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چکیده

رجعت از آموزههای اصیل مکتب کالمی امامیه است که از سوی سایر نحل اسالمی مورد
انتقادات گسترده قرار گرفته است .ناصر القفاری اندیشمندِ وهابیِ معاصر در کتابِ اصول
مذهب الشیعـة اإلمامیـة ،انتقادات گستردهای را به این آموزه مطرح کرده که دامنة این
انتقادات ریشهها ،ناتمامیِ دالیل و دالیلِ بطالن این عقیده را درنوردیده است .او کوشیده تا
با مرتبط دانستنِ این اعتقاد به تعالیم اهل کتاب و ارائة تصویری یهودی از آن ،ریشههای آن
را به خارج از اسالم گره زده و عبداهلل بن سبأ را بنیانگذار این تفکر معرفی نماید .این امر در
حالی است که افزون بر آیات و روایات متواترِ دال بر آموزة رجعت ،اساساً یهودیان به
رجعتِ پسینی معتقد نیستند ،و از عبداهلل بن سبأ نیز هیچگاه اعتقاد به رجعت مصطلح گزارش
نشده است .مهمترین دستاورد متن حاضر عالوه بر رد پندارهای قفاری ،تبیین تمایز اندیشة
رجعت در کالم امامیه و گزارههای منتسب به یهود و سبأئیت است.
کلیـدواژههــا :رجعت ،ناصر القفاری ،عبداهلل بن سبأ ،یهود ،کالم امامیه
مقدمه

متکلمانِ اسالمی رجعت را در معنایِ بازگشت به دنیا پس از مرگ به کار میبرند .شیخ صدوق
(م 183ق) در االعتقادات گفتار مستقلی را به رجعت اختصاص داده و پس از ارائة آیات متعددی
که بر وقوع در امتهای پیشین اشاره دارد ،با دالیل روایی و قرآنی به اثبات این آموزه پرداخته
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است(ابن بابویه ،االعتقادات ،ص .)26پس از او شمار فراوانی از اندیشمندان امامی به تعریفِ
اصطالحیِ این آموزه همت گماشتند .برای نمونه شیخ مفید(م 331ق) در اوائل المقاالت رجعت
را به بازگشت دو گروه از مردگان(مؤمنان صالح وکافران بدکار) به دنیا تعریف کرده و
توضیحاتی را ارائه کرده است(المفید ،اوائل المقاالت ،ص .)88بسیاری از پیشوایان لغت نیز به
همین معنایِ اصطالحیِ رجعت نزد متکلمان استناد کردهاند .برای نمونه فیومی مینویسد« :وقتی

می گویند فالنی ایمان به رجعت دارد؛ یعنی ایمان به بازگشت به دنیا دارد(».الفیّومی ،المصباح
المنیر ،ج ،6ص )662راغب اصفهانی نیز در ادامة توضیحات خود در خصوص معنای رجعت
مینویسد« :رجعت در معنایِ بازگشت به دنیا پس از مرگ نیز استعمال میشود؛ [مانند آنکه] گفته
میشود :فالنی به رجعت ایمان دارد»(اإلصفهانی ،مفردات ،ص .)136لذا در اصطالحِ کالمیِ
رجعت ،عود به دنیا پس از مرگ مورد توجه است .از این رو بازگشتِ مردگان در امّتهای
پیشین نیز ذیل مفهوم رجعتِ اصطالحی قرار میگیرد .البته باید توجّه داشت که رجعتِ مورد
اعتقادِ شیعیان که در آینده به وقوع خواهد پیوست ،به رجعت اصطالحی در معنایِ خاص مربوط
است .به عبارتِ دیگر آنچه معتقد اصحاب امامیه است ،صرفِ ایمان به بازگشت به دنیا پس از
مرگ نیست .بلکه منظور از رجعت در منظومة اعتقادی ایشان ،بازگشت به دنیا پس از مرگ در
زمانِ آینده است که شرایط و ویژگیهای خاصِِّ خود را دارد .لذا باید میانِ مفهوم رجعتِ
اصطالحی در معنای عام و فراگیر آن ،و مفهوم رجعت در معنایِ خاص آن فرق قائل شویم.
همانطور که روشن است ،نسبت این دو مفهوم ،عموم و خصوص مطلق است و مفهومِ نخست،
اعم است.
اگر مفهومِ رجعت در معنایِ اصطالحی آن را به «رجعتِ در معنای عام» و «رجعتِ در معنای
خاص» تفکیک کنیم  ،آنگاه باید موضع خود را به طور دقیق در خصوصِ بازگشت به دنیا در
معنایِ خاص آن روشن سازیم .عالمانِ امامی در تعریفِ این معنای رجعت نکات متعددی را بیان
داشتهاند که مشترکات فراوانی در آن قابل مالحظه است(المرتضی ،الرسائل ،ج ،3ص361؛
الطوسی ،العقائد الجعفریه ،ص612؛ العاملی ،االیقاظ ،ص )13البته برخی نکات نیز در این
تعاریف از قلم افتاده است .به نظر میرسد میتوان از هندسة تعالیم مکتب امامیه در باب رجعت،
این آموزه را در معنای خاص خود این گونه تعریف نمود:
رجعت آموزهای است منبعث از آیات و روایاتِ متواتره که اعتقاد به آن ضروریِ مذهب اسـت
و عبارت است از زنده شدن دو گروه از مردگان و بازگشـت آنـان بـه دنیـا :رجعـتِ یـکبـاره یـا
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چندبارة مؤمنان محض شامل امامان معصوم و پیامبران(ع) و شیعیان آنان که عنصر اختیار در اصـل
رجعت آنان مفروض است ،و نیز رجعـت کـافران محـض کـه از سـر اجبـار صـورت مـیپـذیرد.
مشاهدة علو کلمة حق و زوال کلمة باطل و تحقق وعدة الهی و پاداش گرفتن مؤمنان و خـذالن و
عذاب کافران از اهداف یا فواید مترتب بر آن است .این رجعت در دو مرحله صورت میپـذیرد:
نخست در آستانة قیـام حضـرت مهـدی(ع) و وقـایع مترتـب بـر آن و دیگـری پـس از وفـات آن
حضرت(ع) .رجعتکنندگان پس از رجعت همچون زمان حیات نخستینشان در دنیـا مکلِّـف بـه
تکالیف الهیهاند و از همین جهت اعمال آنان در دورة رجعت در میزان ثـواب یـا عـذاب اخـروی
مؤثر اسـت .از آنجـاییکـه رجعـت مؤمنـان از وعـدههـای الهـی اسـت ،لـذا وقـوع آن ،قطعـی و
بداءناپذیر است.
آموزة رجعت اگر چه به عنوان یک آموزة اصیل و طبق برخی از روایات به عنوان یک آموزة

ضروری برای مکتب امامیه قابل طرح بوده(ابن بابویه ،الفقیه ،ج ،1ص318؛ المفید ،المسائل
السرویه ،ص ،) 12و عالمان امامی در درازنای قرون متمادی با دالیلِ قرآنی و روایی به تبیین آن
همّت گماشته و اشکاالت عقلی و نقلی مخالفان را پاسخگویی کردهاند ،اما همچنان از سوی
سایر نحل اسالمی مورد انتقادات گسترده قرار میگیرد .دکتر ناصر بن عبداللِّه بن علی القفاری،
اندیشمندِ وهابیِ معاصر یکی از مخالفانی است که حیات علمی خود را صرفِ نقد و تکفیرِ
مذهب امامیه کرده است .وی نویسندة یکی از مهمترین آثارِ وهابیتِ معاصر در نقدِ شیعة امامیه

است .این کتاب ـ که متخذ از رسالة دکتریِ مؤلف است،ـ با نامِ «اصول مذهب الشِّیعـة االمامیـة
االثنی عشریّـة عرض و نقد» به سال 3331م در عربستان سعودی به طبع رسید .نویسنده در این اثر
به تفصیل به بیان عقیدة رجعت و ردّ دالیل آن همّت گماشته و در مجموع  63اشکال به این
آموزه وارد کرده است .این اشکاالت را میتوان به چهار دستة کلیِ «فقدانِ اصالت»« ،ناتمامیِ
دالیل»« ،دالیلِ بطالن» و «انگیزههای جعلِ» آموزة رجعت تقسیم نمود.
ناصر القفاری در یکی از انتقادات خود به اصالت و ریشههای آموزة رجعت ،از تعالیم یهود و
عبد اهلل بن سبأ سخن به میان آورده و کوشیده تا خاستگاه این آموزه را به جریانهای انحرافی
یهود و پندارهای غالیانه ابن سبأ مربوط نماید:
و از برخی از بحثکنندگان روایت کردهانـد کـه عقیـدة رجعـت از طریـق آثـار یهودیـت و
مسیحیت ورود کرده(نشر یافته است) .و شیعه از یهود و مسیحیت تأثیر پذیرفته است .و شیخ
آنـان صادقی(شـیخ محمـد صـادقی تهرانـی ( )3132- 3121از شـیو معاصرشـان ایـنگونـه
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استنتاج کرده که مبدأ اعتقاد به رجعت در اصل به کتابهای یهود باز میگردد .و این مطلب
را به عنوان بشارتی به شیعه دانسته است .ابنسبأ یهودی – آنگونه که کتابهای شیعه و سنی
به طور یکسان نقل میکنند ـ نقش تأسیسی در مبداء اعتقاد رجعت داشته است .مگر آنکه او
به طور خاص رجعت را برای امیرالمؤمنین مطرح می کرده (و نه برای دیگران ).البته او وقوع
مرگ بر علیّ بن ابیطالب را در اصل ،منتفی میدانسته اسـت .همـانگونـه کـه اثنـی عشـریة

امروز ،مهدی را که گمان میکنند وجود دارد ،زنده میدانند»(القفاری ،اصول مذهب الشِّیعه
االمامیّه االثنی عشریّه ،ص.)368

اگر چه در باب آموزة رجعت و نیز ردّ انتقادات قفاری به باورهای امامیّه ،به طور جداگانه آثار
سودمندی به نگارش درآمده است ،اما پژوهشهایی که تؤامان به نقد رویکرد قفاری به آموزهی

رجعت پرداخته باشند ،بسیار محدودند(ر.ک :التِّجلیل ،تنزیه الشِّیعه اإلثنی عشریّه عن الشِّبهات
الواهیّه ،ص322-328؛ و شیروانی ،هاشمی« ،پاسخگویی به شبهات رجعت :شبهات قفاری در
اصول مذهب الشِّیعه») در این پژوهشهای محدودِ پیشینی نیز بحث از اصالت آموزة رجعت و
نسبت آن به تعالیم اهل کتاب و ابن سبأ ،هیچگاه محور قرار نگرفته و از این بخش از سخنان
قفاری با پرداختی مجمل و کوتاه گذر شده است .متنِ حاضر با محور قرار دادن این بخش از
انتقادات قفاری ،پس از بحثِ مختصری در بابِ ابن سبأ و دیدگاههای منتسب به او ،به موضعِ
یهود و مسیحیّت در باب رجعت پرداخته و اتقانِ علمی این بخش از نگاشتهی قفاری را مطابق
مبانی مشهور فریقین مورد سنجش قرار داده است.
نسبت آموزة رجعت با ابن سبأ

در این بخش برآنیم تا نسبت آموزة رجعتِ مورد اعتقادِ شیعیان را با سبائیت و عبداهلل بن سبأ و
گزارشهای نسبت داده شده به او بسنجیم .نخست به شخصیت عبداهلل بن سبأ میپردازیم و سپس
آرای او را مورد توجّه قرار میدهیم .در گام آخر نیز اتقان علمی ادعای قفاری مبنی بر پیوند
آموزة رجعت و ابن سبأ را در میزان نقد مورد سنجش قرار میدهیم.
 .1ابنسبأ و وجود خارجی او

اگر چه برخی از پژوهشگران حکایت ابن سبأ را ابتدائاً به طبری (م132ق) نسبت دادهاند(طاهری
ورسی ،حیات دوباره ،ص ،) 381اما آثار متعددی پیش از او از عبداللِّه بن سبأ و حکایت او یاد
کرده اند .ظاهراً سیف بن عمر الضِّبی األسدی (متوفای اواخر قرن دوم) نخستین کسی است
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که به طور گسترده حکایاتی را از زندگانی و عقاید عبداللِّه بن سبأ نقل کرده است .مجموعة
گزارشهای او از ابن سبأ در کتاب «الفتنـة و وقعـة الجمل» گردآوری و چاپ شده است .این
گزارشها از سیف بن عمر دربارة ابنسبأ ،مستمسک طبری قرار گرفت و سایر تاریخنگاران

عامه ،آن را از طبری را اخذ نمودند(الطبری ،التاریخ ،ج ،1ص188؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة
دمشق ،ج  ،63ص1؛ ابنخلدون ،التاریخ ،ج ،6ص313؛ العسقالنی ،تهذیب التهذیب ،ج ،6ص)3
البته این امر به این معنا نیست که پیش از طبری سخنی از عبداللِّه بن سبأ به میان نیامده باشد .چرا
که ابو جعفر محمّد بن حبیب البغدادی (م631ق) سالها پیش از طبری در مشهورترین اثر خود
المُحَبَّر از عبداللِّه بن سبأ یاد کرد (ابنحبیب ،المحبر ،ج ،3ص .)128وی در این کتاب هیچ
سخنی از زندگانی و عقاید ابن سبأ به میان نیاورده است .پس از او ابواسحاق جوزجانی (م 612یا
613ق) در «أحوال الرِّجال» از سبأیه و عقاید آنان یاد نمود:
فرقة سبئیه در کفر غلو کردند ،علی را معبود خود دانستند تا جایی که [حضـرت] علـی بـرای
انکار آنان و عبرت گیری از کارشان ،آنان را با آتش سوزاند در حالیکه مـیفرمـود :زمـانی
که این را امری منکر دیدم ،آتش را برفروختم و قنبـر را فـرا خوانـدم .و عبداللِّـه بـن سـبأ را
مضروب ساخت ،زمانی که گمان میکرد قرآن جزئی از نه جزء اسـت و علـمِ آن نـزد علـی
است(الجوزجانی ،أحوال الرجال ،ج ،3ص.)18

پس از جوزجانی ،ابن قتیبه دینوری (م682ق) در المعارف مشابه همین مطالب را در تعریف
سبأیت به قلم درآورد(.ابن قتیبه ،المعارف ،ص )266همو در تأویل مختلف الحدیث نیز عقاید
فاسد ابن سبأ را گزارش کرد:
همانا که عبداللِّه بن سبأ ادعای ربوبیت برای علی کرد ،پس علی اصحابش را با آتش سوزاند
و در آن زمان فرمود :زمانی که این را امـری منکـر دیـدم ،آتـش را برفـروختم و قنبـر را فـرا
خواندم(ابن قتیبه  ،تأویل مختلف الحدیث ،ص.)81

در مصادر شیعی نیز پیش از طبری از عبداللِّه بن سبأ یاد شده است .ابراهیم بن محمد الثقفی،
اندیشمندِ امامیِ سدة سوم هجری (م681ق) در الغارات ضمن نقل حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) پس
از شهادتِ محمد بن ابیبکر ،از عبداللِّه بن سبأ یاد کرده است( الثقفی ،الغارات ،ج ،3ص.)333
در این روایت جز نامِ وی ،هیچ سخن دیگری از او یا دربارة او به میان نیامده است .پس از طبری
و در مصادرِ شیعی ،خُصَیبی عالمِ مختلفٌ فیهِ شیعی در الهدایـة الکبری ضمن نقلِ حدیثی از
ابوبصیر از امام صادق(ع) ،از عبداللِّه بن سبأ چنین یاد کرده است:
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در زمان فتنه عبداللِّه بن سبأ و اصحاب دهگانهاش بود که او را همراهی میکردند و به آنچـه
که عبداللِّه قائل بود ،قائل بودند ،امیرالمؤمنین(ع) بعد از آنکه به آنان سه روز فرصت توبه و
آنــان از عقیــدة خــود بــاز نگشــتند ،حضــرت(ع) آنــان را در صــحرای أخــدود در آتــش
سوزاند(الخصیبی ،الهدایـة الکبری ،ص.)313

همو در صفحات انتهایی همین اثر روایتی را از طریق مفضل از امام صادق(ع) گزارش کرده که
در بخشی از آن چنین آمده است:
مفضل گفت :ای موالی من! غالی کسی است که میگوید :شما نـزد شـیعه خـدایان هسـتید.
حضرت فرمود :در بین ما کسی این حرف را نزد مگر عبداللِّه بن سبأ و اصحاب دهگانـهاش،
همــان کســانیکــه امیرالمــؤمنین(ع) آنــان را در صــحرای أخــدود بــه آتــش ســوزاند و
امیرالمؤمنین(ع) آنها را به عذاب الهی ،عذابشان داد(...همان ،ص.)316

پس از او نیز مرحوم کشِّی د ر کتابِ رجال خود در مدخلِ عبداللِّه بن سبأ و در دیگرِ مداخل،
چندین روایت از معصومان(ع) را با أسانیدِ صحیح ،دربارة او و عقایدش گزارش کرده است.
برای نمونه در صحیحهی أبان بن عثمان چنین آمده است:
از امام صادق(ع) شنیدم که مىفرمود :خدا لعنت کند عبد اللِّـه بـن سـبأ را کـه بـه ربوبیّـت و
خدایى امیر مؤمنان(ع) قایل گردید ،در صورتى که آن حضرت(ع) به خدا سوگند ،جز یک
بنده مطیع و فرمانبردار پروردگار نبود .واى بر کسى که بر ما دروغ ببندد .گروهى در باره ما،
سخنانى مىگویند و براى ما اوصافى قائل مىباشند که ما آنها را بـراى خـود قائـل نیسـتیم ،و
چنین اوصافى را که اختصاص به خدا دارد ،در خود سراغ نـداریم .مـا از ایـن افـراد بـه خـدا
تبرِّى مىجوییم (الطوسی ،اختیار رجال الکشی ،ص.)328
در خبرِ صحیح السندِ دیگری که کشی آن را به دو طریق از ابو حمزة ثمالی از امام سجاد(ع)

روایت نموده ،به همین عقیدة فاسد در عبد اهلل بن سبأ اشاره شده است(همانجا).
پس از کشی نیز ،عبداللِّه بن سبأ در روایاتِ مصادر معتبر امامی حضور دارد و سؤالِ مشهور او
از امیرالمؤمنین(ع) در باب چراییِ بلند کردنِ دستان ،به سوی آسمان به هنگام دعا در آثاری چون
«تحف العقول»(ابنشعبه ،تحف العقول ،ص« ،)338من ال یحضره الفقیه»(ابنبابویه ،الفقیه ،ج،3
ص« ،)161علل الشرائع»(همو ،علل الشرائع ،ج ،6ص« ،)133الخصال» (همو ،الخصال ،ج،6
ص )268و «تهذیب األحکام»(الطوسی ،التهذیب ،ج ،6ص )166راه یافته است .از گزارش شیخ
صدوق در «االعتقادات» چنین بر میآید که پس از عبداللِّه بن سبأ تفکِّرِ انحرافیِ او در باب
الوهیّت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نزد برخی همچنان ادامه داشته است(ابن بابویه ،اإلعتقادات،
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ص .)322در برخی از گزارشها ادعای وی مبنی بر نبوّت خود نیز مطرح شده است
(ابن شهرآشوب ،المناقب ،ج،3ص.)623
برخی از پژوهشگر ان بر این باورند که عبداللِّه بن سبأ اساساً وجود خارجی نداشته است (برای
نمونه بنگرید :طاهری ورسی ،همان) .آنان این نظر را به علِّامه عسکری نسبت میدهند و معتقدند
که تمام حکایات مربوط به ابن سبأ ،ساختة ذهنِ سیف بن عمر است .اما پذیرش این نظر سهل
نیست .چه اینکه گزارشهای موجود در مصادر امامیه که به نقل از معصومان(ع) و از طرقی کامالً
مستقل از سیف بن عمر و با اسناد صحیح و متعدد ثبت و ضبط شده است ،با این دیدگاه به شدّت
در تعارض است .آنچه که علِّامه عسکری به آن پرداخته است ،به طور چکیده حولِ این فرضیه
در گردش است:
سبا ئیت (سبئیت) بر انتساب به قبائل یمنی از نسل سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان داللـت
دارد و مرادف قحطانیت است و بسیاری از راویان حدیث در صحاح اهل سنت ،لقب سـبئی
دارند و تا نیمههای قرن سوم به آن مشهور بودهاند .سپس این لقـب بـه عنـوان طعنـهای بـرای
برخی اصحاب امام علی(ع) و یاران مختار که از قبائل سبائی بودند به کار رفـت و نهایتـاً بـه
همه شیعیان امام علی(ع) ،سبئی گفته شد .پس از آن سیف بن عمر افسانه عبداللِّه بـن سـبأ را
ساخت و طبری از او و دیگر مورّخان از طبری نقل کردند و بعـدهـا ایـن وا ه بـرای فرقـهای
مذهبی به کار رفت و معنای انتساب به قبائل سبأ فراموش شد .مولف معتقد است عبداللِّه بـن
سبأ همان عبداللِّه بن وهب سـبائی اسـت کـه سـرکردة خـوارج در نهـروان بـود(العسـکری،
عبد اللِّه بن سبأ و اساطیر اخرى ،ج ،6حقیقـة ابن سبأ و السّبئیّـة).

اگر چه دیدگاهِ علِّامه عسکری مبنی بر اتِّحاد ابن سبأ و عبداللِّه بن وهب ،ثابت نیست ،اما بیهیچ
تردیدی دیدگاهِ وی مبنی بر افسانه بودنِ گزارشهای سیف بن عمر دربارهی عبداللِّه بن سبأ
صحیح است .سیف بن عمر از نگاه رجالیونِ عامه به شدّت تضعیف شده است(ابن أبىحاتم،

الجرح و التعدیل ،ج ،8ص312؛ العقیلى ،الضعفاء الکبیر ،ج ،6ص381؛ الذهبى ،المغنى فى
الضعفاء ،ج ،3ص636؛ همو ،میزان االعتدال ،ج ،6ص611؛ العسقالنى ،تهذیب التهذیب ،ج،3
ص632؛ النسائى ،الضعفاء و المتروکین ،ص13؛ ابن حبّان ،المجروحین ،ج ،3ص131؛ الجرجانی،
الکامل فی ضعفاء الرجال ،ج ،3ص .)128لذا مطابقِ گزارشهای مستقل فریقین از سیف بن عمر،
ابن سبأ وجود خارجی داشته است ،و انتسابِ اعتقاد الوهیت امیرالمؤمنین(ع) به او نیز صحیح به
نظر میرسد.
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 .3ابنسبأ و عقیدة رجعت

همان گونه که گفته شد ،عبداللِّه بن سبأ به الوهیّت امیرالمؤمنین(ع) قائل بوده و روایات و
گزارشهای متعددی از او در این باب از طرق خاصّه و عامه این دیدگاه را تأیید میکند .نکتة
قابل اعتنا در این خصوص نبودِ هیچ گزارهای مبتنی بر اعتقاد به رجعت در گزارشهای مستقل از
سیف بن عمر است! به عبارتِ دیگر با کنار گذاشتنِ افسانههای منقول از سیف بن عمر ،هیچگاه
اعتقادِ به رجعت از عبداللِّه بن سبأ گزارش نشده و چنین مطلبی هرگز به او منتسب نیست .آنچه
که از وجودِ عبداللِّه بن سبأ و عقایدِ فاسدِ او در قالب گزارشهای غیر جعلی ،به ما رسیده ،چیزی
بیش از الوهیّت حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیست .لذا ادّعای قفاری و اسالف او مبنی بر تأسیس
عقیدة رجعت توسط ابن سبأ و رواج آن از اساس منتفی است .اما با این حال ،متن حاضر ،ادعایِ
قفاری در این خصوص را ارائه و سپس مورد انتقاد قرار میدهد:
معنی رجعت در [مجمع البحرین] :بازگشت به دنیا پس از مرگ است .و ابن اثیر در [النهایـة]
اشاره میکند :که این مطلب [اعتقاد به رجعت] ،اصول اعتقادی گروهی از اعراب جاهلیت
است که نزد آنان مشهور و معروف بوده است .بسیاری از فرقههای شیعه معتقد به رجوع
امامانشان به این دنیا هستند ،از میان آنها کسانی هستند که به مرگ آنان [ائمه] اقرار میکنند
و سپس قائل به رجعت آنان هستند و نیز کسانی هستند که مرگ آنان را انکار میکنند و
میگویند آنها در غیبتند و به زودی باز خواهندگشت (در واقع در اینجا مردم را در موضوع
رجعت دو گروه دانسته) – آنچنان که در مبحث غیبت گذشت – اولین کسی که قائل به
رجعت شده عبداللِّه بن سبأ است ،لکن گفته است که علی بن ابی طالب غایب است و
مرگش را تصدیق نکرده است.
عقیدة رجعت نزد پیروان عبداللِّهبنسبأ و کِیسانیه و غیرِ آن ،مخصوصِ رجعتِ امام است ،اما
نزد اثنی عشریه رجعت هم برای امام است و هم برای بیشتر مردم! آلوسی اشاره میکند که
دگرگونی مفهوم رجعت نزد شیعه از رجعت امام به طور خاص به معنی عام [هم امام و هم
بیشتر مردم] در قرن سوم اتفاق افتاده است.

همان طور که واضح است ،قفاری عبداللِّه بن سبأ را نخستین قائلِ به رجعت میداند .وی پس از
بیان این نظر ،از آلوسی و تحوّل این عقیده در شیعه سخن به میان آورده و در نهایت ،خوانندگان
کتابِ خود را به «ضحی اإلسالم» تألیفِ احمد امین ارجاع میدهد .متن کالمِ آلوسی به قرار ذیل
است:
اولین کسی که معتقد به رجعت شد ،عبداللِّه بن سبا بود .در ابتدا آن را به پیامبر اسالم نسـبت
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داد ،سپس جابر جعفی در آغاز قرن دوم هجری از او متأثِّر و معتقد به رجعت حضـرت علـی
شد ،اما زمانی برای آن مشخص نکرده بود .تا ایـنکـه در قـرن سـوم پیـروان مـذهب امامیـه،
رجعت همة ائمه و دشمنان شان را ادعا و تثبیت نموده و زمان آن را هم هنگام ظهور مهـدی
تعیین کردند(اآللوسی ،روح المعانی ،ج ،62ص.)68

احمد امین مصری نیز در کتاب خود چنین مینویسد:
او (ابن سبأ) میگفت :تعجب است از کسی که تصدیق به رجعت مسـیح داشـته باشـد ،ولـی
رجعت محمد را تکذیب کند .آنگاه این تفکر متحول شد به اینکه حضرت علی نیز رجوع
خواهد کرد .پس از شهادت علی میگفت :اگر هزار بار مغز او را برایم بیاورید ،من مرگ او
را باور نمیکنم ،بلکه او زنده است ،برمیگردد و جهان را پر از عدل و داد میکند در حالی
که پر از ظلم و ستم شده باشد .ابن سبأ یهودی االصل این اندیشه را از یهودیـت گرفتـه بـود
که معتقد هستند الیاس به سوی آسمان رفته و به زودی برمیگردد(المصـری ،فجـر االسـالم،
ص.)683

وی در ادامه کالم خود چنین نتیجه میگیرد:
پس یهودیت اعتقاد به رجعت را در میان شیعه پدیدار کرده است(همانجا).
 .2نقد دیدگاه قفاری و أسالف او در باب نسبت ابن سبأ و عقیدة رجعت

همان طور که قبالً اشاره شد ،هیچ گزارشی از عقاید عبداللِّه بن سبأ جز الوهیّتِ حضرت
امیرالمؤمنین(ع) و نبوّت خودش وجود ندارد ،مگر آنکه سیف بن عمر آن را نقل کرده است .لذا
اعتقادِ عبداللِّه بن سبأ به رجعت و یا هر مطلبِ دیگری از اساس منتفی است.
افزون بر این ،اعتقاد به زنده بودن یا جاودانه بودن حضرت امیرالمؤمنین(ع) ،صرف نظر از
صحّت انتساب آن به ابن سبأ ،تفصیل قولِ الوهیت اوست ،و همانطور که روشن است ،شرط
الزم و مقوم مفهوم رجعت« ،قبضِ کاملِ روح» یا همان «مرگ» است ،و از همین جهت قول به
زنده بودن حضرت امیر(ع) ،نسبتی با رجعت ندارد .به عبارت دیگر عبداللِّه بن سبأ به رجعتِ
اصطالحی قائل نبوده و آنچه که به او نسبت داده میشود ،رجعتِ مصطلح نیست و همانگونه
که قفاری خود اعتراف کرده است ،ابنسبأ معتقد به مرگِ حضرت امیرالمؤمنین(ع) و زنده شدن
دوبارة آن حضرت(ع) نبوده ،چرا که او قائل به الوهیت حضرت امیرالمومنین(ع) بوده و رجعت با
عقیدة الوهیت سازگاری ندارد.
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به فرض که عبداللِّه بن سبأ قائل به رجعت در معنای اصطالحی خاص آن باشد ـ که قطعاً چنین
نیست،ـ باز هم هیچ مالزمه و دلیلی وجود ندارد که اعتقاد به رجعت در میان امامیه ،مأخوذ از او
باشد .چه اینکه افزون بر مذموم بودن او نزد امامان شیعه(ع) ،نبودِ نام وی در سلسله استادان جمیعِ
روایاتِ میراث حدیثی شیعه به روشنی نشان میدهد که ابن سبأ نزد اصحاب امامیه به شدت
مطرود بوده به طوری که از اخذ هر گونه گزارشی از او ،پرهیز شده است .بنابراین وقتی که نامِ
عبد اللِّه بن سبأ در سلسله اسناد هیچ یک از روایات متعدد و فراوان رجعت ذکر نشده است ،پندارِ
اخذ این عقیده ـ و هر عقیدهی دیگری ـ از ابن سبأ توسط شیعیان از اساس منتفی خواهد بود.
افزون بر این باید دانست که پندارِ نامیرا بودنِ شخصِ مقدس را نخستین بار عمر بن خطِّاب ارائه
کرده است .وی پس از شنیدن خبرِ وفات رسول خدا(ص) ،به نحو تؤامان قائل به عدم وفات آن
حضرت(ص) و نیز قائل به رجعت ایشان شد .این دقیقاً همان اعتقادی است که قفاری آن را به
غلط به عبداللِّه بن سبأ و البته یهود نسبت میدهد .ابن هشام بصری (م  631ق) مؤر ِ متقدم عامه
در این خصوص چنین گزارش کرده است:
ابن هشام از ابوهریره نقل می کند :هنگـامی کـه حضـرت رسـول رحلـت فرمودنـد ،عمـر بـن
خطِّاب برخاست و فریاد زد :عده ای از منافقین خیال میکنند پیامبر از دنیا رفته است .به خـدا
قسم او از دنیا نرفته است بلکه به سـوی پرودگـارش رفتـه اسـت .هماننـد موسـی بـن عمـران
می باشد که چهل شبانه روز از میان قومش غایب شده ،سپس به سوی آنان برگشت در حالی
که گفته می شد از دنیا رفته است .به خدا قسـم! پیـامبر برمـی گـردد همـان گونـه کـه موسـی
برگشت و دست و پای مردانی که خیال میکنند پیامبر اکرم از دنیا رفتـه و بـر نمـی گـردد را
قطع خواهد نمود(ابن هشام ،السیرة النبویه ،ج ،3ص3282؛ الشهرستانی ،الملـل و النحـل ،ج،2
ص326و113؛ السیوطی ،الدر المنثور ،ج ،6ص.)83

لذا آنچه که قفاری به ابن سبأ و شیعه نسبت داده است ،در حقیقت دیدگاه مشهورِ خلیفه دوم
است که تاریخنگاران و محدثان عامه بیپرده به نقل آن پرداختهاند .با این تفاوت که نسبت این
دیدگاه به ابن سبأ به شدت محل تردید است ،اما نسبت آن به خلیفه دوم ،صریح و آشکار است.
نسبت رجعت با تعالیم اهل کتاب

اینک و پس از تبیین منتفی بودنِ اعتقاد رجعت به ابن سبأ و نقش آن در ایجاد اندیشههای شیعی،
در این گفتار ،الزم است اعتقادِ رجعت در میان یهودیان و مسیحیان و نسبت آن با معتقَداتِ
شیعیان امامی مورد سنجش قرار گیرد.
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 .1باور به رجعت در یهودیت و مسیحیت

رجعت اصطالحی در معنای عام و فراگیر آن ،در امتهای پیشین واقع شده است .در قرآن آیات
متعددی به رجعت در قوم بنی اسرائیل اشاره دارد .برخی از محقِّقان تا هجده آیه از این آیات را
در آثار خود گردآوردهاند(بنگرید به :الحائری ،الزام الناصب ،ج ،6ص  .)623،688در کتابِ
مقدس و سایرِ آثارِ دینی اهل کتاب نیز بارها از رجعت اصطالحی سخن به میان آمده است.
(برای نمونه :دوم پادشاهان ،آیات )16 -18از این رو وقوعِ پیشینِ رجعت معتَقَدِ هر سه امّتِ یهود،
نصارا و اسالم است .این امر خود به عنوانِ دلیلی مستقل بر اثبات رجعت قابل عرضه است .چرا
که بنا بر خبرِ متواتر رسول خدا ،هر آنچه که در بنی اسرائیل ر داده است ،نعل به نعل در امت
اسالم نیز ر خواهد داد .این حدیثِ مشهور از دوازده تن از صحابة رسول خدا(ص) در
مهمترین مصادر عامه چون صحیح بخاری(البخاری ،الصحیح ،ج ،1ص3683؛ ج ،2ص،)6223
صحیح مسلم(النیسابوری ،الصحیح ،ج ،3ص ،)6213سنن ابن ماجه(ابن ماجه ،السنن ،ج،6
ص ،)3166سنن ترمذی(الترمذی ،السنن ،ج ،3ص ،)381ذکر شده است.
از آن جایی که مسئلة موردِ اختالف میان امامیه و مسلمانانِ مخالفِ با آنان ،به وقوعِ پسینیِ
رجعت (یعنی وقوع رجعت در آینده) باز میگردد .لذا باید مالحظه کرد که آیا اهل کتاب نیز به
وقوعِ پسینیِ رجعت قائل هستند یا خیر! پس از آن باید وارد این بحث شویم که با فرض وجود
گزارشهایی در باب رجعت پسینی در آثار اهل کتاب ،آیا این امر میتواند ریشة اعتقاد به
رجعت در شیعة امامیه باشد یا خیر!
 .3اعتقاد به رجعت پیسینی در میان یهودیان و مسیحیان

برخی از پژوهشگرانِ شیعیِ معاصر بر این باورند که اعتقاد به رجعتِ پسینی از باورهای یهود و
مسیحیت نیست و از این جهت میان رجعتِ شایع در یهودیت و مسیحیت و رجعتِ رایج در میان
اصحاب امامیه هیچ شباهتی وجود ندارد .از این رو در دفاع از اصالت رجعت در میان شیعیان
چنین نوشتهاند:
بدون شک رجعت از مظاهر خاص دین یهود نیست و اعتقاد بـه بازگشـت مردگـان بـه ویـژه
شخصیتهای آسمانی جهان اسالم ظهور یهودیت در اسالم نیست .اما نکته بسـیار مهـم ایـن
است که یهود به رجعت مورد نظر شیعه اعتقاد ندارد که بخواهد منشـأ عقیـده بـه رجعـت در
تشیع باشد ... .آنچه مایة اتهام ظهور یهودیت به شیعه شده است باال رفتن الیاس بـه آسـمان و
بازگشت اوست و سؤال ما این است که باال رفتن الیاس به آسمان و بازگشت او چه ارتباطی
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به رجعت از عالم برز به دنیا دارد؟ الیاس بنابر اعتقاد یهود نمرده است تا آمدن او رجعت به
دنیا باشد و بازگشت از آسمان به زمین ،رجعت تعریف شده در مذهب شیعه نمی باشـد .اگـر
بازگشت از آسمان به زمین رجعت است اهـل سـنت هـم بـه نظیـر آن یعنـی نـزول عیسـی از
آسمان به زمین اعتقاد دارند(اکبری ،عصر شکوهمند رجعت ،ص.)311،313

اگر چه پاسخ فوق به جای خود سودمند است ،اما باید توجه نمود که برخی عبارتهای مبهم
در عهد عتیق به رجعت تفسیر شده که میانِ محققان یهودی و غیر یهودی محل اختالف است.
برای نمونه در کتاب مقدس چنین میخوانیم:
بعد از آن ،بنی اسرائیل برگشته و خداوند خـدای خـود و داوود پادشـاه خـویش را خواهنـد
طلبید(هوشع.)1:1 ،

و در موضوعی دیگر چنین آمده است:
ایشان خداوند خدای خود و داوود پادشاه خویش را که بـرای ایشـان برپـا خـواهم سـاخت،
خدمت خواهند کرد( ارمیا.)3:12،

به گزارش برخی یهودپژوهان ،دانشمندانِ یهودی در تفسیر این آیه ،چنین نوشتهاند:
این پادشاه ،ماشیح است ... .اگر جزء مردگانی است که بعداً زنده خواهند شد ،نـامش داوود
است(کهن ،گنجینهای از تلمود ،ص.)116

این دسته از اندیشمندان یهودی به رجعتِ داود اشاره کردهاند و ظاهراً به آن اعتقاد دارند .هر
چند که برخی از یهودیان تفسیری دیگر از این عبارتها را ارائه مینمایند که حکایتگرِ رجعت
نیست(همانجا) .لذا این دسته گزارشها از نوعی رجعت پسینی حکایت میکنند که با توجه به
اندک بودن و البته مبهم بودن این گزارشها نمیتوان به طور قطع این آموزه را به آثار یهودی
نسبت داد و مشهور آن است که یهودیان به رجعت در آینده اعتقاد ندارند.
همچنین باید توجه نمود به خالف یهودیت ،باور به رجعت در مسیحیت ،از جایگاه مهمی
برخوردار است زیرا مسیحیتِ تثلیثی ،مکتبی است که بر پایة اعتقاد به ماشیحْ بودنِ عیسی شکل
گرفته و بر اساس رجعت عیسی در ذهن ریشه دوانده و گسترش یافته و به عنوان دینی جدید،
عالمگیر شده است(ر.ک :محسنی دایکندی ،رجعت در عصر ظهور ،ص .)13بنابر اناجیل
چهارگانه «عیسی یک بار مُرد [فدا گردید] و به صلیب کشیده شد .وی روز یکشنبه ،سومین روز
پس از مصلوب شدن و دفن ،بر مرگ پیروز گردیده و از قبر بیرون آمد و بر شاگردانش ظاهر
شد و مدت چهل روز ،میان مردم زندگی کرد .سپس به آسمان ها رفت و نزد خدای پدر زندگی
می کند .او باز می گردد ،تا ملکوت خدا را برپا کند»(لوقا 13 ،36 :63 ،و13؛ مرقس3 :32 ،ـ33؛
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یوحنا33 :62 :ـ3 :63 ، 13ـ .)61عالوه بر رجعتِ مسیح(ع) ـکه پیشتر مرده و سپس زنده گشته،ـ
در قسمتی از نامههای پولس به رجعت تمامی مسیحیان اشاره شده است:
عیسی ،اولین نفری است از میان کسانی که دوباره زنده خواهد شـد .مـرگ ،بـه سـبب گنـاه
آدم ،به این دنیا آمد و زندگی پس از مرگ به سبب هدیه نجاتِ مسیح ،نصیب ما شـد .همـه
می پرسیم چون همه ما از نسل آدم گناهکاریم و هر جا گناه است ،نتیجه آن مرگ است؛ اما
وقتی مسیح باز گردد ،تمام مسیحیان که مال او هستند ،زنده مـیشـوند .پـس از آن ،آخـرت
میرسد و آن ،وقتی است که مسیح ،تمام دشمنان خود را شکست داده است و سلطنت را به
خدای پدر واگذار میکند(اول پولس ،تسالونیکیان.)38-32 :3 ،

در برخی عبارتهای عهد جدید اهدافی برای رجعت گزارش شده است .استقرار ملکوت بر
زمین (عهد جدید ،لوقا ،)31:11 ،عذاب گناهکاران (عهد جدید ،مکاشفه یوحنا 3:8 ،نیز 3:1؛ :32
32-36؛  )3: 62و سلطلنت هزارسالهی صالحان (همانجا ))3 :62،از اهداف این رجعت برشمرده
شده است .لذا رجعت پسین در آثارِ مسیحیان ،گزارشهای متعددی را به خود اختصاص داده
است .از این رو باید مسیحیان را معتقد به رجعت پسینی دانست .لذا شبهة قفاری مبنی بر تأثیرِ
آموزههای یهود بر امامیه در جهت اعتقاد به رجعت سالبه به انتفای موضوع است .چرا که اساساً
وجودِ چنین عقیدهی در میان یهودیان ثابت نیست تا از تأثیر آن بر شیعیان سخن به میان آوریم!
 .2نقد آرای قفاری در باب رجعتِ مورد اعتقادِ امامیه و تعالیم اهل کتاب

در آثار امامیه گزارشهایی به چشم میخورد که یهودیان از شخصی به نام «الیا» به عنوان دابـة
األرض یاد میکردند .دابـة االرض همان جنبدهای است که خداوند در آیة هشتاد و دوم از سورة
نمل به خروج آن از زمین اشاره میفرماید .بنا بر روایاتِ متضافرِ امامیه مصداق دابـة األرض
شخص امیرالمؤمنین(ع) است(القمی ،التفسیر ،ج ،6ص312؛ الکوفی ،التفسیر ،ص181؛ ابن
شهرآشوب ،المناقب ،ج ،1ص .)323این تعیینِ مصداق که از زبان رسول خدا(ص) و سایر
معصومان(ع) گزارش شده ،در زمانِ صحابه مشهور بوده است:
 ...عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَـةَ ،قَالَ :قَالَ لِی مُعَاوِیَـةَُ :یَا مَعْشَـرَ الشيیعَــةَِ تَزْعُمُـونَ أَنَ عَلِیّـاً دَابَّــةَ الْـأَرْضِ،
ک َتجِـدُو َن دَابَّــةَ
س ا ْلجَـالُوتَِ ،فقَـالََ :و ْیحَـ َ
ل ِِلَـى َر ْأ ِ
ن َنقُو ُل َو ا ْل َیهُو ُد َتقُو ُلهَُ ،ف َأ ْرسَـ َ
ح ُ
َف ُق ْلتَُ :ن ْ
الْأَرْضِ عِنْدَکُمْ ،فَقَالَ :نَعَمْ ،فَقَالَ :مَا هِیَ؟ فَقَالَ :رَجُلٌ ،فَقَالَ :أَ تَدْرِی مَا اسْمُهُ؟ قَـالَ:نَعَمْ ،اسْـمُهُ

ِِلْیَا ،قَالَ :فَالْتَفَتَ ِِلَیَّ ،فَقَالَ :وَیْحَکَ -یَا أَصْبَغُ -مَا أَقْرَبَ ِِلْیَا مِنْ عَلِیَّا»(الحلی العاملی ،مختصـر
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البصــائر ،ص388؛ االســترآبادی ،تأویــل آآلیــات ،ص322؛ المجلســی ،بحــاراالنوار ،ج،11
ص.)336

روایتِ فوق بیشک نوعی بشارت و شاهد صدق بر ادعای شیعیان است و هرگز به معنایِ اتخاذ
این عقیده از یهودیان نیست .همانگونه که امام رضا(ع) جهت حقانیت اسالم و اهل بیت(ع) به
آثار اهل کتاب احتجاج فرمودند و نامهای مبارک خمسة مطهره (ع)را از زبور داود و تورات
تالوت کردند (الرواندی ،الخرائج ،ج ،3ص )132بنابراین در آثار اهل کتاب پیرامون رجعتِ
مورد اعتقاد امامیه ،بشارتهایی موجود بوده که شیعیان ،مخالفان خود را با آن بشارتها ملزم
میساختند .مانند آنکه خداوند متعال ،مخالفانِ پدیدة وحی را به پرسش از عالمان یهودی حواله
میفرموده است( النحل.)31/
در نتیجه ،شیعیان در خصوصِ یکی از فرعیات آموزة رجعت ـ یعنی دابـة األرض بودنِ حضرت
امیرالمؤمنین(ع) ـ به متونِ مقدسِ یهودی استناد میورزیدند نه اینکه این آموزه را از آنان اخذ
نموده باشند .زیرا اساساً معلوم نیست که یهودیان به خود چنین باوری داشتهاند یا خیر .همچنین
توجه شود که اعتقاد به رجعتِ پسینی در میان مسیحیان نیز با آنکه گاهی از سوی افراد منحرفی
چون پولس گزارش شده است ،لزوماً باطل نیست .چرا که در میان سخنان پولس گاهی همنوایی
با نصوص صریح قرآنی همچون نفخ صور(اوّل پولس ،تسالونیکیان ).38-32 :3 ،نیز دیده
میشود .اما ادعای ناصر قفاری مبنی بر اینکه اعتقاد به رجعت برخاسته از یهودیت است،
پاسخهای مفصلی را به همراه دارد که اینک به اختصار به بخشی از این پاسخها میپردازیم:
 .3وقوع رجعت در آینده ،از معتقدات یهودیان نیست .شاهد این سخن ،نبود هیچ نصی دال بر این
موضوع در سراسر متون مقدس یهودیت است! افزون بر این اندیشمندان یهودی نیز هیچگاه چنین
امری را به عنوان معتَقَد خود بیان نداشتهاند .لذا ادعای قفاری مبنی بر تأثیرپذیری شیعة امامیه از
یهودیان از اساس منتفی است!
 .6به فرض وجود چنین اعتقادی در میان یهودیان ،بسیاری از آموزههای اعتقادی و نیز حجم قابل
توجهی از احکام و قوانین شرعی ،در اسالم و ملل پیش از آن به طور مشترک وجود دارد .اینکه
فقط خداوند متعال را عبادت کنیم و هیچ چیزی را با او شریک نگیریم ،همان کلمة مشترکی
است که قرآن اهل کتاب را به سوی آن دعوت میفرماید( آل عمران .)23/عالوه بر توحید
عبادی ،نبوت عامه ،بشارت به نبوت پیامبر گرامی اسالم(ص) ،اعتقاد به پدیدة وحی ،باور به
وجود فرشتگان ،باورِ به هبوط(یا بازگشتِ) مسیح ،حکایتهای مشترک پیامبران گذشته ،اعتقاد
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به نفخ صور و برپایی قیامت ،و بسیاری از آموزههای دینی چون صالة و صوم و حجاب در میانِ
اهل کتاب یا در آثار آنان رواج دارد .از این رو به هیچ وجه به فرض وجود آموزهای مشترک
میان یکی از فرق اسالمی و اهل کتاب ،نمیتوان حکمِ کلیِ اقتباس را مطرح نمود .در نتیجه ،به
فرض وجود مشترکاتی میان شیعه و اهل کتاب در باب رجعت ،این امر لزوماً نمایانگر اخذ این
آموزه از آنان نیست .اگر چه وقوع تحریف در متونِ مقدسِ اهل کتاب و عدم اصالتِ بخشهایی
از آموزههای دینیِ آنان امر قابل انکاری نیست ،اما بسیاری از معتقدات و گزارشهای ایشان
ریشه در وحی و اخبارِ پیامبرانِ سلف دارد.
 .1شیعیان آموزة رجعت را مانندِ سایر آموزههای دینی خود ،از طریق وحی اخذ نمودهاند .آیات
متعددی در قرآن بر امکان رجعت ( البقره631 ،86 ،12 ،11 /و 613؛ االنبیاء 81 /و 83؛
آل عمران33 /؛ المائده )332 /و نیز بر اثبات رجعت ( النمل81 /؛ القصص1 /؛ النور11 /؛ غافر/
33و 13؛ االنبیاء31 /؛ النحل ) 18 /داللت دارد .عالوه بر این ،روایات متعدد و متواتری در آثار
اصحاب امامیه از وقوع رجعت حکایت میکند(برای نمونه ر.ک :المجلسی ،بحار االنوار ،ج،11
باب الرجعـة ،ص363-13؛ العاملی ،االیقاظ ،باب ،3ص .)611-122لذا موضع اخذ این آموزه
کتاب و عترت است.
 .3عالوه بر قرآن و احادیثِ امامیه ،روایات عامه نیز از رجعت و وقوع آن در آینده و مرتبط با
جریان ظهور مهدی یاد کردهاند .ابن مردَوَیه االصفهانی(م 332هجری) از مفسرانِ مشهور عامه
حدیثی را از ابن عباس از رسول خاتم(ص) در این خصوص گزارش کرده که بدر الدین عینی
(م811ق) در «عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری» آن را اینگونه انعکاس داده است:
و ذکر ابن مردویه فی تفسیره :من حدیث حجاج بن أرطأة عن الحکم بن عتیبـة عن مقسم عن

ابن عباس رضی اللِّه تعالى عنهما مرفوعاً :أصـحاب الکهـف أعـوان المهـدی( العینـی ،عمـدة
القـــاری ،ج ،32ص33؛ الســـیوطی ،الـــدرالمنثور ،ج ،3ص631؛ اآللوســـی ،التفســـیر ،ج،31
ص668؛ الشامی ،سبل الهدی ،ج ،6ص363؛ العسقالنی ،فتح الباری ،ج ،2ص.)121

اگر چه عالمان عامه به سبب وضوح داللت این حدیث بر رجعت میکوشند تا با القای ضعف
سند آن ،از مدلول روایت شانه خالی کنند ،اما سند این حدیث آنگونه که به ما رسیده ،صحیح
است .زیرا حجاج بن أرطَأَة (م 331ق) نخستین راویِ مذکورِ این حدیث ،عالوه بر آنکه از رواتِ
صحیح مسلم و سنن اربعه است ،توثیقات خاص و عام فراوانی دارد .بنا بر گزارشِ مزِّی(م836ق)،
احمد بن عبداللِّه عِجلی(م623ق) وی را فقیه و یکی از صاحبانِ فتوایِ کوفه میدانسته است.
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احمد بن حنبل(م633ق) نیز او را از حفاظ حدیث میانگاشته است .یحیی بن مَعین(م611ق)
ابوزُرعه و ابوحاتِم رازی(م688ق) و ابن حبان(م113ق) نیز او را صدوق خواندهاند(المزِّی،
تهذیب الکمال ،ج .) 363 ،1به گزارش ابن حبان در الثقات حجاج سید شباب اهل العراق خوانده
شده است(ابنحبان ،الثقات ،ج ،2ص .)182حاکم نیشابوری(م321ق) نیز در مستدرک بعد از
نقل حدیثی که حجاج بن أرطأة در آن حضور دارد ،مینویسد« :هذا حدیث صحیح اإلسناد و لم
یخرجاه»(الحاکم ،المستدرک ،ج .)122 ،6البانی اندیشمندِ شهیر وهابی (م3333م) نیز ضمن
تحقیقِ در اسنادِ روایات سنن اربعه ،بارها و بارها احادیثی را که حجاج در سلسله سند آن حضور

دارد ،صحیح خوانده است(البانی ،صحیح و ضعیف سنن ابیداود ،ج ،6ص33؛ همو ،صحیح و
ضعیف سنن ابن ماجه ،ج ،3ص 83و ج ،3ص363؛ همو ،صحیح و ضعیف سنن ترمذی ،ج،3
ص ،83ج ،6ص ،36ج ،6ص613؛ همو ،صحیح و ضعیف سنن نسائی ،ج ،1ص ،683،686و
ج،33ص .)11لذا شکی نیست که حجاج از نگاه عالمانِ عامه یک راویِ ثقه است .حَکَم بن
عُتَیبَه دیگر روایِ این روایت نیز از روات جمیعِ کتب ششگانه است و وثاقت او ثابت است.
مِقسَم ،غالمِ ابنعباس نیز از رواتِ صحیح بخاری و سنن اربعه است .بنا بر گزارشِ ابن حَجَر
عَسقَالنی(م816ق) در تهذیب التهذیب ،عجلی ،یعقوب بن سفیان ،دارقطنی ،ابنشاهین و احمد
بن صالح ،او را توثیق نمودهاند(العسقالنی ،تهذیب التهذیب ،ج ،6ص .)383حاکم نیز در
مستدرک روایات او را ذکر کرده و ذیل آن چنین نوشته است« :هذا حدیث صحیح اإلسناد علی
شرط الشیخین و لم یخرجاه»( الحاکم ،همان ،ج ،3ص 232و ج ،6ص )113ذهبی(م838ق) نیز
در تعلیق خود بر مستدرک حاکم ،روایات مقسم را صحیح دانسته است(همان ،ج ،6ص336
وج ،1ص .)11،11البانی نیز در تحقیق خود بر اسناد سنن اربعه بارها و بارها روایات او را صحیح
خوانده است(برای نمونه بنگرید به :البانی ،صحیح و ضعیف سنن ابی داود ،ج،3ص ،62ج،6
ص ،33ج ،3ص ،333،362و ج ،1ص .)368لذا این روایت که داللت قطعی بر وقوع رجعت
دارد ،در آثارِ عامه ،از سویِ روات مورد وثوقِ عامه و رسول خدا گزارش شده است .حال
چگونه قفاری و اسالف او ،آموزهی رجعت را متخذ از یهود معرفی میکنند؟
.1گزارشهای تاریخی و روایی عامه حکایتگرِ نوعی همراهی و دلبستگیِ خاص میان خلفا و
یهودیان است .از این رو اگر قرار باشد تعالیم یک مکتب از میان مکاتب اسالم مأخوذ از یهود
باشد ،باید مکتب خلفا را هم ،همراه یهودیان بدانیم .عمر بن خطاب از معدود صحابیانی است که
به دوستی با یهودیان و آموختن از آنان و شنیدن تورات و دلدادگی به آن شهرت دارد
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(ابن حنبل ،المسند ،ج ،1ص ،382و ج ،3ص622؛ ابن کثیر ،التفسیر ،ج ،3ص182؛ الصنعانی،
المصنف ،ج ،2ص336و ،331و ج ،32ص131؛ العسقالنی ،فتح الباری ،ج ،31ص318؛ الهیثمی،
مجمع الزوائد ،ج ،3ص381؛ ابن االثیر ،أسد الغابـة ،ج ،3ص611؛ الدارمی ،السنن ،ج ،3ص.)332
وی در حالی که حدیث پیامبر(ص) را ممنوع کرده بود ،یهودیان تازه مسلمان شده را بر منبر
پیامبر(ص) میفرستاد تا از تورات و تلمود تفسیر آیات قرآن بگویند(ابن حنبل ،المسند ،ج،1
ص333؛ الهیثمی ،همان ،ص332؛ الصنعانی ،المصنف ،ج ،1ص )633او جایگاه ویژهای به کعب

األحبارِ یهودی زاده بخشیده بود و از او دربارة جنات عدن میپرسید!(القرطبی ،الجامع ألحکام
القرآن ،ج ،32ص613؛ السیوطی ،الدر المنثور ،ج ،1ص138؛ الکنتوری ،تشیید المطاعن،
ص )688خلیفة دوم در جلسات علمی یهودیان شرکت میکرد(السیوطی ،الدر المنثور ،ج،3
ص32؛) و شباهت آیات قرآن و تورات او را به حیرت افکنده بود(ابن کثیر ،البدایه ،ج،3
ص .)33یهودیان ،نخستین کسانی بودند که او را فاروق نامیدند(الطبری ،التاریخ ،ج ،1ص628؛
ابن االثیر ،همان ،ج ،3ص18؛ ابن کثیر ،همان ،ص312؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینه دمشق ،ج،33
ص13؛ البالذری ،أنساب االشراف ،ج ،32ص638؛ ابن سعد ،الطبقات الکبری ،ج ،1ص .)682او
نخستین کسی بود که بنا بر پارهای از عقاید یهود ،وفات پیامبر(ص) را انکار نمود و در میان مردم
مدینه فریاد میزد که محمد (ص)نمرده است و به زودی رجعت خواهد کرد و قائالن به مرگ
خود را عذاب خواهد نمود (ابنهشام ،السیرة النبویه ،ج ،3ص3282؛ الشهرستانی ،الملل والنحل،
ج ،2ص326و113؛ السیوطی ،الدر المنثور ،ج ،6ص.83؛ الطبری ،التاریخ ،ج ،6ص336؛ ابن
االثیر ،الکامل ،ج ،6ص 163؛ البالذری ،همان ،ج ،3ص121؛ الثعلبی ،التفسیر ،ج ،1ص.)388
هم پیمانی و همراهی با یهود و یهودیان در مکتب خلفا به جایی رسیده است که از پیامبر نقل
کردهاند که فرمود« :از من روایت نکنید ولی از بنی اسرائیل روایت کنید»! در مصادر اهل سنت
این روایت از شش تن از اصحاب پیامبر(ص) روایت شده است(الشافعی ،الرسالـة ،ص138؛ ابن
حنبل ،المسند ،ج ،6ص 383و121؛ ج ،1ص12؛ ابو داود ،السنن ،ج ،6ص382؛ الحمیدی،
المسند ،ج ،6ص336؛ ابن ابی شیبـة ،همان ،ج ،2ص612؛ ابن حبان ،الصحیح ،ج ،33ص338؛ ابن
عبد البر ،التمهید ،ج ،3ص36؛ ابن کثیر ،همان ،ج ،6ص318؛ النسایی ،السنن الکبری ،ج،1
ص313؛ الطبرانی ،طرق حدیث من کذب علی ،ص638؛ همو ،المسند الشامیین ،ج ،3ص318؛
ابن الجوزی،کشف المشکل ،ج ،3ص366؛ الهیثمی ،مجمع الزوائد ،ج ،3ص336؛ ابن عبد البر،
االستذکار ،ج ،8ص38؛ الذهبی ،میزان اإلعتدال ،ج ،1ص382؛ و همو ،سیر أعالم النبالء ،ج،8
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ص .)11لذا قفاری و امثال او بیش از هر موضوع دیگری باید از اصالت آموختههای و آموزههای
مکتب خود دفاع کنند .انگشت اتهام یهودیگری و تأثیرپذیری از یهود ،بیش از هر کسی متوجه
خلفای آنان است.
نتیجه

ناصر القفاری در فصل پنجم از مهمترین پژوهش خود با عنوان اصول مذهب الشِّیعه االمامیّه
االثنی عشریّه با هدفِ ابطال آموزة رجعت نقدهای گسترده و متنوعی را بر آموزة رجعت بیان
داشته است .او با طرح بحثهایی در باب انگیزة اعتقاد به رجعت کوشیده تا باور به این آموزة
اصیل را برآمده از نوعی تفکر جاهلی و همسو با جریانها انحرافی اهل کتاب معرفی نماید که
توسط عبداللِّه بن سبأ برای نخستین بار در جهان اسالم طرح گردیده و رفته رفته متحول و کامل
شده است .پژوهشِ حاضر نشان داد که افزون بر تردیدهای جدی محققان مبنی بر وجود خارجی
عبداهلل بن سبأ ،گزارههای اد عا شده در خصوص اعتقاد او به رجعت تنها از سوی سیف بن عمر
کذاب نقل شده که بی هیچ تردیدی فاقد اعتبار و مجعول است .همچنین اساساً این گزارهها
نسبتی با رجعتِ مورد اعتقادِ شیعیان ندارد ،و نخستین کسی که در جهان اسالم قائل به چنین
معنایی از رجعت بوده ،خلیفة دوم است .به عالوه در تعالیم یهود ،جز یکی ـ دو گزارة اختالفیِ
مبهم ،هیچ نکتهای مبنی بر اعتقاد به رجعت به چشم نمیخورد .به خالفِ آموزههای مسیحیت که
در برخی از فرازهای مربوط به عهد جدید ،آموزة رجعت به صراحت بیان شده است .آنچه که
سبب توهّم قفاری مبنی بر اخذ آموزة رجعت از مسیحیت و یهودیت شده ،در حقیقت احتجاج
شیعیان با مخالفان خود به آثار انبیای سلف و مناظرة امامان معصوم با عالمان اهل کتاب و استناد
به کتب آنان جهت ملزم ساختن ایشان است .در نتیجه ،کمترین نسبتی میانِ رجعتِ مصطلحِ مورد
اعتقاد شیعیان و گزارههای مجعولِ باقی مانده از ابن سبأ و تعالیم یهود به چشم نمیخورد.
منابع

قرآن
ابنابیحاتم ،عبد الرحمن ،الجرح و التعدیل ،بیروت ،التراث العربی ،ط.3316 ،3
ابنابیشبیـة ،عبداللِّه ،المصنِّف ،الریاض ،الرشد ،ط3323 ،3ق.
ابناألثیر ،علی ،أسد الغابـة ،بیروت ،دارالکتابالعربی ،بیتا.
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______ ،الکامل ،تحقیق :تدمری ،عمر ،بیروت ،العربی3338 ،ق.
ابن الجوزی ،عبد الرحمن ،کشف المشکل ،الریاض ،الوطن3338 ،ق.
ابن بابویه ،محمد ،اإلعتقادات ،قم ،کنگره شیخ مفید ،ط3333 ،6ق.

______ ،التوحید ،قم ،النِّشر اإلسالمی ،ط3138 ،3ق.

______ ،الخصال ،تحقیق :غفارى ،على اکبر ،قم ،النِّشر االسالمی ،ط.3126 ،3
______ ،علل الشِّرائع ،قم ،داورى ،ط3181 ،3ق.

______ ،من الیحضره الفقیه ،تحقیق :غفاری ،علی اکبر ،قم ،النِّشر االسالمی ،ط 3331 ،6ق.
ابن حبان ،محمد .الثقات ،الهند :الکتب الثقافیـة ،ط3131 ،3ق.
______ ،المجروحینمنالمحدثین .تحقیقِ :براهیم زاید ،محمود ،حلب ،الوعی ،ط3،3132ق.
______ ،الصحیح ،تحقیق :األرنؤوط ،شعیب ،بیروت ،الرسالـة ،ط3333 ،6ق.
ابن حبیب ،محمد ،المحبر ،بیروت ،داراآلفاق ،بیتا.
ابن حنبل ،أحمد ،المسند ،تحقیق :النوری ،أبو المعاطی ،بیروت ،عالم الکتب ،ط3333 ،3ق.
ابن خلدون،عبد الرحمن ،التاریخ ،بیروت ،التراث العربی ،ط ،3بیتا.
ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت ،دار صادر ،ط.3328 ،3
ابن شعبه ،الحسن ،تحف العقول ،تحقیق :غفاری ،علی اکبر ،قم ،النِّشر اإلسالمی ،ط3323 ،6ق.
ابن شهر آشوب ،محمد ،المناقب ،قم ،عالمه ،ط3183 ،3ق.
ابن عبدالبر ،یوسف ،االستذکار ،تحقیق :معوض ،محمد علی ،بیروت ،العلمیـة ،ط3363 ،3ق.
______ ،التمهید ،تحقیق :العلوی مصطفى بن أحمد ،مغرب ،وزارة األوقاف3188 ،ق.
ابن عساکر ،علی ،تاریخ مدینه دمشق ،بیروت ،دارالفکر 3331 ،ق.
ابن قتیبه ،عبداللِّه ،تأویل مختلف الحدیث ،تحقیق :النجار ،محمد زهری ،بیروت ،الجیل3131 ،ق.
______ ،المعارف ،تحقیق :عکاشه ،ثروت ،مصر ،المعارف ،ط.3323 ،6

ابنکثیرِ ،سماعیل ،البدایـة و النِّهایـة ،بیروت ،التراث العربی ،ط3328 ،3ق.
______ ،التفسیر ،تحقیق :المرعشلی ،یوسف ،بیروت ،المعرفـة3336 ،ق.
ابن ماجه ،محمد ،السنن ،تحقیق :عبد الباقی ،محمد ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
ابن هشام ،عبدالملک ،سیرة النبویه ،تحقیق :عبدالحمید ،محمد ،مصر :محمدعلی صبیح3181 ،ق .
ابو داود ،سلیمان ،السنن ،تحقیق :االرنؤوط ،شعیب ،بیروت ،الرسالـة ،ط3312 ،3ق.
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األسترآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،قم ،مدرسـة اإلمام المهدی ،ط3328 ،3ق.
اإلصفهانی ،الحسین ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقیق :داوودی ،صفوان ،بیروت ،دار القلم ،ط،3
3336ق.
اکبری ،محمدرضا ،عصر شکوهمند رجعت ،قم ،جمکران ،چ.3132 ،6
االلبانی ،محمد ناصرالدین .صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه ،اسکندریه ،نور اإلسالم.6223 ،
______ ،صحیح و ضعیف سنن ابیداود ،اسکندریه ،نور اإلسالم.6223 ،
______ ،صحیح و ضعیف سنن ترمذی ،اسکندریه ،نور اإلسالم.6223 ،
______ ،صحیح و ضعیف سنن نسائی ،اسکندریه ،نور اإلسالم.6223 ،
اآللوسی ،السید محمود ،روح المعانی ،بیروت ،التراث العربی ،بیتا.
البخاری ،محمد ،الصحیح ،تحقیق :البغا ،مصطفى ،بیروت ،ابنکثیر ،ط3328 ،6ق.
بریتیش و فورن ،کتاب مقدس ،لندن ،دار السلطنه.3331 ،
البالذری ،احمد ،أنساب االشراف ،بیروت ،دارالفکر ،ط3338 ،3ق.
التِّجلیل ،ابو طالب ،تنزیه الشِّیعه اإلثنی عشریّه عن الشِّبهات الواهیّه ،قم ،المجمع العالمی الهل
البیت3331 ،ق.
التِّرمذی ،محمد ،السنن ،تحقیق  :شاکر ،أحمد ،بیروت ،التراث العربی ،بیتا.
الثعلبی ،أحمد بن محمد ،التفسیر ،بیروت ،التراث العربی ،ط3366 ،3ق.
الثقفی ،ابراهیم ،الغارات ،تحقیق :الحسینی ،عبدالزهراء ،قم ،اإلسالمیه ،ط3332 ،3ق.
الجرجانی ،عبداللِّه ،الکامل فی ضعفاء الرجال ،بیروت ،دارالفکر3323 ،ق. .
الجوزجانیِ ،براهیم ،أحوال الرجال ،تحقیق :البدری ،صبحی ،بیروت ،الرسالـة ،ط3321 ،3ق.
الحاکم ،محمد ،المستدرک على الصحیحین مع تعلیق ذهبی ،تحقیق :عطا ،عبدالقادر ،بیروت،
العلمیـة ،ط3333 ،3ق.
الحائری ،علىِ ،لزام الناصب ،تحقیق :عاشور ،على ،بیروت ،األعلمى ،ط3366 ،3ق.
الحلی العاملی ،الحسن ،مختصر البصائر ،قم ،اإلسالمی3363 ،ق.
الحمیدی ،عبداهلل ،المسند ،تحقیق :األعظمی ،حبیب ،بیروت ،العلمیـة ،بیتا.
الخصیبى ،حسین ،الهدایـة الکبرى ،بیروت :،البالغ3333 ،ق.
الدّارمی ،عبداللِّه ،السّنن ،تحقیق :زمرلی ،فواز ،بیروت ،العربی ،ط3328 ،3ق.
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الذِّهبی ،محمد ،سیر أعالم النبالء ،بیروت ،الرسالـة ،ط3321 ،6ق.
______ ،المغنى فى الضعفاء ،تحقیق :نور الدین عتر ،بینا ،بیتا.
______ ،میزان االعتدال ،تحقیق :عبدالموجود ،بیروت ،العلمیـة ،ط3331 ،3م.
الرِّاوندی ،سعید ،الخرائج والجرائح ،قم ،مؤسسة اإلمام المهدی ،ط3323 ،3ق.
السّیوطی ،عبد الرحمن ،الدّر المنثور .بیروت ،دار الفکر.3331 ،
الشافعی ،محمد ،الرسالـة ،بیروت ،العلمیـة ،بیتا.
الشِّامی ،محمد ،سبل الهدى و الرشاد ،تحقیق :عبد الموجود ،عادل ،بیروت ،العلمیـة ،ط3333 ،3ق.
الشریف المرتضى ،على ،الرِّسائل .تحقیق :رجائی ،محمّد ،قم ،دار القرآن الکریم ،ط3321 ،3ق.
الشهرستانی ،محمد ،الملل والنحل ،بیروت ،دارالمعرفه ،ط3332 ،3ق.

شیروانی ،علی؛ ریحانه هاشمی" ،پاسخگویی به شبهات رجعت :شبهات قفاری در اصول مذهب
الشِّیعه" ،پژوهشنامه مذاهب اسالمی ،سال اول ،شمارة( 3بهار .323-362 ،)3131
الصنعانی ،عبد الرزاق ،المصنف ،تحقیق :األعظمی ،حبیب ،بیروت ،المجلس العلمی3321 ،ق.
طاهری ورسی ،احمد علی ،رجعت یا حیات دوباره ،قم ،مسجد مقدس جمکران ،چ.3136 ،3
الطبرانی ،سلیمان ،طرق حدیث من کذب علی ،عمان ،مکتب االسالمی ،ط3332 ،3ق.
______ ،المسند الشامیین ،تحقیق :حمدی بن عبد المجید ،بیروت ،الرسالـة ،ط3321 ،3ق.
الطبری ،محمد ،التاریخ ،بیروت ،االعلمی ،ط3321 ،3ق.
الطِّوسی ،محمّدِ ،ختیار الرِّجال الکشی ،مشهد ،دانشگاه مشهد ،ط3323 ،3ق.
______ ،العقائد الجعفریـة ،قم ،االسالمی ،ط3333 ،3ق.
______ ،الفهرست ،تحقیق :طباطبائى ،عبدالعزیز ،قم ،مکتبـة الطباطبائی ،ط3362 ،3ق.
______ ،تهذیب األحکام ،تحقیق :خرسان ،تهران ،اإلسالمیه ،ط3328 ،3ق.
العاملی ،محمد ،اإلیقاظ ،تحقیق :رسولى ،هاشم ،تهران ،نوید ،ط3126 ،3ش.
العسقالنی ،أحمد .تهذیب التهذیب ،بیروت ،دارالفکر ،ط3323 ،3ق.
______ ،فتح الباری ،بیروت ،دارالمعرفـة ،ط ،6بیتا.
العسکری ،المرتضی ،عبد اللِّه بن سبأ و اساطیر اخرى ،تهران ،المجمع العلمی االسالمی ،ط،3
3338ق.
العینی ،محمود ،عمدة القاری ،بیروت ،التراث العربی ،بیتا.
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الفیّومى ،أحمد ،المصباح المنیر ،قم ،دارالهجرة ،ط3333 ،6ق.
القرطبی ،محمّد ،الجامع ألحکام القرآن ،تحقیق :البخاری ،هشام ،الریاض ،عالم الکتب3361 ،ق.
القفاری ،ناصر ،اصول مذهب الشیعـة االمامیـة االثنی عشریـة عرض و نقد ،بیجا ،بینا ،ط،3
3333ق.
القمّی ،على ،التِّفسیر ،تحقیق :موسوى ،طیب ،قم ،دارالکتب ،ط3323 ،1ق.
الکنتوری ،محمد قلی ،تشیید المطاعن ،هند ،کشمیری(چاپ سنگی)3633 ،ق.
کهن ،آبراهام ،گنجینهای از تلمود ،ترجمه :نتنآلی ،یهوشوع ،تهران ،اساطیر ،چ.3132 ،6
الکوفی ،ابراهیم ،التفسیر ،تهران ،وزارة اإلرشاد ،ط3332 ،3ق.
المجلسی ،محمّد باقر ،بحار األنوار ،بیروت ،التِّراث العربی3321 ،ق.
محسنی دایکندی ،محمدعظیم ،رجعت در عصر ظهور ،قم ،بنیاد حضرت مهدی ،چ.3132 ،1
المزِّی ،یوسف ،تهذیب الکمال ،بیروت ،الرسالـة3322 ،ق.
المصری ،احمد امین .فجر االسالم .بیروت ،العربی ،چ .3383 ،33
المفید ،محمّد ،اوائل المقاالت ،قم ،المؤتمر للشیخ المفید ،ط3331 ،3ق.

______ ،المسائل السَّرَویّه ،قم ،المؤتمر للشیخ المفید ،ط3331 ،3ق.
النِّجاشی ،أحمد ،الفهرست ،قم ،النِّشر االسالمی.3121 ،

النسائى ،أحمد ،السنن الکبرى ،تحقیق :شلبی ،حسن ،بیروت ،الرسالـة ،ط3363 ،3ق.
______ ،الضعفاء و المتروکین ،حلب ،دار الوعی ،ط3،3132ق.
النِّیسابوری ،مسلم ،الصّحیح .تحقیق :عبدالباقی ،محمّد فؤاد ،بیروت ،التِّراث العربی .بیتا.
الهیثمی ،علی ،مجمع الزوائد ،بیروت ،العربی3328 ،ق.

