
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشالالالرق مالالالالوعالالالود فصال  29/3/1396تاریخ دریافت: 
  1396، زمستان 44سالالالال یازدهالم، شماره   21/7/1396تاریخ پذیرش: 

 سیر تطور کیفیت رجعت از دیدگاه مفسران انفسی
 1زاده اکرم حسین

یفی محمد  2شر
 چکیده

تذکیاله عقال  بالا هالر بالار اقالراء قالرآن موجالب تعالالی مفسالر از مرتباله  معرفت نفع و
بالاطنی آیالات الهالی های  گردد. در ایالن مرتباله مفسالر باله الیاله آفاقی به انفسی می

شالود.  کاله تفسالیر انفسالی نامیالده مالی کند دست یافته، تفسیری از قرآن ارائه می
تحلیلی ضمن معرفی تفسیر انفسی و مفسران _  نگارش حاضر با روش توصیفی
کیفیت رجعت را از دهالد. نتالایج  مالی دید انفسالی مالورد بررسالی قالرار برجسته آن، 

کاله رجعالت حاص  از بررسی نشان می کاله بالا  ،دهالد  نالوعی معالاد جسالمانی اسالت 
افکالالار او بالالر دیگالالر مفسالالران  تالالأحیر و ت آنتبیالالین ابالالن عربالالی از نفالالع و خصوصالالیا

انفسالی آغالاز و در حکمالالت متعالیاله صالدرایی بالاله شالبهات وارده بالرآن پاسالالخ داده 
کیفیالت رجعالت تالا شده است. قالرن معاصالر تبیینالی صالورت قبال  از  در خصوو 
چگونگی آن اسالت. در قالرن حاضالر،  ارائه شده بر مبنای معاد و تفسیرنگرفته و 

گماشالالالته و، بالالاله بسالالال  عالمالاله طباطبالالالایی   معالالالاد جسالالالمانی بالالالر رجعالالالت همالالالت 
 زاده آملالالالی، عالمالالاله جالالالوادی آملالالالی بالالاله تبیالالالین  عالمالالاله حسالالالن ،امالالالام خمینالالالی

 مفسالران انفسالی قابالال  برداشالت اسالالت  از دیالالد چاله آن کیفیالت رجعالت پرداختنالالد.
کالاله رجعالالت بالالا بالالدن عنصالالری   بالالوده و محالالذوریتی نالالدارد  پالالذیر امکانایالالن اسالالت 
ای بازگشالت در هالر زمالان و هالر مکالان گرچه برای نفوس متعالی، رجعت به معن

بالاله عالالالم مالالادی و عالالالم برزخالالی و عالالالم ملکالالوتی بابالالدنی متناسالالب بالالا هالالر نشالال ه 
 است. پذیر امکان

کلیدی  واژگان 
 کیفیت رجعت، تفسیر انفسی، مفسر انفسی، بدن عنصری، معاد جسمانی.

                                                        
کارشناسی1  .اه مازندرانارشد دانشگ . دانشجوی 
کارشناسالی مقالاله مسالت رج از پایالان ؛(m.sharifi@umz.ac.ir)نویسنده مس ول( ) . استادیار دانشگاه مازندران2 ارشالد  ناماله 
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 بیان مسئله
کالم اسالمی، بحه رجعت است. برای رجعالت در  یکی از مسائ  مورد بحه در حوزه فلسفه و 

کتالاف صالورت مسالتق  و غیرمسالتق  باله ه هالای روایالی بال لغت و اصطالح تعاریفی ارائه شده اسالت. 
ند. مفسران شیعه بحه رجعت را با توجاله باله روایالات معصالوم مالورد توجاله ا هبحه رجعت پرداخت

کوشیده قرار داده . در ایالن انالد امکالان رجعالت را بالا اسالتناد باله آیالات الهالی توضالیح دهنالد اند. برخی 
کیفیالت رجعالت از طریاله انفسی ضمن بیان میان مفسران  رجعت از دیدگاه عق  و نق  به تبیالین 

 انسالان نیالاز باله ند. شناخت مراح  نفعا ههای فلسفی پرداخت های باطنی به همراه برهان یافته
کریم دارد و شناخت الیههای  عمیه الیه شناخت  قرآن، جز با شناخت انسان وهای  باطنی قرآن 

باشالد و ایالن ارتبالاط دو سالویه،  پالذیر نمالی امکانتفسیر او از جهان هستی و عوالم وجودی خالویش 
کالالریم نامیالالده مالالی تفسالالیری از قالالرآن ارائالاله کالاله تفسالالیر انفسالالی قالالرآن  شالالود. تفسالالیر انفسالالی،  مالالی کنالالد 

درونالالالی خالالالویش را بالالالا های  کالالاله مفسالالالر انفسالالالی حالالالاالت و یافتالالاله فلسالالالفی _ تفسالالالیری اسالالالت عرفالالالانی
دارد. در ایالن شالیوه  های خالویش رابیالان مالی فلسفی یافته بیین نموده و مبانیعقلی تهای  برهان

اش در تفسالالالیر و برداشالالت او از آیالالالات الهالالالی  هالالالر مفسالالر از انسالالالان و عالالالوالم وجالالودی درک ،تفسالالیری
تأحیرگذار است لذا با توجه به اختالف در مراتب مفسران انفسی، تفسیر انفسی ارائاله شالده از قالرآن 

س الهالالی یوسالالائ  فالال در معرفالالت اهالالم معالالارف». نیالالز متفالالاوت خواهالالد بالالود و عالالوالم وجالالودی انسالالان
ه و محالالور یالالحکم ع مباحالهیالالجم و قطالالب قلالب ،نفالالع بلکالاله معرفالت ،نفالالع انسالانی اسالالت معرفالت

آن اشالالرف  و معرفالالت اسالالت و سالالعادات راتیالاله و اسالالاس همالاله خیالاله و نقلیالالتمالالام مسالالائ  علالالوم عقل
کتالافین بزرگتالریالکه ا ن استیعمده هم معارف و مطلب ده ورق یالنفهمهالی باله نالام انسالان را ال ن 

کلمات ،میا نزده ن حد عادى غالاتى یو از آن در هم ،میا آن بسر نبرده اتیو آ و به مطالعه مطالع 
گاهی  و نامی و متحرك کاله  (.13تا، ال :  بی ،آملی زاده حسن« ).میا افتهیباالراده آ جهان هستی 

کاله احسالن از آن به نظالام احسالن تعبیالر شالده اسالت صالورت تکالوینی انسالا ن و قالرآن اسالت و انسالان 
کتبالی  که احسن الحدیه است صالورت  الم لوقین است صورت نفسی عالم و قرآن است و قرآن 

گاناله جالزء بالا 250و  206 :1416 )حیدرآملی، انسان و عالم است ( لذا تطبیه میان این عوالم سه 
سی است یعنی تطبیه تأوی  آیات الهی همان تفسیر انف باشد. پذیر نمی شناخت از انسان امکان

کالاله در واقالالع برداشالالتی اسالالت از آیالاله )آفالالاق( بالالا نفالالع عالالارف جهالالان خالالارج (. 53: )فصالاللت )انفالالع( 
کاله از طریاله  )کتالاف تالدوین( تطبیقالی صالورت مالی بنابراین بین عالم)کتاف تکوین( و قالرآن گیالرد 

رائاله ان اهر تفسیری از انسال (.206 ،1ج: 1416)حیدر آملی،  شود تأوی )تفسیر انفسی( حاص  می
کالالریم مالالؤ کالاله در روایالالات معصالالوم معرفالالت نفالالع شالالود در فهالالم قالالرآن  حر اسالالت بالالرای همالالین اسالالت 
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در نتیجاله رسالالالت تفسالالیر  1(.712: 1410سالودمندترین معالالارف معرفالالی شالده اسالالت)تمیمی آمالالدی، 
کریم که  انفسی قرآن  کالرده و پالرده را از چشالمان »این است  در همین نشأه، ما را با واقعیات آشنا 

کنار بزند  (.26- 20: 1389)صمدی، «ما 
کالاله موجالالب نگالالارش مقالالاله حاضالالر شالالده اسالالت؛ پاسالالخ بالاله پرسالالش زیالالر  بالالا توجالاله بالاله دغدغالاله ای 

کسانی هستند؟ دیدگاه مفسران انفسی در خصوو  رسد: به نظر می ضروری مفسران انفسی چه 
 کیفیت رجعت چگونه است؟ آیا سیر اندیشه رجعت در میان مفسران انفسی، یکسان است؟ 

 ثپیشینه بح
انالد. ماننالد  مقاالت متعددی مس له رجعت را از منظر عق ، نق  و روایت مورد بررسی قرار داده

کننالدگان از نگالاه  و مقاله تأملی پیرامون رجعالت و رجعالت ( 69-44: 1390صادقی، ) مقاله رجعت
و  (134 -105: 1389عنالایتی، ) ( و مقالاله رجعالت زنالان50 -23: 1392تبالار،  )حبیبالی عقال  و نقال 

کیالالالد بالالر آراء عالمالاله طباطبالالاییمقالالال شالالالریفی/ ) ه رجعالالت از دیالالدگاه قالالالرآن، روایالالات و عقالال  بالالا تأ
کثالر مقالاالت . ( و102 -83: 1393زاده،  خوانین کاله تقریبالا سالیر یکسالانی در ا .. این در حالی است 

اصالطالحی رجعالت، روایالات وارد شالده، آیالاتی  ،نگارش شده وجود دارد و باله بررسالی معنالای لغالوی
وق رجعت باشد، بیالان فلسالفه رجعالت و ضالرورت و امکالان سالنجی رجعالت پرداختاله که بیانگر موض

کنده در  به صورت شده است. در خصوو تفسیر انفسی و مفسران انفسی و برخی ویژگی آن، پرا
صالالمدی آملالالی و در آحالالار عالمالاله جالالوادی آملالالی  هالالای اسالالتاد زاده آملالالی و سالال نرانی آحالالار عالمالاله حسالالن

کوشالیده تالا  ضر ضمن ارجس ن به میان آمده است. نگارش حا گذاری به مقالاالت نگاشالته شالده، 
کیفیالالت رجعالالت و سالالیر تطالالور آن بیالالان  کالالریم را در خصالالوو تبیالالین  دیالالدگاه مفسالالران انفسالالی قالالرآن 
داشالالته و بررسالالی نمایالالد و بالالا تلفیالاله و تطبیالاله نظالالرات مفسالالران انفسالالی و یالالافتن نکالالات افتالالراق و 

کیفیالت رج کتالافاشتراک میان آنان و دریافت سیر تطور اندیشاله  هالای  عالت، نسالبت باله مقالاالت و 
 دهد. مورد نظر جنبه نوآوری داردکه هدف پژوهش را نیز تشکی  می

 مفسران انفسى
گرامالالی  پیشالینه تفسالالیر انفسالی، بالاله زمالان نالالزول قالالرآن برمالی گالالردد. زیالرا روایالالات رسالیده از رسالالول 

، 1381 آملالی، زاده )حسالن ، در زمره تفسیر انفسی آیات الهالی هسالتندو ائمه معصوم اسالم
کریم، نقش  (. ائمه معصوم284 ،5ج ؛408و  182 ،2جال :  به عنوان مفسران واقعی قرآن 

                                                        
 .(30 -19: 1389مدی آملی، ؛ ص 176 -172        :1383ملی، آهای تفسیر انفسی )رک: جوادی  برای دریافت ویژگی. 1
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 هدایتی و انسان سازی را نیز برای افراد جامعه بر عهده دارند.
آملالی،  ادهز )حسالن کتالب عرفالا، تفسالیر انفسالی آیالات الهالی اسالت ،زاده حسنبنا به دیدگاه عالمه 

(. البته وی در آحار خویش از تعالداد 218 ،2ج ؛290 ،1جال :  ،1381؛ همو،  700، 1ج، ف: 1387
کتالب عرفالانی نالالام مالی کالاله  معالدودی از  تالالرین  ی دارد. و شالالاید مهمتالرین و برجسالتهانفسال صالبغهبالرد 

الالدین بالن  محالی« فتوحالات مکیاله»و « فصالوو الحکالم» کتاف در تفسیر انفسالی آیالات، مربالوط باله
و « فصوو الحکالم»های بلند ابن عربی،  دیشه، ضمن تمجید از انزاده حسنعالمه  .عربی باشد

الالالدین در فصالوو الحکالالم  محالی»دانالالد  او را صالالحفی در تفسالیر انفسالالی آیالات الهالالی مالی« فتوحالات»
 ،5ج ؛310 ،6ج، الالال : 1381 آملالالی، زاده حسالالن) «مشالالت مشالالت آورده و در فتوحالالات دامالالن دامالالن

 (.510و  420: ، ال 1387 ،؛ همو754 ،2ج، ف: 1387؛ همو، 388
کتالالاف787)زنالده تالالا  ر آملالیسالیدحید کاله  کسالالانی اسالت  هالایش جالزء تفاسالالیر  ه. ق( نیالز از جملاله 

شود و در آحار عالمه جوادی آملی از ایشان بسیار یالاد شالده اسالت و بسالیاری از  انفسی محسوف می
کتالالالاف کالالالرده اسالالالت مطالالالالب عرفالالالانی و انفسالالالی از آحالالالار میرحیالالالدر آملالالالی را در  : )رک هالالالای خالالالود نقالالال  

و...( سالاله مطلالالب  235: 1384؛ همالالو، 83-82، د:1389؛ همالالو، 185 ،1ج :1389آملالالی،  جالالوادی
کالالاله عالمالالاله  اساسالالالی و مبنالالالایی در تفسالالالیر وی عبارتنالالالد از: والیالالالت، تفسیرانفسالالالی و علالالالم حالالالروف 

کاله بالین تشالّیع و  وی از برجسالته باله آن عنایالت خاصالی دارد. زاده حسن تالرین عرفالای شالیعه اسالت 
کرده است  (.150-149: 1384 ایگان،؛ ش464: 1383)شاهرودی،  تصّوف را جمع 

کتاف می زاده حسنه.ق(: عالمه 1050) از مالصدرا اسفارکتاف   گوید: آملی در مورد این 
کتابی انسانیکتاف شر ر یتفسال _همیرضالوان اهلل علال _ ر بزرگان مالایساز، و به تعب   اسفار، 

کالالالر کالالالریم اسالالالت. مرحالالالوم صالالالدر المتالالالألهیانفسالالالی قالالالرآن  م جالالالدا و ین، اسالالالرارى را از قالالالرآن 
کالالرده و آن سالالتهد کتالالاف اسالالرار اآل چالاله آن ده اسالالت.یالالات نامیالالرا اسالالرار اآل بنالالدى  ات بالاله یالالدر 

کتالالاف اسالالفار خوانالالده مالالییالال  آمالالده، در ایتفصالال کتالالب یالالشالالود، و ا ن  کتالالاف، اّم الکتالالاف  ن 
 (.36 ،1: ج، ف1387زاده آملی،  )حسن مرحوم آخوند ماّل صدراست

کالاله مفسالال از نظالالر مالصالالدرا کالالریم آن اسالالت  ر بالالا پالالذیرش ظالالواهر قالالالرآن در تفسالالیر صالالحیح قالالرآن 
جوی اسرار و رموز پنهان آن بر آید و به یاری عق  و مکاشفه و اشراق الهالی حقالایه پشالت  و جست

 (.79-78: 1363)صدرالمتألهین،  پرده ظواهر قرآن را به دست آورد
گرانقدر  عالمه طباطبایی کالریم اسالت المیزانصاحب تفسیر  در خبایالا » نیز مفسر انفسی قرآن 

کتاف و زو مطالب ژرف عرفانی به صورت مستور، نه مشهود و به صورت ِسر نه َعَلن،  المیزانایای 
به سبِک اشارت نه عبارت، به نحو اشراق ناله اشالراف، مطالوی، م الزون، مکتالوم و مکتالون اسالت 
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ُه ِإاّلَ الَعاِرُفوَن »که    (.199 ،1ج :1388)جوادی آملی، « اَل َیَمّسُ
عالمه جوادی آملی در  و فلسفی خود _ ( در آحار عرفانی195: 1382نیا،  )قائمی امام خمینی

کالریم که در تفسیر انفسی قرآن  کتاف تفسیر انسان به انسان  )جالوادی  تمامی آحارش خصوصًا در 
کریم هستند.22: ال  ،1389 آملی،  ( به نگارش در آمده است؛ مفسران انفسی قرآن 

کالریم ه.ش( در عصالر 1307آملی)متولالد  زاده حسنعالمه  حاضالر، صالاحب تفسالیر انفسالی قالرآن 
کتاف کامل از دیدگاه نهج» است.  به عنوان یکی از تفاسالیر انفسالی بسالیاری از آیالات و « البالغه انسان 

 (.31و  23: 1389)صمدی آملی،  روایات، جایگاه رفیعی دارد
کدام به تبیین مسائ  مربوط به نفع انسان پرداخته و آیات الهی را  طبه مفسران انفسی هر 

کرده _دیدگاه و بینش عرفانی  و رجعت نیز از جمله مسائلی است  معاد اند. فلسفی خویش تفسیر 
باشد. در میالان  که ارتباط مستقیم با نفع دارد و تفسیر آن نیازمند شناخت و معرفت از نفع می

کلی معاد را مورد بررسالی قالرار داده مسال له انالد و برخالی دیگالر باله هالر دو  مفسران انفسی برخی بطور 
 ند.ا هرجعت و معاد عنایت ورزید

وایات معصوم  خصوص رجعت( تفسیر انفسى قرآن کریم )در ر
؛ 122و  96 ،53ج: 1403)مجلسالالالالالی،  روایالالالالالات رسالالالالالیده در خصالالالالالوو رجعالالالالالت متالالالالالواتر اسالالالالالت

لالذا معصالومین ن سالتین  ؛و س نان معصوم بالرای شالیعیان حجالت (107 ،2ج: 1417طباطبایی، 
کالالریم گونالالهد ند. روایالالات در خصالالوو رجعالالتباشالال مالالی مفسالالران انفسالالی قالالرآن  کالاله روایالالاتی  .1: انالالد و 

کنند مانند    اعتقادی پیرامون آن را بیان میگان و مسائکنند بحه رجعت و خصوصیات رجعت
باشالالد بلکالاله م الالتن مؤمنالالان خالالالن و  عمالالومی نمالالی بالاله صالالورترجعالالت بالالرای همگالالان و » حالالدیه

که .2( 39 ،53ج: 1403)مجلسی،  «کافران خالن است در تفسیر آیات الهی از معصالوم  روایاتی 
 کالاله این ( بیالان شالده و در آن باله مسال له رجعالت اشالاره شالده اسالت ماننالد)خصوصالًا امالام صالادق

 چاله آن ( امالا56 ،53ج)همالان:  «تلالک فالی الرجعاله»( فرمالوده 11 :تی  آیه )مالؤمن امام صادق
کیفیالت رجعالت سالت. بالالا بیانالاتی از معصالوم باله مالا نرسالیده ا ،مسالّلم اسالت در خصالوو چگالونگی و 

هالالای انجالالام شالالده در خصالالوو رجعالالت، نتیجالاله پالالژوهش  بررسالالی روایالالات معصالالوم و سالالیر نگالالارش
کالاله روایالالات در خصالالوو رجعالالت تالالا قالالرن چهالالارم انالالدک بالالوده و نشالالان  در بیشالالتر دهنالالده ایالالن اسالالت 

شالام  روایالات  االرر و میسم است و از سالده چهالارم شالمار روایالات افزونالی یافتاله و ةخصوو داب
چنالان تعالداد  کاله هالم شود و این سیر تا قرن نهم اداماله دارد مر  نیز می مربوط به بازگشت پع از

روایات اندک است اما از قرن نهم به بعد شمار روایات در خصوو رجعت افزوده شالده و در زمالره 
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کتاف گرفته و تدوین  و  گردد های مستق  در این باف آغاز می روایات مربوط به عصر ظهور جای 
از قرن هشتم به بعد بسیار مورد توجه مفسالران  قرون بعدی خصوصاً  ربوط به رجعت درروایات م

گرفته اس کتاف قرار  کتالاف مسالتق  در  از حسن بن مختحر بحائر الدرجاتت.  سلیمان حلالی اولالین 
که شمار روایات آن نیز نسبت به قب  از قرن هشالتم چشالمگیر اسالت )رک: یوسالفی/  رجعت است 

کالاله در ادامالاله نگالالارش حاضالالر  (. هالالدف از طالالرح ایالالن26 -7: 1395جالالاودان،  مسالال له نگالالاهی اسالالت 
کیفیالت و تبیالین عقالنالی رجعالت نیالز هماننالد تطالور  چه چنانشود و  دنبال می خواهیم دید بررسی 

روایات رجعت، سالیر تطالور خالاو خالویش را داراسالت و بیشالتر درقالرن معاصالر مالورد توجاله مفسالران 
گرفتالاله کیفیالالت معالال انفسالالی قالالرار  گرچالاله بحالاله نفالالع و شالالناخت نفالالع و  اد در میالالان مفسالالران اسالالت 

 انفسی از ابتدا مطرح بوده است.
 1ق(638)م  ابن عربی

کیفیت آن از ابالن عربالی نظالری وجالود نالدارد بالا توجاله باله در مالورد  کاله این در خصوو رجعت و 
در مالالورد چگالالونگی  چالاله آن اسالالت. هالالر 2مالالذهب ابالالن عربالالی و دیالالدگاه وی نسالالبت بالاله شالالیعه اخالالتالف

از دیدگاه وی در مورد نفع انسانی و مراتب وجودی آن شود  رجعت از دید ابن عربی فهمیده می
  .باشد می و چگونگی حشر بدن در روز قیامت

 طبه دیدگاه ابن عربی نفع همواره مدبر بدن است چه در دنیا، چه در بالرزخ و چاله در آخالرت
 (.275و  12 ،1ج، 627 ،2جتا:  )ابن عربی، بی

ه خداوند در انسان تجلی راوهمراه است و هماین بدن در عالم ُملک همواره با تغییر و تبدی  
که در میالان عارفالان بالا عنالوان  نمی کند و این تجلی خداوند در انسان تکرار می ال تکالرار فالی »شود 

شالود. ابالن عربالی  ( شالناخته مالی 126: 1375؛ ابالن عربالی، 292: م1981)صدرالمتالهین، «التجلی
                                                        

کتالاف عیالون مسالائ   ن زاده آملالی راهگشاسالت خصوصالاً در خصوو شارحان مکتب ابن عربی رجوق به آحالار عالماله حسال. 1 در 
 عالمالاله قیصالالری در شالالرح فالالن شالالی ی از شالالرح فصالالوو الحکالالم بالاله رجعالالت »نفالالع و شالالرحی بالالر فصالالوو الحکالالم قیصالالری... 

کهالال  اشالاره نمالالوده اسالت و فالالن شالری  ادریالالع و الیالاس فصالال  وو الحکالم و همونالالین فالن خالالالدی بلکاله عیسالالوی چالون 
کالالالم او در فالالن اسالالحاقی)و33قالالرآن و همونالالین تنبیالاله اول فصالال  ششالالم مقالالدمات شالالرح قیصالالری)و  ( و 197( و نیالالز 

کالاله البالالدالء یحضالالرون فالالی آن واحالالد فالالی امالالاکن م تلفالاله و یقضالالون حالالوائج عبالالاداهلل در رجعالالت 228در فالالن یوسالالفی)و   )
کالالالم از 400، 1: ج1386؛ همالو، 157، ف: 1381 زاده آملالالی، ، )حسالن«ممّدنالد (. در مقالاله حاضالالر باله دلیال  جلالالوگیری از اطالاله 

گرچه برای فهم مقصود ابن عربی رجوق به س ن س نان شارحان آحار ابن عربی نق  نمی ان شارحان مکتبش ضروری شود 
 رسد. به نظر می

گرد ایشان است مفسران انفسی چون عالمه حسن. 2 کردهزاده آملی و شا که آحار ابن عربی و تفکراتش  اد صمدی آملی بیان  اند 
که در  به شیعه بسیار نزدیک است و ایشان را غیر از شیعه نمی توان نامید و عالمه جوادی آملی در خصوو برخی مطالبی 

که دست تحری  در آن دیده می کتاف  شود. های ابن عربی در ضدّیت با شیعه آمده معتقد است 
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کالاله چالالون بالدن انسالالان همالالواره در حالالال تجلالالی جد یالدی از جانالالب خداونالالد اسالالت ایالالن معتقالد اسالالت 
که عور ن واهد شد  (.103 ،3ج ؛689 ،2جتا:  )ابن عربی، بی هویت و ش صیت فرد است 

که آیا با بدن عنصری انجام مالی نفالع باله انشالاء  کاله این پالذیرد یالا ابن عربی در خصوو معاد 
که بعد از مر  به هنگام سوال قبر و بعد از بر بدن م الی می زخ باز به هنگام پردازد؟ معتقد است 

که قباًل در دنیالا داشالته اسالت انتقالال مالی ،سؤال  )همالان: یابالد روح انسان به همان صورت و بدنی 
کاله باله تناسالب 66 ،3ج ؛252 ،4ج که در قیامت همراه آدمی خواهد بالود بالدنی اسالت  (. اما بدنی 

گانالاله در ُملالالک، بالالرزخ، ملکالالوت از ناحیالاله خداونالالد انشالالاء مالالی ( 391 ،3ج)همالالان:  شالالود نشالال ات سالاله 
گفتالاله ابالالن عربالالی بالالدن عنصالالری در قیامالالت راهالالی ندارنالالد زیالالرا گالالر قالالرار باشالالد انسالالان بالالدن » طبالاله  ا

عنصری را در دار آخرت به همراه داشته باشد یقینًا احکام آن را نیز به همراه خواهد داشت و این 
 صدرالدین قونوی (.289 ،1ج)همان:  «دیگر نش ه آخرت ن واهد بود بلکه تکرار نش ه دنیاست

که کاله انسالان پالع از مالر  باله آن» از شارحان مکتب ابن عربی معتقد است  جالا انتقالال  هر نشأتی 
کالاله در آن نشالالالأت بالالاقی بالالالوده و  عنصالالالری زاییالالده مالالی کنالالالد از ایالالن نشالالأت پیالالدا مالالی شالالالود و هرچالاله 

کیفیالالات و  گون داشالالته و  گونالالا گرچالاله ظهالالور  جالالاودانگی دارد در درون ایالالن نشالالأت عنصالالری اسالالت ا
 .(91: 1375)قونوی،  ترکیباتش م تل  است

گاناله،  با توجه به نظرات ابن عربی در خصوو نفع و تعلاله او باله بالدن و تفالاوت نشال ات ساله
کدام از نش ات متعله به بدن همان نش ه مالی کاله در عالالم ُملالک  تعله نفع به هر  باشالد. نفسالی 

کاله در عالالم بالرزخ باله سالر مالی به سر مالی لی و بالرد متعلاله باله بالدن م الا بالرد بالا بالدن عنصالری، نفسالی 
که در عالالم ملکالوت بسالر مالی کاله ایالن بالدن ملکالوتی، از  نفسی  بالرد متعلاله باله بالدنی ملکالوتی اسالت 

 جهاتی با بدن عنصری تفاوت دارد به خاطر اختالف در دو نش ه.
توانالالد متناسالب بالا حالالاالت  مالی طباله ایالن دیالدگاه نفالالوس افالراد نیکوکالار و وارسالالته در همالین دنیالا

انشالاء نمایالد لالذا در زمالان رجعالت ایالن امکالان  و  ه ایجالادنفسانی خود بدنی متناسب با همالان نشال
گردنالد همالان کاله بالالا بالدنی ُملکالالی باله دنیالا بالالاز  کاله دارای بالالدن  بالرای ائماله معصالالوم وجالود دارد  گونالاله 

 که در زمان قب  رجعت نیز ائمه حضور دارند. چنان ملکوتی خود نیز هستند هم
گرچه دارای ابدانی م الی یا ملکوتی هستن رجعت کاله بالا بالدنی عنصالری نیالز کنندگان ا د قادرند 

که این انشاء بدن عنصری یا در توان نفع فرد رجعت که  به دنیا برگردند  کننده هست یا نیست 
گالالر نباشالالد یالالا توسالال  خالالود خداونالالد یالالا بالاله فرمالالان خالالدا، توسالال  شالال ن متکامالال  انشالالا خواهالالد شالالد  ا

نند باله عالوالم بالاالتر توا که عارفان دارای ابدان عنصری می ( همانگونه296: 1387آبادی،  )شاه
کنند)ابن عربی  (.49 ،4ج تا: ، بی سفر 
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که ی بدکار، دیدگاه ابن عربی اینها انسان در خصوو نفوس  :گونه است 
گالذر از عالالم عنصالر باله عالوالم بالاالتر هسالتند و در همالین  کافی بالرای  بدکاران فاقد لطافت 

شوند و بالدکاران در  گیر می عالم ماده متوق  شده و در جهنم مادون افالک حوابت زمین
گشوده نمی زمین خلود می  (.302 ،1ج :)همان شود یابند و درهای آسمان به روی آنان 

کیفیت رجعت با بدنی عنصری را می که  کیفیالت معالاد و  نتیجه بحه حاضر این است  توان از 
گانه از دیالدگاه ابالن عربالی دریافالت. طباله نظالر ایالن عربالی، رجعالت بالرای  حضور نفع در عوالم سه

 وس متکام  امری مقدور است.نف
 ( ق787زنده تا ) سیدحیدر آملی

سیدحیدر آملی با تقسیم قیامت به دو صورت حشرجزئیه )رجعت یا قیامت صغری صالوریه( و 
کبالری )حشالر در قیامالت( باله احبالات معالاد در نظالر اهال  طریقاله و اهال  الشالریعه پرداختاله  کلالی جالامع 

ُکال َیالْوَم َو اسالت. وی تیال  آیاله  اله  َفْوجالاَنْحُشالُر ِمالْن  ّمَ
ُ
بالاله  ،مقدماله عقلالی 4بالا بیالان  (83 :)نمال  ّ ِ  
 گوید: حشر اجساد در نزد اه  شریعه پرداخته می

 چاله آن و تالألی  آن ماننالد معاد نزد اه  شریعه عبارت است از جمع اجزای بدن میالت .1
کالاله از آن تعبیالر باله حشالالر اجسالاد شالده اسالالت و ایالن امالالر  بالود و برگشالت روح بالاله سالوی آنالان 

ست زیرا خداوند قادر است بر هر ممکنی و داناست به آن و جسم قابلیت تألی  ممکن ا
)سالیدحیدر  را داراست و}نفع{ قالادر اسالت بالر آن و بالر آن مقالدمات عقلالی بنالا شالده اسالت

 (.288، 3ج: 1416آملی، 

که این حشالر باله  پذیر امکانطبه این دیدگاه حشر اجساد  است چه در رجعت و چه در قیامت 
 پذیر است. درت خداوند امکاندلی  علم و ق

که  .2 خالاطر عصالمت شالان و اسالتحاله صالدور دروغ از ه بال»اخبار پیامبران بر حشر اجساد 
 .«ایشان حه است

 یابد.  شوند بلکه تألی  و مزاج آنها تبدی  می شان معدوم نمی بدن مکلفین و ارواح .3
زیالرا سالیدحیدر دهنده تفاوت میان بالدن دنیالوی و بالدن اخالروی اسالت  این دیدگاه نشان

 باشد. می آملی نیز قائ  به تبدل امزاج در قیامت
کالاله و ایالالن و عالرر نیسالت حقیقالت انسالان، جالالزء ال ینفالک او بالالوده .4 حشالر اجسالالاد  قالول 

(. 292-289 ،3ج)همالان:  باشالد باط  می ،موجب پذیرش دو نفع در یک بدن است
 که این قول ناظر به عدم تناسخ در معاد جسمانی است.

بازگشالت مظالاهر بعضالی از اسالماء باله ظالاهر اسالماء »نظر اه  طریقاله عبالارت اسالت از  اما معاد در
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دیگر و قیامت عبارت است از تغییر عالالم ظالاهر و تبالدی  آن و برگشالت باله بالاطن دائمالًا همانگوناله 
کاله  ظاهر دائمی و رجالوق آن باله سالویش همالان به صورتکه دنیا عبارت است از ظهور باطن  گوناله 

آملی طبه دیدگاه عرفانی خود معاد را برای نفع انسانی در  سیدحیدر. (292 ،3ج)همان:  «بود
ی وارسالالته ایالالن امالالر هالالر لحظالاله بالالا ظهالالور اسالالماء و ها انسالالان دانالالد و بالالرای هالالر لحظالاله امکانآالالذیر مالالی
 گیرد.  تجلیات الهی صورت می

کلالالی بیالالان شالالده اسالالالت  سالالیدحیدرطبالاله دیالالدگاه  کالاله در حشالالر جزیالالالی و   آملالالی در حشالالالر اجسالالاد 
شود و حشر اجساد امالری پالذیرفتنی  انسان باقی است بلکه جسم او نیز معدوم نمی نه تنها نفع

کالاله محشالالور مالالی  هالالا  شالالود در برخالالی ویژگی و عقالنالالی اسالالت. معالالاد انسالالان جسالالمانی اسالالت امالالا بالالدنی 
یابد. ف ر رازی نیز بدن انسان را دارای اجزای اصلی و غیر  چون تألی  و مزاج تبدی  و تغییر می

که پع از مالر  اجالزای اصاللی از بالین نرفتاله و نالابود نمالید اصلی و زاید می کاله  اند  شالود در صالورتی 
کسالالب مالالی اجالزای زایالالد و غیالالر اصالاللی از بالالین مالالی )ف الالر  نماییالالد رود و هی تالالی مشالابه هی الالت دنیالالوی 

کیفیالت رجعالالت مطلبالی بیالان نمالی سالیدحیدر( 61: 1986رازی،  کنالد و بالالا  در خصالوو چگالونگی و 
بیالان شالد  کاله چنان پالردازد ایالن امالر زیاد به بحه رجعت نمالیاز مفسران شیعه است  که این وجود

کیفیت رجعت در زمان وی ضروری به نظر نمی که تبیین عقالنی از  گر  به این دلی  است  رسد و ا
بح ی پیرامون رجعت صالورت بگیالرد در زمیناله احبالات رجعالت در نگالاه عقال  و نقال  اسالت ناله بیالان 

 کیفیت رجعت. 
 (ق1050) مال صدرا

گذشته، باید در چگونگی تبیین وی از دیدگاه مالص درا را در خصوو رجعت همانند دو مفسر 
بالوده و جسالم عنصالری دائمالًا در حالال تبالّدل  پذیر امکانمعاد دانست. از نظر صدرا معاد جسمانی 

)حرکت جوهری( و بدن انسان از دوران جنینی تا طفولیت و جوانی و پیری در حالال تبالدل  است
سالازد در نتیجاله در آخالرت  ای وارد نمی تبدل آن به بقالای انسالان لطماله و تحول و تکام  است اما

 ای ن واهالالالالد رسالالالالانید نیالالالالز ایالالالالن تبالالالالدل بالالالاله بقالالالالاء و عینیالالالالت و اسالالالالتمرار وجالالالالودی انسالالالالان صالالالالدمه
( طبه دیدگاه صدرا بالدن دنیالایی بالدن حقیقالی انسالان 196 -185 ،9جم: 1981)صدرالمتالهین،

( و بالدن 591: 1363؛ همالو، 98 :)همالان نالدارد ن واهد بود و انسان در آخرت نیازی به این بدن
اخروی نیز عین بدن دنیوی خواهد بود از نظر صورت و جسالم ناله از نظالر مالاده و جالرم. در نتیجاله 

های آن از نظر عقلی دچار اشکال است و علت هم این پرسش  حشر بدن عنصری با تمام ویژگی
کدام بدن می که حشر نفع با  که لحظه به ل است  حظه در حال تجدید شدن است باشد؟ بدنی 

کاله صالدرا معتقالد باله آفالرینش بالالدنی  و قاعالده ال تکالرار فالی التجلالی در آن جریالان دارد؟ از اینروسالالت 
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که برخی خصوصیات بدن عنصری را ندارد از دیدگاه صدرا، نفوس  جسمانی از سوی نفع است 
که پیامبران و اولیاء  در جهان آخرت دارای قدرت آفرینش هستند همان الهی در این جهان گونه 

کالاله 345: 1386 :)همالالو دارای چنالالین قالالدرتی بودنالالد (. وی نیالالز هماننالالد ابالالن عربالالی معتقالالد اسالالت 
مانالالد و متوسالالطین در نفالالع نیالالز مالالا بالالین عالالالم  نفالوس بالالدکاران در همالالین نشالال ه عنصالالری بالالاقی مالالی

 :مانند مادی و مجرد می
َّّهههطَّی هللبطْیههه هللبًههه هللمههه الْهللُإِههه نهللکهللحطلهههلهللُإِرَهههطنهللعهههیهللحشهههرهللُهبههه ُن،هللُنهللُإهههنفسهللُه

هللدرج هللُهرَِط هللُىلهللعطههللُوفطرْطْهللُإًِبی هللکههللُإتًبهقهللبأبه ُنهلل  َ ُإطِیًی...هللکإیسهللإبمتاللط
هللبط ی هللبطإتنطلخهللکهلله هللُإجرُْهللُإفبُی ...هللکههللهعنصر هللتًطه لهللُوحضهللفوهللحمطإ هللیُونهللِهطهللکجهالدهلله

هللفهللعطههللُإتجردهللُوحضهللفدیهللمالجالد هللهللةفهللَذُهللُإًطههللُوطدیهللکهلله  َ ُإتجّهیهللفهللعطههللمتاللوهلله
هلل(.686 :هلل1۴2۴تجردهللُإًِیهلل)مفطَیٍهللُإ یبهللل رُیهللشیرُزی،هللُإُوطدیهللکهلل

کالاله تعلالاله نفالالع بالاله بالالدن عنصالالری نالاله تنهالالا  مالالی بالاله دسالالتچالاله از ایالالن دیالالدگاه  آن  آیالالد ایالالن اسالالت 
کمال نرسیده که به درجه باالی  کسانی  آور است یا به تعبیری  عذاف اند؛ کمال نیست بلکه برای 

مالو جالب رنجالش خالاطر خواهالد بالود. در نتیجاله بالدکاران  ،قالوه باله فعال  عالدم تبالدی  به خاطردیگر 
ماننالالد و معالالذف خواهنالالد بالالود و بالالرای  طباله دیالالدگاه ابالالن عربالالی در بالالدن عنصالالری خالالویش بالالاقی مالالی

متوسالطین از افالراد طباله دیالالدگاه مالصالدرا، بالدن، در حالالت تجسالالم عنصالری و تجالرد عقلالی نفالالع 
 باقی خواهند ماند.

کیفیالت رجعالت رسد از زمان ابن ع به نظر می گونه تبیینی در خصوو  ربی تا زمان صدرا هیچ 
هالالای خالالویش در مالالورد معالالاد جسالالمانی و  صالالورت نگرفتالاله اسالالت و تنهالالا مفسالالران بالاله بیالالان دیالالدگاه

گفتالهچگونگی حا کاله در خصالوو رجعالت  الت نفع در عوالم م تل  س ن  انالد. امالا هالر تبیینالی 
گرفتالاله و مالالین شالالناخت و معرفالالت از نفالالع هبالاله خالالاطر در آینالالده صالالورت بگیالالرد  کالاله این یالالا صالالورت 

که مرهون دیدگاه ابالن عربالی و پالع از او مالصالدرا اسالت. چنالا انسانی صورت می چاله بیالان  نگیرد 
شد در زمان ابن عربی مس له رجعت حتی در شک  روایالات آن نیالز محالدود بالوده اسالت و در زمالان 

کیفیالت رجعالت تبالدی  ن شالده اسالت صدرا هم شاید به یالک دغدغاله اساسالی بالرای تفسالیر و تبیالین 
گرچالاله مفسالالران شالالیعه چالالون صالالدرا بالاله رجعالالت اعتقالالاد داشالالته و آن را از ضالالروریات مالالذهب خالالویش 

کما به خاطر اخبار صادق مصدق پذیرفتهاند و روایات نقلی را  دانسته ابالن سالینا نیالز بالا  که این اند 
لیال  ( امالا معالاد جسالمانی را باله د107: 1382)ابالن سالینا،  قائ  به معاد روحانی اسالت که این وجود

گفتار رسول ، همالو، 682: 1379)ابن سینا،  پذیرفته است ائمه معصوم و نقلی و صدق 
کیفیالالت رجعالالت در قالالرون بعالالدی توسالال  دیگالالر مفسالالران انفسالالی بالالا تأحیرپالالذیری از 423: 1405 ( لالالذا 



 

 

 295 
 
 

سی
ن انف
سرا
ه مف
دگا
ز دی
  ا
جع
  ر
یفی
ور ک
ر تط
سی

     
 

             

 افکار و آراء ابن عربی و مالصدرا ادامه یافته است. 
 ش(1360) عالمه طباطبایی

ننالالد مالصالالدرا و پیالروان حکمالالت متعالیالاله حشالالر انسالالان را جسالالمانی نیالالز هما عالماله طباطبالالایی
که بدن آخرتی م   بدن دنیوی است نه م ال آن و در صالورتی م الال بالدن  دانسته و معتقد است 

که همه خصوصیات آن را از سلول گلبول دنیایی است  کاله در آن  ها و  ها و سایر مواد داشته باشالد 
کاله بالدن در شود بلکه هم صورت دیگر بدن اخروی نمی ان بدن دنیوی است و فالرر ایالن اسالت 

که م   بدن دنیوی است... و شود بدن است  با مر  فاسد می چه آن آن روز بدنی است اخروی 
گالر همالین بالدن بالرای نوبالت دوم سالاخته و پرداختاله شالود که اجزایش متالشی می م ال   شود پالع ا

که در دنیا بود و گشت و همان بدنی است  انسان عین انسانی خواهد شد  روح آدمی بدان متعله 
کالرده اسالت که در دنیا می : 1417)طباطبالایی، زیست... و ایالن وحالدت ش صالیت را روح او حفالظ 

(. بنالالابراین حشالالر بالالدن عنصالالری در قیامالالت از دیالالد عالمالاله منتفالالی اسالالت و حشالالر 406 -405 ،11ج
 مالصدرا به آن معتقد بوده است. چه چنانجسمانی)طبیعی( خواهد بود 

روز رجعت یکی از مراتب روز قیامت است روز ظهور امام زمان  که این یی با بیانعالمه طباطبا
شالود و  حه در هر دو روز به تمام معنی ظاهر می که این را نیز معله به روز رجعت دانسته به دلی 

نالد؛ هالر ساله فالی نفساله ا که در مراتب ظهور حه م تل  روز قیامت و رجعت و ظهور امام زمان
 (.163 -161 ،2ج: 1417 ،)طباطبایی ه و منکران آن دلیلی بر نفی آن ندارندبود پذیر امکان

کیفیت رجعت می که قوه ایشان در بیان علت و  کسی  که بازگشت  کام   فرماید  اش به فعلیت 
نرسیده و به مالر  اخترامالی نظیالر قتال  یالا مالرر از دنیالا رفتاله محالذوریتی عقلالی نالدارد زیالرا ممکالن 

کاله در زمالانی غیالر از زمالان زنالدگیش موجالود و است این ش ن در زمان دیگر  کمالی شود  مستعد 
کمالالال را  آورد یالالا ممکالالن اسالالت اصالال   بالاله دسالالتفالراهم باشالالد و بعالالد از مالالر  دوبالالاره زنالالده شالالود تالالا آن 

کاله مقالداری در بالرزخ باله سالر بالرد چنالین ش صالی بعالد از مالر  و  استعدادش مشروط باله ایالن باشالد 
کمالال را برزخ آن استعداد را یافته دوباره به دنیا ب گالردد تالا آن  آورد و رجعالت در هالر  باله دسالتازمی 

 (.161 -160 ،2ج)همان:  یکی از این دو فرر محال نیست
کمال در این دنیا  که مستعد دریافت  کسانی خواهد بود  از دید عالمه طباطبایی، رجعت از آن 

آنالان وجالود داشالته  اند اما شرای  برایشان مهیا نبوده و به هر دلیلی مانعی برای رشد و تعالی بوده
کالافران محالس هسالتند و ایالن دنیالا دار مکافالات آنالان خواهالد بالود  که  است اما در مورد افراد بدکار 

که مستعد آن بودند و باله  گونه افراد نیز برمی نظری ارائه نشده است شاید این گردند تا به عذابی 
که خود برای خویشتن رقم زده کاله دیگالرا برسالند. همالان انالد؛ فعلیتی  ن نیالز باله ایالن موضالوق گوناله 
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کالالرده کالالردن دایالالره » انالالد اشالالاره  کامالال   کالالردن دایالالره سالالعادت بالالرای مؤمنالالان و  کامالال   رجعالالت بالالرای 
کافران است  (.290: 1387آبادی،  )شاه «شقاوت برای 
 در مالالالالالورد رجعالالالالالت بالالالالالا الهالالالالالام از حکمالالالالالت  1گالالالالالویی بالالالالاله شالالالالالبهه تناسالالالالالخ عالمالالالالاله ضالالالالالمن پاسالالالالالخ

 : فرماید صدرایی می
است ولی در تناسخ روح پالع از نالوعی تکامال  باله بالدن  رجعت بازگشت روح به بدن اولی

گالر آن بالدن دومالی خالود روح داشالته  دیگری وارد می که بدون تردید محال است و ا شود 
کثالرت  باشد الزم می کثیالر و  آیالد دو نفالع باله یالک بالدن تعلاله داشالته باشالند و آن وحالدت 

گر آن بدن نفع نداشته باشد الزم می کاله از فعال  باله قال واحد است و ا وه برگالردد و هالر آیالد 
 (.209 ،2ج: 1417؛ طباطبایی، 234: 1386)صدرالمتالهین،  دو محال است

کالم ایشان می عالمه در خصوو رجعت با بدن عنصری س نی نمی توان  گوید اما از فحوای 
کاله رجعالت بالا بالدن عنصالری امکالان که ایشان معتقد اسالت  گالر انسالان پالع از » پالذیر اسالت فهمید  ا

گالردد  و نفالع او مجالددًا بالا مالاده بالدن قبلالی تمالاس و تعلاله بگیالرد ایالن امالر باعاله مر  به دنیا باز 
 (.206 ،2ج: 1417)طباطبایی،  «ابطال تجرد و بازگشت از فع  به قوه نیست...

که س ن از معاد اسالت معالاد جسالمانی اسالت ولالی تمالامی خصوصالیات  در نتیجه تا زمان صدرا 
کمالا بدن عنصری در آن لحالا  نمی یالز باله آن اشالاره دارد امالا در مالورد رجعالت عالماله ن کاله این شالود 

آیالد و ایالن امالر باله دلیال  اخالتالف  ظاهرًا اشکالی در بازگشت روح به همان بدن عنصری پیش نمی
که در نظام آخرت تمالامی خصوصالیات نظالام دنیالوی وجالود نالدارد لالذا  دو نش ه دنیا و آخرت است 

کمی متفاوت خواهد بود.  کیفیت بازگشت نیز 
 (ش1368ی )متوف امام خمینی

 :فرماید می رجعت دارد و فلسفی بر _ نیز تبینی عرفانی امام خمینی
که ضرو چه آن  ری مذهب ماسالت و همالین انالدازه برای ما مسلم است اص  رجعت است 

کیفیالالت آن ضالالروری مالالذهب مالالا بالالر آ کیفیالالت رجعالالت دلیالال  نالالداریم و  ن دلیلالالی داریالالم و بالالر 
 (.194 ،3ج: 1382)امام خمینی،  نیست

دانالالد امالالا سالالعی در تبیالالین آن نمالالوده و  کیفیالالت رجعالالت را ضالالروری نمالالی کالاله این وجالالودبالالا  امالالام
ممکن است » دهد دیدگاه خویش را با توجه به شناخت خویش از مراتب نفسانی انسان شرح می

کاله نفالع .که قضیه رجعت به نحو تمّ   م الی، ولو در عالم ُملک صورت بگیرد گر بگالوییم  .. و ا
                                                        

 (68 -31: 1392اوت میان تناسخ و رجعت )رک: بیات/ دارابی، در مورد تف. 1
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نمایند هالیچ  ملکی انشاء نموده و با آن بدن انشایی ملکی رجوق میبدن  ،کنندگان شری  رجعت
 (.197و 194 ،3ج)همان:  «استعبادی ندارد بلکه حتما قضیه چنین خواهد بود

 گانالاله نفسالانی بالاله ساله نشال ه وجالالودی انسالان حتالالی در  بالالا بیالان وجالالود عالوالم ساله امالام خمینالی
کاله  کرده معتقد اسالت  نشال ه  .1 ن بسالاطت نشال اتی داردنفالع انسالان در عالی»عالم عنصری اشاره 

که مظهالر آن حالواس بالاطنی و بالدن برزخالی و قالالب م الالی  .2، ُملکی دنیای ظاهری نش ه برزخی 
که مظهر آن قلب و شال ون قلبالی اسالت .3، است ؛ همالو، 103: 1388)امالام خمینالی،  نش ه باطنی 
1387 :49 .) 

کیفیت نفع و امکان رجعت مبّین مس له رجع ها  باله پرسالشت و پاسالخ س نان امام در بیان 
نفع انسان از عالم طبیعی ارتقالای وجالودی  که این باشد ایشان با بیان و شبهات وارده برآن می

کاله در همالین سالیر طبیعالی باله  کند؛ بدن طبیعی انسان را نیالز دارای ایالن قابلیالت مالی پیدا می دانالد 
کاله مراتالالب هیالوالنی را بالاله سالمت فعلیالالت  بالدنی م الالالی تبالدی  شالالود و همالان و مراتالب نبالالاتی و گونالاله 

کالالرده و بالاله  ی بالالاالی انسالالانیت طالالی مالالی جمالالادی را بالاله سالالمت مرتبالاله کنالالد از ایالالن مراتالالب هالالم عبالالور 
(. در دیالدگاه امالام بالدن برزخالی 98: 1382)امام خمینی،  رسد ی انسان م الی یا برزخی می مرتبه

کام  که در رجعت بازگشت می مرتبه   کند. تری از بدن عنصری است 
که ام که نفع نسبت به بالدن  می از میرداماد نق  ام خمینینظرّیه دیگری  نماید این است 

گانه  که یک نوق تعله ارادی و تعله دو  نالوق دیگالر تعلاله غیالر ارادی نسالبت باله تالک تالک  ای دارد 
گفالالت هنگالالام مالالر  شالالاید (.73: 1377)رک: خمینالالی،  اجالالزای بالالدن دارد  از بالالین چالاله ، آنبتالالوان 

کالن نفع است نه تعّله می گالر اجالزاء بالدن شال ن در  رود تعّله  آن به تک تک اجزاء. لذا حّتی ا
گالر اجالزاء نزدیالک هالم  کّ  زمین نیز پ ش شود باز نفع به آنها تعّله خواهالد داشالت. البتاله شالاید ا

غیر ارادی خالویش باله اجالزای بالدن  وابستگیباشند تعّله نفع به آنها قویتر باشد و شاید نفع با 
گالاه ایالن تعلاله را از دسالت نالداده ضالعیفی باله آن داشالته باشالد و هنگالام  دلبسالتگیبلکاله  خود هالیچ 

کرده و دوباره بدن عنصری خویش را باز یابد. رجعت بتواند این تعله را قوی    تر 
 ش(1312)متولد  عالمه جوادی آملی

 :فرماید عالمه جوادی در ضمن س نرانی در خصوو نفع انسانی می
اشالته باشالد زیالرا در بالرزخ شالود تالا نفالع باله بالدن تعلاله د برزخیت نفع آدمالی موجالب مالی

گزیر از دوسالالوی آن، آحالالار روحالالانی  چالاله آن بالالینی نیالالز هسالالت و بالاله همالالین دلیالال ، نفالالع نالالا
 چاله آن و مکان و منزه از تغییر و حالوادث اسالت بالا محس و معنای صرف مقدس از زمان

کوان است جمع  محتاج به مکان ،جسمانی مطله و زمان و متغییر به تغییرات زمان و ا
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روحانی، عالم سفلی جسمانی را دارا بوده در ملک حاله  جمع عالم علوی کند، با این می
 (.93: 1388)پارسانیا،  پردازد می تعالی به تدبیر رعایای او

)جالالوادی  رجعالالت محالالذوریتی عقلالالی نالالدارد کالاله این عالمالاله جالالوادی در آحالالار خالالویش ضالالمن بیالالان
کالرده مالالی( بالالا بیالالان چهالار مقدمالاله عقلالالی امکالان رجعالالت را احبالالا182 ،2ج: 1389آملالی،   .1» گویالالد ت 

احیای مرده در این دنیالا و رجالوق مجالدد او باله ایالن نشال ه عقالاًل محالذوری نالدارد و نقالاًل منالع نشالده 
گالروه باله دنیالا ناله ممتنالع اسالت و ناله ممنالوق راجالع باله وقالوق  .2 ؛است بنابراین اص  رجعت فالرد یالا 

گذشالته، عقال  هالیچ وق معالین، قضالیه زیالرا رجال گوناله راه احبالات یالا منالع نالدارد رجعت و تحقاله آن در 
ش صی است و امور جزئی خارجی از قلمرو فتوای ایجاف یا سلب عق  بیرون است و دلی  نقلالی 
ظاهر در وقوق آن است پالع اصال  امکالان رجعالت و تحقاله عالین آن را دلیال  نقلالی بالر عهالده دارد و 

ه گونال در مالورد وقالوق حتمالی آن در آینالده هالیچ .3 ؛وقوق آن دلیال  قطعالی بالر امکالان آن خواهالد بالود
گذشالته دلیال  حتمالی بالودن آن در  دلی  عقلالی اقاماله نشالده اسالت زیالرا صالرف تحقاله حادحاله ای در 

دربالالاره امتنالالاق وقالالوق آن در آینالالده هالالیچ دلیالال   .4 ؛(254 ،1جتالالا:  )طوسالالی، بالالی آینالالده ن واهالالد بالالود
ایشالالان پالع از نقالال   (500 -498 ،4ج :ف1389)جالالوادی آملالی،  عقلالی و نقلالالی اقاماله نشالالده اسالت

کیفیالالت رجعالالت پرداختالاله و نظالالر اسالالتاد خالالویش را در مالالورد دلیالال  عقلالالی بالالر ام کالالان رجعالالت بالاله بیالالان 
کیفیالالت 546: 1387)جالالوادی آملالالی،  تفالالاوت میالالان رجعالالت و تناسالالخ پذیرفتالاله اسالالت ( در تبیالالین 

 :فرماید رجعت از قول صدر المتالهین می
کلالالی از دسالالت  کالاله بالاله تالالازگی مالالرده اسالالت نالاله اصالال  اسالالتعداد تعلالاله روح را بالاله  کسالالی   بالالدن 

مستعد دریافالت روح دیگالر اسالت از ایالن رو تعلاله روح قبلالی باله او ناله بالا محالذور  داده و نه
کاله باله تالازگی مالرده هالم  فقدان اص  روبروست و نه با محالذور تناسالخ همسوسالت. بالدنی 

ن را فاقالد نشالالده یالابی را از دسالت نالداده و هالالم اسالتعداد ویالژه روح معالی اصال  اسالتعداد روح
کالاله طبالاله اسالالت از ایالالن رو هر کالالاماًل معقالالول و گونالاله احیالالای مجالالدد  اراده الهالالی نقالال  شالالده 
 ،4ج، ف: 1389جالالالالوادی آملالالالالی، ؛416 ،3جق: 1418)صالالالالدرالمتالهین،  مقبالالالالول اسالالالالت

319- 382.) 

که ایشان رجعت را با بدن عنصری  از بیانات ایشان برداشت می دانند اما  می پذیر امکانشود 
کاماًلمتالشالالی شالالده نظالالری ابالال گذشالالته یالالا  کالاله مالالدتی از مالالرگش  انالالد.  راز نکالالردهدر خصالالوو بالالدنی 

کیفیت رجعت در میان مفسران انفسی از عالمه طباطبایی همان که بیان شد تبیین  آغالاز  گونه 
کوشیده است تا طبه حکمت صدرایی به شالبهات در زمیناله رجعالت پاسالخ داده شالود و باله  شده و 

گرد ایشان نیز به تبیینی عقالنی _ عرفانی از رجعت پرداختند.  تبع ایشان دو شا
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 ش(1307متولد ) آملی زاده سنحعالمه 
کیالد فالراوان  زاده حسنعالمه  کیفیت نفع انسان پرداخته تأ کثر آحار خود به شرح وتبیین  در ا

کتاف و چگالونگی طالول عمالر ایشالان  در خصوو امام زمان نهج الوالیه بر شناخت آن دارد. در 
کالالردهدالیلالی را بیالا کاله مالالی ن  راهگشالالا باشالد بحالاله  توانالد در بحالاله رجعالت نیالز انالد از جملالاله مالواردی 

 امکان دوام بدن عنصری است. 

 برهان بر امکان دوام بدن عنصر
 عالالتیعالالالم طب و صالالورت شالاله در تجالالدد اسالالتیکالاله هم اسالالت عالالتیبالالدن عنصالالرى از عالالالم طب»
کاله طبیالز ،هالا نیها و چه زم شود چه آسمان ی  مینقطع تبدیال و  اسالت حرکالت بیالعالت مبالد  قریرا 

ه مبالالرهن اسالالت... نفالالع انسالالانی بالاله یالالدر حکمالت متعالکالاله  د متجالالدد باشالالد چنالالانیالالبا حرکالالت علالت
گالوهرى نالورانی  دا مالییالوجالودى پرفتن علم و عم  توسع و اشتداد یپذ گالردد. انسالان را  مالیکنالد و 

کمالال اسالت و چالون روح  و تفالاوت است هاى در طول هم به وفه نش ات بدن ابالدان باله نقالن و 
 ،گالردد مالی و سالطوت و عالالم قالدرت از سالنخ ملکالوت ،انسان بر احالر ارتقالاء و اشالتداد وجالودى نالورى

کند و بر آن غالبیهرگاه طب اسماى صقع  احکام عقول قادسه و اوصاف ،دیآ عتش را مس ر خود 
که وعاى وجالودش گردد تا به حدى  قالاهره و بسالائ   وعالاى وجالود مجالردات ،ربوبی بر وى ظاهر 

گردد و مت له به اخالق ربوبی شودینور که ا دغدغه جه بیینت .ه دائمه  ه حاص  ین تحقیز ااى 
کاله احکالام  ،کاله در مقابال  چنالان .ن انسانی در نشالأه عنصالرى اسالتیامکان دوام چن است انسالانی 
کالرده اسالت عتیطب عمالر  ،  بالدن عنصالرى مرکالبیالتحل سالرعت باله سالبب و لالوازم آن بالر وى غلباله 

کالریم دربالاره یالالونع پیالامبر فرمالالود:  (.16 تالا: آملالی، بالالی زاده حسالن) «کوتالاهی خواهالد داشالالت قالالرآن 
حیَن َلَلِبَه فی َبْطِنِه ِإلی َیْوِم ُیْبَعُ وَن ) کاَن ِمَن اْلُمَسّبِ ّنُه 

َ
گالر حجالت الهالی را در ظهالر (َفَلْوال   . پالع ا

ارر عمری دراز باشد، چه جای استبعاد است. لذا آیه مذکور در امتالداد غیبالت امالام زمالان حجالة 
کمال استبن الحسن العسکری  (.124،ف: 1381اده آملی،ز )حسن ، تمام و 

گالالر بالالا دیالالدگاه  از دیالالدگاه عالمالاله مالالی گرفالالت و ا تالالوان دوام بالالدن عنصالالری را در نشالال ه دنیالالا نتیجالاله 
کاله باله تالازگی روح از آن جالدا شالده  عالمه جوادی آملی در خصوو استعداد پذیری بدن عنصری 
کاله امکالان برگشالت روح در زمالان رجعالت باله بالدن عنصالری  گرفالت  گردد شاید بتوان نتیجه  تلفیه 

کما این بدن عنصری میوجود دارد و  گزارشالات تالاری ی نیالز از  که این تواند سالم باشد  در برخالی 
که می تواند ناظر به تعله غیر ارادی نفع باله تالک تالک  سالم ماندن برخی اجساد خبر داده شده 

کاله در همالین نشال ه  اجزای بدن باشد و بالا تلفیاله دیالدگاه ابالن عربالی در خصالوو نفالوس بالدکاران 
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کاله نفالوس  مانند و مادی باقی می گفالت  دیدگاه صدرا در خصوو نفوس متوسطین شالاید بتالوان 
گالردد لالذا امکالان هبدکاران نیز به دلی  تعله نفالع باله بالدن عنصالری نتوانسالته بال کامال  قطالع   طالور 

 پذیر امکانبدن تعله ضعیفی به نفع داشته باشد وجود داشته و رجعت بابدن عنصری  که این
کالاله در آیالالات مربالوط بالاله رجعالالت و  73 -72و  56-55 و 243و  259 :)بقالالره چالالون باشالد همونالالان 

 ( بازگشت نفع به جسم عنصری بوده است.260
ْرَسْلنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن ُرُسِلنااَو در تفسیر آیه  عالمه

َ
 :فرماید ( می45زخرف: ) ْسَ ْ  َمْن  

شالود و از  ب مالییالدر عالالم شالهادت اسالت وارد در عالالم غ کاله نیا صاحب نفع مکتفی بالا
کاله مالال الً یر مضالالاف نیازى بالاله تقالدیالپرسالد. ن ن مالالییشالین پمبالرایپ اى و »گفتاله شالالود  سالت 

کالالهیالالگوناله روا نیالالز راز ایال. و ن«اسالأل  مالالم مالن ارسالاللنا مالن قبلالالك و علمالالائهم کالالن    ت را فهالم 
که از ایپرسد: آ راوى از معصوم می توانالد  ن سالرا رخالت بربسالته اسالت دوبالاره مالییالا انسان 
کند؟ین نشأت دیکسان خود را در ا د تا چه اندازه؟ فرمالود یدر پاسخ فرمود آرى. پرس دار 

گالرى علالی قالدر فضالائلهم. از یگالر علالی قالدر عملاله، و در دیت دیالعلی قالدر منزلتاله، و در روا
: الال  1381آملالی،  زاده حسناى ) دهیقت و واقع رجعت هم رسین القاء سّبوحی به حقیا
 .(47 ،1ج

چالاله  رد چنانگیال حظالاله صالورت مالیرجعالالت بالرای نفالوس متکامال  هالر ل ،طباله ایالن دیالدگاه عالماله
کرده است.سیدحیدر آملی نیز به آ  ن اتعان 

کاله  زاده حسنعالمه  در خصوو رجعت دیدگاه شالات و منفالردی نسالبت باله بقیاله مفسالران دارد 
اعتقالاد » فهم آن نیاز به تدبر و همونین شناخت از عوالم وجودی انسان و علوم تجربی روز دارد

که در جوامع روائ کتالافیمه امایبه رجعت  کالمی آنان آمده اسالت، و حتالی  کتب  هالاى مسالتق   ه و 
ن معنالی یماله اسالت. بالدیکه در امامت، ناظر به انطبالاق و انفتالاح دو عظ اند چنان در رجعت نوشته

که به وجود می از باله ید نیآ که انسان در هر دوره پع از دحو االرر به توّلد و پع از توّلد به توالد 
کام  و دستورالعم  ان که سفراى الهیها انسان ان آنانیساز دارد، و در م سانانسان  کام   اند  ى 

شالوند، و باله اخالتالف تکالّون امزجاله آنالان درجالات امامالت و نبالّوت و  ان مبعوث مییبراى ارشاد آدم
که ْلنا َبْعَضُهْم َعلی  رسالت آنها متفاوت خواهد بود  ُسُ  َفّضَ َو َلَقالْد (؛ 254 :)بقره  َبْعس    ِتْلَك الّرُ

بِ  ْلنا َبْعَس الّنَ ن سالفراى الهالی باله یدر حه آنان صادق است؛ و ا ،(56 :)اسراء  َبْعس    َن َعلیییِّ َفّضَ
زه یالوج  نیاله در معنالی رجعالت را فقال  ایالار وجین وجاله بسالیالانالد. ا نیشالیت سالفراى پیالهمان روحان

 (.104 ،3جال :  1381آملی،  زاده حسن) 1متفرد بدان است
                                                        

از  63 -58، و 2سالال ششالم، شالماره « مجلاله میالراث جاویالدان»له رته و فته در معدل النهار و منطقاله البالروج  رساله مس. 1
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کاله اشالاره باله آیالهطبه این دیدگاه زمالین و آسال گشالوده و بسالته شالده  َوَلالْم َیالَر  مان چنالدین بالار 
َ
 

الال ّنَ اّلَ
َ
َکَفالالُروا   الال ِذیَن  َکاَنَتالالا َرْتًقالالا َفَفَتْقَناُهَمالالاالّسَ ْرَر 

َ
ُکالالّ َ  َماَواِت َواأْل َفالالاَل  َشالالْیء  َحالالی ّ  َوَجَعْلَنالالا ِمالالَن اْلَمالالاِء 

َ
 

گشالالودن و بسالالته شالدن30 :)انبیالالاء ُیْؤِمُنالوَن  کالاله در ایالن   از دنیالالا رفتاله و دوبالالاره خلقالالت ها انانسالال ( 
که ابتدا از طریه توّلد بالوده آغاز می ها انسان )ماننالد خلقالت حضالرت آدم( و سالآع از طریاله  گردد 
گرفته می )تولید نس ( صورت می توالد گرچه در روایالات مالا  گیرد و عالم انسانی دوباره از سر  شود 

 :نیز به آن اشاره شده است
یَبهلل
َ
هللهللأ هللُ أ هه أ هللَعهللَسمَحَ هللِهههنأ هه أ مهَ َ َثَنطهللحمأ ههطَلهللَحهه هَ َْ هللَعِبههَ هللَُ هلل هللِهههنأ ًِ أ َثَنطهللَلهه ههطَلهللَحهه هَ ههَنهللِهههَنهللیَْ َّ یَسهههللَعههَنهللُحِلَ

ٍرهللَعِنهللَجطَهَرهللِهَنهلل هللِهَنهللَ ِ ک الٍلهللَعِنهللَعِمَر بأ َفرهلٍلی هلَل هلَلحَمِ ًِ َههطَج
َ
هللأ ِإتأ

َ
طَل:هللَلهأ َْ هللهللَ هلل َکَجهلهَ هَ هللَعزهَ اِلإه َْ هللهلل_هللَعهِنهلل

َ
أ

هلل ًَ هللِیهلَلَف ِبَقهللُأِلَوهَ ِقهللَفهللنطهللَهطحِل َ َأ هطَلهلل15هلل: )هللٍ هللیهَإِبٍسهللَمِنهللَخِبٍقهللَجَ هللهللَلهللَهِلهلل َْ وهلَلَ ه(هلل
ِ
أ ََ هلل هلل هطهللَجهطَه أ نهَ

َ
هَكهللأ َُ هللَذ لأ

ه هللُإنهَ لأ َِ
َ
هللأ َةهللَک نهَ َ َةهللُحِل  نهَ َ هللُحِل  لأ َِ

َ
َنهللأ َُ هللَل هللَک طَهَ ًَ َذُهللُِإ ََ هلل ِبَقهللَک َذُهللُحِل َ ََ ِفَنهلل

َ
َذُهللأ َُ هلل

َکَجلهَ َدهللَُ هللَعزهَ هطَسهللَجه هَ هللُإنهَ طَر
هللَعطَوطهلِل َدهللَخِبِِطهللَمِنهللَغهللهلِِلَغهللهللُ أ هللَج هَ هللَک طَهَ ًَ َذُهللُِإ

ََ هللهلِِلَ هلل ٍَ ََّط َُ هلل هللَه الَإٍةهللَک حأ
هلل هلَلَرهللفأ هللَک کََّه أ بأ أ هللَخَبهَقهلل أهللًِ هللَک کََّه أ اَلحهَ أ

ِسضِطهللَغهلل
َ
ِقهللأ أ طِ هللَغهللهلِِلََ هللََسَ ِقهللَک اأ َمبأ َذَههللُأِلَِسَضهللََتِ ََ ههلِِلَ هلل َ َنهَ َُ هللَُ هلل نهَ

َ
َهللأ هَ  ََ هَكهلل بهَ ًَ هِقهللَإ اأ َظبهأ َأ هَمطَ هلل ّهَ َذَههللُإ ََ طهللَ هلل

هلل هللَُ هللَهِ نهَ
َ
َهللأ  َ ََ هلل هللُِإاَلَُحَ هللَک طَهَ ًَ َذُهللُِإ ََ هللَغهلل هلَلَخَبَقهلل ِِ ِقهللَهَشر بأ ِإَفهللهلِِلح ِ

َ
هللأ ِ هللَخَبَقهللُ أ َِ هللَُ هللَإ ِقهللَهَیهللَک ِإَفهللهللهللَ کأ

َ
هللهللأ

َِّهَتهللَفهللهللهللَعهطَهٍهلل
َ
هللأ ٍْ ِإههَفهللآَد

َ
ِإههَفهللأ

َ
هللأ کَإَلهَكهللُآِلَدمهلَلهللَک

أ
هللأ َقهللَک َُ ههاَلُ ًَ ِبههَكهللُِإ ََ ههآَخههَرهلل هللِهَ  :هلل1398هویهه ،هلل)ُهههنهللبطهللَ َ

هلل(.277

 گیری نتیجه
کریم براساس تهذیب نفالع صالورت مالی هالای پنهالان و  گیالرد و بالا درک الیاله تفسیر انفسی قرآن 

که هدف آ فلسفی به م اطب ارائه می_  حقایه آیات الهی با بیانی عرفانی ن ارتقاء و تعالالی شود 
 باشد. و رشد افراد جامعه می

که در آحار عال مه از آنان یاد شده است از ابن عربی و شالارحان مکتالب مفسران برجسته انفسی 
آملالی باله  زاده حسالنعالمه جوادی آملی و عالمه  او تا مالصدرا و عالمه طباطبایی و امام خمینی و

کیفیت معاد از طریه معرفت و شناخت نفع پرداختاله کاله ارتبالاط مسالتقیم بالا  انالد. تبیین  رجعالت 
 ار مفسران بررسی شده است.د در آحنفع آدمی دارد نیز متناسب با معا

کاله بالالا بالالدنی عنصالالری صالورت مالالی کیفیالالت رجعالالت  هالالا  گیالالرد یالالا بالدنی م الالالی دیالالدگاه در خصالوو 
کاله برخالی خصوصالیات بالدن عنصالری را نالدارد  متفاوت است. معاد نزد ابن عربی جسالمانی اسالت 
گرچالاله نفالالوس بالالدکاران قالالدرت رهالالایی از بالالدن عنصالالری و نشالالأه مالالادی را دارا نیسالالت. صالالدرا نیالالز بالالا 
                                                                                                                                  

کار عالمه در خصوو رجعت است و تا به حال از هه عالمه ب که نوآوری  کدام صورت مبسوط به مس له رجعت پرداخته  یچ 
گرچاله در روایالات وارده از معصالومین از مفسران اشاره باله وجالود عالوالم دیگالر قبال  از مالا  ای در این خصوو نشده اسالت 
 اشاره شده است.
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یرش دیدگاه ابن عربی معاد را جسمانی با بدنی طبیعی دانسالته و باله شالبهه مربالوط باله تناسالخ پذ
انی را پذیرفتاله اسالالت. پاسالخ داده اسالت. عالماله طباطبالایی بالالا اسالتناد باله سال ن صالالدرا معالاد جسالم

یش در خصوو تفاوت تناسخ و معاد جسمانی، رجعت وملی با تبعیت از استاد خعالمه جوادی آ
گرچاله تعلاله  رجعت را با داند. امام خمینی ی محال نمیرا با بدنی عنصر بدنی م الالی پذیرفتاله 

آملی با ارائاله برهالان  زاده حسنکند. عالمه  غیر ارادی نفع به تک تک اجزای بدن را نیز نق  می
و نفالوس  در خصوو امکان دوام بدن عنصری در خصوو وجالود امالام زمان،حضالور معصالومین

دانالد. عالماله نظالری شالات و منفالرد در  ه عنصری مصالداق رجعالت مالیمتکامله را در هر زمان در نش 
کنونی اسالت و رجعالت  گون قب  از عالم  گونا که مبتنی بر وجود عوالم  کرده  خصوو رجعت ارائه 

کلالالی سالالیر تطالالور  دانالالد. سالالمان و مسالال له دحالالو االرر مالالیبالالوط بالاله رتالاله و فتالاله زمالالین و آرا مر بالاله طالالور 
کرد. در قرن اخیر جست کیفیت رجعت در میان مفسران انفسی را باید  وجو 
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