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چکیده
ّ
رجعـت ،یکـی از ضرور یـات مذهب تشـیع بوده و ادلۀ فراوانی بر حقانیـت آن وجود دارد.
کتـب و مقـاالت متعـددی از صـدر اسلام تـا بـه حـال ،بـا بهرهمنـدی از آیـات ،روایـات و
تحلیلهـای عقلـی ،بـه نقـد و یـا اثبات این نظریه پرداختهاند .اهل سـنت و سـلفیهای
ایرانـی ،رجعـت در امـت اسلام را نپذیرفتهانـد و اعتقـاد بـه آن را غلوآمیـز میپندارنـد و در
ّرد امکان آن ،به آیاتی از قرآن اسـتناد میکنند و اکثر روایات این باب را مجهول ،مرسـل
ّ
و ضعیـف میپندارنـد .بـزرگان شـیعه در اثبـات امـکان و لـزوم تحقـق رجعـت ،بـه آیـات

قـرآن اسـتناد میکننـد و اکثـر روایـات مربـوط بـه رجعـت را صحیـح دانسـته و از آنهـا تواتـر
را برداشـت میکننـد .در میـان سـلفیهای ایرانـی ،عبدالوهـاب فریـد تنکابنـی و سـید
ابوالفضـل برقعـی ،اشـکاالت متعـددی را بـر عقیـدۀ رجعـت مطـرح کردهانـد .نگارنـده بـر
آن اسـت تا با محوریت آیات قرآن و روایات تفسـیری ،به نقد و بررسـی شـبهات وارده در

ب «بررسـی
کتـاب «اسلام و رجعـت» اثـر عبدالوهاب فرید تنکابنی و بخشهایی از کتا 
علمـی در احادیـث مهـدی» و «تابشـی از قـرآن» اثـر سـید ابوالفضل برقعی بپـردازد.
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مقدمه

ّ
رجعـت ،هنگامـۀ پیـروزی و حاکمیـت مؤمنـان نـاب و ذلـت کافـران خالـص اسـت.
آنهـا بـه دنیـا بـاز میگردنـد تـا بـا حضورشـان ،یکـی از مهمتریـن برنامههـای پایانـی عالـم،
بـه اجـرا درآیـد .میـان متکلمـان شـیعی و سـنی ،مباحـث گسـتردهای در امـکان و یـا
امتنـاع تحقـق رجعـت پیـش از قیامـت ،مطـرح شـده اسـت .گروهـی از متکلمـان اهـل
سـنت ،آن را محال پنداشـته و در نفی آن ،کتب و مقاالت متعددی نگاشـتهاند؛ 1ولی
متکلمـان شـیعه آن را محققالوقـوع و از ضروریـات مذهـب تشـیع دانسـته و در مقـام
دفـاع از رجعـت ،نوشـتارهایی بـر جـای گذاشـتهاند.

2

عمـدۀ دیدگاههـای متکلمـان شـیعه در محورهایـی همچون تعریف ،جایـگاه ،امکان،
ضـرورت ،اهـداف و شـبهات رجعـت ارائـه شـده اسـت .وجـه مشـترک تعریفهـای
متکلمـان از رجعـت« ،بازگشـت برخـی از امـوات بـه دنیـا در آخرالزمـان و پیـش از
قیامـت» اسـت 3.در براهیـن اقامهشـده بـرای امـکان رجعـت ،اسـتدالل بـه «قـدرت
خداونـد» و «وقـوع رجعـت در زمـان گذشـته» ،کاربـرد حداکثـری نـزد متکلمـان داشـته
اسـت 4.براهیـن متعـددی بـرای اثبـات ضـرورت رجعـت ،مـورد اسـتفادۀ متکلمـان قـرار
62

گرفتـه اسـت ،امـا اسـتدالل بـه «شـباهت امـت پیامبـر اکـرم؟لص؟ با امتهای گذشـته»
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 .1شهرسـتانی اعتقـاد بـه رجعـت را از انحرافـات ابنسـبأ دانسـته و دراینبـاره مینویسـد« :و هـم أول
فرقـة قالـت بالتوقـف و الغيبـة و الرجعـة» :شهرسـتانی ،محمـد ،الملـل و النحـل،205/1؛ بـرای
توضیـح بیشـتر ر.ک :نیـازی ،احمدعلـی ،نگاهـی تطبیقـی بـه آمـوزۀ تناسـخ در ادیـان هنـدی و
رجعـت.
« .2فـان ثبـوت الرجعـة مـن ضروريات مذهب االمامية عند جميـع العلماء المعروفين و المصنفين
ً
ب الشـيعة ،فال ترى أحـدا يعرف اسـمه و يعلم له
المشـهورين ،بـل يعلـم العامـة ان ذلـك مـن مذهـ 
تصنيـف مـن االماميـة يص ّـرح بانـكار الرجعـة و ال تأويلهـا ».شـیخ حـر عاملـی در ادامـه مینویسـد:
«و ّالـذي يعلـم بالتتبـع ان صحـة الرجعـة أمـر محقـق معلـوم مفـروغ منـه مقطـوع بـه ض ّ
ـروري عنـد
ً
أ كثـر علمـاء االماميـة او الجميـع ،حتـى لقـد ّ
صنفـت االماميـة کتبـا كثيرة فـي اثبـات الرجعة كما
ّ
صنفـوا فـي اثبـات المتعـة و اثبـات االمامـة و غيـر ذلـك» :حـر عاملـى ،محمـد بـن حسـن ،اإليقـاظ
مـن الهجعـة ،ص .۶۰
 .3رودبندیزاده ،بهمن ،بررسی مسئلۀ رجعت از منظر متکلمان امامیه تا قرن هشتم ،ص.20
 .4همان.

و «تفـاوت حشـر عمـوم انسـانها و گروهـی خـاص از انسـانها در قرآن کریم» بیشـتر مورد
توجـه متکلمـان شـیعه بـوده اسـت 1.بسـیاری از متکلمـان شـیعه ،رجعتکننـدگان را
کسـانی از امت پیامبر اسلام؟لص؟ دانسـتهاند که در اوج ایمان و یا کفر باشـند و برخی
دیگـر ،آن را بـه سـایر امتهـا نیـز تعمیـم دادهانـد.

2

نشـاندادن دولـت حـق بـه صالحـان و رسـیدن آنها بـه ثواب شـرکت در دولت حضرت
مهـدی؟جع؟ و یار یکـردن آن حضـرت ،انتقامگرفتـن از سـتمگران و محزو نشـدن آنها
از پیـروزی دولـت حـق ،از جملـۀ اهـداف رجعـت در نظرگاه متکلمان شـیعه میباشـد.
امـکان توبهکـردن رجعتکننـدگان ،احتمـال کافـر و یـا فاسقشـدن مؤمنـان ،اثبـات
معجزهبـودن رجعـت و صادرشـدن معجـزه از سـوی غیـر انبیـا و اغـراء بـه معاصـی بـودن
رجعـت ،از جملـه شـبهاتی بودهانـد کـه متکلمـان شـیعه در مقـام پاسـخگویی ،بـه آنهـا
پرداختهانـد.

3

در ای ــن می ــان س ــلفیهای ایران ــی 4ه ــم ،مانن ــد اه ــل س ــنت ب ــه بح ــث و ط ــرح اش ــکال
در موض ــوع رجع ــت پرداختهان ــد .فری ــد تنکابن ــی ،برقع ــی و همفکرانش ــان از جمل ــۀ
ُ
س ــلفیهایی هس ــتند ک ــه میپندارن ــد رجع ــت نوع ــی خراف ــه اس ــت ک ــه غ ــات ب ــه
آن معتقدن ــد و آی ــات ق ــرآن مخال ــف آن اس ــت و روای ــات در ای ــن موض ــوع ،مجع ــول و
ضعی ــف هس ــتند.

 .1همان ،ص .۲۱
 .2همان.
 .3همان.
 .4سـلفیهای ایرانـی افـرادی هسـتند کـه شـعار قرآنبسـندگی سـر داده و بسـیاری از اعتقـادات
شـیعیان همچـون ز یـارت قبـور ،توسـل و شـفاعتخواهی را خرافات و بدعت معرفـی کرده و خود
را دلسـوز مـردم نشـان میدهنـد و عالمـان شـیعه را عامـل اصلـی ایـن انحرافـات معرفـی میکننـد.
سـلفیهای معاصـر بـرای ترو یـج افکار انحرافی خود کتب متعددی را به رشـتۀ تحریـر درآوردهاند.
سـید ابوالفضـل برقعـی ،سـید علیاصغـر بنابـی تبریـزی ،حیدرعلـی قلمـداران قمـی ،شـریعت
سـنگلجی تهرانی ،یوسـف شـعار تبريزی ،محمد خالصیزاده کاظمینی ،اسداهلل خرقانی ،سید
صـادق تقـوی و سـید مصطفـی طباطبایـی از مشـهورترین افـراد سـلفیگری ایرانـی هسـتند.

   تعجر ۀديقع دقن رد یعقرب لضفلاوبا ديس و ینباکنت ديرف باهولادبع  یارآ یسررب

از آنجــا كــه بســیاری از اشــکاالت مطرحشــده از ســوی ســلفیهای ایرانــی ،جنبــۀ
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ّ
قرآنــی داشــته و عقایــد شــیعه را در تضــاد بــا قــرآن معرفــی میکننــد ،بديهــى اســت كــه در
پاســخ بــه ایــن اشــکاالت ،اســتفاده از دالیــل قرآنــی در جهــت امــکان وقوعــی رجعــت در
امتهــای گذشــته ،از ّ
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛ همچنیــن بهرهمنــدی از روایــات
اهلبی�تـ؟ع؟ در تبییـ�ن عظم��ت روزگار رجعــت ،کارســاز و راهگشــا میباشــد.
از آنجــا کــه مســئلۀ رجعــت دارای مباحثــی بســیار پیچیــده ،گســترده و عمیــق اســت،
پژوهش ــگران ح ــوزۀ دی ــن ،کمت ــر ب ــه آن پرداخت ــه و می ــراث قاب ــل توجه ــی در ای ــن زمین ــه
ّ
ب ــه ج ــا نگذاش ــتهاند ،ت ــا هماکن ــون س ــرمایهای ب ــرای پژوهن ــدگان باش ــد .ای ــن دق ــت و
پیچیدگــی از یــک ســو و آن خــأ علمــی از ســوی دیگــر ،اقتضــا میکنــد تــا پژوهشــگران
دینــی ،دراینبــاره بــه تحقیــق و تفحــص بپردازنــد و در برابــر هجمــۀ مخالفــان ،از امــکان
و ل ــزوم تحق ــق رجع ــت دف ــاع کنن ــد 1.ه ــدف از ن ــگارش ای ــن مقال ــه ،نق ــد و بررس ــی
اش ــکاالت وارده ب ــر مس ــئلۀ رجع ــت در کت ــاب «اس ــام و رجع ــت» اث ــر عبدالوه ــاب
فری ــد تنکابن ــی 2و «تابش ــی از ق ــرآن» و «بررس ــی علم ــی در احادی ــث مه ــدی» 3اث ــر س ــید
ابوالفض ــل برقع ــی اس ــت.

4

 .1سند ،محمد ،حقیقت رجعت ،ص .۷
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« .2عبدالوهاب فريد تنکابني ( ١٣٦٠ _1286ش) شاگرد شـريعت ســنگلجی اســت کــه بـ ا نوشـتن
ب اسالم و رجــعت شــهرت يافــت .او مقدمات را در محــل ســکونت خــود نـزد پـدر و ديگـران
کتا 
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ن و سـپس قـم عزيمـت کـرد و در
آموخــت و جهــت تکميـل تحصيلات خـود بـه اصفهـان ،تهـرا 
ل آمـد» :تصدیقـی شـاهرضائی ،علـی و مـؤدب ،سـید رضـا« ،نقـد
نجـ ا بـه درج ـ ۀ اجــتها د نــائ 
آ
دیـدگاه روش تفسـیر قـرآن بـه قـرآن ،قرآنیـان شـیعه» ،پژوهـش دینـی.۵/29 ،
 .3در نســخهای از کتــاب بررســی علمــی در احادیــث مهــدی ،کــه در کتابخانــۀ بنیــاد فرهنــگ
جعفــری؟ع؟ شــهر قــم موجــود اســت ،ســید ابوالفضــل برقعــی پیرامــون رجعــت بحــث مســتقلی را
مطــرح نکــرده اســت ،امــا در نســخۀ دیجیتالــی آن ،فصــل دوم را بــه صــورت مســتقل بــه رجعــت
اختصــاص داده اســت .لــذا در ایــن نوشــتار ،بنــا بــر نســخۀ دیجیتالــی ،اشــکاالت برقعــی بــر
یگــردد.
رجعــت نقــد و بررســی م 
ل برقعی ( ١٣٧٠ - ١٢٨٧ش) در سن  ۴۵سالگی مدعی شد که در مذهب شیعه،
د ابوالفض 
« .4سـي 
خرافـات ز یـادی وجـود دارد کـه خلاف متـون دینـی هسـتند و بـر اسـاس پنـدار خو یـش ،سـعی کرد
تـا بـا ایـن خرافـات مبـارزه کنـد .از آن بـه بعـد ،وی اصالحاتـی در ایـده و نظرهـای خود ایجـاد کرد.
در ایـن راسـتا کتـب متعـددی در نقـد شـفاعت ،توسـل ،زیـارت اهـل قبـور ،ادعیـه و حتـی امـام

تقـدم زمانـی نـگارش کتـاب «اسلام و رجعـت» بـر آثـار برقعـی ،و بررسـی تفصیلـی ادلـۀ

رجعـت توسـط فریـد تنکابنـی ،باعـث شـده کـه نویسـندۀ کتـاب «بررسـی علمـی در
احادیـث مهـدی» بـه صـورت مختصـر ،اشـارهای بـه اشـکاالت رجعـت کـرده و از کنـار
آنهـا عبـور کنـد .وی دراینبـاره مینویسـد:
مـا مختصـری در صفحـات گذشـته به مسـئلۀ «رجعـت» پرداختیم و قبل
ّ
«عبدالوهـاب فر یـد تنکابنـی» کـه از شـاگردان
از مـا ،عالـم ّربانـی مرحـوم
مرحـوم «شـریعت سـنگلجی» بـوده ،کتابـی بـه نـام «اسلام و رجعـت»
نوشـته کـه طالبی ِـن تفصیـل را بـه کتاب مذکور ارجاع میدهیم و از بررسـی
1

ـث بیاعتبـار ایـن بـاب ،خـودداری میکنیـم.
احادی ِ

ّ
ازایـنرو اشـکاالت فریـد تنکابنـی در مسـئلۀ رجعـت ،نیاز به بررسـی جـدی دارد؛ چراکه
حجم اشـکاالت وی به مسـئلۀ رجعت ،بیش از اشـکاالت برقعی اسـت.
هرچنــد برخــی از علمــای معاصـ ِـر فریــد تنكابنــیّ ،ردیههایــی بــر كتابــش نوشــته و در
اســتداللهای او مناقشــه کردهانــد 2و برخــی دیگــر نیــز در خــال مباحــث و جــزوات
خــود ،بــه نقــد و بررســی اشــکاالت برقعــی و همفکرانــش پرداختهانــد 3،امــا از آنجــا
کــه آثــار موجــود ،بــا محوریــت پاســخگویی بــر مــدار روایــات نگاشــته شــدهاند و بــه
انــدازۀ کافــی ،از ادلــۀ قرآنــی اســتفاده نکردهانــد ،در ایــن مقالــه برآنیــم تــا بــا محوریــت
مفاهیــم قرآنــی معرفــی کنیــم و از روایــات تفســیری ،بــه عنــوان مؤیــدی بــر داللــت آیــات
بــر رجعــت ،بهرهمنــد شــویم.
سـلفیهای ایرانـی در ّرد امـکان رجعـت ،بـه آیـات  ۹۵و  ۹۶انبیـاء ۳۱ ،و  ۳۲یـس ۲۴ ،تا
زمـان؟جع؟ از خـود بـه جـای گذاشـت و بـه صـورت علنـی منکـر وجـود مقـدس امـام زمـان؟جع؟
گردیـد .بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی ،تابشـی از قـرآن ،عـرض اخبـار اصـول بـر قـرآن و عقول و
خرافـات وفـور در ز یـارات قبـور ،از مهمتریـن آثـار وی میباشـد» :همـان.
 .1برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص  559و .۵۸۶
 .2برای توضیح بیشتر ر.ک :زنجانی ،احمد ،ایمان و رجعت.
 .3برای توضیح بیشتر ر.ک :فریدونی ،محمدرضا ،پیشوایی نور.

   تعجر ۀديقع دقن رد یعقرب لضفلاوبا ديس و ینباکنت ديرف باهولادبع  یارآ یسررب

آیــات قــرآن ،اشــکاالت ســلفیهای ایرانــی را پاســخگو بــوده و گفتارشــان را در تضــاد بــا
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 ۲۶جاثیه ۹۹ ،و  ۱۰۰مؤمنون اسـتناد میکنند و اکثر روایات این باب را مجهول ،مرسـل
و ضعیـف میپندارنـد .بـزرگان شـیعه همچـون عالمـۀ مجلسـی و سـید هاشـم بحرانـی،
ّ
در جهـت اثبـات امـکان و لـزوم تحقـق رجعت در امت اسلام ،به آيـات  82و  83نمل،
 158آلعمـران 57 ،عنکبـوت 51 ،غافـر 28 ،سـبأ و  62احـزاب اسـتناد میکننـد و اکثـر
روایاتـی را کـه در ایـن بـاب وارد شـده اسـت ،صحیح و متواتر دانسـتهاند.
ً
واژۀ رجعـت مصـدر ثالثـی مجـرد از بـاب (رجـع ،یرجـع ،رجوعـا) بـه معنـای «بازگشـت»
میباشـد؛ 1يعنـی برگشـتن بـه جايـی كـه پيشتـر در آنجـا بـوده اسـت .رجعـت در
اصطلاح ،از عقائـد معـروف شـيعه اسـت و تفسـيرش در يـک عبـارت كوتـاه چنيـن
اسـت :بعـد از ظهـور حضـرت مهـدى؟جع؟ و در آسـتانۀ رسـتاخيز ،گروهـى از مؤمنـان
خالـص و كفـار و طاغيان بسـيار شـرور ،بـه اين جهان بازمىگردند .گـروه اول مدارجى از
كمـال را طـى میکننـد و گـروه دوم ،كيفرهـاى شـديدى مىبيننـد.

2

در میـان آیاتـی کـه مـورد اسـتدالل متکلمیـن قـرار گرفتـه ،واژۀ «رجعـت» بـه کار نرفتـه
اسـتّ ،امـا بـا دقـت و ّ
تعمـق در معنـای آیـات ،چنیـن بـه دسـت میآیـد کـه آنهـا بـا
رجعـت ،هماهنگـی و سـازگاری دارنـد.
66

 .۱بررسی آرای عبدالوهاب فرید تنکابنی در نقد عقیدۀ رجعت
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اشـکاالت فریـد تنکابنـی در موضـوع رجعـت ،مشـتمل بـر ادلـۀ قرآنـی ،روایـی و عقلـی
اسـت؛ او بـا اسـتناد بـه آیـات و روایاتـی کـه در ظاهـر ،مخالـف بازگشـت مـردگان بـه دنیـا
قبـل از فرارسـیدن قیامـت میباشـند ،عقیـده به رجعت را امری غلوآمیـز میپندارد .وی
ّ
بسـیاری از روایات حاکی از حقانیت رجعت را ضعیف پنداشـته و روایات صحیح را
نیـز در حجیتبخشـیدن بـه رجعـت ،کافـی نمیدانـد.
برخـی از اشـکاالت فریـد تنکابنـی بـر رجعـت ،اشـکاالتی اسـت کـه از نوآور یهـای
خـودش بـوده و بـا اسـتناد بـه برخـی آیـات و روایـات ،اشـکال خـود را مطـرح کـرده اسـت؛
 .1فراهيدى ،خليل بن احمد ،العين،225/1؛ راغب اصفهانى ،حسين ،مفردات ،ص .۳۴۲
 .2برای توضیح بیشتر ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،حق الیقین ،ص .۲۱۴

بررسـی رجالـی و خدشـه در وثاقـت راویـان احادیـث رجعـت و بهرهبـرداری از گفتـار
برخـی از بـزرگان رجـال شـیعه ،از ایـن قبیـل میباشـند .در برخـی دیگـر از اشـکاالت،
ً
او مطلـب تـازهای ذکـر نکـرده اسـت و صرفـا آرای تعـدادی از مفسـران اهلسـنت در نقـد
عقیدۀ رجعت را در قالبی جدید مطرح و تقویت کرده اسـت؛ انتسـاب عقیدۀ رجعت
بـه سـایر ادیـان و مذاهـب ،از ایـن قبیـل اسـت.
در مجموع میتوان ،اشـکاالت مطرح شـده از سـوی فرید تنکابنی را در سـه بخش مورد
بررسی قرار داد:
 .۱اشکاالت قرآنی؛
 .۲اشکاالت سندی در روایات؛
 .۳اشکاالت متفرقه.
 _1 _1اشکاالت قرآنی در نقد ادلۀ رجعت
 _1 _1 _1بررسی تنافی ادلۀ رجعت ،با آیۀ  ۹۵و  ۹۶سورۀ انبیاء

اولیـن آیاتـی کـه فریـد تنکابنـی در نقـد عقیـدۀ رجعـت مـورد اسـتفاده قـرار داده اسـت،

و بر [اهل] شـهرى كه نابودشـان كرديم ،محال اسـت [در قیامت به سـوی
ّ
مـا] بازنگردنـد * .تـا زمانـى كـه [سـد] يأجـوج و مأجـوج گشـوده شـود و آنـان
از هـر زميـن بلندى ،سـرازير مىشـوند.

فرید تنکابنی معتقد است که طبق مفاد آیات شریفه ،سنت و قضای حتمی خداوند
بر این جاری شده است :تا زمانی که این دنیا باقیاست ،هریک از اهل دنیا و ساكنین
روی زمین كه خداوند آنها را میرانده است ،به دنیا برنگردند و برای آنكه به سزای اعمال
خود برسند ،بازگشت آنان تنها در نشئۀ آخرت خواهد بود 1.فرید تنکابنی برای اثبات
 .1فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .201

   تعجر ۀديقع دقن رد یعقرب لضفلاوبا ديس و ینباکنت ديرف باهولادبع  یارآ یسررب

آیـات  ۹۵و  ۹۶سـورۀ انبیـاء میباشـد .خداونـد در ایـن آیـات میفرمایـد:
َ َ ُ ْ أْ
َ َ أَ ْ َ ْ َ َ َ
اها أ��نَّ ُه ْم َلا َ� ْر� ُع نَ
َ
و� * َح�تّى إ� ذ�ا ف� ِت� َح ت� يَ�� جُ� ج ُ
و� َو
لی ق� ْر ي� ٍَ�ة �هلك ن�
<و َح َر ٌام ع ٰ 
ج
ي
ِ
ِ
ُ
َ أْ ُ ُ ُ
ل َح َد� َ� ن�س ُل نَ
و�>
و� َو هم ِّم ن� ك ّ
م� ج� ج
ٍب ي ِ
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ادعای خود ،به فقراتی از آیات شریفه استناد کرده و دراینباره مینویسد:
ّ
 .۱فتح سـد یأجوج و مأجوج 1به قرینۀ آیۀ بعدش و به اتفاق همۀ مفسـرین
2

از شـیعه و سـنی ،از نشانههای قیامت است.

در ایـن صـورت تصـور بازگشـت مـردگان در آخرالزمـان و پیـش از فرارسـیدن قیامـت ،بـا
آیـۀ  ۹۶انبیـاء قابـل جمـع نبـوده و خـط بطالن بر عقیدۀ رجعت کشـیده میشـود؛ چراکه
خداونـد بازگشـت هال کشـدگان را مشـروط بـه فتـح سـد یأجـوج و مأجـوج دانسـته و در
نتیجـه ،پیـش از فتـح ،رجعتـی نخواهـد بود.
 .۲بنا به قرائت ابنعباس و ابنمسعود كه «جدث» 3را با ثاء مثلثه به معنی
«قبر» قرائت كرده و كلمۀ «هم» را كنایه از افراد بشر قرار دادهاند ،به طور
4

وضوح دانسته میشود كه این موضوع ،از عالئم قیام قیامت است.

وی بـرای اثبـات نظریـۀ خـود ،از کالم ابنعبـاس و ابنمسـعود ،بـه عنـوان مؤیدی بر عدم
امکان رجعت اسـتفاده کرده اسـت.
ٌ
«حرام» عدول کرده
همانطور که مالحظه میشود ،فرید تنکابنی از معنای اصلی کلمۀ
و آن را به معنای «واجب» دانسته و مراد از کلمۀ «قریه» را فراتر از سرزمین یأجوج و مأجوج
68

دانسته و به معنای همۀ مناطق روی زمین لحاظ کرده است؛ همچنین مخاطبان آیات
شریفه را تمامی انسانهایی که از دنیا رفتهاند ،قلمداد کرده است .وی میخواهد ثابت
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کند که اگر بازگشت گروهی از مردگان را به دنیا بپذیریم ،به ناچار با برخی از آیات قرآن
مخالفت کردهایم؛ چراکه خداوند ،بازگشت هال کشدگان را به دنیا ،منتفی میداند؛
درنتیجه ،پذیرش رجعت در آخرالزمان ،با برخی از آیات قرآن در تعارض خواهد بود.

5

پیـش از نقـد و بررسـی اشـکال اول ،اشـاره بـه ایـن نکتـه الزم اسـت کـه برخـورد گزینشـی
أْ
ُ ْ أْ
َ َ
<ح�تّى ِإ��ذا ف� ِت� َح ت� يَ�� جُ� ج ُو� َو َم� جُ� ج ُو�> :انبیاء.۹۶ :
.1

 .2فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،همان ،ص .201
ُ
َ ُ ْ نْ ُ
ك ّل َح َد ب� يَ� نْ� ِسل ن
و�> :انبیاء.۹۶ :
ٍ
< .3و هم ِم� ِ
 .4فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،همان ،ص .۱۶۷
 .5سـید ابوالفضـل برقعـی ،در ّرد عقیـدۀ رجعـت و در تبییـن آیـۀ  ۹۵سـورۀ انبیاء مینویسـد« :این آیه
بـه ز یـان مسـئلۀ رجعت اسـت» :برقعـی ،ابوالفضل ،بررسـی علمی در احادیث مهـدی ،ص .554

بـا آیـات قـرآن صحیـح نیسـت و برای کسـب معرفت نسـبت به کالم الهـی ،باید تمامی
آیاتـی کـه حـول یـک مبحـث وجـود دارد ،جمـعآوری شـود و سـپس مـراد الهـی را از میـان
آنهـا اسـتخراج کـرد .اگـر در قـرآن کریـم بـه جـز آیـۀ  ۹۵و  ۹۶سـورۀ انبیـاء ،آیـات دیگـری
دربـارۀ رجعـت نبـود ،ایـن امـکان وجـود داشـت کـه اشـکال فریـد تنکابنـی وارد باشـد؛
امـا خداونـد در آیـات متعـددی دربـارۀ رجعـت در امتهـای گذشـته سـخن گفتـه و
سرنوشـت آنـان را بـرای آینـدگان متذکـر شـده اسـت.

1

اینـک در مقـام پاسـخ نقضـی بـه اشـکال یادشـده میتـوان گفـت :بنـا بـه تفسـیری کـه
ٌ
«حـرام» را بـه
فریـد تنکابنـی ذکـر کـرده ،آیـات یادشـده نافـی رجعـت اسـت؛ چراکـه کلمـۀ
«واجـب» معنـا کـرده اسـت ،درحالیکـه «حـرام» بـه معنـای «ممنـوع» اسـت نـه واجـب؛ و
کلمـۀ «قریـه» را کـه بـه معنـای شـهر و یـا روسـتا اسـت ،چنـان توسـعه داده کـه شـامل همـۀ
مناطـق روی زمیـن شـده اسـت .صرفنظرکـردن از معنـای ظاهـری لفـظ ،قرینـه و دلیـل
میخواهـد و ایشـان بـرای ایـن امـر ،دلیلـی ارائـه نکـرده اسـت.

2

علاوه بـر اینکـه ،فریـد تنکابنـی فتـح سـد یأجـوج و مأجـوج را بـه اسـتناد آرای مفسـران
شـیعه و سـنی ،از نشـانههای قیامت میداند ،درصورتیکه چنین اتفاقنظر گسـتردهای
وجـود نداشـته و برخـی از مفسـران شـیعه ،بـه اسـتناد روایاتـی کـه در شـأن نـزول آیـۀ ۹۶
انبیـاء وارد شـده اسـت 3،فتـح ای�ن س�د را از عالئ�م حتم�ی آخرالزمـان و همزمـان بـا عصر
ظهـور امـام زمـان؟جع؟ میداننـد 4.بنابرایـن ادعـای فریـد تنکابنـی 5،در خصـوص آرای

 .1بقره ۲۴۳ ،۵۶ ،۵۵ :و ۲۹۵؛ مائده.۱۱۰ :
 .2زنجانی ،احمد ،ایمان و رجعت ،ص .۳۰۴
َ َُ َْ
َ
َ
ُ
َ ََ َُ
َ
ّ
ْ
ّ
ـاعةُ :ط ُل ُ
الس َ
َ .3
«ع َش َـر ُة َأ ْش َـي َاء م ْن َع َل َمات َّ
وع الش ْـمس ِم ْن َمغر ب َهاَ ،و الد ّجالَ ،و د ّابة ال ْ
ض ،و ثل ثة
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ـوفَ :خ ْس ٌـف ب ْال َم ْشـرق َو َخ ْس ٌـف ب ْال َم ْغرب َو َخ ْس ٌـف ب َجز َير ِة ْال َع َربَ ،و ُخ ُر ُ
وج ِع َ
يسـى؟ع؟َ ،و
خ ُس ٍ
ِِ
ِ
ِْ
ِ
ِ ِ
ِ َِ ْ
ُ ُ ُ ْ
ـوج َو مأ ُج َ
وج َيأ ُج َ
ـن ُو ْل ِـديَ ،و ُخ ُـر ُ
ـوج» :ليثى واسـطى ،علـى ،عيون الحكم ،ص
ي ِم ْ 
وج ال َم ْه ِـد ِ 
خـر 
۳۴۳؛ حـر عاملـى ،محمد بن حسـن ،إثبات الهـداة ،.253/5
 .4ابوالفتـوح رازى ،حسـين ،روض الجنـان،۲۸۰/13؛ جرجانـى ،حسـين ،جلاء األذهـان،161/6؛
كاشـانى ،فتـحاهلل ،منهـج الصادقيـن،.108/6
ّ
 .5طبـق گفتـۀ فر یـد تنکابنـی« :فتـح سـد یأجـوج و مأجـوج به اتفاق همۀ مفسـرین از شـیعه و سـنی،
از نشـانههای قیامت اسـت».
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همـۀ مفسـران شـیعه مـردود اسـت.
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در مقـام پاسـخ حلـی بـه اشـکال ،میتـوان گفـت :شـکی نیسـت کـه طبـق مفـاد آیـات
شـریفه ،آن دسـته از ظالمانـی کـه بـه عـذاب الهـی بـه هال کـت رسـیدهاند ،تـا قیامـت بـه
دنیـا بـاز نمیگردنـد ،امـا از آنجایـی کـه اثبـات شـیء نفـی مـا عـدا نمیکنـد ،اعتقـاد بـه
رجع�ت هیچگونهـ منافات�ی ب�ا آیات ش�ریفه ندارد؛ چراک�ه تمامی کف�ار و ظالمان جهان،
بـه عـذاب الهـی هلا ک نشـدهاند و بسـیاری از آنهـا بـا اقتـدار در دنیـا زندگـی کـرده و در
آخـر نیـز ،بـه مـرگ طبیعـی مردهانـد و یا به سـبب دیگـری کشـته شـدهاند؛ 1بنابراین آیات
یادشـده دربـارۀ وضعیـت ایـن گـروه از انسـانها سـاکت اسـت و خداونـد در صـدد بیان
وضعیـت تمامـی انسـانها نیسـت.
معنـای ظاهـری آیـۀ شـریفه نیـز ،بـا روایـات رجعـت مطابقـت میکنـد و از ایـن جهـت،
موجـب تقویـت حجیـت روایـات رجعـت خواهـد بـود؛ امـا معنایی کـه فریـد تنکابنی به
آیـۀ مذکـور نسـبت میدهـد ،با معنای ظاهری آیه و روایات رجعـت مخالفت دارد .امام
صـادق؟ع؟ در تفسـیر ایـن آیـۀ شـریفه ،ظالمـان را بـه دو گـروه هال کشـدگان و مـردگان
تقسـیم کـرده و دربـارۀ وضعیـت هـر دو گـروه میفرماینـد:
هـر شـهر و دیـاری کـه اهالـی آن کافـر محـض بـوده و بـا عـذاب الهـی از
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بیـن رفتـه باشـند ،در روزگار رجعـت بـه دنیـا برنمیگردنـد ،امـا غیـر از آنهـا،
2

کافرانـی کـه بـا عـذاب الهـی از بیـن نرفتـه باشـند ،بـه دنیـا رجعـت میکننـد.
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همانگونـه کـه مالحظـه میشـود ،کالم امـام صـادق؟ع؟ هم مؤیدی بـر صحت رجعت
گروهی از ظالمان و فاسـقان در آخرالزمان اسـت.
علـی بـن ابراهیـم قمـی 3،دربـارۀ وضعیـت رجعـت گروهـی از گنهـکاران در آخرالزمـان،
 .1بـرای توضیـح بیشـتر نسـبت بـه کیفیـت جنایـات هولنـاک و عاقبـت امـر برخـی از صاحبـان
بهـای حکومتـی ،از جملـه یزیـد بـن معاویـه از خلفای اموی ،و معتصم عباسـی و موسـی،
منص 
از خلفـای عباسـی ،ر.ک :نیشـابوری ،عبدالحسـین ،تقو یـم شـیعه ،ص .۱۱۴-۱۱۱
ُُ ََْ َ ْ َ َ
اهَّللُ
ك 
ل قر ي ٍـة أهل 
 .2قمـى ،علـى بـن ابراهيـم ،تفسـیر۲۵/۱ ،؛ همچنیـن در روایت دیگـری فرمودند« :ك 
َ
ْ َ
َ َ
ون ِفـي َّالر ْج َع ِة» :همان.۷۶/1 ،
اب ل َي ْر ِج ُع َ 
أ ْهل َهـا ِبال َعـذ ِ 
 .3برخـی از پژوهشـگران ،بنـا بـر ادلـهای ،معتقدنـد کـه انتسـاب تفسـیر قمـی بـه علـی بـن ابراهیـم
صحیـح نیسـت .بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک :فتـاحزاده ،فتحیـه« ،اعتبارسـنجی روایـات تفسـیری

مینویسـد کـه ایـن آیـه از بزرگتریـن دالیـل در اثبـات رجعـت اسـت؛ چراکـه هیـچ
ک شـده
مسـلمانی ایـن مطلـب را انـکار نمیکنـد کـه تمامـی مـردم (اعـم از اینکـه هلا 
باشـند و یـا اینکـه هلا ک نشـده باشـند) بـرای حضـور در صحـرای محشـر بـه دنیـا
برمیگردند و کالم خداوند در آیۀ مذکور ،تنها اشـاره به گروهی دارد که هال ک شـدهاند؛
آنـان در آخرالزمـان رجعـت نمیکننـد ،امـا در انتهـای عالـم به دنیا برمیگردنـد ،تا اینکه
در عـذاب جهنـم داخـل شـوند.

1

 _2 _1 _1بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیۀ  ۳۱و  ۳۲سورۀ یس
دومیـن آیاتـی کـه فریـد تنکابنـی در ّرد عقیـدۀ رجعـت اسـتفاده کـرده اسـت ،آیـات  ۳۱و

 ۳۲سـورۀ یـس میباشـد .خداونـد در ایـن آیـات میفرمایـد:
َ
َ
أَ
َ
َ
و� * َو إ� ن� ٌ
هم إ�ل ي� ْ
كم أ� ْه َل ْك ن َ�ا قَ� بْ� َل ُهم ِّم نَ� ْال قُ� ُر نو� أ��نَّ ْ
<� َل ْم يَ� َر ْو ْا ْ
هم لا يَ� ْر ج� ُع ن
كل
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ
َّ َ َ
ل ّما �ج َ ِم ي� ٌع لد يْ� ن�ا ُم ْح ض� ُر نَو�>
آيا [مشـركان مكه] ندانسـتهاند چهبسـيار از اقوام پيش از آنان را [به سـبب
كفـر و طغيانشـان] هلا ک كرديـم كـه آنـان هرگـز نـزد اينـان برنمىگردنـد [و
در دنيـا زندگـى دو بـاره نمىيابنـد] * ،و همـۀ آنـان [بـدون اسـتثنا گـردآورى
خواهنـد شـد و] در قيامـت نـزد مـا احضـار مىشـوند.

فریــد تنکابنــی میگویــد کــه مفــاد آیــات شــریفه دربــارۀ کســانی اســت کــه بــه جــرم
بازگشــت طغیانگــران در دنیــا فهمیــده میشــود؛ در نتیجــه ایــن آیــات ،عقیــدۀ رجعــت
را نفــی میکنــد 2.او در ادامــه دیــدگاه زمخشــری دربــارۀ رجعــت را متذکــر شــده و روایتــی را
مورد بررسی قرار میدهد .زمخشری در تفسیر آیۀ  ۳۱یس مینویسد:

اين آيه از جمله آياتیاست كه مذهب قائلین به رجعت را ّرد میكند.

3

علـی بـن ابراهیـم در تفسـیر قمـی» ،مطالعـات اسلامی ،شـمارۀ 80؛ میرزایـی ،پـوران« ،بـازکاوی
انتسـاب تفسـیرالقمي در خلال مقایسـه مقدمـه بـا متـن کتـاب» ،علـوم حدیـث ،شـمارۀ .55
 .1قمى ،على بن ابراهيم ،همان.
 .2فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .202
 .3زمخشرى ،محمود ،كشاف،.14/4
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طغیانگــری مــورد غضــب و هال کــت الهــی قــرار گرفتهانــد و از ظاهــر ایــن آیــات ،عــدم
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او در ادامه مینویسد:
بـه ابنعبـاس گفتنـد :جماعتـی عقیـده دارنـد كه علی بـن ابیطالب؟ع؟
پیـش از قیامـت رجعـت خواهـد كـرد .ابنعبـاس گفـت :اینـان كـه ایـن
ً
عقیـده را دارنـد ،بد مردمی هسـتند؛ ما كـه فعال ز نهای علی؟ع؟ را تزویج
نحـال چگونه میشـود كه علی؟ع؟ به
و میراثـش را تقسـیم میكنیـم؛ بـاای 
1

دنیـا برگردد؟

همانگونـه کـه مالحظـه میشـود ،فریـد تنکابنـی همـان اشـکال پیشـین را مطـرح کـرده
اسـت .در بررسـی منافـات روایـات رجعـت بـا آیـۀ  ۹۵و  ۹۶انبیـاء ،پاسـخ او بـه صـورت
تفصیلـی ذکـر شـد ،امـا از آنجایـی که وی بـرای اثبات نظریۀ خود ،از دیدگاه زمخشـری
و ابنعباس دربارۀ عقیدۀ رجعت اسـتفاده کرده اسـت ،به بررسـی اشـکال میپردازیم.
ً
در مقـام بیـان پاسـخ نقضـی بـه کالم ابنعبـاس میتـوان گفـت :ابنعباس ظاهـرا اطالع
درسـتی از زمـان تحقـق رجعـت نداشـته اسـت کـه چنیـن اشـکالی را مطـرح میکنـد؛
چراکـه زمـان فـرا رسـیدن آن ،در آخرالزمـان و پـس از ظهور امام عصر؟جع؟ اسـت .طبق
شـریعت اسلام ،پـس از فـوت همسـر ،امـوال او بیـن وارثـان تقسـیم میشـود و زنـان او
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میتواننـد پـس از اتمـام ایـام عـدۀ وفـات 2،ازدواج کننـد و محذوریتـی برای این کارشـان
وج�ود نـدارد .همسـران حضـرت علـی؟ع؟ ،چـه پـس از شـهادت ایشـان ازدواج کـرده
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باشـند و چـه ازدواج نکـرده باشـند ،در هـر صـورت ،آنهـا تـا زمـان ظهور امـام عصر؟جع؟
فـوت کردهانـد .اندیشـمندان شـیعه چنیـن ادعایـی نکردهانـد که حضـرت علی؟ع؟ در
دورهای نزدیـک بـه زمـان حضورشـان در دنیـا رجعت خواهند کرد ،تا اشـکال ابنعباس
نسـبت بـه تقسـیم میـراث علـی؟ع؟ و ازدواج مجدد همسـران ایشـان وارد باشـد.

3

 .1همان.
 .2بقره.234 :
 .3طبـق فرمایـش امـام صـادق؟ع؟ همانگونـه کـه ازدواج با همسـران پیامبر اکرم؟لص؟ حرام اسـت،
ازدواج بـا همسـران امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نیـز حـرام اسـت .در ایـن صـورت گفتـۀ ابنعبـاس
بـا حقیقـت همخوانـی نـدارد و همسـران علـی؟ع؟ بعـد از ایشـان ،بـا شـخص دیگـری ازدواج
نکردهانـد .بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک :كلينـى ،محمـد بـن يعقـوب كافـی ،.۴۲۰/5

امـکان
اشـکال عـدم
در مقـام بیـان پاسـخ حلـی بـه اشـکال میتـوان گفـت :گوینـدۀ
ِ
ِ
رجعـت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ ابنعبـاس اسـت و او از اصحـاب پیغمبـر اکـرم؟لص؟
اسـت .ب�ر فـرض صحتـ اسـناد آن بـه ابنعب�اس ،بحـث سـيرۀ صحابـه و حجيـت آن
ّ
مطـرح میشـود؛ بنـا بـر نظریـۀ بـزرگان شـيعه مسـلم اسـت كـه اگـر سـيرۀ صحابـه مـورد
رضايـت و تأييـد شـارع مقـدس و پيامبـر اكـرم؟لص؟ باشـد ،حجيـت خواهـد داشـت،
ولـی در غیـر ایـن صـورت ،اعتبـار و حجيتـى نـدارد؛ 1از ایـنرو ،ایـن سـخن ابنعبـاس،
بـا ادلـهای کـه در اثبـات رجعـت علـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت 2،تنافـی دارد ،بنابرایـن
حجیـت نـدارد و قابـل اسـتناد نیسـت.
 _3 _1 _1بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیات  ۲۴تا  ۲۶سورۀ جاثیه

سـومین آیاتـی کـه فریـد تنکابنـی در نقد عقیدۀ رجعت اسـتفاده میکنـد ،آیههای  ۲۴تا
 ۲۶سـورۀ جاثیـه اسـت .خداوند در ایـن آیات میفرماید:
َ
َ
ٓ
ّ
َ ق ٰ ُ ٰ َ ّ ٰ َ ٰ تُ ن َ ُّ نْ ٰ نݡَ ݧ ُ تُ نَ
ݧ ݩْ ݧ ݩُ
َّ ْ
و� َو� ݧ ْح ی� ٰا َو ٰما یُ�ه ݫ ِلك ݧ ݐݩں ٰا ِالا الده ُ ݦݩ ٭ر َو ٰما ل ݩݧݠهُ ݧ ݨْم
<و�اݠلوا ما ݭِهی ِالا ح ی�ا��ا الد� ی�ا �م
كا ن�َ
��ذٰ ل َك م نݨْ� ع ْلم ا نْ� ُه ْ ݨݦم ا ّل ٰا َ ݦ� ُ�ظݦ ݧ ݐُّݩں نَ
و� * ِاَوݣ ݩݐ ٰ ݢݣد ݢا تُ� ݑݨݧݩ ْٮلٰى َع َل ْ�ه ْم ٰءا� ٰا تݧ ُ� ن� ٰا َ� ݧ ّ� ن� ٰا ت� ٰما ٰ
بِ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِی
ِ ی
ی ب ِی ٍ
ُ َّ تَ ُ ْ ّ ݩݠٰٓ ݦ َ نْ ق ٰ ُ ئݨْ ݧݩݑ ُ ٰ ٰٓ ئ ن ٰٓ نْ ُ ݩݧ ݐݨْ ݧ ݩݑُ ْ ٰ ق نَ قُ ّٰ ُ ݧ ݩُ ݧ ْ ُ ْ ثُ َّ
ح ج��هم ِالا ا� �الوا ا�ٮوا بِ�ݘـا ب�ا ِ��ا ِا� كںٮم صا ِد ٖ� ی�� * � ِل الله ݫ ݔىح یݫ ݬ�ݫ ٖ ݫ ݔىكم �م
ݧ ُ ݑُݩ ݦ ُ ْ ثُ َّ َ ْ ݧ َ ݧ ݩُ ُ ْ ٰ َ ݦ ݨْ ݨْ ݨݑ ٰ ݨَ �ة ٰ َ ݧ ْ َ ف ݩَ ݩݩ ݧ ٰݩ نَّ َ ݧ ݨْ
ٰ
ك ثَ� َر ݐݨّ ݦݩ
الں ٰا ِس لا
ݠك� ا
ی� ݫ ٖم ݫىݔٮكم �م ی� ݫ ݓحمعكم ِالى ی�و ݫ ݭِم اݠل ِٯ ݫ ݔىام ݫ ِ لا ر ی� ب� ٖ� ی� ِه ول ݫ ِ
َ� ݧ ْع َل ݧ ݩُم نَ
و�>
ی
كـه [همـواره گروهـى از مـا] مىمير يـم و [گروهـى] زندگـى مىكنيـم ،و مـا را
نچـه مىگوينـد يقينـى
فقـط روزگار هلا ک مىكنـد .آنـان را نسـبت بـه آ 
در كار نيسـت ،آنـان فقـط حـدس و گمـان مىزننـد *.چـون آيـات روشـن
مـا [در بـارۀ معـاد و زند هشـدن مـردگان] بـر آنـان خوانـده شـود ،برهـان و
دليلـى جـز ايـن ندارنـد كـه مىگوينـد :ا گـر شـما [در زمينـۀ زند هشـدن
مـردگان] راسـتگوييد [بـا درخواسـت از خـدا] پـدران مـا را [زنـدهكنيـد و]
نـزد مـا بياور يـد [تـا بـه زند هشـدن مـردگان يقيـن پيـدا كنيـم] *.بگـو :خـدا
 .1برای توضیح بیشتر ر.ک :مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،فرهنگنامۀ اصول فقه ،ص .494
 .2نمل۸۲ :؛ قمى ،على بن ابراهيم،تفسير،130/2؛ طوسى ،محمد بن حسن ،الغيبة ،ص .266
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گفتنـد :زندگـى و حياتـى جـز هميـن زندگـى و حيـات دنيـوى مـا نيسـت
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شـما را [ابتـدا از البـهالى عناصـر مـرده بـراى قرارگرفتـن در دنيـا] حيـات
مىبخشـد ،سـپس مىميرانـد ،آنگاه همـۀ شـما را بـه روز قيامـت كـه هيچ
شـكى در آن نيسـت ،جمـع میکنـد ،ولـى بيشـتر مـردم [بـه ايـن حقايـق]
معرفـت و آ گاهـى ندارنـد.

فرید تنکابنی در تبیین آیات شریفه مینویسد:
نجـا بـه پیغمبـر ا كـرم؟لص؟ امـر میكنـد بـه آنانـی كـه احیای
خداونـد در ای 
پـدران مـردۀ خـود را از تـو درخواسـت میكننـد ،بگـو زندهكـردن پدران شـما
و باالخـره احیـای موتـی ،هـم خـارج از حـدود وظائـف مـن اسـت و هـم بـر
خلاف ُس َـنن عادیـۀ خداونـد اسـت ،بلكـه سـنت و قضـای الهـی بـر ایـن
نجـا زنـده گردانـد ،یعنـی از كتـم عـدم بـه
جـاری شـده كـه شـما را در ای 
عرصـۀ وجـود آورد ،و پـس از مدتـی شـما را بمیرانـد ،و عاقبـت هـم شـما
را تنهـا در قیامـت كـه حتمیالوقـوع اسـت ،بـرای جـزای اعمالتـان زنـده
یشـود كـه رجعـت و برگشـتن مـردگان
بكنـد .پـس ،از ایـن آیـه هـم معلـوم م 
1

بـه دنیـا ،برخلاف نامـوس الهـی و قضـای حتمـی خداونـد اسـت.

فرید تنکابنی در ادامه ،در مقام پاسخگویی به اشکالی مقدر تصریح میکند:
74

ا گــر گفتــه شــود كــه ایــن آیــه چــون تنهــا رجعــت خصــوص كفــار را نفــی
میكنــد ،پــس فقــط اخبــاری كــه متضمــن رجعــت كفارنــد ،مخالف ایــن آیه
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خواهنــد بــود ،نــه آنهایی كه مشــعر بــر رجعت ائمه؟مهع؟ و مؤمنین میباشــند،
میگو یــم :پیغمبــر ا كــرم؟لص؟ در جــواب مقالــۀ كفــار چنانچــه میگفــت:
پــدران شــما رجعــت نمیكننــد ،البتــه ایــن اشــكال وارد بــود ،ولــی در جــواب
آنــان چیــزی میگو یــد كــه بالصراحــه شــامل همــۀ افــراد بشــر میشــود؛ زیــرا این
ْ
َّ
ُ
لى يَ� ْو ِم ال ِق� ي َ� َام ِ�ة >كه در جواب
كم ِإ� َ 
م ي� ج ْ� َم ُع ُ 
كم ث� 
كم ث�م يُ� ِم ي� ت� ُ 
جمالت< :الل ُه ي� ْح يِ� ي� ُ 
گفتــه شــده ،متضمــن یكــی از نوامیــس كلیــۀ الهیــه و در حقیقــت از مــواد
2

عمومــی نظامنامــه عالــم ملــک و ملكــوت اســت.

در اشـکال فریـد تنکابنـی ،مغالطـهای نهفتـه اسـت و آن ایـن اسـت کـه او کالمـی را از
 .1فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .204
 .2همان ،ص .۱۷۱

زبـان خداونـد ،بـه پیغمبـر اکـرم؟لص؟ نسـبت داده اسـت؛ آنجایی که مینویسـد« :بگو
زندهكـردن پـدران شـما و باالخـره احیـای موتـی هـم خـارج از حدود وظائف من اسـت».

1

درحالیکـه ایـن جملـه ،اتهامـی بیـش نیسـت؛ چراکـه خداونـد زندهکـردن مـردگان را
خـارج از تـوان انبیـای خـود نمیدانـد و در آیـۀ  ۱۱۰سـورۀ مائـده ،زندهکـردن مـردگان را بـه
ْ
َ ْ تُ
ْ
<و ِإ� ذ� � خ� ِر ج ُ� ال َم ْو�ت َ ى ِب� ِإ� ذ��ن ي�>؛
حضـرت عیسـی؟ع؟ نسـبت میدهـد و دراینبـاره میفرمایـد:
ايـن تعبيـر نشـان مىدهـد كـه عیسـی؟ع؟ از ايـن معجـزه اسـتفاده كرده اسـت و تعبير به
ُ
خ�ر ُج) دليـل بـر تكـرار آن اسـت 2و خود ايـن قضیه ،براى بعضـى از افراد،
فع�ل مض�ارع (ت ِ
3
رجعـت محسـوب میشـود.
س�ید ابوالفض�ل برقع�ی همچ�ون فری�د تنکابنیـ ،اس�تدالل ب�ه توانایـی انبیـای الهـی بـر
احیـای امـوات را ،بـرای اثبـات عقیـدۀ رجعـت ناتمـام خوانـده و دراینبـاره مینویسـد:
زند هکـردن مـردگان توسـط حضـرت عیسـی؟ع؟ معجـزهای بیـش نیسـت و
یتـوان از آن بـه عنـوان یـک اصـل و قاعـده ،در جهـت اثبـات رجعت در
نم 
4

آینده اسـتفاده کرد[!]

ً
در جـواب ادعـای برقعـی میتـوان گفـت :اوال زندهشـدن مـردگان در امتهـای پیشـین،
منحصر در معجزات عیسـی؟ع؟ نیسـت و این اتفاق به صورت مکرر رخ داده اسـت؛
ً
ثانی�ا خداون�د اص�ل و قاع�دهای در قرـآن ذک�ر ک�رده و ب�ه مس�لمانان میفرمایدـ« :آيـا

5

 .2طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.۲۲۱/۶ ،
 .3روایـات متعـددی بـر احیـای امـوات توسـط حضـرت مسـیح؟ع؟ داللـت میکننـد و قضایـای
ه رکـدام از آنهـا بـه شـکل خاصـی بـوده و همگـی یکسـان نبودهانـد .بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک:
حويـزى ،عبدعلـى ،نـور الثقليـن ،.342/1
 .4برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .556
پیشـین اشـاره کـرده و
 .5خداونـد در آیاتـی از قـرآن بـه بازگشـت گروهـی از مـردگان در ام َتهـای
ثُ ّ َ َ ْ َ ُ ّ َ ْ َ ُ
ف َ أَ تَ ُ َّ ُ ئَ �ةَ
فَ َ َ َ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َ أ ْ َ ُ
عام
میفرماید �< :
م ب�ع ث� ن�اكم ِم ن� ب�ع ِد م ْو ِت�ك ْم> و <� ق�ال له ُم الل ُه م تو�وا ث� ّم �ح ي�اه ْم> و <��ما�ه الله ِما� ٍ
َُ َ
ث� ّم بَ� َع ث�ه> .مـراد از بعـث و احیـای پـس از مـوت ،بازگشـت جسـمانی مـردگان به دنیاسـت و تحقق
این وقایع در دنیا و پیش از قیامت ،شـاهدصدقی بر امکان تحقق رجعت در آینده اسـت .بقره:
243 ،56و .۲۵۹
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 .1همان ،ص.204
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پنداشـتهايد درحالىكـه هنـوز حادثههايـى ماننـد حـوادث گذشـتگان شـما را نيامـده،
وارد بهشـت مىشـويد؟» 1یکی از حوادث امتهای پیشـین ،زندهشـدن مردگان اسـت
و بـا توجـه بـه اطلاق 2کالم الهـی ،در امـت اسلام نیـز بایـد ایـن حادثـه تکـرار شـود.
همچنیـن همانگونـه کـه عیسـی؟ع؟ میتوانـد بـه اذن خداونـد مـردگان را زنـده کنـد،
سـایر انبیـا نیـز از انجـام چنیـن کاری عاجـز نیسـتند .زندهشـدن پرنـدگان بـه دسـت
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ ،نمونـهای آشـکار از ایـن مطلـب اسـت.

3

برای اثبات امکان زندهکردن مردگان توسط پیغمبر اکرم؟لص؟ ،میتوان مؤیدی از روایات
نیـز ذکـر کـرد .یکـی از روایاتـی کـه دراینبـاره ذکـر شـده اسـت ،مناظـرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ و
عالمـی یهـودی از اهالـی شـام اسـت .در ایـن روایت ،امیرالمؤمنین؟ع؟ علاوه بر پذیرش
زندهکـردن مـردگان توسـط حضـرت عیسـی؟ع؟ ،مـوارد متعـددی از زندهکـردن مـردگان،
مسـموم پختهشـده را به پیغمبـر اکرم؟لص؟
سـخنگفتن بـا مـردگان و سـخنگفتن بـا مرغ
ِ
ِ
نسـبت داده و میفرمایند:
اگر گمان کردهای که [تنها] عیسـی؟ع؟ میتواند با مردگان سـخن بگوید،
[پـس بـدان] بـرای حضـرت محمـد؟لص؟ چیـزی اسـت کـه عجیبتـر از
4

76

معجـزۀ عیسـی؟ع؟ اسـت.

بنابرایـن میتـوان گفـت کـه کالم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،مؤیـدی بـر امـکان رجعـت مـردگان
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در آخرالزمـان ،بـه معجـزۀ پیغمبـر اکـرم؟لص؟ اسـت.
اگـر بنـا بـه گفتـۀ فریـد تنکابنـی ،رجعـت و برگشـتن مـردگان بـه دنیـا ،بـر خلاف نامـوس
الهـی و قضـای حتمـی خداونـد اسـت 5،پـس بایـد بـه ناچـار ادعـا کـرد کـه در آیـات قـرآن
تناقضاتـی مشـاهده میشـود؛ چراکـه خداونـد در آیـات متعددی از بازگشـت مـردگان به
 .1بقره.۲۱۴ :
َأ ْ َ ْ تُ ْ َأ نْ تَ ْ خُ ُ ْ َ نَّ �ةَ َ َ ّ َ َ أْ ت ُ ْ َ ثَ ُ َّ ذ نَ َخ َ ْ نْ قَ ْ ُ
ْ
�< .2م ح ِس ب��م �� �د�لوا ال ج�� و لما ي�� ِ�كم م�ل ال ي��� �لوا ِم� � ب� ِلكم> :همان.
 .3بقره.۲۶۰ :
َ ُ ََْ َ ُ ْ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
« .4و ل ِئـن زعمـت أن ِعيسـى كلـم الموتـى فلقـد كان ِلمحم ٍـد؟ص؟ مـا هـو أعجب ِمن هـذا» :حويزى،
عبدعلـى ،نـور الثقليـن،341/1؛ مجلسـى ،محمدباقر ،بحار األنـوار،.295/17
 .5فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .۱۷۱

دنیـا در امتهـای گذشـته خبـر داده اسـت و اگـر ادعـای فریـد تنکابنـی صحیـح بـود،
نبایـد تـا قیامـت هیـچ مـردهای بـه دنیـا برمیگشـت و حـال آنکـه خداونـد از بازگشـت
افـرادی در امـت بنیاسـرائیل خبـر داده اسـت.
وجـه جمـع بیـن آیاتـی کـه بـه کلـی بازگشـت مـردگان را بـه دنیـا غیرممکـن میداننـد ،بـا
ّ
آیاتـی کـه بـر تحقـق احیـای امـوات در امتهـای پیشـین داللـت میکنند این اسـت که
حیـات و مـرگ انسـانها ،تنهـا بـا خواسـت خداونـد انجـام میشـود 1.بازگشـت مـردگان
بـه دنیـا از امـورات اختیـاری آنـان نیسـت و نهتنهـا در گذشـته ،بلکـه در آینـده نیـز اگـر
مـردهای بـه دنیـا برگـردد ،بـه اذن الهـی ایـن کار انجـام میشـود.
خداونـد در آیـات  ۲۴تـا  ۲۶سـورۀ جاثیـه ،درصـدد بیـان ایـن مطلب اسـت که بازگشـت
پـدران مشـرکان بـه زندگـی دنیـا ،بنـا بـه درخواسـت فرزندانشـان انجـام نخواهـد شـد؛ امـا
ّ
اگـر ارادۀ خداونـد بـه آن تعلـق بگیـرد ،بدون معطلی محقق خواهد شـد 2.همانگونه که
در امتهـای پیشـین ،ارادۀ خداونـد بـه بازگشـت گروهـی از امـوات به دنیـا ،تعلق گرفته
اسـت ،امـکان دارد کـه در امـت اسلام نیـز افـرادی بـه خواسـت الهـی بـه دنیـا برگردنـد.
روایاتـی کـه دربـارۀ رجعـت گروهی از مؤمنان و کافران محض به دنیا ،از ائمه اطهار؟مهع؟
ّ
3
صـادر شـده ،مؤیـدی بـر تحقـق رجعت در امت اسلام اسـت.

سـورۀ مؤمنـون اسـت 4.خداونـد در ایـن آیـات میفرمایـد:
َ
َ تَّ ذَ َ َ أَ َ َ ُ ُ ْ َ ْ تُ ق َ
� ْار�عُ
و� * َل َع ّل ٓ� أ� ْع َم ُل َصا ِل ًحا ف��ماَ
َ
َ
ّ
ن
ِي
<ح�ی ِإ��ا ج�اء �حدهم المو� �ال ر ب  جِ ِ
ِي
نُ
نّ َ نَ ْ نُ نُ ْ َ نُ تُ َ َ
ُ ُ
َ َّ َ َ
� َو نَ� ْح نُ� ْالوار ثُ� نَ
� َو ِإ�ل يْ� ن�ا
� و � يم� 
و�> :حجـر23 :؛ نیـز میفرمایـدِ :إ<��ا �ح� �ح ي� ي 
� َو ن� يم� ت 
<و ِإ� ن�ا ل ن� ْح نُ� � ْح ي� ي 
.1
ِ
ْ
َ
ص�ر> :ق.43 :
الم ي
أَ َ َ ً أَ
َّ أَ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
 .2إ<� ن�ما � ْم ُر ُه إ��ذا �راد ش� ْ� ئ�ا � ن� َ� ق� َ
ول له ك ْن� ف� يَ�ك ن
و�> :یس.82 :
ي
ي
ِ
ِ

 .3حر عاملى ،محمد بن حسن ،اإليقاظ من الهجعة ،ص .۶۰
ّ
 .4فر ی ــد تنکابن ــی ،عبدالوه ــاب ،هم ــان ،ص  .۲۰۵برقع ــی نی ــز ای ــن آی ــات را در رد عقی ــدۀ رجع ــت
میدان ــد .ب ــرای توضی ــح بیش ــتر ر.ک :برقع ــی ،ابوالفض ــل ،ع ــرض اخب ــار اص ــول ب ــر ق ــرآن و عق ــول،
ص .۹۸۶
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 _4 _1 _1بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیۀ  ۹۹و  ۱۰۰سورۀ مؤمنون
ّ
چهارمیـن آیاتـی کـه فریـد تنکابنـی در ّرد حقانیـت رجعـت میپنـدارد ،آیـات  ۹۹و ۱۰۰
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َ ٌَ
َّ َّ َ
َ ْ ُ
لى َ� ْوم ُ� ْ� َع ثُ� نَ
ََ
َ �ةٌ ُ قٰ آ ُ ٰ َ
و�>
كلم ه َو �� ِئ�لها و ِم ن� و را�ئ ِهم ب� ْر �ز خ� ِإ� َ  ي ِ ي ب
ت� َرك ت� كلا ِإ� ن�ها ِ
[دشـمنان حـق از دشـمنى خـود باز نمىايسـتند] تـا زمانى كه يكـى از آنان
را مـرگ در رسـد ،مىگو يـد :پـروردگارا! مـرا بازگـردان * اميـد اسـت در [برابـر]
نچـه [از عمـر ،مـال و ثـروت در دنيا] واگذاشـتهام ،كار شايسـتهاى انجام
آ
دهـم[ .بـه او مىگوينـد ]:ايـن چنيـن نيسـت [كـه مىگويـى] بـدون ترديـد
ايـن سـخنى بىفايـده اسـت كـه او گوينـدۀ آن اسـت ،و پيـش رويشـان
برزخـى اسـت تـا روزى كـه برانگيختـه مىشـوند.

فرید تنکابنی در مقام تبیین آیات یادشـده معتقد اسـت که درخواسـت کفار و ظالمان
بـرای بازگشـت بـه دنیـا و عـدم پذیـرش آن درخواسـت ،دلیـل دیگـری بـر تکذیب رجعت
اسـت .وی دراینباره مینویسـد:
كفــار وقتــی كــه مشــرف بــر مــرگ شــدند و تــا انــدازهای از حقیقــت امــر آ گاهــی
یافتنــد ،متذكــر بیایمانــی و ز یــانكاری خــود شــده و درنتیجــه ،حســرت و
ندامــت ،آنــان را فراگرفتــه ،ســپس بــا حالــت تأثــر از خــدا تقاضــای رجعــت
بــه دنیــا میكننــد؛ میگوینــد :پــروردگارا مــرا بــه دنیــا برگــردان ،شــاید عمــل
نچــه را كــه از مــن تــرک شــده بــه جــای آوردم؛ خــدا
صالحــی كــردم و آ 
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تقاضایشــان را بــه طــور اســتبعاد و در نهایــت شــدت ،رد كــرده و مىگویــد
هرگــز روى دنیــا را نخواهیــد دیــد ،رجعــت و برگشــتن بــه دنیا كلمهاى اســت

تپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و دوم _ پاییز و زمستان 1396
دو فصلنامۀ امام 

كــه تنهــا اینــان قائــل بــه آن هســتند و بههیچوجــه درخــور جــوابدادن
و گــوشدادن نیســت .در جلــو ایشــان یــک حائــل و فاصلــى اســت تــا روز
قیامــت كــه ایشــان و رجعــت بــه دنیــا را از هــم جــدا ســاختهاســت؛ یعنــی
وقتــی كــه مردنــد ،دیگــر بــه دنیــا رجعــت نمیكننــد تــا روزی كــه برانگیختــه
یشــوند بــه آخــرت .از مفــاد آیــات شــریفه نقــض رجعــت برداشــت
م 
َ
ّ 1
یشــود ،ز یــرا «کل» بــرای ردع اســت؛ یعنــی پذیــرش درخواســت کفــار و
م 
2

ظالمــان بــرای بازگشــت بــه دنیــا ،ممکــن نیســت.
َ َّ َّ
َ
كل َم�ةٌ ُه َو ق� ئا�لها َو م نْ� َو را�ئه ْم َ� ْر �زَ خٌ� �ل ى َ� ْوم ُ� ْ� َع ثُ� نَ
و�> :مؤمنون.۱۰۰ :
ِ ِ ب ِإ ي ِ ي ب
ِ
< .1كلا ِإ� ن�ها ِ

 .2فر یـد تنکابنـی ،عبدالوهـاب ،اسلام و رجعـت ،ص  .۲۰۵برقعـی نیـز همچـون فر یـد تنکابنـی آیـۀ
شـریفه را در نقـد رجعـت میدانـد .ر.ک :برقعـی ،ابوالفضـل ،بررسـی علمـی در احادیـث مهـدی،
ص .114

یتــوان مطــرح کــرد :پاســخ اول ایــن
در پاســخ از ایــن اشــکال قرآنــی چندیــن جــواب م 
اســت کــه بــرای فهــم ارادۀ الهــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه آیــات قــرآن مشــتمل
بــر محکمــات و متشــابهات اســت 1،امــا نهتنهــا هیچیــک از آیــات ،در جهــت نقــض
آیـهای دیگــر نبــوده ،بلکــه همدیگــر را تفســیر و تبییــن میکننــد .در موضــوع رجعــت هــم،
اگــر تمامــی آیــات جم ـعآوری شــود ،عقیــدۀ رجعــت اثبــات خواهــد شــد 2.در اینجــا
نیــز کالم خداونــد در عــدم پذیــرش درخواســت دوزخیــان ،عــام بــوده و رجعــت گروهــی
از کفــار و منافقــان ،خــاص اســت .آیــۀ یکصــدم ســورۀ مؤمنــون بــا آیاتــی کــه بــر رجعــت
داللــت میکننــد ،قابــل جمــع بــوده و عمومیــت مســتفاد از کالم خداونــد ،توســط
آیــات داللتکننــده بــر رجعــت تخصیــص میخــورد؛ چراکــه خداونــد در آیــۀ یادشــده،
حکمــی کلــی را بیــان میکنــد ،امــا در جایگاهــی دیگــر ،دربــارۀ رجعــت گروهــی از کفــار
و ظالمــان ســخن گفتــه اســت.

3

پاسـخ دوم ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه آیـات شـریفۀ  27و  28سـورۀ انعـام روشـن اسـت
َّ
کـه «کل» 4بـرای نفـی برگشـتن نیسـت ،بلکـه نفـی انجـام عمـل صالح به فرض بازگشـت

كاش [حـال آنهـا را] هنگامـى كـه در برابر آتش [دوزخ] ايسـتادهاند ،ببينى!
مىگوينـد :اى كاش [بـار ديگـر ،بـه دنيـا] بازگردانـده مىشـديم ،و آيـات
پروردگارمـان را تكذيـب نمىكرديـم ،و از مؤمنـان مىبوديـم! * [آنها در واقع
ً
پشـيمان نيسـتند ]،بلكـه اعمـال و ّنياتـى را كـه قبلا پنهـان مىكردنـد ،در
 .1آلعمران۷ :؛ قمى ،على بن ابراهيم ،تفسیر.۴۵۱/۲ ،
 .2نمل ۸۲ :و ۸۳؛ غافر.۵۱ :
َ ذَ َ قَ َ ْ قَ ْ ُ َ َ ْ أَ خْ َ ْ ن َ َ ُ ْ َ َّ �ةً ّ نَ ْ أَ ْ ض تُ َّ ُ ُ ْ أَ ّنَ ّن َ
َ نُ ْ َ ت ن َ َ ُ ق ُن َ
و� * َو َ� ْومَ
َ
ن
< .3و ِإ��ا و�ع ال�ول عل ي� ِهم ��ر ج��ا لهم دا ب� ِم� ال�ر ِ� �كلمهم �� ال�اس كا�وا ِب�ا ي� ِا��ا لا ي� ِو��
ي
ُ
نَ ح�شُ ُ ن ُ ّ أ َّ �ة فَ ْ ً ّ َّ ن ُ َ �ذّ ُ َ ت ن َ فَ ُ ْ ُ �زَ ُ نَ
و�> :نمـل ۸۲ :و .۸۳
ل �م ٍ �و ج�ا ِمم� ي�ك ِ ب� ِب�ا ي� ِا��ا �هم ي�و ع
� ر ِم� ك 
َ َّ َّ
َ َ �ةٌ ُ
ق
ئ
َ
< .4كلا ِإ� ن�ها ك ِلم هو �ا�لها> :مؤمنون.۱۰۰ :
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میباشد؛ چراکه خداوند میفرماید:
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ا� َر ّ� ن�ا َو ن�ك نَ
�ذ
َ
<و َل ْو تَ� َرى إ� ذْ� ُو ِق� فُ� ْوا َع َلى ن
و�
ال� ِار ف� ق�الوا يَ�ال يْ� ت� ن�ا ن� َرد َو لا ن�ك ِ بَ� ِب�ا يَ� ِت ِب
ِ
قَ ْ ُ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ ُ ْ َ نُ ُ ْ
ْ
َ
الم�ؤْ م ن�� نَ� * َ� ْل َ� َدا َلهم ّ َما كا نُ�وا ُ� خ� فُ� نَ
ُ
و� ِم ن� � ب�ل و لو ردوا لعادوا ِلما �هوا
ي
ِم نَ� ِ ِ ي ب ب
هم َلكَ ذا� ُ� نَ
َع نْ� ُه َو إ��نَّ ْ
و�>
ِب
ِ

برابـر آنهـا آشـكار شـده [و بـه وحشـت افتادهانـد] .و اگـر بازگردنـد ،بـه همان
اعمالـى كـه از آن نهـى شـده بودنـد بازمىگردنـد ،آنهـا دروغگويانانـد.

بـا اسـتفاده از آیـات مذکـور و با توجه به معنـای رجعت ،میتوان گفت که میان رجعت
اصطالحی و این آرزوی کافران ،چهار تفاوت وجود دارد:
 )۱درخواسـت کافـران بـرای ازسـرگیری عمـل اسـت ،امـا رجعـت کافـران بـرای عمـل
نیسـت.
 )۲ارادهکننـده در رجعـت خداونـد اسـت ،امـا درخواسـت بازگشـت کافـران ،از سـوی
خـود آنهاسـت.
 )۳هـدف در رجعـت ،مجـازات کافـران اسـت ،امـا هـدف کافـران از بازگشـت بـه دنیـا،
رهایـی از مجـازات اسـت.
 )۴در تحقق هدف رجعت تخلفی نیست ،ولی در تحقق هدف کافران خالف است؛
یعنی آنان دروغ می گویند و اگر بازگردند ،به آنچه گفته بودند ،عمل نمیکنند.

1

بنابراین ،اشـکال مذکور وارد نبوده و اسـتفاده از آیات  ۹۹و  ۱۰۰سـورۀ مؤمنون ،در جهت
80

نقض عقیدۀ رجعت ،صحیح نمیباشـد.
 _5 _1 _1بررسی عدم داللت آیۀ  55و  56سورۀ بقره بر رجعت

تپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و دوم _ پاییز و زمستان 1396
دو فصلنامۀ امام 

پنجمیـن آیاتـی کـه فریـد تنکابنـی در نقـد عقیـدۀ رجعـت میپنـدارد ،آیـات  ۵۵و ۵۶
سـورۀ بقـره اسـت .خداونـد در ایـن آیـات میفرمایـد:
َ ذْ قُ ْ تُ ْ َ ُ َ َ ن نُّ �ؤْ نَ َ َ َ تَ نَ َ َّ َ َ ْ َ �ةً ف َ أَ خَ �ذَ تْ ُ ُ ّ َ قَ �ة َُ
<و ِإ�� �ل�م ي�ام 
وسى ل� � ِم� لك ح�ى �رى الله ج�هر ��� �كم الص ِاع� و
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
أَ ن تُ ْ تَ ن �ظُ ُ نَ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
م َ� َع ث� نَ�اكم ّ ن َ� ْعد َ ْ ت ْ َ ْ ت��ش ك ُر نَ
و�>
���م �� ر
ِم� ب ِ مو ِ�كم لعلكم
و� * ث�  ب
و [يـاد كنيـد] آنگاه كـه گفتيـد :اى موسـى! هرگـز بـه تـو ايمـان نمىآوريـم تـا
خـدا را آشـكارا [بـا ديـدۀ خود] ببينيم .پـس درحالىكه مىديديد ،صاعقۀ
گبـار شـما را گرفـت *.سـپس شـما را پـس از مرگتـان برانگيختيـم تـا
مر 
سپاسـگزارى كنيـد.
 .1برای توضیح بیشتر ،ر.ک :صادقی ،هادی« ،رجعت» ،علوم قرآن و حدیث ،شمارۀ .62

فریـد تنکابنـی ادعـای شـیعیان دربـارۀ وقـوع رجعـت در امتهـای پیشـین را نپذیرفتـه و
در مقـام تبییـن آیات مینویسـد:
ً
ایـن آیـه صریحـا داللـت نـدارد كـه در زمـان حضـرت موسـی؟ع؟ خـدا
1

جمعـی را پـس از مـردن زنـده كـرده و باالخـره رجعـت كـرده باشـند.

فریـد تنکابنـی در ادامـه بـرای اثبـات مدعـای خویـش ،بـا اسـتفاده از آیاتـی از قـرآن و
همچنیـن آرای برخـی از مفسـران ،معانـی متعـدد ذیـل را بـرای «بعـث» 2و دیگـر واژگان
آیـات ذکـر کـرده و آن را منحصـر در حیـات پـس از مـرگ نمیدانـد.
ُ
َ َْ ُ
<� َع ث� ن�اكم ِّم ن� بَ� ْع ِد َم ْو ِت�كم> بعثت انبیا میباشـد؛ یعنی پس از اینكه شـما را
 .۱مراد از ب
میراندیم ،در بین شـما پیغمبرانی مبعوث كردیم.
ْ
ْ
أ
ُ
َ ْ تُ ْ ُ ّ َ
َ َ ت
كا� َو ما ه َو
 .۲مـراد از مـوت ،غشـوه میباشـد؛ ماننـد آیـۀ <و ي��� ي� ِ ه المو� ِم ن� ك ِل م نٍ
4
بِ� َم ِيّ� تٍ�>.
3

 .۳مقصـود از بعـث ،افاقـه و هوشآمـدن میباشـد؛ یعنـی بعـد از اینكـه در اثـر صاعقـه
بیهـوش شـدید ،شـما را بـه هـوش آوردیـم.
ً ََ
أ
أ
نَ
5
كا� َم يْ� ت�ا ف�� ْح يَ� يْ� ن�اه>؛
 .۴مقصود از موت ،نادانی و جهالت میباشد؛ مانند آیۀ <� َو َم نْ�
چنانكه شاعران هم این كلمه را فراوان در جهالت استعمال كردهاند.

6

گمـان میرفـت كـه بـه طـور كلـی منقـرض شـده باشـید ،اوالد شـما را زیـاد كردیـم.
فرید تنکابنی در پایان مینویسد:
در هـر حـال ایـن آیـه داللت ندارد كه در زمان حضرت موسـی؟ع؟ ،جمعی
 .1فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .209
ُ َ َّ ُ َ ْ ُ
ثُ َْ ُ
م بَ� َع ث� ن�اكم ِّم ن� بَ� ْع ِد َم ْو ِت�ك ْم ل َعلك ْم ت��ش ك ُر نو�> :بقره.۵۶ :
 �< .2
 .3طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.۴۸/۱ ،
 .4ابراهیم.۱۷ :
 .5انعام.۱۲۲ :
 .6آلوسى ،محمود ،روح المعاني.۳۴۰-339/۱ ،
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 .۵مقصـود از بعـث ،كثـرت نسـل میباشـد؛ یعنـی پـس از آنكـه در اثـر صاعقـه مردیـد و
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پس از مردن ،زنده شـده و رجعت كرده باشـند- .

در پاسـخ بـه ایـن اشـکال قرآنـی ،نظـرات برخـی از مفسـران شـیعه و سـنی دربـارۀ تحقـق
رجعـت در امتهـای پیشـین را بـه عنـوان نمونـه متذکـر میشـویم:
مفس�ر کبی�ر اهلس�نت ،فخ�ر رازی ،ذیـل آیـۀ  243سـورۀ بقـره ،مسـئلۀ امـکان رجعـت و
وقوع آن را در گذشته ،پذیرفته و بر ضرورت پذیرش آن تأ کید میورزد؛ وی دلیل امکان
رجعـت را وقـوع آن در گذشـته و خبـردادن قـرآن از آن میدانـد و قائـل اسـت هنگامـی کـه
ً
مخبـر صـادق (خداونـد) بـر وقـوع پدیـدهای کـه عقلا ممکـن اسـت ،خبـر دهـد ،ضـروری
اس�ت ک�ه م�ا ب�ه آن یقی�ن پی�دا کنیم.

3

عالمـۀ طباطبایـی نیـز در پاسـخ بـه ایـن اشـکال ،بـه آیـۀ  ۲۱۴سـورۀ بقـره اسـتناد کـرده 4و
دراینبـاره مینویسـد:
خ خواهــد داد،
ت نيــز ر 
ن ام ـ 
تهــاى گذشــته رخ داده ،در اي ـ 
نچــه در ام 
آ
و يك ــى از آن وقاي ــع ،مس ــئلۀ رجع ــت و زند هش ــدن مردگان ــى اس ــت ك ــه
در زم ــان ابراهي ــم و موس ــى و عيس ــى و عزي ــر و ارمي ــا؟مهع؟ و غي ــر ايش ــان
اتف���اق افت�اــده ،بايـ��د در اي���ن امـ�ت ني��زـ اتف�اــق بيفتـ�د .همچنــان كــه رســول
82

خ ــدا؟لص؟ ه ــم كالم ــى دارن ــد ك ــه ب ــه ط ــور اجم ــال مىفهمان ــد آنچ ــه در
ته ــاى س ــابق اتف ــاق افت ــاده ،در اي ــن ام ــت ني ــز اتف ــاق خواه ــد افت ــاد،
ام 
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و آن ايــن اســت كــه فرمــود« :بــه آن خدايــى كــه جانــم بــه دســت اوســت،
ى گذش ــته جري ــان
ته ــا 
ك ــه ش ــما مس ــلمانان ب ــا ه ــر س ــنتى ك ــه در ام 
نچ ــه در آن امتهـــا جريـــان يافتـــه،
داش ــته ،رو بـ ـهرو خواهي ــد ش ــد ،و آ 
موب هم ــو در اي ــن ام ــت جر ي ــان خواه ــد ياف ــت؛ ب ــه ط ــورى ك ــه ن ــه ش ــما از
 .1فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،همان ،ص .۱۷۳

 .2برقعـی نیـز در داللـت آیـۀ شـریفه بـر رجعـت مناقشـه میکنـد .ر.ک :برقعـی ،ابوالفضـل ،بررسـی
علمـی در احادیـث مهـدی ،ص .556
 .3فخر رازى ،محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب.۴۹۷/6 ،
« .4شـما پنداشـتهايد قبل از آنكه آنچه در امتهاى گذشـته واقع شـده در شـما واقع شـود ،داخل
بهشـت میشويد».

آن س ــنتها منح ــرف مىش ــويد ،و ن ــه آن س ــنتها ك ــه در بنىاس ــرائيل
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ب ــود ،ش ــما را نادي ــده مىگي ــرد»- .

همانط ــور ک ــه مالحظ ــه کردی ــد ،دو ت ــن از بزرگتری ــن مفس ــران ش ــیعه و س ــنی ،م ــراد از
«بع ــث» را زندهش ــدن دانس ــتهاند و پذیرفتهان ــد ک ــه در گذش ــته ،اف ــرادی بودهان ــد ک ــه
پ ــس از م ــرگ ،زن ــده ش ــده و ب ــه دنی ــا برگش ــتهاند و ع ــاوه ب ــر آن ،رجع ــت در آین ــده را،
امـــری محققالوقـــوع میداننـــد.
بـرای اثبـات وقـوع رجعـت در امتهـای پیشـین میتـوان گفـت :در قـرآن مجيـد ،وقـوع
رجعـت بـه صـورت اجمالـی در پنـج مـورد از امتهـا آمـده اسـت .اولیـن قضیـه در مـورد
پيامبـرى اسـت كـه از كنـار يـک آبـادى عبـور كـرد ،درحالىكـه ديوارهـاى آن فـرو ريختـه
بود و اسـتخوانهای اهل آن ،در هر سـو پراكنده شـده بود؛ وی از خود پرسـيد که چگونه
خداونـد ،اينهـا را پـس از مـرگ زنـده میکنـد؛ خداونـد او را يكصـد سـال ميرانـد و سـپس
زنـده كـرد و بـه او گفـت کـه چقـدر درنـگ كـردى؟ عـرض كـرد کـه يـک روز يـا قسـمتى از
آن؛ خداونـد فرمـود نـه ،بلكـه يكصـد سـال بـر تو گذشـت .خداونـد در آیۀ  ۲۵۹سـورۀ بقره
ف َ أَ َ ُ َّ ْ َ َ َ ُ َ َ
<�� َم تا�ه الل ُه ِما ئ��ة ع ٍام ث� ّم بَ� َع ث�ه> .ايـن پيامبـر،
بـه ایـن قضیـه اشـاره کـرده و فرمـوده اسـت:
ُعزيـر باشـد يـا پيامبـر ديگـرى ،تفـاوت نمیکنـد؛ مهـم صراحـت قـرآن در زندگـى پـس از
مـرگ اسـت کـه در هميـن دنيـا اتفـاق افتاده اسـت.
و طبـق گفتـۀ مفسـران بـه بهانـۀ بيمـارى طاعـون ،از شـركت در ميـدان جهـاد خـوددارى
كردنـد و از خانههـاى خـود بيـرون رفتنـد؛ خداونـد فرمـان مرگ بـه آنها داد و سـپس آنها را
فَ ق َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ تُ ْ ثُ َّ أَ ْ َ ُ
زنـده كـرد��< :ال لهم الله مو�وا �م �ح ي�اهم>.
بـر فـرض کـه فریـد تنکابنـی بتوانـد در کلمـۀ «بعث» اشـکال کـرده و از آن ،معنایی به جز
احیـا برداشـت کنـد ،امـا در این آیه ،دسـت او بسـته اسـت؛ چراکه خداونـد به صراحت
فرموده اسـت« :أحیاهم» و از آیۀ یادشـده ،چیزی جز رجعت به دنیا فهمیده نمیشـود.
 .1طباطبایی ،محمدحسین ،الميزان،.107/2
 .2مجلسى ،محمدباقر ،بحار االنوار.127/53 ،
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دومیـن قضیـه در آيـۀ  243سـورۀ بقـره دربـارۀ گروهـی ذکـر شـده اسـت كـه از تـرس مـرگ
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سـومین قضیه در آيۀ  55و  56سـورۀ بقره ،دربارۀ گروهی از بنیاسـرائیل ذکر شـده اسـت؛
نبـاره میفرماید:
خداوند درای 
و [ني ــز ب ــه ي ــاد آوري ــد] هنگام ــى را ك ــه گفتي ــد :اى موس ــى! م ــا هرگ ــز ب ــه
ت ــو ايم ــان نخواهي ــم آورد مگ ــر اينك ــه خ ــدا را آش ــكارا [ب ــا چش ــم خ ــود]
ببيني ــم! پ ــس صاعق ــه ش ــما را گرف ــت ،درحالىك ــه تماش ــا مىكردي ــد.
ســپس شــما را پــس از مرگتــان ،حيــات بخشــيديم ،شــايد شــكر [نعمــت
او را] ب ــه ج ــا آور ي ــد.

در ایــن آیــۀ شــریفه نیــز بــه خوبــی رجعــت عمومــی بــه چشــم میخــورد؛ چراکــه خداونــد
ُ
َْ ُ
ثُ
م بَ� َع ث� ن�اكم ِّم ن� بَ� ْع ِد َم ْو ِت�ك ْم>؛ و ایـــن خـــود پاســـخی اســـت بـــر آنهـــا کـــه
<� 
میفرمایـــد:
رجع ــت در امته ــای پیش ــین را ،تنه ــا ب ــه ص ــورت ف ــردی دانس ــتهاند.
چهارمیـن قضیـه مربـوط بـه معجزات حضرت عیسـی؟ع؟ اسـت که خداونـد از آنها یاد
میکنـد و بخشـی از معجـزات ایشـان را مربـوط بـه احیـای امـوات میدانـد و میفرمایـد:
َ ْ تُ ْ ْ
ْ
<و ِإ� ذ� � خ� ِر ج ُ� ال َم ْو�ت ى ِب� ِإ� ذ��ن ي�>؛  1ايـن تعبيـر نشـان میدهـد كـه حضـرت مسـيح؟ع؟ از ايـن
معجـزۀ خـود (احيـاى موتـى) اسـتفاده كـرده اسـت؛ بلكه تعبيـر به فعل مضـارع (تخرج)
دليـل بـر تكـرار آن اسـت و ايـن نوعـی رجعـت بـراى بعضـى از افـراد محسـوب میشـود.
84

پنجمیـن قضیـه دربـارۀ مـردی اسـت از بنیاسـرائیل کـه بـه خواسـت الهـی زنـده شـد و
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خداونـد دربـارۀ او چنیـن میفرمایـد:
َ
ّ
َ
آ
ْ
ُ
ُ
َّ
فَ ُ ْ ْ
َ َ
<� ق�ل ن�ا ا�ض ِر بُ� ُوه بِ� َب� ْع ِ ض�ها ك�ذ ِلك يُ� ْح يِ� الل ُه ال َم ْو�ت ى َو يُ� ير�ك ْم � ي� ِتا� ِه ل َعلك ْم
َ ُ
نَ 2
ت� ْع ِق�لو�>
سـپس گفتيـم ،قسـمتى از گاو را بـه مقتـول بزنيـد تـا زنـده شـود و قاتـل خود
را معرفـى كنـد .خداونـد اينگونـه مـردگان را زنـده مىكند و آيـات خود را به
شـما نشـان مىدهد ،شـايد انديشـه كنيد!

همانگون ــه ک ــه مالحظ ــه کردی ــد ،در آی ــات متع ــددی از ق ــرآن ،رجع ــت در امته ــای
پیش ــین ذک ــر ش ــده و نمیت ــوان از ظه ــور آی ــات دس ــت برداش ــته و معن ــای دیگ ــری ب ــه
 .1مائده.۱۱۰ :
 .2بقره.73 :

آیــات تحمیــل کــرد .ادعــای فریــد تنکابنــی دربــارۀ بعــث و مــوت ،خــاف ظاهــر اســت
و خارجشــدن از معنــای ظاهــری آیــات قــرآن ،نیازمنــد دالیــل متقــن و محکمــی اســت؛
ایــن ادعاهــای ســلفیهای ایرانــی ،اجتهــاد در مقابــل نـ ّـص بــوده و آنهــا توانایــی مقابلــه
ب ــا ظه ــور آیات ــی از ق ــرآن ،در ام ــکان زندهش ــدن برخ ــی از م ــردگان در دنی ــا را ندارن ــد.
اینک ــه «بع ــث» در آی ــات ق ــرآن در معان ــی متع ــددی ذک ــر ش ــده باش ــد ،ظه ــور آی ــات ۵۵
و  ۵۶س ــورۀ بق ــره را از احی ــای ام ــوات خ ــارج نمیکن ــد؛ چراک ــه «بع ــث» در مرتب ــۀ بع ــد
از «م ــوت» اس ــتعمال ش ــده و در ای ــن ص ــورت ،نمیت ــوان معنای ــی ج ــز احی ــای ام ــوات
را برداش ــت ک ــرد.
_2 _1اشکال سندی در نقد ادلۀ روایی رجعت
فریـد تنکابنـی در نقـد ادلـۀ مرحـوم مجلسـی و دیگـران بـر رجعـت ،در صحـت آنهـا
مناقشـه کـرده و معتقـد اسـت:
ا گـر چـه ادلـۀ عالمـان شـیعه بـر حجیـت رجعـت ،بـه ظاهـر ،نمایـش سـه
دلیـل (كتـاب ،خبـر و اجمـاع) را میدهـد ،ولـی در حقیقـت ،شـیعیان
یـک دلیـل بیشـتر ندارنـد و روایـات متعـدد و اجماعـی کـه در ایـن بحـث
1

اسـتفاده میکننـد ،رسـانندۀ مقصودشـان نیسـت.
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فاسـدالعقیده ،برخـی از آنـان را مجهولالحـال و یـا گمنـام پنداشـته و برخـی از روایـات
رجعـت را مجهولالسـند میدانـد 2.فریـد تنکابنـی در ادامـه مینویسـد:
اینـک از شـما خواننـده انصـاف میطلبـم؛ آیـا تواتـر چنیـن اخبـاری كـه
بیـش از دو ثلـث آن «مرسـل» و «مهمـل» و «مجهـول» میباشـد و بقیـهاش
3

یتـوان در ایـن موقـع ثابـت نمـود؟
هـم رواتـش بـه غلات منتهـی میگـردد ،م 

از مجمـوع مطالبـی کـه فریـد تنکابنـی در ایـن بخـش ذکـر کـرده اسـت ،چنیـن به دسـت
 .1فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .116
 .2همان ،ص .۱۰۰
 .3همان.
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او در جهـت تضعیـف روایـات رجعـت ،برخـی از راویـان حدیث را غالـی ،برخی دیگر را

میآیـد کـه او تواتـر اخبـار رجعـت را نپذیرفتـه و در حجیـت اخبـار آحـادی کـه در ایـن
بـاب صـادر شـده اسـت ،خدشـه وارد میکنـد.
در بررسـی اشـکاالت فر یـد تنکابنـی بـه ّ
حجیـت روایـات بـاب رجعـت ،بایـد روشـن شـود کـه
فقهـای شـیعه بـه چـه گروهـی از اخبـار متواتـر مـی گوینـد .همچنیـن بایـد بررسـی شـود کـه آیـا
انتقادات فرید تنکابنی به راویان احادیث رجعت وارد است و یا اینکه انتقادات او نادرست
یتـوان گفـت :خبـر متواتـر
و غیرموجـه میباشـد .در جـواب اشـکال اول فر یـد تنکابنـی م 
روايت ــى اس ــت ك ــه ب ــه تنهاي ــى (ب ــدون وس ــاطت عق ــل و ب ــدون خب ـردادن
ص ــادق امي ــن ب ــه ص ــدق آن) اف ــادۀ س ــكون و اطمينانخاط ــر مىنماي ــد
و اي ــن س ــكون خاط ــر ،برخاس ــته از نق ــل راو ي ــان متعـــددى (در همـــۀ
طبقــات) اســت كــه تبانــى و همدســتى آنــان بــر جعــل خبــر و دروغپــردازى
ً
عادت ــا مح ــال مىباش ــد؛ مث ــل عل ــم ب ــه وج ــود ش ــهر مك ــه ،ب ــراى كس ــى
ك ــه تاكن ــون ب ــه آن ش ــهر نرفت ــه اس ــت ،در صورت ــى كـــه چنيـــن علمـــى
ناش ــى از خبـ ـردادن اف ــراد ز ي ــادى باش ــد ك ــه ب ــه آنج ــا رفت ــه و از وج ــود
چني ـ�ن شهـــرى خب��رـ آوردهاندـــ .خب ــر متوات ــر ن ــزد هم ــۀ گروهه ــا و مذاه ــب
اســامى ،بــه جــز شــمار اندكــى از آنهــا ،حجــت اســت؛ زيــرا قط ـعآور بــوده
86

و حجي ــت قط ــع ،ذات ــى آن اس ــت .در اينك ــه تع ــداد راو ي ــان در ه ــر طبق ــه
باي ــد چن ــد نف ــر باش ــد ت ــا ب ــه خب ــرى «متوات ــر» گفت ــه ش ــود ،ي ــا ب ــه عبارت ــى،
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در اينك ــه ضابط ــه و معي ــار توات ــر چيس ــت ،اخت ــاف وج ــود دارد؛ بعض ــى
اي ــن تع ــداد را پن ــج نف ــر و برخ ــى ت ــا پانص ــد نف ــر ه ــم ذك ــر كردهان ــد؛ ول ــى
مشــهور آن اســت كــه تعــداد خاصــى مــا ک نيســت ،بلكــه بســتگى دارد
ب ــه اينك ــه چ ــه زمان ــى قط ــع ب ــه وج ــود مىآي ــد؛ در بعض ــى اوق ــات ب ــا نق ــل
پنــج نفــر قطــع پديــد مىآيــد و گاهــى بــا نقــل صــد نفــر هــم قطــع بــه وجــود
نمىآي ــد .بنابراي ــن ،مىت ــوان گف ــت ك ــه معي ــار در توات ــر ،كث ــرت ع ــددى
راو ي ــان اس ــت ،ام ــا تع ــداد مش ــخصى تعيي ــن نش ــده و بس ــتگى ب ــه عوام ــل
1

مختل ـ�ف دارد.

 .1مرکز اطالعات و مدارک اسالمی ،فرهنگنامۀ اصول فقه ،ص .۴۴۲

دانشـمندان حدیثشناسـی همچـون عالمـه مجلسـی 1،سـید هاشـم بحرانـی 2و دیگـر
علمـای شـیعه ،در بـاب روایـات رجعـت ،ادعـای تواتـر و اجمـاع کردهانـد .در ایـن راسـتا
میتوان از کالم عالمه طباطبایی نیز استفاده کرد .ایشان در پاسخ به اشکال حجیت
روایـات رجعت مینویسـد:
اينكـه در يکيـک روايـات مناقشـه كـرده و آنهـا را ضعيـف شـمرده ،در
تهـا ،روايـت واحـد اسـت ،و
پاسـخش مىگوئيـم :هرچنـد هـر يـک از رواي 
ليكـن روايـات ائمـۀ اهلبيـت؟مهع؟ نسـبت به اصـل رجعت ،متواتر اسـت؛
ب هحـدى كـه مخالفيـن مسـئلۀ رجعـت ،از همـان صـدر اول ،ايـن مسـئله
را از مسـلمات و مختصات شـيعه دانسـتهاند؛ و تواتر با مناقشـه و خدشـه
کتـک احاديـث ،باطـل نمىشـود .علاوه بـر اينكـه تعـدادى از آيـات
در ت 
قرآنـى و روايـات كـه در بـاب رجعت وارد شـده ،داللتش تام و قابل اعتماد
است.

3

عالمۀ طباطبایی در ادامه ،در مقام دفاع از راویان احادیث رجعت مینویسد:
ايـن قضايايـى كـه ائمـۀ اهلبيـت؟مهع؟ خبـر دادهانـد ،جـزء مالحـم و اخبـار
غيبـى مر بـوط بـه آخرالزمـان اسـت ،و راويانى آنهـا را آوردهاند كـه مربوطاند
نهـا قبـل از ايـن ،و كتبشـان از زمان تألیف تاكنـون محفوظ مانده ،و
بـه قر 

أجمعـت الشـيعة عليهـا فـي جميـع األعصـار و اشـتهرت بينهـم كالشـمس فـي رابعة النهـار حتى
نظموهـا فـي أشـعارهم و احتجـوا بهـا علـى المخالفيـن فـي جميـع أمصارهـم و شـنع المخالفـون
عليهمـ ف�ي ذل�ك و أثبتوـه ف�ي كتبه�م و أس�فارهم .منه�م ال�رازي و النيساـبوري ...و إذا لـم يكـن
ً
ً
مثلـ ه�ذا متوات�را فف�ي أي ش�يء يمك�ن دع�وى التواترـ معـ م�ا روت�ه كاف�ة الش�يعة خلف�ا عن س�لف»:
مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار األنـوار.۱۲۳/۵۳ ،
ت الرجعـة كثيـرة داخلـة فـي بـاب التواتر منقول إليها اإلجماع من اإلمامية ،و عليها شـواهد
« .2روايـا 
ّ
يـدل علـى أنّ
قرآنيـة مذكـورة فـي تفسـير أهـل البيـت؟مهع؟؛ و هـذا البـاب الـذي نحـن فيـه :فيـه مـا
النب ّـي و علي ًـا و ّ
النبي و ّ
االئمـة؟مهع؟ يرجعـون عنـد قيـام القائـم؟ع؟ مثل مبايعة ّ
علـي؟امهع؟ له و غير
األئمـة؟مهع؟ فـي زمانـه؟ع؟ ّ
ذلـك ممـا هـو فـي الروايـات صریح ًـا و ظاه ًـرا مـنوجـود ّ
فتأمـل ذلـك»:
بحرانـی ،هاشـم بـن سـلیمان ،حليـة األبـرار،.370/6
 .3طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.10۸/۲ ،
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« .1اعلـم يـا أخـي إنـي ال أظنـك ترتـاب بعـد مـا مهـدت و أوضحـت لـك فـي القـول بالرجعـة التـي
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نسـخۀ آنهـا دسـت نخـورده ،و مـا تاكنـون بـه چشـم خـود ديدهايم پـارهاى از
نچـه آن حضـرات پيشـگويى كردنـد ،بـدون كـم و زياد به وقوع پيوسـت.
آ
ً
قهـرا بايـد نسـبت بـه بقيـۀ آنهـا نيـز اعتمـاد كنيـم و بـه صحـت همـۀ آنهـا
1

ايمان داشـته باشـيم.

درنتیجـه میتـوان گفـت :بنـا بـر آنچـه بیـان شـد ،هرچنـد روایـات رجعـت ،مفیـد تواتـر
لفظـی 2و یـا معنـوی 3نیسـتند ،امـا میتـوان ادعـا کـرد کـه از مجمـوع آنهـا ،تواتـر اجمالی

4

اسـتخراج میشـود و چنیـن تواتـری مفیـد قطـع و یقیـن بـه صحـت رجعـت خواهـد بود و
هرگونـه شـکی را برطـرف میسـازد.
در جــواب اشــکال دوم میتــوان گفــت :فریــد تنکابنــی در مقــام نقــد روایــات رجعــت،
بح ــث مفصل ــی در رابط ــه ب ــا راوی ــان احادی ــث رجع ــت ذک ــر ک ــرده و اکث ــر آنه ــا را غال ــی
 .1همان.
« .2متواتـر لفظـى ،خبـرى اسـت كـه گـروه كثيـرى از راويـان در تمـام طبقـات كـه تبانـى آنهـا بـر كـذب
ً
و توطئـه عادتـا محـال اسـت ،آن را بـا الفـاظ و كلمـات يكسـان نقـل كـرده باشـند؛ ماننـد :حديـث
غديـر" :مـن كنـت مـواله فهـذا على مـواله"» :مرکز اطالعات و مـدارک اسلامی ،فرهنگنامۀ اصول
فقـه ،ص .۴۴۳
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لشـده از
« .3خبـر متواتـر معنـوى ،مقابـل خبـر متواتـر لفظـى بـوده و در جايـى اسـت كـه خبرهـاى نق 
ً
عـدهاى كـه تبانـى آنهـا بـر كـذب عادتـا محـال مىباشـد از نظـر الفـاظ ،متفـاوت ولـى از نظـر معنـا
گهـاى
و مفهـوم ،همگـى يـک حقيقـت را افـاده نمايـد؛ هماننـد اخبـار متواتـرى كـه در بـارۀ جن 
حضـرت علـی؟ع؟ و دالور ىهـاى آن حضـرت در غـزوۀ احـد ،احـزاب ،بـدر ،حنيـن و خيبـر نقـل
شـده اسـت ،كـه هرچنـد الفـاظ آنهـا تواتـر لفظـى نـدارد ،ولـى از مجمـوع آنهـا ،يک معنـا و حقيقت
اسـتفاده مىشـود و آن شـجاعت حضـرت علـى؟ع؟ اسـت» :همـان.
« .4خبـر متواتـر اجمالـى ،قـدر متيقـن از خبرهـاى راويـان متعـددى اسـت كـه ب هطـور جداگانـه
مضامينـى را روايـت كردهانـد كـه نـه الفـاظ خبرهـاى آنها يكسـان اسـت و نه معنا و مضمـون آنها و
ايـن در حالـى اسـت كـه تبانـى همـۀ آنهـا بر كـذب و توطئه محال اسـت؛ مانند آنكـه گروهى چند
خبـر را ب هطـور جداگانـه نقـل كننـد؛ يكـى بگويـد :خبـر فـرد واحـد حجـت اسـت .ديگـرى بگو يـد:
خبـر فـرد ثقـه حجـت اسـت و سـومى بگويـد :خبر فرد عادل حجت اسـت ،كه خبر آخـر ،متيقن از
تمامـى ايـن اخبـار اسـت و صـدور آن از معصـوم؟ع؟ يقينـى اسـت» :همـان.
«برخـی از پژوهشـگران ،تواتـر اجمالـی را نپذیرفتـه و روایـات رجعـت را متواتـر معنـوی میداننـد»:
شـریفی ،عنایـتاهلل و خوانیـن زاده ،محمدحسـین« ،رجعـت از دیـدگاه قـرآن ،روایـات و عقـل ،بـا
تأ کیـد بـر آرای عالمـه طباطبایـی» ،معـارف قرآنـی.۹۹/27 ،

و ی ــا ضعی ــف میدان ــد و روایات ــی را ک ــه چنی ــن اف ــرادی ،واس ــطۀ نق ــل آن باش ــند ،فاق ــد
هرگون ــه اعتب ــار قلم ــداد میکن ــد .در نق ــد و بررس ــی آرای فری ــد تنکابن ــی ،توج ــه ب ــه ای ــن
مطل ــب الزم اس ــت ک ــه ای ــن س ــلفی ایران ــی ،اف ــرادی را غال ــی و ضعی ــف میدان ــد ،ک ــه
ثقــه و جــزء اصحــاب ائمــه؟مهع؟ میباشــند ،امــا از آنجایــی کــه وی بــه قصــد تخریــب
عقی ــدۀ رجع ــت ،ب ــه روای ــات نظ ــر ک ــرده اس ــت ،آن ــان را توثی ــق نمیکن ــد .اگ ــر بخواهی ــم
حرفهـــای او را مقبـــول بدانیـــم ،بایـــد بســـیاری از روایاتـــی را کـــه در بـــاب طهـــارت،
ص ــات و حق ــوق ب ــه م ــا رس ــیده اس ــت ،کن ــار گذاش ــته و ب ــه آنه ــا عم ــل نکنی ــم و ح ــال
آنک ــه راوی ــان احادی ــث رجع ــت ،در ب ــاب فق ــه ،تصدی ــق ش ــدهاند و فقه ــای ش ــیعه ب ــر
حس ــب روایاتش ــان ،فت ــوا میدهن ــد.
از آنجا که مرحوم آیتاهلل زنجانی در کتاب «اسلام و رجعت» در پاسـخ به اشـکاالت
رجالـی فریـد تنکابنـی و بررسـی اسـناد روایات رجعـت ،بحث مفصلی را ذکـر کردهاند،

1

در نوشـتار حاضـر تنهـا مختصـری از اشـکاالت رجالـی فریـد تنکابنـی بررسـی میشـود.
بـه عنـوان شـاهدی بـر مطالـب مذکـور ،تنهـا پیرامـون دو تـن از راویانـی کـه توسـط فریـد
تنکابنـی تضعیـف شـدهاند ،مطالبـی از بـزرگان رجـال شـیعه مطـرح میشـود تـا بطلان
ادعاهـای فریـد تنکابنـی ،بـر همـگان آشـکار گردد.
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یکــی از راویــان احادیــث رجعــت حمــران بــن اعیــن اســت 2و فریــد تنکابنــی احادیــث
باقــر و امــام صــادق؟امهع؟ و مــورد توثیــق بزرگانــی از علــم رجــال بــوده اســت؛ 4بــه عنــوان
 .1زنجانی ،سید احمد ،ایمان و رجعت ،ص .۲۲۴-۹۶
« .2عـن ّ
ن و أبا الخطاب يحدثان قبـل أن يحدث أبو
ن أعيـ 
نب 
محمـد بـن مسـلم قـال :سـمعت حمرا 
ن تنشـق عنـه و يرجـع الـى الدنيـا
ل مـ 
الخطـاب مـا أحـدث انهمـا سـمعا أبـا عبـد اهّلل؟ع؟ يقـول" :أو 
الحسـين بـن علـى؟امهع؟ ،و ان الرجعـة ليسـت بعامـة و هـي خاصة ال يرجع اال مـن محض االيمان
ً
أو محـض الشـرك محضـا"» :حـر عاملـى ،محمـد بن حسـن ،اإليقـاظ من الهجعـة ،ص .360
 .3فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .۱۰۴
 .4بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک :طبرسـى ،احمـد بـن علـى ،اإلحتجـاج۳۲۳/۲ ،؛ مفيـد ،محمـد بـن
محمـد ،اإلختصـاص ،ص .196

   تعجر ۀديقع دقن رد یعقرب لضفلاوبا ديس و ینباکنت ديرف باهولادبع  یارآ یسررب

منقولــه از ایشــان را ضعیــف میپنــدارد 3.امــا ایــن عالــم جلیلالقــدر ،از اصحــاب امــام

مثــال مرحــوم کشــی در مقــام تبییــن وثاقــت حمــران بــن اعیــن ،از بیانــات گهربــار امــام
صــادق؟ع؟ اســتفاده کــرده و دراینبــاره مینویســد:
ً
امـام صـادق؟ع؟ دائمـا میفرمودنـد :حمـران بـن اعیـن مؤمـن اسـت و بـه
1

خـدا قسـم لحظـهای مرتـد نشـده اسـت.

طبــق مســلمات مذهــب تشــیع ،امــام و حجــت خــدا بــر همــۀ امــور آ گاه اســت و هیــچ
حالتــی از حــاالت انســانها بــر او پوشــیده نیســت 2و هیــچگاه فــردی را بــدون دلیــل
توثیــق نمیکنــد .بنابرایــن حمــران ،مــورد تأییــد امامــش بــوده و درنتیجــه ،روایــات او
مقبــول اســت.
جابـر بـن یزیـد جعفـی یکـی دیگـر از راویـان احادیـث رجعـت اسـت 3و فریـد تنکابنـی
روایـات منقولـه از ایشـان را نیـز ضعیـف میپنـدارد .جابـر از اصحـاب امـام باقـر و امـام
صـادق؟امهع؟ و از بزرگتریـن علمـای امامیـه بـوده اسـت.

4

بـه دلیـل توجـه جابـر بـه بطـون آیـات و احادیـث ،کـه در برخـی از روایـات و اقـوال منقـول
از او نیـز تصریـح شـده اسـت ،غالیـان ،او را از پیشکسـوتان خویـش معرفـی کردهانـد.
سوءاسـتفادۀ غالیـان از نـام و شـخصیت وی ،باعـث شـده اسـت کـه برخـی ،جابـر
90

جعفـی را غالـی بداننـد .حـال آنکـه بـا بررسـی علـل جـرح وی نـزد برخـی از رجالیـون
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متقدم شـیعه و با اسـتناد به روایات وارده در مدح وی و اقوال فرقهنگاران متقدم شـیعه
در ّرد تهمـت غلـو از او و نیـز دقـت در نـوع روایـات وی و توجـه بـه امـور باطنـی در آنهـا کـه
َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ٌ َ َ ْ َ ُّ َ َ ً
اهَّلل أ َب ــدا» :كش ــى ،محم ــد ب ــن عم ــر ،رج ــال،
ـن ل يرت ــد و ِ 
« .1كان يق ــول :حم ــران ب ــن أعي ــن مؤ ِم ـ 
ص .۱۷۶
 .2ثقةاالسلام کلینـی در بـارۀ محـدودۀ علـم امام معصوم ،روایتی از امـام جعفر صادق؟ع؟ نقل کرده
َ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ َُ
الس َ
ـوم َّ
ـاعة» :كلينـى ،محمـد بـن
ن تق َ 
ـن ِإلـى أ 
ـم مـا هـو كا ِئ 
ان و ِعل 
ـم مـا ك 
ن ِعندنـا ِعل 
ـال ِإ 
اسـت« :ق 
يعقوب ،کافـی.۲۴۰/۱ ،
ّ
َْ ٌ َ َْ
... .3عــن جابــر عــن یز یــد عــن ابــي جعفــر؟ع؟ قــال« :لیــس مــن مؤمــن إل ولــه قتلــة وموتــة ،إنــه مــن
ّ
قت ــل نش ــر حت ــی یم ــوت وم ــن م ــات نش ــر حت ــی یقت ــل» ...حل ــی ،حس ــن ب ــن س ــلیمان ،مختص ــر
البصائ ــر ،ص.87
 .4كشى ،محمد بن عمر ،همان ،ص ۱۹۱؛ مفيد ،محمد بن محمد ،همان ،ص .۶۷

مسـتعد سوءاسـتفاده غلات اسـت ،میتـوان جابـر جعفـی را از اتهام غلو ّ
مبرا دانسـت.

1

مرحـوم کشـی در مقـام تبییـن وثاقـت جابـر ،از بیانـات امـام صـادق؟ع؟ اسـتفاده کـرده
است:
خداونـد جابـر جعفـی را رحمـت کنـد؛ روایـات صحیحـی را بـه مـا اهـل
2

بیـت نسـبت میدهـد.

امـا از آنجایـی کـه نقـل روایاتـی بـا مضامیـن رجعـت ،بـر خلاف خواسـتۀ اهـل سـنت
اسـت ،مسـلم نیشـابوری از علمـای اهـل سـنت ،نسـبت بـه روایاتـی کـه جابـر بـن یزیـد
جعفی ،واسطۀ نقل آنها بوده است ،اعتنای شایانی نکرده و آنها را تضعیف میکند.

3

بـا توجـه بـه اسـتداللهای فریـد تنکابنـی ،چنین برداشـت میشـود کـه او اعتماد بسـیار
ل سـنت همچـون مسـلم نیشـابوری داشـته ،امـا
زیـادی نسـبت بـه گفتـار عالمانـی از اهـ 
نسـبت بـه گفتـار بزرگانـی از شـیعه همچـون عالمـه مجلسـی و سـید هاشـم بحرانـی،
اعتماد نداشـته و همین امر ،زمینهسـاز بروز اشـکال و مناقشـه در اسـناد روایات رجعت
شـده اسـت .بـر فـرض پذیـرش ادعاهـای فریـد تنکابنـی در خصـوص اسـناد روایـات
رجعـت و تسـاقط روایـات از مقـام حجیـت ،بـاز هـم خدشـهای در تحقـق رجعـت وارد
نخواهـد بـود؛ چراکـه خداونـد در آیـات متعـددی از قـرآن روشـنگری کـرده و خبـر از وقـوع
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رجعـت در امتهـای گذشـته و تحقـق آن در آینـده داده اسـت.

4

فریــد تنکابنــی در ادامــۀ اشــکاالتش بــر عقیــدۀ رجعــت ،ادعــای متفاوتــی نســبت بــه
مدعاهــای پیشــین خــود مطــرح میکنــد .از آنجایــی کــه بــرای حجیتبخشــیدن بــه
 .1بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک :احمدونـد ،عبـاس و طاوسـی مسـرور ،سـعید« ،جابـر بـن یزیـد جعفـی و
بررسـی اتهـام غلـو در بـارۀ وی» ،مطالعـات تار یـخ فرهنگـی ،شـمارۀ .7
ُ ُ َ
اهَّلل َجاب َر ْال ُج ْعف ّي َك َ
«َ .2ر ِح َم ُ
ان َي ْصدق َعل ْي َنا» :كشى ،محمد بن عمر ،همان ،ص .192
ِ
ِ ِ
« .3لقي ُ
الجعفـي فلـم ُ
بالر َ
ـت جابـر بـن يز يـد ُ
اكتـب عنـه كان ُيؤمـن ّ
جعـة» :نیشـابوری ،مسـلم بـن
ِ
حجـاج ،صحیـح.۱۵/۱ ،
 .4بقره ۲۴۳ ،۵۶ ،۵۵ :و ۲۹۵؛ مائده۱۱۰ :؛ نمل ۸۲ :و ۸۳؛ غافر.۵۱ :
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 _3 _1اشکاالتی متفرقه در نقد ادلۀ رجعت

کالمــش ،از ادلـهای قرآنــی و یــا روایــی اســتفاده نکــرده اســت ،در بخــش مســتقلی بــه نقــد
و بررســی آنهــا میپردازیــم.
 _1 _3 _1اعتقاد به رجعت ،مسبب تشكیل ِف َرق بابی ،بهائی و ازلی

فریــد تنکابنــی میپنــدارد کــه اعتقــاد بــه رجعــت ،مســبب تشــکیل ِفـ َـرق بابــی ،بهائــی
و ازل ــی ش ــده اس ــت .وی در انحرافیقلمدادک ــردن رجع ــت ،نس ــبتی ن ــاروا ب ــه ش ــیعه
ّ
داده اســت و عــاوه بــر تکذیــب حقانیــت رجعــت ،آن را بــه ســایر ادیــان منتســب کــرده
و دراینبـــاره مینویســـد:
اعتقـاد بـه رجعـت مسـبب تشـكیل ِف َـرق بابـی ،بهائی و ازلی شـده و لطمۀ
بزرگـی بـه اركان تشـیع وارد آورده اسـت و آن را بـه یـک مذهـب موهـوم و
1

بیاصلـی معرفـی نمـود ه اسـت.

همانگونـه کـه مالحظـه کردیـد ،ایشـان بـرای مسـتدلکردن کالمـش در برقـراری ارتبـاط
بیـن انحرافـات وارده در دیـن اسلام و رجعـت ،از آیـه و یـا روایتـی اسـتفاده نکرده اسـت.
عملکـرد فریـد تنکابنـی در طـرح ایـن اشـکال ،غیرعلمـی اسـت؛ چراکـه یـک محقـق
فهیـم نبایـد ادعایـی را بـدون دلیـل ذکر کند و چنین رفتاری ،نشـانۀ ضعف بنیۀ علمی
92

مستشـکل است.
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در ابتـدا و پیـش از تحصیـل صحـت و یـا بطلان مدعـای فریـد تنکابنـی ،بایـد روشـن
گـردد کـه آیـا ِف َـرق بابـی ،بهایـی و ازلـی رجعـت را میپذیرنـد و یـا اینکـه منکـر اصـل
رجعـت هسـتند .در مرحلـۀ بعـد اگـر عقیـدۀ رجعـت مـورد پذیـرش آنهاسـت ،آیـا همـان
اعتقـاد شـیعیان نسـبت بـه رجعـت را میپذیرنـد و یـا اینکـه معنـای دیگـری از رجعـت
را ارائـه دادهانـد .سـر آخـر ،اگـر آنـان رجعـت مـورد نظـر شـیعیان را میپذیرنـد ،آیـا اعتقـاد
ب�ه رجع�ت منج�ر ب�ه پیدای�ش ِف َ�رق باب�ی ،بهائ�ی و ازل�ی ش�ده و ی�ا اینک�ه عل�ل دیگ�ری
موجـب پیدایـش ایـن ِف َـرق انحرافـی گردیـده اسـت؟!

در جـواب سـؤال اول بایـد گفـت کـه بهائیـت عقیـدۀ رجعـت را میپذیرنـد و منکـر
آن نیسـتند ،امـا در جـواب سـؤال دوم میتـوان گفـت :بهائیـت اعتقـادى بـه رجعـت،
 .1فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .91

بهصورتى که شـیعه معتقد اسـت ،ندارند؛ بلکه مقصود از رجعت را «رجعت صفاتى»
میداننـد ،نـه «رجعـت ذاتـى»؛ بدیـن نحـو کـه هریـک از انبیـا و اولیـاى نوظهـور ،واجـد
ً
تمـام کمـاالت و صفـات انبیـا و اولیـاى قبلانـد؛ مثلا ،حضـرت محمـد؟لص؟ واجـد
تم�ام کم�االت و صف�ات پیامب�ران پیش�ین اس�ت .عبدالبهـاء 1دراینبـاره مینویسـد:
ً
اینجا نظر به ذات نیست ،نظر به صفات است؛ مثال پارسال گلى بود،
امسال هم گل آمده است .من مىگویم گل پارسال باز آمد؛ حال مقصدم
نیست که نفس آن گل به شخصیت خویش بعینه آمده است ،اما چون
این گل به صفات آن گل پارسال است ،یعنى به همان رائحه ،لطافت،
2

رنگ و شکل است ،لذا میگوید گل پارسال آمد و این گل آن گل است.

عبدالبهاء برای اثبات رجعت صفاتی ،در ادامه مینویسد:
دانـهای سـال گذشـته کاشـته شـد ،شـاخه و بـرگ پیـدا شـد ،شـکوفه و ثمر
هو یـدا گشـت .نهایـت بـاز دانـه شـد .ایـن دانـۀ ثانـى چـون کشـته گـردد و
شـجر رو یـد بـاز آن ورق ،آن شـکوفه ،آن شـاخ و آن ثمـر ،عـود و رجعـت
نمایـد؛ آن شـجر ظاهـر شـود .چـون اول دانـه ،آخـر هـم دانـه ،گوئیـم کـه دانه
رجـوع کـرده .چـون نظـر به مادۀ شـجر نمائیـم این مادۀ دیگر اسـت ،و چون
نظـر بـه شـکوفه و بـرگ و ثمر نمائیم ،همان رائحـه و طعم و لطافت حاصل
اسـت .پـس آن کمـال شـجرى دو بـاره عـود نمـود .همچنیـن چـون نظـر بـه
3

همـان صفـات و کمـال عـود نمـوده.

بهائیت برای اثبات «رجعت صفاتی» ،معتقد به اطالق صفات خداوند بر مظاهر او شده
است؛ درصورتیکه صفاتی مانند «اول»« ،آخر»« ،احد» و «صمد» ،صفات مخصوص
خداوند متعال هستند و بر غیرخداوند قابل انطباق نیستند 4.بهائیت در خصوص
 .1عبدالبهاء پسر حسینعلی بهاء ،که پس از او رهبر بهائیان شد.
 .2کبیـری ،سـاماندخت و ملـکزاده ،علـی« ،رجعـت از دیـدگاه شـیعه و فرقـۀ ضالـۀ بهائیـت»،
معرفـت۱۱۴/178 ،؛ بـه نقـل از :مفاوضـات ،ص .100
 .3همان.
 .4همان.
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شـخص کنیـم ،شـخص دیگـر ،و چـون نظـر بـه صفـات و کمـال نمائیـم،
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نمونههایی از رجعت در گذشته ،مانند زندهشدن افراد توسط حضرت مسیح؟ع؟ و
زندهشدن اصحاب کهف پس از سیصد سال 1،به تفسیر آیات قرآن پرداختهاند و منظور
از «زندهشدن» را زندهشدن روحانی و ایمانآوردن به دین جدید میدانند.

2

ِفـرق بابـی و ازلـی 3همچـون بهائیت نیسـتند و نظریۀ مسـتقلی دربارۀ رجعـت ندارند ،تا
بـه صـورت جداگانـه بخواهیـم بـه بررسـی نظراتشـان بپردازیـم و اعتقاداتشـان را مورد نقد
و بررسـی قـرار بدهیم.
همانطـور کـه مالحظـه کردیـد ،اتهـام فریـد تنکابنـی بـه شـیعیان ،دربـارۀ رجعـت وارد
نبود و معلوم گردید که ادعای بهائیان با شـیعیان در خصوص رجعت متفاوت اسـت
و آنـان معنـای دیگـری بـه رجعـت نسـبت میدهنـد.
در جـواب سـؤال سـوم میتـوان گفـت کـه پیدایـش ِف َـرق انحرافـی بابـی ،بهائـی و ازلـی
عللـی همچـون تأثیرپذیـری از عقایـد شـیخیه 4و حمایتهای مادی ،فکری و سیاسـی
دول اسـتعماری روس و انگلیـس داشـته اسـت و شـکلگیری آن ِف َـرق ،هیـچ ارتباطـی با
عقیـدۀ رجعت نـدارد.

5

 _2 _3 _1اعتقاد به رجعت ،مستلزم خروج از فعلیت به قوه
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دومیـن اشـکالی کـه فریـد تنکابنـی بـدون تمسـک به آیـات و روایـات ،بر عقیـدۀ رجعت
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وارد دانسـته ،ایـن اسـت کـه او میپنـدارد:
رجعــت و برگشــتن مــردگان بــه ســوی دنیــا از جهــت اینكــه مســتلزم
حركــت قهقرائــی ،و بــه قــول فالســفه ،مســتلزم خــروج از فعلیــت بــه قــوه
 .1شـیخ صـدوق بـا توجـه بـه آیـات قـرآن ،معتقـد اسـت کـه اصحـاب کهـف در غـار مردنـد و بعـد از
 309سـال زنده شـدند و در غار به خواب نرفته بودند .برای توضیح بیشـتر ر.ک :صدوق ،محمد
بـن علـى ،االعتقـادات ،ص .۶۲
 .2کبیری ،ساماندخت و ملکزاده ،علی ،همان ،ص .۱۲۳
 .3بـرای توضیـح بیشـتر ر.ک :مقالـۀ «تاریخچـۀ پیدایـش بابیـت و بهائیـت» و مقالـۀ «نقش اسـتبداد
و اسـتعمار در پیدایـش بابیـت».
 .4برای توضیح بیشتر ر.ک :مقالۀ «تحلیل عقاید شیخیۀ در بسترسازی بابیت و بهائیت».
 .5برای توضیح بیشتر ر.ک :همان و مقالۀ «نقش استبداد و استعمار در پیدایش بابیت».

اســت ،برخــاف ســنت الهــی و خــارج از جر یــان نظــام عالــم طبیعــت
ً
اســت و باالخــره امــری اســت كــه عادتــا محــال اســت؛ چنانكــه برگشــتن
انســان بــه مراحــل اولیــۀ خلقتــش ،برخــاف ســنن حتمیــه و نوامیــس
ً
1
تغییرناپذیــر الهیــه و عادتــا محــال میباشــد.

بنابرایـن بازگشـت گروهـی از امـوات بـه دنیـا ،امـری محـال اسـت و ادعـای رجعـت،
حقیقتـی نـدارد.
ایـن اشـکال سـابقهای دیرینـه داشـته و نظیـر ایـن اشـکال را آلوسـی ،مطرح کرده اسـت.
عالمـۀ طباطبایـی در بخشـی از پاسـخ بـه این اشـکال مینویسـد:
نچ ــه از ق ــوه ب ــه فعلي ــت درآم ــده ،ب ــار دیگ ــر بالق ــوه
نک ــه مح ــال اس ــت آ 
ای 
ش ــود ،مطلب ــى صحي ــح اس ــت ،و ليك ــن قب ــول ندار ي ــم ك ــه مس ــئلۀ م ــورد
بح ــث م ــا از اي ــن ب ــاب باش ــد؛ ب ــراى اينك ــه م ــورد ف ــرض او ،ب ــا م ــورد
فــرض مــا مختلــف اســت؛ مــورد فــرض او كســى اســت كــه عمــر طبيعــى
خ ــود را ك ــرده و ب ــه م ــرگ طبيع ــى از دني ــا رفت ــه باش ــد ،ك ــه برگش ــتن او ب ــه
دني ــا ،مس ــتلزم آن ام ــر مح ــال اس ــت؛ و ام ــا م ــرگ اخترام ــى ك ــه عامل ــى
غيرطبيع ــى از قبي ــل قت ــل و ي ــا م ــرض باع ــث آن ش ــود ،برگش ــتن انس ــان
بعــد از چنيــن مرگــى بــه دنيــا ،مســتلزم هيــچ محــذور و اشــكالى نيســت؛
چ ــون ممك ــن اس ــت انس ــان بع ــد از آنك ــه ب ــه م ــرگ غيرطبيع ــى از دني ــا
زندگـ ـیاش موج ــود و فراه ــم باش ــد ،و بع ــد از م ــردن ،دو ب ــاره زن ــده ش ــود
ت ــا آن كم ــال را ب ــه دس ــت آورد؛ و ي ــا ممك ــن اس ــت اص ــل اس ــتعدادش
مش ــروط باش ــد ب ــه اينك ــه مق ــدارى در ب ــرزخ زندگ ــى ك ــرده باش ــد .چني ــن
كس ــى بع ــد از م ــردن و دي ــدن ب ــرزخ ،داراى آن اس ــتعداد مىش ــود و دو ب ــاره
ب ــه دني ــا برمىگ ــردد ك ــه آن كم ــال را ب ــه دس ــت آورد؛ در هري ــک از اي ــن
دو ف ــرض ،مس ــئلۀ رجع ــت و برگش ــتن ب ــه دني ــا جاي ــز اس ــت و مس ــتلزم
2

مح ــذور مح ــال نيسـ ـت.

 .1فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .113
 .2طباطبایی ،محمدحسین ،الميزان،.106/2
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رفت ــه ،در زمان ــى ديگ ــر مس ــتعد كمال ــى ش ــود ،ك ــه در زمان ــى غي ــر از زم ــان
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همانگونه که مالحظه میشـود ،این اشـکال ،بیاسـاس بوده و با رجعتی که شـیعیان
ً
ادعـا میکننـد ،ارتباطـی نـدارد؛ چراکـه اوال معنـای مـوت ،انفـکاک روح از بـدن اسـت و
روح هیچگونـه ّ
تجـردی نـدارد؛ چنانکـه در روایـات نیـز بـه آن تصریـح شـده اسـت 1.روح
مؤمنین پس از جداشدن از بدن ،همراه قالبی مثالی در وادیالسالم و بهشت برزخی،
و روح غیرمؤمنیـن همـراه بـا قالبـی مثالـی در برهـوت و جهنـم برزخـی هسـتند و بـه امـر
پـروردگار در رجعـت ،روح بـه بـدن اصلی بازگردانده میشـود و نفـس ،یک موجود مجرد
ً
مثالـی و یـا عقلـی نخواهـد شـد که اشـکال قوه و فعل پیش آید 2.ثانیا پیـروان همۀ ادیان
آسـمانی ،بـه معـاد عقیـده دارنـد .بـدون تردیـد در روز رسـتاخیز ،روح بـه بـدن بازمیگردد
و انسـانها زنـده خواهنـد شـد و بـه سـزای اعمـال خـود میرسـند .فریـد تنکابنـی و دیگـر
سـلفیهای ایرانـی ،در مـورد معـاد هـر پاسـخی بدهند ،ما همان پاسـخ را دربـارۀ رجعت
صـادق میدانیـم 3.تعجـب از تحقـق رجعـت در آینـده ،همچـون تعجـب گروهـى از
مشـركان جاهليت ،از مسـئلۀ معاد اسـت و سـخريه در برابر آن  ،همانند سـخريۀ آنها در
مـورد معـاد میباشـد؛ چراكـه عقـل ،چنيـن چيـزى را محـال نمیداند ،و قـدرت خداوند
آن چنـان وسـيع و گسـترده اسـت كـه همـۀ ايـن امـور ،در برابر آن سـهل و آسـان اسـت.
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 _2بررسی آرای سید ابوالفضل برقعی در نقد عقیدۀ رجعت
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ســید ابوالفضــل برقعــی ،یکــی دیگــر از منتقــدان مذهــب تشــیع و از مشــهورترین افــراد
ســلفیگری ایرانــی ،اشــکاالتی در موضــوع رجعــت ،مشــتمل بر ادلــۀ قرآنــی و روایی مطرح
کــرده اســت؛ او بــا اســتناد بــه برخــی از آیــات و روایاتــی کــه در ظاهــر ،مخالــف بازگشــت
مــردگان بــه دنیــا ،قبــل از فرارســیدن قیامــت میباشــند ،عقیــده بــه رجعــت را امــری
غلوآمیــز میپنــدارد و بــه عالمــان شــیعه ،جعــل و انحــراف در عقیــده را نســبت میدهــد.
در مقــام تحلیــل آرای وی میتــوان گفــت :ایشــان بــا گزینــش برخــی از آیــات و روایــات،
ٌ
« .1الروح جس ٌـم ٌ
ك َك ّ
الر يح»:
وح ُم َت َح ّ ِر 
ن ُّالر َ 
رقیق» :طبرسـى ،احمد بن على ،اإلحتجاج۳۴۹/۲ ،؛ ِ«إ َ 
ِ ِ
كلينى ،محمد بـن يعقوب،كافی،.133/1
 .2قزوینی ،مجتبی ،بیان الفرقان ۲۴۷/۵ ،و .۲۵۳
 .3برای توضیح بیشتر ر.ک :خادمی شیرازی ،محمد ،رجعت یا دولت کریمۀ خاندان وحی.

اعتقــاد بــه رجعــت را امــری باطــل قلمــداد میکنــد ،امــا عالــم فهیمــی کــه میخواهــد دین
را از انحرافــات و خرافــات مبــرا ســازد ،بایــد تمامــی آیــات و روایــات حــول یــک موضــوع را
بــا دقــت تمــام ،مــورد بررســی قــرار دهــد و ســپس بــا ادلـهای متقــن ،اشــکالی را در مباحــث
اعتقــادی مطــرح ســازد .توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه برخــی از آرای برقعــی در نقــد
عقیــدۀ رجعــت ،در خــال مباحــث گذشــته و بــه مناســبت موضــوع ،در ضمــن بررســی
آرای فریــد تنکابنــی مطــرح شــده اســت .در ایــن بخــش برخی دیگــر از اشــکاالت وی ،که
بــا اشــکاالت فریــد تنکابنــی مشــترک نیســت ،بــه صــورت مســتقل ذکــر میشــود.
 _1 _2بررسی تنافی ادلۀ رجعت با آیات  ۱۲تا  ۱۶سورۀ مؤمنون
دسـتۀ دیگـر از آیاتـی کـه سـلفیهای ایرانـی در نقـد عقیـدۀ رجعـت ذکـر میکننـد ،آیـات
 ۱۲تـا  ۱۶سـورۀ مؤمنـون اسـت .خداونـد در ایـن آیـات میفرمایـد:
ْ
َ َ
َ ََ ْ ََْ َ ْ
َ ُ َ ً َ َ
َُ
<و ل ق�د خ�ل ق� ن�ا ال نا� َس نَا� ِم ن� ُسلال ٍ�ة ِّم ن� ِط ي� ٍن� * ث� ّم جَ� َعل ن� ُاه ن� ْط ف��ة �ف ِى ق� َر ٍار ّم ِك ي� ٍن�
ثُ َّ خَ َ قْ ن َ نُّ َ َ َ َ َ ً فَ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ً فَ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ً َ َ َ
ال� ْط ف��ة عل ق��ة � خ�ل ق� ن�ا ال َعل ق��ة ُم ض��غ �ة � خ�ل ق� ن�ا ال ُم ض��غ �ة ِع�ظ ما ف�ك َس ْو ن�ا
* �م �ل��ا
ْ �ظ َ َ َ ً ثُ َّ أَ ن�ش َ أْ ن َ ُ خَ ْ ق ً َ خَ َ فَ تَ َ َ َ َّ ُ أَ ْ َ نُ خْ ق نَ ثُ َّ
م إ� نَّ�كمُ
ال ِع ام لحما �م �� ��اه �ل�ا ءا�ر �� ب�ارك الله �حس� ال� ِال ِ� ي�� * �  ِ
َ� ْع َد ذَ�ل َك َل َم ّ� تُ� نَ
و� * ثُ� َّم إ� نَّ�كم يَ� ْو َم ْال ِق� ي َ� َام ِ�ة تُ� ْب� َع ثُ� ن
و�>
ِي
ِ
ب
ِ
ً
و يقينــا مــا انســان را از [عصــاره و] چكيــدهاى از ِگل آفريديــم *.ســپس آن
را نطفـهاى در قرارگاهــى اســتوار [چــون رحــم مــادر] قــرار داديــم *.آن گاه آن
پــس آن پارهگوشــت را اســتخوانهايى ســاختيم و بــر اســتخوانها گوشــت
پوشــانديم ،ســپس او را بــا آفرينشــى ديگــر پديــد آورديــم؛ پــس هميشــه
ســودمند و بابركــت اســت خــدا كــه نيكوتريــن آفريننــدگان اســت *.ســپس
همــۀ شــما بعــد از ايــن مىمير يــد *.آنگاه شــما روز قيامــت بــدون ترديــد
برانگيختــه مىشــويد.

ُ
برقعـی در مقـام اشـکال بـه ادلـۀ شـیعیان در خصـوص رجعـت ،ذیـل آیـات مذکـور ،نـه
نکتـه ذکـر کـرده و در بخـش پایانـی از نکتـۀ نهـم مینویسـد:
نچـه مجلسـی و علمـای دیگـر شـیعه
یشـود کـه آ 
از ایـن آیـات اسـتفاده م 
در مـورد رجعـت ذکـر کـرده و بـدان معتقدنـد ،همه باطل و مجعول اسـت؛
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نطفــه را علقــه گردانديــم ،پــس آن علقــه را بــه صورت پارهگوشــتى درآورديم،
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یشـود کـه روز جـزا ،فقـط قیامـت
ز یـرا از آیـات فـوق و آیـات دیگـر محقـق م 
1

خواهـد بود.

فرید تنکابنی نیز در تبیین اشکال یاد شده مینویسد:
یشـود ایـن آیـه ،تمـام تطـورات خلقـت انسـان و
بهطور یكـه مالحظـه م 
ّ
متضمن
همـۀ مراحـل سـیر ارتقائـی او را بـه مـا خبـر میدهد و در حقیقـت،
ً
2
همـان اصـل و ناموسـی اسـت كـه مـا وجدانـا آن را ادراک میكنیـم.

م ــراد فری ــد تنکابن ــی ای ــن اس ــت ک ــه (رجع ــت ،ب ــر خ ــاف اص ــل و نام ــوس ج ــاری در
ایــن عالــم اســت)؛ ز یــرا در آیــۀ شــریفه ،بــه رجعــت انســانها بــه دنیــا ،قبــل از قیامــت،
هی ــچ اش ــارهای نش ــده اس ــت و س ــیر تط ــور انس ــانها را ب ــه قیام ــت خت ــم میکن ــد؛ از
آنجایـــی کـــه شـــارع مقـــدس در مقـــام بیـــان اســـت ،میشـــود گفـــت کـــه بازگشـــت
گروه ــی از مؤمن ــان و کاف ــران مح ــض ب ــه دنی ــا ،قب ــل از فرارس ــیدن قیام ــت ،حقیقت ــی
نخواه ــد داش ــت.
در پاسـخ از اشـکال قرآنـی برقعـی ،بـه غیـر از ادلـۀ اثباتـی رجعـت کـه پیشتـر گذشـت،
میتوان چندین جواب مطرح کرد .اولین پاسخ این است که رجعت ،عمومی نیست
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و تمامـی انسـانها بـه دنیـا برنمیگردنـد و از هـر امتـی ،تنهـا گروهـی زنـده خواهنـد شـد؛

3

درحالیکه خداوند ،در آیات یادشـده ،سـیر تطور و برنامۀ زندگی تمامی انسـانها را یاد
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میکنـد و در مقـام بیـان وضعیـت گروهـی خاص از انسـانها نمیباشـد.
دومیـن پاسـخ ایـن اسـت کـه روزگار رجعـت ،ارتباطـی بـا ادوار خلقـت انسـانها نـدارد
و تنهـا بخشـی از مـردگان ،بـه حالـت قبلـی خـود در زمـان حیـات برگشـته و شـاهد غلبۀ
حـق بـر باطـل ،و یکتاپرسـتی جهانیـان خواهنـد بـود.

4

سـومین پاسـخ این اسـت که بخشـی از آنچه عالمه مجلسـی و علمای دیگر شـیعه در
 .1برقعی ،ابوالفضل ،تابشی از قرآن.۴۰۴/۳ ،
 .2فرید تنکابنی ،عبدالوهاب ،اسالم و رجعت ،ص .114
 .3نمل.۸۳ - ۸۲ :
ْ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ُ َّ َأ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
�ظ
�ش
الد� ن� ك ِل ِه و لو كره الم رك ن
ق
َ
و�> :توبه.33 :
< .4ه َو ال ذ ِ� ي� � ْر َس َل َرسوله بِ�الهد 
ِ
ِ
ى و ِد ي� ِن� الح� ِل ي� ِهره على ِ ي ِ

مـورد رجعـت ذکـر کـرده و بـدان معتقدنـد ،در خصـوص رجعـت در امتهـای پیشـین
اسـت کـه خداونـد در آیـات متعـددی بـر صادقبـودن آن گواهـی میدهـد.

1

 _2 _2بررسی تنافی ادلۀ رجعت ،با کالمی از امیرالمؤمنین؟ع؟
برقعی در مقام اشکال به رجعت ،از روایتی صحیح و معروف استفاده کرده و دراینباره
مینویسد:
در نهــج البالغــۀ حضــرت علــی؟ع؟ در نامــۀ  31کــه در آن ،حضــرت
علـ�ی؟ع؟ بـ�ه امـ�ام حسـ�ن؟ع؟ ّ
وصیـ�ت کـ�رده ،در قسـ�متی از آن مینویسـ�د:
«بــدان کــه در جلــوی تــو گردنــۀ بســیار دشــواری اســت کــه در آن ســبکبار
ُ
نبــار ،خرســندتر اســت ،و کندرفتــار از تنــدرو ،زشــت و درماندهتــر
از گرا 
اســت ،و فــرودگاه تــو در آن ،ناچــار بهشــت اســت یــا بــر آتــش ،پــس پیــش
از رســیدن [بــه آن ســرا] بــرای خــود پیـشروی بفرســت ،و پیــش از رفتنــت
منزلــی آمــاده ســاز ،کــه بعــد از مــرگ ،وســیلۀ خشــنودگرداندن نیســت و
یگ��ردد» 2.مالحظــهفرماییــد کــه حضــرت علــی؟ع؟
کس��ی ب��ه دنی��ا ب��از نم 
3

یگــردد».
هــم میفرمایــد« :کســی بعــد از مــرگ بــه دنیــا بــاز نم 

همانگونه که مالحظه کردید ،ایشان با تمسک به کالمی از امیرالمؤمنین؟ع؟ ،عقیدۀ
رجعت را زیر سؤال برده و آن را شاهدی بر مدعای خود قرار داده است.
خ�ود را ب�ه عن�وان یکـی از رجعتکنن�دگان در روزگار رجع�ت معرفی ک�رده و دربارۀ آیندۀ
دنیـا میفرماید:
و همانا برای من بازگشـتی اسـت بعد از بازگشـت ،و رجعتی اسـت بعد از
 .1بقره ۲۴۳ ،۵۶ ،۵۵ :و ۲۹۵؛ مائده.۱۱۰ :
ُ ََ
ً
َ َ ّ َ َ َ َ َ ً َ ً ُ ُّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
بطیء عليهـا
ثق ِل ،و الــم ِ
« .2واعلـم أن أمامـك عقبـة کـؤودا ،الــم ِخف فيهـا أحسـن حـاال ِمـن الــم ِ
ً
َ َ َ
َ َّ
َ َّ َ َ َ
َ َ
َ
َ ََ ّ َ
َ
َ
فسـك قبل
سرع ،و أن م
أقب ُـح حـاال ِم َـن الـ ُـم
نار ،فارتد ِلن ِ
هبطـك ِبهـا المحالـة إما علی جن ٍـة أو علی ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ ٌ َ َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ ُ َ َ ٌ
َ
َ
َ
َ
ُن ُزو ِلـكَ ،و َو ّ ِطـئ َ
وت مسـتعتب ،و ال إلـی الدنيـا منصـرف»:
المن ِـزل قبـل ُحلو ِلـك ،فلي َـس َبعـد الـ َـم ِ
ِ
سـید رضـی (گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،ص .398
 .3برقعی ،ابوالفضل ،بررسی علمی در احادیث مهدی ،ص .۱۱۵
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در مق�ام نق�د برداش�ت برقعی از روایت یادش�ده ،میت�وان گفت :امیرالمؤمنین علی؟ع؟
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1

رجعت ،و من صاحب رجعتها و بازگش�تها هس�تم .

از مجمــوع کلمــات حضــرت فهمیــده میشــود کــه در نامــۀ  ۳۱نهــجالبالغــه در صــدد
ً
بیــان روزگار رجعــت نبودهانــد و صرفــا در موضــع پنــد و نصیحــت ،دربــارۀ حسابرســی
اعمــال و لــزوم تــاش بــرای بهدسـتآوردن رضایــت الهــی و متنعمشــدن بــه نعمتهــای
بهشــتی ،مطالبــی را بیــان کردهانــد؛ امــا در موضــع دیگــری ،از تحقــق رجعــت در
آخرالزمــان و بازگشتشــان بــه دنیــا خبــر دادهانــد .عــاوه بــر اینکــه کســی ادعــا نکــرده
اســت کــه زندهشــدگان در روزگار رجعــت ،بــرای انجــام عمــل صالــح بــه دنیــا برمیگردند
تــا اشــکال برقعــی وارد باشــد؛ چراکــه هــدف از رجعــت مــردگان ،انتقامگرفتــن صالحــان
روزگار ،از کافــران و منافقــان اســت.
همچنیـــن در مقـــام نقـــض اســـتدالل برقعـــی میتـــوان گفت :طبیعـــت و اصـــل اولیه
در عالـــم ،ایـــن اســـت که همـــۀ انســـانها پس از مـــرگ ،تـــا روز قیامـــت در عالـــم برزخ
خواهنـــد بـــود؛ امـــا ایـــن مطلـــب منافاتـــی بـــا اصـــل ثانویـــه یعنـــی رجعـــت گروهـــی از
انســـانها در آخرالزمـــان نـــدارد؛ همانگونه کـــه مســـتفاد از اخبار این نیســـت که تمام

انســـانها رجعت خواهند داشـــت .بنابرایـــن آنچه حضرت امیـــر؟ع؟ در نهجالبالغه
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فرمودهانـــد ،ناظـــر بـــه اصل اولیه اســـت و منافاتی بـــا رجعت گروهی خـــاص از مؤمنان
و کافـــران ندارد.
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ّ
در مقـام پاسخـ حلیـ ب�ه اشکـال مذکـور میتـوان گف�ت :خداونـد در قـرآن ،وعـدۀ یـاری

پیامبـران و مؤمنـان در دنیـا را داده اسـت و میفرمایـد:
بىترديـد مـا پيامبـران خـود و مؤمنـان را در زندگـى دنيـا و روزى كـه گواهان
2

[بـراى گواهـىدادن] به پا ايسـتند ،يـارى مىكنيم.

بـا اینکـه تحقـق نصـرت الهـی ،منحصـر در پیـروزی در نبـرد نیسـت ،امـا بـروز نصـرت
کامـل در پیـروزی ظاهـری اسـت کـه خداونـد ایـن وعـده را داده اسـت .در طـول تاریـخ
ْ َ
َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َّ َ َ
ََ
ـات َو الك َّـرات» :حلـى،
ـب َّالر َج َع ِ 
اح ُ 
« .1و ِإن ِلـي الكـرة بعـد الكـر ِة ،و
الر ْج َعـة َب ْعـد َّالر ْج َع ِـةَ ،و أنـا َص ِ
حسـن بـن سـليمان ،مختصـر البصائـر ،ص ۱۳۲؛ مجلسـى ،محمدباقـر ،مـرآة العقـول،.375/2
ُّ ْ
ُ ْ أَ ْ َ
 �< .2نّ َ�ا َل نَ� ن� ُص ُر ُر ُس َل ن َ�ا َو َّال ذ�� نَ� َء َام نُ� ْوا �فى ْ
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نیـز ،اتفاقـات متعـددی بـرای انبیـای الهـی رخ داده اسـت و هـر کـدام ،بـه نوعـی در دنیـا
مظلـوم واقـع شـدهاند 1.ازایـنرو میتـوان چنیـن برداشـت کـرد کـه روزگاری خواهـد آمـد
کـه انبیـا و مؤمنـان ،بـه خواسـت خداونـد ،بـر دشمنانشـان غلبـه خواهنـد کـرد .روایتـی از
امـام صـادق؟ع؟ ،مؤیـدی بـر ایـن برداشـت قرآنـی اسـت؛ ایشـان در تفسـیر آیـۀ  ۵۱غافـر
فرمودنـد:
ب ــه خ ــدا س ــوگند! ای ــن آی ــه در م ــورد رجع ــت اس ــت؛ مگ ــر نمیدانی ــد ک ــه
پیامبــران بســیاری در ایــن دنیــا کشــته شــدند و نصــرت خداونــد بــه آنــان
نرس ــید؟ امام ــان کش ــته ش ــدند و نص ــرت خداون ــد ش ــامل ح ــال آنهـــا
ّ
2
نش ــد؟ ای ــن آی ــه در رجع ــت محق ــق خواه ــد ش ــد.

افــزون بــر وعــدۀ نصــرت و یــاری انبیــا و مؤمنــان ،خداونــد در آیــۀ  ۲۸ســوره ســبأ ،خبــر
از دیــن جهانــی پیغمبــر اکــرم؟لص؟ میدهــد و دراینبــاره میفرمایــد« :و مــا تــو را جــز
بــرای بشــارت و بیــم جهانیــان نفرســتادیم» 3.از آنجــا کــه پیغمبــر اکــرم؟لص؟ تنهــا در
شــبهجزیرۀ عربســتان توانســتند رســالت خــود را انجــام دهنــد و بــا وجــود جنگهــا
و درگیریهــا و مشــکالت درونــی کــه منافقــان بــرای حضــرت پیــش آورده بودنــد،
نتوانســتند رســالت خــود را جهانــی کننــد _ درحالیکــه آیــۀ شــریفه ،رســالت حضــرت را
بــرای همــۀ انســانها میدانــد _  4بنابرایــن در آینــده ،همانگونــه کــه خداونــد در آیــۀ ۵۵
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ســورۀ نــور 5وع�دـۀ چنیــن اتفاق�یـ را داده اســت ،روزگاری خواهــد آمــد کــه دیــن اســام بــر
رســالت پیغمبــر ا کــرم؟لص؟ باشــد و مــردم ،بــدون هیچگونــه تــرس و واهم ـهای ،عقائــد
خــود را بــروز دهنــد.
 .1حلى ،حسن بن سليمان ،همان ،ص .۱۵۰
 .2قمى ،على بن ابراهيم ،تفسير،.258/2
َ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ َّ َ فَّ �ةً ّ نّ َ َ�ش ً َ نَ �ذ ً َ َ َّ أَ ْ ث َ نّ َ َ َ ْ َُ
َ
< .3و ما �رسل�اك إ�لا كا� ِلل� ِاس ب� ِ ي�را و � ِ ي�را و ل ِك ن� �ك�ر ال� ِاس لا ي�علم ن
و�>.
ِ

 .4حلى ،حسن بن سليمان ،همان ،ص .۱۵۶
َ
َ َ َ َّ ُ َّ ذ نَ َ َ نُ ْ ن ُ َ َ ُ ْ َّ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف ْ أَ ْ ض َ
ك َما ْاس تَ��خْ َل َف� ّال ذ ِ ي�� نَ� ِم ن� قَ� بْ� ِلهمْ
كم و ع ِملوا الص ِلح ِ� ل ي�س� ِل��هم �ى ال�ر ِ�
< .5وعد الله ال ِ ي��� ءام�وا ِم� 
ِ
َ َ ُ َ ّ نَ َّ َ ْ ن َ ُ َّ ذ ْ تَ ضَ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ نَّ ّ َ ْ خَ ْ ف ِ ْ أَ ْ ن ً َ ْ ُ ُ نَ ن َ ُ�شْ ُ نَ شَ ْ ئ ً
َ
َ
و ل ي�م ِك� ن� لهم ِد ي��هم ال ِ� ي� ار��ى لهم و ل ي� ب� ِدل�هم ِم ن� ب�ع ِد �و ِ� ِهم �م�ا ي�ع ب�دو� ِ� ي� لا ي� ِركو� بِ� ي� � ي��ا و م ن�
ُ
َك فَ� َر َ� ْع َد ذ�ل َك ف َ� أ� ْو َل ئ� َك ُه ُم ْال ف َ�اس قُ� نَ
و�>.
ِ
ِ
ب

   تعجر ۀديقع دقن رد یعقرب لضفلاوبا ديس و ینباکنت ديرف باهولادبع  یارآ یسررب

همــۀ ادیــان غلبــه کــرده و دیــن واحــد مــردم جهــان ،نــدای حیاتبخــش توحیــد در کنــار

نتیجهگیری
وقـوع رجعـت در آخرالزمـان ،یکـی از ضروریـات مذهـب تشـیع بـوده و ادلـۀ فراوانـی از
آیـات قـرآن ،روایـات متواتر و اجماع علمای شـیعه ،بر تحقـق آن داللت میکنند .از نقد
و بررسـی شـبهات فریـد تنکابنـی و برقعـی ،نتایـج ذیـل بـه دسـت میآیـد:
 .۱ادلـۀ سـلفیهای ایرانـی در تنافـی بیـن آیـات قـرآن بـا عقیـدۀ رجعت ،قابلقبـول نبوده
و پذیرش کالمشـان ،مسـتلزم دستبرداشـتن از ظهور آیاتی اسـت که بر وقوع رجعت در
امته�ای پیش�ین و تحققـ رجع�ت در ام�ت اسلام دالل�ت میکنن�د .خـروج از معنـای
ظاهـری آیـات قـرآن ،نیازمنـد دالیل متقن و مسـتحکم اسـت ،اما ادعاهای سـلفیهای
ایرانـی ،اجتهـاد در مقابـل نـص بـوده و توانایـی مقابلـه بـا ظهـور آیاتـی از قـرآن در امـکان
زندهشـدن برخـی از مـردگان در دنیـا را ندارنـد.
 .۲پذیـرش کالم فریـد تنکابنـی و برقعـی ،موجـب کنارگذاشـتن روایـات فراوانـی اسـت
کـه بـه حـد تواتـر اجمالـی ،در اثبـات حقانیت رجعت نقل شـده اسـت و چنیـن تواتری،
مفیـد قطـع و یقیـن بـه صحـت رجعـت خواهـد بـود و هرگونـه شـکی را برطرف میسـازد.
 .۳انتسـاب رجعـت بـه فـرق انحرافـی ،ادعایـی بـدون دلیـل اسـت و رجعـت در سـایر
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ادیـان و مذاهـب ،بـا عقیـدۀ رجعـت در شـیعه متفـاوت اسـت.
 .۴زندهش ــدن گروه ــى از م ــردگان در اي ــن دني ــا ،از مح ــاالت عقل ــی نيس ــت و همانن ــد
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زندهش ـ�دن جمي ـ�ع انس ـ�انها در قیام ـ�ت ،در آخرالزم ـ�ان واق ـ�ع خواه ـ�د ش ـ�د.
 .۵پذیـرش آرای دانشـمندانی از اهـل سـنت همچـون مسـلم نیشـابوری و زمخشـری
از سـوی سـلفیهای ایرانـی و عـدم پذیـرش آرای برخـی از دانشـمندان شـیعه همچـون
عالمـه مجلسـی و سـید هاشـم بحرانـی ،زمینهسـاز بـروز اشـکال و مناقشـه در ادلـۀ
رجعـت گردیـده اسـت.

فهرست منابع
کتابها
قرآن کریم
نهـج البالغـة (سـخنان امیرمؤمنـان؟ع؟) ،گـردآوری سـید رضـی ،تحقیـق و تصحیـح صبحـی
صالـح ،چـاپ اول :هجـرت ،قـم۱۴۱۴ ،ق.
ابنابیالحديـد ،عبدالحميـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة ،چـاپ اول :مكتبـة آيـة اهلل
المرعشـي النجفـي ،قـم ،1404ق.
ابنبابويـه ،محمـد بـن علـى ،اإلعتقـادات اإلمامیـة ،المؤتمـر العالمـي للشـيخ المفيـد ،قـم،
1414ق.
ابوالفتـوح رازى ،حسـين بـن علـى ،روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـير القـرآن ،چـاپ اول:
آسـتان قـدس رضـوى ،بنيـاد پژوهشهـاى اسلامى ،مشـهد1408 ،ق.
آلوسـى ،محمود بن عبداهلل ،روح المعاني في تفسـير القرآن العظيم و السـبع المثاني ،تحقیق:
علـي عبدالبـاري عطيـة  ،چـاپ اول :دار الكتـب العلميـة ،منشـورات محمـد علـي بيضـون،
لبنـان _ بيـروت1415 ،ق.
بحرانـی ،سـید هاشـم بـن سـلیمان ،حليـة األبـرار فـي أحـوال محمـد و آلـه األطهـار؟مهع؟ ،چـاپ
اول :مؤسسـة المعـارف اإلسلامیة ،قـم۱۴۱۱ ،ق.
برقعـی ،سـید ابوالفضـل ،بررسـی علمـی در احادیـث مهدی؟جع؟،کتابخانـۀ بنیـاد فرهنـگ
جعفـری ،قـم.
جرجانـى ،حسـين بـن حسـن ،جالء األذهـان و جالء األحـزان ،تصحيح و تعليـق :جاللالدين
مح�دث ،چاپ اول :دانشـگاه تهران ،تهـران 1378 ،ش.

 ،-------اإليقـاظ مـن الهجعـة بالبرهـان علـى الرجعـة ،ترجمـۀ احمـد جنتـى ،تحقیـق وتصحیحـ س�يد هاش�م رس�ولى محالت�ی ،نوی�د ،تهـران ۱۳۶۲ ،ش.
حلى ،حس�ن بن سـليمان بن محمد ،مختصر البصائر ،چاپ اول :مؤسسـة النشـر اإلسلامي،
قـم 1421 ،ق.
حويـزى ،عبدعلـى بـن جمعـه ،تفسـير نـور الثقليـن ،تصحیـح هاشـم رسـولى ،چـاپ چهـارم:
اسـماعيليان ،قـم1415 ،ق.
خادمی شیرازی ،محمد ،رجعت یا دولت کریمۀ خاندان وحی ،ویرایش علیاکبر مهدیپور،
مؤسسۀ الغدیر ،قم۱۴۱۱ ،ق.
راغـب اصفهانـى ،حسـين بـن محمـد ،مفـردات ألفـاظ القـرآن  ،دار القلـم _ الـدار الشـامية،
بيـروت _ دمشـق1412 ،ق.
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حـر عاملـى ،محمـد بـن حسـن ،إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات ،چـاپ اول :اعلمـى،
بی�روت1425 ،ق.
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زمخشـرى ،محمـود بـن عمـر ،الكشـاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيـون األقاويل في وجوه
التأويل ،چاپ سـوم :دار الكتاب العربي ،لبنان _ بيروت 1407 ،ق.
زنجانـی ،سـید احمـد ،ایمـان و رجعـت ،چـاپ اول :مرکـز فقهـی امـام محمـد باقـر؟ع؟ ،قـم،
 ۱۳۹۶ش.
سند ،محمد ،حقیقت رجعت ،ترجمۀ علیرضا قاسمی ،دلیل ما ،تهران ۱۳۹۴ ،ش.
شهرستانى ،محمد بن عبدالكريم ،الملل و النحل ،الشريف الرضي ،قم 1364 ،ش.
طباطبایـی ،سـید محمدحسـین ،المیـزان فـي تفسـیر القـرآن ،ترجمـۀ سـید محمدباقـر موسـوی
همدان�ی ،مؤسسةـ األعلميـ للمطبوع�ات ،لبنـان _ بيـروت 1390 ،ق.
طبرسى ،احمد بن على ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،نشرمرتضى ،مشهد 1403 ،ق.
طبرسـى ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البيـان فـي تفسـير القـرآن ،تصحیـح هاشـم رسـولى ،چـاپ
سـوم :ناصـر خسـرو ،تهـران 1372 ،ش.
طريحـى ،فخرالديـن بـن محمـد ،مجمـع البحريـن ،تحقیـق احمـد حسـينى اشـكورى،چـاپ
سـوم :مرتضـوى  ،تهـران 1375 ،ش.
طوسـى ،محمـد بـن حسـن ،كتـاب الغيبـة ،تحقیـق و تصحیـح عبـاداهلل تهرانـى و علـى احمـد
ناصـح ،چـاپ اول :دار المعـارف اإلسلامية ،قـم 1411 ،ق.
عياشـ��ى ،محمـ��د بـ��ن مسـ��عود ،تفس ــير العياش ــى ،تحقی ــق هاش ــم رس ــولى ،مكتب ــة العلمي ــة
االس ــامية ،ته ــران.
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فخـر رازى ،محمـد بـن عمـر ،التفسـير الكبيـر (مفاتيـح الغيـب) ،چاپ سـوم :دار إحيـاء التراث
العربـي ،لبنـان _ بيـروت 1420 ،ق.
فراهيدى ،خليل بن احمد ،کتاب العین ،هجرت ،قم ۱۴۰۹ ،ق.
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فریدونی ،محمدرضا ،پیشوائی نور ،چاپ اول :روشنای مهر ،تهران ۱۳۹۲ ،ش.
قزوینی ،مجتبی ،بیان الفرقان ،دلیل ما ،قم ۱۳۹۰ ،ش.
قمــى ،علــى بــن ابراهي ـم ،تفســير القم ـي ،تحقیــق طي���ب موســوى جزايـ�رى ،دار الكتــاب ،قــم،
 1363ش.
كاشـانى ،فتـحاهلل بـن شـكراهلل ،منهـج الصادقين فـي إلـزام المخالفين ،چاپ اول :كتابفروشـى
اسلاميه ،تهران.
كشـى ،محمـد بـن عمـر ،رجـال الكشـي _ إختيـار معرفة الرجال ،نشـر دانشـگاه مشـهد ،مشـهد،
 ۱۴۰۹ق.
كلينـى ،محمـد بـن يعقـوب ،الكافـي ،تحقیق و تصحیـح علىاكبر غفارى و محمـد آخوندى،
چـاپ چهارم :دار الكتب اإلسلامية ،تهـران 1407 ،ق.
ليثى واسـطى ،على بن محمد ،عيون الحكم و المواعظ ،تحقیق و تصحیح حسـين حسـنى
ش .
بيرجنـدى ،چـاپ اول :دار الحديث ،قم 1376 ،

مجلس ــى ،محمدباق ــر ب ــن محمدتق ــى ،بح ــار األن ــوار ،چ ــاپ دوم :دار إحي ــاء الت ــراث العر ب ـي،
بی ــروت 1403 ،ق.
 ،-------مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،دار الكتب اإلسالمية ،تهران. ،-------حق الیقین ،چاپ پنجم :سرور ،قم ۱۳۹۳ ،ش.مركـز اطالعـات و مـدارک اسلامى ،فرهنگنامـۀ اصـول فقـه ،چـاپ اول :پژوهشـگاه علـوم و
فرهنـگ اسلامی ،معاونـت پژوهشـی دفتـر تبليغـات اسلامی حـوزه علميـه قـم ،قـم 1389 ،ش.
مفيـد ،محمـد بـن محمـد ،اإلختصـاص ،الموتمـر العالمـي اللفيـة الشـيخ المفيـد ،قـم،
 1413ق.
 ،-------اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،كنگرۀ شيخ مفيد ،قم 1413 ،ق.نیشابوری ،عبدالحسین ،تقویم شیعه ،چاپ هفدهم :دلیل ما ،قم ۱۳۹۵ ،ش.
مقاالت
احمدونـد ،عبـاس و طاوسیمسـرور ،سـعید« ،جابـر بـن یز یـد جعفـی و بررسـی اتهـام غلـو در بـارۀ
وی» ،مطالعـات تاریـخ فرهنگـی ،شـمارۀ  ،7بهـار .1390
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قرآنیـان شـیعه» ،پژوهـش دینـی ،شـمارۀ  ،۲۹پاییـز و زمسـتان .۱۳۹۳
حسـنلو ،امیرعلـی« ،نقـش اسـتبداد و اسـتعمار در پیدایـش بابیـت» ،مشـرق موعـود،
پیششـمارۀ  ،۱تابسـتان .۱۳۸۵

صادقی ،هادی« ،رجعت» ،علوم قرآن و حدیث ،شمارۀ  ،۶۲زمستان .۱۳۹۰
فتاحزاده ،فتحیه« ،اعتبارسنجی روایات تفسیری علی بن ابراهیم در تفسیر قمی» ،مطالعات
اسالمی ،شمارۀ  ،۸۰تابستان .۱۳۸۷
فالحتـی ،حمیـد« ،تحلیـل عقایـد شـیخیه در بسترسـازی بابیـت و بهائیـت» ،معرفت کالمی،
شـمارۀ  ،2تابستان .۱۳۸۹
کبیـری سـامانی ،سـاماندخت و ملـک زاده ،علـی« ،رجعـت از دیـدگاه شـیعه و فرقـۀ ضالـۀ
بهائیـت» ،معرفـت ،شـمارۀ  ،178مهـر .۱۳۹۱
میرزایـی ،پـوران« ،بـازکاوی انتسـاب تفسـیر القمـي در خلال مقایسـۀ مقدمـه بـا متـن کتـاب»،
علـوم حدیـث ،شـمارۀ  ،55بهـار .۱۳۸۹
نیـازی ،احمدعلـی« ،نگاهـی تطبیقـی بـه آمـوزۀ تناسـخ در ادیـان هنـدی و رجعـت» ،معرفـت
کالمـی ،شـمارۀ  ،3پاییـز .۱۳۹۰
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دراسة آراء عبد الوهاب فريد التنكابني والسيد أبو الفضل البرقعي
في نقد عقيدة الرجعة

السيد علي محمد الطبسي

1

الخالصة:
ّ
تعد الرجعة إحدى ضروريات المذهب الشيعي وتوجد أدلة كثيرة على أحقية الرجعة .وقد
ً
ّ
تعرضت مصنفات وكتب ومقاالت عديدة إلى دراسة أو نقد هذه النظرية ،اعتمادا على
اآليات والروايات والتحاليل العقلية منذ صدر اإلسالم وإلى يومنا هذا.
وقد رفض أهل السنة والسلفية في إيران الرجعة في أمة اإلسالمّ ،
وعدوا أكثر روايات هذا
ّ
الباب موضوعة ومرسلة وضعيفة .وقد استدل علماء الشيعة على إثبات الرجعة وإمكانها
ّ
وصححوا األحاديث الواردة في
ولزوم تحققها من خالل الرجوع إلى اآليات القرآنية،
ً
الرجعة ،بل ّ
عدوها متواترة.
ومن بين السلفية في إيران فقد طرح كل من عبد الوهاب فريد التنكابني ّ
والسيد أبو الفضل
البرقعي إشكاالت عديدة على عقيدة الرجعة.
يروم الكاتب من خالل محورية اآليات القرآنية والروايات التفسيرية إلى نقد ودراسة
الشبهات الواردة في كتاب “اسالم ورجعت” لعبد الوهاب فريد التنكابني ،وبعض من كتاب
“بررسي علمي در احاديث مهدي” وكتاب “تابشي از قرآن” ّ
لسيد أبو الفضل البرقعي.
المفردات األساسية :الرجعة ،السلفية اإليرانيةّ ،
السيد أبو الفضل البرقعي ،عبد الوهاب فريد
التنكابني.
 .1طالب بحث الخارج في الحوزة العلمية بقم المقدسة ،باحث في مؤسسة الثقافة الجعفرية؟ع؟ :
seydmohamad.t.h@gmail.com
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A study on the ideas of Tonekaboni and
Borghei against tha dostrine of arrival

Seyyid ali Mohammad Tabasi1

Abstract
Arrival of the savior has been a fundamental doctorine in Shia Islam. Its
truthfulness is beyond any reasonable doubt or uncertainty corroborated
by indisputable proofs. Coutless books and articles have tried to argue
in favor or agianst this vitally important doctorine, grounding their
arguments on narratives and hadiths and logical reasonings. Sunnis
and fundamentalists in Iran rejected this doctorine regarding arrival as a
mere exaggration. They base their ideas on some Quranic verses. They
also hold that most narrative accounts and hadiths in this regard are
weak, insubstantial or vague.
On the other hand, Shia scholars base their ideas on Quranic verses
arguing that arrival is a certainty in Islam. They hold that hadiths and
narratives are undeniable and frequency of citatation of them clearly
establishes their truthfulness. Among the fundamentalists of Iran,
Tonekaboni and Borghei singled out problems within the doctorine of
arrival. The current study seeks to adopt a critical stance towards the
doubts expressed by Tonekaboni in his book “Islam and arrival” and
two other books by another scholar Borghei namely “scientific study of
Hadiths about Mahdi” and “a beam of light from Quran”.
Key words: arrival, fundamentalism in Iran, Borghei, Tonekaboni.
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