
 94ـ  67، ص 1390، سال دوم، شماره سوم، پاییز    

Ma'rifat-i Kalami ، Vol.2. No.3, Fall, 2011 

  
  
  
  

  و رجعت يان هندیدر اد تناسخ ةبه آموز یقیتطب ینگاه
 *يازین یاحمدعل

  يدهكچ
ـ مشـابه آن در اد  يهـا  ن با آموزهيد يكمربوط به  يها مقايسة آموزه شـف  كگـر و  يان دي

كند. يكي از اركان اديـان    يم كمك ينيد يق باورهايبه فهم عمها، زات آنيتشابهات و تما
هر موجود زنده است. در مذهب ا يرر انسان كباور به تولد م يتناسخ به معنا ةآموزشرقي، 
ا پس ياز درگذشتگان مقارن  يا به مجموعه يرجعت با مفهوم بازگشت زندگ ةآموزشيعه، 

يك منشأ  ن دو آموزهيه اكشود  يگمان م يمطرح است. گاه يامام مهد ياز نهضت جهان
رو،  نياي از مسلمانان سرايت كرده است. ازبرخبه گر يان دياز اددارند و اعتقاد به رجعت، 

 يو بـازخوان  ينسبت رجعت و تناسخ مورد تأمل و بررس ن ادعا الزم استيا يبررس يبرا
ن دو آموزه، يا يها ها و تفاوت شباهت يرسو بر ن مسئله ابعاد گوناگون دارديرد. ايقرار گ

ـ سازد  مي ق حاضر روشنياست. تحقروي  ة پيشمقصود مقال ـ ه آن دو، از حك ، يث مبـان ي
 و لوازم دو آموزه يل مبانيبه تحل يقين مقاله به روش تطبيان و اهداف تفاوت دارند. اكار

  پردازد. مي
 تشابه. ،تفاوت ،عهيارمه، هندو، شك: تناسخ، رجعت، ها هواژكليد
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  مقدمه
  محورها و ساختار پژوهش ،ان مسئلهيب

لفـان معانـد شـیعه یـا     اختصاص دارد، رجعـت اسـت. مخا  شیعه ه به مذهب ک ییها از آموزه یکی
آن را بـا  کـرده و برخـی    یعه تلقـ یضـعف شـ   و نقطـه  یانحرافاي  دهیعقرا ن آموزه یاافراد ناآگاه، 

رو،  نیـ از اانـد.   دانسـته  یکـی سم مطرح است، یاز جمله هندوئ یان شرقیادبعضی از ه در کتناسخ 
دارنـد.  بـا یکـدیگر    یو رجعـت چـه نسـبت    يان هنـد یـ ه تناسـخ در اد کـ شود  یالزم است بررس

ي ان هنـد یـ ه در ادکـ گونـه   تناسـخ آن «ینکـه  عبارت است از اپژوهش ن یا یاصلپرسش ن یبنابرا
یـن پـژوهش،   در ا یفرعـ هـاي   پرسـش ». دارد؟ یرجعـت چـه نسـبت   آموزة شیعی با مطرح است، 

دام اسـت؟ تناسـخ در   کـ سـت؟ انـواع تناسـخ    یتناسـخ چ  ل خواهـد بـود:  یذ يل از محورهاکمتش
رجعـت اسـت و    ةآمـوز یـن پـژوهش،   گـر ا یدیۀ استوار است؟ سو یمبانکدام بر  يهندهاي  نییآ

هـاي   وزهدر آمـ  یگـاه یسـت و چـه جا  یرجعـت چ : آن مطـرح اسـت   ةبارها در پرسشر همان ینظ
پـس از پاسـخ   دارد؟  ین تنـاف یـ دهاي  ا رجعت با عقل و آموزهیدام است؟ آکآن  ۀادلیعه دارد؟ ش

وشـد  ک مـی  قیـ ن تحقیـ دارد؟ ا یه رجعت با تناسخ چه نسـبت کگردد  میمشخص ها  به این پرسش
ان و اهـداف دو آمـوزه   کـ ار یمبـان  یسـت یعه، چین هندو و مذهب شـ ییآ یبا استفاده از منابع اصل

و ی سـت یبخـش اول بـه چ  : افتـه اسـت  ین مقاله در سه بخش سـامان  ین منظور، ای. بدکندن ییتبرا 
ـ یـ قـت، ب یح حقیبه توض بخش دوم؛ انواع تناسخ اختصاص دارد دالیـل   یرجعـت و بررسـ   ۀان ادل

 و نقـاط اخـتالف   كآن دو، مواضـع اشـترا   ۀسیبا مقا؛ و بخش سوم، پردازد می موافقان و مخالفان
  دهد.   می را نشانآنها 

  قيتحق ةنيشيپ
یشـوران بـوده اسـت؛ امـا     رباز مـورد توجـه پژوهشـگران و اند   یاز ددو موضوع رجعت و تناسخ، 

صـورت نگرفتـه اسـت.     یافکـ الزم و  یپژوهشـ ي، ا سـه یصـورت مقا  بـه ین دو موضـوع،  باره ادر
ـ  الهجعـۀ  قاظ مـن  یاالمانند هاي متقدم،  تابکبر ی، افزون لکصورت  به ـ  یبالبرهـان عل  ۀالرجع

آنهـا   از یه بـه برخـ  کـ ن موضـوع نگاشـته شـده اسـت     یدر ا يآثار راًیاخ ،یخ حر عاملیشۀ نوشت
و ، حسـن طـارمی   ۀنوشـت ، ثیدگاه عقل، قرآن و حـد یرجعت از دتاب کشود: در دو  می اشاره

در موضـوع رجعـت    یجـامع  نسـبتاً  یبررسـ  ،طـاهري ورسـی   ۀنوشـت ، ات دوبارهیا حیرجعت 
منـدرج در  ، وحیـد پزشـکی   ۀنوشـت ، نـه ین جییرمه و سمساره در آک ۀانجام شده است. در مقال

عالمـه  اسـت.  شـده  بحـث  ینـه  ن جیـی ز تناسـخ از نگـاه آ  یـ ن 48مسسـل   رة، شـما هفت آسـمان 
رجعـت   ،نمـل  ةسـور  83 یـۀ ل آیـ ذپانزدهم  ز در جلدیو ن ،زانیالمتفسیر در جلد دوم ، طباطبائی
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در را  یـت ب ات منقـول از اهـل  یـ روااست. ایشان پاسخ داده  ،االتکو به اشگذاشته بحث به را 
ـ رجعت از دتاب کدانسته است.  لۀمتواتر و تام الدالباب، ن یا ـ  ۀلمـان برجسـت  کدگاه متی  یعیش

سـب بـا موضـوع حاضـر اسـت.      متنا يا تـا انـدازه  ، اصـغر بهمنـی   ۀنوشت، آن با تناسخ ۀو رابطه
منتشـر   یعلـم الـنفس فلسـف   با عنوان  ،فیاضیاستاد هاي  در ضمن مجموعه درسبحث تناسخ، 

ـ تناسـخ از د تاب کدر . همچنین استشده  ـ  ی  ،محمـدتقی یوسـفی   ۀنوشـت ، یدگاه عقـل و وح
ه مالحظـه  ي کـ شـده اسـت. در آثـار    یل بررسـ یتفص بهی، اسالمفیلسوفان تناسخ مطابق اصطالح 

آن بـا  هـاي   وتآن اسـتفاده نشـده اسـت، تفـا     یاز منابع اصل ،ن تناسخییه در تبینکشد، افزون بر ا
شـده  توجـه   یاسـالم  ۀتناسخ مطـرح در فلسـف  یشتر به ده و بین نگردیی، تبيرجعت از لحاظ مباد

  شود.یاد شده پرهیز  ۀصیشده است از دو نق ین پژوهش سعیاست. در ا

  بخش نخست: تناسخ
ی سرنوشـت انسـان پـس از مـرگ، نـاظر      عنـ ی، يمهـم بشـر   يهـا  از دغدغه یکیآموزة تناسخ به 

را   ن پرسـش یـ ن جهـان، ا یـ در ا یل آنان بـه ادامـۀ زنـدگ   یوجود تمامشاهدة مرگ افراد، بااست. 
ار انسـان  کـ ان یـ ا مـرگ پا یـ ه سرنوشت انسان پس از مرگ چه خواهد شد؟ آکرده است کمطرح 
 افت؟  یاستمرار خواهد  يا گونه به یا زندگیاست 

را  یات واقعـ یـ رگونـه ح ان هیـ گرا ن پرسش داده شـده اسـت. مـاده   یبه ا یگوناگون يها پاسخ
کنند. ادیان ابراهیمی در پاسخ به این پرسش، آموزة معـاد و زنـدگی دوبـاره     پس از مرگ انکار می

هـا اعتقـاد بـه     اند که تناسب اخالقی با این جهان دارد. یکی از پاسخ در جهان دیگر را مطرح کرده
  اساس تناسب اخالقی است.تناسخ، یعنی انتقال روح انسان به بدن دیگر در همین دنیا بر 

ان کـ مهـم و ار  ياز باورهـا  یکـی ا هر موجود زنده، یرر انسان کۀ تناسخ و باور به تولد مینظر
ز یـ شـرفته ن یو پ يان مـذاهب بـدو  یـ اگرچه به آنان اختصاص ندارد و در م؛ ستیین هندوآ یاصل

لمانان، اعتقـاد  لمـۀ شـهادت شـعار مسـ    که کـ گونه  ، همانابوریحان بیرونیبه گفتۀ  1شود. یده مید
به سه اقنوم شاخصۀ ترسایان و تعطیلی روز شنبه نشان جهودان است، باور به تناسخ نیـز عالمـت   

  2.ستین هندوان است. اگر کسی به تناسخ اعتقاد نداشته باشد، در شمار پیروان آیین هندو

  مفهوم تناسخ
  تناسخ در لغت

ـ  یگـز  يمانند، جـا  یمختلف یه در معانکنسخ است  ةتناسخ از ماد و انتقـال   ییجـا  هن سـاختن، جاب
 يان برداشـتن و انتقـال دادن بـرا   یـ همچون از ماي  یز معانینمصباح المنیر در  3ار رفته است.کبه 
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بـا نـص    یم شـرع کـ ابطـال ح کتـاب،   يبـردار  یـن واژه در معنـاي نسـخه   ر شده است. اکنسخ ذ
یـراث،  م میش از تقسـ یوارثـان پـ   یِدرپـ  یز مرگ پـ یو نی آمدن اعصار و قرون، اپیپیگر، د یشرع

  4استعمال شده است.

  تناسخ در اصطالح
ن یـ ار رفتـه اسـت. در ا  کـ متعـدد بـه    یتناسـخ در معـان   ،مختلـف هـاي   دگاهیو د یبر اساس مبان

یم. بحـث  پـرداز  مـی  به شـرح مفهـوم مـورد نظـر     ،ف و اصطالحیضمن اشاره به چند تعر ،مجال
، مفســران ،لمــانکمت ،ان و مــذاهبیــادپژوهشــگران  ،پژوهــان نیــالجملــه در آثــار د یفــتناســخ، 

ل یـ و تحل یسـت یان چیـ ف و بیـ شـتر بـه تعر  یبی، اما در آثـار فلسـف  محدثان و عارفان مطرح بوده؛ 
لســوفان مســلمان را یف چنــد تــن از فیــتعردر ادامــه  ،رو نیــازا؛ ت آن توجــه شــده اســتیــماه

  م.یزپردا ي میان هندیگاه به تناسخ در اد م. و آنینک می مالحظه

  لسوفان مسلمانيالف) تناسخ در اصطالح ف
  نايس ف ابني. تعر۱

ان کـ حات او در عـدم ام یامـا از توضـ  ؛ ف تناسخ نپرداخته اسـت یح به تعریصورت صر نا بهیس ابن
تناسـخ عبـارت اسـت از    ي، و ه از نظـر کـ د یـ آ مـی  بـه دسـت   ،گـر یبه بدن د یانتقال نفس از بدن

ـ ا 5ن.یبدن نخسـت  ر ازیغ یاز مرگ به بدنپس بازگشت نفس  را  یگشـت باز هـر نـوع   ي،ان ویـ ن بی
  است. يبدن عنصر، محدود؛ اما ظاهر آنو چه ناچه محدود باشد شود؛  شامل می

  ف مالصدرايتعر .۲

ـ اي  گونـه بـه  ی، وتکـ تناسـخ مل  یـۀ ق نظریاست از طریۀ اوست، کوشیده ه روچنانک مالصدرا ن یب
هـاي   فیـ بـه تعر یح، ن توضـ یـ قـرار سـازد. بـا ا   بر، تسالم و توافـق  مخالفان و موافقانهاي  دگاهید

  م.  یپرداز می مالصدرا
 6».از مرگ استفس به بدن، پس ن ةباردوانتقال و بازگشت  يمعنا تناسخ به«. 1

 مشخص نشده است. ،شود می از مرگ بدان منتقلپس ه نفس ک ینوع بدنیف، ن تعریدر ا
  ر ازیـ ه غکـ  يگـر یبـه بـدن د   یعـ یطبا یـ  يتناسخ عبارت است از انتقال نفس از بـدن عنصـر  «. 2

 7»بدن اول است.
ه بـا مـرگ   کـ  يا گونـه  بـه ؛ سـت یان و منفصـل در دن یمبـا  یانتقال نفس از بدن بـه بـدن  تناسخ، «. 3

از اشـرف بـه   یـن انتقـال،   چـه ا ؛ شـود  مـی  وان منتقلیحیرا غیوان ینفس او به بدن حی، وانیح
  8».از اخس به اشرفکس، ع ا بهیاخس باشد 
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ه مناسـب صـفات و   کـ  ين بـدن بـه بـدن اخـرو    یـ عبـارت اسـت از انتقـال نفـس از ا    تناسخ . «4
متناسـب بـا    یصـورت  بـه  ،ده است. انسان در جهـان آخـرت  کرسب کا یه در دنکاست  یاخالق

  است. یوتکناظر به تناسخ ملیف، ن تعریا 9»شود. می صفات غالب خود ظاهر
گـر  ید یا برزخـ یـ  یعـ یطبکـی،  فل ي،بـه بـدن عنصـر    یاز بـدن  یانتقال نفـس شخصـ  تناسخ، «. 5

 یوتکـ و مل کـی ف اسـت و نسـبت بـه تناسـخ مل    یـ ن تعریتر عام ظاهراً یف،تعراین  10».است
  ت دارد.یشمول

ا یـ هرگونـه انتقـال روح    ،خـود  ين معنـا یتـر  در عـام فیلسوفان مسلمان، تناسخ نزد  ،صورتهر به
 يناسـخ معنـا  ت ،اصـطالحات  ی؛ امـا طبـق برخـ   شـود  مـی گـر را شـامل   ینفس از بدن بـه بـدن د  

ـ ؛ ابـد ی ي میمحدود بـه بـدن    يانتقـال روح از بـدن عنصـر    ،ع تناسـخ یج و شـا یـ را ين معنـا یکل
 ،ان خواهـد شـد  یـ ه بکـ  متوسط قرار دارد و چنان ۀدر مرحلظر گستره، ه از نکگر است ید يعنصر

ان قابـل  یـ خـاص آن اد  يرکـ ف ۀدارد و در منظومـ  یود و شروط خاصـ یق ي،ان هندیتناسخ در اد
 فهم است.طرح و 

  اقسام تناسخ

  شده است: مطرح یگوناگونهاي  يبند تناسخ دسته يبرا ی،آثار فلسف یدر برخ
 ين اساس، انتقـال روح از بـدن موجـود   ی: بر ایو نزول يتناسخ به صعود يبند الف) دسته

؛ و انـد   نام نهـاده   تر را تناسخ نزولی به بدن موجود باالتر را تناسخ صعودي، و به بدن موجود پایین
  اند. برده براي انتقال روح از بدنی به بدن هم رتبۀ آن، تعبیر تناسخ را بدون قید خاصی به کار

  اند. ر نمودهکتناسخ ذ يل را برای، اقسام ذگرید يبند ب)در دسته
  گر؛ید ینسخ: انتقال روح از بدن انسان به بدن انسان. 1
  وان؛یمسخ: انتقال روح از بدن انسان به بدن ح. 2
  اه؛یفسخ: انتقال روح از بدن انسان به گ. 3
    11رسخ: انتقال روح از بدن انسان به جماد.. 4

 یوتکو مل کیم تناسخ به ملیج) تفس
م یتقسـ  یوتکـ و مل کـی تناسـخ را بـه دو نـوع مل    مالصـدرا  ،ها مالحظـه شـد   فیه در تعرک چنان

ن نـوع تناسـخ،   یـ در ارد. یپـذ  یاسـت، نمـ   یو انفصـال  يه تناسخ ظـاهر کنوع اول را  يو. ندک یم 
از نظـر او   ،نـام دارد  یوتکـ ه تناسـخ مل کـ شـود. نـوع دوم    یگر منتقـل مـ  یبه بدن د یروح از بدن
ه بـا مسـخ   کـ بل؛ شـود  ی، روح از بـدن منتقـل نمـ   یا بـاطن یـ  یوتکـ است. در تناسـخ مل پذیرفتنی 

ـ  12نـد. کر ییـ ز تغین يو يل ظاهرکش ن استکمم ،قت و باطن فردیحق اذعـان   مالصـدرا ن یهمچن
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ـ تَ یوان خاصـ یـ ل حکات نفس، بدن به شکمتناسب با اوصاف و ملکه در آخرت، دارد  ابـد.  یل مثُ
  است. یات نفسانکت نفس انسان و تجسم ملیات در هوکر اوصاف و ملین امر، در واقع تأثیا

  گاه تناسخ در نظر مسلمانانيجا
از مخالفـان  یلسـوفان،  لمـان، مفسـران و غالـب ف   ک. متانـد  کـرده ار کـ انتناسـخ را  عمدتاً مسلمانان، 

یـک  لـزوم تعلـق دو نفـس در     : یکـی ل باطل دانسـته اسـت  یتناسخ را به دو دل سینا ابناند.  تناسخ
ـ ناالشـارات و التنبیهـات   در وي  13عدم ارتباط و عالقـۀ نفـس دوم بـه بـدن.     يگریو دبدن،  ز ی

از  یخـال دربـارة تناسـخ،    شـیخ اشـراق  موضـع   14ابطال تناسخ آورده اسـت.  يبرا يتر ل جامعیدل
و بـر لـزوم تعلـق دو نفـس      15در مواضع مختلف آثارش، تناسخ را باطل دانسـته  يست. ویابهام ن

ـ    يادیلزوم زیک بدن، در  نفـوس بـر ابـدان در     يادیـ و لـزوم ز ی، بدن بر نفـوس در تناسـخ نزول
از آثـار   یدر برخـ  شـیخ اشـراق  ، شـهرزوري  يبـه ادعـا   16رده اسـت. کـ استدالل ي، تناسخ صعود
ابهـام   يدارا شـیخ اشـراق  سـخنان   17رفته است.یتناسخ را پذ ینوع به، حکمۀ االشراقخود، مانند 

خـاص او و   يه منشـور آرا کـ ، حکمۀ االشـراق ن اثرش، یتر در مهم يد، ویبدون ترد یول؛ است
اسـت.  کـرده  ان بر امتناع تناسـخ را نقـض   یاست، استدالل مشائ یمت اشراقکمشتمل بر اصول ح

ه کـ بلکـن،  مم یوتکـ و تناسـخ مل باطـل،   مالصـدرا کـی از نظـر   تناسخ مل ،ان شدیه بکه ک چنانو 
 يمـدبر بـرا   داند و به لزوم اجتمـاع دو نفـسِ   می ز تناسخ را محالین عالمه طباطبائیق است. محقَ

  18ند.ک می ت به قوه استنادیز بازگشت فعلیبدن واحد و ن

  موافقان تناسخ در اسالم
ـ یشیان شد، ه بک چنان گرچـه  ، مالصـدرا و کـرده اسـت   د یـ تناسـخ ترد  ۀاسـتحال  ۀخ اشراق در ادل

را تناسـخ   يو اخـرو  یات انسـان در قالـب بـدن برزخـ    کـ ظهور مل ،را ابطال نموده کیتناسخ مل
داننـد، اسـتاد    صراحت تناسخ ملکی را ممکن، بلکه محقَق می ملکوتی نامیده است. از کسانی که به

مخدوش است. از سوي دیگر، طبق نظـر ایشـان،    است. از نظر ایشان، ادلۀ استحالۀ تناسخ، فیاضی
ردگـان در امـم   م توان از ادلۀ نقلی قطعی و معتبـر اسـتفاده کـرد؛ زیـرا احیـاي      وقوع تناسخ را می

ه را یـ ن نظریـ ز ایـ ن محمـدتقی یوسـفی   19.نـد ا ق تناسخیمصاد ازی و رجعت، معاد جسمانگذشته، 
  20است.کرده نقد  ،دندان می ا محالی يه آن را ضرورکرا  یسانک ۀده و ادلیبرگز

  يان هنديب) تناسخ در اد
ار کـ ان رسـد  مـی  دارد و بـه نظـر   یود خاصـ یـ لـوازم و حـدود و ق   ی،مبـان ي، ان هندیتناسخ در اد

بـه  یـن مجـال،   بـه آن گونـه باورهـا نـاظر باشـد. در ا      21،بـاوران  ر تناسخیفکات و تیتناسخ در روا
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اسـت   يتناسـخ بـاور  پژوهشـگران،   از ياریبسـ  م. به اعتقادیپرداز ي میان هندیاد يتناسخ بر مبنا
ن معنـا  یـ ن هنـدو بـه ا  یـی ه در آکـ  یشـه دارد. اصـطالح خاصـ   یر يان و مـذاهب هنـد  یه در ادک

 يمعنـا  ، سمسـاره بـه  دایرةالمعارف دیـن ف یتعر یۀپا است. بر 22»سمساره« ةواژیافته، اختصاص 
 ياسـت بـرا   یسمسـاره نـام  سـت.  ها یتاز حـاالت و وضـع   يا ا عبور از سلسلهیسرگردان شدن 

ن، یهنـدو، جـ   يهـا   نیـی آ یعنـ ین هنـد؛  یعمـدة سـرزم   ین بومیرر] در چهار دک[و م تولد مجدد
 يهـا  نشکـ فـر و پـاداش   کی ةبـار ي اسـت در ا هیرفته، نظر هم يارمه روکسمساره و  23.یکبودا و س

جهـان  ر و یـ ت متغیاز وضـع  کیسمسـاره حـا   .يان هنـد یـ ن تفـاوت افـراد در اد  یـی و تب ی،اخالق
 ف تناسـخ یـ ن، در تعریبنـابرا  روانـه اسـت.  یا نیـ شـه  کر مویفناناپذو  جهان ثابتبرابر دار، در یناپا
ه بـر اسـاس آن،   کـ ا یـ ن دنیـ رر انسـان در ا کـ تولد م ۀتوان گفت: تناسخ عبارت است از چرخ می

گـر،  ید يدر قالـب موجـود  کـرر،  صـورت م  ه بـه کبل؛ شود ینابود نم با مرگ تناو ر یروح فناناپذ
ق اتحـاد بـا   یـ از طر ییا رهـا یـ شـه  کدن بـه مو یتا رسـ ین بازتولد، دهد و ا می ات خود ادامهیه حب

  ابد.ی می ادامهی برهمن، عنی، یلکروح 
؛ امـا جـان،   ابـد ی یمـ تـن را مـرگ در  «یم: خوان می ن هندوییتب مقدس آک، از گیتارو در  ینااز

ن، یبـا قرارگـرفتن در قالـب و بـدن نـو     انسـان   24».ر و نامحدود اسـت یناپذیر، فناناپذییرزال، تغیال
  25نو است. ۀدن جامیندن دلق ژنده و پوشکهمچون بردهد. مرگ،  یخود ادامه م یبه زندگ
اگـر   یآدمـ «: آمـده اسـت   ي،هنـد هـاي   نیین متون مقدس آیتر یاز عال یکی ،اوپانیشادهادر 

ـ با ،ابـد یجـان را ن ی تـن،  ش از تباهیپ آمـده اسـت:    گـر ید يجـا  در 26.»دیـ آیگـر در د ید بـه تنـ  ی
بـه   یهمـان چـه پـس از مـرگ خواهـد بـود. برخـ       . میتاس! به تو راز جان جاودان را گـو کناچ«

. شـوند  مـی  ناجنبـان بـدل   يزهـا یگر بـه چ ید یبرخ؛ جنبنده یتن گردند و در انتظار می زهدان باز
  27».شیار و دانش خوکرد و کهمه بر حسب 

  رمهك ةآموز
ـ  در يگریۀ تناسخ، اعتقاد دیهمراه با نظر را  یاپیـ توالـد پ  یه چگـونگ کـ د آمـد  یـ ن هنـدوان پد یب

یـن اعتقـاد،   نـد. بـر اسـاس ا   ک یان مـ یرا بتر  ا پستیدهد و علت انتقال روح به بدن برتر  یشرح م
او  يات بعـد یـ س سرنوشـت ح کـ  ردار و پندار هرکشود، گفتار،  یاد می »رمهک«ه از آن به قانون ک

دارد و آن  تـر  عیوسـ  یمفهـوم ؛ اما در اصـطالح،  است ردارک يمعنا در اصل بهکرمه،  28سازد. یرا م
 ۀرمـه سرچشـم  ک». اسـت  یآدمـ  ۀگذشـت  يهـا  یه حاصـل زنـدگ  کـ  یسرنوشـت «عبارت است از: 

ا یـ اسـت  که ارتبـاط بـا   کـ رمه کگر ید ياست. معنا یات و عادات شخصکها، مل نشکالت، وایتما
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 ۀمتناسـب بـا طبقـ    ه فـرد کـ اسـت   يفـه، رفتـار  یاسـت. مـراد از وظ   »فـه یوظ«شخص دارد،  ۀطبق
ن لحـاظ  یـ نخسـت آن، از ا  يرمـه بـا معنـا   کن معنا از یند. ارتباط اک میخود بدان عمل  یاجتماع
ه در کـ  یاسـت، انسـان را از بنـد سرنوشـت    ک يعمـل بـه مقتضـا    یعنـ یفـه،  یه عمل به وظکاست 
اعمـال انسـان   ، دگاهیـ ن دیـ اطبـق   29بخشـد.  یم ییاو رقم خورده است، رها يگذشته برا یزندگ

 ،سکهـر دوبـارة  ات یـ دارد. نـوع ح  یحالت انفعـال در برابر عمل، روح گذارد.  میر یروح او تأث بر
، بـه  یات انسـان یـ از حیـد،  ن اسـت انسـان در تولـد جد   کن است. ممیشیپ یمتناسب با نوع زندگ

  ابد.یا به طبقات مختلف انسان انتقال یو  یوانی، حیاهیات گیانواع گوناگون ح

  تناسخشه، راه رهايي از كمو
مـات  یختـه بـا رنـج و نامال   ی، آمیاپیـ ش پیـ زا ۀانسانِ گرفتار در چرخـ  ین هندو، زندگییاز نظر آ

ن رنـج  یـ نجـات از ا  يبـرا  يا هیـ ، نظريان هنـد یـ گر ادین هندو و دییه در آکست ینجااست. در ا
رر اسـت و  کـ از دام تولـد م  ییدر هنـدو، رهـا   ینـ یات دیـ ح ةویشـ  ییشود. هدف نهـا  یمطرح م

ي، اتـب هنـد  کدگاه میـ ن مقصد اسـت. منشـأ رنـج، از د   یانگر این هندو نماییدر آ 30شهکمو ةآموز
ن یـ از ا ییرهـا  يدارد. بـرا ریشـه  ه در جهـل  کـ شهوت اسـت  یگر سخن، ال و به دیتعلقات و ام

 يد. بـرا یبـه نجـات رسـ   ي حـواس و تعلقـات،   سب معرفت با مهارسـاز کق ید از طریتسلسل، با
 ة(برگرفتـه از واژ  وگـا ین آن یتـر  ه مهـم کـ مشخص شـده اسـت    ییها اضتیدن به معرفت، ریرس

قـت و  یبـه حق  ی(اشـراق بـاطن   ق عمل، علمیه از طرکردن نفس است کرام  يمعنا وج) بهیا یوغ ی
ـ  وگا، عدم تعلـق خـاطر و فـارغ   یقت یحق 31د.یآ یا عشق به دست میجان)  یجاودانگ  اسـت.  یدل

  32»شود. یخوانده موگا یست)، کت و شی(فراغ از موفق ن فراغ دلیهم«

مظـاهر   يو تـوهم اسـت. در ورا  » ایـ ما«ین عـالم،  ه توجه شود اکآن است  مقصود از معرفت
ـ کاست  يگریقت دیحق ،(ماده) »یتکیپرا« و حجابِ يماد ر اسـت. بـا   یناپـذ ییرثابـت و تغ ی، ه ازل

ـ یبودن ا يتوجه به مجاز حاصـل   یون و سـرور و شـادمان  کرود و سـ  ین مـ ین عالم، تعلقات از ب
هـا رسـته، و    و از خـواهش  ه از بند آرزو آزاد اسـت ک يمرد« نگاشته شده است:گیتا شود. در  یم

! تـا یپسـر پر  يال بـه حـق،   ن است مقام وصـو یابد. ایآرام جان  یسکن یاز من و مال گذشته، چن
ـ یه اک یسکزد. یخیب از او برن مقام رسد، رنگ فریه بدک یسک بنـدد، اگرچـه    اره کـ ن روش را ب

  33».حق فائز گردد يروانایباشد، به ن ین دم زندگیدر واپس

بـر و غبـاوت   که از کـ د یمـال مطلـوب توانـد رسـ    کس بـه  کآن «م: یخوان یم گیتان در یهمچن
 یبسـته و از بنـد دوگـانگ    يسـته و در خـدا  کهـا ش  ده و دام هوسیرسته باشد و حجاب تعلق بر
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هـا و   تـوجهی بـه خوشـی    بـی  رهـایی از دوسـتی، کینـه، و تـرس، و    گیتـا   34.»جسته يو رنج و شاد
در اسالم و دیگر ادیان سامی، انسان مرکب از روح و بـدن   35.داند ها را یقین و معرفت می ناخوشی

مـذاهب   پیوندد؛ اما در است و حیات اخروي نیز روحانی محض نیست؛ بلکه روح به قالب جسم می
    36.اسارت بدن استتواند مستقل از بدن باشد و هدف اصلی، رهایی روح از  هندي، روح می

شود که غالب فیلسوفان و متکلمان مسلمان تناسخ را انکـار کـرده و بـر ابطـال      خاطرنشان می
  اند که در این نوشتار، مجال بررسی آنها نیست. آن، ادلۀ نقلی و عقلی متعددي اقامه کرده

افـراد بـه تفـاوت و     ین اسـت برخـ  کـ عه مطـرح اسـت و مم  یه در مذهب شک يگریآموزة د
نـد، رجعـت اسـت.    ت دهیسـرا  يگـر یرا بـه د  یکـی م کـ د و حنـ نکاز آن بـا تناسـخ توجـه ن   یامت

هاي رجعت و بیان وجه تمایز یا تشابه رجعـت و تناسـخ، در    رو، توضیح حقیقت و شاخصه ازاین
  خواهد بود. جلوگیري از خلط این دو موضوع و رفع استبعاد از پذیرش نظریۀ رجعت، مؤثر

  بخش دوم: رجعت
از امـت  گروهـی  بـاز گشـت    يمعنـا  بـه » رجعـت «اعتقـاد بـه   یعه، اصات مذهب شاز اختص یکی

عه یســت. مخالفـان شــ یا، بـه دن يا پــس از ظهـور حضـرت مهــد  یـ هنگــام  امبر خـاتم یـ پ
فـر  ک یاز آنـان اعتقـاد بـه آن را بـدعت و حتـ      یو برخـ انـد   کـرده ار کـ انرا ده یـ ن عقیـ ت اشد به

ـ یـ آم كاتـب شـر  کو مفیلسوفان  يآن را رسوخ باورها يافراد 37اند. شمرده و ین مسـلمانان،  ز در ب
ـ یـ هودی يها شهیاز نفوذ اند يرا نمودآن ز ین يا دسته ر یـ فکعان را تیعه دانسـته و شـ  ین شـ یت در ب
ماننـد  ؛ سـته تأمـل مطـرح اسـت    یشا ییهـا  بـاره پرسـش   نیاین جهات، دربا توجه به ا 38اند. نموده

عقـل  ا رجعـت از نظـر   یـ سـت؟ آ یچسـت؟ تفـاوت رجعـت بـا تناسـخ      یقت رجعت چیه حقینکا
ممکن است؟ آیا رجعت از اصول دین اسـت یـا فـروع آن؟ رجعـت چـه نسـبتی بـا معـاد دارد؟         

ات از یـ روا رجعت از چه طریقی قابل اثبات است؟ آیا دلیـل قرآنـی بـر رجعـت وجـود دارد؟ و     
ازمنـد تأمـل و   یه نکـ اسـت  هـایی   پرسـش از  یهـا برخـ  ینننـد؟ ا ک یارائـه مـ   يریرجعت چه تصو

  است. یمقصود اصل، روشن ساختن نسبت رجعت با تناسخین نوشتار، است. در ا یبررس

  پيشينه
انـد.   کـرده شـده توجـه   یادبـه مسـائل   کلمـان،  اعم از محدثان، مفسـران و مت یشمندان مسلمان، اند

یـن مسـئله   بـر ا یـات،  از آ یات متـواتر و اسـتناد بـه ظهـور برخـ     یبر اساس روا یعیدانشمندان ش
دویسـت  ه حـدود  کـ اسـت   یمـدع بحـار االنـوار   در ، عالمه محمـدباقر مجلسـی   اجماع دارند.
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امـه  علّ 39نفـر در بـاب رجعـت نقـل شـده اسـت.      چهل ش از یاصل، از بپنجاه ش از یت، از بیروا
فـات  یتأل 40دانـد.  یت مـ یـ رواپانصـد  را حـدود  آنهـا  ات رجعت را متواتر و شـمار  یروا طباطبائی
د یم از قـرن سـوم قابـل مشـاهده اسـت. شـا      کـ  دسـت یا آثار مشتمل بر موضوع رجعـت،  مستقل 

 بـن  فضـل منسـوب بـه   ضـاح،  االیتـاب  کاسـت،  کـرده  بارة رجعت، بحـث  که در یتابکن ینخست
را از طـرق اهـل سـنت     یاتیـ رواکتـاب،  در آن  شـاذان  ابنق) باشد. 206 ی(متوف شاذان نیشابوري

 41.دهـد  یا گـزارش مـ  یـ از زنده شدن اشخاص بعد از مرگ و باز گشت بـه دن  ییها بر نمونه یمبن

، شـاذان  ابـن عه در باب رجعت است. بـه نظـر   یدة شیرفع استبعاد از عقیات، ن روایان ایهدف از ب
؛ رنـد یپذ یاشـخاص را مـ   یبرخـ  يا بـرا یدوباره در دن یاز زندگ يادیز يها اهل سنت خود نمونه

بـه   یتـاب ک بـن شـاذان   فضـل  يبـرا  ینجاشکنند  می به رجعت، سرزنش اعتقاددلیل عه را به یاما ش
االعتقـادات،  تـاب  کز در یـ نق) 381ی (متـوف  شیخ صـدوق  42ر نموده است.کذ اثبات الرجعۀنام 

گـر  یات دیـ از آ یو بـر اثبـات آن بـه برخـ    ی از قـرآن،  اتیان آن به آکرده، بر امکرجعت را مطرح 
معـاد   یتناسـخ پرداختـه و آن را مسـتلزم نفـ     یبه نفي ضمن اثبات رجعت، استناد نموده است. و

سـید  و  44اوائـل المقـاالت  ز در یـ ق) ن413 فی(متـو شـیخ مفیـد  چـون   یعالمان بزرگ 43داند. یم
ان و کـ قـت رجعـت و ام  یحق، دربـارة  »ۀجوابات المسائل الرازی« ۀدر رسال ق)436ی (متوفمرتضی

) در ق460ی(متـوف شـیخ طوسـی  همچنـین   45.انـد  کـرده بحـث  یـه،  ق اجمـاع امام یاثبات آن از طر
، االیقاظ من الهجعۀ بالبرهـان علـی الرجعـۀ   تاب ک 46.ستا ن بحث پرداختهی، به اتفسیر التبیان

صـورت مسـتقل    بـاره بـه   یـن ه دراکـ است  ي) از آثار ارزشمندق1104ی(متوفشیخ حر عاملی اثر 
  آمده است.ین زمینه به نگارش دردر ا یو عرب ین اثر به فارسیچند راًیرده است. اخکبحث 

داشـته و از نظـر    ییدر اصـل چـه معنـا   که رجعـت،  م یسته است روشن سازیشاین مقام، در ا
 يبـا معنـا   یآن چـه تناسـب   یاصـطالح  يدر آن به وجود آمـده اسـت و معنـا    یچه تحول ییمعنا
مفهـوم  نخسـت،   وجـود دارد؟  بـه آن  یـک ا نزدیـ ن معنـا  یبا همـ  يگرید يها ا واژهیدارد. آ یاصل
  شود. مین ییآن تب یاصطالح يگاه معناي رجعت و آنلغو

  رجعت در لغت
، »الرجعـۀ «رود.  یار مـ کـ بـه   يالزم و متعـد  يدر معنـا » رجع« ةه مادکآمده است العین تاب کدر 

بازگشـتن شـخص بـه همسـر خـود       يمعنا و رجعت به 47یک بار بازگشتن، يمعنا به» مرَة«مصدر 
 يمعنـا  رجـوع در لغـت بـه    ،راغـب است. بـه گفتـۀ   » جعر« ةرجعت از ماد 48پس از طالق است.

ا سـخن  یـ ان، عمـل  کـ ن اسـت م کـ است. نقطـۀ آغـاز مم   یا فرضی یقیآغاز حق ۀبازگشت به نقط
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د یـ مف، »رجـوع « ا اثـرش باشـد. مصـدر   یـ از آن  یء، بخشـ یتواند خود ش یننده مک باشد. بازگشت
و  يمتعـد  -میون جـ کبـه فـتح را و سـ    -» الرجـع «اسـت و مصـدر   » عـود «الزم و معادل  يمعنا

بازگشــت مــرد بــه  يمعنــا بــه -ســر راءکبــه  -» الرجعــۀ«(بازگردانــدن) اســت.  »اعــاده«معــادل 
از مـرگ بـه   پـس  ا یـ بازگشـت بـه دن   يمعناـ در   به فتح راءـ  الرجعۀهمسرش در طالق است و 

رجعـت بـا فـتح را، مصـدرِ     «د: یـ گو یرجعت مـ  ةباردرلبحرین مجمع ادر  طریحی 49رود. یار مک
 يا] بعـد از ظهـور حضـرت مهـد    یـ گشـت [بـه دن  ه و وحدت است و در بازمرّ يد معنایمف

ۀ « د:یگو یم النهایۀدر  ابن اثیر 50اطالق شده است. عـوعِ  مـن  المـرّة : الرَّج رجعـت مصـدر    .»الرُّجـ
ـ نمصباح المنیر در  51اسـت.  انگر وحدتیبي آن، ه تاکرجوع است  يه برامرّ بـه بـاز   رجعـت،  ز ی

  52ا معنا شده است.یگشت به دن

  معنا با رجعت واژگان هم
ن معنـا اشـاره دارد.   یـ بـه ا  یالمـ کو  يری، تفسـ یـی در منابع روا يگریواژگان دافزون بر رجعت، 

ث : الکَـرَّةُ  است.آمده ات مجدد یحو نیز رجوع  يمعنا ، به»ررک«ة ماد، الکرّة عـالب  دیـدالخَلْـق  وتَج 
کـرده  ر یرا به رجعـت هنگـام ظهـور قـائم تفسـ     » الکرّة« ةمادن، مجمع البحریمؤلف  53.الفَناء بعد

 يهـا  ئـت یرّات) و هکـ (ال )، جمـع الکـرّة ( صـورت مفـرد   واژه بـه ي، ات پرشـمار یدر روا 54است.
حشـر، بعـث،   نشـر،  رد،  يهـا  واژه 55ار رفته است.کبه  یرجعت اصطالح يمعنا به ،ن مادهیگر اید

  56است. ایاب، اقبال، خروج، عود و اعاده نیز براي تبیین این معنا استفاده شده

گشـت بـه   ي مطلـق باز معنـا  بـه ة رجـوع،  ه مـاد کـ شـود   یروشن مبا مالحظۀ آنچه گفته شد، 
 يمعنـا  و در علـم فقـه بـه   گشـتن،  بـار باز یـک   يمعنا اما رجعت در لغت به؛ ن استیحالت نخست

ط مخصـوص اسـت. در بـاب    یاز به عقد مجـدد بـا شـرا   یخود بدون ن ۀلقرجوع مرد به همسر مط
رود.  یار مـ کـ ا پـس از مـرگ بـه    یـ اعتقاد به بازگشت بـه دن  يمعنا واژة رجعت بهید و باورها، عقا

اسـاس   عه بـر یچـه شـ  یـن معناسـت. آن  به آن معتقد است، اخص از ا يعشر یاثن ۀعیه شک یرجعت
ا در یـ ات بـدان معتقـد اسـت، بازگشـت بـه دن     یـ از روا يادیـ ز ۀات و مدلول دسـت یآ یظاهر برخ

نـون بـه   کاهـداف و مقاصـد خـاص اسـت. ا     ينه عموم مردم، براي افراد معدود، ن، برایزمان مع
  م.یپرداز یعه میرجعت از نظر مذهب ش يح معنایتوض

  رجعت در اصطالح
ن یـی ور تبمنظـ  اسـت. بـه   از روایـات منقـول از ائمـۀ اطهـار     برگرفتهی رجعت، مفهوم اصطالح

  شود. یعه مطرح مین عالمان شیتر از مهم یدگاه برخیرجعت، د یاصطالح يمعنا
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نـد:  ک ین مـ یـی تبچنـین  ا، رجعـت را  یـ ر رد اموات بـه دن بیق) با تع413 ي(متوفا شیخ مفید. 1
گردانـد   یمـ  ا بـر یـ ه داشتند بـه دن ک يا ل و چهرهکاز درگذشتگان را... به همان ش یخداوند گروه«

 يام مهـد یـ ن رخـداد در زمـان ق  یـ ند. اک یافراز مي را سرا ل و دستهیرا ذل یگروهیله، ن وسیو بد
  57».ردیگ یصورت م آل محمد

ه یـ امام ۀعیه بـر اسـاس اعتقـاد شـ    کـ بـدان  «سـد:  ینو یق)، مـ 436 ي(متوفـا  سـید مرتضـی  . 2
از دشـمنان آن حضـرت را    یان و گروهـ یعیاز شـ  يا دسـته  يخداوند هنگام ظهور امام مهد

ن شـیعیان  دیرسـ یـن برنامـه،   گرداند. هدف از ا یا برمیاند، به دن گذشتهیام حضرت درش از قیه پک
  58».از دشمنان آن حضرت است يریگ و انتقام به ثواب یاري امام زمان

در «ه اسـت:  رجعـت پرداختـ   ةگونه به شـرح آمـوز   نی) ا460ي(متوفا شیخ طوسی. مرحوم 3
هـاي پیشـین    با گروهی از امت ما شوایان معصومو پی امبر اعظمیپ زمان قیام حضرت مهدي

  59».کنند. این معنا، مدلول قطعی روایات متواتر و مضمون برخی آیات است و پسین رجعت می

ــابرا ــایبن ــاز ن یبازگشــت جمعــی رجعــت، اصــطالح ين، معن ــیک از  یان خــالص و گروه
سـت و  ین یاسـت. رجعـت همگـان    حضـرت مهـدي  ام یـ ا در زمان قیگران معاند به دن انیطغ

از  يا  از مؤمنـان مخلـص و دسـته    یگروهـ کننـدگان،   ن اختصـاص دارد. رجعـت  یمعـ  یبه گروه
یـافتن  مشاهدة استقرار دولـت حـق و عـزت     يخداوند مؤمنان را برااند.  یت شقیغا رداران بهکبد

گردانـد. آنـان پـس از     مـی ی به دنیـا بر دن طعم انتقام و مجازات الهیچش يافران را براکو مؤمنان، 
ا رفتـه و بـر اسـاس    یـ دوبـاره از دن یج اعمـال گذشـتۀ خـود،    دن نتـا یـ ا و دیـ در دن یزنـدگ  یمدت

ه کـ نـون الزم اسـت روشـن شـود     کاستحقاق خود به بهشـت و جهـنم رهسـپار خواهنـد شـد. ا     
  ند؟ک یز عودت میا بدن نیگردد  یم ا تنها روح بازیت رجعت چگونه است؟ آیفکی

  يفيت رجعتك
پیشـین   يعنصـر  يرجـوع ارواح بـه بـدن مـاد    یعه، ان دانشـمندان شـ  یج در میر مشهور و رایتفس

 یز اسـت و بـا تناسـخ مناسـبت    یرجعـت هماننـد حشـر روز رسـتاخ    ین جهـت،  از ا 60خود است.
ه از آن جـدا شـده   کـ  ینفس به همـان بـدن  در رجعت، «نگارد:  یباره م ینای درندارد. استاد سبحان

کـه  بل؛ نـد کته شـود و از مقـام سـابق خـود تنـزل      اسکمال نفس که از ینکبدون ا؛ گردد یمباز بود،
ه از آن کـ  یبـاره بـه بـدن   کمـال، هماننـد زمـان مـرگ اسـت و دو     ث یاز حنفس هنگام بازگشت، 

  61».گردد یمکرده بود، بازت قمفار
ه انـد کـ   ردهکـ ز ارائـه  ین يگرید يرهایعه تفسیعالمان ش یشده، برخیادر یوجود شهرت تفسبا

  شود: یمن مقام مطرح یاختصار در ا به
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 ةبـار دررشـحات البحـار االنـوار    تـاب  کعه در یمعاصـر شـ   ياز عرفـا  آبـادي   شاه. مرحوم 1
نـه  نـد،  گرد یمی بـاز برزخـ هـاي   ارواح بـه بـدن   ،ه در رجعتکاظهار داشته است  ،ت رجعتیفکی

روح بـر  ي، ه از نظـر و کـ اسـت  روي از آن  کظهور ارواح در عـالم ملـ   .يعنصر کیملهاي  بدن
ن یـی رجعـت تب  يبـرا  يوگونـه،   نیدارد. بـد  ییتوانـا  62ریافزودن اث کمکبه ، یاثف بدن برزخکت

  63ند.ک یارائه م یعقالن

ـ بـه نحـو   ه رجعـت را  کـ  یسـان کگر ی. از د2 ابوالحسـن رفیعـی   کـرده اسـت،   ن یـی تب یعقالن
د بتوانـد  یـ با يهـر موجـود  که در نظـام عـالم،   معقتد است  ياست. و »رجعت« در رسالۀ قزوینی

 یل دائمـ یـ د، بـه دل یـ ش آیمال پـ کبـر سـر راه اسـت    يخود برسد. اگر مانع و قسر یعیمال طبکبه 
ـ باانـد،   دهیمال مناسب خـود نرسـ  که به ک ینبودن قسر، ارواح و نفوس ا یـ بـاره بـه دن  تواننـد دو د بی

و  نفـوس ائمـه  از آنجـا کـه   ننـد.  کوفـات  ی خـود،  عیمال طبکدن به یرده، پس از رسکرجعت 
ت نرسـد،  یـ ن قـوه در آنهـا بـه فعل   یـ ب نفوس دارند، اگـر ا یم و تهذیتعلقوه و استعداد ، امبریپ

ن یـی ق تبیـ ن طریـ عه را از ایرجعـت مـورد اعتقـاد شـ     يوگونـه،   نید. بـد یـ آ یلغو و عبث الزم م
رجـوع   یعنـ رجعـت، ی : «نـد ک مـی  ریتفسـ چنـین  رجعـت را   يویت، در نهااما  64؛ندک یم یعقالن

و  يعنصـر  يهـا  بـه بـدن   نیطـاهر  ۀو ائم یپناه حضرت رسالت ۀمقدس ۀارواح و نفوس ناطق
  65».شیخو يویدن يجسدها

ش از یو نظـام عـالم بـا نظـام پـ      كات افالکاز رجعت، اوضاع و حر رفیعی قزوینیر یدر تفس
  ند.  ک یجاب نمیرا ا ین تفاوتیچنیر مشهور، اما تفس؛ رجعت متفاوت است

توسـط  سـت گـرفتن قـدرت    ع و بـه د یتب تشکم ةطریگر از رجعت، بازگشت سی. تفسیر د3
؛ متقـدمان مطـرح بـوده اسـت     یبرخـ جانـب  ر از ین تفسـ یـ امـت اسـت. ا  یام قیش از قیان پیعیش

، محمـدباقر مجلسـی  و  67سـید مرتضـی   66،مفیـد بنـا بـه نقـل    یعه، ان شـ ینیشـ یاز پ یه برخـ ک چنان
از  کیات حـا یـ ردنـد. آنـان روا  ک یار مـ کـ گذشـتگان را ان ی از درات مجـدد برخـ  یـ بازگشت و ح

  68.کردند میل یعه تأویگشت دولت به شبازرجعت را به ظهور و 
شود که اگرچه اصل رجعت، بنا به گفتۀ مشهور، یکـی از اصـول مسـلم و مـورد      یادآوري می

تفسـیر و   هاي شاذّ یادشده، منکر اصل رجعت نیستند؛ بلکـه  علماي شیعه است، صاحبان دیدگاهاتفاق 
تأویل متفاوتی از رجعت دارند. افزون بر این، رجعت از ارکان تشیع (ماننـد امامـت و مهـدویت)    

  .شود هاي یادشده، موجب خروج از مذهب نمی رو، انکار یا تأویل آن به گونه نیست؛ ازاین

  ان رجعتكام
 ان وکـ آن، روشـن سـاختن دو جنبـۀ ام    یح مفهـوم و چگـونگ  یپـس از توضـ  در بحث رجعـت،  
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اسـت. غالـب   اسـتوار  ان آن کـ بـر ام یرا اعتقاد به رجعـت،  ار مهم است؛ زیبسین موضوع، اثبات ا
ـ ازا؛ داننـد  مـی  را محـال  يو مـاد  يبازگشت روح به بـدن عنصـر   ،لسوفان مسلمانیف آنـان   ،رو نی

داننـد.   مـی  ه آن را بـا عقـل مخـالف   کبلکنند؛  ین عقالنییو رجعت را تب یتوانند معاد جسمان ینم
همچـون   یرنـد و برخـ  یپذ مـی  از بـاب تعبـد آن را  ، سـینا  ابـن ماننـد  از فیلسـوفان،   یرخـ ن بیکل

ـ   ی،و برزخـ  یل آن به تمثل بـاطن روح بـه صـورت مثـال    یبا تأو، مالصدرا ن عقـل و  یدر جمـع ب
د، عـدل،  یـ توح یـن، ماننـد  اصـول د دیگـر  ن آموزه بـا  یای، نید اما به لحاظ دروناند؛  کوشیدهنقل 

از قـدرت و   کیه در واقـع، رجعـت حـا   کـ بل؛ سـت یدر تقابل ن یمت الهکز قدرت و حیمعاد و ن
افتـه اسـت.   یدر امـم گذشـته تحقـق    ي مردگـان،  ایـ قـرآن، اح  یاست. بنـابر گـواه   یمت الهکح

رجعـت   يا بـرا یـ ه آکـ ن اسـت  یمسلم است. سخن در ا يان رجعت و وقوع آن، امرکن، امیبنابرا
ق قـرآن،  یـ ه رجعـت از طر کـ د دارنـد  کیعه تأین شوجود دارد؟ دانشمندا یلیعه، دلیش يمورد ادعا

  است.شدنی  یعه، اثباتات متواتر و اجماع مذهب شیروا

  اثبات رجعت
سـنت،   ق قـرآن، یـ از چهـار طر  یکـی بـا اسـتناد بـه    یعت، شـر  يهـا  اثبات آموزهیعه، در مذهب ش

مسـائلی  آمـوزه از   نیـ ه اکـ م یابی یمیرد. با تأمل در موضوع رجعت درگ یاجماع و عقل صورت م
رو،  کنـد. ازایـن   نمـی نفـی   نیست که از طریق مقدمات عقلی اثبات شود؛ اگرچه عقل امکان آن را

  اجماع.روایات و  براي اثبات رجعت، به سه نوع دلیل استناد شده است: قرآن،

  آيات رجعت .۱

مردگـان در   يایـ ه از احکـ  یاتیـ : نخسـت، آ شـود  میات استناد یدو دسته آدر موضوع رجعت، به 
ـ   کـ  یاتیـ ت دارنـد؛ دوم، آ یـ اکگذشـته ح  يهـا  ن امتیب امبر یـ ن امـت پ یه در وقـوع رجعـت در ب

  دارند.ینده، ظهور در آ خاتم

  گذشته يها اموات در امت يدستة نخست: احيا

گذشـته، اظهـار قـدرت    پیـامبران  عنـوان معجـزات    از زنده شدن مردگان بهي، ادیقرآن در موارد ز
 یکـی زنـده شـدن    69ل،یاسـرائ  یاز بنـ  یاست، زنده شدن گروهگزارش داده یگر، ا اهداف دی یاله
زنـده شـدن    71ل،یاسـرائ  یزنـده شـدن هفتـاد نفـر از بنـ      ،70اءیا ارمیر ینام عزه ب یالهپیامبران از 

 يمعنـا  بـه  »رقـود «ه کـ ن یبنـابرا (هـف،  کرجـوع اصـحاب    ،72یسـ یحضرت ع ۀلیوس مردگان به
ـ  74ل،یاسـرائ  یمقتـول از بنـ   يزنده شدن مرد 73،)باشدـ   مردگانی ـ  موت ده شـدن چهـار پرنـده    زن
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 یبراسـاس برخـ   یـوب احضـرت   يها زنده شدن خانواده و دامو  75میحضرت ابراه ۀلیوس به
ـ . از اانـد  ي گذشتهها از موارد وقوع رجعت در امت 76ات،یروا شـود کـه    اسـتدالل مـی   ،قیـ ن طری

گونـه   است، در آینـده نیـز وقـوع ایـن    هاي گذشته چنین امري ممکن بوده و رخ داده   اگر در امت
حوادث، ناممکن نیست؛ بلکه وقوع چنین حوادثی، مطابق روایات نبوي که از جریان سنت الهـی  

  77.است یحتم هاي گذشته و امت اسالمی خبر داده امري واحد دربارة امت

  دوم: رجعت در آينده ةدست

د، بـه  نـ ده یگذشـته خبـر مـ    يهـا  ه از وقوع رجعـت در امـت  یاد شده کات یبر استناد به آافزون 
 ۀترجمـ در ادامـه  نـده اسـتدالل شـده اسـت.     یاثبات وقوع رجعـت در آ  يات برایگر از آیدستۀ د

  م:یآور می ات راین آیاز ا یبرخ
شـما وعـده    رفتـارِ  یـک خدا به مؤمنان ن« فرماید: سورة نور می 55 ۀالف) خداوند متعال در آی

ز وعـده  یـ ه بـه گذشـتگان خالفـت داد و [ن   کـ  گونه همان؛ ن خالفت دهدیه آنان را در زمکفرمود 
ه در کـ ت سـازد [ یـ ل بـه امن یآنان را تسلط بخشد و خـوف آنـان را تبـد    ةدین پسندیه] دکفرمود 

افر شـوند،  کـ ه از آن پـس  کـ  یسـان کمـن نسـازند.    یکرا شـر  يزیامل] مرا بپرستند و چک یمنیا
  78».اندکار د تبهیبدون ترد

ا یـ دن یالبته ما فرستادگان خـود و مؤمنـان را در زنـدگ   « ده است:سورة غافر آم 61ب) در آیۀ 
  79»زند.یه گواهان برخک ي] روز،امتیم و هم [در قینک ي میاری

چگونـه بـه خـدا    «گویـد:   از بازگشت حیـات سـخن مـی   سورة بقره،  28ج) همچنین در آیۀ 
رانـد و  یم مـی  شـما را سـپس  ؛ ردکـ گاه خدا شما را زنده ید؛ آنه مرده بودک یحالدر ؟دیشو می افرک

  »د گشت.یاو باز خواه يسو گاه به ؛ آنندک می دگر بار زنده
ن یه در زمـ کـ  یسـان کم بـر  یخـواه  یمـ «سورة قصص آمده است:  6 و 5د) همچنین در آیات 

و بـه آنـان    مین] قـرارده یشـوا و وارث [زمـ  یم و آنـان را پ یشدند، منـت گـذار  کشانده به ضعف 
  80.»  م...ین را وانهیتسلط بر زم

یـات،  ن آیـ اکـه  اسـت   یست. گفتنـ ین نوشتار نیمقصود ا ،شدهیادات یداللت آ ةر و نحویتفس
بـه  ، بیـت  ضمیمۀ روایـاتی منقـول از اهـل    ای قرائن، یاما با استناد به برخ؛ ستندینص در مدعا ن

  اند. رجعت حمل شده
اي  نمـل اسـت کـه از بـرانگیختن دسـته      رةسـو  83 ۀترین آیات رجعت، آی ) یکى از روشن  ه

وم « دهـد:  از هر امت در آینده خبر می شُـرُ  یـنْ  نَح ۀٍ  کُـلِّ  مـ جـاً  أُمـنْ  فَو مـم  کَـذِّبنـا  یبِآیات  م فَهـ 
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و ایـن  بـه میـان آمـده اسـت     سـخن  هـا   تی (گروهى) از امـ از حشر فوجدر این آیه،  ».یوزعونَ
همگـانى اسـت.   حشـر در قیامـت،   حشر در قیامت نیست؛ زیـرا  دربارة ه سخن کاست آن گر یانب

ۀ األرض « ۀپس از آیـ  ۀگر، این آیید ياز سو هـاى قیامـت اسـت و پـیش از      کـه از نشـانه   81»دابـ
کـه قـرآن   تـوان پـذیرفت    جاى گرفتـه اسـت و نمـى    ،و دیگر آیات قیامت 82»نفخ صور«اشاره به 

ـ البتـه آ  83.ویـد حـوادث آن سـخن گ   ةدربـار پیش از پرداختن به قیامـت،   نمـل، بـه    ةسـور  83 ۀی
رو، بـراى اثبـات رجعـت مؤمنـان و نیکـان،       ایـن  ازاسـت؛  اى نکرده  رجعت مؤمنان و نیکان اشاره

ز بـر وقـوع   یـ ن 85گـر یات دیـ شـده، بـه آ  یادات یـ افزون بر آ 84توان از روایات بهره جست. تنها مى
یـت  رعا يه بـرا کـ اسـت  اسـتدالل شـده    امبریـ ت پیـ ب ا اهلیاز امت اسالم  یبرخ يرجعت برا
  شود. می ر آن صرف نظرکاز ذاختصار، 

  روايات رجعت .۲
اســت.  ان معصـوم یشـوا یات منقــول از پیـ اســتدالل بـه روا یــق اثبـات رجعـت،   ن طریتـر  مهـم 

ـ بحـار االنـوار   در کتـاب  ، محمدباقر مجلسی حـدیث از حـدود چهـل نفـر از     دویسـت  ش از یب
  86رده است.کاند، نقل  عه که در پنجاه اصل معتبر ایراد نمودهیمصنّفین ش

ث در یحـد ششصـد  ، حـدود  االیقاظ من الهجعۀ بالبرهان علی الرجعـۀ در ، شیخ حر عاملی
ـ کاز پنجاه منبع کان و اثبات رجعت، ام ده کـر ، نقـل  انـد  دهآوریش از چهـل نفـر از علمـا گـرد    ه ب

ـ نیـز روا  عالمـه طباطبـائی   87داند. یحد تواتر مش از یه بکبلیات را متواتر، ن روایا ياست. و ات ی
  88داند. ین موضوع را متواتر میات در ایروا

  اجماع بر رجعت .۳
ــاگرچــه از اصــول درجعــت،  ســت، از مســلمات و ید، نبــوت و معــاد نیــف توحیــن و در ردی

و  يات نبـو یـ ن رجعـت در روا یـی عه، افـزون بـر تب  یعه است. بـه اعتقـاد شـ   یات مذهب شیضرور
، محمـدباقر مجلسـى  مرحـوم   89دارد. یقرآنـ  ۀشـ ین موضـوع ر ی، انقول از ائمهات میتواتر روا

یگــران، ماننــد ات مــذهب دانســته و از درجعــت را از جملــه اجماعیــات شــیعه، بلکــه ضــروری
ــه ــادات«ۀ در رســال محمــدبن بابوی بن ســید، شــیخ طبرســى، سیدمرتضــى، شــیخ مفیــدو » اعتق

از قـرآن، وقـوع    یاتیـ بـا اسـتناد بـه آ    طباطبـائی عالمـه   90.رده اسـت کـ ز نقل اجمـاع  ی، نطاووس
از راه  يالوقــوع بــر شــمرده اســت. و نکــآن را مم  رجعــت در امــم گذشــته را مســلم دانســته و

ان سنن ملل گذشته در ملـت اسـالم اسـت، وقـوع رجعـت در      یه نشانگر جرک یاتیبه روا کتمس
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 91دانـد.  یز متـواتر مـ  یـ موضـوع را ن ن یات در این، روایداند. افزون بر ا یم یرا حتم یامت اسالم
ه کـ ن اسـت  یـ دال بـر ا  يه مدلول اخبار رجعـت و ظهـور مهـد   کنیان ایبا ب عالمه طباطبائی

ـ    یـ ات حـق، تحقـق عبود  یـ ظهـور آ  يسو نظام عالم به  ود،ر یمـ  شیت و اطاعـت خـالص حـق پ
ـ ا 92دانـد.  یز مـ یرجعت را از مقدمات و مراحل ظهور روز رسـتاخ  از تدالل، برگرفتـه  ن نـوع اسـ  ی

از م دارد و کمسـتح  یگـاه یعه جاین، رجعـت در مـذهب شـ   یبنـابرا  93اسـت.  سخنان امام رضا
  رود. ضروریات مذهب به شمار می

  مخالفان رجعت
مخالفـان مـذهب در   انـد،   کـرده د کیـ ت رجعـت تأ یـ عه بـر حقان یه دانشمندان شـ کبه همان اندازه 

ه یاعتقـاد بـه تناسـخ، حلـول و تشـب      ح آن اصرار دارند. آنان باور به رجعت را در حدیع و تقبیتشن
انـد.   خـارج از اسـالم دانسـته    یو حتـ ذار گـ  بـدعت  ییباورهـا دلیل چنین عه را به یداده و ش قرار

 یان برخـ یـ مسـلمانان در م یره از غکـ داننـد   یمـ  ییهـا  عه، رجعت را از جملـه بـدعت  یمخالفان ش
هـود  یاز  يرویـ بـه پ رجعـت،   یان را در اعتقـاد بـه  عیافته است. آنان شـ یار راه ذگ بدعت يها فرقه

یسـه بـر ضـد اسـالم،     دس يبـرا و بـود   يهودیه ـ کرا   بن سبا عبداهللاچراکه آنان،  94اند؛ کردهمتهم 
سـنت،   اهـل  95رد.کـ ه اعتقاد بـه رجعـت را مطـرح    کد ندان یم یسکن ینخستـ   ردک یاظهار اسالم م

از  96داننـد.  یف مـ یتضـع ان اخبار، اعتقاد به رجعـت را از اسـباب جـرح و    یل راویدر جرح و تعد
رد. یـ گ یو غلـو قـرار مـ    كر شـر یـ باطـل نظ  يف باورهـا ینظر اهل سنت، اعتقاد به رجعت در رد

ه یبت، رجعت و بداء را در ردیـف تناسـخ، حلـول و تشـب    یاعتقاد به غملل و نحل در  شهرستانی
 یمـدع  ابوالحسـین خیـاط  از بزرگان معتزلـه،   97داند. یعه میذکر کرده و همه را از اختصاصات ش

ر یـ فکاعتقـاد بـه رجعـت ت   دلیـل  هـا آنـان را بـه     گـر فرقـه  یه دکـ داننـد   یان چون میعیه شکاست 
فجـر  در  احمـد امـین   98انـد.  دهکـر سـفارش  آن نگهداشـتن   يتمـان رجعـت و سـرّ   کبه اند،  ردهک

  99.افته استیع ظهور یان تشیدر میت در قالب اعتقاد به رجعت، هودید: یگو یماالسالم 

  مخالفانپاسخ به شبهات 

. در اینجـا  سـت یمقصـود نوشـتار حاضـر ن   ی، لیصـورت تفصـ   رجعـت بـه   ةدفع شـبهات از آمـوز  
  م.  یده می ته پاسخکدر ضمن چند ن ،شده شبهات مطرحترین  مهماجمال به  به

ن تناسـخ و رجعـت گفتـه شـد، تفـاوت رجعـت و تناسـخ روشـن         ییچه در تباز آن اول: ۀتکن
  کات اختصاص دارد.ها و اشترا تفاوت انیبه بین مقاله، د و بخش سوم ایگرد
عه، بـا مراجعـه بـه آثـار     یشـ  يده از سـو یـ ن عقیـ ا يبـر اخفـا   یمبنیاط، خ يادعا دوم: ۀتکن
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و کـرده  عه همواره در آثـار خـود رجعـت را مطـرح     یرا عالمان شیگردد؛ ز یعه نقض میبزرگان ش
  اند. در برابر شبهات و اتهامات مخالفان به دفاع برخاسته

هـا و اصـول    در آمـوزه  یان الهـ یندارد و تشابه اد یمنطق يمبنا، احمد امینسخن  سوم: ۀتکن
امبر یـ از مبـدأ واحـد نشـئت گرفتـه و پ     یع الهـ یرا شـرا یـ ست؛ زیل بر بطالن آن آموزه نیخود، دل

رده کـ د ییـ را تأ یحضـرت موسـ  ویژه  یامبران گذشته، بهپ يها اصول اعتقادات و آموزه اسالم
 100اسـت.  یقـت متعـال  ین حقیـ انگر ایق بودن خود، نماقرآن بر وصف مصدّد کیرار و تأکاست. ت
 ی، مبتنـ یام عملـ کـ و اح یاخالقـ  يهـا  از اصول اعتقادات، آموزه ياریدر بس یانیان وحیتشابه اد
ي عه بـرا یشـ  يهـا  از اسـتدالل  یکـی رو،  یـن ای است. ازالهپیامبران و اهداف  يدر مباد كبر اشترا

امـم و ملـل گذشـته    دیگـر  وقوع آن در گذشـته و تشـابه احـوال امـت اسـالم بـا       اثبات رجعت، 
یکُـونُ  : قَالَ النَّبِـی الرجعۀ کانت فـی االمـم السـالفۀ،و   قد صح أنّ «د: یگو یم شیخ صدوقاست. 

فیجـب علـى هـذا    . و الْقُذَّةِ بِالْقُـذَّةِ فی هذه الْأُمۀِ مثْلُ ما یکُونُ فی الْأُممِ السالفَۀِ، حذْو النَّعلِ بِالنَّعلِ 
  101».األصل أن تکون فی هذه األمۀ رجعۀ

منـدفع  کاالت مخالفـان،  نـدارد و اشـ   یعه، رجعت امتنـاع عقلـ  یه از نظر شینکحاصل سخن ا
هـاي   است. این آموزه منشأ قرآنی و روایی دارد. در اعتقاد شیعه، ظهور مهدي و رجعت، از نشـانه 

  102است. گونی بر قرار رستاخیز است. بین این سه موضوع، نوعی هم نزدیک شدن هنگامۀ

  بخش سوم: مقايسة رجعت و تناسخ
دارنـد.   یچـه نسـبت   ه رجعـت و تناسـخ  کـ ن موضـوع اسـت   یـ ا یبررسـ یـق،  ن تحقیـ غرض از ا

ـ ؛ دانند یعه میات مذهب شیعه رجعت را از ضروریشمندان شیاند ار کـ شـدت ان  تناسـخ را بـه   یول
اکنـون الزم اسـت    103داننـد.  یفـر مـ  ککه مساوي انکار معاد است، مسـتلزم  زآنجاکنند و آن را ا می
گر یاز همـد  یدارند و از چـه ابعـاد و جـوانب    كدام محورها اشتراکه رجعت و تناسخ در کم یبدان
  ابند.ی یز میتما

  ات رجعت و تناسخكاشترا
ل بـا  یـ از جهـات ذ رسـد کـه آن دو    یبه نظر مـ ها، آن ۀسیو مقابا تأمل در آموزة رجعت و تناسخ، 

  ك دارند:هم اشترا
اتـب و  کن، میابـد. بنـابرا  ی یات مـ یـ حبـق هـر دو آمـوزه، انسـان پـس از مـرگ، دوبـاره        . بر ط1

انـد و تمـام    کنند و بـه ماتریالیسـم فلسـفی قایـل     هایی که حیات پس از مرگ را انکار می فرقه
  باشند. توانند قایل به رجعت و تناسخ یدانند، نم می حقیقت انسان را امري مادي و جسمانی 
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بعـدي   . در رجعت و تناسخ، زندگی دوباره، جسمانی ـ روحانی است؛ یعنـی انسـان در مرحلـۀ    2
هایی که حیـات بعـدي انسـان     حیات، از روح و بدن برخوردار است. بنابراین، مکاتب و فرقه

  رجعت و تناسخ باشند.توانند قایل به  دانند، طبق مبناي خود، نمی را روحانی محض می
یاسـت. بـر طبـق تناسـخ و     ن دنین عـالم و همـ  یهمـ زندگی دوباره در رجعت و تناسـخ،  . محل 3

ن عـالم  یـ در ا ين و سـنن جـار  یگردد و تحت قـوان  یا بازمین دنیبه همدوباره انسان رجعت، 
  ند.ک یم یزندگ

یـا در رجعـت   بـه دن  فر و پاداش عمل ارتباط دارد. بازگشـت انسـان  کی. تناسخ و رجعت با نظام 4
 ینـ یفـر و پـاداش ع  کیه بـه نظـام   ک یسانکن، یرد. بنابرایگ یاز اعمال او سرچشمه مو تناسخ، 

ننــد، ک یار مــکـ را ان ین ارتبــاطیچنـ  ین دو مرحلـه از زنــدگ یم بــکـ  ا دســتیـ ســتند یل نیـ قا
  توانند به تناسخ و رجعت باور داشته باشند. ینم

تناسـخ و آمـوزة    یـۀ فـرض نظر  شیپـ استوارند.  یروح انسان ي. دو آموزة رجعت و تناسخ بر بقا5
گـر بـا جسـم    یتوانـد بـار د   یشود، پـس مـ   یه روح انسان با مرگ نابود نمکن است یرجعت ا

  ابد.یر بدن اشتغال یوند و تعلق داشته باشد و به تدبیپ
ن یا تناسـخ و رجعـت در عـ   یـ آشـد.  ات رجعـت و تناسـخ روشـن    کاشترا، حاتیتوضبا این 

دام جهـت اسـت؟   کـ هـا از   ن تفـاوت یااگر چنین است، ز دارند؟ ین ییها ، تفاوتيظاهر تشابهات
ا کـرد یـ  ل یـ تأو يگـر یرا بـه د  یکـی تـوان   یمآیا و ي؟ و صور يا ظاهراند ی ین و اساسیادیا بنیآ

  د.نشو ین مییو تب ین مسائل در ادامه بررسیل برد؟ ایتحو

  تمايزات رجعت و تناسخ
  يتفاوت در مبان )الف

متفـاوت بـه انسـان و جهـان      يها  ناهمگون و نگرش يرکف يها نهیدر زمآموزة تناسخ و رجعت، 
متشـخص، مخلـوق بـودن عـالم،      يه بـه خـدا  کدر اسالم مطرح است یافته است. رجعت، ظهور 

مطـرح اسـت، بـه    آمـوزة تناسـخ   در آنها ه ک یاتبکو اصل معاد اذعان دارد. م یحدوث نفس انسان
انـد و نظریـۀ معـاد را بـاور ندارنـد.       بودن عالم و ازلی بـودن روح قایـل   خداي غیرشخصی، ازلی

  ملتزم شد. توان با مشاهدة برخی تشابهات ظاهري، به وحدت آن دو رو، نمی ازاین
اسـت. روح بـر    104ا روحیـ بودن نفـس   یازلی تناسخ، از مبان یکیه اشاره شد، ک گونه . همان1

ت یـ نها یرو، بـ  نیـ نـدارد. ازا  ینیست و سرآغاز معیحادث ن يامر ،الن به تناسخیدگاه قایاساس د
 یه از جسـم کـ بل؛ شـود  ینمـ  ینـد. روح فـان  ک یتولد را در قالب تناسخ تجربه مکرر و بازات میح
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 105»اسـت  شـه بـوده  یشه نبوده و آنچه هسـت، هم یست، همیچه نآن«یابد.  انتقال میگر یبه جسم د
از آن جملـه نفـس   ر نگـرش اسـالم، همـۀ عـالم،     یست. دناستوار بودن نفس  یبر ازلرجعت، اما 

یـا روح،  تحمـل نفـس    يبـدن و اسـتعداد آن بـرا    يریـ گ لکحادث است. نفس پس از شی، انسان
  شود. یخلق و افاضه م

نش و کـ نظـام  یالن بـه تناسـخ،   ل گرفتـه اسـت. قـا   کار معاد شکبراساس ان. باور به تناسخ، 2
طریـق آمـوزة تناسـخ در پرتـو اصـل کارمـه تبیـین        واکنش در حوزة رفتار اختیـاري انسـان را از   

هـاي وي   کنند. زندگی دوباره، پیامد اصل مسـئولیت انسـان در برابـر گفتـار، رفتـار و تصـمیم       می
هاي خـود را جبـران کنـد     شود تا گذشته است. ضمناً در تناسخ، فرصت جدیدي به انسان داده می

  نجات برسد.   ن عالم طبیعت، به رهایی وو با قطع تعلق از تمتعات دنیوي و توجه به توهم بود
ات یـ حگذرانـدن  پـس از  یسـت. در رجعـت،   ن معـاد ن یگـز  يخالف تناسـخ، جـا   ربرجعت، 
 يشـود و مراحـل بعـد    یخـاموش مـ   دنیـوي  یچـراغ زنـدگ   سرانجامیا، ن دنیدر ا يمحدود ثانو

بـر آن   يگـر یاسـت و سـنن و نظـام د    يویات دنیمتفاوت با حکه از اساس، گردد  یات آغاز میح
ن یـ م بـر ا کا و تحـت سـنن و نظامـات حـا    یـ ن دنیدر هم يات بعدیح؛ اما در تناسخ، ان داردیجر
و  يات فـرد یـ از ح ییان رهـا کـ امیست. البته در تناسـخ،  ار نکدر  ینیات واپسیا قرار دارد و حیدن

ا یـ » روانـا ین«)، بـرهمن ی (لـ کوسـتن بـه روح   یو پي، ات فـرد یمافوق ح ۀت به مرحلیگذر از فرد
  مطرح است.» شهکم«دن به یرس

  تفاوت درغايت ب)

حـق بـر باطـل، ظهـور      يروزیـ تحقق پ يت تناسخ متفاوت است. رجعت برایت رجعت با غایغا
روح و  یۀتصـف بـراي  د بـه افـراد   یـ فرصت جد ۀارائ؛ اما تناسخ، افران استکعزت مؤمنان و ذلت 

  رر است.کتولد م ۀدن به نجات از گردونیرس

 زگشتبا يتمايز در چگونگ )ج

 یسـت. بازگشـت بـه زنـدگ    یات بازگشـت بـه دن  یـ فکیرجعـت و تناسـخ در    يهـا  از تفاوت یکی
گـر مراحـل   ید یه در بـدن کـ  یقـت بازتولـد روح اسـت؛ روحـ    یتناسـخ، در حق  ةدر آمـوز دوباره 

ن را آغـاز  یات پسـ یـ ح يگـر ین و نـوزاد د یامل خاص خود را گذرانده است، با تعلّق بـه جنـ  کت
. 2بـدن؛   یـک اجتمـاع دو نفـس در    .1اسـت:   یمسـتلزم دو محـال عقلـ    رو، تناسخ نیاکند. از یم

ن یا جنـ یـ روح انسان پس از جـدا شـدن، بـه نطفـه     اما در رجعت،  106ت به قوه.یبازگشت از فعل
گـردد. در رجعـت،    یمکـرده اسـت، بـاز   ت قـ ه از آن مفارکـ  یاملکه به بدن کوندد، بلیپ یگر نمید
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گـردد.   یمـ  گام مرگ داشته اسـت، دوبـاره بـه جهـان بـاز     ه هنک یماالتکها و  تیانسان با همان فعل
ها و اسـتمرار   کند. بنابراین، رجعت، تداوم فعلیت یافتۀ پیشین عود می یافته به بدن کمال روح کمال

یافته، از همان مقطع پیشین، پس از مـدتی   کماالت وجودي انسان است. در رجعت، حیات انقطاع
ولـی   یابد. براي مثال، انسانی که در چهل سالگی حیات خود را از دست داده، توقف، استمرار می

استعدادهاي نهفته و شکوفاپذیر داشـته اسـت، بـا رجعـت، زمینـۀ شـکوفایی و بـروز اسـتعدادها         
  شود. بنابراین، نحوة بازگشت به دنیا، در تناسخ و رجعت متفاوت است.   او فراهم می براي

  تفاوت در نوع بدن جديد )د

مشـابه بـدن   کمـاالت،  ه از جهـت  کـ  یبـه بـدن انسـان    روح منحصـراً ة رجعـت،  اسـاس آمـوز   بر
ن لحـاظ، رجعـت   یـ د همان بدن سـابق اسـت. از ا  یبدن جدگردد. در واقع،  یمین است، بازنخست

اعمـال خـود   از گذشـته،   یه روح در زنـدگ کشود  یاست. در تناسخ ادعا م یهمانند معاد جسمان
تأثر یافته و اقتضاي تعلق به بدن خاص دارد و بر اساس نوع عمل سـابق، بـه بـدن جمـاد، گیـاه،      

کنـد کـه    گردد و فرایند طبیعی رشد جنینی، نـوزادي و... را طـی مـی    وان یا انسان دیگر، بازمیحی
  شود. یم ترتیب رسخ، فسخ، مسخ و نسخ نامیده طبق اصطالح برخی فیلسوفان، به

  تفاوت در شمول و قلمرو )  ه

ـ افـراد مشـمول ا   ۀاسـت و همـ   یعمـوم  يامریۀ تناسخ، بازتولد در نظر ـ  نـد؛ ا ن قاعـده ی ن در یکل
 يد بـرا یامـل و سـع  کگردنـد. افـراد    یمـ  بـاز  یار شـق یار صالح و افـراد بسـ  یتنها افراد بسرجعت، 

فـر  کیتحمـل   يد بـرا یـ ت پلیـ غا و افـراد بـه  ي حـق بـر باطـل،    روزیبر پ یمبن یاله ةوعد ةمشاهد
  107گردند. یمین خود بازاز اعمال ننگ یبرخ

  پيشين يزندگ يآورف از حيث ياداختال )و

ا یـ ه بـه دن کـ  ين اسـاس، افـراد  یـ سـت. بـر ا  یـات متقـدم او  شخص مشـابه ح  اتیحدر رجعت، 
یـاد دارنـد. در رجعـت،    گذشـتۀ خـود را بـه     یشناسـند و زنـدگ   یگر را میهمداند،  افتهیرجعت 

ـ   يبنـد  گذشـته ادامـه دارد و صـف    يها یها و دشمن یدوست نـان  ن حـق و باطـل همچ  یو تقابـل ب
ن یشـ یآورنـد و بـه حالـت پ    یاد نمـ یـ بـه   يزیـ خود چ افراد از گذشتۀ؛ اما در تناسخ، قرار استبر

  ندارند. یخود آگاه
  اختالف در تعداد بازگشت   )ز

؛ امـا  رر اسـت کـ بازگشـت م ۀ تناسـخ،  در تعداد بازگشت تفاوت دارند. در نظریرجعت و تناسخ، 
  بار بازگشت است.   رجعت، یک
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  يگير نتيجه
  د:یآ می ل به دستیات ذکج و نینتا ،ان شدیچه باز آن

 ؛دارد یپوش هم ،ر مشهور آنیبا رجعت طبق تفسیلسوفان، تناسخ در اصطالح ف .1
تعـداد بازگشـت و    ،جینتـا  ،اتیـ غا ی،در مبـان  ی،عیبـا رجعـت شـ   ي، ان هندیتناسخ در اد. 2
 ، تفاوت دارد؛قلمرو
ن اسـالم  یـ ل دیاصـ هـاي   بـا آمـوزه   ،عه مطرح شده اسـت یه در مذهب شکگونه  رجعت آن. 3

 ؛سازگار است
ــافــزون رجعــت . 4 ــر مســنتدات قرآن ــ ی،ب ــذیر ان ۀادل ــو تأوکارناپ ــدر روا ناشــدنی لی ات ی

 دارد؛ تیب اهل
خـاص خـود را دارد    ییبـار معنـا  یات، و روا ینیه تناسخ در متون دینکآخر ا ۀجیته و نتکن. 5

ه کـ ن صـورت  یـ بـه ا  طـرح مسـئله  رو،  یـن اي مردگان متفاوت است. ازایمعاد و اح ،ه با رجعتک
سـوء فهـم و اسـبتعاد     ،سبب خلط اصـطالحات  ،ق تناسخ استیاز مصادی اد جسمانرجعت و مع

  مخالفان خواهد شد. يعه از سویش يع باوهایو تشن
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