
 

  
  
  
  
  

  ها و عوامل انکار) در اهل تسنن (چالش  رجعت
   ■خدامراد سليميان

  چكيده
هاي جدي اهل تسنن مواجه شده است. يكي از آنها اعتقاد به  با مخالفت برخي از باورهاي شيعه،

چـه بسـياري از دانشـمندان و    اسـت. اگر  7رجعت در آخرالزمان و عصر ظهور مهـدي موعـود  
انـد،   عنوان امري ناگزير پذيرفتـه  هاي گذشته به شدن مردگان را در امت مفسران اهل تسنن زنده

مخالفت با آن بسياري  در ابراز اند و  اتفاق آن را در آخرالزمان بر پاية باورهاي شيعه هرگز برنتافته
كـه گـاه در    اي گونـه  انـد؛ بـه   دسـت زده از چارچوب اخالق و ادب خارج شده، به توهين و توبيخ 

بـه نظـر    انـد.  رجعت پرداختـه  ديدگاهشود، به رد  گيري نمي هاي لغت كه در آن هرگز جهت كتاب
ترين آنها فهـم نادرسـت از ايـن بـاور      رسد اين مخالفت و انكار، معلولِ عواملي است كه مهم مي

هاي آنها  صبانه در سخنان و نوشتههاي غيرعالمانه و متع گيري شيعي است كه گاهي نيز با جهت
  بازتابيافته است.

تر كسي بدان نپرداخته، نگارنده در پي تحليل برخي عوامل در زمينه مخالفت  باره كه پيش دراين
تواند در كنار تبيينِ هرچه بيشتر نگاه شيعه به رجعـت، بـه روشـنگري     با باور رجعت است كه مي

  .كمك شاياني كنددرباره فهم نادرست مخالفان اين باور 
    

  رجعت. انكار كنندگان، رجعت اهل تسنن، رجعت،: واژگان كليدي
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  مقدمه
در اين باور، بـر پايـه روايـات معصـومان و     شيعه است. هاي  ويژهرجعت از اعتقاداور به ب

ن ادو گـروه از مردگـان (مؤمنـ   سخنان دانشمندان، بزرگان شيعه بر اين امر اتفاق دارند كه 
، پس از اند از دنيا رفته هايي كه با آن زندگي كرده و بدنهمان  اب خالص)ن او كافر خالص

) 77ص ،4ج ق،1414مفيد، شوند ( و زنده مي گردند به دنيا برمي 7ظهور حضرت مهدي
 ،1380مظفـر،  گردنـد و عـزّت يابنـد (   شـاد  جهـاني  تا مؤمنان از برپايي حكومـت عـدل   

هـايي از   گـروه اول مرحلـه   شوند. دردمندت ستمگران ت و حقارلو كافران از ذ) 294ص
، 1362بينند (مكارم شـيرازي و ديگـران،    كمال را بگذرانند و گروه دوم كيفرهاي شديدي 

 ).555ص ،15ج

ت مخالفـ تسنن بـا  اهل از سوي  ديگر شيعه همواره باورهاياين اعتقاد نيز مانند برخي از 
  رو شده است. به رو

» فت سرسختانه و انكار بـه چـه دليـل شـكل گرفتـه اسـت؟      اين مخال«اين پرسش كه 
صورت مبسوط با ذكر  هاي بزرگان به آن اشاره شده است، ولي هرگز به وبيش در بحث كم

  اند. باره بحث نكرده ها دراين شواهد و ديدگاه
هرگونه تعصب در چرايي مخالفت اهل تسنن بـا رجعـت    دور از و به نما واقع پژوهش

  باره باشد. ها دراين تواند پاسخ برخي پرسش در آخرالزمان مي
اما پيش از بررسي ديدگاه اهل سنت دربارة رجعـت در آخرالزمـان گفتنـي اسـت كـه      

اند. آنها بيشتر در مباحث تفسـيريِ   هاي گذشته را پذيرفته بيشتر اهل تسنن رجعت در امت
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انـد   ناپـذير دانسـته  هاي پيشين امري مسلّم و انكار برخي آيات، وقوع اين پديدة را در امت
  كنيم. كه به برخي از آنها اشاره مي

 )،2((بقـره  7شدن هفتاد نفر از ياران حضرت موسي زندهديدگاه مفسران آنها دربارة 
(قرطبـي،   شدن آنهـا پـس از مـردن اشـاره كـرده اسـت       صراحت به زنده ). كه به56 ـ 55

 تـا،  بـي  نسفي،» (احییناکم«اي ، به معن»ثم بعثناکم« )؛ با تأكيد بر اينكه403، ص1، جق1408
از مـردن اسـت (طنطـاوي،     پـس كردن آنها  زنده ،از بعث مردگان قصودمو  )53، ص1ج

نمـوده   رد ،اند نظر كساني را كه مردن را به بيهوشي تفسير كردهو  )137ص ،1ج ،ق1393
   .)67ص ،1، ج ق1407جوزي،  بنا( است

كـه بسـياري از    )73ـ   72 )،2(يل (بقرهاسرائ شدن كشته بني زندهشان دربارة  يا ديدگاه
اسـرائيل را پـس از مـرگ امـري مسـلّم       اهل تسنن بر پاية ظاهر آيه، زنده شدن كشته بنـي 

كثيـر   ابـن ، )462ص ،1جق، 1408( الجامع الحکام القرآندر  قرطبياند. افرادي مانند:  دانسته
 ،1ج، 1364( رارکشــف االســميبــدي در و  )303ص ،1جتــا،  بــي( تفســیر القــرآن العظــیمدر 
  اند. ، آيه را به زنده شدن تفسير كرده)233ص

هـاي   يكي ديگر از زنده شدن مردگـان در امـت   )243)، 2(بقره( زنده شدن هزاران نفر
بـاره نيـز بسـياري از اهـل      گذشته است؛ آن هم در يك جمعيت بسيار گسترده كه درايـن 

اند. برخي به جزئيـات ايـن اتفـاق     شدن آن هزاران نفر تصريح كرده زنده روشني به تسنن به
، بغـوي انـد (  ناپذير دانسـته بعد از مردن ترديدرا زنده شدن آنها نيز اشاره كرده، برخي نيز 

 .)328ـ329ص ،1ج ،ق1405

از ديگر مواردي است كه بسياري از  )259 )،2(شدن عزير پس از صد سال (بقره زنده
حمـل   هـاي گذشـته   گـان در امـت  زنـده شـدن مرد  روشني آن را بر  بهمفسران اهل تسنن 

 .اند كرده

سـمرقندي،  بـه زنـده شـدن تأكيـد كـرده (      تفسیر القـرآن الکـریمابوليث سمرقندي در  
سال وفاتش را نيز  عزير،شدن ه بر بيان مردن و زندافزون كثير  ابن )701ص ،1، جق1406

 .)287ص ،1جتا،  بي كثير، (ابن آورده و آن را دليل روشني بر رستاخيز دانسته است

اسـت كـه آيـات     )49 )،3(عمـران  آل( 7سرانجام زنده شدن مردگان به دست مسـيح 
روشني بر زنـده   صورت گسترده در بسياري از تفاسير اهل سنت به مربوط به اين پديده به

و ) 67ص ،2، جق1406سـمرقندي،  ( سـمرقندي شدن مردگان تفسير شـده اسـت؛ ماننـد    
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 .)199ص ،ق1374قشيري، ( بن هوازن عبدالكريم

شـدن   زنـده به بر اذعان افزون  )94ص ،4، جق1408( الجامع الحکام القرآندر قرطبي  
را تناسب اعجاز اين پيامبر الهـي بـا دانـش    ، علت آن 7 مردگان به دست حضرت عيسي
  .)367ص ،1ق، ج1407زمخشري، ( روز بشر آن زمان دانسته است

در اينكـه در   تسـنن شمندان اهـل  دانبيشتر مفسران و  توان گفت روشني مي بنابراين، به
هايي از رجعـت در   ذكر نمونههرحال  و به اند عقيده هم ،هايي صورت گرفته گذشته رجعت

  است.بر امكان آن ترين دليل  روشنگذشته 

 شيعه نزدرجعت جايگاه باور به 

ء  شـي أي  هـذا متـواترًا ففـي  مثـل  یکن  إذا لمنظر از اعتبار روايات به دليل فراواني آن ( صرف
عصـوم  پيشـوايان م از  يروايـات ) 123ص، 53ج، ق1404... ؛ مجلسـي،  یمکن دعوي التـواتر

اعتقادات شيعه  ياندر م »رجعت«دهد  نشان مياست كه  رجعت به دست ما رسيده ةدربار
تا جايي كه برخي از اين احاديث، يكي از شرايط ايمان را اعتقاد بـه  داشته  سترگيجايگاه 

رجعـت را از دايـره تشـيع خـارج      انمنكريا  )121ص ،53ج مان،هاست ( رجعت دانسته
 .)4583، ح458ص ،3، جق1412، بابويه ابنداند ( مي

البتــه تفــاوت در برخــي روايــات و نيــز مبنــاي اعتبــار آنهــا ســبب شــده برخــي بــه  
  بودن آن باور داشته باشند و برخي ديگر به ضروري بودن آن قائل نشوند. ضروري

 ،نقل كالمي از علما درباره اهميت اعتقاد به رجعت نزد شـيعه  شيخ حر عاملي پس از
اي كـه   و از جمله ادله« كند: گونه بيان مي بودن اين اعتقاد اين دليل خود را مبني بر ضروري

رجعت را صحيح و ضرورت آن را بر هر آشنا با اخبار مسلّم دانسـته، ايـن اسـت كـه در     
زنا، بيش از رجعت، حديث وارد نشـده   يك از ضروريات مثل وجوب نماز و حرمت هيچ
  ).67ص ،ق1362حر عاملي، ( »است

 رجعت در آخرالزمان 

شيعه بر پاية برخي روايات ذيل شماري از آيات بر اين بـاور اسـت كـه در آخرالزمـان و     
  دو گروه از مردگان زنده خواهند شد. 7عصر ظهور مهدي موعود

سوره نمل اسـت   83ستناد قرار گرفته، آيه اي كه از همه بيشتر موردا در ميان آيات، آيه
ُب ِباَیِتَنا َفُهْم ُیوَزُعـوَن (فرمايد:  كه مي ن ُیَکذِّ مَّ ٍة َفْوًجا مِّ مَّ

ُ
َیْوَم َنْحُشُر ِمن ُکلِّ أ ؛ و آن روز كـه از  )َو



 
 

 
 

ان 
مست

م،ز
هار

ه چ
مار

، ش
سوم

ال 
س

13
95

  

118 

پـس   .گـردانيم  محشور مـي  ،اند هر امتي، گروهي از كساني را كه آيات ما را تكذيب كرده
 .»شوند تا همه به هم بپيوندند يآنان نگاه داشته م

بلكـه  «... كـه فرمـود:    7در استناد و استدالل به اين آيه افزون بر سخنان امام صـادق 
درباره رجعت است، مگر خداي تعالي در قيامت از هر امتي فوجي را محشـور و بقيـه آن   

ا از قلـم  كند؟ با اينكه خودش فرموده: آنان را محشور كرديم و احـدي ر  ها را رها مي امت
توان به تصريح برخـي از دانشـمندان بـزرگ     مي )36، ص2، جق1387قمي، ». (نينداختيم

در تفسـير  و طبرسـي   )120، ص8جتا،  (بي، التبیـاندر  شيخ طوسيشيعه اشاره كرد؛ مانند 
دربـاره   7) كه آيه را با همان اسـتدالل امـام صـادق   366، ص7ـ  8ج، 1360( البیان  مجمع

  اند. دانستهرجعت در آخرالزمان 

ده و كـر خـود اسـتدالل    باورشيعياني كه به رجعت عقيده دارند، با اين آيه بر درستي 
موجب تبعيض اسـت و بـر ايـن داللـت دارد كـه در روز       ،در سخن »نم«اند: آمدن  گفته

شـوند و   شوند و برخي ديگر برانگيخته نمـي  برخي از اقوام برانگيخته مي ،موردنظر در آيه
آنـان را  : «رستاخير نيست؛ چراكه خداوند سبحان درباره آن فرموده اسـت اين صفت روز 

 .»كنيم يك از آنان را فروگذار نمي انگيزيم و هيچ برمي

از بيان برخي اقـوال و  پس عالمه طباطبايي نيز ذيل آيه شريفه از مفسران بزرگ شيعه، 
 ختـه اسـت  اي پردا بـه بحـث گسـترده    7بـا همـان اسـتدالل امـام صـادق      پاسخ به آنها،
  .)570ص ،15، ج1365 (طباطبايي،

گفتني است استدالل روايت به آيه دربارة رجعت، فقط اثبات پديد آمـدن رجعـت در   
ها اگرچه فقـط   هايي از انسان آخرالزمان و پيش از برپايي قيامت است و اين با اثبات گروه

ؤمنان خـالص و  كنندگان كه همان م اشاره به اشقياء شده است. و البته بخش ديگر رجعت
 شود. كافران خالص باشند به استناد روايات ديگر اثبات مي

و بدان پاسخ داده ن اهل سنّت مطرح او مفسر دانشمندانبرخي از  سوياز  ديدگاهاين 
پـردازيم. گفتنـي    آنهـا مـي   به پاسخو سپس  كنيم از آنها اشاره مي شماريكه به است شده 

ي خود را در جايي كه به مناسبتي شـيعه بحـث از   ها طور عمده ديدگاه است اهل سنّت به
  ترين آنها ذيل آيات مربوط به رجعت است. اند كه شاخص رجعت كرده، مطرح كرده

اين آيه از مشهورترين آياتي اسـت كـه اماميـه    با اشاره به اينكه  یروح المعانآلوسي در 
سـبا   بن عبداهللا ،ل شدكسي كه به رجعت قائ : اولدگوي مي، اند دهكراستدالل بدان بر رجعت 
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پيـروي  داد و جابر جعفي در سده دوم از او  ولي او رجعت را به پيامبر اختصاص مي ،بود
 .تعيين نكـرد زمان براي آن  ، ليكنشد  معتقد به رجعت علي ،بر رجعت پيامبرافزون  ،كرده

نگـام  شدند و زمان آن را نيـز ه معتقد اماميه به رجعت همه ائمه  ،فرارسيد  چون قرن سوم
اثبـات رجعـت   براي گونه استفاده  داني از آيه هيچ ... و تو ميدانستندظهور حضرت مهدي 

گونه مضامين  ... و اين توبيخ دروغگويان استدليل محشوركردن در آيه به  ؛ زيراشود نمي
 .)27-26ص ،2، جق1415مربوط به آيات قيامت است (آلوسي، 

ٍة َفْوًجا و«نويسد:  مي تفسیر کبیردر نيز فخر رازي  مَّ
ُ
پس  »...امام قوله: َو َیْوَم َنْحُشُر ِمن ُکلِّ أ

كن ي.) ل219ص ،12، جتا بيفخر رازي، بدان كه اين امور پس از قيامت واقع خواهد شد (
اگـر مـراد، حشـر بـراي      ؛ چراكـه سـازد  اشكال را برطرف نميسخن درست نيست و اين 

كـه در آيـه    همچنان ؛ند تا مبهم نباشدرا ذكر ك )الزم است غايت (براي عذاب ،عذاب بود
اِر َفُهْم ُیوَزُعوَن ( ِه ِإَلي النَّ ْعَدآُء اللَّ

َ
ي ِإَذا َما َجآُءوَها *َو َیْوَم ُیْحَشُر أ روزي كه دشـمنان خـدا   ؛ )َحتَّ

» شوند تا وقتي كـه بـه درون آتـش درآينـد     سوي آتش محشور شده، در آنجا حبس مي به
ذكر شده است، با اينكه بعد از اين آيه هم جز عتاب و  اين غايت). 20-19 )،41((فصلت

اي نيسـت   حكم فصل، ذكري از عذاب نيامده و آيه شريفه مطلق است و در آن هيچ اشاره
حشر خاصي است كه ذكر شد و اين اطالق را آيه بعدي بيشـتر   ،كه بگوييم مقصود از آن

فرمايد بيايند عذاب را  و نمي آن را بيايند ؛ تا آنكه)هاحتَّي إِذَا جĤءو(فرمايد:  كند كه مي مي
 .)569ص ،15، ج1365طباطبايي، ( يا آتش را يا چيز ديگر را

در يكي از سه زمـان ممكـن اسـت:    يادشده شدن در آيه  برانگيخته ،كوتاه سخن اينكه 
 و صورت چهارمي نخواهد داشت. ،هنگام قيامتو  پس از قيامت ،پيش از قيامت

از هـر امتـي   اينكـه  نه  ،چراكه حشر در قيامت كلي است ؛است باطل  اما صورت سوم
انـد   مربوط به قيامت دانسـته  ؛ اگرچه عموم مفسران اهل سنت آن راتعدادي محشور شوند

  ).193ص ،6، جتا بيكثير،  (ابن

را زائـده  » مـن «زائده گرفته نشود، ولي اگر كساني » من«البته اين در صورتي است كه 
و «گونه شـود   به برخي نسبت داده شده است و تقدير آيه اين التبیانه در ك گونه بگيرند، آن

ه و لقاء اآلخرة  أي  )َفُهْم ُیوَزُعوَن (یوم نحشر کل أمة فوجًا أي فوجًا فوجًا من الذین کذبوا بآیات اللَّ
 ).120، ص8، جتا بي ، آيه مربوط به قيامت خواهد شد (طوسي،» یجمعون

چرا كه بعد از قيامـت مجرمـان بـه جهـنم و نيكـان بـه       صورت دوم نيز باطل است،  
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شـيعه   ديدگاهباقي خواهد ماند كه  نخستاحتمال  فقطبهشت خواهند رفت و با اين بيان 
 اماميه است.

افزون بر آية يادشده، شيعه در استدالل به رجعت به استناد روايات، آيـات ديگـري را   
ُه َمـْن (نيز مطرح كرده است؛ مانند اين آيه كه فرمود:  ْیماِنِهْم ال َیْبَعُث اللَّ

َ
ِه َجْهَد أ ْقَسُموا ِباللَّ

َ
َو أ

اِس ال َیْعَلُموَن   یَیُموُت َبل ْکَثَر النَّ
َ
ا َو لِکنَّ أ تـرين سوگندهايشـان بـه     ، و با سخت )َوْعدًا َعَلْیِه َحقًّ

] ايـن   ميرد، برنخواهد انگيخت. آري، [انجام خدا سوگند ياد كردند كه خدا كسي را كه مي
) كه به استناد سخن امام 38 )،16((نحل». دانند وعده بر او حق است، ولي بيشتر مردم نمي

 مربوط به رجعت دانسته شده است. )14، ح50ص ،8ج، ق1401كليني، ( 7صادق

 ،ذيل آيه شريفه طبق روش خود شيعه را مورد هجوم قرار داده المعـاني روحآلوسي در 
و امامـان از  ـ اللَّـه وجهـه     كـرم ـ آيه درباره علي  اند  پنداشته و برخي از شيعيان :نويسد مي

شيعه قائل به آن هستند و بيشتر و اينكه آيه از جمله ادله رجعت است كه  ،فرزندان اوست
گيرد  گاه نتيجه مي آن. )142ص ،14، جق1415آلوسي، ( قول به رجعت گماني باطل است

 پيدا نخواهد كرد. به رجعت اعتقاد ،كسي كه به معاد معتقد است

رواياتي در ذيل آيه شريفه وارد شده كه آيه را مربوط به كرديم، كه اشاره  گونه هماناما 
 رجعت دانسته است.

) مربـوط بـه   147ص ،2ق، ج1387از ديگر آيات كه به استناد برخي روايـات (قمـي،   
ذِ إِ («سوره قصص اشاره كرد كه فرمود:  85توان به آيه  رجعت دانسته شده، مي َفَرَض  ینَّ الَّ

َك ِإل ؛ در حقيقت، همان كسي كه اين قرآن را بـر تـو فـرض كـرد،     )َمعادٍ   یَعَلْیَك اْلُقْرآَن َلرادُّ
  ». گرداند گاه بازمي سوي وعده يقين تو را به به

با طرح اين  ،اعتقاد به رجعت و استدالل به آيه شريفه در رداهل تسنن ن ابرخي از معاصر
ه، بر ايـن پندارنـد كـه وي    وجود آورد به أبن سب اعتقاداتي است كه عبداللَّه رجعت ازادعا كه 

سـبا   بـن  با طرح اين ادعا كه به دنبال عبـداهللا پس وي س را مطرح كرد. 7نخست رجعت علي
اين نويسد:  كرد، وي در ادامه مييازده امام ديگر آنها نيز رجعت خواهند پنداشتند غالت شيعه 

چراكه علمـا اقـوال فراوانـي     ؛شود نميدليل براي آنها  ،اند  كردهآن استدالل اي كه سبائيه به  آيه
گويد: گروهي  مي ،مندان را نقل كردشكثير آنجاكه برخي گفتارهاي دان ابن .اند ذيل آيه ذكر كرده

هاي نبوت بپرسـد.   گرداند تا از مسئوليت تو را در روز قيامت بازمي ؛»رادك یوم القیامه«اند:  گفته
و در پايـان نيـز روايتـي جعلـي      گردانـد  برمي به بهشت يا به مرگ و يا به مكه اند گفته برخي
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اگـر مـا    .گويند اين دروغگويان كه فرمود: دروغ مينقل كرده است  7به امام مجتبيمنسوب 
و قد «كرديم.  نه همسرانش را تزويج و نه ميراثش را تقسيم مي ،گردد بازمي 7دانستيم علي مي

بن علي فیما یزعمه  بن ضمرة الحسن عن ابن عباس القول بالرد الي مکه و قد سأل عاصم اورد البخاري
» ، و ال قسمنا میراثهؤهالشیعه باّن علیًا سیرجع، فقال کذب اولئك الکذابون، لو علمنا ذلك ما تزوج نسا

  .)31ص ،ق1417ولي،  نور(
» قيامـت وسـطا  «يـا  » قيامـت صـغرا  «گفتني است برخي از مفسران شيعه آيه را مربوط به 

، و قـد يعند البعض، و عند الـبعض إلـي الوسـط يهذا إشارة إلي القیامة الصغر«نويسد:  دانسته، مي
لمـا قـال یـوم  ي، ألن المراد بها لو کان القیامة الکبـريکتبنا فیها رسالة و أثبتنا فیها أنها القیامة الصغر

ِلیَن َو اآلِْخِریَن َلَمْجُموُعوَن ِإليُقْل ( ، بل قال کما قال فیها:نحشر من کل أمة فوجاً  وَّ
َ
ِمیقاِت َیـْوٍم   ِإنَّ اْأل

؛ اين اشاره است به قيامت صغرا نزد برخي و قيامـت وسـطا نـزد    »]50- 49 ،)8ه([واقع )َمْعُلوٍم 
اي نوشتيم آن قيامت صغراست؛. چراكه اگر مقصـود قيامـت كبـرا     برخي ديگر، و ما در رساله

  م نحشر من كل امة فوجاً، بلكه درباره آن گفته شده... .گفت يو بود، هرگز نمي

 گاه علماي شيعهرجعت از نباور اهل تسنن به 

در سخنان برخي از  مناسب است به بازتاب آن ،به رجعتتسنن اهل  گاهنبررسي از  پيش
 كنيم: دانشمندان شيعه اشاره

عقايد اسالمي عقيده به رجعت را خالف  تسنن اهلكند:  تصريح ميمظفر  حمدرضام 
ن بـه رجعـت   انويسان آنها معتقد حال پسندند. نويسندگان و شرح د و آن را هيچ نميندان مي

دانند. گويا در نظر آنان عقيـده   و آن را نشانه طرد روايت راوي ميكنند  ميرا طعن و طرد 
ند و كوب به رجعت در شمار كفر و شرك يا بدتر از آن قرار دارد و به اين بهانه شيعه را مي

 گويند. ناسزا ميبه ايشان 

اســاس و  بــدون شــك ايــن از اقســام دســتاويزهاي بــيافزايــد:  مرحــوم مظفــر مــي 
اي براي طعن و طرد يكـديگر قـرار    هاي اسالمي آن را وسيله اي است كه فرقه كننده گمراه
زيرا اعتقاد  ؛وجود ندارد ،زي كه صحت اين دستاويز را روشن كنداند، ولي هيچ مجو داده

سـازد،   اي در عقيده به توحيد و نبوت وارد نمـي  گونه ايراد و خدشه تنها هيچ به رجعت، نه
رجعت ماننـد حشـر و نشـر، دليـل     ؛ چراكه كند عكس، هر دو عقيده را تقويت مي بلكه به

 .بيـت اوسـت   و اهـل  اي از پيـامبر  از امور غيرعادي و معجزهاست و قدرت كامل خداوند 
انجـام   7كـه حضـرت مسـيح    كردن مردگان اسـت؛ چنـان   زنده ةرجعت، در اصل معجز
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به دليل اينكه رجعت وقتي انجـام   ؛تر و اعجازش بيشتر است اين رساتر، كاملولي داد،  مي
 ).120، ص1380مظفر، ( اند گيرد كه مردگان همه خاك شده مي

غيرشيعه، يعني اهل تسنن اگرچه به ظهور با اشاره به اينكه طباطبايي نيز  حمدحسينم 
ـ نويسـد:   مـي نـد،  ا هطور متواتر از پيامبر نقل كرد و آن را بهاند  معترفحضرت مهدي  كن يل

، 1365طباطبايي، ( اند پنداشتهرجعت را انكار كرده و قول به رجعت را از مختصات شيعه 
  .)558ص ،15ج

  باوري اهل سنت هاي رجعت چالش
ر رجعت نزد شيعيان، عواملي گيري نگاه بدبينانة اهل نسبت به باو رسد در شكل به نظر مي

روشني از نوع بيـان آنهـا در ايـن     چند نقشي اساسي و مؤثر داشته است. اين عوامل كه به
  دارد، از اين قرارند:  بحث پرده برمي
  هاي نادرست يك ـ برداشت

اي ديگـر بيـان    گونـه  اعتقاد به رجعـت را بـه  ويژه در دوران معاصر،  بهبرخي از اهل سنّت 
مـثالً   .وجه شيعه چنين اعتقادي ندارد هيچ كه به درحالي ؛اند به شيعه نسبت دادهآن را  ،كرده

مطلبـي كـه او در    و برخواهـد گشـت.  اسـت  در ابرها پنهان شده  7اعتقاد به اينكه علي
الرافضـة  إن«گويـد:   ياو م .است شده مسلم به شيعه نسبت داده و افترا بسته صـحیحمقدمه 

 »....مـن السـماء ینـادي منـاد ینخرج مع من خرج من ولـده حتـ في السحاب فال تقول ان علیاً 
گويا آنچه مسلم را بـه ارتكـاب چنـين اشـتباهي     ). 16، ص1، جق1398، حجاج بن مسلم(

عمامه معروف خود را كـه سـحاب نـام داشـت بـه       9اين است كه رسول خدا ،واداشته
مـه را بـر سـر    آن عما 7گذاشت و گاهي كـه علـي   7افتخار بر سر امام علي عنوان تاج

 .»اقبل علـي فـي السـحاب   « :فرمود پيامبر ميو رسيد  نهاد و خدمت حضرت رسول مي مي
  ).292ص، 1ق، ج1397(اميني، 

بـودن آن   شدن در ابرهـا، زنـده   است كه الزمه پنهانآن آيد  كه در اينجا پيش ميمطلبي 
و آن حضـرت اعتقـاد نـدارد    زنـدگي ظـاهري   كسي از شيعيان به هرگز حضرت است و 

شدن در  بر اين، پنهاناند. افزون  دانستههمگي شهادت آن بزرگوار را از مسلمات تاريخي 
 ابر سخني بس سخيف و مضحك است.

؛ انـد  اشاره كـرده منكر رجعت اي از روايات  به پاره نسنّتشد، اهل بيان بر آنچه افزون 
ان قومًا یزعمون ان و عن ابن عباس انه قیل له: « نوشته است: کشافزمخشري در  مانند آنچه
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گروهـي   ؛»علیًا مبعوث قبل یوم القیامة فقال: بئس القوم نحن اذن نکحنا نساءه و قسـمنا میراثـه
چنـين نيسـت كـه    [شـود. پـس گفـت:     مـي رسـتاخيز برانگيختـه   از پيش پندارند علي  مي
ـ    ؛ما چـه بـدمردماني هسـتيم    ،اگر چنين باشد. ]گويند مي ويج و زچراكـه همسـران او را ت
 .)14، ص4، جق 1407زمخشري، » (كرديمث او را تقسيم ميرا

حمزه  بن نسبت داده و به نقل ازعاصم 7را به امام مجتبيهمين مطلب حنبل  احمدبن 
قال: کذب اولئك  »یرجع ان الشیعة یزعمون ان علیاً « علي گفتم: بن چنين نوشته است: به حسن

رجعت خواهـد   علي پندارند شيعه مي ؛اثهو ال قسمنا میر ئهالکذابون لو علمنا ذلك ماتزوج نسا
همسـرانش را تـزويج و    ،دانسـتيم  اگر چنين مـي  .گويان كرد. گفت: دروغ گفتند اين دروغ

  .)148، ص1، جق1412حنبل،   بنا» (كرديم ميراثش را تقسيم نمي
در برابـر انبـوه روايـات رجعـت      7راستي نسبت دادن اين سخن بـه امـام مجتبـي    به

 ازمند تأملي جدي است.توجيهي ندارد و ني

	غالت  ةعقيددو ـ تشبيه رجعت به 

يكي از مشكالت تشيع از همان ابتدا اين بوده كه عقايد اين مـذهب از سـوي بسـياري از    
آميختـه بـا عقايـد غـالت      ـاز روي جهل يا تجاهل  ـ نويسندگان و دانشمندان اهل تسنن  

كـردن مـذهب    بـراي محكـوم   اهل تسنن، ديده شده برخي از دانشمندانشود و  مطرح مي
بـه شـيعه    ـكه شيعه همواره از آنها بيزاري جسـته اسـت     ـعقايد غالت را   نخست، شيعه

كنند و در ذهن خوانندگان  عنوان عقايد شيعه بحث و بررسي مي دهند و آن را به نسبت مي
 جز اين عقايد كه آورديم و محكوم كرديم.نيست چيزي  كه شيعهاندازند  ميخود چنين 

 دانسـته، بته برخي پا را از اين هم فراتر گذاشته، فرقه اماميه را معـادل غـالت شـيعه    ال
 ؛اند و به ايـن لقـب ملقـب شـدند     گروهي از غالت شيعه ،اما فرقه اماميه« اند: چنين نوشته

و ناگزير براي  ستبعد از او يو فرزندان و 7امامت از آن علي معتقدندرو كه آنها  ازاين
» نمايـد  ايست و آنها منتظر امـامي هسـتند كـه در آخرالزمـان ظهـور مـي      ب امامي مي ،مردم

  ).206ص ،1، جق1408 سمعاني،(
	انگاري رجعت تناسخ سه ـ

در بحـث رجعـت از طـرف    دقتي  همواره از روي بيكه هاي نادرستي  نسبتيكي ديگر از 
نيز رجعت ؛ پس باطل تناسخ است و تناسخْ همان اين است كه رجعتداده شده، مخالفان 

 .باطل است
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نخسـت بـه تعريـف تناسـخ و     مناسب اسـت   ،پيش از هرگونه توضيحي در اين زمينه
  اشاره كنيم. تناسخ گاه ديدگاه بزرگان شيعه درباره معتقدان به  آن

تناسخ عبارت از اين اسـت كـه بگـوييم:    « :نويسد ميتعريف تناسخ در  المیزانصاحب 
مال كرد و از بدن جدا شد، بـه بـدن ديگـري    نفس آدمي بعد از آنكه به نوعي كمال، استك

گـو  و اگـر نفـس مـورد گفـت    [البتـه]   .يا خودش نفس دارد، يا نـدارد  [حال] ؛منتقل شود
چون  ؛اي محال است اين فرضيهدارد:  ايشان سپس اظهار مي». خواهد به آن منتقل شود مي

 .ارد يا نـدارد خواهد به آن منتقل شود، يا خودش نفس د گو ميو مورد گفت بدني كه نفسِ
ست كه يك بـدن داراي دو نفـس بشـود و ايـن همـان      ا مستلزم آن ،اگر نفس داشته باشد

اگـر نفـس نـدارد،     و ـ  بودنش روشن اسـت  كه محالـ وحدت كثير و كثرت واحد است  
پيرمـرد كـودك    مـثالً  .ست كه چيزي كه به فعليت رسيده، دوباره بالقوه شـود ا مستلزم آن

 .)315ص ،1، ج1365(طباطبايي،  نيز روشن استبودن اين ل كه محا شود

قد ابطل هوالء جمیـع الشـرایع و « :نويسد باره پس از تعريف تناسخ مي اينشيخ مفيد در
ق 1414مفيـد،  ». (انـد  ها را باطل دانسته ها و سنت ؛ معتقدان به رجعت، همة شريعتالسنن
نويسد:  مي ،دانستهكافر  قائالن به تناسخ رابا صراحت تمام نيز سيد مرتضي . )46، صالف

؛ بـدان  لکفرهم و ضـاللتهم و شـذوذهم مـن البـین... الن اهل التناسخ الیعدون من المسلمین «
دليل كه اهل تناسخ در شمار مسلمانان نخواهند بود ... به خـاطر كفـر، گمراهـي و دوري    

 .)425ص ،1، جق1405، الهدي علم» (آنها از امر روشن

تـوان   روشني مـي  تناسخ در نگاه پيروان مكتب اهل بيت به با توجه به تعريف و بطالن
داند، فرق ميان تناسخ و معاد جسماني  عنوان تناسخ، باطل مي كسي كه رجعت را به« گفت:

را درنيافته است. رجعت از اقسام معاد جسماني است و تناسخ، انتقال روح از جسمي بـه  
معاد جسـماني،    جسماني نيست.شدن از جسم اول است و اين، معاد  جسم ديگر و جدا

يعني بازگشت روح با همان مشخصات به بدن اول و معناي رجعت نيز همين است و اگر 
شدن مردگان به دست حضرت عيسي نيز تناسخ اسـت يـا    رجعت همان تناسخ باشد، زنده

 .)121ص ،1380مظفر، » (حشر و نشر در قيامت و معاد جسماني نيز بايد تناسخ باشد

بـاره   گيري بزرگان شيعه همه بر پايه تأكيدات پيشوايان معصوم درايـن  ن موضعالبته اي 
مأمون كه نظر آن حضرت را درباره تناسـخ جويـا   پاسخ در  7امام رضااست؛ مانند آنكه 
ارِ « شده بود، فرمود: ٌب ِبالَجَنِة َو النَّ ِه الَعظیِم ُمَکذِّ كـه بـه    كسـي  ؛َمْن قاَل ِباَلتناُسِخ َفُهَو کاِفٌر ِباللَّ
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را تكـذيب  دوزخ ، كفـر ورزيـده و بهشـت و    بزرگداشته باشد، به خداوند اعتقاد تناسخ 
 .)202ص ،2، جق1378، بابويه ابن» (كرده است

در حديث مفصلي به نقل عقايد و انكار اعمال قائالن به تناسخ  7 امام صادق يا اينكه
حاَب الَتناُسِخ َقْد َخَلُفو َوراَئهُم ِمنهاَج ِانَّ َاْص « :كنيم پرداخته است كه به قسمتي از آن اشاره مي

َیُنوا ِالنُفِسِهم الَضالالت َوامَرُجوا َانُفَسُهم في الشـهوات قائالن به تناسخ، راه روشن ؛ ...الدین َو َز
ها را براي خودشان زينت دادند و خـود را در وادي   دين را پشت سر انداختند و گمراهي

 .)33، ص58جق، 1404مجلسي، ؛ 344، ص2ج ،1383، (طبرسي» شهوات رها ساختند...

كنـد   شود تناسخ مردود، كامالً با رجعت تفاوت مي روشني معلوم مي بهگفتيم، از آنچه  
  ، دليلي غير از تعصب و جهالت نداشته است.دستاز اين هايي  شبههو ايراد 

ه دربـارة  گون يناز سوي ديگر، چگونه ممكن است گروهي از امامان و دانشمندان آن ا
د كـه از آن تناسـخ   نباشـ   خود بـه امـري بـاور داشـته    حال آنكه ، باشند  تناسخ سخن گفته

 فهميده شود.

	تعارض رجعت با فلسفة معاد چهار ـ
اعتقاد به رجعـت مايـه تضـعيف اعتقـاد بـه روز      كه  چناناند:  ن به اين تعارض گفتهامعتقد

از جملـه اهـداف    )عتقاد به معـاد شود كه اين (يعني تضعيف ا شود و روشن مي قيامت مي
ها بودند كه آيـات معـاد را    امامي كساني است كه اين اعتقاد را فراهم آوردند و آنها دوازده
هـاي   بـود كـه برخـي از فرقـه    آن به رجعت تأويل كردند و از جمله تأثيرات ايـن اعتقـاد   

 ،3، جتـا  بـي اري، قفـ ( ...يافتنـد  معاد را انكار كردند و به تناسـخ اعتقـاد   ،منسوب به شيعه
 .)926ص

نسـبت  راحتي پاسخ اين  به ،رجعت و معاد وجود داردميان كه هايي  ناهمگونيبا ذكر  
 از: ندا عبارتيي كه ها تفاوت ؛داده خواهد شدو ناروا  نادرست

 ؛خـاص اسـت  گروهـي  . رجعت مربوط به همه مردگان نيسـت، بلكـه مخصـوص    1 
 روز قيامت است. كه معاد زنده شدن جميع مردگان در درحالي

كـه قيامـت در زمـاني     درحـالي  است؛قيامت و در همين دني برپايياز  پيش. رجعت 2 
ن در جهاني ديگر است.معي 

 از قيامت جاودانه خواهد بود. پسزندگي ولي كنندگان محدود،  . زندگي رجعت3 

 بنابراين، همانندي رجعت و قيامت پذيرفتني نخواهد بود.
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	 عبداهللا بن سبارجعت از افكار  پنج ـ
 يبـن سـبا   كـه اعتقـاد بـه رجعـت از افكـار عبداللَّـه      پنـدار  ن با القـاي ايـن   ابرخي از مخالف

انـد؛ كسـاني ماننـد ناصـر القفـاري       در خدشه در اين باور كوشـيده  ،آمدهپديد  االصل يهودي
ي و عبد العزيز نورول )359ص ،تا بيظهير، ، احسان الهي ظهير ()912ص ،3، جتا بي قفاري،(
   ).31، صق1417نور ولي، (

لبته در اينجـا مجـالي بـراي پـرداختن بـه ايـن شخصـيت سـاختگي نيسـت (نـك:           ا 
گونه كـه شـيعيان    ، ولي بايد دانست كه رجعت بدان.)71 ـ 80ص ،1378فروشاني،  صفري
عالمه سيدمرتضي عسـكري در  سبا ندارد.  بن امامي باور دارند، هيچ نسبتي با عبداهللا دوازده
بـودن   و ساختگيگفته تفصيل درباره اين شخصيت سخن  به ،سبا بن م كتاب عبداللَّهجلد دو

  كرده است. را ثابتاو 
امـا  گونه اشاره كرده است:  سبأ اين بن يكي از مخالفان به ارتباط رجعت شيعي با عبداهللا

ن سبا ب عبداللَّهآن چيزي است كه بر  بنا ،امامي به آن قائل هستند رجعت كه شيعيان دوازده
كه آنها  درحالي ،بن سبا تنها درباره علي ذكر كرده با اين تفاوت كه عبداهللا ؛قائل شده است
نكـرده  بسـنده  امامي به ايـن   البته شيعه دوازده . ب قائل به رجعت هستند...يدرباره امام غا

 ،بـر او افـزون  انـد و آن اينكـه    بلكه بيشتر از اين گفته ،كند ب رجعت ميياست كه امام غا
ديگران نيز چه از شيعيان و چه از بقيه ائمـه و همچنـين بـه گمـان آنهـا دشمنانشـان نيـز        

 ،تـا  بـي  (ظهيـر،  »انـد...  حـد و حصـري نقـل كـرده     هاي بي دروغباره  د و درايننگرد بازمي
 دهد. . كه البته اين بيان از ناآگاهي نويسنده از حقيقت رجعت نزد شيعه خبر مي)359ص

	عقايد يهودي  رجعت برگرفته از شش ـ

رجعـت از عقايـد   « انـد  دانسـته، نوشـته   يهودياناز مخالفان رجعت آن را از باورهاي برخي 
قضيه هارون بـود.  ويژه  بهاين عقيده در آنان حديث معروف عزير و  أمنش .ديرينه يهود است

يهود گفتند: موسـي از روي حسـد او را كشـته    ، همه بعد از آنكه هارون در بيابان وفات كرد
به رجعـت   انمند همين عالقه ،مند بود متمايل و عالقه است و چون به هارون بيش از موسي

). برخـي از  193ص ،1، ج1378(ر.ك: شهرسـتاني،   شده، همواره منتظرش بودنـد قائل وي 
انديشـه رجعـت   گونه بازنگاري كرده، با طرح اين مدعا كه  معاصران نيز همان سخنان را اين

بعد از مردن با فاصله يكصد سـال بـه   را بازگشت عزير  ،برگرفته شده ااصالً از يهود و نصار
 ).27ص ق،1413عيص، ( اند دليل بر ادعاي خود بيان كرده ،دنيا
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ها به رجعت افرادي در آخرالزمـان   يهوديآن نظر باطل است كه اگرچه از نسبت اين  
يـا  تقـاد از ديگـري   آن اعگـرفتن  دليل  ،شباهت و نزديكي دو اعتقاد به هم معتقدند، هرگز

  شود. نمي بطالن آن
  هفت ـ از عقايد عرب جاهليت

و معني الرجعة الرجـوع «: اند نوشته ،منشأ اعتقاد به رجعت را اعتقاد عرب جاهليت دانستهبرخي 
و  ؛»الدنیا بعد الموت و یشیر ابن اثیر ان هذا مذهب قوم من العرب فـي الجاهلیـة معـروف عنـدهم یال

كند كه اين مذهب قـومي   اثير اشاره مي به دنيا بعد از مردن است و ابن رجعت بازگشتمعناي 
  .)911ص ،3، جتا بيقفاري، » (از عرب جاهليت است كه نزد آنها معروف بوده است

در اين ادعا هرگز به چگونگي باور عرب جاهلي اشاره نشده تا بـا مقايسـة آن بتـوان    
تـوان دليلـي بـر فهـم نـاقص يـا        قل شد مـي اين پندار را باطل ساخت. بنابراين، آنچه را ن

  نادرست اين باور نزد شيعه دانست. 

  پيامدها
هاي مخالفان بروز  پيامدهاي برداشت يادشده از اين باور شيعي همواره در سخنان و نوشته

ادبـي كشـيده    كه گاه از دايرة ادب خارج و به توهين و بـي  اي گونه و ظهور داشته است؛ به
  نها بدين قرار است: شده است. برخي از آ

	مذمت باورمندان  

به رجعت نيز اعتقاد داشـت،   ،اعتقادات خود همةاگر شخصي قابل اعتبار و بزرگ در بين 
 گرفت. الشعاع اين اعتقاد قرار مي تمام آن اعتبار، تحت

، مفيـد نقـل شـده (   در شـأن او  ناكه سخناني ارزشمند از معصـوم  يزيد جعفي جابربن
از كساني است كه به جرم اعتقاد بـه رجعـت   ) 191، صق1348؛ كشي، 204، صق1413
. ايـن شـدت برخـورد    )211، صق1390 دينـوري، قرار گرفته اسـت (  طعن و هجومورد 

  بدانجا رسيد كه در آثار معتبر آنها نيز آمده است.
 ،ن قـرار گرفتـه  ااعتقاد به رجعت مورد هجـو و اهانـت مخالفـ   دليل از ديگر كساني كه به 

همـان،  ( سـعيد  بن ةمغير ،)129، ص1ج تا، بينباته حنظلي كوفي (ر.ك: عقيلي،  بن توان اصبغ مي
 عمير ابويقظـان ثقفـي   بن عثمانو ) 289، ص1، جتا بيحبان،  رشيد هجري (ابن ،)177، ص4ج
  را نام برد.) جاهمان(

كاربردن كلمات سخيف دربـاره اعتقـاد شـيعيان بـه      از افراد شاخص كه به توهين و به
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) اشـاره  11ص ق،1411توان به ابوالحسـن اشـعري (اشـعري،     هستند، مي رجعت معروف
   كرد.

  اي غيراسالمي   . رجعت عقيده1
روايات رجعت، خود اين اعتقاد را به بـاد  ناقالن و  باورمندانبر تاخت و تاز بر افزون 

اند كه به برخي  از هر سخني فروگذار نكرده ،متعصبانه گرفته گاهينقدهاي غيرمنصفانه و 
 :كنيم ز آنها اشاره ميا

و نـه   پيامبرنه « گويد: طور قاطع مي به یالمحل در كتاباحمد بن سعيد بن حزم  بن علي
مگـر در روز قيامـت كـه ايـن      ،يك از اصحاب آن حضرت هرگز برنخواهنـد گشـت   هيچ

چراكه مخالفت شيعه در  ؛گويي شيعه اصالً مسلمان نيست .»اجماع جميع اهل اسالم است
 اجماع فاصله بگيرد. اين شود از ميسبب اين مسئله 

هذا اجمـاع جمیـع اهـل االسـالم المتـیقن قبـل حـدوث الـروافض « گويد: او در ادامه مي 
از آنكـه روافـض    پـيش ؛ اين اجماع تمامي مسـلمانان اسـت   السالم المخالفین لالجماع اهل

 .)42، ش23ص ،1، جق1347 ،حزم (ابن» مخالف اجماع پديد آيند

بر اينكه شـيعه را مخـالف اجمـاع مسـلمانان      ، افزوننكردهبسنده اين هم وي البته به 
ده كـر را متهم به تغيير و تبديل و تكذيب در قرآن و سنت پيـامبر معرفـي   ايشان ، پنداشته
  ).جا(همان است

طـور مشـخص عقيـده بـه رجعـت را برگرفتـه از        البته او گاهي نيز در سخنان خود به
بـه نـوعي بـر بطـالن ايـن عقيـده تأكيـد         مسلمانانهمه  استمعتقد  ، غيرمسلمانان دانسته

اعتقاد به رجعت را با تكذيب آيـات قـرآن و كفـر    صراحت  اند تا جايي كه برخي به داشته
چيزي نيست مگر تكذيب  ،و عقيده رجعتي كه شيعه بدان معتقد است«اند:  مساوي دانسته

گونه كه آخـرين افتـرا و    همان ؛صريح آيات الهي و البته اين اولين تكذيب خداوند نيست
 .)25ص ،ق1409، اهللا مال» (دروغ بر خداوند نيز نخواهد بود

كه البته است گونه استبعادي نداشته  هيچ ،ن به رجعتنيز حكم كفر قائالدليل به همين 
الدنیا و بتناسـخ  ییجب اکفار الروافض في قولهم برجعة االموات ال« اند: برخي نيز چنين نوشته

، نظام و ديگـران » (... و هوالء قوم خارجون عن ملة االسالم احکامهم احکام المرتـدیناالرواح
 .)264ص ،2ج ق،1310

 گونه سخنان ناشايست كه در طول تاريخ نثار معتقدان رجعت شده است. كم نيست اين
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 يگير نتيجه

يعنـي بازگشـت برخـي از مؤمنـان      ،توان چنين نتيجه گرفت كه رجعت مي يماز آنچه گفت
در زمـان قيـام حضـرت     ــ  ااز برپايي قيامـت كبـر  پيش  ـحض و كافران محض به دنيا  م

محـض  كـافران  و گردنـد  تا اينكه مؤمنان محض از ديدن حكومت حق شادمان  7مهدي
با ديدن دولت حق آزرده و عذاب شوند و همچنين از ايشان در ايام رجعت انتقام گرفتـه  

افزون و بر اين ادعا، رالزمان پديد خواهد آمد كه در آخحتمي است نزد اماميه امري شود، 
برخـي از   ،بيت نوراني اهلسخنان بر اجماع علماي شيعه و تواتر معنوي روايات به كمك 

رجعت داللت امكان تواند بر  طور ادله معاد جسماني نيز مي آيات نيز داللت دارند و همين
 كند و عقل نيز هيچ منعي بر امكان آن ندارد.

ميـان  آيـد و در طـول تـاريخ همـواره      شمار مي شيعه به هاي هرجعت از ويژ اعتقاد به 
 ،خورد كه گاهي از طـرف خصـم   علماي شيعه و اهل سنت مناظرات فراواني به چشم مي

 ،به همين منظـور  .ها قرار گرفته است حرمتي هاي ناروا و بي شيعه مورد هجوم انواع تهمت
ن اين اعتقاد راسخ، دست به بيان ادله محكم شيعه همواره در بحث رجعت در دفاع از كيا

 هاي بزرگان شيعه بوده است. و متقني زده و تأليفات فراواني حاصل اين رنج

هاي با اين اعتقاد را معلول فهم نـاقص، نادرسـت يـا برخـي      شيعه بسياري از مخالفت
تواند  يباره م داند كه رجوع به سخنان دانشمندان بزرگ شيعه دراين هاي مذهبي مي تعصب

 ها بكاهد. هاي موجود را برطرف ساخته، از شدت اين مخالفت برخي از ابهام

 
  
  

 



 
 

 
 

ان 
مست

م،ز
هار

ه چ
مار

، ش
سوم

ال 
س

13
95

  

130 

   
  منابع 
 

  ق.1418تهران: دارالقران الكريم،  .چاپ سوم .فوالدوند ترجمه محمد مهدي ؛قرآن كريم
ار احیـاء التـراث د). بيـروت:  14و2ج( روح المعاني ق).1415عبداهللا ( بنآلوسي، محمود .1

 .العربي

قم: جامعه مدرسين حوزه  ).3(جمن ال یحضره الفقیه ق).1412( علي ، محمدبنبابويه ابن .2
 علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي.

  . تهران: نشر جهان ).2(ج 7عیون أخبار الرضا ق). 1378ــــــــــــــــــــ ( .3
 :بيـروت ). 1ج(زاد المسـیر فـي علـم التفسـیر ق).1407علـي (  بن عبدالرحمنجوزي،  بنا .4

  .دارالفكر

). 1(ج من المحدثین و الضـعفاء و المتـروکین المجروجین). تا بياحمد ( حبان، محمدبن ابن .5
 .]نا بي[حلب: 

 ادارة الطباعة المنیریه. مصر:  ).1(جالمحلي ق).1347احمد ( بن حزم، علي ابن .6

  .دار احیاء التراث العربي :بيروت ).1(جمسند ).تا بي( محمد ، احمدبنحنبل ابن .7

 دار طیبة للنشر.رياض: . )6و1ج(تفسیر القرآن العظیم تا). (بي كثير بن كثير، اسماعيل ابن .8

. بيـروت:  مقـاالت االسـالمیین و اخـتالف المصـلینق). 1411اسـماعيل (  بن اشعري، علي .9
 .مکتبة العصریة

 دارالکتب العربي.). بيروت: 1(جالغدیرق). 1397اميني، عبدالحسين ( .10

بيـروت:   ).1ج(معـالم التنزیـل فـي التفسـیر و التأویـل ق).1405( مسعود بن حسينبغوي،  .11
 دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

ترجمـه   .الرجعـة یاالیقاظ من الهجعة بالبرهان علـ ).ق1362حسن ( محمدبن، حر عاملي .12
  .نويدتهران:  .احمد جنتي

   .دار احیاء التراث العربي :بيروت .المعارف ق).1390( محمد احمدبندينوري،  .13

 .)4و1ج(الکشـاف عـن حقـایق غـوامض التنزیـل ). ق1407( عمـر  زمخشري، محمـودبن  .14
 .   دار الکتاب العربي :بيروت

  .مطبعة االرشاد :بغداد ).2و1ج(ن الکریمآالقر تفسیر ق).1406( محمد سمرقندي، نصربن .15



 

 
 

131

لش
(چا

ت 
 سن
هل

در ا
ت 

رجع
ها)

كار
راه

ا و 
ه

 
 

 . دارالجنان :بيروت ).1ج(االنساب .ق)1408( محمد بن سمعاني، عبدالكريم .16

موسسـة الصـادق تهـران:  ). 1(ج الملـل و النحـل). 1387محمد ( بن دالكريمشهرستاني، عب .17
 للطباعة و النشر.

بنيـاد   ،آسـتان قـدس رضـوي   مشـهد:   .غالیـان ).1378( صفري فروشـاني، نعمـت اهللا   .18
 .هاي اسالمي پژوهش

جامعه مدرسين ). قم: 15و1ج( المیزان في تفسیر القرآن ).1365( طباطبايي، محمدحسين .19
  .دفتر انتشارات اسالميم، حوزه علميه ق

 .شریف الرضي؛ مکتبة الحیدریة. قم: االحتجاج). 1383علي ( طبرسي، احمدبن .20

 فراهاني. تهران:  ).8-7(جتفسیر القرآن يمجمع البیان ف ).1360( حسن بن طبرسي، فضل .21

  .دارالمعارف). مصر: 1ج( تفسیر الوسیط ).ق1393( طنطاوي، سيد محمد .22

دار احیـاء  :بيـروت  ).8و  1(ج نآالتبیان فـي تفسـیر القـر ). تا (بي حسن طوسي، محمدبن .23
 .  يالتراث العرب

 . دار االنصار :مصر. الشیعة و السنة تا). (بي ظهير، احسان الهي .24

). بيـروت:  4و1(ج الضـعفاء العقلیلـي). تا بيحماد ( بن عمرو بن موسيعقيلي، محمودبن .25
 .دارالکتب العلمیة

 .دارالقرآن الكريمقم:  ی.رسائل الشریف المرتضق). 1405حسين ( بن الهدي، علي علم .26

دار اليقـين  قـاهره:   .الخمیني و الوجه اآلخر في ضوء الکتاب والسنة ).ق1413( زيد ،يصع .27
  .للنشر و التوزيع

 .دار الفكربيروت:  ).12(ج تفسیر الکبیر تا). عمر (بي محمدبنرازي، فخر  .28

دارالکتـب  :بيـروت ). 4و1ج( القـرآن الجـامع الحکـام ق).1408( احمد بن قرطبي، محمد .29
 .ةالعلمی

  .بيدار :قم. الرسالة القشیریه ق).1374( هوازن بن قشيري، عبدالكريم .30

 . ]نا : بيجا بي[ ).3(جاصول مذهب الشیعه عرض و نقد تا). (بي قفاري، ناصر .31

  .موسسه دارالكتب :قم ).2(جیبن ابراهیم قم یتفسیر عل ق).1387( ابراهيم بن قمي، علي .32

  .مشهدفردوسي دانشگاه مشهد:  .رجال الکشي ق).1348( عمر كشي، محمدبن .33

  .دارالصعب دارالتعارفبيروت:  ).8(جالکافي ق).1401( يعقوب كليني، محمدبن .34

  .يميهت ابن مکتبة: ]جا بي[ .نآالشیعة و تحریف القر ق).1409(محمد  ،اهللا مال .35



 
 

 
 

ان 
مست

م،ز
هار

ه چ
مار

، ش
سوم

ال 
س

13
95

  

132 

موسسـة  :بيـروت  ).58و53ج( بحـاراالنوار ق). 1404( محمدتقي بنمجلسي، محمدباقر .36
   .الوفاء

 . دارالفكر :بيروت ).1(جالصحیح المسلم ).ق 1398( حجاج بن مسلم .37

 :تهـران  .ترجمـه عليرضـا مسـجد جـامعي     .عقایـد االمامیـه ).1380( مظفر، محمدرضا .38
  .سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

بيـروت:   ).4(جفي المذاهب و المختارات اوائل المقاالت ق).1414( محمد محمدبنمفيد،  .39
 .دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع

دار المفیـد للطباعـة بيـروت:   .المسـائل السـرویه ).الـف  ق1414ـــــــــــــــــــ ( .40
 . والنشر والتوزیع

دار المفیـد بيـروت:   ).سلسله مؤلفـات مفیـد( االختصاص ق).1413( ــــــــــــــــــ .41
  .والتوزیع للطباعة والنشر

  .ةدارالکتب االسالمیقم:  ).15(جتفسیر نمونه ).1362( و ديگران ، ناصرمكارم شيرازي .42

   .اميركبيرتهران:  ).1(جکشف االسرار ).1364( محمد احمدبنميبدي،  .43

 .  ةدارالکتب العلمیبيروت:  ).1ج(مدارك التنزیل تا). (بي احمد بن نسفي، عبداهللا .44

 .دار الفكربيروت:  ).2(جالهندیة يالفتاو ق).1310نظام، شيخ و ديگران ( .45

الروایـات التاریخیـه فـي القـرن االول  یاثر التشیع عل ق).1417(محمد  نور ولي، عبدالعزيز .46
  .الخضیري دار :مدینة النبویة .الهجري

  



 

  
  
  
  

  

  

 7رؤیة الله تعالی در آیه سؤال موسیتحلیلی از 

  ■ عبدالمجيد زهادت

  چكيده
مسلمانان بوده اسـت. يكـي از    وند تعالي از ديرباز مورد بحث ونزاع ميانمسئله رؤيت حسي خدا

) است. در اين نوشتار پس از ارائـه  143 )،7((اعراف 7مستندات طرفين نزاع، آيه سؤال موسي
تفسـيري فـريقين در موضـوع     بياني مختصر از منابع كالمي و گزارشي از پيشينه بحث رؤيت و

ثابـت   ايـم و  بررسـي كـرده   7را در استناد به آيه سـؤال موسـي   رؤيةالباري تعالي، ادله طرفين
تنها دليل بر مدعاي مثبتان رؤيت نيست، بلكه بر امتناع رؤيت حسي داللـت   ايم كه آيه نه نموده
  .دارد

    
، امکان رؤیت، امتناع رؤیـت، رؤیـت 7رؤیةالله، رؤیت حسی، آیه سؤال موسی: واژگان كليدي

  .قلبی، لقاءالله، کشف تام
  

                                                           
 zahadat1394@gmail.com  العالمیة 9جامعة المصطفی استاديار و عضو هيأت علمي ■

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

1395سال سوم، شماره چهارم، زمستان 
 

 10/03/95 تاريخ دريافت مقاله: 
 20/10/95 تاريخ تأييد مقاله:

 .150-133)، ص4(3 ،اسالمي فصلنامه حكمت». 7رؤیة الله تعالی در آیه سؤال موسی). «1395زهادت، عبدالمجيد ( نحوه استناد:




