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  ١٣٩۴  بهار ـ تابستان،١۶ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  
  تناسخ باب در یسهرورد ظرگاهن یبازخوان

  شراقاال حکمة متن یۀپا بر
    ١رضازاده رضا  
    ٢یدیجمش زهرا  
    ٣هی قهنویائید ضیمج  

  دهکیچ
 و انـسان چه گر،ید یفرد بدن به ّتعلقش و فرد البدک از روح خروج به را» تناسخ«
 در را خـود نظـر اشـراق خیشـ کـه انـد ئلقا یبرخ. اند کرده فیتعر انسان ریغ چه
 طـور بـه را هیـنظر نیـا کـم دسـت ای است نکرده اعالم تناسخ ۀینظر رد ای رشیپذ
 جملـه از ل،یدال و استنادات یبرخ کمک به حال، نیا با. است نکرده رد حیصر

 بـه یو یباورمنـد بـر تـوان یمـ االشـراق ةحکمـ از قبل آثارش در او جازم اعتقاد
 موکـول صورت نیا در. کرد اداستن مسلمان یحکما گرید با سو هم تناسخ بطالن
 کـه لیـدل نیـا زیـن و تناسـخ نوع نیا حیتوض یپ در گرید زمان به خود نظر نمودن
 تناسـخ بـه اعتقـاد یمعنـا بـه شانیـا نظـر از تناسـخ نامخالف لیدال دانستن یناکاف

                                                        
 ٧/٣/١٣٩۴: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٧/١٣٩٣: افتیخ دریتار.  
  .(rezakashany@gmail.com)) مسئول سندهینو( المیا دانشگاه اریاستاد. ١
  .(jamshidizahra15@gmail.com)  دانشگاه پیام نور تهرانیاسالم کالم و فلسفهی دکتری دانشجو. ٢
  .(majid@ziaei.ir)گاه تهران  دانشدانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی. ٣
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 بـرزخ همان ییمعنا به که ّمعلقه صور عالم وجود به شانیا اعتقاد نیهمچن ،ستین
 انیمـشرق نظـرات انیـب هنگام در اشراق خیش شود یم که امکان نیا زین و باشد یم

 یرفتنیپـذ یامـر کـه یملکـوت تناسـخ بحث بر دیتأک و نباشد ها آن با همسوً لزوما
 منظـر از تناسـخ بطـالن نیمبـ بـدن، بـا همزمان نفس حدوث به توجه زین و است

  .است شانیا
ــلکواژگــان   ،یملکــوت ســختنا ،شــراقاال حکمــة ،تناســخ ،نفــس ،بــدن :یدی
  .یسهرورد
  بیان مسئله

 و اسـت داشـته وجـود مختلف مذاهب و اقوام انیم در تاکنون ربازید از» تناسخ «ۀمسئل
 ابراهیمـی(» راسـخ قـدم هیـف وللتناسـخ ّإال مـذهب من ما«: اند گفته یبرخ که یا گونه به

 و بـودهن غافـل مهـم ۀمـسئل نیـا از زیـن یاسـالم مکاتب دانشمندان. )۵٢۴: ١٣٨٣ دینـانی،
 خیشـ نظـر ان،یـم نیا در .اند کرده رد ّاتفاق به را آن ًبایتقر و پرداخته بحث به آن ۀدربار
 شده وچرا چوناش  یواقع نظر ۀدربار و شده واقع مختلف یآرا طرح و نزاع محل اشراق
  .)٢١٣: ١٣٧٢ ،یسهرورد( اند دانسته تناسخ به معتقد را او یا عده یحت واست 

ۀ فلسف خیتار در مکتب صاحب یلسوفیف عنوان به اشراق خیش یقعوا نظر به یابیدست
 پاسـخش از را ابهـام ۀیسا بتوان نکهیا ّاول: دارد ضرورت و تیاهم جهت دو از یاسالم

 ۀمسئل با مرتبط که آن، یجاودانگ و نفس مسائل بر یپرتو نکهیا دوم زدود؛ مسئله نیا به
 االشـراق حکمة کتاب در او حاتیوضت بر یشتریب یروشنگر و شود افکنده است، معاد
 از گذشـته اشـراق خیش که چرا. است بوده تناسخ به او شیگرا موهم ینوع به که باشد

 آثـارش تمـام در نکـرده، انیـب واضح طور به را مسئله و اوست اثر نیآخر که کتاب نیا
 لهمـسئ گربارید یبررس یبرا ن،یبنابرا. است دهیکش دهیعق نیا بر بطالن خط صراحت به
 یسـهرورد ۀشیـاند نظـام در تناسـخ یشناسـ مفهـوم بـه ابتـدا مانـده، یباق ابهامات رفع و
 از کـه یتـر موجـه نظر و شواهد زین و شده مطرح یادعاها یبررس به سپس و میپرداز یم
  .میورز  میمبادرت کرد، جستجو توان  میاو متون یال هالب

  یسهرورد نگاه در یفلسف تناسخ
 چـه و انـسان چـه گر،ید یفرد بدن به ّتعلقش و فرد البدک از وحر خروج به را» تناسخ«
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 جهان نیهم در نفس اگر واقع، در. )١۵/۴٣: ١٣۶۶ طباطبایی،( اند کرده فیتعر انسان غیر
 شود، منتقل رهیغ و چهارم سوم، بدن به بدن آن از یگاه زین و گرید بدن به بدن یک از

 انـسان، بـدن اسـت نکـمم شـود یم تقلمن آن به نفس هک یبدن و است داده رخ تناسخ
 ایـ وانیـح ایـ انـسان نیجنـ به گرفتن تعلق قیطر از انتقال نیا ًغالبا و باشد اهیگ ای وانیح

 رویـپ میقـد یمـاکح از یاریبـس کـه است آن بر یسهرورد. ردیگ یم انجام ینبات سلول
 شمار به یصرعن یرهایکپ ۀهم ِاتیح ۀدرواز و االبواب باب را انسان ریکپ و بوده تناسخ
  .)۵١۵ ـ ۵١۴: ١٣٧٢ سهروردی، ؛۵٢۴ و ٢٠٣: ١٣٨۵ سبحانی،( اند آورده
 بـه گـرید بدن به بدن یک از روح انتقال ندیافر مسلمان شمندانیاند یفکر سنت در
 ،»نسخ «ِاصطالح چهار با ها آن از هک است شده فیتعر و ریتصو یمختلف یها صورت

 یلـیتحل ۀنـیزم ساختن روشن رایب ادامه در ما. شود  میادی» رسخ «و» فسخ «،»مسخ«
  .میاختصار هست به موارد نیا از کی هر به اشاره از ریناگز مسئله،

  تناسخ انواع
 در» مـسخ «.گرید یانسان بدن به بدن یک از انسان روح انتقال از است عبارت» نسخ«

 صـورت زا تر هیرک و تر زشت یلکش به ژهیو به است، یظاهر لکش رییتغ یمعنا به لغت
 انـسان روح انتقـال. است وانیح جسم به انسان روح انتقال مورد، نیا در مقصود و یقبل
 دارد نـام» فـسخ «جمـاد جـسم بـه انسان روح انتقال. نامند یم» رسخ «را اهیگ جسم به
  .)۵٢٠: ١٣٧٢ سهروردی،(

  یوتکمل تناسخ و کیمل تناسخ
 کیُمل تناسخ. یوتکمل تناسخ و کیمل تناسخ: اند کرده میتقس قسم دو به را تناسخ یبرخ

 اسـت تناسخ یّلک یمعنا همان هک گرید بدن به بدن یک از نفس انتقال از است عبارت
 یرو یخاصـ صـورت بـه و ایـدن نیهمـ در دهیـپد نیا هک است نیا آن یّلک ۀمشخص و
 بـه جمله از. شود یم میتقس نوع چند به خود یملک تناسخ. )۶/٢٢۴ :تا  بیبستانی،( دهد یم

 انیـم در متـشابه تناسخ که است معروف. یصعود تناسخ و ینزول تناسخ متشابه، تناسخ
 از ییجـدا از بعـد انـسان روح هکـ اسـت نیا آن از مقصود و ونددیپ یم وقوع به ها انسان
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  .شود وارد گرید یانسان البدک به انسان یک کالبد
 جـسم ِبدن به روح انتقال جهت در است محدود ها زمان و افراد جهت از هک تناسخ

 یبرخـ به تنها نفس انتقال روند نکهیا بر عالوه قسم نیا. دهد  میرخ ّاول جسم از ِّاخس
 دارد؛ تیمحـدود زیـن زمـان جهـت از هـا، آن ۀهمـ نـه کنـد یم دایپ اختصاص نفوس از
 به هکبل شود  نمیمنتقل بدن به گرید هک رسد یم یا مرحله به سرانجام نفس که امعن نیبد

 فراتـر یمعنـا بـه یصـعود تناسخ .)٢٠۴ــ٢٠٣: ١٣٨۵ سبحانی،( ونددیپ  میعقول و رنو عالم
 نیـا بـر عـالوه. اسـت یآسـمان جـرم ایـ فرشته به شدن لیتبد ًمثال یانسان جسم از رفتن
 باشـد بـاالتر مراتـب بـه جمـاد ۀمرتبـ ًمـثال مادون، مراتب از روح ریس یمعنا به تواند می

  .)٣٧٨: ١٣٩۵ شهرستانی،(
 یمقتـضا به هک است یباطن یّتحول داست،یپ نامش از هک طور همان یوتکمل تناسخ

 اگـر البته  ـتناسخ از قسم نیا. ردیگ  میلکش ها آن یتیشخص ۀلکشا و افراد یباطن لکش
 میخـواه انیب ادامه در که چنان آن هکبل ستین محال تنها نه ـنهاد آن بر تناسخ اسم بتوان
  .است مستدل و معقول یامر کرد،

  ست؟یچ مسئله
 مـسلمان ۀفالسـف ریسـا مانند و نموده مطرح آثارش شتریب در را تناسخ ۀمسئل اشراق خیش
 حیتوضـ ضـمن ز،یرستاخ و روح از بحث در او. است دانسته باطل را تناسخ صراحت به

 را تناسـخ بـاب در یو نظـر. اسـت آورده انیـم به زین را تناسخ ۀمسئل بدن و نفس ۀرابط
 نـور خـود، اسـتعداد بـا یجـسمان مـزاج :داد حیتوضـ تـوان یم نیچن نیا تمام اختصار به

. ردیـگ یمـ انـس بـدن بـا اسـپهبد نـور کـه نجاسـتیا از. کنـد یم درخواست را اسپهبد
 بـدن نیـا. ردیـگ یمـ سرچـشمه برتر انوار به او کمبود و ازین از بدن به نور نیا یدلبستگ
 یروهـاین. اسـت اسپهبد نور یروهاین هلشکرگا و آثار گاهیجا انوار، ۀنیگنج افعال، مظهر
 نـاب ِنـور عـالم از و بکـشند خود یسو به را آن تا کنند یم تالش نورند، عاشق ک،یتار
 بــه کــرده، فرامــوش را نــاب ییروشــنا جهــان اســپهبد نــور لیــدل نیهمــ بــه. ســازند دور
 رشیپـذ کـه اسـت کامـل چنان زین انسان بدن. ردیگ  میُانس یخاک جهان یها یکیتار
 و شـود یمـ اسـپهبد نور منزل نینخست بدن، نیا لیدل نیهم به. داراست را یمختلف ورام
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 یو از شیپـ فرزانگان و بودا که نجاستیا از. است ییروشنا ۀدلداد و ازمندین جسم نیا
: ١٣٨۶ ،یثربـی( اسـت بـدن نیهم جان، یاصل ۀچیدر یماد جانداران در که باورند نیا بر

  .)٢٠٢ـ٢٠١
 بـدن، یتبـاه از پس گردد، رهیچ یظلمان صفات و زشت یخو د،اسپهب نور در اگر

 گـرید وانـاتیح از یکـی بـدن یسـو بـه صـفت و یخـو نیـا بـه اش علقه سبب به را او
 گـردد جـدا یانـسان جسم از ظلمت، به عالقه و عشق با اگر اسپهبد نور رایز ؛کشاند یم

 به شدن دهیکش جز جهینت در. برد خواهد ادی از خود، ذات قتیحق مانند را نور عالم راه
. )٢٠٣ــ٢٠٢: همـان( داشـت نخواهـد شیپـ در یراهـ پـست، و زبان یب واناتیح یها بدن

 پاسـخ هـا آن به و پردازد یم ،شده اقامه تناسخ بطالن بر که یلیدال به ادامه در یسهرورد
  .دهد یم

 یگـرید صـورت به را مسئله االشراق حکمة تابک در یسهرورد نظر، نیا از گذشته
 اکنـون .است ردهک دیترد دچار را یاریبس یو نییتب و حیتوض که ینحو به ردهک طرحم

 نیزمـ مـشرق ایـ ونـانی و هنـد ِانینیشیپ از یبرخ مانند اشراق خیش ایآ که است نیا سؤال
  دارد؟ آن رد بر نظر آثارش ریسا مانند هکنیا ای است تناسخ به لئقا

  شراقاال حکمة از شیپ آثار در تناسخ ابطال لیدال
ــد در یســهرورد ــ رد را تناســخ موضــع چن ــد یم ــه جاز و کن ــابک در مل ــشارع ت  و الم

  :سدینو یم المطارحات
 انتقلـت ذاإفـ الواهـب، من لنفس ّستعدی لمزاجه البدن ّأن التناسخ امتناع یف رکذی اّومم
 ةمتـصادم ةمستنـسخ و ةّمـستجد: نفسان ٍواحد ٍوانیلح حصلیف ةالمستنسخ عالقته هیإل

  .)۵٠٠ـ١/۴٩٩: ١٣٨٠( محال وهو ،ةمتدافع

 در گـرانید لیـدال از یحـاک که کند یم استفاده» ذکری «از عبارت نیا در اشراق خیش
 یکسان با یرأ هم و است تناسخ ابطال مقام در نجایا در ن،یا وجود با. است تناسخ ابطال
 واحد دنب که است آن بر استداللشان، از یریگ بهره ضمن کند یم قول نقل ها آن از که

 ونـددیبپ وقوع به تناسخ اگر حال. است خداوند جانب از نفس یک تنها افتیدر مستعد
 یبـدن یعنـی شـود؛ یگرید نفس واجد خود، نفس بر عالوه بدن هک است نیا اش الزمه
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  .است محال عقل مکح به یفرض نیچن و باشد داشته نفس دو واحد
. ستین یمساو ها انسان و واناتیح تعداد هک کند یم اشاره لیدل نیا به ادامه در یو
 میخـواه رو هروبـ نفـوس صـاحبان و نفوس یتساو عدمۀ دیپد با باشد ممکن تناسخ اگر
  .)١/۵٠٠: همان( است تناسخ ابطال بر گرید یلیدل خود نیا هک بود

 ۀرســال در و )٣/٧۴: همــان( دانــد یمــ محــال را تناســخ پرتونامــه ۀرســال در یســهرورد
  :دیگو یم تناسخ ابطال در زین اللمحات گرش،ید

 مزاجـه لـصلوح انکـ ّیعنصر جرم یإل ّتصرفها انتقل لو النفس ّفإن. محال التناسخ ّإن
 ال،ّالفعـ العقـل علیـه یفـیض النفس المزاج ّفیستحق کلهایه فارقت ما ّالإو النفس فّلتصر

 ّإال نـسانلإل شـعور ال ذإ محـال؛ هـذا ـ ةوفائض ةمستنسخ  ـنفسان الواحد وانیللح انکف
 یکـون، ومـا فـسد لمـا وقاتواأل األعداد لتطابق وجوب ال اًیضأو تهّهوی هی ةالواحد بنفس

  .)۴/٢٣۶: همان( باطل فالتناسخ

 وجـود نفـس، یـک تنها افتیدر یبرا املک ِبدن یک استعداد به توجه با یسهرورد
 یـک و نفس یک تنها که است ذکر به الزم. داند یم ممتنع بدن آن یبرا را یدوم نفس
 انـسان، در یدومـ نفـس وجـود صـورت در یحتـ و هـستند تعامـل در گریهمـد با بدن

  .ندارد یالتفات آن به شخص
 اسـت یا گونـه به اثرش، نیآخر عنوان به االشراق حکمة در اشراق خیش انیب هرچند

 دگاهید لیتحل در که یحاتیتوض به توجه با ،هاست استدالل نیا رد یپ در رسد یم نظر به که
  .گردد یم مرتفع دیترد نیا یحد تا گفت میخواه ادامه در تناسخ مورد در شراقا خیش

 اشـاره جادشـدهیا و نابودشـده ِابدان عدد یتساو عدم به او االت،کاش نیا بر عالوه
  .داند یم تناسخ ۀینظر بر یگرید باطل مهر را یتساو عدم نیا و کند یم

 ممتنـع و باطـل یّلـک بـه را ناسـخت اشراق خیش هک کند یم داللت نیا بر باال مطالب
 تبـع بـه و دانـد  مـییعقلـ حیصـر امکـاح با مقابله مستلزم را امر نیا به اعتقاد و داند یم

 اشـراق خیش که نماند ناگفته. زند  میآن بر ابطال مهر ،مسلمان لسوفانیف ریسا و نایس ابن
 بـر او نظـر از کیحـا شـد انیـب هک یلیدال. کند یم مطرح سطح دو در را تناسخ مبحث
 استنباط که است االشراق حکمة کتاب در او موضع گر،ید سطح اما. است تناسخ امتناع
  .سازد یم ابهام دچار را او یینها و یاصل ح،یصر
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  االشراق حکمة کتاب در »تناسخ«
  :سدینو یم گونه نیا االشراق حکمة در یسهرورد

 فلـه لوجـوده، یالمـستدع عدادهباسـت ّی البرزخالمزاج استدعاه ته،ّیلنور سفهبداإل النور
 هنظـرو نفـسه یفـ هلفقر البدن مع تهعالق انکو وجوده استدعت ّألنها هتّیصیص مع لفإ
 یوالقـو لقواه رکومعس آلثاره ووعاء ألنواره ةبیوحق ألفعاله مظهر یه ولنور فوقه ما یإل

  البحـتالنـور لمعـا عن عالمها یلإ وجذبته اًّیعشق اًثّتشب به ثتّتشب عشقته اّلم ةّیالظلمان
 الظلمـات یإلـ البحـت النور عالم عن شوقه فانقطع ،ًصالأ ةّیبرزخ ةظلم شوبهی ال یالذ

  .)٢١٢: ١٣٨۶ ،یثربی :از نقل به(

 شـود، امـلک نفـس ّتعلـق و افتیدر یبرا انسان بدن استعدادی وقت فقره، نیا مطابق
 فقـرش خاطر به نفس و است نفس وجود طالب بدن هک چرا د؛یآ یم دیپد یانسان نفس

 نیـا سـپس. اسـت تیـنوران و نور عالم خواستار تشینوران خاطر به و است بدن ازمندین
 از. شـود یمـ نفـس افعـال و آثـار محل بدن ،یعیطب طور به و شده مأنوس بدن، با نفس
 سـوق خـود سـمت بـه را آن لـذا هستند نفس عاشق زین نفس یظلمان یقوا چون یطرف
 نیـا بر. دارند یم باز ست،ین ظلمات به مشوب هک نور عالم هب آن پرداختن از و دهند می

 خـو آن بـه و گـشته متـصل ظلمـات عـالم بـه و شود یم ندهک نور عالم از نفس اساس،
  .کند یم

 ینیچن نیا یعبارات از برگرفته ینوع به ،داشته قبول را تناسخ اشراق خیش نکهیا تصور دیشا
 از رسـد یمـ نظر به اما است، جسم و روح انس و عالقه جادیا و ّتعلق از یحاک که باشد

 کـه لیـدل نیـا بـه. نمـود اسـتخراج را تناسخ به اشراق خیش یباورمند توان ینم انیب نیا
 و روح اتیـح یچگـونگ شـرح یپـ در و دهـد یمـ حیتوضـ را بـدن به روح ّتعلق ندیافر

 دن،بـ بـه روح تعلـق یپـ در چگونـه نکـهیا و استیدن ظلمات و بدن با آن شدن مأنوس
 و یویـدن و یخـاک بـدن به و شود یم منصرف یادیز حد تا تینوران عالم از روح توجه
 نیتـر نییپـا بـا یرگریتدب ًصرفا که خود یاصل هدف از و کند یم دایپ التفات یماد امور
 از را تناسـخ تـوان ینمـ کـه داستیپ شکل هر به اما. ردیگ یم فاصله بود یدلبستگ سطح

 بـا ًمعمـوال نفوس که باورند نیا بر زین تناسخ منکران که چرا ؛نمود برداشت راتیتعب نیا
 جـهینت را تناسـخ ّصـحت امـر، نیـا از و شـوند یمـ دور نـور عالم از و گرفته ُانس ابدان
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  .شود ینم دهید تناسخ وقوع و بدن با گرفتن انس انیم یتالزم ب،یترت نیبد. اند نگرفته
 تناسـخ بـه لئـقا هکـ یانینیشیپ دگاهید نایب به ادامه در و تابک نیهم در اشراق خیش
 دانـستند یمـ نفـس منزلگـاه و مـزاج نیتـر کامـل را انسان بدن ها آن. پردازد  میاند، بوده

  .)٢۴٨ ـ٢۴۴: ١٣٨٨ ،یاکبر(
 کننـد یمـ تناسـخ قبـول به متهم را اشراق خیش که یکسان یاصل یها محمل از یکی

 هـا آن لیـدال و نموده انیب را تناسخ به نامعتقد نییتب و حیتوض اشراق خیش که است نیا
 ذهـن از دور کـه انـد نکـرده توجـه نکته نیا به افراد نیا. است برشمرده نهیزم نیا در را
 یپـ در نـه و باشـد بـوده تناسخ به نئالقا نظر حیتوض مقام در تنها اشراق خیش که ستین
 ِنظـر «ریـتعب از نتوا ینم که است آن نهیزم نیا در توجه قابل ۀنکت. خود خاص نظر انیب

 را یعیوسـ فیـط او کـه چـرا. نمود استنباط را اشراق خیش شخص نظر ًلزوما» انیمشرق
 خـود بـسا چـه دانـد  مـیتناسخ ۀینظر رویپ را ها آن که ییجا و نامد  مییمشرق و یاشراق
  .باشد ینم ذهن از دور یامر استثنا نیا و باشد نداشته تناسخ به یاعتقاد خ،یش

 توجه امپدوکلس و ثاغورثیف ًمخصوصا ونانی بزرگان دیعقا به یطرف از از یسهرورد
 نیزمـ مـشرق باسـتان عهـد یحکمـا گـرید طرف از و اند بوده تناسخ به معتقد که داشته
 بـا هـا آن دیـعقا به نسبت که ستین معقول ریغ البته و است دانسته بزرگ را بودا ازجمله

 به معتقد را او یا عده که باشد شده اعثب برخورد نیهم دیشا. باشد ستهینگر مدارا نظر
 از روح افتنیـ انتقـال یمعنـا بـه تناسـخ یسهرورد نکهیا است ّمسلم آنچه. بدانند تناسخ
 امـا. داند یم مردود اسالم یحکما ۀهم مانند را گرید وانیح ای انسان بدن به یانسان بدن
 یا گونـه به باستان عهد رگانبز با مدارا و احترام و ینیب خوش به توجه با شد انیب که چنان

 نیـا بـر. ندانـد نادرسـت یکلـ طور به زین را آنان سخن که است کرده برخورد مسئله با
  :ردیگ یم شیپ در را راه دو اساس
 و پــاک یهــا جــان و نفــوس نکــهیا بــر دیــتأک و توجــه و نفــوس یبنــد طبقــه یکــی

 یتناسـخ نـوع چیهـ و شـوند یم جدا ماده جهان از یکل طور به مرگ از بعد افتهی تکامل
 بـه نکـهیا علـت بـه ناقص نفوس از یگروه که ردیبپذ را باور نیا نکهیا یگرید و ندارند
 رهـا مـاده بنـد و دیـق از انـد، افتـهین دسـت یعال مدارج به دنیرس یبرا خود الزم کمال

 مـرگ از بعـد انـد مانده ناقص که ینفوس که ردیپذ یم نایس ابن مانند زین او. گردند ینم
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 نایسـ ابـن البتـه دهند؛ یم ادامه خود اتیح به یماد جهان و ماده با ارتباط در یا گونه به
 نیـا آالم و لـذت و دانـسته نفـوس نوع نیا اتیح ۀادام محل را یآسمان اجسام و اجرام
 هـا آن اتیـح تیـفیک نیـیتب در یسـهرورد کـه یحال در است شمرده یپندار را نفوس
  .)٢١٣ـ٢١٢: ١٣٨۶ ،یثربی( دینما یم مطرح ار اجرام نیا از زانیآو یرهایتصو

 را باسـتان عهـد یحکما دگاهید کند یم تالش خود یشگیهم روش بر بنا یسهرورد
بدیهی . بکاهد انییمشا دگاهید اعتبار و ّقوت از حال نیع در و نداند باطل کامل طور به

 ونانی انمیحک و هند یعلما مانند را تناسخ مسلمان، میحک کی عنوان بهاست که وی 
 نفـوس ّتعلـق که است لیدل نیهم به. کند ینم رد را آن زین کامل طور به اما رد،یپذ ینم

ُمثـل (زانیـآو یرهایتصو به را عمل و علم در ناقص  تناسـخ درسـت ِمـصداق و) ّمعلقـه ُ
  .)٢١۴ـ٢١٢: انهم( کند یم یتلق

 دییـتأ یبـرا کـه کند یم انیب را تناسخ به معتقد یحکما از یتعداد ۀینظر یسهرورد
 قـرآن اتیـآ به استناد با را تناسخ که یحال در کنند، یم استناد قرآن از یاتیآ به خود نظر
 بـه نئالقـا لیـدال هم و تناسخ رانکمن لیدال هم که است آن بر او. نمود اثبات توان ینم

 مـا .دانـد ینمـ یافکـ شانیـمدعا اثبـات در را لیـدال از دامک چیه و است ناقص تناسخ
 یناکـاف ایـ یکـاف و تناسـخ گـران ابطـال و گران اثبات لیدال به پرداختن صدد رد اکنون
 و اسـت مطلب کی» مدعا «که میمطلب نیا حیتوض یپ در بلکه میستین آنان لیدال بودن

 کـه آنجـا یسـهرورد .گـرید مطلـب است، یکاف مدعا رد ای اثبات یبرا لیدال ایآ نکهیا
 هـم مـدعا ادلـه، بودن یناکاف با که ندارد نیا بر داللت داند یم یناکاف را منکران لیدال

  :دیگو یم ایاشق سرنوشت مورد در نمونه رایب همو. شود یم باطل
ََھَج َلْوَح  انواک نیالذ ةالشقاو هلأ اّمأو ِْارَیَد ِىف واَُْصَأَف  اًّیِثِج َّ ِامثَجـ ِ  النقـل انک سواء  ـَنيِ

 یاصیالـص عـن صواّتخلـ ذاإ ؛ةفیضـع هیف ضیالنق یفطر یعل الحجج ّنأ ـًباطال وأ اًّحق
  .)٢٩٨: همان: رک( خالقهاأ حسب یعل ةّالمعلق الصور من لظال لها ونیک ةّیالبرزخ

 ظلمـت ۀورطـ در افتـادن نفوسـشان، شـدن جدا و مرگ از بعد را ایاشق سرنوشت او
 مطلب نیا البته هک است آنان یاخالق اوصاف محصول و رفتار با متناسب نیا و داند می
 ها آن به زین اشراق خیش خود هک یاتیآ به توجه با هکبل. ندارد تناسخ بر یداللت گونه چیه

 یمایسـ شـدن معلـوم امر ِتینها در و دارد اشاره ارانکگناه عذاب به است ردهک اشاره
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. شـود  مـیادآوریـ است، یخاص حالت که آنان عادات و ُخلق با متناسب را افراد واقعی
 کـه یمطـالب نیآخـر در که یطور همان. است» اعمال ّتجسم «همان امعن کی به ن،یا

 را خـودش نظـر انیـب نکـهیا از قبـل و است داشته اظهار مورد نیا در کتابش نیآخر در
 را سـخنش محـور و پـردازد یمـ دسـت نیـا از یمطـالب بـه دینما یگرید زمان به موکول
 بـه نـاظر وجـه چیهـ بـه کـه دهد ی مقرار ها انسان کردار ِیقیحق ۀچهر و اعمال ملکوت
  .باشد ینم یاصطالح تناسخ

 انتقـال ۀدربار آنان دیعقا نقل به هند یحکما دید از تناسخ حیتوض یپ در یسهرورد
 دیـبا کـه اسـت آن بـر و پـردازد یم روح از شدن جدا از بعد وانیح بدن به ناقص ارواح
 بدن به یزیچ گرید واناتیح بدن از لذا شود؛ ینم لیتکم نور با جز نور که داشت توجه
 بدن به یانسان بدن از شهیهم خود پست اوصاف سبب به انوار بلکه ابدی ینم انتقال انسان

 از یبـدن خـود، تناسـب بـه یپـست یخـو هر ن،یهمچن. شوند یم ریسراز گرید واناتیح
ََأ ُةَعْبَسـ اََهلـ  ۀیـآ بـه او جـا نیهمـ در. کنـد یم انتخاب را واناتیح ِْمـ ٍابَبـ ِّلُکـِل ٍابْ ُ  ٌءْزُجـ ْ
  .)٢٠٣: همان( دیجو یم استناد )۴۴ /حجر( ٌومُسْقَم

 اسـت، هنـد یحکمـا نظر حیتوض مقام در هرچند اشراق خیش ح،یتوض نیا به نظر با
 تناسـب گرفتن نظر در که است نیا دیآ یبرم قرآن ۀیآ به استناد با ژهیو به او انیب از آنچه
 نـاظر شتریب انیب نیا بلکه ستین یاصطالح تناسخ فیعرت ۀالزم خاص یوانیح با اعمال

  .کرد برداشت آن از را مسخ بتوان ًتاینها ای است یملکوت تناسخ به
 دگاهیـد بـه یملکـوت تناسـخ بـه تناسـخ نـوع نیـا ریتفـس دییتأ در که باشد دیمف دیشا

 نیـا از نفـس انتقـال از عبـارت را تناسخ اقسام از یکی یو. شود یا اشاره هم مالصدرا
 کـسب ایـدن در کـه اسـت یاخالق و اوصاف با متناسب که داند یم یاخرو بدن به بدن
 غلبـه نفس آن در یو صفات که یوانیح صورت به آخرت در ینفس نیچن. است کرده
 نـزد که است یامر نیا که کند یم انیب شتریب حیتوض در او .شود یم ظاهر است، نموده
 نقـل زین ملل و عیشرا ارباب از و است دهیگرد ممسل و ثابت شهود و کشف اهل ِبزرگان
 یاریبـس اتیـآ و» راسخ قدم هیف وللتناسخ ّالإ مذهب من ما «:اند گفته لذا و است شده
 تناسـخ از قـسم نیهم اساس بر یهمگ است شده وارد تناسخ مورد در که دیمج قرآن از

  .)٣۴٢: ١٣٨۵ ،صدرالدین شیرازی( گردد یم هیتوج و ریتفس
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 از تناسـخ ثبـوت بـر دیـتأک و اصـرار شانیا گمان به که دهد یم حیتوض نیهمچن او
 اقتباس ایانب از را حکمت انوار که ییحکما از او انینیشیپ و افالطون مانند یبزرگان ۀیناح

 شـهود و کـشف فـروغ و رتیبص ها نیا رایز. است تناسخ از نوع نیهم ۀدربار اند نموده
 ،شـوند یمـ محشور صور آن به اعمالشان و اتین طبق بر که را یصور آن و نفوس باطن

 یملکوت چشم نیهم با و شود یم ّمجسم نظرشان در اعمال که اند دهید و نموده مشاهده
 ،یجـسمان افعـال ّتکـرر علـت بـه هـا انـسان نفـوس یبرا ایدن دار در چگونه که اند دهید

ُْرُشْـََو  اتیآ که یامر د؛یآ یم دیپد اعمال آن با مناسب یملکات ُ ْ َ ِةَامـَیِقْال َمَ  ْمِھِوهُجـُو َ
 داللت آن بر ست،ها انسان حشر مقصود که )۵ /ریتکو( ْتَرِشُح ُوشُحُوْال اَذِإَو  و )٩٧ /اسراء(
  .)همان( کند یم

 عنوان به را آن بتوان دیشا که هرچند میکرد نقل خیش از که یعبارت در ن،یا بر افزون
 کـه اسـت نیـا نکتـه ،نمـود قلمـداد اشراق خیش دگاهید از ختناس بحث در مهم یا نکته
 و کنـد یم مطرح لبشامط انیم در معترضه ای جمله عنوان به را تناسخ بحث اشراق خیش
 ۀجملـ ییجـا چیهـ کـه میدانـ  میو است یگرید مطلب انیب او هدف و گذرد  میآن از

 گونـه آن و ستین یلاص مطلب ۀانداز به تشیاهم ـباشد داشته که یمفهوم هر ـ معترضه
 اثبات یپ در» است یناکاف طرف دو لیدال «که بعدش ۀجمل و جمله نیا ،داستیپ که
 وهیشـ نیـا از یگـاه شانیـها نوشـته در سندگانیـنو کـه گونـه همان. ستین تناسخ رد ای

 مفهـوم بـه معطـوف ًمعمـوال ذهن توجه بلکه کند ینم جادیا یا شبهه و کنند یم استفاده
  .است هیپا

 از پـس انـسان روح سرنوشت نییتب به توان  میآن از استفاده با که یگرید مهم لیدل
 اسـت مثـال عـالم وجود به یو اعتقاد پرداخت، اشراق خیش دگاهید از بدنش از ییجدا
 از یول است ّمجرد ماده از که است یهست از یا مرتبه و نامند یم زین برزخ علم را آن که
 نکـهیا نیعـ در که است یموجود یمثال ای یبرزخ وجودم کی .باشد ینم برکنار آن آثار
  .باشد یم ّمجرد ماده، از ،است برخوردار اعراض ریسا و وضع نیهمچن و فیک و کم از

 هیعرضـ عقـول همـان ایـ متکافئه عقول یبرخ را مثال عالم یوجود علت یسهرورد
 گوناگون یها شکل به و رفتهیپذ ّتمثل یجوهر صور مثال، عالم در. است آورده شمار به

ُمثـل و دانسته مثال عالم را ّمعلقه صور یسهرورد. شوند یم ظاهر ُمثـل از ریـغ را ّمعلقـه ُ ُ 
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ُمثل که است دهیعق نیا بر یو. است آورده شمار به یافالطون  از انـد عبـارت یافالطون ُ
ُمثـ ،متأله لسوفیف نیا نظر در یول. باشند یم ثابت ه،یعقل انوار عالم در که موجودات  لُ

 نیچنـ بـاب نیـا در یو عبارت نیع .باشند یم متحقق مجرده اشباح عالم در تنها ّمعلقه
  :است

ُمثل ستیل ةّالمعلق والصور...  ُمثل ّفإن فالطونأ ُ  األنـوار عـالم یفـ ةثابت ةّینور فالطونأ ُ
 ضیبـ بـه ّلتـذونی ما یعل للسعداء ةریمستن ومنها ةّیظلمان منها ،ةّمعلق مثل وهذه ةّیالعقل
  .)٢٨٩ و ٢١٠ـ٢٠٩: ١٣٨۶ ،یثربی: ک.ر( زرق سود اءیشقلأل و ردم

 دارند، فرق یافالطون مثل با) معلقه مثل (معلقه یها صورت نیا که داشت توجه دیبا
 و یظلمـان یبرخـ معلقـه مثـل از اما اند، ثابت و بوده ینور یهمگ افالطون مثل که چرا
 همـراه نوجـوان و دیسـف و بخـش لذت یها صورت با سعادتمندان. هستند ینوران یبرخ
 ّمعلقـه صور زین مالصدرا. بود خواهند مواجه کبود و اهیس یها چهره با بختان هیس و شده
 شـمار بـه مـاده جهان و عقول عالم انیم برزخ را آن و دانسته اوسط عالم را مثال عالم و

 یمیابراه( تاس کرده قلمداد عالم نیا شناخت یبرا یا روزنه را انسان یقوا و است آورده
  .)٣۶۵ ـ٣۶٣: ١٣٨٣ ،ینانید

 از بعـد زکـارانیپره و زاهدان از متوسط ِخوشبختان ارواح که است معتقد یسهرورد
ُمثل قلمرو به بدن از ییجدا  زانـو بـه جهـنم در کـه بـدبختان ارواح و دنـوندیپ یم ّمعلق ُ

 جدا بدن از که یوقت )٩۴ /هـود( اند شده جان یب خود نیسرزم در و )۶٨ /میمر( اند درآمده
 یجـا خـود رفتـار و اعمـال تناسـب بـه یمثـال موجودات و ها صورت آنۀ یسا در شدند

ُمثل قلمرو به اند شده جدا انسان ای وانیح بدن از که ینفوس داشت؛ خواهند  وندنـدیپ یم ُ
  .)٢٠٩: ١٣٨٨ ،یاکبر(

 و ّمعلقـه صـور عـالم بـه نفـوس تعلـق طرح از پس یسهرورد هرچند رسد یم نظر به
 نفـوس ّتعلـق به یوقت ،برد یم نام تناسخ صحت عدم ای صحت از برزخ عالم با آن قیتطب
 برداشت آن از بتوان که یزیچ تینها و ابدی  میرییتغ تناسخ نوع کرد اذعان برزخ عالم به

 را آن وقـوع ْنئالقا که یاصطالح تناسخ بر پس. است ماده عالم یورا در یتناسخ کرد
 ذهـن بـه یملکـوت تناسـخ بـه آن ریتفـس بلکه و ستین قیتطب قابل نددان یم ایدن نیهم در
  .است تر کینزد
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 در .شود یم قلمداد او یآرا و نظرات دانشمند، کی سخنان نیآخر ًمعموالی طرف از
 در امـا. دانـد یمـ باطـل را تناسـخ ًحایصـر آثـارش در ابتـدا اشـراق خیشـ تناسخ، بحث
 تناسـخ بـه او اعتقـاد ِملهـم ینوع به انشیب تدا،اب در اوست اثر نیآخر که االشراق  حکمة
 بحـث نیـا در کـه یمحـور نیآخـر یولـ. پردازد یم یمطالب رادیا به باره نیا در و است

ُمثل شود  میپرداخته  از متوسـط ِخوشـبختان ارواح حیصـر یلـیخ و است ّمعلقه صور و ُ
ایـن  و )همـان: ک.ر( نـددا یمـ» ّمعلقه صور «قلمروشونده به وارد را زکارانیپره و زاهدان
 ارواح مـورد در. گـردد یمـ مـصطلح نـام نیـا بـا او از بعـد که است یبرزخ عالم همان

 و کننـد یمـ دایـپ یشتریـب تیموضـوع تناسـخ بـه نامعتقد نظر یمبنا بر که زین بدبختان
 نیـا اشراق خیش سخن نیآخر شوند، منتقل واناتیح بدن به ارواح نیا که است ّمتصور
 ۀیسـا در شدند، جدا بدن از یوقت» اند درآمده زانو به جهنم در «که احارو نیا که است
 شـد خواهنـد وارد مثـال قلمـرو به اعمالشان تناسب به ،یمثال موجودات و ها صورت آن

 توجـه جالـب خود نوع در گرچه که دیگو یم یمطلب اشراق خیش ادامه در. )همان: ک.ر(
 و شود ینم دهیفهم آن از یاصطالح تناسخ د،نام یم» تناسخ «دیترد با را آن البته و است

  .ندارد یهمخوان نسخ فیتعر با
ُمثل یبرخ که است نیا گرید مطلب  خوشـبختان. اند ینوران یبرخ و یظلمان ّمعلقه، ُ

 نیـا چـون و ،کبود و اهیس یها چهره با بدبختان و شوند یم همراه ینوران یها صورت با
 کـه دارد امکـان ندارنـد هـم یا ژهیو گاهیجا و دارندن قرار رهیغ و نهیآ در ّمعلق یها بدن
 تناسخ گرفتار مظاهر نیهم بدن در دیشا دیگو یم او. باشند داشته ایدن نیهم در یمظهر
 از یگروهـ نقـل بـه ادامه در او .باشند ها صورت نیا حاصل طانیش و جن و باشند شده
 نیـا در قابـل بحـث موضوع .کند یم استناد ها صورت نیا دنید در انهیم و دربند یاهال

 کـه چرا ندارد؛ یهمخوان اشراق خیش سخن نیا با تناسخ جیرا فیتعر که است نیاباره 
 موجـودات نیا ًایثان است؛ دیترد محل گرید ابدان شکل به جن و طانیش تیجسمان ًاوال

 اسـت ممکـن ایـآ طانیشـ و جـن نکهیا اما .ستندین تناسخ قیمصاد از کدام چیه مشمول
 انگـاره نیـا کـه اسـت نیا در سخن. ستین ما بحث مورد ،نه ای باشند بدبختان احارو مظهر
 تناسخ فیتعر با ـگرید امر هر ای شود ادی تناسخ به آن از زین و ـ اشتباه ای باشد درستخواه 
  .ندارد یهمخوان
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 وجـود بـه شانیا اعتقاد اشراق، خیش دگاهید از تناسخ نییتب در ما لیدال از گرید یکی
 مـزاج نیتـر معتـدل و نیتـر کامـل کـه را انسان النوع رب اشراق خیش و است نوعال رب

 یعال بیترک بر دانش، ۀبخشند و القدس روح بخش، روان یعنی داند؛ یم لیجبرئ است،
 مـسئله. )١٨٧ــ١٨۶: ١٣٨۶ ،یثربـی( کند تصرف او بدن در تا بخشد یم یمجرد روح انسان

 یطـ از بعـد یوجود نوع کی ریتدب ناسخ،ت ۀواسط به است ممکن چگونه که نجاستیا
 اسـت، انـسان النـوع رب از تر پست وجود در که یگرید نوع به یطوالن ای کوتاه یعمر
 یا نکتـه ،بـدن ترک از پس نفوس یجاودانگ به اذعان و معاد از خیش نییتب شود؟ منتقل
  .)٢٠۶ـ٢٠۵: همان( اوست دیدگاه از تناسخ بطالن در مهم

  تناسخ الابط یمبنا نفس حدوث
 ْنفـس حـدوث ۀمسئل گردد، یم نییتب تناسخ آن به توجه با هک یمباحث نیتر مهم جمله از
 تناسـخ باشـد بـدن از شیپ نفس حدوث به لئقا که یسک. است بدن با همزمان ای شیپ
 بـه اعتقـادبا  یمناف ،بدن با همزمان نفس حدوث به اعتقاد اما. دینما یم یرفتنیپذ شیبرا

 بـدن از شیپـ نفـس هکـ باشـد مطرح توان یم یزمان تناسخ، ۀمسئل هک چرا ؛است تناسخ
  .باشد داشته وجود
 حادث بدن با همزمان نفس اگر که شود انیب است الزم مطلب نیا شتریب حیتوض در
 همان با چون و پردازد یم آن ریتدب به و بود خواهد تعامل در هم جسم همان با ًطبعا شود
 بـا زین جسم از مفارقت از بعد آن فیتکل و گرفت هدخوا تعلق آن به شده حادث جسم
 یحـد تـا دهیگرد مطرح اشراق خیش دگاهید مورد در که ییها نییتب و ّتجرد ۀادل به توجه
 بـه گـرفتن تعلق یبرا نکهیا علت به شود حادث جسم از قبل نفس اگر اما. است روشن

 نفـس در اسـتعداد جـادیا حـسب بـر یّتعلقـ آن ّتعلـق اگر البته و است جسم ازمندین آن
 یجـسم بـه جـز تواند ینم یطرف از و باشد داشته وجود تواند ینم ًاوال قطع طور به باشد،
 اسـاس نیـا بـر. کنـد دایـپ ّتعلـق اسـت، جسم آن رشیپذ یبرا خاص استعداد حائز که

 خـاص اسـتعداد گرفتن نظر در بدون ای جسم از قبل نفس حدوث قیطر از که یتناسخ
 بـه معتقـد کـه اسـت یسانکـ از اشراق خیش. گردد یم یمنتف باشد، سختنا اثبات یپ در

  .است بدن با همزمان نفس حدوث
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  :دیگو یم باره نیا در وی
 اّفإمـ ،ةموجود البدن قبللو کانت  هاّنأل ؛البدن قبل وجودها رّتصوی ال النفس ّأن واعلم

 تاالنفعاال و فعالاأل نم البدن قبل زّیمم وال محال، زّیمم دون رّثکالت ة،رّثکمت ونکت نأ
 انتک األبدان عیجم یف فّتتصر ةواحد تیبق فإن .ةحدّمت ونکت أن اّوإم اتکدرااإل و
 ؛ذاکـ سیولـ واحـد هکـأدر ما الناس عیجم كدری أن جبی انکو ة،واحد نفس عیلجمل

 ةحادثـ فـالنفس ،تهـاّیجرم امتناع یعل برهن وقد جسم، یفه ةالوحد بعد انقسمت وإن
 اَنـَوحُر اَھـْیَلِإ اَنْلَسـْرَأَف  قولـه آخـر یمثنـ و ةورکالمـذ »الـنفخ «مثـان هایعل ّلدیو البدن مع

َّمث  قولــه هیــثنی )١٩/ مــریم( اًّیــِکَز اًمــَالُغ ِكَلــ َبَهــَِأل  قولــه یإلــ )١٧/ مــریم(  َرَآخــ اًقــْلَخ ُاهَنْأَشْــَأ ُ
  .)۵۴ـ ۴/۵٣: ١٣٨٠ ،یسهرورد( ّیجسد بکیتر بعد )١۴ /مؤمنون(

 هکـ حیتوض نیا با کند؛ یم ارکان را بدن از قبل نفس وجود ان،یب نیا در اشراق خیش
 و است محال زیتما بدون ّثرکت و است ثرکمت هکنیا ای باشد موجود بدن از قبل نفس اگر
 زیـتم باعـث اتکادرا و اتکحر و افعال ۀواسط به هک بدن به نفس وستنیپ و بدن از قبل
 است؛ واحد شده، حادث بدن از شیپ هک ینفس هکنیا ای و ندارد وجود یزیتم شود، می
 اسـت نیـا اش الزمـه و کند یم ّتصرف ابدان تمام در بماند یباق واحد اگر حال، نیا در
 کادرا را آنچه مردم تمام است واجب آن تبع به و باشند نفس یک یدارا ابدان تمام هک
 و ستیـن گونه نیا هک یحال رد ،نباشد ها آن کادرا در یتفاوت و باشد سانیک کنند، یم

 نفـس هکـ اسـت نیـا مـستلزم شـود، میتقس ابدان تعدد به وحدتش از بعد نفس نیا اگر
 جسم عدم و) ستین انقسام قابل ّمجرد و است ریپذ میتقس یماد امر هک چرا (باشد جسم
  .است ّمستدل نفس بودن
 بـا هـا آن ارتبـاط امکان لیدل به بودند موجود بدن از شیپ نفوس نیا اگر نکهیا گرید
 هـا بـدن در تصرفـشان و شـدند یمـ کامـل ،یمـاد یها یگرفتار نداشتن زین و انوار عالم

 افتنیـ اختـصاص یبـرا بودند، موجود ها بدن از شیپ نفوس اگر نیهمچن و بود دهیفا یب
 یمـاد یهمگـ ْبـدن در مـؤثر عوامـل رایـز ؛نبـود کار در یّمرجح ژهیو یها بدن به ها آن

  .)١٨٨ ـ١٨٧: ١٣٨٨ ،یاکبر( گرید یها استدالل و ندارند وجود مجردات المع در و هستند
 از تناسـخ ابطـال در مـتقن یلـیدل تواند یم نیا ،»ندارند وجود ابدان از شیپ نفوس«

 اشـاره نفـخ بـه هکـ هـستند گواه قرآن از یاتیآ استدالل نیا بر. باشد اشراق خیش دگاهید
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 در او و میفرسـتاد او یسو به را خود روح ما «:دیفرما یم خدا که ییجا جمله از ،دارند
 دندار داللت هک یاتیآ زین و )١٧ /میمر(» شد ظاهر میمر بر نقص و بیع یب یانسان لکش
 بـا. شـود یمـ ادیـ گرید خلقت با بدن به نفس الحاق از ،بدن بکیتر رکذ از بعد هکنیا بر

 را یاصـطالح تناسـخ ۀیـنظر اشـراق خیشـ هک میباش یمدع میتوان یم ما مبنا نیا بر تأمل
  .است نداشته قبول

  تناسخ به معتقدان یاثبات لیدال از یبرخ
 را ها آن و کنند یم استناد میرک قرآن اتیآ از یبعض به تناسخ کمسل طرفداران از یبرخ
  :میکن  میاشاره نمونه یارب مورد دو به لیذ در هک دانند یم تناسخ بر دال
َوم : اول ۀیآ ْمن اَ َاأل ِىف ٍةَّباَد ِ َوال ِضْرْ ٍائرَط َ َن ُريِطَی ِ َ ْاحیِ ٌممُأ َّالِإ ِهَ ْفرط اَم ْمُلُکاَثْمَأ َ َّ ْمـن ِابَتِکْلا ِىف َناَ ِ ْ  ٍءَ

َّمث ْر َىلِإ ُ ِ
ِّ َشرونْـُ َ ُ َ

 )بـا هک یا پرنده چیه نه و ستین نیزم در یا جنبنده چیه و ؛)٣٨ /انعام 
 چیهـ مـا هـستند شـما ماننـد ییهـا گروه] زین [ها آن هکآن مگر ندک یم پرواز خود بال دو
ــچ ــابک در را یزی ــوح [ت ــوظ ل ــا ردهکــن فروگــذار] محف ــه [ســپس می ــه] هم  یســو ب

 هکـ اسـت شـده اشـاره هکـنیا به توجه با نجایا در .دیگرد خواهند محشور پروردگارشان
 ۀیـنظر و نمـوده اسـتناد آن بـه تناسـخ اهل هستند، ها انسان مانند ییها امت زین واناتیح

 هـا انـسان هکـ حیتوضـ نیـا بـا. انـد دانـسته میرک قرآن اتیآ به مستند یا هینظر را تناسخ
 هر و هستند یمراتب یدارا خود علوم و صناعات و اعمال در هک هستند یاصناف و ها امت

 ها آن از صور نیا و گردد یبرم امت و اوصاف و اعمال آن از یکی به یا پرنده و جنبنده
 وانــاتیح هیـآ نیــا اسـاس بــرکـه  نـدیگو  مــیو )۵٣٠: ١٣٧٢ ،یسـهرورد( شــود یمـ صـادر
 بـه و شـده منتقـل وانـاتیح بـدن بـه مـرگ، از بعد هک اند بوده ها انسان مانند ییها امت

  .)٧/٨٣: ١٣۶۶ طباطبایی،( اند درآمده وانیح صورت
 بـر یداللتـ چیهـ هیـآ نیا هک است نیا دیآ یبرم ریتفس از آنچه شبهه نیا پاسخ در اما
 اسـت، یانسان مجتمعات مانند یجهات از یوانیح مجتمعات اگرچه هک چرا ندارد تناسخ

 و هـستند شعور و کدر از یسهم یدارا ها آن رایز ؛بالقوه نه دارد یفعل ۀجنب شباهت نیا
  .)٢٢٨ ـ۵/٢٢٧: ١٣٧۶ شیرازی،مکارم ( هستند انسان هیشب جهت نیا از

ْقل : دوم ۀیآ ْهل ُ ُِّأ َ ٍّر ْمُئُکَ ْمن ِبَش ِذل ِ
ًمثوبة َكَ َ ُ ْعنـ َ ِاهللا َدِ ْمـن ّ ُلعنـه َ َ َ ُاهللا َ َوغـضب ّ ِ َ ْعلیـ َ َ َوجعـل ِهَ َ َ ُمـ َ ُ ْ َقـردْال ِ َ  َةِ
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ْوا َنَ َوعبد َیرِازَ َ َ َاغوتَّالط َ ٌّشر َكِئَولُأ ُ َمک َ ُضلَأَو اًانَ ْعن َ ِسواء َ َ  بدتر به را شما ایآ بگو ؛)۶٠ /مائده( ِیلِبَّالـس َ
 بـر و ردهکـ لعنتـشان خـدا هک همانان ؛دهم خبر خدا شگاهیپ در فرکی نیا] صاحبان [از

 پرسـتش را طاغوت هک آنان و آورده دیپد انکخو و نگانیبوز آنان از و گرفته خشم آنان
  .ترند گمراه راست راه از و بدتر منزلت نظر از هک ندا نانیا اند ردهک

ْولقد : سوم ۀیآ َ َ ْعلم َ ِ ْدوَتْاع َینِذَّال ُُمتَ ْالـسب ِىف ْمُکِمـْن اَ ْفقل ِتَّ ُ ْهلـم َنـاَ ُ َقـرد اُوُکـ َ َ ِخاسـئ ًةِ ِ  و ؛)۶۵ /بقـره( َنيَ
 پـس دیشـناخت یـکن ردنـدک تجـاوز] خـدا فرمان از [شنبه روز در هک را شما از یسانک
 و دارد داللـت هـا انـسان مـسخ بر اتیآ نیا. دیباش طردشده ینگانیبوز :میگفت را شانیا

 داده رخ یاولـ قیـطر بـه هم تناسخ مسخ، وقوع با نیبنابرا و است اسختن مالزم زین مسخ
  .است
 را آن تـوان ینمـ قـتیحق در هکـ ردکـ اشاره یوتکمل تناسخ به دیبا لیدل نیا نقد در
 از وانـاتیح بـدن به لیتبد واناتیح بدن به انتقال بدون افراد نیا یها بدن و دینام تناسخ

 از یکـی نکـهیا بر عالوه. )٢٨٠ و ١/٢١٠: ١٣۶۶ یی،طباطبا: ک.ر( است شده کخو و مونیم
 و جسته مفارقت کالبدش از او روح انسان مرگ از بعد که است نیا تناسخ وقوع طیشرا
 در کـه اسـت نیـا در سـخن بحث مورد ۀیآ در که یحال در ،ابدی تعلق یگرید کالبد به
 خداونـد دسـتور بـه دارد تعلـق خودشان کالبد به روحشان و هستند زنده افراد که یحال
 و مـونیم مانند یوانیح ظاهر به انسان ظاهر از ها آن ظاهر و داده یجسم تیوضع ِلیتبد

 تناسـخ بـر یداللتـ یرو چیهـ بـه و اسـت مـسخ ِفیتوص نیا و است شده لیتبد خوک
  .ندارد
 از فجـور و فسق اهل نفوس اگر که است نیا تناسخ به نامعتقد لیدال از گرید یکی
 و افعـال یادآوریـ و تـذکر باعـث کـه یجـسمان یروین هر از و عالم نیا ماجرا و ها بدن

 یکلـ بـه اسـت آنـان باطـل دیـعقا و ناپسند ملکات آوردن خاطر به و شانیا حیقب اعمال
. بود خواهد چگونه و کجا شقاوت پس کنند صعود یاعل ملکوت عالم به و ابندی ییرها

 هـا بدن آن با امتیق روز در کهدارند  یاخرو ییها بدن شانیا که است نیا اشکال پاسخ
 ،صـدرالدین شـیرازی( شـد خواهـد برخـورد ها آن با اعمالشان با متناسب و شوند یم محشور
  .)٣۴٨ ـ٣۴٧: ١٣٨۵
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  گیری نتیجه
 را تناسـخ یمتقنـ لیـدال بـا ،نموده ارائه االشراق حکمة از شیپ که یآثار در اشراق خیش

 لیتفـص و حیتوضـ زین و نظرش یقطع اعالم عدم با کتاب نیا در اما است دانسته مردود
 شـده دیـترد نیا ساز نهیزم اند بوده تناسخ به لئقا که یانیمشرق از یبرخ و انینیشیپ ۀینظر
  .باشد تناسخ به لئقا ها آن تبع به زین او است ممکن که

 دیترد مورد تناسخ به اشراق خیش اعتقاد عدم است شده باعث هک یا مسئله ما نظر به
 شـده االشـراق حکمـة یعنـی او اثـر نیآخر متن از هک است یاشتباه برداشت شود، واقع
 هیـنظر نیـا رد در او نیشیـپ لیـدال بـا آن قیـتلف و اثر نیا در تأمل با هک یحال در ،است
 شیگـرا به هک یا اشاره اما. باشد تناسخ به لئقا تواند ینم اشراق خیش هک شود یم معلوم
 هکـبل ستیـن هـا آن تناسـخ یمعنـا بـه دارد عـالم نیهمـ در ماندن به ظلمات و ایدن اهل
 تعلـق دیـبا هک طور آن اند نتوانسته خود اتیح یط در آنان هک باشد نیا به ناظر تواند یم

  .ندیمایبپ را روح کمال مدارج و نندک قطع ظلمات از را خود
 یافکـنا هکـ اسـت نیـا اسـت تیاهم حائز یو مطالب در هک یمهم ۀتکن نیهمچن

 بـا هکـ چرا ستین تناسخ وقوع احتمال بر یداللت وجه چیه به تناسخ رانکمن لیدال بودن
  .شود ینم اثبات گرشید طرف ،مسئله یک لیدال بودن یافکنا

 گفتـه کـه چنـان اما کند اثبات را مسخ تواند یم تناسخ اثبات در قرآن اتیآ به استناد
 مصطلح تناسخ وجه چیه به شد ایجو یریتفس کتب از دیبا را آن شتریب ریتفس البته و شد
 انتقـال بدون کند یم ادی آن از قرآن که یمسخ است یادآوری به الزم .کند ینم اثبات را

 بـه و شـده جـدا یبـدن از یروح نکهیا نه است داده رخ افراد بودن زنده حال در و روح
 اگـر ستین مناسبت یب اما. نهاد آن بر را تناسخ اسم بتوان که ردیگ تعلق وانیح کی بدن
 اسـت دانـسته» تناسخ «با مالزم را» مسخ «یا گونه به خیش که حیتوض نیهم به توجه با

 از یدرست استنباط اشراق خیش که دارد وجود هم احتمال نیا نکهیا بهشویم  لئقا میبتوان
  .است نداشته تناسخ انواع
 و لـقُخ هکـ شـد خواهـد یلکشـ همـان به یشق فرد رسد یم نظر به هکنیا آخر ۀتکن
 یمایسـ هکـ گونه همان است، کرده یزندگ گونه آن و بوده هیشب آن به او رفتار و یخو
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 عادات و رفتار او عادات و رفتار هک چرا ؛بود نخواهد نهیبوز لکش به هرگز یواقع انسان
 یمایسـ ۀمـسئل و بـود خواهـد صـادق زیـن مـوارد ریسا در امر نیهم و است نبوده نهیبوز
 تـشابه بحـث در و گذارند یم صحه آن بر اتیروا و اتیآ هک تاس یامر افراد، یوتکمل

 مـستدل یامـر شـان یوانیـح ۀجلو ای ها آن یملکوت و یانسان ۀجلو و افراد اتین و کردار
  .گذاشت صحه اشراق خیش نظر بر دیبا یم موارد نیا در نیبنابرا. است
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