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 چکیده
 از مسلّمات تعالیم اسالمی، و به ویژه شیعی، اعتقاد به رجعت، به معناي عام
آن است، یعنی زنده شدن برخی مردگان و بازگشت آنان به حیات دنیـوي.  
از سوي دیگر، مبانیِ فیلسوفان مسلمان، و به ویژه مرحوم صدرالمتألهین، در 

د، معیار نقص و کمال باب موضوعاتی همچون نفس، تعریف و مراتب تجرّ
نحوة وقوع مرگ طبیعی و ... لوازمی به   گردد ـ ـ که به مادیت و تجرّد بازمی

هاي دینی تعارض داشته باشد.  رسد با برخی آموزه دنبال دارد که به نظر می
پردازد که  ها رجعت است. مقالۀ حاضر به این موضوع می یکی از این آموزه

ها  ة رجعت چیست؟ آیا آن را در مورد همۀ انساناوالً دیدگاه مالصدرا دربار
شود و آن را  کند و یا قائل به تفکیک می پذیرد، یا یکسره آن را انکار می می

دانـد؛ و در   ها ممکن و در مورد برخی دیگر محال می در مورد برخی انسان
چنین صورتی معیار این تفکیک چیست؟ ثانیاً نظریات صدرالمتألهین در این 

قدر با هم سازگار است؟ و ثالثاً این نظریـات از سـویی تـا چـه      همباحث چ
اندازه مطابق با موازین عقلی است و از سوي دیگر آیا با ظواهر و نصوص 

 صریح قرآن و حدیث همخوانی دارد یا خیر؟

صدرالمتألهین(مالصدرا)، رجعت، نفس، مرگ طبیعـی و غیـر   ها:  کلیدواژه
     طبیعی، کمال و نقص.
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 مقدمه 

اعتقـاد بـه رجعـت بعضـی از      1هایی که از ضروریات مـذهب شـیعه اسـت،    یکی از آموزه
قرآن کریم نه تنهـا بـا مضـامینی کلّـی بـه امکـان و وقـوع رجعـت اشـاره           2مردگان است.

همچنـین روایـات صـریح و فـوق      4اي از مصادیق آن را هـم ذکـر کـرده اسـت.     بلکه پاره
ه است، راه را بر هر گونه انکار و توجیـه و تـأویلی   متواتري که در این موضوع وارد شد

 گوید: عالمۀ مجلسی(ره) در مورد صحت و تواتر این احادیث می 5بندد. می
چگونه ممکن است کسى به صدق گفتار ائمه اهل بیت(ع) ایمان داشته باشد و 
احادیث متواتر رجعت را نپذیرد؟ احادیث صریحى که شـماره آن بـه حـدود    

رسد که چهل و چند نفر از راویان ثقات، و علماى اعـالم،   ىدویست حدیث م
اند ... اگر این احادیث متواتر نباشد چه حـدیثى   در بیش از پنجاه کتاب آورده

 6متواتر است؟!
اما افزون بر محدثان، فیلسـوفان نیـز بـه صـحت و تـواتر احادیـث رجعـت تصـریح         

لسـوف مسـلمان، ایـن احادیـث را     تـرین فی  اند؛ از جملـه، مالصـدرا در مقـام مطـرح     کرده
ري بـزرگ،     7صحیح و متواتر خوانده است. عالمه طباطبایی نیز در مقام فیلسـوف و مفسـ

 روایات رجعت را متواتر و قابل اعتماد دانسته است:
انـد   اي که (مخالفین) در هر یـک از ایـن روایـات کـرده     اما در پاسخ به مناقشه

هل بیت (علیهم السالم) نقـل شـده، تـواتر    گوییم: این روایات که از امامان ا می
معنوي دارد، تا جایی که مخالفین، از همان صدر اسالم، عقیده به رجعت را از 

اند، و تواتر با خدشه و مناقشه در تک تـک   شان دانسته مختصات شیعه و امامان
شود، افزون بر این که آیات و روایاتی کـه دربـارة رجعـت     روایات، باطل نمی

   8است، قابل اعتماد و از نظر داللت، تام و تمام است.نازل شده 

بدین ترتیب، افزون بر آیـات قـرآن، در تـواتر و صـحت کلّـیِ احادیـث رجعـت نیـز         
توان تردید کرد. حال پرسش این است کـه آیـا آمـوزة رجعـت، بـا مبـانی و نظریـات         نمی

ایـن مقالـه بـه بررسـی      فلسفی که فیلسوفان مسلمان به آن پایبندند، سازگار است یا خیـر؟ 
این موضوع و به ویژه دیدگاه صدرالمتألهین دربارة رجعت و نیـز بررسـیِ عقلـی و نقلـیِ     

 سازگاريِ نظرات گوناگون وي در این موضوع اختصاص دارد.   
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 امتناع رجعت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان
رجعـت تصـریح   مبانی و نظریات فلسفی و به ویژه آراء صـدرالمتألهین، بـر محـال بـودنِ     

 دارد و یا مستلزم آن است، زیرا: 
هـا، یعنـی   کـم بعضـی انسـان   از نظر فیلسوفان مسلمان، نفس انسان ـ دسـت  «

 اند ـ پس از مرگ به تجرد محـض مـی    هایی که به کمال مطلوب رسیده انسان

ویـژه در فلسـفۀ    شود. به بیان دیگر، بـه نیاز میرسد و از تعلق به بدن مادي بی
وقتی که روح انسان، در زندگی دنیایی به بدن تعلّق دارد، خالی از  صدرایی، تا

نوعی قوه و استعداد نیست و به فعلیت محض نرسیده است. اما از لحظۀ مرگ 
 به بعد، که دیگر تعلّقی به بدن مادي ندارد، فاقد قوه و استعداد براي تغییر می

تیب محال است کـه نفـس،   بدین تر 9رسیده است.شود زیرا به کمال و فعلیت 
پس از مرگ، دوباره به بدنی مادي تعلق بگیرد؛ زیرا مستلزم این است که نفس 
بعد از اینکه به کمال و فعلیت رسیده است، به حالت قوه و نقص بـازگردد و  

 ».این محال است
کند کـه بعـد از انقطـاع     مرحوم صدرالمتألهین در مواردي متعدد به صراحت اذعان می

 از بدن، تعّلق مجدد آن به بدن محال است؛ از جمله:نفس 
ملا كان للنفوس البرشية نحو آخـر مـن الوجـود غـري الوجـود التعلقـي االنفعـايل 

الطبيعي ... و ذلك الوجود يستحيل تعلقه بامدة بدنية بعد انقطاعها فقـد ثبـت و 

  10. حتقق أن انتقال نفس عن بدن إىل بدن آخر مستحيل
ز وجود تعلّقیِ انفعالی طبیعی (یعنـی وجـود نفسـانی کـه     نفوس بشري، غیر ا

مستلزم تعلّق به بدن است)، نحوة وجـود دیگـري هـم دارنـد (وجـود مجـرّد       
عقالنی) ... و محال است که این نحوه از وجود، بعد از انقطاع نفـس از بـدن،   
دوباره به بدنی مادي تعلّق بگیرد. بدین ترتیب ثابت و محّقـق شـد کـه انتقـال     

 س از بدنی به بدن دیگر محال است. نف
این دیدگاه، کامالً در تقابل با آموزة قرآنی و رواییِ رجعت قرار دارد، زیـرا بـر اسـاس    

گردد، در حـالی کـه بـر اسـاس      این آموزه، روح انسان مجدداً به دنیا و به بدن مادي برمی
 دیدگاه فلسفی، چنین بازگشتی محال است.  

ده به رجعت را از ضـروریات مـذهب شـیعه و روایـات آن را     علّامۀ طباطبایی، که عقی
   11دهد: متواتر دانسته است، این اشکال را بدین مضمون پاسخ می
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رجعت فقط در مورد کسانی صادق اسـت کـه بـه مـرگ غیـر طبیعـی (مـوت        
اند، زیرا نفس آنها پیش از  اخترامی)، مانند کشته شدن، بیماري و ... از دنیا رفته

و فعلیت برسـد از بـدن جـدا شـده اسـت و از ایـن رو امکـان        آنکه به کمال 
بازگشت به بدن و پیمودنِ ادامۀ راه کمال براي او ممکن اسـت، امـا در مـورد    

اند، رجعت و بازگشت مجدد روح به بدن مادي  کسانی که به مرگ طبیعی مرده
دنیوي محال است، زیرا چون در طول زندگیِ دنیوي، نفـس آنـان از قـوه بـه     

میرنـد و از   لیت و از نقص به کمال رسیده است، بدن را تـرك گفتـه و مـی   فع
رو محال است که روح آنها دوباره از فعـل بـه قـوه و از کمـال بـه نقـص        این

  12بازگردد.
بـه دلیـلِ فلسـفیِ مـذکور،     «همچنین مرحوم علّامه در پاسخ به کسی که معتقـد اسـت   

گویـد:   مـی » ی از وقـوع آن خبـر دهنـد   رجعت محال است، مگر اینکه خدا یا خلفـاي الهـ  
 13شود. چیزي که محال ذاتی است استثناء ندارد و با اخبارِ مخِبرِ صادق، ممکن نمی

اما نظرات مرحـوم مالصـدرا دربـارة رجعـت، بـا یکـدیگر همخـوانی ندارنـد؛ وي از         
سویی، در اغلب عبارات خود و هماهنگ با دیدگاه فلسفی ـ که پیش از ایـن ذکـر شـد ـ       

 وع رجعت را محال دانسته است:  وق

بازگشت نفس از عاَلمی که در آن قرار دارد به عاَلمِ قبل از آن محال است، زیرا 
اند، و محال است که توجهـات   شان آفریده شده نفوس بر توجه به غایات ذاتی

فطري و تطورات طبیعی، انقالب پیدا کنند و به حالت قبل برگردند ... و ایـن  
که بسیاري از قواعد و احکام (فلسفی) مبتنی بر آن است و  اصلی محکم است

 14طور که در جاي خود گفتیم، ابطال تناسخ نیز مبتنی بر آن است. ما، همان
اما از سوي دیگر، صدرالمتألّهین در مواضـع دیگـري از آثـار خـود، بـه اسـتناد قـرآن        

ولـی   15دانسـته،  انـد، محـال   کریم، رجعت را براي اقوامی که با عذاب الهـی هـالك شـده   
کند که رجعت حتی نفوس کاملـه!، بـه اذن و قـدرت خـدا ممکـن اسـت و از        تصریح می

 نظر عقلی، مانعی براي آن وجود ندارد:
اند، داللت  عدم رجعت اقوام کافري که (با عذاب الهی) براي همیشه نابود شده

رجعـت  انـد،   اي هم که به حیات علم و معرفت، زنـده  کند که نفوس کامله نمی
دوباره   کنند. بنابراین، محال نیست که به اذن و قدرت خداوند، ارواح عالیه نمی

بیند، زیـرا مـوارد    به این عالم (دنیا) برگردند ... و عقل هم مانعی براي آن نمی
دست پیامبرانش،   وقوعِ مانند آن فراوان است، نظیر مردگانی که به اذن خدا و به

 16ن (علیهم السالم) زنده شدند.مانند عیسی و شمعون و دیگرا
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این عبارات مالصدرا، هم با دیگر عبارات وي و هم با فلسـفۀ او کـه بازگشـت نفـس     
مجرد به دنیا و بدن مادي را صریحاً محال دانسته اسـت، تعـارض آشـکار دارد. همچنـین     

ه ، در اینجـا بـ  »محـال عقلـی و ذاتـی، اسـتثناء نـدارد     «اشکال باال از علّامـه طباطبـایی کـه    
ویـژه نفـوس کاملـه     مالصدرا وارد است، زیرا اگر بنا بر اصول فلسفی، رجعت نفوس، بـه 

شـود و   به بدن مادي و دنیا ذاتاً محال است، امر محال، به اذن و قدرت الهـی ممکـن نمـی   
 گیرد. قدرت، به امر محال تعلق نمی

ري از فیلسـوفان  افزون بر اینها، در ایـن دیـدگاه علّامـه طباطبـایی و ملّاصـدرا و بسـیا      
اند کـه بـه مـرگ غیـر طبیعـی (ماننـد       دیگر، که رجعت را تنها براي کسانی ممکن دانسته

ابهامـات   انـد،  بیماري و ...) و پیش از رسیدن به کمال مطلوب و تجرد محض، از دنیا رفته
 شود، زیرا: و اشکاالت متعددي مشاهده می

اسالمی است، زیرا بـه نـص صـریح     این دیدگاه فلسفی، کامالً برخالف احادیث  اوالً:
روایات فراوان، بسیاري از کسانی که در زمان ظهور امام زمـان(عج) و نیـز بعـد از حیـات     

انـد و برخـی از آنـان، بـه اسـتناد روایـات، از        کنند، مؤمنان محـض  وي به دنیا رجعت می
..، و بـاالتر  اند، مانند سلمان، مقداد، اصـحاب کهـف و .   برترین اولیاي الهی و نفوس کامله

از همه، برخی از امامان معصـوم (علـیهم السـالم)، ماننـد امـام حسـین و حضـرت علـی         
 تر از ائمه (علیهم السالم) در عالم وجود دارد؟           (علیهما السالم)؛ آیا نفوسی کامل

در بسیاري موارد، مرز بین مرگ طبیعی و غیر طبیعی چنـدان دقیـق و مشـخص     ثانیاً:
مـورد مــرگ در اثــر بیمـاري، ابهــام زیــادي وجـود دارد: اگــر یکــی از      نیسـت؛ مــثالً در 

هاي طبیعی را هـم بایـد    هاي مرگ غیر طبیعی، مردن در اثر بیماري است، تمام مرگ مالك
شمار آوریم، زیرا هر کسی که، حتی در صـد سـالگی هـم     هاي غیر طبیعی به در زمرة مرگ

سکتۀ قلبی یا مغزي، از کـار افتـادن کلیـه یـا      میرد، باالخره در اثر نوعی بیماري (مانند: می
بینیم که بدون هیچ گونه عارضه و مشکل جسمی بمیـرد   میرد و کسی را نمیکبد و...) می

تا بتوانیم بگوییم به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. اگر جـوانی بیسـت سـاله در تصـادف     
نّ هشـتاد سـالگی   گـوییم و اگـر کسـی در سـ    ماشین فوت کند، به آن مرگ غیر طبیعی می

طبیعـی مـرده اسـت. امـا در چنـین مرگـی، چـه         گـوییم بـه مـرگ    سکته کند، معموالً مـی 
طبیعی و غیر طبیعـی وجـود دارد؟ اگـر فـردي در      کشی و مرزبنديِ خاصی بین مرگ خط

طبیعـی مـرده اسـت یـا غیـر       شصت، چهل یا بیست سالگی سکته کند، چطور؟؛ به مـرگ 
ین افراد ممکـن اسـت یـا نـه؟ و یـا مـثًال، دربـارة شـخص         طبیعی؟؛ و در نتیجه، رجعت ا
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طبیعی از دنیـا رفـت یـا    (ص) چگونه باید قضاوت کنیم؟ آیا وي به مرگ  حضرت رسول
طبیعی؟ چگونه بگوییم وي به مـرگ طبیعـی از دنیـا رفـت، در حـالی کـه آن       به مرگ غیر

بگـوییم وي بـه    حضرت با بیماري دنیا را وداع گفت و طبق نظـر علّامـه طباطبـایی، بایـد    
مرگ غیر طبیعی فوت کرده است. اما اگر بگوییم مـرگ آن حضـرت، غیـر طبیعـی بـوده      

 است، این سخن لوازم باطلی دارد که در ادامۀ بحث به آن اشاره خواهد شد.     
بر پایۀ دیدگاه فلسفی، کسانی کـه در دنیـا بـه هرعّلتـی بـه تجـرد کامـل عقلـی          ثالثاً:

اند ممکن است بـه دنیـا    رد نسبی و خیالی (تجرّد برزخی) ماندهاند و در مرحلۀ تج نرسیده
رجعت کنند. اما این دیدگاه برخالف این نظریۀ فلسفی است که نزول از نشـئۀ بـاالتر بـه    

تر محال است، زیرا به هر حال، مرتبۀ تجرّد برزخی باالتر از مرتبۀ مـاده اسـت    نشئۀ پایین
 برزخ به عالم دنیاي مادي باید محال باشد.        و در نتیجه، رجعت این افراد از عالم 

ت دارنـد کـه پـیش از آنکـه          بـه  17روایاتی بسیار فراوان رابعاً: صـراحت بـر ایـن دالـل
خداوند، عالم ماده و موجودات مادي را بیافریند، روح مجرّد هر انسان به صـورت منفـرد   

حضور داشـته اسـت و    18عالم ذرو مستقل، و ابتدا بی هیچ تعلّقی به ماده در عالمی به نام 
» اي بـدن ذره «اي دیگر از این عالم، روح هر انسـان بـه    سپس، بعد از خلق ماده، در مرحله

و سپس با خلق حیات دنیوي، به جنین و بدن مادري تعّلق گرفته است. اگـر قـرار باشـد،    
تعلّـق  رجعت روح مجرد به بدن مادي، نقصِ روح شمرده شود و محال باشـد، پـس بایـد    

در عالم ذر و سپس به بدن مادري در دنیا را هـم، نقـص روح   » ايبدن ذره«روح مجرّد به 
 شمار آوریم، در حالی که چنین نیست.      بدانیم و محال به

نظریۀ فلسفیِ امتناع رجعت و بسیاري از نظریات دیگر، مبتنی بـر ایـن اصـل     خامساً:
مادیت است؛ یعنـی هرچـه درجـۀ تجـرد      مالك کمال و نقص، تجرّد یا«فلسفی است که 

تـر   تر باشد ناقص تر است و هرچه به ماده و آثار آن نزدیک یک موجود بیشتر باشد، کامل
است. این اصل، نتایج و لوازم فلسـفی و کالمـیِ بسـیار زیـادي دارد کـه امتنـاع رجعـت،        

ررسـیِ ایـن اصـل و    امتناع معاد مادي، امتناع وجود عالم ذر، از جملۀ آنها اسـت. نقـد و ب  
ه نیسـت؛ امـا در         لوازم آن، بحثی مستقل و مبسوط را می طلبـد کـه جـاي آن در ایـن مقاـل

 کنیم: اینجا به چند اشاره بسنده می
از نظر کتاب و سّنت، مالك کمال، اطاعت پروردگار و کسـب مقـام قُـرب بـه او      اول:

 است نه درجۀ تجرد.
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ــ    دوم: انــد و  اریخ، بـه مـرگ طبیعــی از دنیـا رفتـه    بسـیاري از ظالمـان و جنایتکـاران ت
ویژه طبق نظریۀ مالصدرا، نفس اینان باید در اثر حرکـت جـوهري بـه تجـرد      بنابراین، به

کردنـد و در نتیجـه، بـر     محض رسیده باشد، چرا که اگر چنـین نبـود بـدن را تـرك نمـی     
کـه هنـوز در    تر از تمام مؤمنان و صالحانی باشـد  اساس اصل مذکور، نفس آنها باید کامل

 اند، و مثالً باید روح معاویه کـه بـه مـرگ    دنیا هستند و یا به مرگ غیر طبیعی از دنیا رفته
تر از روح حضرت امیرالمـؤمنین(ع) باشـد کـه بـه      طبیعی از دنیا رفته است، باالتر و کامل

 مرگ غیر طبیعی (قتل) شهید شده است.
؟ آن حضـرت بـه مـرگ    همچنین در مورد حضرت رسول اکرم(ص) چـه بایـد گفـت   

ـ شـهادت) از دنیـا رفـت، یعنـی بـر اسـاس فلسـفۀ         غیـر طبیعـی (بیمـاري یـا ـ بـه قـولی       
صدرالمتألهین، وي هنگامی از دنیا رفت که هنوز روح مطهرش، در اثر حرکـت جـوهري،   
به درجۀ تجرد محض عقالنی نرسیده است، چرا که اگر پیش از آن رسیده بود، بـه طـور   

رفـت. حـال طبـق مبـانی      شد و زودتر از دنیا مـی  نیاز می ق به بدن بیطبیعی روحش از تعّل
مالصدرا، آن حضرت باید در  حالت وجود مثالیِ نیمه مجرد، به عالم برزخ، منتقـل شـود   
و در آنجا به سربرد. بدین ترتیب، بـا معیـار فیلسـوفان و بـه ویـژه مالصـدرا در کمـال و        

انـد (حتـی اگـر معاویـه و ... باشـد) ـ و بـه         نقص، کسانی که به مرگ طبیعی از دنیا رفتـه 
همین دلیل روح آنها باید به تجرد محض رسیده باشـد تـا بتوانـد از بـدن منقطـع شـود ـ        

 تر باشند.        تري دارد، کامل باید از روح حضرت رسول اکرم (ص) که درجۀ تجرد پایین
خالف خـود و کسـب   کسانی در دنیا هستند، که در زندگی دنیا با اعمال دائمیِ  سوم:

رونـد و در جهـت نـزول     صفات ناپسند و غیر اخالقی، همواره رو به نقصِ روز افزون می
کنند. از سوي دیگر بنابر حرکت جـوهري ـ کـه حرکتـی اشـتدادي و رو       نفس حرکت می

به تجرّد و در نتیجه، بر اساس معیارهاي فلسفی، رو به کمال است ـ نفس این افـراد بایـد    
تر شود. حـال پرسـش ایـن اسـت کـه بـاالخره ایـن افـراد، در پایـان           تر و کامل دائماً کامل

انـد، رجعـت آنهـا     اند یا ناقص؟؛ و نهایتاً چون ناقص مانده زندگی دنیاییِ خود، کامل شده
انـد و بسـیاري از آنهـا بـه مـرگ طبیعـی        ممکن است، یـا چـون بـه کمـالِ تجـرّد رسـیده      

     شان محال است؟             میرند، رجعت می
رفـت دیگـري نیـز بـراي خـروج از       اما غیر از آنچـه گفتـه شـد، مالصـدرا راه بـرون     

اشکاالت مربوط به امتناع رجعت از دیدگاه فلسفی، اندیشیده است: بـه زعـم وي، محـال    
است نفس شخصی پس از مرگ به بدنی غیر از بـدن دنیـایی خـود بـازگردد، امـا ممکـن       
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بدن قبلیِ دنیاییِ خود بازگردد، زیرا ایـن بـدن،   است و محال نیست که نفس وي به همان 
بدِن خود او است نه بدنِ فردي دیگـر، و از ایـن رو تعلّـق مجـدد بـه بـدنِ خـود محـال         

 نیست. 
ملا كان للنفوس البرشية نحو آخر من الوجود غري الوجود التعلقي االنفعايل 

طاعها فقد ثبت و الطبيعي ... و ذلك الوجود يستحيل تعلقه بامدة بدنية بعد انق
حتقق أن انتقال نفس عن بدن إىل بدن آخر مستحيل ... فالتناسخ بمعنى انتقال 

  19. النفس من بدن عنرصي أو طبيعي إىل بدن آخر منفصل عن األول حمال
نفوس بشري، غیر از وجود تعلّقیِ انفعالی طبیعی، نحـوة وجـود دیگـري هـم     

، بعـد از انقطـاع نفـس از بـدن،     دارند ... و محال است که این نحوه از وجود
دوباره به بدنی مادي تعلّق بگیرد. بدین ترتیب ثابت و محّقـق شـد کـه انتقـال     
نفس از بدنی به بدن دیگر محال است ... پس تناسخ بـه معنـاي انتقـال نفـس     

 است از بدن عنصري و طبیعی به بدنی دیگر که غیر از بدن اول است.
امتنـاع مجـدد تعلّـق    «عباراتی دیگر، از اصل فلسفی گرچه مالصدرا، در این عبارت و 

گیرد، امـا تناسـخ و رجعـت هـر دو     براي امتناع تناسخ بهره می» نفس به بدن بعد از مرگ
 نفس، بعد از مرگ، دوباره بـه بـدنی مـادي در دنیـا تعلّـق مـی      «اند که در این امر مشترك

خ است، بلکه امتناع رجعت هـم از  و از این رو این اصل نه تنها مستلزم امتناع تناس» گیرد
 شود.آن نتیجه می

 رهاند، زیرا:اما راهکار مزبور هم، صدرالمتألهین را از اشکال مذکور نمی

بنا بر اصل فلسفیِ مزبور و دیگر اصول مالصدرا، مالك امتنـاع رجعـت ـ و نیـز      اوالً:
کـم،  و یـا دسـت  امتناع تناسخ و معاد مادي ـ همین است که محال ذاتی است که نفـوس،   

انـد و از  نفوس کامل که از لحظۀ مرگ به بعد، به مرحلـۀ تجـرّد محـض عقالنـی رسـیده     
اند، دوباره به بدن مادي برگردند، زیـرا الزمـۀ آن بازگشـت    نیاز شدهتعّلق به بدن مادي بی

نفس از کمال به نقص و از فعل به قوه است که امري ممتنع اسـت، نـه اینکـه بـدنی کـه      
گردد، بدن دنیاییِ خود وي است یـا بـدن فـردي دیگـر. اگـر بازگشـت       ن بازمینفس به آ

نفس به بدنی که هر فرد در دنیا داشته است، ممکن باشد، پـس چـرا صـدرالمتألهین معـاد     
شـود؟ چـون در اینجـا هـم ممکـن اسـت       کند و به معاد مثالی قائـل مـی  مادي را انکار می

 همان بدنی که در دنیـا داشـته اسـت تعلّـق مـی     کسی بگوید که در معاد، روح هر فرد به 

 گیرد و بدین ترتیب لزومی به انکار معاد مادي و قول به معاد مثالی نیست.
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نظـر کنـیم، ادعـاي وي    اگر فرضاً از دیگر اشکاالت سخن صدرا در بـاال صـرف   ثانیاً:
ه تـا  تواند صادق باشد که زمان زیادي از مـرگ فـرد نگذشـت   هایی میتنها در مورد رجعت

اجزاي بدنش در طول زمان، متالشی شده، و بـه مـرور جـزء اجـزاي بـدن دیگـران قـرار        
هـاي بعـد، جـزء بـدن دیگـران شـود، در       گیرد، زیرا اگر اجزاي پوسیدة بدن در طول سال

آن فرد سخن گفـت و یـک بـدن ـ و یـا دسـت      » خود«توان از بدنِ این صورت دیگر نمی
اش تنهـا بـه یـک فـرد      شود و تعّلقین فرد مشترك میـ میان چند کم، بخشی از اجزاي آن

دهد، در حالی کـه بـه اسـتناد برخـی متـون دینـی، از مـرگ برخـی         خاص را از دست می
گذرد و در این صورت، طبق معیـار صـدرا   ها و یا چند هزار سال میکنندگان، قرنرجعت

 که در باال ذکر شد، رجعت چنین افرادي باید محال باشد.                
ا افـزون براینکـه     ي     «امـرجعـت را ممتنــع  »امتنــاع تعلّـق مجـدد نفـس بــه بـدن مـاد ،

گرداند، مالصدرا در مباحث نفس، اصول دیگري هم دارد که مسـتلزم امتنـاع رجعـت     می
در « 20است. از جمله، وي معتقد است که افـزون بـر نشـئۀ عقلـی نفـس در قـوس نـزول       

فـوس متکثـر بـا عقـل مفـارق، پـس از       مورد قوس صعود نفس نیز گاه سـخن از اتحـاد ن  
 »:آید مفارقت از عالم طبیعت، به میان می

عند استكامهلا متحدة بالعقـل املفـارق كـام عليـه أفضـل   و يف النشأة العقلية يكون
 21األقدمني.

طور که واالترین (حکیمانِ) پیشین معتقد بودند، نفـس در نشـأة عقلـی،     همان
رسـد) بـا    از بدن که به تجرّد عقلی می هنگام استکمالش (یعنی هنگام مفارقت

 یابد.  عقل مفارق اتحاد می
انجامـد،   این دیدگاه نیز آشکارا هم به نفی معاد و هم به نفی رجعت نفوس فـردي مـی  

زیرا از آنجا که عالم عقل، عالم وحدت و بساطت است و هیچ کثرت و ترکیبـی در آنجـا   
رفـتن کثـرت نفـوس جزئـی و فـردي       نیست، اتحاد نفوس با عالم عقل، مسـتلزم از بـین  

شود، و این آشکارا متعارض است با صریح آیات و روایات، کـه داللـت بـر بازگشـت      می
نفوس فردي به بدن ـ چه در معاد و چه در رجعت ـ دارند. استاد مصـباح یـزدي، ضـمن       

تعـارض مزبـور را چنـین     22انتقاداتی چند بر این تفسیر مالصدرا از قوس صـعود نفـس،  
 دهد: یتوضیح م

بما هی در نظر ایشان (مالصدرا) پس از مرگ و متالشی شدن بدن، نفس نیز، 
شود و از طریق فنا در صور برزخی یـا عقلـی، نحـوة وجـود      ، منعدم مینفس

یابد. اگر مقصود مصنّف این باشد که نفس، پـس از مـرگ، هویـت     دیگري می
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ا عقلی متحـد  دهد و با موجودات برزخی ی جزئی و معین خود را از دست می
شـود، دیـدگاه او بـا ظـواهر بلکـه      تعلّقی آن کامالً مبدل مـی گردد و وجود  می

نصوص برخی آیات قرآن سازگار نیست، زیرا الزمۀ تفسیر بـاال آن اسـت کـه    
پس از مرگ، بازگشت نفس جزئی به بدن محال باشد، چرا که اساسـاً پـس از   

اي گر، مدلول صریح پارهمرگ اثري از نفس جزئی در میان نیست. از سوي دی
آیات قرآنی این است که نفس جزئی پس از مفارقت از بدن دوباره به آن تعلّق 

 ... . 23پذیرفته است. براي مثال در قرآن آمده است

شود، معناي صریح آیه آن است کـه نفـس جزئـی    گونه که مالحظه می همان   
دوبـاره بـه   شخص مذکور پس از مفارقت از بدن و پس از گذشت صد سـال،  

کند و این معنا تنها در صورتی صـحیح اسـت کـه پـس از      بدن او بازگشت می
مرگ، نفس او به همان هویت شخصی و نفسانی خود باقی مانده باشد. در غیر 
این صورت، بازگشت نفس به بدن مستلزم اعادة معدوم خواهد بود. بنـابراین،  

خاص خـود را از  اگر مقصود مصنّف این باشد که نفس پس از مرگ تشخص 
توان معناي صریح گردد، دیگر نمیدهد و در موجودات عالی فانی میدست می

 آیۀ فوق را تبیین کرد.
نیز، که از مسلمات اعتقادي شیعه است، با فناي نفس در » رجعت«اعتقاد به    

اند که به سبب التـزام شـدید   عالم مثال یا عقل سازگار نیست. البته کسانی بوده
اند، ولی حق آن اسـت کـه   ، آیات مخالف با این دیدگاه را تأویل کردهبه فلسفه

 این گروه از ادلّۀ دینی به هیچ وجه قابل تأویل نیست ... .

حاصل آنکه، براي پرهیز از مخالفت با مـدلول صـریح آیـات قرآنـی، بایـد         
کنـد  بپذیریم که نفس پس از مرگ، هویت نفسانی و شخصی خود را حفظ می

 هویـت شخصـی  که ظاهراً مستلزم انعـدام  » فنا«صورت، دیگر مسألۀ  و در این
    24نفس است، مردود خواهد بود.

نظـر از عبـارات    به هر حال، نتیجۀ مجمـوع آنچـه گفتـه شـد ایـن اسـت کـه صـرف        
معدودي که در آنها برخی فیلسـوفان (ماننـد مالصـدرا و یـا دیگـران)، بـرخالف اصـول        

انـد،   کامله و یا برخی دیگـر از افـراد ممکـن دانسـته    فلسفی، رجعت را، حتی براي نفوس 
مسلّم این است که آموزة رجعت، که از تعالیم قطعیِ وحیانیِ قـرآن و احادیـث اسـت، بـا     

 توان این دو را با هم آشتی داد. نظریات فلسفی و لوازم آنها منافات دارد و نمی
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 ها نوشت پی
هاي مکتـب   اند و به همین دلیل از ضروریات و شاخصه . بسیاري از علماي اهل سنّت، منکر رجعت1

اي از احادیث، تصریح شده است که منکـران رجعـت، مـؤمن و     ارهشیعه، اعتقاد به رجعت است. در پ
 ). 161و  101، حح باب الرجعة، 53، ج نواربحار األشوند (از جمله:  شیعه شمرده نمی

اما انکار رجعت به وسیله اهل سنّت، بسیار جاي تعجب دارد، زیرا حتی در منابع اهـل سـنّت هـم،       
 بلکه به معناي کلّیِ زنده شدنِ مردگان در دنیا) متواتر است؛ »جعتر«روایات رجعت (نه لزوماً با لفظ ،

مالحم آخرالزمان، کتاب الفتن، خروج : اند، مانند آنان این روایات را در ابواب پراکنده و گوناگونی آورده
بین  الرجعةُ «و ... . براي اطالع بیشتر در این مورد، ر.ك. به کتاب  ارشاط الساعة، عالمات و دابة االرض

. مشخصات کامـل کتـاب در   277 -215، و 176-174، تألیف شیخ محمد سند، صص »الظهور و المعاد
 فهرست منابع آمده است. 

. رجعت، معنایی عام و معنایی خاص دارد. معناي عام آن، همان زنده شدنِ مردگـانی از گذشـته در   2
کرده است؛ اما معناي خاص رجعت، هاي گوناگون است که قرآن به برخی از مصادیق آن تصریح  زمان

زنده شدنِ بعضی از مردگان در زمان ظهور امام زمان (عج) و نیز رجعت ائمه (علیهم السالم) است. در 
 این مقاله، مراد ما، معناي عام رجعت است.  

ا دارد، ه . افزون بر اینکه ظاهر این آیات اشاره به رجعت برخی انسان11و غافر/ 95و انبیاء/ 83. نمل/ 3
کنند. اما در قرآن آیات بسیار زیادي هسـت کـه روایـات،     احادیث ذیل آنها نیز به این امر تصریح می

االيقـاظ مـن «اند. مرحوم حرّ عاملی(ره) در باب سوم از کتـاب   مضون آنها را به رجعت تأویل کرده
وایـات، آنهـا را   کند کـه ر  که در موضوع رجعت نگاشته است، شصت و چهار آیه را ذکر می» اهلجعة

شود که تعداد این آیات، بسیار بیش  اند و متذکر می مربوط به رجعت دانسته و یا به رجعت تأویل کرده
از اینها است. همچنین وي در مقدمۀ کتاب، احادیث رجعت را فراتر از حد تواتر دانسته است و در متن 

آیـه و دلیـل در اثبـات رجعـت     شود که بیش از ششصد و بیست حدیث،  )، متذکر می425کتاب (ص 
 تواند تعداد این احادیث را به دو برابر برساند.   تري کند می آورده و اگر بخواهد تتبع کامل

)؛ هزاران نفري که چون از جهاد گریختند، خداوند 73-67اسرائیل (بقره/ . مانند زنده شدنِ: مقتول بنی 4
)؛  243ي یکی از پیامبران) آنان را زنده کرد (بقره/شان جان آنها را گرفت و سپس (به دعا براي مجازات

جمعـی از قـوم حضـرت     )؛259پیامبري که خداوند او را صد سال میراند و سپس زنده کـرد؛ (بقـره/  
)؛ مردگانی با معجزة 56-55موسی(ع) که با عذاب الهی کشته و سپس با دعاي وي زنده شدند (بقره/

 ).84-83؛ و فرزندان حضرت ایوب(ع) (انبیاء/)49، آل عمران/110حضرت عیسی(ع) (مائده/

همچنین ماجراهاي زنده شدن االغ یکی از پیامبران، بعد از گذشت صد سال از مرگ حیـوان و نیـز      
چهار پرندة کشته شده و زنده شدن آنها به وسیلۀ خداوند، براي نشان دادن امکان و نحوة معاد بـه آن  

)، گرچه از مصادیق رجعت در مورد حیوانات است، امـا  260-259پیامبر و حضرت ابراهیم(ع) (بقره/
هاي مرده در دنیا هم هسـت،   کند، مسلماً قادر به احیاي انسان خداوندي که حیوانات مرده را زنده می

 زیرا براي قدرت نامتناهیِ او احیاي انسان و حیوان فرقی ندارد.  

. در ایـن  144-39، صص باب الرجعة، 53ج  ،.: بحار االنوار. براي آگاهی از روایات رجعت، ر.ك 5
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 باب، بیش از یکصد و پنجاه حدیث درباره رجعت آمده است.
. عالمـه  123 -122، صـص  53، ج نواربحار األ؛ به نقل از: 559 -558، صص: 15 . تفسیر نمونه، ج 6

رجعـت و  مجلسی در اینجا تعدادي از علماي بزرگ و مورد اعتماد را که بیش از پنجـاه اثـر دربـارة    
 برد. اند، همراه با عنوان بعضی از این تألیفات، نام می روایات آن، و در پاسخ به منکران نگاشته

معناها املشرتك كانت   مسألة الرجعة التى استفيدت من القرآن و دلت عليها نصوص كثرية،و اذا لوحظ.  7
ن قبل اهل السنة و بعض الباحثني متواترة، و قد ادعى عليها االمجاع بل رضورة املذهب،و نوقش فيها م

 بمناقشات يسهل ردها عىل ضوء ظواهر اآليات او نصوصها،و ضوء احاديث متظافرة تتناول مسألة الرجعة
 ).98، ص 1، جشرح ا صول الکافی(

ية مذهب الرجعة و     قد صح عندنا بالروايات املتظافرة عن أئمتنا و ساداتنا من أهل بيت النبوة و العلم حقّ
 ).76، ص 5، ج تفسیر القرآن الکریم( .عليه و عليهم السالم -عها عند ظهور قائم آل حممدوقو

 سورة بقره. 210، ذیل آیۀ 107، ص 2، جالمیزان.  8
، 9، و ج 81، ص 2، ج اسـفار کند؛ از جمله:  . مالصدرا در عبارات فراوانی به این مطلب تصریح می 9

امتناع عود ما خرج من القوة إىل الفعل إىل القوة ثانياً  گوید: می. عالمه طباطبایی نیز در این مورد 16ص 
این مطلب حق و  ).206، ص 1، ج المیزان( .)؛ و نزدیک به همین عبارات107، ص 2، جالمیزان( حـق

درست است که چیزي که از قوه به فعل رسیده است ، محال است که دوباره از فعلیت به حالت قـوه  
 بازگردد.

 .4، ص 9ج  ،اسفار.  10

ویژه فلسفۀ  . این پاسخ اختصاص به مرحوم عّلامه ندارد؛ بسیاري از کسانی که به نظرات فلسفی، به 11
 دهند. صدرایی معتقدند، شبیه همین پاسخ را می

ما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوة إىل الفعل إىل القوة ثانياً حق لكن الصغر ممنوعة فإنه إنام يلزم .  12
ل املذكور يف إحياء املوتى و رجوعهم إىل الدنيا بعد اخلروج عنها إذا كان ذلك بعد املوت الطبيعي الذي املحا

افرتضوه، و هو أن تفارق النفس البدن بعد خروجها من القوة إىل الفعل خروجا تاما ثم مفارقتها البدن 
 يستلزم الرجوع إىل الدنيا بعده بطباعها. و أما املوت االخرتامي الذي يكون بقرس قارس كقتل أو مرض فال

حمذورا، فإن من اجلائز أن يستعد اإلنسان لكامل موجود يف زمان بعد زمان حياته الدنيوية األوىل فيموت ثم 
حييى حليازة الكامل املعد له يف الزمان الثاين، أو يستعد لكامل مرشوط بتخلل حياة ما يف الربزخ فيعود إىل الدنيا 

، فيجوز عىل أحد الفرضني الرجعة إىل الدنيا من غري حمذور املحال و متام الكالم موكول بعد استيفاء الرشط
 سورة بقره). 210، ذیل آیۀ 107، ص 2، جالمیزان( إىل غري هذا املقام

 سورة بقره. 210، ذیل آیۀ 107، ص 2، جالمیزان.  13

قة عليها، الن الطبائع مفطورة عىل علمت من استحالة رجوع النفوس من نشأة وقعوا فيها اىل نشأة ساب.  14
رات الطبيعية ممتنعة االنعكاس و االنقالب ... و هذا  هات الفطرية و التطوّ التوجه اىل غاياهتا الذاتية، و التوجّ
 أصل متني قد ابتنى عليه كثري من القواعد و األحكام و قد بنينا عليه إبطال التناسخ كام هو مذكور يف مقامه

 ).158، ص 5، ج کریمتفسیر القرآن ال(

مالصدرا به استناد همین اصل است که معاد ماديِ عنصري، یعنی بازگشت نفـس بـه بـدن مـادي و        
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ع بازگشت همچنین براي اطالع از دیگر عبارات مالصدرا دربارة امتناداند.  خاکی  در معاد را محال می
 . 22، 21، 16، صص 9، ج اسفار: نفس مجرد به دنیا، ر.ك

آید که رجعت، شامل اقـوامی کـه بـا     ) برمی31و یس/ 95ظاهر برخی آیات قرآن کریم (انبیاء/. از  15
 شود. اند (عذاب استیصال) نمی عذاب االهی نابود شده

فان عدم رجعة قرون من الكفرة الناقصني اهلالكني هالك األبد ال يدل عىل عدم رجعة غريهم من  .  16
العرفان، فال استحالة يف انزال األرواح العالية بإذن اهللاّ و قدرته يف هذا  النفوس الكاملة احليّة بحياة العلم و

العامل ... و العقل أيضا ال يمنعه لوقوع مثله كثريا، من احياء املوتى بإذن اهللاّ بيد أنبيائه كعيسى و شمعون و 
 .)76 -75، صص 5، ج تفسیر القرآن الکریم( عىل نبينا و آله و عليهم السالم  -غريمها

. به تصریح بسیاري از علماي بزرگ اسالم، روایات مربوط به عالم ذر، نه تنها متواتر، بلکـه فـوق    17
تواتر است. براي آگاهی از تصریح برخی از آنان به صـحت و تـواتر احادیـث عـالم ذر و پاسـخ بـه       

می و فلسفی دربارة کال پاسخ به اشکاالت«اشکاالت منکران عالَم ذر، رجوع کنید به مقالۀ: علی افضلی، 
دانشکدة پردیس قم)، سال ششـم،   -(دانشگاه تهران » فلسفۀ دین« ، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ »عالم ذر

 . 1388شمارة چهارم، زمستان 

. مراد از عالم ذر در اینجا، و بر اساس روایات فوق متواتر، عاَلمی است پیش از عالم دنیا که در آن  18
هایی خاص ـ که در رأس آنها معرفـت شـهودي و بـی    داشته و معرفتها حضور روح یکایک انسان

واسطۀ پروردگار ـ قرار داشته به آنها عرضه شده است و از هر یک از افـراد بشـر، بـه دلیـل عقـل و       
هاي گوناگون بندگی و اطاعت خداوند گرفته شـده  اختیاري که خداوند به آنها عطا کرده بود امتحان

ها و بدون هیچ گونه آمیختگی و تعّلق به مـاده  ن عالم، صرفاً روح مجرّد انساناي از ایاست. در مرتبه
آفریده شده و » ايبدن ذره«اي دیگر براي  هر روح انسان، بدنی خاص به نام  حضور داشته و در مرتبه

تولّد از  روح به آن تعّلق گرفته است. عالم ذر براي هر یک از ارواح، از اواسط دوران جنینی یا از زمان
رسد، هرچند این عالم براي هر یک از  مادر ـ که آغاز زندگیِ دنیایی براي هر فرد است ـ به پایان می  

اند ادامه دارد؛ در مقاالت گوناگونی که نگارنده دربارة عالم  ارواح کسانی که هنوز از مادر متولد نشده
 ه است.   ذر، نگاشته است، توضیحات بیشتري در بارة این عالم داده شد

 4، ص 9، ج اسفار.  19

. منظور این مطلب است که نفوس انسانی، پیش از آن که به بدن مادي تعّلق بگیرند، در عالم عقول،  20
در مرتبۀ علّت وجوديِ خود که از سنخ عقول مفارق است، به «اند، یعنی همۀ آنها کینونت عقلی داشته

بر یک اصل فلسفی است که بر اساس آن، هـر معلـولی در   تر وجود دارند. این مدعا مبتنی نحو کامل
مرتبۀ علّت تامۀ خود، حضور دارد. بنابراین ... نفس قبل از تعّلق به بدن به وصف وحدت و بساطت و 

» تجرّد، در مرتبۀ عقول مفارق، محقق است. البته، در این مرحله، هنوز از کثرت نفوس، خبري نیست
 ).281دوم، ص  ، جزءالسفار االربعةا هشتم(مصباح یزدي، شرح جلد 

 . استاد مصباح یزدي، این عبارت را، به عنوان نمونه، از صدرالمتألهین نقل می352، ص 8 ، جاسفار.  21

    کند.   

، و 310 – 309دوم، صص  جزء ،االسفار االربعة. از جمله، ر.ك: مصباح یزدي، شرح جلد هشتم  22
334 – 337. 
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کند که در آن آمده است: خداوند، پیامبري را صد سـال   اي اشاره می جا به آیه. استاد مصباح در این 23
سورة بقره، که اشاره به مردن و سپس زنده  243)، و نیز به آیۀ 259میراند و سپس او را زنده کرد (بقره/

 کند. شدن گروهی از مردم می

 .352 – 350دوم، صص  ، جزءربعةسفار األاأل. مصباح یزدي، شرح جلد هشتم  24
 

 منابع

 قرآن کریم -
فلسفۀ «، فصلنامۀ علمی پژوهشیِ پاسخ به اشکاالت کالمی و فلسفی دربارة عالم ذرافضلی، علی،  -

  .1388دانشکدة پردیس قم)، سال ششم، شمارة چهارم، زمستان  -تهران  (دانشگاه» دین
   .1386ما، قم،  ، دلیلااليقاظ من اهلجعة بالربهان علی الرجعةحرّ عاملی، محمد بن الحسن،  -

 . 1393، بهار قلوب، اصفهان، الرجعةُ بني الظهور و املعادسند، شیخ محمد،  -
احیاء التراث العربـی،   دار احلكمة املتعالية فی االسفار االربعة العقلية،محمد،  24،الدین شیرازيصدر -

   .1981بیروت، 

واجـوى، محمـد،   جلـد)، محقـق/ مصـحح: خ    4( شرح اصول الکافیالدین شیرازي، محمد، صدر -
 . 1383مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، تهران، 
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