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 چکیده
های مذهب شیعه، همواره از سوی اهل سنت مورد عنوان يکی از ويژگین، بهو اعتقاد بدا «رجعت»مسأله 

رو، به صورتی تطبیقی  داده شده است. نوشته پیشرش جلوه پذيانحاءمختلف، غیرقابلانکار قرارگرفته و به

در منابع تفسیری اهل سنت، نشان داده است که اهل  «رجعت»با پرداختن به موضوعی مشابه با موضوع 

تصريح و اذعان به غريب و  رغمیعلدر منابع خود، « رجعت»سنت، در مواجهه با مسائلِ مشابه با موضوع 

ت اند. مسأله مشابه مذکور، عبارنموده سادگی توجیه عقالنیرش دانسته و بهپذيقابل ، آن رابودن آورتعجب

ص( و ) )س( و عبداهلل )ع( والدين گرامی پیامبر اکرم «آمنه» از وجود رواياتی در موضوع زنده شدن است

نیکه در چندين تفسیر س ص() حتی عبدالمطلب، جد بزرگوار آن حضرت و ايمان آوردنشان به پیامبر اکرم

بودن زنده محال ن»و با استناد به دلیلِ  ی عقلیاوهیشعلمای شیعه، به  بسانابن کثیر،  .استاشاره شده  مذهب

به اثبات آن پرداخته است. اين مقاله با مقايسه روش استدالل مفسران اهل سنت با « شدن انسان پس از مرگ

برجسته تناقض موجود در سخنان اهل سنت در انکار رجعت را نمايان نموده  طوربهی رايج شیعه، هااستدالل

 است.
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 مقدمه -1

یکی از عقاید اختصاصی شیعه همواره مورد انتقاد اهل سنت بوده  عنوانبه« رجعت»عقیده به 

اتکای آن به روایات متواتر، شواهد قرآنی و نیز دالیل متعدد عقلی، از سوی آنان  رغمیعلو 

چه چیزی موجب این  قلمداد گردیده است. حال سؤال این است که رشیپذرقابلیغی ادهیعق

محال »است یا « رجعت»انکار گردیده است؟ آیا انکار ایشان، به دلیل عدم اتقان دالیل اعتقاد به 

ه، از نمود گزارش گونه که سید مرتضیبودنش، آنان را به انکار واداشته است؟ آن« رمقدوریغو 

ترین دلیل منکران رجعت، محال و غیرمقدور بودن آن اعالم همان دورانِ متقدمان نیز مهم

 (.138، ص53، ج1403گردیده است )مجلسی، می

اگر در منابع معتبر خود بودن اعالم گردیده، « محال و غیرمقدور»حال که علتِ انکار رجعت، 

آن موارد کامالً مشابهِ  تنهانهاهل سنت و از زبان دانشمندان ایشان، مواردی نشان داده شود که 

رغم تأکیدش بر در شیعه بوده، بلکه مفسری همچون ابن کثیر هم علی« رجعت»عقیده به 

ی رداخته باشد، چه قضاوتپ هاآنوغریب بودنِ روایاتِ آن، با دالیل عقلی به دفاع از صحتِ عجیب

بودنش  عجیب صرفبهرا نیز  درباره آن انکارِ رایج و این اثباتِ عجیب، باید نمود؟ آیا این سخنان

و « یرابن کث»باید انکار نموده و مردودش دانست، یا باید توجیه عقلی نمود؟ پاسخ آن است که 

ی انکار چنان روایاتی را ولو روچیهبه« حقی بروسوی»مانند  مذهبشهمبرخی مفسران  تَبَع او،به

البته  و اندبرآمده نیز هاآنو حتی با دالیل متعدد درصدد اثبات  رندیپذینمعجیب هم باشد،  نکهیا

 را در« یک بام و دو هوا»معروف آشکار در مواجهه با مطلقِ روایات، که مََثل  این تناقضی است

 کند.ذهن تداعی می

از طرف دانشمندان شیعه  «رجعت»رایجی که در موضوع  هایلیکی از استدال کهتوضیح آن

 نبودن« محال وقوعی»و نیز  نبودن« محال عقلی»و  «رجعت»مسأله  «امکان وقوعی»گردد می طرح

ها لرسند، همان استدالآن است. دانشمندان سنی نیز هرگاه به مبحثی مشابه با موضوع رجعت می

کتاب تفسیرش، در ذکر روایتِ زنده شدن آمنه  استدالل ابن کثیر درکنند. نمونه آن، را ارائه می

)س(، مادر گرامی پیامبر اکرم )ص( و عبداهلل و عبدالمطلب، پدر و جد بزرگوار آن حضرت 

. بنابراین، استدالل یک مفسر و محقق سنی با مفسران شیعه در پذیرفتن حدیثی که از زنده است

 ل واحدی است.گوید، استدالای سخن میشدن مرده

در این نوشته ابتدا روایات بسیار عجیب اهل سنت در موضوع زنده شدن والدین گرامی 

ى اسماعیل حقاو  تبعبهص(، سپس توجیه ابن کثیر، مفسر معروف اهل سنت و اهلل )رسول 

هایی از ها آورده شده است. در ادامه، نمونهدر توجیه آن بروسوى، صاحب تفسیر روح البیان
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ها نآ تواتر روایات در آن موضوع، نکهیبااذکر شده و  «رجعت»یات متواتر شیعه در موضوع روا 

 نیز از زبان دانشمندان و مفسران هاآننیاز نموده است، ولی توجیهات عقلی را از توجیه عقلی بی

تا میان دو مذهب شیعه و سنی در توجیه روایاتی که مضمون مشابه هم داشته  شیعه آورده شده

ای صورت گیرد؛ ، مقایسهندیگویمنه در قیامت( سخن )هر دو از زنده شدن مردگان، در دنیا  و

 و طرفکیازرغم دالیل مثبته آن علی «رجعت»همچنین تناقض سخنان اهل سنت در رد عقیده 

اند، از روایاتی عجیب« ابن کثیر»در منابع خودشان که به تعبیر « رجعت»پذیرش روایات مشابه 

ه ب را« رجعت»گر روشن گردد تا داوری داوران منصف را برانگیزد و منکران به عقیده طرف دی

 تأمل بیشتر وادارد.

، بررسی لغوی شده و سپس تعریف اصطالحیِ آن «رجعت»برای تکمیل مبحث در ابتدا واژه 

 نیز ارائه شده است.

 «رجعت»معنای لغوی واژه  –2

 کار رفته است:این واژه در کتب لغت به معانی زیر به 

 .(225، ص1، ج1409فراهیدی، ) اندکسانالف( بازگشت که الزم و مجاوز در آن ی

ميلک »شود به مردی که همسرش را طالق داده، گفته میب( حق رجوع مرد در طالق. 

 (.115، ص8، ج1414/ ابن منظور، 461، ص1، ج1988/ ابن درید، 226، ص1)همان، ج «الرجعة

، 1، ج1414صاحب بن عباد، شتر )کنی چه کاال باشد چه تهیه می خانه ه برای اهلج( به آنچ

 .(248ص

 «رجعت» یاصطالحمعنای  -3

عبارت است از بازگشت برخی از مردگان به دنیا، هنگام « رجعت»در اصطالح متکلمان شیعه 

ابوالصالح / 77، ص1414مفید، )اند بوده دنیا ظهور حضرت مهدی )عج( به همان صورتی که در

 (.367، ص7، ج1372/ طبرسی، 487تا، صحلبی، بی

اهل سنت نیز رجعت را به معنایی نزدیک به معنای اصطالحی آن تعریف  انیلغوبرخی 

: (225ص، 1ج، 1409 ،یدیفراه) «بالرجعة إىل الدنيا قبل يوم القيامة يؤمنون قومو  ...»: اندکرده

 «. گروهی به بازگشت به دنیا )بعد از مرگ( قبل از قیامت معتقد هستند»

 «گویند که به بازگشت به دنیا بعد از مرگ معتقد باشدمؤمن به رجعت به کسی می»

. آنان معتقدند که مرده (152، ص11ج، 1414/ مرتضی زبیدی، 36، ص3ج، 1415ی، روزآبادیف)
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و در زمره اهل دنیا  بالً زنده بوده، دوباره در دنیا زنده گردیدهگردد و هم چنانکه قبه دنیا بازمی

 .(469، ص1ج، 1413جا/ مهنا، همانگیرد )مرتضی زبیدی، قرار می

 عقیده به رجعت از ديدگاه اهل سنت -4

و انکار بازگشت به  تحقیربه به اقوامی از عرب جاهلی،« رجعت»اهل سنت با نسبت دادن 

عقیده گروهی  را و آنپردازند و جمهور را منکر عقیده به رجعت دانسته دنیا در قالب رجعت می

عقیده ایشان مجمع البحرین . دانندیمای از رافضیان و اهل بدعت و طایفه از عرب دوران جاهلی

 را چنین گزارش نموده است:

عتقاد ا گفته است، «النهایه»در تا آنجا که ابن اثیر اند جمهور، عقیده به رجعت را انکار کرده»

ای از ِفرَق مسلمان و عقیده اهل عقیده طایفه به رجعت، عقیده گروهی از عرب دوران جاهلی،

ای از رافضیان است! که فهیطا بدعت و اهل هواهای نفسانی است! که ازجمله ایشان، عقیده

در  و که قباًل زنده بوده، دوباره در دنیا زنده گردیدهنگردد و همچناگویند: مرده به دنیا بازمیمی

 .(334، ص4ج ،1375طریحی، ) «گیردزمره اهل دنیا قرار می

« رجعت»ه ب عهیش دهیقعدرباره  عهیشریغ نظردرباره  یکل یبنددسته کیدر  زین دیمف خیش 

هستند  هیاعتقاد امام نیمنکر ا ث،یحد و اهل هیدی: تمام معتزله و خوارج و مرجئه و زدیگویم

 .(46ص، 1413 د،ی)مف

 رجعت انکار رب سنت اهل یهااستدالل و ليدال یرخب -4-1

 ﴾ونَأ َلْم َيَرْوا َكْم َأْهَلْكنا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َأنَُّهْم ِإَلْيِهْم ال َيْرِجُع﴿ هیآ ریتفسزمخشری در الف( 

و بر مبنای این که این عبارتِ آیه از « انهم الیهم ال یرجعون»..( با تکیه بر عبارت 31/ 36: سی)

های شود که هالک شدگان امتباشد و معنایش آن میمی« کم اهلکنا...»نظر معنا بدل از عبارت 

رگ، را مردود دانسته و معتقد است پس از م« رجعت»اند، عقیده قائلین به گذشته به دنیا بازنگشته

ه گیری خود روایت زیر را نیز برجعتی وجود نخواهد داشت. سپس برای تأکید بر صحت نتیجه

، شودیمع( قبل از قیامت مبعوث ) یعل کنندیمگروهی که گمان »نقل از ابن عباس آورده است: 

ر.ک. )« میانمودهو میراثش را تقسیم  درآوردهبدترین قوم هستند زیرا که ما زنانش را به ازدواج 

 (14-13صص، 4، ج1407 ،یزمخشر
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 ﴾َحتَّي ِإذا َفَتْحنا َعَلْيِهْم بابًا ذا َعذاٍب َشديٍد ِإذا ُهْم فيِه ُمْبِلُسوَن﴿ هیآ ریتفس در یآلوسب( 

مراد از عذاب شدید در آیه،  که کندمی نقلباقر )ع(  امام از ،عهیش قول از (77/ 23)مومنون: 

 .(256ص ،9ج، 1415 ،یآلوسر.ک.)شوندعذاب می« رجعت»عذاب کسانی است که در هنگام 

، تفسیری را که خود از آیه ارائه کرده الن به آنئگمراه خواندن قاسپس با افتراء خواندن آن و 

یعه در باره رجعت، دلیل قلمداد کردن ادعای ش( و در نهایت با بی)همانخوانداست صحیح می

و این آیه را در زمره بسیاری و عقیده به آن را سخافت محض قلمداد کرده به انکار آن پرداخته 

دانسته و ادعا نموده است که هیچ کسی  (238ص، 10ج همان،)از آیات دیگر، غیر قابل تأویل

 .(382ص، 7ج ،)همانای نداردکه ایمان به روز قیامت دارد چنین عقیده

از  هبرگرفترا « رجعت»به  عهیش دهیپا را فراتر نهاده و عق زین «رجعت»منکرین از  یبرخج( 

مان کنند که او در زو از یزید الفقعسی نقل میاالصل دانسته  یهودی «أسب بن اهلل عبد» افکار

گردیده است و به اضالل عثمان از صنعاء آمده و مسلمان شده و سپس در بالد مسلمین می

پرداخته تا بعد از آن که در سایر بالد موفق به کاری نشده و از شام نیز اخراج گردید، مسلمین می

کنم از من تعجب می:»به مصر رفته و در آن جا عمری دراز اقامت نمود و در آنجا بود که گفت 

کسی که با وجود آن که به رجعت عیسی نبی)ع( اعتقاد دارد چگونه به رجعت محمد)ص( 

 ﴾َمعاد ِإنَّ الَّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرادَُّك ِإىل﴿ با آن که خداوند فرموده است:اعتقاد ندارد، 

( و نتیجه گرفت که محمد)ص( از عیسی به رجعت سزاوارتر است. مردم نیز 85/ 28)قصص: 

 ،4جتا، بی ،یطبرر.ک.) «.این سخنان را از او پذیرفتند و قائل به رجعت شده و آن را رواج دادند

 (340ص
 اشتند دهیعق لیرا به دل عهیاتهام را مبنا قرار داده و ش نیهم زین شانیاز ا یبرخ باالخره ود( 

 .(276ص تا،یب ن،یاماند )دانسته یهودی خاستگاه یدارا «رجعت» به

 به امکان رجعت  اقرار یاندک -4-2

 لیدر برابر دال شانیا از یبرخ سنت، اهل یلماعموم ع یاز سو «رجعت»انکار  رغمعلی

 عه،یش هدیعق اتیجزئ رشیپذ به نسبت تنها و دانسته رشیپذقابل را «رجعت»اصل  ،فراوان آن

 :دانانکار کرده را آن تیفیکصرفاً  داشته و سخن

 داللتها يزعم منهم أحدا أن أظن ال و يزعمون حسبما الرجعة يعل تدل ال هنا املذكورة اآليات و»

 أصل یعل دالة فتكون رؤسائهم أو املكذبني رجعة یعل تدل إهنا: يقول ما یقصار بل ذلك، يعل
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: آیات (237ص، 10ج، 1415 ،ی)آلوس «يذكروهنا اليت بالكيفية الرجعة یعل ال صحتها و الرجعة

کنم و ...( داللت بر رجعت بر طبق نظر شیعه ندارد و گمان نمی 83/ 27)نمل:  مذکور در اینجا

به داللت این آیات بر نظر ایشان داشته باشد. بلکه باالترین سخنی که که فردی از آنان معتقد 

تواند بگوید آن است که این آیات داللت بر رجعت تکذیب کنندگان یا ]فردی از شیعه[ می

رؤسای آنان دارد. بنابراین داللت بر اصل رجعت و صحت آن دارد، نه رجعت به کیفیتی که 

 کنند.شیعیان از آن یاد می

 نگاهی به روايات اهل سنت در موضوع زنده شدن والدين پیامبر )ص( –5

قبل از بررسی دالیل ابن کثیر و صاحب روح البیان، الزم است تا متن حدیثی که این دو 

ل این روایت عجیب در تفسیر مقاتاند آورده شود. مفسر اهل سنت در کتب تفسیر خود ذکر کرده

 صورت زیر آمده است:بن سلیمان به
ب و آمنه اند که عبداهلل بن عبدالمطلحافظ فتح الدین بن سید گفته است: مردم در سیره گفته»

بنت وهب، پدر و مادر پیامبر )ص( اسالم آوردند. بدین ترتیب که پیامبر )ص( آن دو را زنده 

کنند و آن ها به او ایمان آوردند و همین مطلب را درباره عبدالمطلب نیز روایت میکرد و آن

 .(53، ص4، ج1423)مقاتل بن سلیمان، « مخالف است با حدیث احمد از ابی رزین العقیلی

بهه احتمالی کند و به شهمین حدیث را صاحب تفسیر روح البیان با تفصیل بیشتری نقل می

وجیه و دامنه ت دهدپذیرش نشان میدرباره آن نیز پاسخ داده و با یک توجیه و تأویل، آن را قابل

پیامبر )ص(  مقداری از عمر مادر و پدر گرامی ممکن است گوید:گستراند که میآنجا میرا تا 

مانده بوده و خداوند آنان را برای آن زنده کرد که آنان بقیه عمر خود را سپری کرده و مجدداً باقی

 صاحب روح البیان گفته است: رحلت نمایند!

که ازجمله  ص( از آتش) ن مکرم پیامبرو برخی از این جمع معتقدند به نجات والدی»...  

 الوداع حجة( ص) است، آنجا که در تذکره عایشه، از او نقل کرده است که: پیامبر« قرطبی»ایشان 

 زده و گریان بود. منکه او محزون، غمگذشتیم درحالی« الجحون»را با ما گزارد و سپس به عقبه 

)ص( از ناقه فرود آمد و به من فرمود: )ای گریستم، سپس پیامبر ( اهلل )صنیز بر گریه رسول

حمیرا بگیر!( منظور آن حضرت زمام ناقه بود. پیامبر )ص( بر پهلوی ناقه تکیه کرد و مدتی 

طوالنی درنگ فرمود و سپس با خوشحالی و تبسم نزد من بازگشت. من به ایشان عرض کردم: 

و گریان بودی از پیش من رفتی  زدهکه محزون، غمپدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! درحالی

آن، چه  علت و من نیز به گریه شما گریستم و در حالی بازگشتی که خوشحال و متبسم بودی.
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برای زیارت قبر مادرم آمنه رفتم و از پروردگارم درخواست کردم که  ص( فرمود:) امبریپ بود؟ 

 ،1تا، ج)حقی بروسوی، بی «اش کرد و او نیز ایمان آوردزندهکند و خداوند نیز  او را زنده

 . (217ص

ص(، پدر، مادر، عمویش ابوطالب و جدش ) شده است که خداوند برای پیامبرروایت »

ا ص( را ب) الدین دمشقی گفته است که خداوند پیامبرعبدالمطلب را زنده کرد. حافظ شمس

وده است ب عطای فضیلتی فوق فضیلت دیگر، مخصوص گردانیده و نسبت به او رئوف و مهربان

ای و به همین خاطر، مادر و همچنین پدرش را زنده کرد تا به او ایمان آورند و این فضل ویژه

 ؛در حق آن بزرگوار از سوی خدا بود و البته خداوندی که قدیم است، بر انجام آن نیز قدیر است

 (. جا)همان« اگرچه حدیث آن ضعیف است

 لعن بر او رواست، جز پدر ،ه بر عقیده کفر بمیرددر اشباه و نظایر آمده است که هر کس ک»

ص( زنده ) ص(، به جهت آنکه ثابت است که خداوند آن دو را برای پیامبر) اهللو مادر رسول

نیز ذکر گردیده و او چنین نوشته است که  «مناقب کردی»کرد تا به او ایمان آورند. این خبر در 

شدت گریه کرد و درخت خشکی را در زمین فرو بهص(، نزد قبر پدر و مادرش ) روزی پیامبر»

نشانه آن خواهد بود که امکان ایمان برای پدر و مادرم  ،کرد و فرمود: اگر این درخت سبز شود

. درخت سبز شد و سپس والدین پیامبر )ص( به برکت دعای پیامبر )ص( از قبر «وجود دارد

 جا()همان« خارج شدند و اسالم آوردند و دوباره رحلت نمودند.

ار وبه آن ها استناد نموده، حتی او نام پدر بزرگ« حقی بروسوی»عالوه بر دالیل روایی فوق که 

اشته، و وجود ند« اهلل»با استناد به این که در جاهلیت بتی با نام  را نیز« عبداهلل»پیامبر )ص( 

اشته حت روایات فوق انگای بر صنهادند، به عنوان قرینهمشرکان نام عبداهلل بر فرزندان خود نمی

 (.217ص ،1تا، ج)ر.ک.حقی بروسوی، بیو تلویحا صحت روایات فوق را تأیید نموده است 

 ص() ربامیپبر عدم امتناع عقلی و شرعی زنده شدن والدين استدالل  –5-1

از دیدگاه حقی بروسوی، زنده شدن و اسالم و ایمان آوردن آن والدین پیامبر اکرم )ص(، 

که در کتاب خدا، داستان چگونه امتناع داشته باشد درحالی عقلی و امتناع شرعی ندارد.امتناع 

کرده اسرائیل و خبر دادن از قاتل خود آمده و نیز داستان عیسی )ع( که مرده زنده میکشته بنی

در خبر آمده است که خداوند به دست پیامبر ما نیز گروهی از ده و همچنین است، ذکر گردی

ی عنوان زیادتتواند بهرا زنده کرده است. هرگاه این موارد برای ما ثابت باشد چگونه میمردگان 

ص( پس از ) ص(، ایمان آوردن والدین آن حضرت) در کرامت و فضل خدا نسبت به پیامبر
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ادرش پیامبر )ص( قبر م گوید:و نیز ممتنع نیست آن روایتی که می زنده شدنشان ممتنع باشد؟

و گریست و همراهان نیز گریستند و سپس فرمود: از خداوند برای آمرزش طلبیدن را زیارت کرد 

 بر پدر و مادرم اذن خواستم ولی خداوند اجازه نداد، سپس اجازه خواستم برای زیارت قبورشان

که اذن داد، شما نیز به زیارت قبرها بروید! که آن تذکردهنده مرگ برایتان است. این واقعه پیش 

بوده و  الوداع حجةن والدین پیامبر )ص( بوده است چراکه واقعه زنده شدن، در از زنده شد

ر گیرنده دکه حضرت تا پایان عمر شریفش دائماً راقب در مقامات سَنیّه معنوی و اوجازآنجایی

ای برایش حاصل شد، درجه الوداع حجةای که در درجات َعلیّه بود، امکان دارد که این درجه

تصریح به)نیامده بود. حال، اگر در نقد این سخن گفته شود: با اینکه  نائلبوده است که قبالً به آن 

قرآن( ایمان در هنگام مشاهده مرگ )در آخرین لحظه عمر( مقبول خداوند نیست، چگونه 

واهد بود که: از آنجایی که تواند بعد از مرگ و زنده شدن مجدد، مقبول او باشد؟ پاسخ آن خمی

ایمان در لحظه مشاهده مرگ، برخالف ایمان پس از زنده شدن دوباره، ایمان از سر یأس و 

ْو ُردُّوا َو َل﴿ و دلیل بر این سخن، این آیه شریفه است که فرمود: مقبول نیست نومیدی است،

که در روایات آمده است که اصحاب  و دلیل دیگر آن است (28/ 6انعام: ) ﴾َلعاُدوا ِلما ُنُهوا َعْنُه

گیرند تا پاسداشت گزارند و در زمره این امت قرار میکهف در آخرالزمان زنده شده و حج می

ع( ) که اصحاب کهف از یاران مهدی و احترامی برای آنان باشد. و روایتی مرفوع در دست است

هند داد، امکان زنده شدن هستند که به خاطر آنچه بعد از زنده شدنشان از مرگ انجام خوا

ص( عمری مقرر کرده و قبل ) برایشان فراهم خواهد گردید. پس اگر خداوند برای والدین پیامبر

ها را مجددًا زنده کند تا بقیه عمر از رسیدن به آخر عمرشان، آنان را قبض روح کند و سپس آن

، 1)همان، ج بدیعی نخواهد بود مانده خود را به سر آورده و در اثناء آن ایمان آورند، امرباقی

 .(218-217صص

 زنده شدن والدين پیامبر )ص( رواياتبر پذيرش استدالل  -5-2

 نقلی و پذیرش بودن آن، دلیلی عقلینموده و در قابل گونه نقلابن کثیر این حدیث را این

  آورد:نیز می

و  سابق»کتاب خطیب بغدادی آن را در  تر از آن، مطلبی است کهتر و نامأنوسو عجیب»...

ای نقل گردیده، روایت کرده به سند مجهول از عایشه در حدیثی که در ضمن آن قصه «الحق

آنچه  و ص( را زنده کرد و او ایمان آورد و مجدداً از دنیا رفت.) امبریپکه خداوند مادر  است

کند نیز مجهول است نقل می ای از راویان آنبا یک سندی که عده «روض»سهیلی در )کتاب( 
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 ها به پیامبر )ص( ایمان آوردند.ص( را زنده کرد و آن) امبریپپدر و مادر  خداوند چنین است که: 

دن، آن زنده ش کهحافظ بن دحیه درباره دلیل زنده شدنشان چیزی گفته که حاصلش آن است  و

از ناپیدا شدن آن است تا  زندگی جدیدی بود و مَثَل آن مانند بازگشت خورشید به آسمان بعد

 ی گفته است حدیثطحاو احتماالً اشاره به داستان سلیمان نبی است(.گردد )نماز عصر اقامه 

بازگشتن خورشید به آسمان، حدیثی است که صحت آن ثابت است. قرطبی گفته: زنده شدن آن 

ب پیامبر، ابوطال دو، امتناع عقلی و شرعی ندارد و هم او گفته که شنیده است که خداوند عموی

گویم تمامی این سخنان متوقف ابن کثیر( میمن )ص( ایمان آورد و ) امبریپرا زنده کرد و او به 

 ،1419ر، )ابن کثی «است بر صحت حدیث و اگر سند آن صحیح باشد مانعی از پذیرش آن نیست.

 (195، ص4ج

حدیث، ضمن مقایسه آن گردد، ابن کثیر در توجیه امکان وقوع مضمون که مالحظه میچنان 

، نداشتن امتناع عقلی و شرعی آن را دلیل قابل وقوع بودن آن دانسته «رجعت شمس»با حدیث 

پذیر بوده و مانعی از و تصریح نموده است که در صورت صحیح بودن حدیث، وقوع آن امکان

 قبول آن وجود نخواهد داشت.

 صورت تفصیلی به شرح ذیل است:استدالل او به

 .ستین یعقل ممتنع حضرت، آن توسط( ص) امبریپ نیشدن والد زندهاول:  مقدمه

 .نباشد، قابل وقوع است یش ممتنع عقلادوم: آنچه مضمون مقدمه

 وقوع است. قابل حضرت، آن توسط( ص) امبریپ نیشدن والد زنده: پس جهینت

در حدیث دوم نیز عالوه بر بیان زنده شدن والدین پیامبر )ص(، داستان نحوه ایمان آوردن 

آن دو بزرگوار و حتی مقدمات آن را با تفصیل کامل ذکر نموده و سپس همان دالیل عقلی شیعه 

را آورده است و حتی دالیل قرآنی او، برای توجیه صحت  «رجعت» اتیروادر اثبات صحت 

ص( نیز، همان دالیل قرآنی شیعه در اثبات امکان وقوع ) امبریپروایات زنده شدن والدین گرامی 

 باشد. رجعت می

 « رجعت»در موضوع و اهل سنت روش استدالل عالمان شیعه مقايسه  -6

ی از انمونهی مشابه روشن گردد، ابتدا امسألهبرای آنکه شیوه استدالل هر دو مذهب بر 

نشان داده « رجعت»روایات شیعه در موضوع رجعت ذکر گردیده، روش استدالل آنان بر مسأله 

الل ی عقلی و قرآنی، با استدهااستداللو سپس روش استدالل عالمان شیعه، به تفکیک  شودیم

 :گرددیممقایسه « حقی بروسوی»و « ابن کثیر»
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 هايی از روايات شیعه در موضوع رجعتنمونه -6-1

 قِفر از فقیهان و متکلمان که ایجلسه در که کندمی نقل جهم بن حسن از شیخ صدوقالف( 

 امام چیست؟ رجعت درباره شما پرسید: نظر( ع) رضا حضرت مأمون از بودند، جمع مختلف

. دهدمی شهادت بارهدراین قرآن و بوده سابق هایامّت در است، حق رجعت»: )ع( فرمود رضا

 افتاده اتفاق پیشین هایامت در چه هر: فرمود( ص) پیغمبر زیرا بود خواهد نیز امت این در

 (.201، ص2، ج1378صدوق، ) «افتدمی اتفاق هم امت این در وزیاد،کم ایذره بدون است،

صدوق از احمد بن محمد بن عطار از سعد بن عبداهلل از یعقوب بن یزید از محمد بن ب( 

هی وزهای الر: »فرمودع( شنیدم که ) حناط نقل کرده است که از ابو جعفرحسن میثمی از مثنی 

)صدوق، « و روز قیامت رجعت ، روزقیام خواهد کرد ج(سه تاست: روزی که قائم آل محمد )ع

 (.108ص، 1، ج1362

، 1413)صدوق،  «از ما نیست ،که به رجعت ما اعتقاد ندارد یکس ع( فرمود:صادق )امام »ج( 

 .(458، ص3ج

 عقلی شیعه در اثبات وقوع رجعت نگاهی اجمالی به داليل -6-2

ها ترین آنشده است که مهمبرای اثبات امکان وقوعی رجعت، دالیل عقلی متعددی ارائه

 ز:اند اعبارت

 «رجعت» ذاتی متناععدم ا –6-2-1

 وم بودن را برایشصرف تصورش معد ،ممتنع بالذات نیست چراکه ممتنع بالذات «رجعت»

املمتنع » اند:گفته« ممتنع بالذات» فیدر تعر کهرجعت چنین نیست، همچنان سازد. اماضروری می

 (.85، ص1، جتایب ،ئیطباطبا) «خيرب عنه بأّنه ممتنع بالذات بالذات ليس إال ما يفترضه العقل و

رف تصور ذات آن، عدم را برایش ضروری مفهومی است که صِ« ممتنع بالذات»بنابراین 

، عدم، رجعت در مفهوم که استالباری( و واضح سازد )مانند اجتماع نقیضین و شریک می

 .هستنیز امکان وقوعی دارد بلکه دارای امتناع ذاتی ن وقوع رجعت تنهانهشته و ضرورت ندا

 «رجعت»امکان وقوعی  -6-2-2

آن است که شیء « امکان»گاهی مراد از »...  فرماید:می« محال وقوعی»عالمه طباطبائی در تعریف

« شودگفته می« امکان وقوعی»ای است که فرض وقوعش الزمه محالی ندارد که به آن به گونه
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در مقابل « امکان وقوعى»اند که: سخن عالمه را اینگونه شرح کرده (.81، ص1، جتایب ،ئیطباطبا) 

امتناع  معناى نداشتنء بهشى ، نبودن امتناع وقوعى. پس امکان وقوعىِیعنیاست؛  «قوعىوامتناع »

، 1387)مصباح،  اند نیستوجود آن داراى الزمه یا لوازمى که محال وقوعى است؛ یعنى، فرضِ 

 (.102، ص2ج

یک مستلزم تناقض و نه وقوع آن، هیچ «رجعت»تصور اصل بر اساس تعریف و شرح فوق، نه 

ضرروت عدم برای ذاتیاتِ »، چرا که نه ممتنع بالذات است تا به حکمِ و محال نیستنبوده 

)ر.ک.  ذاتا وجود را نپذیرد و حکمش مانند حکمِ اجتماع و یا ارتفاع نقیضین باشد« محال

( و نه فرض وجودش دارای لوازم محالی است تا وقوعش ممتنع 63، ص1، جطباطبایی، بی تا

 «امکان وقوعی» نظر عقل حال چون تحقق رجعت مستلزم هیچ محذور عقلی نیست، ازباشد. 

  ود.شدر شمار حوادث محال محسوب نمیداشته و 

 وقوع يک چیز، برترين دلیل بر امکان وجود آن -6-2-3

بازگشت برخی  امکان، «است وجود آنبر امکان  دلیل وقوع هر چیزی بهترین»قاعده فلسفی 

را به دلیل وجود آیات متعدد قرآنی در ِاخبار از زنده شدن مردگان تأیید  «رجعت»مردگان در 

 مقتول شدن (، زنده56-55/ 2: از قوم حضرت موسی )ع( )بقرهگروهی ؛ نظیر زنده شدن کندمی

 خارج که از ترس مرگ از دیار خود هزاران نفری(، زنده شدن 73-72/ 2: بقره) اسرائیلبنی

 زندهو  (43/ 3: عمرانحضرت عیسی )ع( )آل هوسیل(، زنده شدن مردگان به243/ 2: )بقره ندشد

 .(259/ 2: )بقره پس از مرگش سال صدکی عزیر نبی شدن

های فهماند آنچه در امتن آیه میای»نویسد: سوره بقره می 214 هآی عالمه در ذیل تفسیر

 رجعت و زنده شدن هلأمس ،در این امت نیز رخ خواهد داد و یکی از آن وقایع داده رخ گذشته

 پس ،افتاده است که در زمان ابراهیم، موسی، عیسی، عزیر، ارمیا )ع( و غیر ایشان اتفاق مردگان

 .(158ص ،2ج ،1417)طباطبائی، « فتدادر این امت نیز اتفاق بی باید

 «امثالواحد بودن حکم »قاعده  -6-2-4

دو یا چند چیز که  «ال جيوز واحديف ما و ما جيوز  حکم األمثال يف» بر اساس قاعده فلسفیِ  

احکام و محموالت مساوی هستند؛ بدین معنا که هر  ، درمشابهی داشته باشند تیطبیعت و ماه

. (208ص ،1380، دینانی ابراهیمی .روا باشد، بر دیگری هم رواست )ر.ک هاآن حکمی بر یکی از

ازنظر بازگشت انسان به حیات مجدد « معاد»و « رجعت»بین  بر اساس این قاعده فلسفی ازآنجاکه
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در و حشر  معاد امکان که یاادله همانپس شباهت وجود دارد،  ،بدن با ح مجردو پیوند رو

 رساند.به اثبات می را نیز رجعت امکانکند، را اثبات میقیامت 

« تناسخ»به اثبات  تواندینماستدالل کردن بر وجود رجعت،  گونهنیاگردد که آیا  سؤالاگر 

اس با رجعت و قیامت بر اس« تناسخ»شباهتی میان ماهیت نیز بینجامد؟ پاسخ آن خواهد بود که 

 وجود ندارد تا منجر به بروز ابهام فوق گردد. هاآنتعریف اصطالحی 

 داليل قرآنی اثبات وقوع رجعت در تفاسیر شیعه -6-3

ی های قرآنای از استداللهای مفسران اهل سنت با مفسران شیعه، نمونهدر مقایسه استدالل

 شود:نیز آورده میمفسران شیعه 

 استدالل عقلی و قرآنی طبرسی بر رجعت -6-3-1

، 1، ج1414ع( وارد شده )قمی، صادق )طبرسی ابتدا با استداللی قرآنی که اصل آن از امام 

 ُيَكذُِّب ْنُأمٍَّة َفْوجًا ِممَّ  ُكلِّ َنْحُشُر ِمْن َو َيْوَ ﴿(، در اثبات رجعت با استناد به آیه شریفه 24ص

 را دلیلی بر اثبات «کنندگانفوجی از تکذیب»(، محشور شدن 83/ 27)نمل:  ﴾ُيوَزُعوَن ِبآياِتنا َفُهْم

 ( را که در آن47/ 18)کهف:  ﴾َو َحَشْرناُهْم َفَلْم ُنغاِدْر ِمْنُهْم َأَحدًا﴿رجعت دانسته و متقابالً آیه 

داند و سپس با استداللی امت میحشر در قی ها،اشاره به حشر همه خالیق است نه فوجی از آن

در  هایی از موارد زنده شدن مردگانعقلی، امکان وقوع رجعت را اثبات نموده و به ذکر نمونه

ر، نکته جالب آن است که ابن کثی پردازد تا تأییدی بر امکان وقوع عقلی آن نیز باشد.قرآن می

های قرآنی آن را، وسل به نمونهو نیز ت های عقلی طبرسی بر امکان وقوع رجعتهمان استدالل

و قابل توجیه  ص(اهلل )چند قرن بعد از او در دفاع از امکان زنده شدن والدین گرامی رسول 

 کند.بودن روایات مربوط به آن ذکر می

 ها از همشوند تا اول و آخر آنشوند. برخى گویند: یعنى محبوس مىها رانده مىو آن ...»

یرا آیه اند. زکه معتقد به صحت رجعت هستند به این آیه استدالل کرده امامیه گسسته نشوند.

ها از هر امتى شود روزى که این گروهکنیم. معلوم میگوید: از هر امتى گروهى را محشور مىمى

 َحَشْرناُهْم َفَلْم﴿فرماید: شوند، غیر از روز قیامت است. زیرا در مورد روز قیامت مىمحشور مى

کنیم. ها را رها نمىکنیم و احدى از آنها را محشور مى(: آن47/ 18)کهف:  ﴾ْنُهْم َأَحدًاُنغاِدْر ِم

ها که اخبار بسیارى داللت دارند بر اینکه خداوند در زمان قیام حضرت مهدى )ع( گروهى از آن

واب ثکنندگان از دوستان و شیعیان مهدى )ع( هستند که کند. بعضى از رجعتاند، زنده مىمرده
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شوند. بعضى دیگر از شود و به دولت مهدى )ع( شاد مىنصرت و کمک او نصیبشان مى 

دست  گردند تا عذاب دنیا بچشند و بهدشمنانش هستند که براى گرفته شدن انتقام از ایشان برمی

 «شیعیان کشته شوند و از قدرت و شوکت مهدى )ع( احساس سرافکندگى و حقارت کنند

 (.366، ص7، ج1372)طبرسی، 

 استدالل شیخ طوسی بر وقوع رجعت -6-3-2

َأ َلْم َتَر ِإَلي الَّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َو ُهْم ُأُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت َفقاَل َلُهُم ﴿شیخ طوسی نیز آیه 

ته و زنده ( را دلیلی بر رد منکران عذاب قبر و رجعت دانس243/ 2)بقره:  ﴾اللَُّه ُموُتوا ُثمَّ َأْحياُهْم

داند شدن در قبر و زنده شدن در زمان رجعت را همانند زنده شدن مردگان مورد اشاره آیه می

یعنی اگر زنده  (283، ص2، جتایب)ر.ک. طوسی، که خداوند برای عبرت دیگران زنده نمود. 

های گذشته واقع گردیده، زنده شدن در قبر و زنده شدن در زمان رجعت نیز وقوع شدن در امت

 یافتنی است.

رفته ی نباید مستمسک اثبات رجعت قرارگاهیآبر این نکته که هر  دیتأکنیز شیخ طوسی برای 

ز آیه فوق در اثبات ی در اثبات آن کمک گرفته شود، ضمن اینکه اارتباطیبو از هر مطلبِ 

َنا اْثَنَتْيِن َو َربَّنا َأَمتَّ  قاُلوا﴿نموده، متقابالً دالیل کسانی را که با استناد به آیه  استفاده« رجعت»

بر اثبات رجعت استدالل  (11/ 40)غافر:  ﴾ُخُروٍج ِمْن َسبيل َأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِن َفاْعَتَرْفنا ِبُذُنوِبنا َفَهْل ِإىل

، 9)ر.ک. طوسی، بی تا، ج د، تضعیف نموده و دلیلشان را مورد انتقاد قرار داده استانکرده

(. از سخن شیخ طوسی در تضعیف استدالل به آیه سوره غافر بر وجود رجعت استفاده 60ص

« رجعت» هبلک ای برای اثبات عقیده خود دلیل بسازد.شود که شیعه درصدد نیست که از هر آیهمی

 .استنیاز دالیل معتبر خود را داراست واثبات آن از چنین دالیلی بی

 ای از داليل مطرود در اثبات رجعتنمونه -6-4

ی( م11/ 30: روم) ﴾وَنُتْرَجُع ِإَلْيِه ُثمَّ ُيِعيُدُه ُثمَّ اْلَخْلَق َيْبَدُؤا اللَُّه﴿شیخ طوسی در تفسیر آیه 

 :دیگو

 َيْبَدُؤا اللَّهُ ﴿ اند به اینکه خداوند فرمود،آیه، بر صحت رجعت استدالل کرده نیا برخی به... »

ها را ، سپس آنگرداندیمو فانی  راندیمیمبعد از آنکه وجود یافته بودند  را هاآنیعنی  ﴾اْلَخْلَق

، سپس در روز قیامت گرداندیبازمکه برای بار نخست به وجود آورده بود، دوباره  گونههمان
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 بینند. شانیمعاصرا در قبال طاعات و  شانیهاکردهپاداش و کیفر  تا گردندیبازمی خداوند سوبه

تواند مراد کننده چنین دلیلی گفت که میتوان به طرحاین استدالل قابل اعتماد نیست چراکه می

 ن اختالفیها در قبر برای سؤال قبر باشد که در اعتقاد به آاز زنده کردن آنان، زنده کردن آن

 (.234، ص8)همان، ج «وجود ندارد

 «رجعت»اثبات  راستدالل مالصدرا د -6-5

سوره مبارکه یس در اثبات امکان وقوع رجعت، مشابه همان دالیلی  31در تفسیر آیه  مالصدرا

دن و زنده ش اندها آوردهمردهآورد که ابن کثیر و صاحب تفسیر روح البیان بر زنده شدن را می

 داند.پذیر بودن آن میبه دست حضرت عیسی )ع( و نیز به دست شمعون را دلیل بر امکان هامرده

به گفته وی، هالکت ابدی کفار ناقص ]در کمال انسانی[ داللت بر عدم رجعت سایر 

آمده است که هالکت ابدی « کشاف»کند و آنچه در ی کامل و زنده به زندگیِ علم نمیهاانسان

ود با وج چراکهعقیده به رجعت دانسته، نزد منصفین دارای خدشه است، کفار را دلیل بر رد 

ی گذشته، نازل نمودن ارواح عالیه برای خالص شدن اسیران و محبوسان هاامترجعت نکردن 

روایتی را که صاحب  ؛ ویستندنیا[ به اذن و قدرت الهی، محال زندان ]از قیود تعلقات این 

 عباس نقل نموده با این بیان که: کشاف در تأیید مذهب خود از ابن 

، بدترین قوم هستند زیرا شودیمع( قبل از قیامت مبعوث ) یعل کنندیمگروهی که گمان »

آن  چراکهنیز مردود است، « میانمودهو میراثش را تقسیم  درآوردهکه ما زنانش را به ازدواج 

 رشیپذلقابصرفاً یک روایتی است که صحتش معلوم نیست و بر فرض صحت نیز، مضمون آن 

نیست زیرا اعتقادات یا باید تابع برهان باشند و یا تابع نقل صحیح قطعی از اهل عصمت و 

 (.76-75، صص5، ج1366است. )صدر الدین شیرازی،  بهرهیبکه این روایت از آن  تیوال

قلی کند و منع عبه عقالنی بودن رجعت تأکید می صراحتبهر مقدمه فوق مالصدرا پس از ذک

 :دیگویمکند و می بر وقوع آن را انکار

اعتقاد به رجعت در نزد ما به مدد روایات متظافری که از ناحیه ائمه ما )ع( صادر گردیده، »... 

امری صحیح است و وقوع آن، هنگام ظهور قائم آل محمد )ع( خواهد بود و عقل نیز وقوع امثال 

رت حضیی مانند زنده کردن مردگان به دست پیامبرانی همچون هانمونهکند؛ فراوان آن را منع نمی

 (.76، صهمان) «استعیسی )ع(، شمعون و دیگرانی غیر از آن دو )ع(، اتفاق افتاده 
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 اهل سنت ن رجعت و مقايسه آن با داليل داليل شیعه در اثبات امکا -6-6 

را معجزه دانسته و معجزه را مختص پیامبر  «رجعت»شیخ طوسی با تخطئه دلیل کسانی که 

یم، تفاوت عقیده شیعه با اهل سنت را گوشزد دانندیمو مختص به زمان آن حضرت  )ص(

است  بالاشکالی صالح هاانسانع( و حتی ائمه )کرامت( به دست معجزه )که ظهور  دینما

 .(255-254، صص1، جتایبطوسی، )

اعالم و اخبار قبلی بر وجود رجعت،  وجود باکنندگان را به اینکه نیز اشکال دیگرِ اشکال

اسخ گونه پرجعت به دلیل امکان وجود توبه در آن، عاملی برای تشویق به گناه خواهد بود، این

، باید ابلیس که از سوی خدا بودیم، عاملی برای توبه بودن زندهدهد که اگر اعالم قبلی بر می

که چنین نخواهد ردید درحالیگیمبه توبه به او ابالغ شده است، موفق  تا قیامت بودنش زنده

ه ، اعتقاد ب«رجعت»اعتقاد شیعه به  بود و او هرگز توبه نخواهد کرد. از دیدگاه شیخ طوسی،

، 1، جهمان) آن تشویق بر گناه پیش آید تبعبه و نیست تا شبهه انجام توبه هاانسانبازگشت همه 

 .(255ص

 استدالل تشابهوجه  -6-7

یی هااستداللی مشابه همان طورکلبهی عالمان شیعه نیز هااستداللکه مالحظه گردید، همچنان

ر زنده شدن والدین گرامی پیامب»است که ابن کثیر و حقی بروسوی در اثبات اعتماد به روایات 

. پس چگونه است که آن اندنموده، اقامه «ص( و ابوطالب عموی بزرگوار آن حضرت )ص()

موضوعی کامالً  درباره هااستداللروایات اهل سنت پذیرفته است ولی همان  رهدربا هااستدالل

ا ذهن ر عرب المثلضربنیست؟ این تناقضی است آشکار که  رشیپذقابلمشابه آن در شیعه 

 . «بائک َتُجّر و بائی ال َتُجّر؟!: »کندتداعی می

 گیرینتیجه

ای صحیح است که عالوه بر متواتر بودن روایاتش، مستظهر به دالیل قرآنی رجعت عقیده .1

 .استمستحکم و نیز دالیل عقلی متقن 

دلیل عقلی و شرعی محکمی بر انکار  جز توسل به استبعاد، هیچ« رجعت»انکارکنندگان  .2

 خود ندارند.

ند، خود، روایات مشابه شدت ابا داراهل سنت که از پذیرفتن عقیده رجعت در شیعه به .3

 .انددانستهپذیرش تر از آن را در منابع خود با توجیهات عقلی، قابلرجعت و عجیب
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 ثیر،ابن ک زعمبهص( ) اگر خبری واحد، مانند روایت زنده شدن والدین گرامی پیامبر اکرم .4

وجود عه نابع شیگردد، روایات متواتر و مؤیَّد به تأیید قرآن و عقل که در مپذیرش تلقی میقابل

 منصفی قرار گیرد. اولی باید موردپذیرش هر داور طریق، بهدارد

 عهیش منابع در اتیروا آن وجود لیدل به صرفاً رجعت، اتیروا با سنت اهل مخالفت .5

 یلیاسرائ اتیدر منابع اهل کتاب بودند و در قالب روا اتیآن روا ،فرض بر اگر وگرنه است،

 .گرفتیقرار م حداقل برخی از ایشان یقطعًا مورد اعتنا شدند،یم ریوارد تفاس
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 منابع و مآخذ 
 ش. 1373، ترمجه: ناصر مکارم شريازي، قم: دار القرآن الکرمي، ـ قرآن کرمي 

 الكتب دار :ريوتبعطية،  يعبدالبار یعل ؛ به کوشش:العظيم القرآن تفسري ىف املعاىن روح بن عبداهلل؛ حممود ،یآلوس .1

 ق. 1415 ،العلمية

 ش. 1380ی، مطالعات و حتقيقات فرهنگ سههتران: مؤس ؛اسالمي فهدر فلس يقواعد کل ؛، غالحمسنيديناين ابراهيمي .2

 م. 1988، بريوت: دار العلم للماليني ؛مجهرة اللغة ابن دريد، حممد بن حسن؛ .3
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