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  چكيده
رو  اند با اين پرسش بنيادين روبه انگاران در باب حقيقت انسان كه روح مجرد و ماندگار را براي آدمي پذيرفته دوگانه

چه عالمي و به چه صورتي است؟ مكاتبي چون هندوئيسم،  هستند كه پس از جدايي كامل روح از بدن، بقاي روح در
گراي سقراط و افالطون، بقاي روح را به گونه تناسخ و انتقال آن از كالبدي به كالبد ديگر در  بوديسم و مكاتب سعادت

  اند. پذيرفتهاي ديگر معاد اديان الهي ـ يعني انتقال روح به عالم ماوراء طبيعت ـ را  اند. دسته عالم دنيا مطرح كرده
سازي آن، به تبيين و ابطال تناسخ  براي دفاع از اصل معاد و شفاف ،، به ويژه متكلمان و فيلسوفان الهيباورانمعاد

  اند. مشهور پرداخته
 بـه  نرسد وي در گام بعـدي بـا قـائال    به نظر مي ؛ ولياستباور داشته تناسخ نخست به محال بودن سهروردي، 

داليـل   د،دهد. اما در ديدگاه واپسين خـو  ن بر رد تناسخ را پاسخ مياجايي که داليل مشائيتناسخ همراه شده است تا 
  برد. ن آن را ناکافي دانسته و موضوع را با ترديد به پايان ميان به تناسخ و داليل منکرقائال

فعل، به ويژه  ارائه داليل عقلي، از جمله براهين قوه و راهاز  گستردهمالصدرا در معادشناسي خويش به صورت 
هاي مختلف از تناسخ و نيز انواع تناسخ مطلق، أعم  برهان حركت اشتدادي به ابطال تناسخ پرداخته است. وي قرائت

داليل مالصدرا موجـب برتـري    استواريمباحث و  هماهنگيداند.  از صعودي و نزولي آن را قابل دفاع عقالني نمي
  تبيين وي نسبت به ديدگاه سهروردي شده است.
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 شناسي تناسخ واژه

   معناي لغوي تناسخ
تناسخ يكديگر را نسخ كردن، زايل كردن، تناسخ ازمنه: پي در پي گذشـتن و سـپري شـدن ازمنـه و     

از حـالي بـه حـال ديگـر،      التناسخ: تحـول  ١كند. قرون كه انگار هر كدام آنها حكم ماقبل را نسخ مي
هـا و نيـز بـه     هـا و قـرن   پياپي گذشتن زمـان  ٢خروج روح از قالبي به قالب ديگر؛»: تناسخ االرواح«

ها بـه   شود؛ مانند زائل شدن سايه معناي زائل كردن يك چيز به وسيله چيز ديگر كه جايگزين آن مي
اصفهاني، ماده نسـخ)؛ پـي در پـي    وسيله نور خورشيد و از بين رفتن جواني به وسيله پيري (راغب 

  ٣آمدن، دست به دست گرداندن، انتقال روح پس از مرگ در بدن ديگري.

  معناي اصطالحي تناسخ
تناسخ از نسخ گرفته شده و در علم كالم بدين معنا است كه روح از بدني به بدن ديگر انتقـال يابـد و   

اجسام انتقال پيدا كنـد. حـال جسـم    در اصطالح بدين معنا است كه پس از مرگ به جسمي ديگر از 
شود ممكن است سلولي نباتي يـا نطفـه حيـواني يـا جنـين انسـان        جديدي كه روح به آن منتقل مي

  ٤باشد.
  نويسد: باره مي كاپلستون در اين

اند ولي پـاداش و كيفـر اعمـال را در شـكل تناسـخ       ها معاد ديني را انكار كرده برخي آيين
معنا است كه روح انسان پس از مرگ به بدن انسان ديگر، حيـوان   اند. تناسخ به اين پذيرفته

هاي مختلفي است. در فرهنگ  شود. عقيده به تناسخ از قديم به صورت يا گياهي منتقل مي
خوريم و فيثاغورث تحت تأثير  اي، به عقيده تناسخ نفوس بر مي يونان باستان در آيين اُرفه

توانـد ناشـي از عقيـده تناسـخ يـا       كرد مي هي ميآن بوده است و اينكه خوردن گوشت را ن
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گفـت: او را   زد، بـه او مـي   كم مرتبط با آن باشد. گويند هنگامي كه كسي سگي را مي دست
مزن، من صداي يكي از دوستانم را در صداي او شناختم. اين قصه راست باشـد يـا دروغ،   

  ٥توان پذيرفت. اسناد عقيده تناسخ به فيثاغورس را از آن مي
شـود اگـر خـوب و     اسخ به معناي آن كه روح انساني همواره از بدني به بدن ديگر منتقـل مـي  تن

  ٦تر (سير نزولي). صالح باشد، به بدني بهتر (سير صعودي) و اگر بد و شرير باشد، به پيكري پست

  مقدمه
بـه   به راستي چرا انديشمندان الهي، به ويژه متكلمان و فيلسوفان مسلمان، در معادشناسـي خـويش  

اند؟ آيا اين موضوع در تقويت مبحث معاد نقش دارد يا آن كه مانعي در ايـن   موضوع تناسخ پرداخته
  آيد؟ باب به شمار مي

گمان رسالت اصلي انديشمندان الهي، به ويژه فالسفه و بـاالخص متكلمـان مسـلمان ارائـه      بي
هـاي   دين دفاع و از برداشت هاي اعتقادي تبييني صحيح از اصول دين است تا بدين وسيله از آموزه

هـا و مكاتـب بشـري و     نادرست پيشگيري شود. در اين ميان فرضيه تناسخ از سوي بسياري از آيين
  دار به گونه گسترده مطرح شده است. پرطرف

  كم از دو جهت داراي اهميت است: بررسي مسئله تناسخ دست
شود؛ بـدين معنـا كـه     ي مرتبط مينخست اينكه اين مسئله با بحث معاد ديني مطرح در اديان اله

اديان الهي وجود معاد و جهان آخرت براي بررسي اعمال نيـك و بـد آدمـي را ضـروري دانسـته و      
دارند نتيجـه اعمـال    دانند و بيان مي گري عدالت كامل الهي را فقط در جهان آخرت ممكن مي جلوه

ماننـد الهـي در قيامـت و     ض و بياختياري انسان به صورت دقيق و عادالنه آن هم مطابق با عدل مح
گويند انسان نتيجه اعمال خـوب   يابد. اما مكاتبي كه به تناسخ باور دارند مي جهان آخرت تجسم مي
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سـعادتمند   يبدن انسـان به بيند. اگر نيكوكار باشد، پس از مرگ روح او  و بد خود را در همين دنيا مي
د به بدن انساني بدبخت يا حيـواني پسـت يـا    شود كه غرق در نعمت است و اگر بدكار باش وارد مي

انجامـد كـه از    رو انديشه تناسخ و اعتقاد بـه آن، بـه انكـار معـاد مـي      شود. از اين يك جماد وارد مي
  ضروريات اديان آسماني است.

ديگر آنكه اين مسئله در طول تاريخ بشري گاهي دستاويزي بـراي سـتمگري بيـدادگران قـرار     
ناسخ درصدد برآمدند تا ستم خود را طبيعي و عادالنه جلـوه دهنـد؛ بـا ايـن     گرفته و با طرح مسئله ت
زيسـتن در زنـدگي    گويند عزت، برتري و زندگي مرفـه مـا، معلـول پـاك     توضيح كه بيدادگران مي

كاري آنان در زنـدگي پيشـين آنهـا     ديدگان و بيچارگان نتيجه زشت بختي ستم ماست و تيره پيشين
يگر جهات در زمينه مسئله تناسخ باعـث شـده اسـت كـه انديشـمندان      است. دو جهت ياد شده و د

  مسلمان و غيرمسلمان به مسئله تناسخ و نقد و بررسي آن بپردازند.

  پيشينه و انديشه تناسخ
هاي بسيار قديم رايج و ميان فيلسوفان كهن هند و يونان كم  مذهب تناسخ و برگشت ارواح، از زمان

به فيلسـوفان   ،باوراين كي از سران ارباب تناسخ بوده است؛ حتي و بيش وجود داشت. فيثاغورس ي
ـ بزرگي مانند افالطون و ارسطو نيز نسبت داده شـده اسـت، گـر چـه ايـن نسـبت از سـوي ب        ي رخ

هاي اين دو حكيم و امثال آنها به معنـاي ديگـري جـز     فيلسوفان بزرگ مسلمان تكذيب شده و گفته
سير گشته است. اما به هر حال اين مـذهب و يـا مسـلك در    فتناسخ به معني معمولي خود، حمل و ت

  ٧داراني يافته است. ن همه ملل كم و بيش نفوذ كرده و طرفميا
نگاران اديان انجام شده اسـت، انديشـه تناسـخ ويـژه      بنا بر تحقيقات تاريخي كه از سوي تاريخ

دانـيم   ، چنانكـه مـي  اعتقـاد بـه تناسـخ   «نويسـد:   باره مي ناس در اين مكتب خاصي نيست. جان بي
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منحصر به مردم هند نيست، بلكه تمام مذاهب عالم، از بدويان وحشي گرفته تا امم متقدم كـه داراي  
  ٨».اند باشند همه بيش و كم قدمي در راه عقيده به تناسخ برداشته فرهنگي متعالي مي

مـذاهب قـديم   مالصدرا نيز معتقد است که ريشه تناسخ به فيلسوفان دوران باستان و مکاتب و 
اين اعتقاد معلول آن است که متفکـران بـه تفـاوت اساسـي     «نويسد:  باره مي گردد. وي در اين برمي

اي در کتـب حکمـا    ميان معاد و تناسخ پي نبرده و بين آن دو خلط کرده بودند. درباره تناسـخ جملـه  
  ٩».هست که "ما من مذهب اال و للتناسخ فيه قدم راسخ"

گويند: عـودت روح بـه بـدن     باره چگونگي تعلق مجدد روح به بدن ميتناسخ باوران جديد در
از جسم روحاني و مثـالي   ،ترتيب است كه چون زمان عودش به بدن نو و به دنيا فرا رسد جديد بدين

 شـدن اسـت پيونـد و    اي كه در حال جنـين  گردد و او را در نطفه او رسته، ارتباطي سيالي منبعث مي
تباط با رشد نطفه و جنين و فزوني يافتن عنصـر حيـواني و زنـدگي او بـه     دهد و سپس ار ارتباط مي

يابـد اتحـاد روح    گيري جسد و جنين تكامل مي كه رشد و قالب چنان شود و هم تر مي تدريج محكم
رسد؛ آن وقت است كه روح بـا ايـن    شود تا زماني كه اين اتحاد به اتمام مي با وي ذره ذره تقويت مي

  ١٠د.گذار قدم به ميدان زندگي ميجنين كامل شده و 

  سهروردي و تناسخ
و  ١٣المشـارع و المطارحـات   ١٢پرتونامـه،  ١١الواح عمادي،هاي  شيخ اشراق در باب تناسخ در کتاب

ـ  مطارحاتسخن گفته است. وي در  ١٤حکمت االشراقآخرين اثر خويش، کتاب  ، خدر بحث تناس
سخ مبتني بر پـذيرفتن نفـس و بقـاي آن    نخست به بحث بقاي نفس پرداخته است؛ زيرا پذيرفتن تنا

داند و بر اين باور اسـت   رو، کسي که تمام حقيقت آدمي را ماده و تن او مي پس از مرگ است؛ از اين
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شود، موضوع تناسخ و انتقـال نفـس بـه     که در هنگامه مرگ با فروپاشي بدن حقيقت آدمي نابود مي
  کالبدهاي ديگر براي او مفهومي ندارد.

  فسجاودانگي ن
  نويسد: سهروردي در راستاي اثبات جاودانگي نفس چنين مي

واعلم ان النور المجرد المدبر اليتصور عليه العدم بعد فنـاء صيصـيته، فـان النـور المجـرد      
اليقتضي عدم نفسه و اال ما وجد، و اليبطله موجبه و هو النور القـاهر، فانـه اليتغيـر. ثـم ان     

علي محـل او   ! واالنوار المجرد ليس بينها مزاحمه．الشي کيف يبطل شعاعه و ضوئه بنفسه؟
  ١٥مکان لتقدسها عنهما... فالنور المجرد موجبه دائم، فيدوم.

شـود؛ زيـرا نـور     بدان که براي نفس (نور مجرد) پس از نابودي بدنش نابودي تصور نمـي 
مچنين کند، اگر چنين باشد اصالً نبايد به وجود آيد. ه مجرد، نابودي خودش را اقتضا نمي

بـرد؛ چـرا کـه تغييـر در آن راه نـدارد.       علت آن نيز که همان نور قاهر است آن را از بين نمي
شود که چيـزي الزم ذات خـود را از بـين ببـرد؟! بنـابراين، نـور        افزون بر اين، چگونه مي

کند؟! زيرا از محـل و مکـان داشـتن پـاک و منـزه       چگونه شعاع و پرتو خويش را نابود مي
پس علت، نور مجرد دائمي است؛ در نتيجه خود آن، يعني نفس که معلول است  ..هستند...

  نيز دائمي خواهد بود.
سخن باال بيانگر آن است که نابودي نفس يک پديده اسـت و بايـد علـت داشـته باشـد. علـت       
  نابودي نفس از دو حالت بيرون نيست: يا خودش علت نابودي خود است و يا امري غير از خودش.

ول که نفس، خود علت نابودي خويش باشد محال است؛ چرا کـه اگـر چنـين باشـد،     صورت ا
هيچگاه نبايد شيء موجود باشد، و حال آن که نفس موجود است. بـه سـخن ديگـر، ايـن صـورت      
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مستلزم تناقض است؛ چون بايد يک شيء در عين حال که علت است از همـان جهـت نيـز معلـول     
  باشد.

ابودي نفس باشد نيز محال است؛ زيـرا اگـر بگـوييم علـت     صورت دوم که علت نفس، سبب ن
شود، اين فرض نيز باطـل اسـت؛ زيـرا حقيقـت      نفس، يعني نور قاهر و برتر، علت نابودي نفس مي

گونه که نور قاهر بـاقي و   ناپذير نور قاهر است، و همان نفس، نور مجرد است و پرتو و الزمه جدايي
  لوه اوست باقي و ابدي خواهد بود.ابدي است نفس نيز که نور مقهور و ج

  سهروردي نخستديدگاه 
کنـد. وي در   شيخ اشراق در گام نخست تناسخ را محال دانسته و ابطال آن را بـا قاطعيـت بيـان مـي    

  نويسد: باره مي اين
و بدان که تناسخ محال است؛ زيرا که اگر تصرف نفس، نقل کند به تني از جـنس تـنش، از   

در او تصرف کند، پس او را از واهب الصور نفسي حاصل شـود،   بهر صالحيت آن است که
قل [انتقال يافته] هم در او تصرف کند، پس الزم آيد که يـک تـن را دو نفـس     و اين نفس منتَ
باشد: يکي فائض و يکي مستنسخ و اين محال است؛ و همچنين اگر از مردم نزول کنـد بـه   

اگر از حيـوان بـاال رود بـه انسـان، نفـوس      ها بر نفوس زيادت شود، و  جانوران ديگر، بدن
  ١٦زيادت شود بر ابدان و اين همه محال است.
  نويسد: سهروردي همچنين در بيان محال بودن تناسخ مي

و بدان که تناسخ محال است، به اتفاق مشاء که چون مـزاج تمـام شـود، از واهـب الصـور      
تعلق گيرد يـک حيـوان را دو    استدعاء نفسي کند و نفس ديگر از آن حيواني ديگر اگر بدو

بينـد و خـود را يـک ذات بـيش      نفس باشد، و هر کسي در خويشتن جز يـک نفـس نمـي   
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داند؛ و نيز واجب نيست که وقت کَون، فساد ديگـري باشـد و کائنـات و فاسـدات را      نمي
  ١٧اندازه با يکديگر راست آيد و اين موجب بدترين مذاهب و حشو مطلق است.

بـه   بـاور ر آن است که تناسخ محال است؛ چون بـاور بـه تناسـخ مسـتلزم     عبارت ياد شده بيانگ
فاسد است؛ زيرا در غير اين صـورت يـا    هاي از بدن جدا هاي و نفس موجود هاي بدن تعدادتساوي 

بايد بعضي از نفوس معطل بمانند و يا هر چند نفس به يک بدن تعلق گيرند که اين نيز محـال اسـت؛   
  خص چند شخص باشد.زيرا ممکن نيست که يک ش

هـاي   طور که در عبارات ياد شده، سهروردي به امتناع تناسخ تصريح كرده است، در کتاب همان
و ديگر آثار فارسي و عربي خود، نخست بـا حکمـاي    ١٩مقاوماتو کتاب  ١٨المشارع و المطارحات

هاي بعـدي گويـا    گامآورد. اما در  مشاء در قول به امتناع تناسخ همگام شده و داليلي بر ابطال آن مي
کنـد. وي در   ن بر قائلين به تناسـخ را رد مـي  اگرايد و در اين راستا نقدهاي مشائي باوران مي به تناسخ

 پردازد. ن به تناسخ مياعتقاد به تناسخ از جانب قائال دليلاين مرحله نخست به 

  فلسفه باور به تناسخ
علـت  اند؟ سهروردي در مبحـث تناسـخ    فتهبه راستي چرا كساني تناسخ را مطرح کرده و آن را پذير

کند. در اين قسمت به ترجمه آزاد و شـرح   مي بيانبه تفصيل  پيروان آن، سوياز را  اين عقيدهباور به 
  پردازيم. مختصر کالم سهروردي مي

از آنجا که نفس ناطقه آدمي به صورت بالقوه کماالت وااليي دارد، براي فعليت رسيدن آنها بايد 
دي واال تعلق گيرد. آن شيء واال بدن انساني است که داراي مزاجي أعدل و آفرينشي تـام  به شيء ما
تواند محل فرود نفس قرار گيرد. بنابراين فلسفه ورود نفس ناطقه به عالم ماده، به فعليت  است و مي

حيات خود و در نخسـتين   آغازرسيدن کماالت بالقوه آن است. چنانچه كماالت نفس يک انسان در 
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تـا بـه   شود و اين انتقال  اش به فعليت نرسد، نفس وي به کالبدي ديگر منتقل مي منزل و کالبد انساني
ورود نفس انساني بـه   ةرو اگر فردي به فلسف . از اينيابد فعليت رسيدن کماالت بالقوه نفس ادامه مي

  پذيرد. عالم ماده پي ببرد فرضيه تناسخ را مي
منـزل   نخسـتين عني بابل، فارس، هند و چين ـ بـدن انسـان    حکماي مشرق ـ ي  ديدگاهبر اساس 

كننـد؛   االبواب تعبيـر مـي   براي نور اسفهبد (نفس ناطقه) در اين عالم جسماني است که از آن به باب
کـار بـا بـدن انسـاني      آغازچرا که از آن پس ممکن است نفس ناطقه سر از بدن حيوانات درآورد اما 

  ٢٠است.

  تبيين سهروردي از تناسخ
  کند: باوران، اين گونه اثبات و تبيين مي تناسخ سوياز تناسخ را سهروردي در گام دوم 

گويند نفس پس از تعلق به بدن انساني، به حسب اعمـالي کـه انجـام     معتقدان به تناسخ مي
رو بودا و حکماي پـيش از   تواند به ابدان حيواني منتقل شود. از اين دهد بعد از مرگ مي مي

االبـواب همـه    گويند کـه بـاب   اي اهل ذوق بابل، فارس، هند و چين مياو، همچون حکم
هاي عنصري، بدن انساني است؛ يعني هر بدني که در اين کره خـاکي اسـت، در آغـاز     بدن

انساني بوده که چون تنزل کرده، بدن حيواني برايش تدارک ديده شده است تا مسير کمـال  
لقي که بر نور اسفهبد غالب شـود و هـر هيئـت و صـفت      را از اين نقطه طي کند. پس هر خُ
گردد که بعد از فاسد شدن و از بين رفتن اين بدن  ظلماني که در آن متمکن شود موجب مي

لق داشـته اسـت،    انساني و به بياني بعد از مرگ به حسب عالقه و انس و ارتباطي که با آن خُ
کـه ايـن نـور اسـفهبدي و      شود؛ چرا به بدن حيواني که با آن تناسب داشته است منتقل مي

سـو   نفس ناطقه با اين که از جنس نور است اما پس از مفارقت از بدن انساني چـون از يـک  
تاريک است و هنوز براي خود کماالت نوري حاصل نکرده، مشـتاق تـاريکي اسـت و از    
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هاي پسـتي در   سوي ديگر چون از آن سنخيتي که با عالم نور داشته، دست کشيده و سيرت
هاي حيوانات ديگـر شـده و در آغـوش تـاريکي فـرو       سخ کرده است، جذب بدنخود را
  ٢١رود. مي

  امتناع انتقال نفس از کالبد حيواني به کالبد انساني
شود، در ايـن موضـوع کـه     باوران همگام مي سهروردي پس از آن که در اصل مسئله تناسخ با تناسخ

اند آنگاه نفس  حيوانات نخست انسان بودههمه االبواب همه حيوانات است، يعني  بدن انساني باب
گمـان زمـاني    شـود. امـا بـي    اند نيز با آن همگـام مـي   رار گرفتهقآدمي تنزل يافته و در کالبد حيواني 

االبواب بودن بدن انساني را پذيرفت که انتقال نفـس از بـدن حيـواني بـه بـدن       توان فرضيه باب مي
نفس آدمي از جانب نور برتـر و نـور قـاهر بـه ابـدان       طور افاضه مستقيم انساني محال باشد و همين

  حيواني محال باشد.
االبـواب اسـت و تناسـخ از حيـوان بـه انسـان        سهروردي براي اثبات اين که بدن انساني بـاب 

  گويد: نادرست است با تکيه بر فلسفه اشراقي خويش چنين مي
است و آن بـه پـذيرفتن فـيض     تر از آن بدن انساني اند [قائلين به تناسح]: مزاج شريف گفته

تر است [نسبت به ابدان ديگر]. پس نور اسـفهبدي و   جديد اسفهبدي از انوار قاهر شايسته
گيرد؛ زيرا بـدن انسـاني از واهـب تعـالي نـوري       نفس ناطقه به غير از بدن انسان تعلق نمي

ـ   کند و اين نور تناسخ يافته نيز با آن مقـارن مـي   مدبر تقاضا مي ه دو هويـت  شـود. در نتيج
  ٢٢آيد که اين محال است. شعور و مدرِک در انسان واحد حاصل مي ذي

يابد؛ يعنـي روح از بـدن    سخن باال بيانگر آن است که تناسخ از حيوان به انسان هرگز تحقق نمي
شود؛ زيرا مزاج انساني، مزاج اشرف است؛ بـدين سـبب ايـن مـزاج      حيوان به بدن انسان منتقل نمي

رو اگر بخواهد از جـايي   نور اسفهبدي و نفس ناطقه از انوار قاهره را دارد. از اين شايستگي دريافت
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هاي حيواني نور اسفهبدي، به آن منتقل شود، يعنـي آن روح انسـاني کـه بـه خـاطر       ديگر مانند بدن
اش به بدن حيواني تعلق گرفته است بتواند به بدن انساني برگردد اين امر مستلزم محال است؛  پستي
ن بدن انساني از نور قاهر و رب النوع و خداي تعالي تقاضاي نـور مـدبر دارد؛ زيـرا شايسـتگي     چو

شود. اکنون اگـر ايـن نـور و     دريافت روح جديد را دارد و در نتيجه روح جديد به اين بدن منتقل مي
انسـان  آيـد کـه    ديگر نيز کنار آن روح افاضه شده قرار گيـرد الزم مـي   هاي بدننفس تناسخ يافته از 

  آيد يک شخص دو شخص باشد. واحد داراي دو نفس باشد و اين محال است؛ چون الزم مي

  هاي سهروردي و پاسخ ئياناشکاالت مشا

  هاي انساني هاي حيوانات با بدن اشکال اول: عدم انطباق بدن
مـه  االبـواب ه  اند چنانچه تناسخ را بپذيريم و بـدن انسـاني را بـاب    حکماي مشا در رد تناسخ گفته

هايي هستند که به دليل کسـب صـفات    موجودات بدانيم و بگوييم همه موجودات جز انسان، انسان
قدر زياد باشد؛ چون شـمار   اند، نبايد شمار حيوانات اين پست هم اکنون در کالبد حيواني ظاهر شده

بسيار زياد ها چندان زياد نيست؛ در حالي که شمار برخي از حيوانات ريز مانند مورچه و پشه  انسان
  است.

مساوي نيست؛ زيـرا افـراد يـک نـوع از      جداشده هاي نفس شمار اب موجود هاي بدن شمارپس 
  ٢٣است. چندين و چند سالفاسد در  انسانيِ هاي بدناز  بيشتر، انواع حيوانات در يک روز

  پاسخ سهروردي:
انـواع نفـوس کـه در     اند و با مرگ آنها ها تدريجاً از دنيا رفته در طول ساليان متمادي انسان

يابيم  اند حاصل شده است. چنانچه به هر يک از خلقيات بشري بنگريم درمي تنازل متدرج
اي از اين ملکات نيـز در ميـان حيوانـات     که ملکات بشري شدت و ضعف دارند. هر مرتبه
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اي دارند که به لحاظ خلق شبيه انسان هسـتند و در انتقـال نفـس بـه بـدن       براي خود طايفه
شود؛ مثالً اگر فردي حرص شديد داشته باشد به صورت  نات اين درجات رعايت ميحيوا

آيد اما هنگامي که حرصش تقليل يافت پـس از مـرگ بـه صـورت حيـواني       خوک درمي
قـدر حرصـش کـم     آيد تـا ايـن کـه آن    تر مانند مورچه که کمتر حرص دارد درمي کوچک

هاي پي در پي تعلقـات   بر اثر سکرات موتيابد؛ چرا که  شود که به عالم مثال انتقال مي مي
تـوان   رو مي شود. از اين ظلماني و ماديش کاسته شده و آماده عروج به عالم مثال و برتر مي

گفت زيادي تعداد مورچگان به اين دليل است که حيوانـات ديگـر نيـز پـس از مرگشـان      
تـر ارتقـا    بدن بـزرگ  شوند. عالوه آن که هيچ کدام از حيوانات کوچک به تبديل به آنها مي

  ٢٤کنند و اين نقل و انتقال يک سويه است. پيدا نمي

  اشکال دوم: افاضه مستقيم نور مدبر حيواني
اشکال ديگر حکمت مشا اين است که تناسخ باطل است؛ چون الزم نيست که حتماً از طريق کالبـد  

ـ  دبر متناسـب بـا آن از   انساني، حيوانات حيات يابند، بلکه هرگاه مزاجي حاصل شود نفس يا نور م
  شود. سوي انوار قاهره به آن عطا مي

بر اساس باور مشا اين که بايد نور مدبر ويژه هر بدني لزوماً از طريق انوار قاهر  پاسخ سهروردي:
  افاضه شود فقط در مورد انسان است، نه در مورد ابدان غير انساني.

  فارقت روح انسانيي به هنگام مفاصله کالبد حيوان اشکال سوم: ايجاد بي
درنگ بايد يک بدن حيواني ايجاد شود؛ در  الزمه پذيرفتن تناسخ آن است که هرگاه انساني بميرد بي

  صورتي که ما شاهد چنين چيزي نيستيم.
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توانيم در اين مورد بگوييم  از آنجا که ما بر همه حقايق آگاهي نداريم پس نمي پاسخ سهروردي:
ا ممکن است در اثر وضع خاص هيئات فلکيه کـه از ديـد مـا پنهـان     چنين جرياني وجود ندارد؛ زير

  ٢٥است همواره از فساد بدني، تکون بدني ديگر الزم آيد.

  ديدگاه نهايي سهروردي
است و بر اين بـاور   آنسهروردي در باب تناسخ، محال بودن  آغازينگونه که بيان داشيم باور  همان

ن بـه تناسـخ همگـام    رسد که او با قائال دي چنين به نظر ميکند اما در گام بع خويش داليلي اقامه مي
دهد. ولي در ديـدگاه نهـايي خـويش در     ن بر رد تناسخ را پاسخ مياشود تا جايي که داليل مشائي مي

ن به تناسخ و داليل منکـرين آن را ناکـافي   اشود؛ يعني داليل قائلي اثبات و نفي تناسح دچار ترديد مي
  نويسد: يباره م دانسته و در اين

شان با سينه بر زمين افتادند (خواه  و اما شقاوتمنداني که در جهنم به زانو درآمدند و در خانه
تناسخ درست باشد و خواه باطل؛ زيرا داليل بر دو طرف نقيض در بـاب تناسـخ ضـعيف    

هايي از صور معلقه ظلماني به  است) هنگامي که از ابدان مادي رهايي يابند، براي آنها سايه
  ٢٦حسب اخالقشان خواهد بود.

از منظر سهروردي بيشتر حكما به تناسخ باور دارند اما بايد توجه داشت كه آنان در مورد تناسخ 
انوار خبيثه وفاق دارند، نه درباره انوار مدبره تزكيه يافته؛ چرا كه انوار مدبره مطهره بـدون تناسـخ و   

  ٢٧روند. به عالم نور ميانتقال ارواح آنان به كالبدهاي گوناگون در دنيا 
اي پس از مـرگ، گونـه    شوند و هر دسته ها به سه گروه تقسيم مي سهروردي معتقد است انسان
كند  هاي مختلف انساني را كه سهروردي بيان مي الدين شيرازي دسته خاصي از حيات دارند. قطب

  دهد. با آيات قرآني تطبيق مي
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انـد. از ايـن گـروه     اند و در علم و عمل كامل شده تهكساني هستند كه در دنيا پاك زيس دسته اول:
سعادتمند در قرآن كريم به مقربين ياد شده است. اين دسته با فرا رسيدن مرگشان و جـدايي روح از  

  شوند. كالبدشان به عالم نور محض و عقول و مفارقات منتقل مي
دتمند بـوده و بـه كمـال    اند. اينـان نيـز سـعا    كساني هستند كه در علم و عمل متوسط دسته دوم:

شـوند.   اند اما نه به اندازه كمال گروه اول. اين گروه نيز بدون تناسخ به عالم برزخ منتقـل مـي   رسيده
  برد. سهروردي از آن عالم به اشباح معلقه نام مي

اند. اينان اشـقيا   يك به كمال نرسيده كساني هستند كه نه در علم و نه در عمل در هيچ دسته سوم:
شـوند   نامد. اين گروه سرانجام به عالم مثال منتقل مي كه قرآن كريم آنها را اصحاب شمال ميهستند 

اما بهره آنها از عالم مثال صور مثالي مظلمه خواهد بود. چنانچه تناسخ صـحيح باشـد فقـط دربـاره     
ن بـه  گروه سوم مورد دارد. پس اين گروه پس از مرگ به كالبدهاي حيواني در همين دنيا و پـس از آ 

  ٢٨شوند. عالم مثال منفصل منتقل مي

  مالصدرا و تناسخ
اند. مالصدراي شيرازي هم آن را ناممكن دانسـته و بـا    فيلسوفان مشا تناسخ مشهور را باطل دانسته

تفصيلي قابل توجه به اين بحث پرداخته و با اقامه براهين متعدد به ابطال اين فرضيه برخاسته است. 
سخن حكيمان پيشين مانند افالطـون و سـقراط، در بـاب تناسـخ درسـت      وي بر اين باور است كه 

  اند. فهميده نشده است و آنان قائل به تناسخ مشهور نبوده
داند اما تناسخ معنوي را، هم به  عقل و شرع نادرست مياز نظر گرچه مالصدرا تناسخ مشهور را 

د كه پيشينيان از فالسفه همگام با دار لحاظ عقل و هم به لحاظ شرع ممكن و محقق دانسته و بيان مي
  ٢٩اند. شرع قائل به تناسخ معنوي بوده
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مراد مالصدرا از تناسخ معنوي آن است كه آدمي پس از مرگ، در عالم مثال و بـرزخ بـه صـور و    
يابـد؛ بـدين معنـا كـه گـاهي       ابدان مثالي متناسب با صفات و ملكات مكتسبه در دنيـا حضـور مـي   

هـاي   شـود تـا صـورت    دن حيوانات است. تعدد ملكات موجب مـي هاي برزخي انسان، ب صورت
هـاي اسـالمي، از جملـه روايـات      برزحي نيز متعدد باشد. اين بـاور مالصـدرا برگرفتـه از آمـوزه    

است. در روايات اسالمي آمده است اگر انسان با نفس مطهـر و پـاك از دنيـا بـرود در      �معصومين
شود اما در غير اين صورت، بـه شـكل هـر ملكـه      يبرزخ و عالم آخرت به صورت انسان محشور م

كـه   �شود. مانند اين روايت از رسـول اكـرم   پست و رذيلتي كه در دنيا كسب كرده است، ظاهر مي
يحشـر بعـض   «يا اين روايت كه حضـرت فرمـود:    ٣٠»يحشر الناس علي وجه مختلفه«فرمايد:  مي

  ٣١»الناس علي صوره． تحسن عندها القرده． و الخنازير
  نويسد: مي الشواهدالربوبيه．صدرا در کتاب مال

تناسخ در نزد ما چند گونه قابل تصور است: اول آنكه نفسي در اين عالم از بـدني بـه بـدني    
ديگر منتقل گردد؛ خواه اين انتقال از بدن موجود اشرف به بـدن موجـود أخـس باشـد يـا      

رت است از انتقال نفـس از  بالعكس كه اين نوع از تناسخ محال و ممتنع است. قسم دوم عبا
بدن دنيوي به بدن اخروي كه مناسب با اوصاف و اخالقي است كه در دار دنيا كسب نموده 
است و چنين نفسي در آخرت به صورت حيواني كه صفات وي در آن غلبه نمـوده اسـت،   

اي است كه نزد بزرگـان اهـل كشـف و شـهود ثابـت و مسـلم        گردد و اين مسئله ظاهر مي
انـد:   از ارباب شرايع و اديان ملل نيز نقل شده است و درست به همين دليل گفتـه  گرديده و

  ٣٢هيچ مذهبي نيست كه تناسخ در آن مقام شامخي نداشته باشد.
لكـي را بـه         وي با عبارت ياد شده تناسخ را به ملكي و ملكـوتي تقسـيم نمـوده، آنگـاه تناسـخ م

ود بيان كرده است. در تناسخ صعودي است صورت صعودي و نزولي و يا به شكل محدود و نامحد
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مند گرديده و آنگاه نفس گياهي به بدن حيوان و سپس از بدن حيواني بـه بـدن    که گياه از حيات بهره
شود. از  گردد. اما در تناسخ نزولي نفس آدمي به بدن حيوان، گياه يا جماد منتقل مي انساني منتقل مي

  گويد: باره مي است. وي در اين ديدگاه ايشان تناسخ ملكوتي قابل قبول
به نظر من اصرار و تأكيد برخي از بزرگان فلسفه مانند افالطون بـر ثبـوت تناسـخ دربـاره     
همين نوع از تناسخ است؛ چرا كه ايشان با بصيرت و فروغ كشف و شهود، باطن نفـوس و  

انـد و   دهشوند، مشاهده كر آن صوري را كه بر طبق ثبات و اعمالشان بدان صور محشور مي
  ٣٣شود. اند كه اعمال و افعال آنان در نظرشان مجسم مي ديده

داند: يكي مسخ باطني بـدون تغييـر صـورت و ديگـري      ايشان نسخ ملكوتي را نيز بر دو نوع مي
اين قسم از تناسـخ و مسـخ جـايز و ممكـن     «گويد:  باره مي مسخ باطني با تغيير صورت. وي در اين

كفار، فساق و فجار كه شقاوت نفس در آنها غلبه پيدا كرده و نيـروي   است، بلكه در مورد گروهي از
  ٣٤عقل ضعيف و قاصر بوده است، مطابق آيات قرآني به وقوع پيوسته است.

کند که ميان تناسخ مصطلح و معاد جسماني و  صدرالمتألهين در باب تناسخ ملکوتي تصريح مي
حرکت جوهري دچار تحول شد و از عالم  تجسم اعمال فرق آشكاري است؛ زيرا وقتي نفس در اثر

طبيعت به عالم آخرت حرکت نمود و اين در حالي است کـه ملکـات، احـوال و افکـار مختلفـي را      
هـايي کـه متناسـب بـا آن ملکـات، احـوال و افکـار         کسب کرده است، در جهان آخرت به صورت

عمال است که در اسالم آمـده  رو تناسخ ملکوتي همان تجسم ا آيد. از اين مکتسبه در دنيا است درمي
گيرد و اشکال رجوع از فعليت به قـوه و از   است اما در معاد جسماني نفس به بدن ديگري تعلق نمي

آيد تا تناسخ مصطلح باشد، بلکه نفس با بدن و صورتي که حاصـل اعمـال و    کمال به نقص الزم نمي
  شود. افکار اوست محشور مي
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اسخ در خصوص انتقال روح به بـدن انسـاني ديگـر اسـتعمال     در آثار فيلسوفان مسلمان واژه تن
مصـطلح  » رسخ«و به جماد را » فسخ«و به گياه » مسخ«شده است و انتقال روح آدمي به حيوان را 

  گونه آورده است: ، مالهادي سبزواري در شعري چهار قسم ياد شده را ايننمونهاند؛ براي  كرده
  ٣٥اً و حيواناً و جماداً و نباًانس        نسخُ و مسخُ رسخُ فسخُ قسماً  

  آورد چنين است: تعريف اقسام چهارگانه تناسخ بنابر آنچه مرحوم حاجي در اين غُرر مي
جـان اسـت و بـا     نسخ عبارت است از انتقال نفس از بدن انسان به بدني ديگر كه اين بدن دوم بي

نـين انسـاني در رحـم منتقـل     شود؛ مثل اين كه روح بوعلي كه فوت شده به ج اين انتقال جاندار مي
  شود.

مسخ عبارت است از انتقال نفس انساني از بدن انساني به بدن حيواني. در اين جا نيـز نفـس بـه    
  معنا است. شود، وگرنه انتقال به بدن جاندار بي جان حيوان منتقل مي بدن بي

  فسخ عبارت است از انتقال نفس از بدن انسان به گياه و نبات.
  انتقال به سنگ و كلوخ. ماننداز انتقال نفس از بدن انسان به جماد؛ رسخ عبارت است 

  براهين ابطال تناسخ در حكمت متعاليه
كند كه از ميان آنها برهان قوه و فعل و نيـز برهـان    مالصدرا براهين متعددي بر ابطال تناسخ اقامه مي

ه و فعل هـر نـوع تناسـخ    اي برخوردار است. با برهان قو حركت اشتدادي از اهميت و تفصيل ويژه
كند و با برهان حركت اشتدادي تناسخ  ملكي أعم از نزولي يا صعودي، محدود يا نا محدود را رد مي

  نمايد. نزولي را ابطال مي
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  برهان قوه و فعل بر ابطال تناسخ .١
به نظر مالصدرا هر نوع تناسخي، چه صعودي و چـه نزولـي باطـل اسـت و قابـل دفـاع عقالنـي و        

  نويسد: باره مي ت. او در اينوحياني نيس
تناسخ مطلقاً باطل است؛ هم تناسخ نزولي و هم تناسخ صعودي؛ زيرا نفس رابطه ذاتـي بـا   
بدن دارد و تركيب ميان آنها تركيب طبيعي و اتحادي است و هر يك از نفـس و بـدن داراي   

ـ  ين حركت جوهري هستند. نفس در آغاز حدوثش امري بالقوه است، چنانكه بدن نيز هم
طور است. نفس و بدن با حركت جوهري از مرحله قوه به فعليت در حركت هستند. آدمي 

شود. هنگامي كـه   ل را واجد مينيك، نفس او نوعي از فعليت و تحصبا انجام افعال بد و يا 
فعليت يافت محال است كه مجدداً به حالت قوه محض بازگشت كند. چنانچه محال است 

عليت يافته و به مرحله بلوغ رسيده است، به مرحله نطفـه و علقـه   حيواني كه حيوانيت آن ف
باز گردد؛ زيرا حركت بدن و نفس، حرکتي است جوهري و ذاتي آنها، و حركت بـرخالف  
حركت ذاتي، يعني بازگشت به مرحله قوه، به هيچ صورت ممكن نيست؛ نـه بـه صـورت    

  ٣٦قسري، نه طبيعي، نه ارادي و نه انفعالي.
  گويد: ا به تفاوت تناسخ با معاد جسماني پرداخته و ميآنگاه مالصدر

تناسخ يعني انتقال نفس از بدن عنصري يا طبيعي به بدني ديگر كه از بدن اولـي جداسـت،   
ناشدني است؛ خواه اين انتقال نزولي باشد كه اگر به بدن انساني ديگـر منتقـل شـود نسـخ     
باشد و اگر به بدن حيواني انتقال صورت گيرد مسخ است و انتقال بـه نبـات را فسـخ و بـه     

گونه صعودي باشد اين نيـز محـال اسـت. امـا معـاد       و اگر تناسخ بهجماد را رسخ گويند. 
جسماني مربوط به عالم آخرت است، نه عالم دنيا و آن شدني و قابل اثبات برهاني است و 
ظواهر نصوص قرآني و احاديث نبوي، بلكه كتـاب و سـنت دال بـر تحقـق آن اسـت و از      

  ٣٧است. ارباب شرايع و سيره اديان الهي و حقه نيز مستفاد
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  تحليل و بررسي برهان قوه و فعل
  آوريم: براي فهم بيشتر برهان قوه و فعل، آن را در قالب مقدمات زير مي

ميان نفس و بدن، تعلقي ذاتي است و تركيب آنهـا اتحـادي و طبيعـي اسـت، نـه صـناعي و        .١
  انضماعي.

  نفس و بدن در آغاز پيدايش اموري بالقوه هستند. .٢
 رسد. اثر حركت جوهري از قوه به فعليت مينفس با همراهي بدن و در  .٣

چنانچه نفس پس از مرگ به بدن ديگري تعلق گيرد در ايـن حالـت اتحـاد امـر بالفعـل (نفـس       
فعليت يافته مفارق) با امر بالقوه (بدن دوم كه قوه محض است) بايد صورت گيرد. تالي باطل است؛ 

ابراين مقدم يعني تناسخ (تعلق نفس پس از مرگ چرا كه اتحاد امر بالفعل با امر بالقوه محال است. بن
 به بدني ديگر) نيز باطل است.

 توضيح مقدمات

  مقدمه اول: نوع تعلق نفس به بدن
كند كـه يكـي    كند. مالصدرا شش نوع رابطه را مطرح مي اين مقدمه نوع رابطه نفس و بدن را بيان مي

. تعلـق  ١پذيرد:  ق را درباره نفس و بدن مياز آنها مربوط به رابطه نفس با بدن است. وي دو قسم تعل
نفس به بدن از جنبه حدوث كه اين تعلق به حسب وجود و تشـخص اسـت؛ چـون نفـس در آغـاز      

رو نفـس نيـز در    الوجود هسـتند. از ايـن   هاي مادي را دارد كه مبهم حدوث و پيدايش حكم طبيعت
تعلق بـه حسـب اسـتكمال و كسـب     . ٢گيرد؛  اي مبهم كه همان بدن باشد تعلق مي حدوثش به ماده

ل وجودي است. اين نوع تعلق نفس به بدن هنگامي است كه قوه عقل عملي انسان به فعليـت  يفضا
تـرين   رسد اما عقل نظري او هنوز در حد عقل هيوالني است. ايشان اين قسم از تعلق را ضـعيف  مي
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كند؛ با ايـن تفـاوت    يش تشبيه ميداند وآن را به تعلق نجار به وسايل نجار قسم از اقسام ششگانه مي
كه تعلق نفس به اعضاي بدن تعلق ذاتي و طبيعي است اما تعلق نجار به ابزار كارش تعلق عرضـي و  

  ٣٨خارجي است.
  نويسد: يکي از معاصرين مي

يابيم كه او با پذيرش قسم اول كـه همـان    باره آورده درمي با دقت در آنچه مالصدرا در اين
دانـد   ست، نفس را در ابتداي خلقت همچون صورتي براي ماده مـي تعلق صورت به ماده ا

گيرد؛ با اين تفاوت كـه ارسـطو چنـين ارتبـاطي را      لذا در سلك ارسطو و پيروانش قرار مي
داند، حال آنكه مالصدرا ايـن ارتبـاط را    ميان نفس و بدن تا پايان عمر يك انسان برقرار مي

ديگر صدرالمتألهين بـا پـذيرش قسـم دوم بـه      داند. از سوي در ابتداي حيات يك فرد مي
شود. البته باز ميان مالصدرا و افالطونيـان تفـاوتي    تر مي تصور افالطونيان از نفس نزديك

دانند؛ حال آنكـه مالصـدرا    وجود دارد: افالطونيان نفس را قديم و واجد تمام ادراكات مي
اقد هرگونه صورت ادراكـي  نفس را حادث دانسته و معتقد است که نفس در بدو پيدايش ف

  ٣٩است.

  مقدمه دوم: يكي بودن نوع وجود بدن و نفس
اين مقدمه بيانگر آن است كه چون تركيب نفـس و بـدن، اتحـادي طبيعـي اسـت. پـس آن دو يـک        

باشـند، امـا آنهـا در     اند هر دو بالفعل مي وجودند. اگر بالقوه هستند هر دو بالقوه هستند و اگر بالفعل
  وه هستند.آغاز حدوث بالق
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  مقدمه سوم: وجود تشكيكي نفس
از نظر مالصدرا نفس حقيقتي است که وجود مشكك دارد و با حركت جوهري خـويش از مراتـب   

رسد. بنابراين مراتب مختلف نفس بـه   گذرد و به تجرد عقلي مي معدني، نباتي، حيواني و انساني مي
  اند و در يك مرتبه نيستند. لحاظ شدت و ضعف متفاوت

  ه چهارم: فعليت يافتن نفسمقدم
رسد و استعدادهايش  بر اساس مقدمه سوم، نفس به همراه بدن در اثر حركت جوهري به فعليت مي

شود و بر اساس نظريه تناسخ نفس فعليت يافته، پس از جدايي از بـدن اول، بايـد بـه بـدن      كامل مي
دن تركيـب اتحـادي طبيعـي    جديدي كه حادث شده منتقل شود و بنا بر مقدمه اول تركيب نفس و ب

  است، نه انضمامي.
با توجه به مقدمات ياد شده اگر تناسخ صحيح باشد الزمه آن اين است كه يك امـر بالفعـل از آن   
جهت كه بالفعل است با يك امر بالقوه از آن جهت كه بالقوه است متحد گردد. اين تالي باطل اسـت؛  

ل است بالقوه نيز باشد؛ زيـرا ايـن امـر مسـتلزم     چون محال است كه يك شيء در عين حال كه بالفع
   تناقض است. قياس ذيل بيانگر مطلب فوق است:

اجتماع نفس مفارق از بدن كه فعليت يافته با كالبد جديد كه بالقوه است، اجتماع نقيضين اسـت  
(صغري)؛ اجتماع نقيضين محال است (كبري)؛ پس اجتماع نفس مفارق از بدن كه فعليت يافتـه بـا   

  البد جديد كه بالقوه است محال است (نتيجه).ك
افزون بر اين، اگر گفته شود نفس از بدني جدا شده و به بدني ديگر كه داراي نفـس اسـت تعلـق    

گيرد، اين ادعا مستلزم آن است كه بدن، يك نفس بالقوه و يك نفس بالفعل داشته باشد. همچنين  مي
است بالقوه نيز باشد و اين محال است؛ زيـرا يـك چيـز    آيد كه بدن از همان حيث كه بالفعل  الزم مي
  ٤٠تواند از همان حيث كه بالفعل است، بالقوه نيز باشد. نمي
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  برهان حركت اشتدادي بر ابطال تناسخ .٢

  تقرير برهان
  گيرد. بر فرض پذيرش تناسخ، نفس پس از مرگ به بدني ديگر تعلق مي مقدمه اول:
  ت (داراي حركت جوهري است).عالم ماده ذاتاً متحرك اس مقدمه دوم:
  نفس نتيجه حركت جوهري بدن است. مقدمه سوم:

حركت اشتدادي جوهري نفس، موجب خروج آن از حالت ضعف و نقص به حالت  مقدمه چهارم:
  شود. تر مي قوي

  شود. تر شدن نفس باعث مستقل شدن آن از بدن مي قوي مقدمه پنجم:
 ،از جدا شدن از بدن اول و تعلق گرفتن به بـدني ديگـر  تناسخ به معناي تعلق نفس پس  مقدمه ششم:

  موجب حركت معكوس، يعني حركت از شديد به ضعيف است.
چنانچه نفس پس از مرگ به بـدن ديگـري تعلـق گيـرد مسـتلزم حركـت معكـوس و         مقدمه هفتم:

  رجوعي خواهد بود.
بنابراين مقدم، يعنـي  تالي باطل است؛ چون حركت رجوعي ذاتاً ممتنع و محال است.  مقدمه هشتم:

  تناسخ نيز باطل است.
برخي از مقدمات، از جمله مقدمه دوم كـه بـر اسـاس پـيش فـرض صـحت و اثبـات حركـت         
جوهري است، به توضيح نياز دارد. اگر چه در جهان اسالم كسي قائل به حركت جـوهري نشـده و   

امـا از اصـول مسـلم     ٤١انـد.  حركت جوهري را محال دانسته ،سينا و بهمنيار حتي بزرگاني مانند ابن
هاي جهان مـاده   فلسفه متعاليه صدرايي، اصل حركت جوهري است. مالصدرا حركت را از ويژگي

دانسته و بر اين باور است كه هر موجود مادي ذاتاً متغير و متحرك است. وي براي اثبات ايـن مـدعا   
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ع ايـن نوشـتار اسـت، از آن    ارائه داده است. از آنجا که اين بحث خـارج از موضـو   گوناگونيداليل 
  گذريم. درمي

مقدمه سوم بيانگر آن است كه نفس نيز داراي حركت جوهري است. مبناي اين سـخن بـاوري   
است كه صدراي شيرازي در مورد نفس دارد و معتقد است كه نفس جسمانيه． الحدوث و روحانيـه．  

كند و زماني كه در رحـم قـرار    ميالبقا است. از نظر وي نفس آدمي سير خود را از ماده محض شروع 
رو، چنـين   دارد مرتبه او مرتبه نفوس گياهي است كه همه مراحل جمادي را پيمـوده اسـت. از ايـن   

آدمي كه حس و حركت ارادي ندارد گياه بالفعل و حيوان بالقوه است، اما همين موجود با رسيدن به 
اين مرحله نفس آدمـي حيـوان بالفعـل و    رسد. در  وجود استقاللي در دنيا به درجه نفس حيواني مي

  گردد. شود. سپس با رسيدن به مرحله ادراك عقلي اشيا، انسان بالفعل مي انسان بالقوه مي
پيمايد تا زماني كه به طور كلـي از   نفس حركت اشتدادي خود را مي ،بر اساس ديدگاه مالصدرا

رو نفـس در آغـاز    رسـد. از ايـن   مـي بدن و عالم ماده جدا شده و در عالم عقول مجرد به جاودانگي 
  ٤٢باشد. نياز از ماده مي حدوثش مادي و نيازمند به ماده است اما در بقا، مجرد و بي

دارد؛ چرا كه مالصدرا معتقد اسـت عـالم مـاده     مقدمه چهارم حركت اشتدادي نفس را بيان مي
ز ايـن قاعـده مسـتثنا    رسد، و نفس نيز ا حركتي اشتدادي دارد و از مراحل ضعيف به مراتب قوي مي
پيمايد تـا   رو حركت اشتدادي خود را مي نيست؛ زيرا نفس نيز در مرحله حدوث مادي است. از اين

از ماده و بدن نيـز خواهـد بـود. ايـن زمـان       نياز ديگر جنبه مادي ندارد و بي رسد كه اي مي به مرحله
ظر پزشكان كه معتقدند علـت  رو وي برخالف باور رايج و ن هنگامه مرگ طبيعي آدمي است. از اين

مرگ، فروپاشي بدن است، علت مرگ را اشتداد نفس در سير تكاملي و استقالل تدريجي آن از بدن 
کند. وي مرگ غير طبيعـي را   داند. مالصدرا مرگ را به طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي و عالم ماده مي
ب اتفـاقي و عوامـل قسـري رخ    نامد؛ يعني مرگي که طبيعـي نبـوده و بـه خـاطر اسـبا      اخترامي مي
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؛ مانند كـودكي كـه در   است  جسماني و از جهت بقا روحاني ،پس نفس از جهت حدوث ٤٣دهد. مي
تواند مسـتقل باشـد    آغاز نياز به رحم مادر دارد ولي به علت تبديل شدن وجودش به وجودي که مي

  ٤٤شود. از رحم مادر جدا مي
وت نفس با ديگـر اشـياي مـادي اسـت. بـا ايـن       مقدمه پنجم بيانگر مطلب مهمي است و آن تفا

توضيح كه هرچند نفس در حدوث و در آغاز، مادي است امـا در بقـا مـادي نخواهـد بـود و مرتبـه       
كند؛ برخالف ديگر اشياي مادي که از نظر حدوث و بقا مادي هسـتند.   وجودي خاصي را شروع مي

و بقا مادي هستند؛ يعنـي در مـاده    حدوثدر همچنين صفات ماده كه پيوسته قائم به ماده هستند نيز 
مانند و در صورت از بين رفتن ماده، آنها نيـز   آيند و وابسته به ماده هستند و با آن باقي مي به وجود مي
گونه نيست؛ زيرا علت پيدايش آن ماده است ولي در بقا به دليل تجـردي   روند اما نفس اين از بين مي
رو است كـه بـه صـورت طبيعـي مراتـب مـادي و        نخواهد بود. از اينكند نيازمند به ماده  كه پيدا مي

 نخستينآدمي مرحله نهايي كمال جسماني و  آيند؛ يعني صورت انسانيِ تجردي نفس در پي هم مي
  نويسد: باره مي گام كمال روحاني اوست. مالصدرا در اين

گردد و  جدا ميواقعيت آن است كه نفس به خاطر مستقل شدن در وجود، به تدريج از بدن 
رو نفـس در ذاتـش از    يابد. از ايـن  اندك اندك از اين مرحله طبيعي به مرحله دومي راه مي

كنـد و   يابد و در جوهرش از ضعف به قوه، اشتداد پيدا مي اي به مرتبه ديگر تحول مي مرتبه
 هر گاه نفس قوي شود و افاضه قوه از نفس به بدن كم شود، بدن و قواي بدن ضعيف شده و

  ٤٥كند. كند تا آنكه به كلي قطع عالقه از بدن و تدبير آن مي نقص و پژمردگي طبيعي پيدا مي
مقدمه ششم بيانگر آن است كه اگر تناسخ را بپذيريم و بگوييم نفس بعد از مرگ بـه بـدن ديگـر    

شود که نفس پس از آنكه بر اثر حركت اشتدادي قوي شـد، ديگـر بـار     گيرد، نتيجه اين مي تعلق مي
  عيف شود تا آنكه بتواند به بدن ضعيف تعلق گيرد و هر دو حركتي اشتدادي را شروع كنند.ض
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مقدمه هفتم بطالن تالي را دربر دارد و بيانگر اين است كه حركت رجوعي و معكـوس محـال و   
رسد و آنچه را كه فاقد است دارا  ناشدني است؛ زيرا شيء بر اثر حركت تدريجي از قوه به فعليت مي

ود. حال اگر تالي را بپذيريم مستلزم آن است كه شيء از فعليت به قوه برسـد. و سـير نزولـي را    ش مي
بپيمايد كه اين حرکت برخالف حرکت طبيعي عالم ماده است؛ چرا که سـير طبيعـي عـالم مـاده از     

  نقص به کمال است.
  گويد: صدرالمتألهين در اين راستا مي

فسي است كه آن نفـس در بسـتر بـدن وجـود     بر اساس حركت جوهري، هر بدني داراي ن
يافته و متعلق به آن است و حرکت آن استمرار حركت مادي همان بدن است. بدين معنا که 
حركت نفس، حرکتي مستقل و به تنهايي نيست، چنانكه حركت بدن نيز به تنهايي نيست، 

كت غيـر قابـل   بلكه هر دو در سايه حركت ديگري رو به كمال هستند و از آنجا كه اين حر
برگشت است معقول نيست كه نفس رشد يافته پس از ترك بـدن خـودش، بخواهـد وارد    
بدن رشد نيافته جديدي شود و مجدداً شروع به رشد كند، اين سير نزولي كه نتيجه باور بـه  

توان قبـول   تناسخ است، امري ناشدني و ممتنع است. پس تناسخ را نيز به لحاظ عقلي نمي
  ٤٦کرد.

  جمالي بر ابطال تناسخداليل ا
توان بهره  افزون بر داليل تفصيلي صدرايي بر ابطال تناسخ، از داليل اجمالي ذيل بر ابطال تناسخ مي

  جست.
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  برخالف حركت طبيعت بودن تناسخ )١
با توجه به لزوم سنخيت و تناسب ميان نفس و بدن، چنانچه تناسخ را بپـذيريم ايـن پرسـش پـيش      

شود، به كدام بـدن   هنگام مرگ از بدن فردي خارج و به بدني ديگر وارد مي آيد كه آيا نفسي كه به مي
گيرد؟ آيا به بدني كه ناقص است و قابليت ارتباط با نفس را نـدارد يـا بـه بـدني كـه كامـل        تعلق مي
  است؟

اي نيست  صورت اول، يعني تعلق نفس به بدني كه ناقص است، باطل است؛ زيرا بدن در مرحله
ق نفس را داشته باشد. صورت دوم نيز باطل است؛ چون تعلق نفس بـه بـدن کامـل و    كه قابليت تعل

داراي نفس، مستلزم اجتماع دو نفس در يك بدن خواهد بود. و چنانچه نفس به بدني حيواني و يا به 
گياهي و يا به جمادي تعلق گيرد، اين سخن نيز باطل است؛ زيرا مستلزم آن است كه نفـس حركـت   

ع کند؛ يعني از فعليت به سوي قوه حركت كند و سيري برخالف حركت عالم طبيعت نزولي را شرو
  داشته باشد.

  درك نفساني و بطالن تناسخ )٢
با توجه به اينكه نفس آدمي داراي درك و شعور است، هر انساني بدن خود را با علم حصـولي درك  

ر متوالي بپذيريم بايد هـر انسـاني   كند. چنانچه تناسخ و انتقال روح از بدني به بدن ديگر را به طو مي
هاي مختلف به ياد داشته باشد؛ در حالي كه هيچ انساني  هاي گوناگون در زمان انتقال خود را به بدن

  چنين امري را به خاطر ندارد و اگر كسي چنين ادعايي داشته باشد قابل اثبات نيست.
ديگري تعلق داشـته اسـت اکنـون     هاي توضيح آنکه: اگر نفس قبل از تعلق به بدن فعلي، به بدن

بايد آن تعلقات را به ياد داشته باشد؛ زيـرا تکـرار فعـل و تـدبير بـدن موجـب رسـوخ آن در نفـس         
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کند؛ چـرا   گاه آن را فراموش نمي شود. پس اگر يک نفس، عمري به تدبير بدني مشغول باشد هيچ مي
  تعلقي را به ياد ندارد. که اين علم در نفس رسوخ کرده است؛ در حالي که هيچ نفسي چنين

اگر گفته شود بقاي خاطرات در نفس به بقاي تعلق نفس به آن بدن بستگي دارد، در پاسخ گفتـه  
شود يا همين بدن است، يا امري متقوم به اين بدن، يا امري  تعبير مي» من«شود، نفس آدمي که به  مي
دهد و در نتيجه تناسخ باطل  رخ نمي نياز از اين بدن. بديهي است که در صورت اول و دوم تناسخ بي

پـذيرد و بـر اثـر تکـرار فعـل، آن       نياز است علوم را مي است. اما صورت سوم، چون نفس از بدن بي
شـود و فقـط محـل     علوم در نفس رسوخ کرده و با نابودي بدن، آسيبي به علوم راسخ شده وارد نمي

م که همان نفس باشد صدمه فعل نابود شده بي ي ببيند.ا آنکه عال  
اگر گفته شود کثرت اشتغال و اهتمام به تدبير بدن فعلي، موجب فراموشي شده است، در پاسخ 

اي کـه   شود اين گونه نيست که همواره انسان به طور کلي مشغول امور بدن باشد، بـه گونـه   گفته مي
دمـي در  هاي قبلي که عمري تحقـق يافتـه اسـت، بلکـه آ     همه چيز را فراموش کند، حتي تدبير بدن
هـا و مـواقعي بـه خـاطرات      برد و نفس در چنين حالـت  مواقع عادي در آرامش و فراغت به سر مي

  اش توجه خواهد داشت. گذشته
 ،افزون بر اين، با توجه به پذيرفتن فرضيه اتحاد عالم و معلوم، اگر تناسخ صحيح باشد بايد نفس

جزء  ،شتهذهاي گ لم و آگاهي به تدبير بدنتعلق خويش را به ابدان پيشين به ياد داشته باشد؛ چون ع
نفس شده است و مادام که نفس وجود دارد چنين علومي نيز وجود دارند؛ زيرا اصوالً نفس به خـود  

اي از  تـرين خـاطره   و حاالت و صفات خود علم حضوري دارد؛ در حالي که نفس هرگـز کوچـک  
  ع از يادآوري خاطرات قبلي نخواهد شد.حيات قبلي را به ياد ندارد. بنابراين اشتغال به بدن مان
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  روح بدون بدن )٣
با توجه به ديدگاه مكاتب وحياني و نيز انديشمندان فلسفي و كالمي، روح آدمي در دنيا همـواره بـا   

كم زماني كه روح به هنگـام مـرگ    بدن مرتبط است. چنانچه تناسخ را قبول كنيم بايد بپذيريم دست
دني ديگر منتقل شود، بدون بدن خواهد بود؛ در حالي که تعطيـل در  شود تا وقتي به ب از بدن جدا مي

  طبيعت محال است.
  نويسد: باره مي مالصدرا در اين
هي ان النفس اذا فارقت البدن کان آن مفارقتـه عـن البـدن االول غيـر آن      اخري عامه． حجه．

عـن التـدبير،    عطلـه． مان، فيلزم کونهـا بـين البـدنين م   زاتصاله بالبدن الثاني. و بين کل آنين 
 والتعطيل محال. و هذا تمام علي طريقتنا من ان النفس نحو وجوده الخاص ليست کاضـافه． 

  ٤٧لها. عارضه．
شـود؛   بيانگر آن است که قول به تناسخ موجب تعطيل تدبير نفس نسبت به بدن مـي  باالعبارت 

افتد و از  اي فاصله مي گيرد لحظهشود تا به بدن دوم تعلق  زيرا هنگامي که نفس از بدن اول خارج مي
  ماند؛ در حالي که تعطيل در کار هستي و طبيعت روا نيست. تدبير بدن وا مي

بر اساس باور مالصدرا نفس مادامي که نفس است وجودش به طور ذاتي، تعلقي اسـت و ذاتـاً   
نـي بـدن   نيازمند به بدن است و به حسب بعضي قواي حسي و طبيعي خود، بـه بـدن تقـوم دارد؛ يع   

نوعي از موجوديت نفس است، چنانکه کامل شدن صورت مادي، به خاطر تعلق ذاتـي آن بـه مـاده    
  ٤٨اي که آن دو متحدند. است و ماده نوعي از وجود صورت است؛ به گونه

اين سخن مالصدرا که نفس داراي وجود ذاتي تعلقي است اساس نظريه معـروف وي در بـاب   
دهد. بنابراين تعلق نفس بـه   البقا بودن نفس را تشکيل مي و روحانيه．الحدوث  نفس مبني بر جسمانيه．

رو نفـس و بـدن، يـک حقيقـت وجـودي بـا        وجود شيء خواهد بود. از اين ياي از انحا بدن نحوه
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ترکيبي طبيعي هستند، نه ترکيبي صناعي يا انضمامي؛ بدين معنا که نفس و بدن دو وجود مسـتقل از  
ار گيرند، بلکه آنها به يک وجود واحد موجودند. چنانچه تناسـخ پذيرفتـه   هم نيستند که کنار هم قر

شود بايد قبول كنيم که نفس آن وجود تعلقي را هر چند براي يک لحظه، نخواهد داشـت؛ در حـالي   
  که اين امر محال است.

  نقد و بررسي
ـ   سهروردي بر اساس روش هميشگي خود مي .١ ره کوشد تا ديدگاه حکماي عهد باسـتان را يكس

باطل ندانسته و در عين حال از قوت و اعتبار ديدگاه مشائيان بکاهد. آن چه مسـلم اسـت او بـه    
پذيرد امـا يكسـره هـم آن را رد     عنوان حکيم مسلمان تناسخ را همانند علماي هند و يونان نمي

ل معلـق) را مصـداق         نمي کند. به همين دليل تعلق نفوس نـاقص بـه تصـويرهاي آويـزان (مثـُ
 ٤٩داند. ناسخ ميدرست ت

 بسـياري از آيـد كـه وي معتقـد اسـت      از مجموع مباحث سهروردي در باب تناسخ چنين برمي
پيشينيان مانند فيثاغورس، افالطون، يوذاسف و حكماي باسـتان تناسـخ را بـاور داشـتند. اگرچـه      

ن نفـي  اگونـه كـه مشـائي    پذيرد اما فرضيه تناسخ را آن سهروردي نظر پيشينيان را به طور صريح نمي
ه تناسخ بـيش  توان گفت گرايش سهروردي به باور پيشينيان دربار رو مي كند. از اين اند رد نمي كرده

 ن به ابطال تناسخ است.از گرايش وي به قائال

از نظر شيخ اشراق، چون انوار طاهره انساني به لحاظ صفات به نور االنوار و انوار قـاهره و عـالم    .٢
درنـگ   ه مرگ و با قطع رابطه نفس آنان با كالبد مادي و عالم ماده بيباال شباهت دارند، به هنگام

 شوند و تناسخ درباره آنها وجود ندارد. به عالم نور منتقل مي
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از بدن مادي به انوار قاهره و مجردات  جدايياز نگاه سهروردي روح انوار طاهره انساني پس از  .٣
شـود و   ر نتيجه بر شمار عقول افـزوده مـي  گيرد. د پيوسته و در شمار عقول و مفارقات قرار مي

ايـن نكتـه    دربردارنـده  ،رود. اين ديـدگاه سـهروردي   نهايت پيش مي اين افزايش به سمت بي
فلسفي است كه نفس آدمي هر چند مرتبه وجودي آن تدبير است اما اين قابليـت را دارد كـه از   

 ، ارتقا يابد.اين مرتبه فاصله بگيرد و به عقل مفارق كه وجود مجرد محض است

انـد، امـا هـر     گرچه براهين حرکت جوهري و قوه و فعل مالصدرا به صورت جداگانه بيان شده .٤
يک تغيير شکل يافته و بياني متفاوت از ديگري است و محتواي آنها يکي اسـت. مالصـدرا در   

با توجه به اصل حرکـت جـوهري و    ،عنوان حکمت عرشي ذيل ،استدالل خود بر ابطال تناسخ
 نويسد: اصل قوه و فعل مينيز 

نفس جسمانيه． الحدوث است و سپس به تدريج مراتب نبـاتي، حيـواني و انسـاني را طـي     
کند. هنگامي که مرتبه انساني نفس فعليت يافت، محال است که از آن فعليت بـه مرتبـه    مي

ـ  ت نباتي بازگشت کند؛ زيرا بازگشت از فعليت به قوه محال است. از طرفي بايد توجه داش
رو  که جنين، تا زماني که در رحم است استعداد صورتي بيش از صورت نباتي ندارد. از اين

الزمه تناسخ نفس آدمي و تعلق مجدد آن به جنين پس از مرگ، اين است که نفس از فعليت 
  ٥٠به قوه رجوع کند و چنين بازگشتي محال است.

فس با قول بـه تناسـخ ناسـازگار    تأکيد مالصدرا در مبحث تناسخ اين است که قول به حدوث ن
توانند مطـرح شـوند کـه نفـس ناطقـه پـيش از بـدن،         است و براهين اثبات تناسخ فقط هنگامي مي

وجودي مستقل داشته باشد. از آنجا كه مالصدرا قائل به جسـمانيه． الحـدوث بـودن نفـس بـوده و      
ـ   شـود، برهـان   زمان با حدوث بدن حادث مي معتقد است که نفس هم ات تناسـخ نـزد وي   هـاي اثب

  مخدوش بوده و اصوالً فرضيه تناسخ قابل دفاع عقالني نخواهد بود.
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گويـد سـخن پيشـينيان در بـاب      نقل شد که مالصدرا مـي » مالصدرا و تناسخ«در آغاز مبحث  .٥
انـد.   تناسح درست فهميده نشده است و در نتيجه پذيرفتن تناسخ را به غلط به آنان نسـبت داده 

ها را چنين ديديم  گفتند ما انسان اين است كه آنان بر اساس شهوداتشان مي گويا مراد مالصدرا
آيند. اين شهودها درست بود منتها كسـاني   هاي متعدد حيواني درمي كه پس از مرگ به صورت

هـا بـه    كه اين بيان را از ايشان ديدند چنين گمان كردند كه نظر آن حكيمان اين است كه انسـان 
  شوند. ن انساني خارج و در همين دنيا به بدن حيوانات وارد ميواسطه مرگ از اين بد

هايي وجـود دارد و   اگر چه اين بيان مالصدرا بسيار نزديك به واقع است و امكان چنين بدفهمي
هـاي   اما آنچه از برخي مكاتب عرفـاني ماننـد مكتـب    آوردبسياري براي آن بتوان  هاي گواهبسا كه 

در واقع همان تناسخي است كه از نظر مالصدرا و به حكم شـريعت   آيد، هندي و چيني به دست مي
  ٥١محال است.

مطرح كردن تناسخ معنوي از سوي مالصدرا، در واقع خـروج از بحـث اصـلي، يعنـي تناسـخ       .٦
باشد و تناسخ معنوي اصطالحي جعلي از اوست؛ زيرا آنچه مـورد نـزاع    مشهور و مصطلح مي

كالمي است انتقال نفـس از بـدن انسـاني بـه كالبـدي      ميان فالسفه و مكاتب مختلف فلسفي و 
ديگر در عالم ماده و دنيا است و چگونگي زندگي پس از عالم دنيـا و مـاده را بـه تناسـخ تعبيـر      

  كنند. نمي

  نتيجه
وحشـي   هـاي نخسـتين   انسانويژه مكتبي خاص نيست، بلكه تمام مذاهب عالم، از انديشه تناسخ 
اي فرهنگي متعالي هستند، همه كمابيش، بـه تصـريح يـا کنايـه بـه      كه دار متمدنهاي  گرفته تا امت
تفسير نادرست از حقيقت آدمي، فلسفه آفرينش جهان به درک و  باور،اين ريشه اند.  تناسخ پرداخته
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توان خلط ميان  هاي مختلف را مي . علت رسوخ اين انديشه در آيينگردد برميو انسان و معاد آدمي 
اي  پيشـينه  ،باور به حيات پس از مرگ در ميان آدميـان  سويينست؛ چرا که از مسئله معاد و تناسخ دا

ديگر ، فهم چگونگي حيات پس از مرگ به علت پيچيدگي و نامحسوس بـودن   يسوکهن دارد و از 
از  نادرسـت رو، موجب نـوعي برداشـت و تفسـير     آن براي بسياري مشکل آفرين شده است. از اين

  ل باور به تناسخ آشكار شده است.مسئله معاد گرديده و به شک
بسياري از فيلسوفان مسلمان براي زدودن ابهامات و شبهات معاد که از اصول مهم اديـان الهـي   

کشاند پرداخته و براهيني بر ابطال  است، به مسئله تناسخ که به نحوي حيات اخروي را به چالش مي
اي بر ابطـال تناسـخ    ين فلسفي و عقلي ويژهاند. در اين ميان، مالصدراي شيرازي براه آن اقامه کرده

همه اقسـام تناسـخ اسـت و برهـان حرکـت       باطل کنندهاقامه کرده است؛ مانند برهان قوه و فعل که 
؛ چـرا کـه پـذيرش تناسـخ نزولـي مسـتلزم       سازد باطل ميجوهري وي که تناسخ نزولي را آشكارا 

مطلب با قانون حاکم بـر طبيعـت و    پذيرش حرکت ارتجاعي در وجود، از اشد به انقص است و اين
سنت اليتغير الهي، يعني سير استکمالي موجودات از نقص به کمال و از قوه به فعل بر مبناي حرکت 

  .ناسازگار استجوهري، 
آيد كه مباحث مالصدرا در باب تناسخ داراي نظام و اتقاق بـاال   بنابر آنچه گفته شد، به دست مي

عقلي استوار است امـا در مباحـث سـهروردي نـوعي پراكنـدگي و      است؛ زيرا داليل وي به لحاظ 
  شود و همين امر سبب شده است تا وي ديدگاه آشكاري را مطرح نكند. سرگشتگي ديده مي
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