدینسان خدا اعمالشان را به آنها
مینماید که برایشان پشیمانیها است و از آتش برونشدنی نیستند.
ّ
مدعیان صراحت در نفی معتقدند که چیستی و چگونگی نظام عالم را باید از قرآن فهمید.
درباره رجعت آنچه از قرآن به روشنی درمییابیم ،نفی قاطعانه بازگشت به این دنیا است .گفتنی
ً
است که بازگشت برخی در ّامتهای پیشین اوال برای مجازات در این دنیا نبوده ،پس رجعت
اصطالحی شیعه نبوده است؛ همچنین این موارد ،حالت اعجاز و استثنا بوده است ،نه آنکه
ّ
بخشی از نظم و نظام کلی این دنیا باشد .ضمن اینکه این آیات در نهایت دال بر امکان وقوع
رجعت است و نه اخبار از وقوع آن در آینده .در میان آیههای مذکور نیز دو آیه اول بهصراحت
درخواست دوزخیان برای بازگشت به این دنیا را رد میکند .مفاد آیه سوم نیز آن است که اهل
جهنم هیچگاه از آتش خارج نخواهند شد (سنگلجی )19 :3111 ،و به رغم آرزویشان به این
دنیا بازنخواهند گشت؛ بنابراین ممحضین در کفر و نفاق به این دنیا بازنخواهند گشت.
مخالفان معتقدند که به آیاتی استشهاد شده است که بیانگر ّ
تمنا و درخواست دوزخیان برای
برگشت به این دنیا «جهت اصالح» رفتارشان است .آیات مذکور این درخواست را رد میکند.
از آن جهت که هنگامه دریافت سزا است و نه فرصتی برای اصالح ،آیات مورد نظر داخل در
موضوع رجعت نیستند و استناد به آنها ناتمام است.
ارزیابی :به نظر میرسد اشکال وارد است.
آیه چهارمَ  :و َأ ْنذ ْر َّالناس َی ْوم َی ْأتیه ْم ْال َع َذاب َف َی ُقول َّالذ َین َظ َل ُموا َر ّب َنا َأ ّخ ْر َنا إ َلی َأ َجل َقریب ُنجبْ
َ ْ َ َ َ َّ ُّ َ َ َ ُ َ ْ
َ ُ َ ُ
الر ُسل أ َول ْم تک ُونوا أق َس ْم ُتم ّمن ق ْبل َما لکم ّمن َز َو ٍال( ابراهیم)44 :؛ بترسان کسان
دعوتك ونتبع
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را از روزی که عذاب موعود برایشان بیاید و آنها که ستم کردهاند ،گو یند« :پروردگارا! ما را تا
ّ
مدتی نزدیك بازپسبر تا دعوت تو را اجابت کنیم و پیرو پیمبران شو یم» ،مگر شما نبودید که
پیش از این قسم خوردید که زوال ندارید.
ّ
مدعیان صراحت در نفی ،اعتقاد دارند که بدکاران در آستانه هالکت درخواست فرصت
ّ
مجدد میکنند .الزمه آن بازگشت به دنیا است ،ولی درخواست ایشان رد میشود.
نظر مخالفان نیز این است که طبق آیه ،ظالمان در هنگام نزول عذاب درخواست میکنند
ّ
که عذاب به تأخیر بیفتد تا رویه خود را اصالح کنند؛ پس موضوع ،انتقال مجدد به این دنیا
نیست ،بلکه تنها تغییر در قضای حتمی الهی ،یعنی هالکت آنان با عذاب است؛ بنابراین آیه،
ّ
حتمیت عذاب ،فرصت مجدد برای اصالح
داخل در موضوع رجعت نیست و آنان پس از
میخواهند؛ حال آنکه توبه پس از ّ
حتمیت عذاب پذیرفته نیست »4«.آیه بیانگر این قاعده است
که تغییر پس از ّ
حتمیت عذاب پذیرفته نمیشود.
ارزیابی :به نظر میرسد هر دو اشکال وارد است.
نتیجهگیری

71
71

 )3آیات حاکی از قدرت خداوند تنها بر امکان وقوع رجعت داللت دارد؛ در حالیکه امکان
ّ
آن محل نزاع نیست؛ پس شایسته نیست این آیات را در میان دالیل رجعت برشماریم.
 )1آیات حاکی از بازگشت مردگان در ّامتهای پیشین تنها در صورتیکه به روایت نبوی
ّ
«حذو النعل بالنعل» ضمیمه شوند ،میتوانند قرائنی باشند که به میان ادله رجعت راه یابند؛ ّاما
نه به صورت مستقل ،بلکه به صورت حاشیه و تعلیقی بر روایت نبوی مذکور.
 )1اثباتکنندگان رجعت قائلند که آیات  81و  81نمل با صراحت ،بر وقوع رجعت در آینده
برای ّامت اسالم داللت دارد .با بررسی این دو آیه روشن شد که ّادعای صراحت ،قابل اثبات نیست.
 )4از آیات  18بقره 33 ،غافر و  96-92انبیا هم اثباتکنندگان و هم نفیکنندگان رجعت
استفاده و ّادعای صراحت میکنند .به نظر رسید این آیات نه صراحتی در اثبات رجعت دارد و نه
صراحتی در نفی آن.
 )2نفیکنندگان به آیات  382آلعمران 1. ،انعام 31 ،سجده 31. ،بقره 44 ،ابراهیم11-13 ،
یس و  311-99مؤمنون استناد میکنند؛ هرچند این آیات ،بازگشت به این دنیا را نفی کردهاندّ ،اما
به نظر نمیرسد بتوان گفت تمامی این آیات صریح در نفی ایده رجعت است.

پینوشت
ـــــــــــــــــــــــــ

ّ
لیکونن فیکم ما کان
« »3شیعه و سنی از پیامبر نقل کردهاند که فرمود« :أنتم أشبه شئ ببني اسرائیل والله
ُ
ُ
بالقذة .حتی لو دخلوا جحر ّ
ضب لدخلتموه» (ابنشاذان:3123 ،
فیهم ،حذو النعل بالنعل والقذة
 )416یا بنا بر نقلی دیگر« :یکون فی هذه االمة مثل ما یکون فی االمم السالفة [/بني اسرائیل] ،حذو
ُ
النعل بالنعل ،والقذة بالقذة» (صدوق .)61 :3189 ،قذة به َپری که در باالی تیر قرار میگرفته ،اطالق
ُ
ً
میشود .تمامی این َپرها (قذذ) به اندازه یکدیگر بریده میشدند؛ چنانکه کامال جفت و برابر یکدیگر
باشند« .القذة بالقذة» مثالی در برابری و عدم تفاوت دو چیز با یکدیگر است (ابنشاذان:3123،
 ،416حاشیه محدث ارموی).
« »1مشرکان میپنداشتند آنان که با عذاب مردهاند ،نابود شده و بعد از مرگ برای عذاب ،زنده و محشور
نمیشوند .این آیه درصدد پاسخ به ایشان است( .مغنیه)198 :2 ،3414 ،
« »1هرچند این نوشتار ناظر به اختالفات درون مذهبی است اما از آنجاکه اهل سنت بیشتر با تکیه به این
آیه ،قرآن را به صراحت نافی رجعت میدانند آن را بیان کردیمّ ،
البته عالمه فضل الله و مغنیه نیز با اینکه
نافی رجعت یا مخالفت صریح آن با قرآن نیستندّ ،اما بر اساس این آیه ،دنیا را تنها دار عمل دانستهاند و
نه دار دریافت سزا (قفاری ،بیتا918 ،؛ فضل الله413 :6 ،3439 ،؛ مغنیه3414 ،ق.)111 :1 ،
َ َ َ َََ ُ ُ َْْ ُ َ
َ
ُ َ
قال إ ِّني ُت ْب ُت ْاْل َن َو َال الذینَ
«َ  »4و َل ْی َست الت ْو َب ُة لل َ
ذین َی ْع َملون الس ِّیئات حتی إذا حضر أحدهم الموت
ُ ُ َ َ ْ َ
ً َ ً
َُ ُ َ
ون َو ُه ْم کف ٌار أولئك أ ْع َتدنا ل ُه ْم َعذابا ألیما( نساء)38 :؛ بازگشت از آن کسانی نیست که بدی
یموت
همیکنند تا چون مرگ یکيشان در رسد ،گوید ،اینك توبه ميکنم و نه آنها که ميمیرند و کافرند،
اینان عذابی الم انگیز برایشان آماده کردهایم.
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ّ )6ادعای صراحت نه در جانب اثبات پذیرفتنی است ،نه در جانب نفی .اگر آیات
«صراحت» داشت ،موضوع محل اختالف نمیشد .همه آیات مورد ّادعا در نهایت ،ظاهر و
محتاج معاضدت روایات است.

ـــــــــــ

منابع
ـــــــــــــــــــــــــ

قرآن مجید
ُ
 .3ابنشاذان ،فضل ،)3123( ،اإلیضاح ،تحقیق :جاللالدین ارموی ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .1پاینده ،ابوالقاسم (بیتا) ،ترجمه قرآن ،بیجا ،بینا.
 .1حرعاملی ،محمد بن حسن3411( ،ق) ،ایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة ،تحقیق :مشتاق مظفر،
قم ،دلیل ما.
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 .4سبحانی ،جعفر ،)3186( ،الموجز في اصول الفقه ،قم ،مؤسسه االمام الصادق.
 .2سنگلجی ،شریعت ،)3111( ،محو الموهوم ،بیجا ،چاپخانه تابان.
 .6صادقی تهرانی ،محمد3439( ،ق) ،البالغ في تفسیر القرآن بالقرآن ،قم ،مؤلف.
 ..ـــــــــــــــــــــــــ ،)3162( ،الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن ،قم ،انتشارات فرهنگ اسالمی.
 .8صدوق ،محمد بنعلی ،)3189( ،االعتقادات ،قم ،مؤسسة االمام المهدی.
 .9طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)31.4( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه :محمدباقر موسوی همدانی،
قم ،جامعه مدرسین.
 .31طریحی ،فخرالدین3982( ،م) ،مجمع البحرین ،تحقیق :احمد حسینی اشکوری ،بیروت ،دار و مکتبة
الهالل.
 .33طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 .31فضل الله ،محمدحسین3439( ،ق) ،تفسیر من وحی القرآن ،بیروت ،دارالمالک للطباعة والنشر.
 .31القفاری ،ناصر( ،بیتا) ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة عرض ونقد ،بیجا ،بینا.
 .34الهیجی ،حسن (ّ ،)3184
سر مخزون ،تحقیق :علی صدرایی خویی ،تبریز ،بنیاد فرهنگی نیمه شعبان.
 .32مغنیه ،محمدجواد3414( ،ق) ،الکاشف ،تهران ،دارالکتب االسالمیة.

