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 یتفاوت تناسخ با معاد جسمان
  *پور تراب يمهد

  دهچكي
را  يفراوان يها بحثخ يو منصوص است، در طول تار ينيد يا آموزه گرچه  يمعاد جسمان

پاسخ به  ،يجسمان  آن با معاد ح رابطةين صحييرقم زده است. پرداختن به مسئلة تناسخ و تب
ها بر روش توصيفي و در نقد و بررسي آنها بر  است. در گزارش ديدگاهمباحث از آن  يكي

د، شـو ن معاد مطرح يگزيجا منزلةه به ك يم شد. تناسخيز خواهكمتمر يروش عقلي و نقل
تعلق دو نفـس بـه   ات، موجب يات و روايبا آ يه عالوه بر مخالفت قطعكباطل است؛ چرا

ـ  ين ناهمـاهنگ يو همچن استتن  روح در يك بدن و اجتماع دو  يك ن نفـس و بـدن را   يب
 خاص يگرفتن نفس انسان به صورت مثال  لكش يه به معناك ياما تناسخ شود؛ يم  موجب

دارد.  نيـز  ينيد ادلّة ،ندك يجاد نميا يتيتنها محذور ات و اعمال او نهكات، مليمتناسب با ن
همان بدن  گردد و بدن عيناً يمبه اين معناست كه روح به بدن باز  يروحان  - يمعاد جسمان

  است. ياخرو بدن آخرت در ،يعيطب و يماد بدن ايدن در او بدن كه هرچند دنيوي است؛
  ، رجعت.يروحان  - ي، معاد، جسمانيوتك، مليكتناسخ، ملها:  كليدواژه

    

                                            
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دکتري مدرسی معارف (مبانی نظري اسالم)دانشجوي  *

 Mtorabpor@Yahoo.com  28/10/1390: پذیرشـ  3/5/1390: دریافت



۷۶      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره اول، بهار  

مهمقد  
لمـان  کن متینون در بکبوده و تا یبحث و بررس کانونشه یه همک، ینیاز مباحث مهم د یکی
 یاسـت. در داللـت قطعـ    یده، بحث معاد جسـمان رقم زرا  یگوناگون يها دگاهیفالسفه د و

، در طـول  ینـ ید ن آمـوزة یـ ست؛ اما اید نیشک و ترد يجا ،یبر معاد جسمان ینینصوص د
 ةمانند امتناع اعـاد  یمباحثبوده است؛  رو روبه یو علم یفراوان عقل مباحث انتقاديخ با یتار

آن با تناسخ، شبۀ آکل و مأکول و   یسان، همییح به بدن پس از جدامعدوم، امتناع رجوع رو
 ق روح بـه د در تعلـ یـ هـا و ترد  ل سلولات با تبدیک شخص در طول حی يویدند بدن تعد
نخسـتین و   يهـا  انسـان  همـۀ  یحشر جسمان ين برایودن سطح زمب یافکاز آنها و ناک یهر

  واپسین.
بـا معـاد    را آن مباحـث بپـردازیم و رابطـۀ   ن یـ از ا یکـ یبـه   بـرآنیم تـا  ن نوشـتار  یدر ا
از  یسرنوشـت برخـ   مسئلۀ تناسخ را از آن رو برگزیدیم کـه . کنیم یبررس یروحان یجسمان

نـار آنهـا گذشـت، بـا موضـوع تناسـخ گـره        کتوان از  ینم یسادگ ه بهک یالمکمباحث مهم 
 ير جـد یثائل، تـأ ل و اعتقاد بـه آن مسـ  یبر تحلار آن کا انیرش یه پذک يا خورد؛ به گونه یم
ه از مسلمات ک، ين نشئۀ مادیمردگان در هم يایاح یعنیگذارد. مسئلۀ تناسخ، با رجعت  یم

بـه جسـم    یمعـاد جسـمان   ارتباط دارد.، یستدر وقوع آن ن يدیاست و ترد ییو روا یقرآن
را در  ين معـاد یار چنـ کـ ار مطلـق تناسـخ ان  کـ تناسخ است و ان اي همانند گونه، به يعنصر

، عالمه مصباح، یئعالمه طباطبا، يد مطهریشههمچون  ین مباحث در آثار بزرگانیدارد. ا یپ
ل ن ابطـا یبـراه « از جملـه  یمقـاالت  و ،یاضیاستاد ف یالنفس فلسف علمتاب ک، یاهللا سبحان تیآ

در بـاب معـاد    یپژوهشـ «، یم قربـان یرحـ  ، نوشـتۀ »نقـد  ه: در بوتۀیتناسخ در حکمت متعال
ه هـر  کـ مطرح شده  یصادق دیمج، تألیف »تناسخ و نفس«و  کزادیعباس ن ، به قلم»یجسمان

ناسـخ و معـاد و   ح تین مقاله ضمن توضـ یاما در ا ؛اند به آنها پرداخته ویژه يردکیدام با روک
امـل معـاد   کن ییو با تب یابیه ارزیمت متعالکح یمبان ها را بنا بر ان اقسام آنها، انواع دیدگاهیب

 ایـم  ایـم و کوشـیده   کـرده  یبا رجعت و اقسام تناسخ بررس را اش رابطه، یروحان  - یجسمان
امـل تناسـخ و   کن یـی بـه تب  نخستن منظور ی. به همدهیمها ارائه  ن رابطهیاز ا یاملکل یتحل

  ایم. کرده یآن دو را بررس يها سپس رابطه و تفاوت و پرداخته یمعاد جسمان



   ۷۷ يتفاوت تناسخ با معاد جسمان

  تناسخ
ه کـ  يگـر یز دیـ چ ۀلیز به وسیک چی ردنکل یا زای و 1انتقال يبه معنا» نسخ« واژةتناسخ از 

ـ یله نـور خورشـ  یه بـه وسـ  یل شدن سایشود مانند زا یل شده مین آن زایگز يجا ن ید و از ب
 2.باشد یم يریله پیبه وس یرفتن جوان

ـ   یالتناسخ عبارة عن تعلّق الروح بالبدن بعد المفارقۀ من بدن اخر من غ ن یر تخلّـل زمـان ب
ـ  بـدن  من نفس انتقال... 3ن الروح و الجسدیب یالذاتن للتعشق یالتعلق  لـه  مبـاین  بـدن   یإل

 الحیـوان  غیر أو آخر حیوان یإل نفسه ینتقل و حیوان یموت بأن النشأة هذه فی عنه منفصل
 أعنـی  التناسـخ ... 4بالبرهـان  مستحیل هذا و بالعکس أو األشرف یإل األخس من کان سواء
  5. بدن یإل بدن من الشخصیۀ النفس انتقال

لسـوفان دوران باسـتان و   یاعتقاد به آن، بـه ف  شۀیند و ریگو یسخ را، تناسخ ملکن نوع تنایا
ران، کـ ه متفکـ معلول آن است  ،ن اعتقادیتوان گفت ا یم .گردد یمازم بیاتب و مذاهب قدکم

  رده بودند.کخلط  را با هم نبرده و آن دو ی ان معاد و تناسخ پیم بنیادینبه تفاوت 
داننـد   ینژاد م ییایآر يار هندوهاکاعتقاد به تناسخ را در اف ۀیش اولیدایمورخان، پاغلب 

ه کـ ن نظرنـد  یبر ا نیز یالبته برخ 6د.شزم یهندوئ بنیان اصلی فلسفۀ،بعدها  همین اعتقاد، هک
  7هند تعلق دارد. ۀیان اولیبه بوم نیست و ییایاعتقاد به تناسخ، مربوط به اقوام آر

ـ اابـت اسـت. از   عـام و ث  یعیقانون طب کیدگاه هندوان، قانون تناسخ یاز د  يرو بـرا  نی
عفـو و   ،ا شـفاعت یـ ز توبه و انابه و یو ن نیست اي يگونه قضاوت و داور چیه یاعمال انسان
ج یل و نتـا و معلـول علـ   يقهـر  جـۀ یرا اعمـال، نت یندارد؛ ز ییپروردگار معنا سويغفران از 

ه گناهـان  ک یسانکثابت است.  دان وین آنها در عالم وجود، جاویمقدماتی هستند که رابطۀ ب
ـ ا پایـان یـافتن  ه پـس از  کـ اسـت   كهولنـا  يها بشان دوزخینص ،اند ردهکرر و مستمر کم ن ی

جـۀ ارتکـاب   یی در نتآدم. ابندی یتجسم م گوناگونال کاَش به ،ندهیآ يها یدر زندگ و دوران،
گناهـان   ۀجـ یدر نت؛ شـود  یجـان مـ   یب يموجودل به یبازگشت تبد ار، در مرحلۀیگناهان بس

از  یناشـ  یاب معاصـ کجۀ ارتیو در نت یابد مید یظهور جد يا البد پرندهکاز گفتار در  یناش
 کیـ ب قتلِ کند. مرتک یات مید حیتر تجد پست ان دراز در طبقۀیشه در طول سالیندمغز و ا

ند. ک یظهور م يسوسمارها و جانوران موذ ،ها یافع ها، کر عنکبوتین، هزار مرتبه در پبرهم
شـوند.   خوار مـی  ل به درندگان گوشتیتبد ،برند یگران لذت میه از آزار دادن دک یاشخاص

دزدان و ؛ امـا  شـوند  یها مـ  رمکل به یتبد ،ممنوع خورده باشند يحرام و غذا کسانی که لقمۀ
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 ؛شـوند  یمـ  ییموش صحرا ل بهیدانه تبد کیدن یدزد يبرا اند، ه موجب اتالف نوعکاشرار 
اه بـه  یـ گ شـۀ یا ریـ وه یک میدن ی؛ براي دزدشوند یم يل به ببریاسب تبد کیدن یدزد يبرا

دن یـ دزد يشوند و برا یم یزن، خرس کیربودن  ينند، براک یمون ظهور مجدد میصورت م
  8.یابند تبدل می يا به بزمجه ي،گاو

بـه   یرده و در هر جا صورتکت یز سرایملل و اقوام ن دیگران به یاعتقاد به تناسخ از هند
 ییخطـاب بـه چهارپـا    دهنـد،  نسبت مـی  امیم خیحکرا که به  ین رباعیخود گرفته است. ا

  ناگهان وارد مدرسه شد:ه کاست 
  شـته گ» بل هم«رفته و باز آمده  يا
  شت زعقـب در آمـده دم گشـته   یر
  

  هـا گـم گـــشته    ـان نـامینامت زم  
  ناخن همه جمع آمـده سـم گشـته   

  9.است یدر بالد اسالم يتناسخ در زمان و دةید عقاز وجو ینشاناین رباعی،   

 اقسام تناسخ
تـوان آن   یمـ  یاول يبند میتقس کیه در کدارد  یا انتقال ارواح به ابدان، اقسامی یکتناسخ مل

  10رد.کم یرا به دو قسم مطلق و محدود تقس

  تناسخ مطلق .۱
گـر و از بـدن   یبـه بـدن د   ین جهان از بدنیدر همه نفس کتناسخ مطلق عبارت از آن است 

ن اعتقـاد  یـ ابـد. ا ی انتقـال شـه  یهم يبـرا  و وقفه یدوم به بدن سوم و از سوم به چهارم و... ب
  ه به تجرد روح از بدن اعتقاد نداشتند.کفالسفه است  يمنسوب به قدما

 تناسخ محدود .۲
ن نـوع تناسـخ   یآنها. ا ، نه همۀاز نفوس باشد یبعض ویژةه انتقال، کتناسخ محدود آن است 

 يا ه نفـس سـرانجام بـه مرحلـه    کچرا فراد و هم از جهت زمان محدود است؛هم از جهت ا
ن تناسخ خـود بـر دو قسـم    یوندد. ایپ یاز از بدن به عالم نور و عقل مین یه بکد یخواهد رس

  .يتناسخ صعود و یاست: تناسخ نزول

  الف) تناسخ نزولي
اشند، پس از مـرگ  ده بیمال نرسکبه حد  یو علم یجهان در بعد عملن یه در اک ییها روح

مسـانخ بـا آن مرتبـه     يالبـد کبـه   ،ه دارنـد ک یمال و نقص خود و صفاتک با توجه به مرتبۀ
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بـا   ،انـد  شـده  یب گناهـان که مرتک چنان آنها شوند. كها پا یرگیها و ت یوندند تا از پستیپ یم
به عالم نـور   ،مالکدن به یشوند و پس از رس یه میفند، تصکن یتحمل می و مرارتی که سخت
 یه روح از مرتبه و صـورت آدمـ  کچرا ؛ندیوگ» یتناسخ نزول«ن نوع تناسخ را یا پیوندند. می

  شود. یمنتقل م يا جمادی ی، نباتیوانیتر ح نییبه صورت پا
بـه چهـار قسـم،     ،ردیـ گ یق مـ ته به نـوع بـدنی کـه روح بـه آن تعلـ     ن قسم تناسخ بسیا
  شده است: يگذار نام
  ؛ابدیانتقال  ،دارد یه صورت آدمک يالبدکبه  یانسان يالبدکه روح از کآن است  :. نسخ1
 یه فاقد صورت انسـان ک يگرید یوانیالبد حکبه  یالبد انسانکه روح از ک: آن است مسخ .2

  منتقل شود؛ ،است
  ابد؛یانسانی به جسم نباتی انتقال البد که روح از کفسخ: آن است  .3
  .برود يبه جسم جماد یالبد انسانکه روح از ک: آن است رسخ .4

 يتناسخ صعود )ب
بـه ابـدان اشـرف صـورت      ، انتقـال از ابـدان ادون  ین نوع تناسخ برخالف تناسخ نزولیادر 
 يشتریه استعداد بک ید به بدنیبا نخسته روح کمعتقدند  به این نوع تناسخالن رد. قاییگ می
تـر   فیشـر  يرهـا کیو بـه پ  یابـد امـل  کت رفته رفتهات دارد افاضه شود و سپس به یح يبرا

 یبـدن  یف و مسـتدع یضع ،افاضه ينها روح را در ابتدایند. اکامل حلول کمسانخ با روح مت
ي قبـول  بـرا  ين مرتبـه وجـود  یتـر  اه مناسـب یمعتقدند گو  دانند یساده و مناسب با خود م

و شـرافت   یدگیـ چیافت و از پیامل کر نبات تکیروح در په ه است و پس از آنکیات اولیح
 يهـا  ب به گونهیطور به ترت نیتر و هم املکاه یاه خاص به گید، از آن گشدار ربرخو يباالتر

شـود. در   یم یوانیح کرةیی، وارد پوانیح ۀابد و تا وصول به مرز رتبی یانتقال م یاهیمل گکا
 ینفس در هـر مقطعـ   ي،ر صعودیه در سک اند مراتب گوناگون يوانات دارایز حین مرتبه نیا

رم و کـ  سـپس ر پشـه،  کـ یوارد پ را دارد، براي نمونه نخسـت وان یاز ح ویژه يرکیپ ياقتضا
  رسد. یم یانسان ۀبه مرتب سرانجامشود تا  یگر میوانات دیسپس ح

  د:یگو ین میتناسخ چن گونۀ نیدربارة ا اصدراملّ
د هو یض الجدیبالنقل من جهۀ الصعود. فزعموا ان االولی بقبول الفن یهما مذهب القائلیوثان

ستدعی نفساً اشرف وهـی الّتـی جـاوزت الـدرجات     یر، وان المزاج االنسانی یالنبات ال غ
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ض علی النبات فتنتقل فی انواعه المتفاوتـۀ المراتـب   یفیۀ. فکل نفس انما یوانیۀ و الحیالنبات
وان کالنحـل  یالی المرتبۀ الُمتاَخمۀ الدنی مرتبۀ من الحمن االنقص الی االکمل حتی تنتهی 

ۀ منها الی االعلی فاالعلی حتی تصعد یوان کالدود مترقینتقل الی المرتبۀ االدنی من الحیثم 
  11لها.ها من المرتبۀ المتآخمۀ یالی رتبۀ االنسان متخلصۀ ال

ه در تناسـخ  کـ  یدرحـال  ؛اه اسـت یـ گ ی،ات و باب االبواب زندگیح ةدرواز ،هین نظریا بنا بر
 يت جـوهر کـ حر ۀیـ بـه نظر  بسیاريه شباهت ین نظریانسان بود. ا اي چنین دروازه ،ینزول

ت و از نقـص بـه   ي مادي در پرتو حرکت جوهري از قـوه بـه فعلیـ   ایل است اشیه قاکدارد 
ان تناسـخ  یـ شـود. تفـاوت م   یل مـ یوان و سپس بـه انسـان تبـد   یاه به حیرسند و گ یمال مک

امـل بـه صـورت گسسـته و     کبـر تناسـخ، ت   ه بنـا کدر آن است  يت جوهرکبا حر يصعود
وسته و نـه بـه   یپ گونۀو تحول به  ی، دگرگونيت جوهرکاما در حر شود؛ یوسته انجام میناپ

  12.یابد تحقق میگر، یبه بدن د یاز بدن یصورت انتقال روح

  هيتناسخ فرقة
پس از پایان این زندگی، به بـدن دیگـري   اند که روح  رأي باره هم عموم فرق اسالمی در این

گردد، و دانشمندان شیعه و سنی با صراحت تمام، عقیدة تناسخ را کـه یکـی    این جهان باز نمی در
» اهـل حـق  «به نـام   یان تنها گروهیاند. در این م از خرافات ادیان باستانی هند است، باطل ساخته

کننـد و   یم یه و... زندگیه، ترکیبالکان، سور ران،یاز ا ییها هستند که به صورت پراکنده در بخش
 زنند، به صراحت از اعتقاد یاگرچه از به کار بردن واژة تناسخ و اظهار اعتقاد به آن سر باز م

حات یهـا و تصـر   کنند. با دقـت در نوشـته   یجامه شدن دفاع م به ش به دونادون و جامهیخو
  13د.شو یم ن آن با تناسخ کامالً آشکاربود یکیو  ین موضوع، همسانیآنان دربارة ا گوناگون

  ابطال تناسخ
را بـه   یکـ ملآن اسـت کـه تناسـخ     هنگـام اکنون  .آشنا شدیم یکمل تا اینجا با اقسام تناسخ

در  .قرار دهـیم  یبحث و بررس کانون ،هر یک یبدون در نظر گرفتن ویژگو صورت جامع 
  .مینک یان میبدو دلیل را اند،  بیان کردهابطال تناسخ  يکه برا ادلّۀ بسیارياز میان ن نوشتار یا

  ١٤ق دو نفس به يك بدنتعلّ. ۱
و  استتعلق دو نفس به یک بدن و اجتماع دو روح در یک تن  ،مطلق قول به تناسخِ ۀالزم

  :دو اصل مطرح کرد پذیرفتنتوان با  یاین برهان را م
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 کسـب  یشایسـتگ و  یگـاه کـه آمـادگ    آن ،یو انسان یحیوان ،هر جسمی اعم از نباتی .1
اسـت کـه هـر     آنزیرا مشـیت خـدا   کند؛  دریافت میاز مقام باال  نفس را نفس داشته باشد،

، یخواهـان نفـس نبـات    یصورت سلول نبـات  در این ممکن را به کمال مطلوب خود برساند.
نیـز   و قطعـاً  است یخواهان نفس انسان ی، و جنین انسانیخواهان نفس حیوان یحیوان ۀنطف

  .شود هایی انجام می دریافتچنین 
یـا جنـین انسـان تعلـق      ییا حیـوان  ی، به جسم نباتي، نفس ویهر گاه با مرگ انسان .2
تعین و حیات متناسب با آن  ،صتشخ ینوع يجسم و بدن مورد تعلق این نفس، دارا ،گیرد

  خواهد بود.
 :ق بگیـرد به یک بدن تعل دو نفس در تناسخپذیرفتن این دو مقدمه مستلزم آن است که 

 يشـود و دیگـر   یاز جانب آفریدگار اعطـا مـ   ینفس خود آن جسم که بر اثر شایستگ ییک
 اجتماع دو نفـس در یـک بـدن از دو نظـر باطـل اسـت: اوالً       نفس مستنسخ از بدن پیشین.

ده نـدا گـزارش   یچنـین انسـان  از کنون تـاریخ  ی است، و تاکخالف وجدان هر انسان مدرِبر
 یالزم است که از نظر صـفات نفسـان   ثانیاً 15.و نفس بوده باشددو روح و د یاست که مدع

 یشود و یا به کسـ  یآنجا که از طلوع آفتاب آگاه م ؛ براي نمونهدو وصف مشابه باشد يدارا
بـه عبـارت    16.در یک آن در خـود بیابـد   و باید این حاالت را به طور مکرر ؛ورزد یعشق م

دو تعـین و دو ذات، در یـک    ،دو شخصـیت  وجودتعلق دو نفس به یک بدن،  ۀنتیج ،دیگر
زیـرا   ؛دشـو واحـد   ،این است که واحد، متکثر و متکثـر  اش انسان است، و در حقیقت الزمه

بنا  یول ؛وحدت، داشتن نفس واحد است ۀاست و الزم ییک فرد از انسان کل ،یفرد خارج
 .باشـد  یانسـان کلـ  دو فـرد از   داراي باید طبعاً و دو نفس است يدارابدن تناسخ،  ۀبر نظری

ایـن فـرض عـالوه بـر      17.این همان اشکال واحد بودن متکثر و یا متکثر بودن واحد اسـت 
دارد و آن اینکـه بایـد هـر انسـان در هـر       يمحـذور دیگـر   ،اینکه از نظر عقل محال اسـت 

  باشد. یو دیگر صفات نفسان یدو اندیشه و آگاه يدارا ،يمورد

  ميان نفس و بدن ينبودن هماهنگ. ۲
و میـز از   یترکیب صندل همانندهرگز  و واقعی و حقیقی است ترکیبی ،کیب بدن و نفستر

بلکه باالتر از آنهاسـت   ؛نیست ییو نیز مانند ترکیبات شیمیا ،)یچوب و میخ (ترکیب صناع
هماهنگ  یهمین وحدت، نفس انسان دلیلبه  آید. به شمار میوحدت میان آن دو  اي گونهو 
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، ی، نوجـوان ی، کـودک ينـوزاد  یرود، و در هر مرحله از مراحل زندگ یبا تکامل بدن پیش م
 ۀبـه مرحلـ   رفتـه رفتـه  هـا   دارد که قوه اي ویژگیخود شأن و  ي، برایو فرتوت ي، پیریجوان

کنـونی  در این صـورت نفـس بـا کمـاالت      د.یابن یشدن م ها حالت د و تواننرس یفعلیت م
هنـگ  امتحـد و هم  یو جنین انسـان  یحیوان ۀفو یا نط یتواند با سلول نبات یچگونه م خود،

، در نخستین مرحله نیجن که نفس از نظر کماالت به حد فعلیت رسیده و بدن یدرحال ؛دشو
  سد:ینو ین میچن اسفارتاب کدر  ملّاصدرالذا  از کماالت است و تنها قوه و توان آن را دارد.

 ممتنـع  وذلـک  بالقوة بالفعل هو بما ء الشی وکون بالفعل اآلخر و بالقوة أحدهما کون یلزم
 بالفعـل  أحـدهما  أمـرین  بین یستحیل الطبیعی والترکیب اتحادي طبیعی بینهما الترکیب ألن

  18.بالقوة واآلخر

  يوتكتناسخ مل
نامیـده   یوتکـ نـدارد و تناسـخ مل   یکـ بـا تناسـخ مل   یچ ارتبـاط یه هک تناسخاصطالح دیگر 

کـه مناسـب بـا     یخاصـ  یصورت مثالل گرفتن نفس انسان به کش عبارت است از ،دشو می
ز یـ ن یو بـاطن  یرا تناسـخ متصـل، اتصـال    یوتکـ ات و اعمال اوسـت. تناسـخ مل  کات، ملین
  مطرح است: یوتکتناسخ مل گونهدو 19خوانند. یم

ر از انسـان  یغ یاو به بدن یوتکبدن مل یول: ماند یخود م یبر ظاهر انسان يبدن ظاهر. 1
  شود؛ یل میتبد

ل شـدن  ی؛ ماننـد تبـد  نـد ک یر مـ ییـ ز تغیاو ن يبدن ظاهر ،یوتکر بدن ملییعالوه بر تغ. 2
ت یـ م ممنوعکـ ا به سبب مخالفت با حین دنیمون در همیل به میاسرائ یاز افراد قوم بن یبرخ
م  فَقُلْنَا السبت یف منْکُم اعتَدوا نَیالَّذ علمتُم ولَقَد«: در روز شنبه يریگ یماه ةً  کُونُـوا  لَهـرَد قـ 

ئ65: بقره( »نَ.یخَاس(  

  يوتكتناسخ مل يبررس
زاده  اهللا حسـن  تیـ آدارد.  ياهر کتاب و سنت سـازگار ن نوع تناسخ با ظیه اکتوان گفت  یم

  ند:یفرما یباره م نیدر ا یآمل
مختلـف   يها ات نفس است به صورتکقت، ظهور ملیاول در حق يبه معنا یوتکتناسخ مل

نفـس اسـت و    يمـاالت اخـرو  کن از یه اکات نفس در نزد ذات نفس، کمناسب با آن مل
 یسع ما إِلَّا للْإِنْسانِ سیلَ وأَنْ«د یفرما یه مکثمرات منشأ اول و موافق با قول خداوند است 
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ـ تعبن مطلب به تمثّل یز از ایات نیدر روا )40و  39(نجم: » يرَی سوف هیسع وأَنَّ ر آورده ی
ـ و بـه ا اشـته  که عامل او آنها را کمزرعه نفس است  يات بذرهاکن ملیشده است و ا ن ی

ـ بل ؛ستندین ابدان خارج از نفس نیو ا ده است؛ییصور از آنها رو ه قـائم بـه نفـس و از    ک
  20نند.ک یر میه به تجسم اعمال تعبیالمک يها تابکن تمثل یند و از ایمنشئات او

 معنـا کـه نفـس بـه حسـب نشـئۀ      ن یتناسخ به ا 21د:یفرما یم ین تناسخیچن دربارة صدرالّام
ستشـان  به حسب اخـتالف و مراتـب پ   يا جمادی یا نباتی یوانیآخرت مصور به صورت ح

و  تحقـق یافتـه  شف و شهود، ک ۀه نزد ائمکاست  يه امرکبل ست؛یق نیباشد، مخالف با تحق
تـاب و سـنت بـر    ک ملل ثابت شده است و ظاهر نصوص ع ویدر نزد اهل حق و ارباب شرا

  خداوند در قرآن: هاي  مانند فرموده ؛ندک ین مطلب داللت میا
رَدةَ  منْهم وجعلَ هیعلَ وغَضب اللَّه لَعنَه منْ اللَّه عنْد مثُوبۀً ذَلک منْ بِشَرٍّ أُنَبئُکُم هلْ قُلْ« الْقـ 

ک  الطَّاغُوت وعبد رَیوالْخَنَازِ کَانًـا  شَـرٌّ  أُولَئـأَضَـلُّ  منْ  و عـ  اءو بِ  سـ ؛60(مائـده:  » لِیالسـ(  
»لَقَدو تُمملع ا نَیالَّذوتَداع نْکُمم یف تبفَقُلْنَا الس مةً  کُونُـوا  لَهرَد قـ  ئ ؛ 65(بقـره:  » نَیخَاسـ(
»کذَل مزَاؤُهج منَایبِآ کَفَرُوا بِأَنَّهقَالُوا اتا کُنَّا أَإِذَا وظَامفَاتًا عروثُونَ أَإِنَّا وعبخَلْقًا لَم دـ ج » داًی

  ).98(اسراء: 
 برسـد  ذهـن  به است ممکن اینجا در »مثْلَهم یخْلُقَ أَنْ  علی قادر«د یفرما یه بعد که میبا توجه به آ

 ،قیامـت  در بشر فرد یک پس آن. عین نه دانسته، پیشین خلقت مانند را بعدي خلقت خداوند که
  :سدینو یم زانیالمدر  علّامه طباطبائیاو.  خود نه بوده، دنیا در که است يفرد آن انندم

 نـه  ،کردند نکران انکارش میم که است بدن در تنها بودن مانند و تشبیه گوییم یم پاسخ در
 و اسـت،  آخرت در هم و دنیا این در هم انسان شخصیت و وحدت حافظ که یآدم جان
ـ  مـالك  يآر .آن ماننـد  نه است، يدنیو انسان عین یآخرت انسان جهت بدان  بـودن  ییک

 سبحان يخدا نزد هم آن که اوست یانسان نفس همان ،آخرت و دنیا در یتق فرزند حسین
 آخرت در جدید بدن به نفس آن یوقت و د،شو ینم باطل و معدوم مردن با و است محفوظ

 نیز دنیا خود در که همچنان ؛شد خواهد دنیا در حسین بدن همان بدن این باز ،گرفت تعلق
  22.بود یتق پسر حسین همچنان او و شد عوض اجزایش ۀهم با بدنش بار چند

رَّةٍ  أَولَ خَلَقَکُم وهو ءیشَ کُلَّ أَنْطَقَ يالَّذ اللَّه أَنْطَقَنَا قَالُوا نَایعلَ شَهِدتُم لم لجلُودهم وقَالُوا« مـ 
ـ  تَشْـهد  ومی«)؛ 21(فصلت: » تُرْجعونَ هیوإِلَ نَتُهم  هِمیعلَ أَ أَلْسـیـ ویدهِم  م لُهـجأَرا  و کَـانُوا  بِمـ 

  .)24نور:.»(عملُونَی
اسـت و از   ین تناسـخ یشاهد تحقق چن یهمگ دادن پوست و زبان و دست و پا یگواه

  :بدین قرارند ،نندک ید مییأن نوع تناسخ را تیه اک یثیاحاد ۀجمل
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 تنامون وکما تموتون تعیشون کما«: کقوله؛ »مختلفۀ وجوه علی الناس یحشر«: فکقوله
 و القـردة  عنـدها  یحسن صورة علی الناس بعض یحشر«:  قال أنه عنه روي و23؛»تبعثون

 الناس یلبسون«؛ »حمار رأس رأسه و یحشر - الصالة أفعال فی اإلمام خالف من«؛ »الخنازیر
  .»کالذئاب قلوبهم و الضأن جلود

در محـدودة   یوتکـ ه تناسـخ مل کـ ندارد؛ چرا یکمل یبا تناسخ یچ ارتباطین نوع تناسخ هیا
گونه تناسخ بـه   نیۀ ایوجه تسم ست.یمطرح ن يدهد و در ابدان ماد ینفس رخ م یمرتبه مثال

ز یـ ن یمتصـل و اتصـال   يهـا  اربرد واژهکـ نـدارد و   یه بـه بـدن ربطـ   کن است ی، ا»یوتکمل«
مثال، در ذات خـود بـا    ۀه روح در مرتبکست، بلیار نکدر یقت انتقالیه در حقکروست  نیبد

ات و افعـال خـود در   کـ ات و ملیـ متناسب با ن یلکشود و به ش یمتحول م يت جوهرکحر
اصـطالح   ،یکرا تناسخ ملیز دارند؛ كاند و تنها در اسم اشترا ن دو معنا جدا از همید. ایآ یم
از  ملّاصـدرا ش از یه تا پـ ک یحال در ؛اند رباز به آن اعتقاد داشتهیاز د افرادي هکاست  يا ژهیو

  24امده است.یان نیبه م یسخن یوتکاصطالح مل

  معاد
 یـاد شـده   ه با توجه به مطالـب کاست  گفتنی ،یروحان – یمعاد جسمانبحث  طرحاز  پیش
ا یـ خداونـد   يعود روح بـه سـو   ي، معاد را به معنافرار از تناسخ يبرا نایس ابنمانند  یبرخ

امـت را  یق  یجسـمان  يها و دردها روح به بدن. او لذت بازگشتد؛ نه ندان یعالم مجردات م
ق یتشـو  يه شـارع بـرا  کـ شمارد  یجاز و استعاره مم از آنها سخن گفته شده،عت یه در شرک

بـا   25.ل شده اسـت متوس آنهابه  ،ردار زشتکو ترساندن آنها از  کین يارهاکعموم مردم به 
با عقـل و   یحانهرچند معاد روگفته که گر از آثار خود به صراحت ید یدر برخ این حال او

ق شـرع و  یـ جـز از طر  ،عت بر آن داللت داردیه شرک یاست، معاد جسمان پذیر اثبات فلسفه
بـه  ، گـر خـود  ید آثار یدر برخ او هکنیا جهدرخور تو 26.ستین پذیرفتنیصادق  اخبار مخبرِ

، کـه  سـت یبـر آن ن  یلینها دلتکه ن یهیتوج رده است؛ البتهکه یرا توج یمعاد جسمان يا گونه
 ،هردکـ ارائـه   یاز معاد جسـمان  سینا ابن هک يریندارد. تصو يسازگار ینیبا نصوص د هرگز

اند) پـس از مـرگ، بـه     دهینرس ید عقلکه به مرحله تجر یفوس ناقص (نفوسه نکن است یا
 يو تنهـا از آن جـرم بـرا    بـه شـمار آینـد   ه نفس آنهـا  کآن یب ؛رندیگ یتعلق م یاجرام آسمان

ه در کـ را  ییهـا  هـا و عـذاب   تامت و لذیو احوال قبر و ق، درنیگ یم ياریش یالت خویتخ
 ینا ناشـ یس ان ابنین بیا 27.نندک یم كنسبت داده شده، ادرا یجسمان يها عت به صورتیشر
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 يهـا  صـورت حالـت،   نیه در اکاست؛ چرا یالیخ يها ال و صورتیخ ةدانستن قو ياز ماد
خـود را   يا نـار ی يند و تصورات نوریابو حلول  انطباعدارند تا در آن  یاز به محلین یالیخ

 .ندارکن یا يبرا مکانی شایسته یه اجرام آسمانک ،داشته باشند
همـه   میریم میه ما ک یهنگام معتقدند یعنیفقط شدند؛  یل به معاد جسمانیز قاین یبرخ

شود، هم ماده آن بـه هـم    یه اگر متالشکموتور برق  کیدرست همانند  یابد؛ پایان میز یچ
ن موتور یا ةشد یمتالش يز اجزاینگام رستاخن رفته است. در هیآن از ب يخته، و هم انرژیر

پوشـد و   یات مـ یـ و لبـاس ح شـود   یوند داده میو به هم پ يآور بدن انسان جمع یعنی ،برق
، بـه آن  ه از آثار موتور برق اسـت کبرق  يهمانند انرژ ،ه از آثار خواص آن بودکروح  طبعاً

ل نبـودن بـه وجـود    قایـ  فقط وارد است، یمعاد جسمان بهه ک یالکن اشیتر مهم .گردد یمباز
اسـت؛   ياگونه از آخرت و انسان اخرویدن يریتصو نیز ارائۀو انسان است  يروح مجرد برا

ا و بدن یند. عالم آخرت با عالم دنکهمان را بنا  دوبارهو  ویران،ا را یه خداوند دنکست یبنا ن
  دارد. يو جوهر بنیادینتفاوت  يویبا بدن دن ياخرو

  يروحان  يمعاد جسمان
ه بر این باورند که معاد انسان هم جسمانی اسـت  مان محقق و فیلسوفان متألگروهی از متکل
حضور » روحانیـ   جسمانی«این دیدگاه، آدمی در آخرت با وجودي  پایۀبر . و هم روحانی

اسـت و   یساحتاست؛ زیرا انسان موجودي دو یساحتیابد و حیات اخروي او حیاتی دو یم
 سـاحت نسـبت بـه    انسـان روحانی  ساحتاند. هرچند  او دخیل در حقیقت ،ساحتهر دو 

آن را از حقیقــت انســان خــارج  ، جســمانی ســاحتت فرعیــاش اصــالت دارد،  جســمانی
  :مطرح استدگاه ین دیا ن دربارةییسه نوع تب سازد.  مین

کـه   ياما الزم نیست همان بدن دنیو نیز مادي است؛گردند و بدن  یم . روح و بدن باز1
 باشد و يباشد، بلکه اگر همان بدن دنیو ياز آن در بدن اخرو یدر قبر گذاشته شده یا جزئ

یـا اگـر بـدن دیگـري      و، باشد همراهش ياز بدن دنیو ئیجز یول ،اشدب ياگر بدن دیگریا 
 اند؛ اشکال یب ، هر سه صورتبا آن نباشد نیز ياز بدن دنیو باشد و جزئی

ست کـه در قبـر   همان بدن ا این بدن اما ؛است يگردند و بدن ماد یمباز روح و بدن  .2
  گذاشته شده و یا جزئی از آن را همراه دارد؛

نـه بـدن دیگـر کـه      28،اسـت  يهمان بـدن دنیـو   گردد و بدن عیناً یمباز روح به بدن  .3
  اول را دارا باشد. ياز بدن دنیو يصد غیر از آن باشد و نیز نه بدن دیگر که، مقداردرصد
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و متفـرق   يماد يگرد آمدن اجزا يمعاد به معنا 29،معتقدنددگاه اول و دوم یبه د یالنقا
 ۀکـه در زمینـ   را آیـات قـرآن   ۀسـپس همـ   خواهد بود؛بدن  یاصل يحول اجزا يویدنبدن 

کـه   ؛ بدین معنـا اند خود کرده پذیرفتۀدلخواه و  يحمل بر معنا اند، نازل شدهقیامت و بعث 
  .گیرد یم تعلق او به آیند و روح، از عالم مجردات یبدن گرد م يمتفرق ماد ياجزا
 ؛دنیـوي اسـت   يایـن حشـر   هکا؛ چرتوان حشر و آخرت نامید یرا نم يچنین چیز لبتها

  به جهان ماده، حرکت و دار تحصیل، نه آخرت و سراي پاداش. بنابراین بازگشـت   یعنی بازگشت
لـوازم   قهـراً  ،مـادي باشـد  در آخـرت  اگر بدن انسـان  . توان معاد نامید به بدن مادي خاکی را نمی

در آن  .نیسـت  ین لوازمیاز چن یسخن  آخرتدانیم در  یبا اینکه م ؛خواهد داشت زیرا ن ماده
بـه عـالوه در قـرآن سـخن از تبـدیل،       .شـود  یها و زمین درهم پیچیده م روز طومار آسمان

ـ ب قَـدرنَا  نَحنُ«ال تعلمون) است:  دانید (ما یکه نم يجدید، و چیز يانشا وت  نَکُمی ا  الْمـ مـو 
  )61و  60(واقعه:  .»تَعلَمونَ لَا ما یف نْشئَکُمونُ أَمثَالَکُم نُبدلَ أَنْ علَی نَیبِمسبوق نَحنُ

ئَکُم  و« جملـه  در ما د، کلمـۀ یفرما یفه میه شرین آیل ایذ زانیالمدر  علّامه طباطبائی نُنْشـ 
 است عطف جملۀ . بنابراین این جمله،است خلقت آن از مراد و ،موصوله »تَعلَمونَ ال ما فی
 مـا « ییعنـ  ؛ننشـئکم  ان یوعل امثالکم نبدل ان یعل: است چنین کالم تقدیر و نبدل، ۀجمل بر

 بـر  و کنـیم،  شما گزین جاي را شما مانند دیگر ینسل که کردیم مقدر اساس این بر را مرگ
 دیگـر  خلقـت  آن و اسـت،  چگونـه  دانیـد  ینمـ  که دهیم دیگر یخلقت شما به که اساس این

  30.»نیست دنیا ناپایدار یهست جنس از که یآخرت یهست از است عبارت
 مادهدیگر از وجود را داراست که از  اي گونه ،جهان آخرت هکد یآ ین به نظر میپس چن
 یاسـت مـرگ و معـاد حرکتـ     یبـدیه  .همراه داردبه ه ماده لوازم خود را ک؛ چرابیرون است

از . یو بـدن خـاک   يبه خلقت ماد  نه بازگشت ؛خدا و جوار قرب اوست سوي به یبازگشت
 ؛است تا به سخن پذیرندگان آن همانندبیشتر به سخن منکران معاد  یانسخنن یچن يرو نیا

حیـوان   انسـان و نبـات و   ،يگوینـد: مـواد عنصـر    یمنکران معـاد و دهریـون مـ    بیشترزیرا 
آینـد و بـه    یگـرد مـ   يماد يدوباره همان اجزا ؛روند یمیرند و از بین م یسپس م ؛شوند یم

داننـد   ینمـ  ایشان هکاست  یحال ن دریا .دگیرن یم همان شکل اول یا نزدیک به آن صورت
کـه   يا گونـه بـه  حقیقت معاد عبارت است از ظاهر شدن باطن آخرت از درون این جهـان،  

فرق  ،یطبیع ياز وجود را داراست که با وجود ماد دیگر اي باطن جسد است و نحوه ،روح
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جـودي خـود بـه جـایی     نفس انسانی در مسیر تکامـل و اشـتداد و   31دارد. يو بنیاد یحقیق
قیامتی او خواهد بود، نـه همـان   بدن ِ ،سازد و این بدن خود را می رسد که بدنی متناسبِ می

  بدن خاکی.
 شـمندان یاندو  یمحققـان اسـالم   ،دگاه اویـ د بنـا بـر   اسـت.  رادملّاص از آنِدگاه سوم ید

اجسـام   کـه  به همـراه دارنـد،  تر  لیاصتر و  فیشر ين اجساد، جواهریه اک معتقدندمسلمان 
شـوند.   یهـا در هنگـام مـرگ خـارج مـ      ن بـدن یه از اکاند  یفیه ارواح لطک؛ بلنیستندم کمترا

ده شـدن آن ارواح  یـ جـز بازگردان  ، چیزيامت در نزد آنانیشدن و ق  ختهیار برانگکن، یبنابرا
مقام آن اجساد باشند و محشور شـوند   گر همانند آنها که قائمید ياجسادا ین اجساد و یبه ا

  32.تر است کینزد ،قتیتر و به حق خوب ين رأیست. این
در ازده اصــل، یــ 34اســفارتــاب ک، در دوازده اصــل 33المســافر زاد ۀدر رســال ملّاصــدرا

ـ  ةر سوریتفسو  37هیعرش 36،هیالشواهد الربوب 35،مبدأ و معاد يهـا  تابک هفـت اصـل و در    سی
. اسـت  مطرح ساخته یروحان  - یان معاد جسمانیب يبرا را شش اصل 38بیح الغیمفاتتاب ک
هـم از   ،ه انسان محشور در آخرتکن است یرد ایگ یاز اصول مزبور م ملّاصدراه ک يا جهینت

ه کـ اسـت   يزیـ ن همـان چ یـ است و ا يویجهت نفس و هم از جهت بدن، همان انسان دن
  .بر آن داللت دارند ینینصوص د
بـدین   یروحـان  - یمعـاد جسـمان  ات اثب ي، برااسفارتاب کدر  ملّاصدراگانۀ  ازدهیاصول 

  است: شرح
 ؛است وجودبا  اصالت. 1
 ز به وجودش است، نه عوارض آن؛یتشخص هر چ. 2
 ؛مراتب شدت و ضعف است يدارا ،وجود ةقت واحدیحق. 3
 کیـ رد و در یپـذ  یمـ  یاملکـ ت يت اشـتداد ک، موجود، حريت جوهرکبر اساس حر. 4

 د؛یاب یم ضعف راه شدت و مراتبِ ،موجود
 او؛ ةز به صورت اوست، نه به مادیهر چ تیئیت و شیهو. 5
 نه جرم او؛ ،به نفس اوست ،وجود و تشخص بدن. 6
وحدت او به نحوه وجـود او   ةبه وجود اوست و نحو يهر موجود یوحدت شخص. 7
نفـس   . بنـابراین بـا مجـردات متفـاوت اسـت     يوحدت موجودات مـاد ة نحو .دارد یبستگ

 ؛دشوه مبرا گر، از مادید یاده باشد و درحالمبه  متعلقِ یحال تواند در یم
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 و مربوط به نفس مجرد است، نه بدن؛ تجرد دارد ،الیخ ةقو. 8
ام آنها بـه نفـس،   ی، نه بدن و قاند و مربوط به نفس تجرد دارندز ین یالیخ يها صورت. 9

 ؛یاست، نه حلول يام صدوریق
جـاد  یت ماده اکه با مشارکگونه  ، همانيئات مادیال و هکو اش يمقدار يها صورت. 10

 ؛دشونجاد یفاعل ا ةماده با نقش و ارادت کند بدون مشارنتوا ید، منشو یم
در  ینفـس انسـان   یژگـ یشـوند. و  یم میتقس یعقل و ی، مثاليماد عوالم به سه عالمِ. 11

  ن عوالم را دارد.یا ۀن وحدت، همین است که در عیا ،موجودات ۀان همیم
انسان بودن اوست و  كر انسان است، مالیه صورت اخکنفس انسان  ،لواصن یا پایۀبر 

افتن اشـتداد و  یـ راه ن یهمچنـ  ن وجـود نفـس اوسـت.   یتشخص و وحدت انسـان بـه همـ   
سـازد؛   ینفـس انسـان وارد نمـ    یهمان نیبر وحدت و ا يا خدشه ،ا و آخرتیمال در دنکاست

 يد از جهـت وجـود  چنـ اوسـت؛ هر  يویـ ناً همـان نفـس دن  یت عنفس انسان در آخر یعنی
بـدن انسـان در    ،یسـوی از  .ده باشـد شـ ر ییـ تغ دچـار  و حاالت و عوارضش یافتهمال کاست

ص و وحـدت در بـدن، نفـس انسـان     یتشخ كرا مالیز 39است؛یهمان بدن او در دن ،آخرت
و  پرشـمار  ییهـا  بـدن  زندگیدر طول  و این دنیدر هم نفس ن جهت، هرچندیاست. به هم

همـان بـدن    ،يریه بدن در سن پکشود  یل وحدت نفس، گفته میبه دل کرده، کسب متفاوت
جسـم   کیـ  منزلـۀ ن اگر نگـاه را تنهـا بـه بـدن بـه      یاست. بنابرا یو نوجوان یدر سن جوان

ن آن؛ اما اگـر نگـاه را بـه    یاست، نه ع يویبدن دن مانند يبدن اخرو :م گفتیم، خواهیبدوز
 ،ل وحـدت نفـس  یـ م، بـه دل یانسان صاحب نفس است بـدوز  کیه بدنِ کبدن از آن جهت 

  است. يوین بدن دنیع يبدن اخرو: مییگو یم
ند؛ مانند لزوم ا ها لوازم نفوس ه آن بدنکبل ؛ستین ي، وجود استعداديابدان اخرووجود 

ه در کـ ؛ بلیسـت ، مقـدم بـر وجـود نفـس آن ن    يوجود بدن اخـرو  .هیصاحب سا يه برایسا
الزم و  یهمانند همراه ؛ردیان آن دو صورت گیم یه جعلکنید؛ بدون اان وجود، هر دو با هم

 ةمـاد بـه  نـه  و ز به صورت اوست یقت هر چیحق هک از آنجاه. یه و صاحب سایملزوم و سا
 ث صـورت یاز ح یول ؛است يوینه همان بدن دنیبع ،يبدن اخروه کتوان گفت  یپس م ،آن
از  نـه  ، ون است که از جهت صورتشیدر حشر بدن انسان ا كپس مال .هماد از حیث نه و

  .باشد ینه باقیبع ،هماد جهت
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 یجـاد خـارج  یو قـدرت نفـس بـر ا    یالیـ خ يهـا     ال و صـورت یخ ةبر اساس تجرد قو
 ة، قـو ياز بدن مـاد  ییفس انسان پس از جداه نکمعتقد است  ملّاصدرا، یالیخ يها صورت

ند و خود را به همـان صـورت   ک كرا در یامور جسمان تواند یال را همراه خود دارد و میخ
ز بـدن خـود را   یـ ه در خـواب ن کـ  ند؛ چنـان کل یتخ ،ردک یا احساس میه در دنک اي یجسمان

. نفـس انسـان   نـد ار افتـاده بود کاز  يحواس ظاهر ،ه در حالت خوابکنیبا ا ؛ردک یل میتخ
پس از مفارقـت از   یعنی؛ است يظاهر ۀگان همانند حواس پنج یباطن ۀگان حواس پنج يدارا
نـد. آن حـواس   ک ید و لمـس مـ  یـ بو یم ،چشد یم ،شنود یم ،ندیب یواقعاً با آن حواس م ،بدن
از بـدن بـا همـان قـوه      یینفس پس از مردن و جدا .اند ياصل و اساس حواس ظاهر یباطن
ند یب یدر گور شده م ن همان انسانِیند و خود را عک یا تصور میله، خود را مفارق از دنیمتخ

رسـد بـه    یه بـر او مـ  کـ  را ییهـا  هـا و عـذاب   رنج ،باشد یابد. اگر شقی یو بدن را مدفون م
عت به نام یدر زبان شر ها (این رنج ندک یل میبر بدن تصور و تخ یحس يها صورت عقوبت

ن ینشـ  باشـد، ذات خـود را سـازگار و هـم     ارکـ وکینو اگـر   )دشـون  یعذاب قبـر مطـرح مـ   
ه همـان  کند ک یم كن و غلمان ادرایحورالع ،انهار ،شده مانند جناته داده وعد يها صورت

ـ ا. ثواب قبر است از  یا بـاغ یـ قبـر،  «فرمـود:   رمکـ امبر ایـ ه پکـ قـت همـان اسـت    ین حقی
  40.»تآتش اس يها از گودال یا گودالیبهشت و  يها باغستان

 يامـور  امت،یاحوال قبر و قه کد شون است تصور کمم ،ان شدیه بک یبا توجه به مطالب
 دیـ گو یبـاره مـ    نیـ در ا ملّاصـدرا . دندر عالم واقع ندار یه تحققک اند یلیصرفاً موهوم و تخ

 ،مـت کافر اسـت و بـه حسـب ح   ک ،عتیداشته باشد، به حسب شر ين اعتقادیه چنک  یسک
تـر و   يا قـو ی، نسبت به امور دنيامت از جهت وجودیامور قبر و ق ملّاصدرابه اعتقاد گمراه. 

تحقـق  ن موضـوعات اسـت   یتـر  ه پسـت کـ وال یـ در ه يویـ دن يها را صورتیز؛ نددتریشد
ان ی. هم مشوند میتحقق ما در موضوع نفس یا مجردند و ی ياخرو يها ا صورت؛ امیابند می
 .وجـود دارد  يتفاوت فاحش و جد ،يو اخرو يویدن يها صورتان یو هم م ا و آخرتیدن

با ذات نفـس   يگریدو با واسطه  یکیند؛ شو یم كآنها با نفس ادرا ين گذشته، هر دویاز ا
  41ت.بدون وساطت آالو 

ه یـ توج ،یو فلسـف  یعقلـ  یبـا مبـان   یمعاد جسـمان  ریبر تقر افزون ،گذشت آنچهبر بنا 
مـت  کح یز بـا مبـان  یـ عذاب و ثواب آن آمـده اسـت ن  و  امتیقو  معقول آنچه در باب قبر
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رهـروان   ،ملّاصـدرا پـس از  بـود.   ملّاصـدرا  ،م متالهیکارات حکن مطلب از ابتیا .دشمحقق 
اصول  پذیرفتنرغم  بهمدرس،  یز همچون آقاعلین ین راه را ادامه دادند و برخیاو ا یمعرفت

در  مـدرس  42نـد. دکررا ارائه  یروحان - یگر از معاد جسمانید يریمقام، تفسواالم یکن حیا
رده کـ اعتبـار در عـود و معـاد سـاقط      ۀرا از درج يویبدن دن صدراسد: ینو یم ملّاصدرانقد 

رش یقابل حـاالت مختلـف پـذ    ،يویدن ةمجرد از ماد ياخرو يها بدن يه نزد وکچرا ؛است
 ۀشـ یستند. در اندیه مجرد نیون و فساد هستند و تنها از صور امتدادکات کصور و تجدد حر

ت و یـ هم بـه جهـت فاعل   يویاما بدن دن ؛ت قائم استیتنها به جهت فاعل يبدن اخرو يو
مقام همـان بـدن    یم عالیکانات حیدر ب ين بدن اخرویقوام دارد. بنابرا ،تیهم به جهت قابل

  43رد.یگ یبار دوم به آن تعلق نم ،لذا نفس شود، و میفاسد  خودل کبا عناصر متش يویدن

  يروحان - يبر معاد جسمان يم زنوزبرهان حكي
ه بـه  کـ بـه شـمار آورده    یاتیرا از جمله ضرور یمعاد جسمان يمدرس زنوز یم آقاعلیحک

مسـلمانان   يبرا یز در باب معاد جسمانیلذا برهان خود را ن ؛ستیازمند برهان نیچ وجه نیه
حجت بـه شـمار    یسانک يتنها برابرهان وي  .داند یحجت نم یان آسمانیاد دیگرروان یو پ

  44.اند وقوف نیافته یمعاد جسمان تغمبران محروم مانده و به ضروریمات پیه از تعلکد یآ یم
 45ند:ک یان میسه اصل را ب ،خود یاثبات معاد جسمان يشان برایا

دو  يد دارایبا  یم یقیب حقکتفاوت است. مر يبات اعتبارکو مر یقیبات حقکن مریب .1
اسـت کـه    صـورت  ،جـزء دوم  وال استعداد و قوه است وی، هی: جزء اولباشد يجزء جوهر

 یقیمرکب حقتحقق  ك. مالاستوقوع جزء بالتحصل  موجبت و یمنشأ فعل مبدأ تحصل،
بنا بـر ایـن   به وجود واحد موجود باشند؛  ،ماده و صورت یعنی ،بکمر ن است که اجزايیا

ب یـ ک، تریعیگر بدون ائتالف و وحدت طبید یت برخیو عل از اجزا یت بعضیتنها با معلول
  ؛شود یحاصل نم یعیو طب یقیحق

 يعلـل اعـداد   ،بـدن  ي. بدن و قـوا است ياتحاد یقیب حقیکفس و بدن، ترب نیکتر .2
علـت موجبـه بـدن و     ،لذا نفس ؛آن است يو نفس صورت تمام بدن و قوا اند، امل نفسکت

 ین مناسـخت ذاتـ  ینفس است. از باب همـ  يو جوهر یامل ذاتکت ۀنیعلت معده و زم ،بدن
ـ ا کنـد.  یت میس سراکاز نفس به بدن و بالع يه آثارکاست  نشـان از   ،يب اتحـاد یـ کن تری

ه کـ نفـس بـه بـدن     ۀاست. اضاف یتالزم نفس و بدن در جمع نشئآت وجود و مراحل هست
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ب یـ رکن تین نفس و بدن و ایب یو تحوالت ذات يجوهر يها تکاست و از حر یذات ۀاضاف
ن اضـافه  یز ایاز عروض موت ن شود و پس ی، هرگز منقطع نمحاصل شده يو اتحاد یعیطب
  است؛ یباق ياعتبار به

خـود   يت وجـود یـ و غا یمال ذاتـ ک، نفس به استياز مفارقت نفس از بدن ماد پس .3
، به پس از مفارقت نفس ي؛ اما بدن مادشود یبا فاعل و منشأ وجود نفس متحد م رسد و می
 دهد که ارتباط نفس و بدن پس یت از آن جهت رخ مکن حریند. اک یت مکنفس حر يسو

ع همـان  یحامل آثار و بـدا  ،یقطع نشده و بدن متعلق هر نفس یلک از بدن بهاز مفارقت نفس 
اتحـاد نفـس بـا     .شود یز میها متما گر بدنیاز د یع، هر بدنین بدایهم ۀبه واسط .نفس است
ع از جانب نفـس  ین آثار و وداین دو، سبب حصول این ایب يو اعداد یجابیس اکبدن و تعا
  امت است.یبدن، اتحاد آن با نفس در ق یمالکت استکت حریشود. غا یدر بدن م

االمـر   ، بدن در واقع و نفسه پس از مفارقت نفس از بدنکن گفت یتوان چن یم سرانجام
ابـدان ممتـاز و    دیگـر ز از عناصـر  یـ آن ن ةدهنـد  لیکو عناصر تش استابدان ممتاز  دیگراز 

و اهـل   ید بـاطن یـ د يه داراکـ  یه هرگـاه شخصـ  کاست  يا از به گونهین امتی. ااند مشخص
ه نفـس ناطقـۀ   کـ اسـت   ین همان بـدن یا :خواهد گفت ،دکنآن را مشاهده  است،اشفات کم

  46رده است.کن و چنان از آن مفارقت یچن
اما با رجوع بدن به آخـرت   رد؛یگ یتعلق م يویبار دوم به بدن دن يب نفس برایترت نیبد
ه بـدن  کـ نیث بـدن، تـا ا  یآن به حا و تنزل یث نفس، نه با عود نفس به دنیآن به ح يو ارتقا

نظـر   ين مسـئله بـر مبنـا   یـ ه در اک یسکن یباشد. نخست كآن متحر يواقف و نفس به سو
ه بزرگ یو فق یم اصولیکح ،یاصفهان ين غرویخ محمدحسیاهللا ش تیآرده، ک كسلو یآقاعل

 انی نظريبر مب بنا امالًکند، کاشاره  یآقاعله به نام کآن یخود ب 47در رساله يو است.معاصر 
د یم شـه یکاز محضر ح فلسفه را يرده است. وکرا اثبات  یروحان - ی، معاد جسمانیآقاعل

بـه   48آموختـه اسـت.  ، یمرحـوم آقـاعل  از شاگردان طراز اول  ،یرزامحمدباقر االصطهباناتیم
ن دو یـ ن ایبـ  يم، و داوریا ز بودهین یر از معاد جسمانین نوع تفسیان ایدد بهرحال ما در ص

ه مشـخص شـود، معـاد    کـ اسـت  اکنـون هنگـام آن    .مینـ ک ید خوانندگان واگذار مرا به خو
 اعتقـادد بـه   بـا تناسـخ نـدارد و    اي یگونه همسـان  چیه ،ریر اخیاز دو تقرک یهر با یجسمان

  است. یروحان  - یح معاد جسمانیصح كاز عدم در ین دو، ناشیا انندي میانهرگونه هم
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  يتفاوت تناسخ با معاد جسمان
 الن بـه تناسـخِ  یمقابل معاد قرار گرفته است و قـا  ۀصددرصد در نقط ،مطلق به تناسخِاعتقاد 

زیـرا انسـان در    ؛توانند معتقد به معاد باشند ینمدر یک مورد نیز نمونه  براي ینامحدود، حت
بـه همـان    ،کنـد  یم از آن آغازکه  يا ست و نقطهپیوسته در حال بازگشت به دنیا ،این نظریه

 ،داشـته باشـد   اعتقـاد مطلـق تناسـخ    ۀبه استحال یسکه اگر کاست  ین درحالیا گردد. یبازم
ن صـورت  یـ مردگان بـه ا  يایرا احیزنده شدن مردگان نخواهد داشت؛ ز يبرا ین درستییتب

خواه با همان ذرات درست شود و  رد؛یبگل کش نو یو بدن برودن ین از بیشیه بدن پکاست 
ن یشـ ین اسـاس روح از بـدن پ  یل شود. بر ایکگر تشیرد، خواه از مواد دیروح در آن قرار گ

ز یـ ن زنـده شـدن مـرده ن   ید. بنـابرا یآ ید میار پدکآش یابد و تناسخی یگر انتقال مید یبه بدن
را  يا  دهیـ ن پدیتـوان چنـ   ید، چگونه مـ نتناسخ است. حال اگر همۀ اقسام تناسخ محال باش

  رد؟که یتوج
ه بـه زعـم   کـ شمندان اسـت؛ چرا یاند يها از دغدغه یکی، یمسئلۀ معاد جسمان یسویاز 
آن را  یه برخـ کـ  يا گونـه   روسـت؛ بـه   روبـه  يالت پرشـمار کبـا مشـ   یعقل دیدگاهآنها از 

گویـد بـا    مـی  49اسفارتاب کدر  ملّاصدرااند.  دانسته یعقل كز و فراتر از محدودة دریگر عقل
 یرا معاد جسـمان یرد؛ زک يدار جانب یتوان از معاد جسمان یۀ استحالۀ تناسخ، نمرش ادلّیپذ

بـدن   شود و به ین جدا میشیه نفس با مردن، از بدن پکتناسخ است  ی، نوعيبا جسم عنصر
 یرا با جسم برزخـ  یاو معاد جسمان يرو نیا ابد. ازی یق مدر زمان حشر و نشر تعل يگرید

 پـی آنچه ما در  بنا براینرد. یگ یل مکها ش انسان يارهاکها و  تیۀ نیداند که در سا یم یمثال
بـا   شـود؛ وگرنـه  ن معـاد  یگـز  يه بخواهد جـا کاست  یم، آن تناسخیش هستا یو نف یبررس

، آمـده) الم بزرگـان  کـ ات و یـ ات و روایـ ه در آکـ  اي گونهبه آن (معاد  ۀه با مسئلک یتناسخ
 یاگر مراد از انتقـال روح از بـدن   ،گریبه عبارت د 50م.یندار یلکگونه مش چیباشد، ه سازگار

منافـات دارد و   ینقلـ  ادلّـۀ بـا   مطلبـی ن یافت عقاب و پاداش باشـد، چنـ  یگر، دریدن دبه ب
ردارشـان  ک يبـه جـزا   گـر یراهی دها از  ه انسانکبل ند؛نک یم یگونه تناسخ را نف نیات، ایروا

  د.یخواهند رس
سـت  یاقسام تناسخ، محال ن همۀه وقوع ک شود مزبور، روشن میپس با توجه به مطالب 

 ایـن مـوارد   امـا  شوند؛ز محقق ینده نید در آیو شا اند تحقق یافتهاز آن اقسام  یبرخ یو حت
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ن یگز يه بخواهند جاک است یدر صورت زیرا منافاتشان؛ ندارندبا معاد  یچ تضاد و منافاتیه
ه کـ ن معـاد دانسـت؛ چرا  یگـز  يتوان تناسخ مطلـق را جـا   یشده، م انیشوند. از اقسام بمعاد 
وجود نـدارد.   ،شود یر میه از آن به معاد تعبک يگریات دیه حکاورند ن بیداران آن بر ا طرف

اسـت.   ین تناسخیبر عدم وقوع چن ایي گوشاهد ،ۀ ضرورت معاده ادلّک گوییم میدر پاسخ 
  .نیستن تناسخ مطلق و معاد یب اي يچ سازگاریجه هیدر نت

گـروه کامـل از روز    هکـ ؛ چرایاست و نه همیشـگ  یهمگانبه صورت ، نه یتناسخ نزول
 ؛دشوشود که نفوس آنان به عالم نور ملحق  یمرگ آنان سبب م ییعن ؛معادند ينخست دارا

ـ  ؛بازگشت به این جهان است ۀو مرگ آنان مای ندفاقد معاد یغیرکامل تا مدت ۀطبق یول  یول
امـت  و قی پیوندنـد  میبه حد کمال رسیدند، به گروه کامالن  یو عمل یگاه که از نظر علم آن

ن یگـز  يا جایدر عرض معاد و  یول ؛باطل است ين اعتقادیگرچه چن شود. یآنان نیز برپا م
  با آن ندارد. یست و منافاتیمعاد ن

  ينقد تناسخ نزول
آن هـم از   ؛گردنـد  یمبـاز  يگروه ناقص در دو مرحله به حیات دنیـو  ،ن نوع تناسخیا بنا بر

است کـه   یدر نقد این نظریه کاف حیوان. ۀنطف ای طریق تعلق به جنین انسان یا سلول گیاه و
از بـدن   یینفـس هنگـام جـدا    .ه کنـیم شود، توج یگاه که از بدن جدا م آن ،به واقعیت نفس

 . بـراي نمونـه  دنـ آی یمـ ها در آن به فعلیت در ی از قوهرسد، و بخش یم ویژه یبه کمال ،انسان
قابـل قیـاس بـا نفـس کـودك      تواند انکار کند که نفس یک انسان چهل ساله،  یکس نم هیچ
ه جنـین  ساله، پس از مرگ ب که روح انسان چهل یدر تناسخ نزول .ساله و دوساله نیست یک

  نیست: بیشتر متصوردو حالت  ،گیرد انسان دیگر تعلق می
جنین حیـوان یـا بـدن     ،ها به جنین انسان با داشتن آن کماالت و فعلیت ینفس انسان .1
  ؛ق گیردکامل تعل یحیوان
  د.شومنتقل  یبه جنین انسان یا حیوان ،نفس انسان با حذف فعلیات و کماالت .2

بـدن   ونفـس  ه کان شد یب یدر بحث معاد جسمانزیرا  ؛دارد یصورت نخست امتناع ذات
 د.رو ینفس نیز به موازات آن پیش م ،هنگ دارند و هرچه بدن پیش روداتکامل هم اي گونه

ناهماهنـگ   که نسبت بـه آن کـامالً   یفس به تدبیر بدنتوان تصور کرد که ن یاکنون چگونه م
 ؛جمـع میـان دو ضـد اسـت     ۀمای ،یتعلق نفس به چنین بدن ،است، بپردازد. به عبارت دیگر
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، و اسـت شـکفته   يها کماالت و فعلیت يبوده دارا ینها با بدن پیش زیرا از آن نظر که مدت
 يچنین تصـویر  بنابراین .باید فاقد این کماالت باشد ،گیرد یتعلق م» جنین«از آن نظر که به 

اگـر فـرض شـود کـه      همچنین از تعلق نفس، مستلزم جمع میان ضدین و یا نقیضین است.
خـود   یذاتـ  ویژگـی ، یـا  یچنین سلب ،نفس با سلب کماالت و فعلیات، به جنین تعلق گیرد

 زیـرا  ؛پـذیر نیسـت   صورت نخست امکان آن را بر عهده دارد. ییا عامل خارج ،نفس است
بـا عنایـت   نیز صورت دوم  ء باشد. ییک ش یذات ویژگیتواند  حرکت از کمال به نقص نمی

را به کمـال ممکـن    ياین است که هر موجود او حکمت يزیرا مقتضا نیست؛سازگار  یاله
  51خود برساند.

  ينقد تناسخ صعود
از هـم   فصل و جداست که آن را به صورت مندر تبیین خط تکامل ا يتناسخ صعود يخطا
در عالم نبات محبوس کرده، سپس از آنجـا بـه عـالم     ينفس را روز . این تلقّیکند یم یتلقّ

نفـس در   .دانـد  متعلق به بدن انسان مـی  آن را ،یمراحل یسازد، و پس از ط یحیوان منتقل م
ایـن  د، و هرگز میان شو یمنتقل م دیگر به قفس یاست که از قفس یمرغ همانند ،این نظریه

دارد، تـا   یخـود بـدن   يبـرا  يا در هر دوره» نفس« برقرار نیست؛ یمراتب، اتصال و پیوستگ
ایـن نظریـه،    در هنگام مرگ به عالم آخرت ملحق شود.و بدن برسد  واپسینکه به  يا لحظه

 کـامالً  ي، بـا حرکـت جـوهر   بینگـاریم پیوسته  همه را متصل و ب مزبور مراتب به شرط آنکه
در این نظریه بـه صـورت منفصـل مـنعکس      يحقیقت حرکت جوهر ، و دراستهنگ اهم

 یانسان از دوران جنین ۀنطف گفته شود که، و برداشتهکه اگر قید انفصال  یحال در است؛ شده
رسد، بدون اینکـه   یم یانسان ۀو به مرتب پیماید میرا  یو حیوان ی، مراحل نباتهنگام کمالتا 
منافاتی با نظریۀ حرکـت جـوهري درکـار    باشد،  ینفس متعلقات و موضوعات مختلف يبرا

 یاز نظـر برهـان فلسـف    ،با معاد تصادم نداردهرچند  اي چنین نظریه همه، نخواهد بود. با این
  52.استمردود 

  يتفاوت رجعت با معاد جسمان
آن را با تناسخ همسان بداننـد.   ین است برخک، ممنده دربارة رجعت معتقدیبر آنچه امام بنا
  ز است:یقوام تناسخ به دو چ گوییم میه گذشت، کگونه  ن شبهه همانیرفع ا يبرا
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ه روح از آن خارج شـده و  ک یآن بدن یکی : در تناسخ دو بدن مطرح است:تعدد بدن. 1
 یه روح بعد از مفارقت از بدن اول به آن تعلـق گرفتـه اسـت، و فرقـ    کاست  یبدن يگرید

 ؛نیجن ای و یوانیا حی ،باشد ینبات ،ند بدن دومک ینم
باشد که به آن تعلق  یا بدنه مناسب بک يمال خود، به حدکاز  یبازگشت نفس انسان. 2

 انسان بالغ. خواهن و یا جنیوان یح خواه ،اه باشدیخواه آن بدن گ گرفته؛
ه در رجعـت، نفـس بـه بـدن خـود      کـ ه مفقـود اسـت؛ چرا  یـ ف هـر دو شـرط در مـانحن   

بـود  کـه از او جـدا شـده     ین بدندهد و به همامالش را از دست بکه کنیبدون ا ؛گردد یمباز
  شده است.بیدار خواب بوده و  در هک یمانند انسان 53رد؛یگ یتعلق م

  گيري نتيجه
حشـر   گونۀن یا هکچرا( ندارند يو نور یامت حشر عقلیها در ق انسان ۀهمه کنیبا توجه به ا

 يه مجرد و نـور کدارند  ی، حشر برزخناقصان و متوسطان لذا تنها ویژة اولیاي کامل است)
ن مرتبـه محشـور   یه در اک ییها ال است. انسانکر و اشیه مشوب به مقادکبل ؛ستیمحض ن

ات و صفات کمل یدر واقع تجسم و تجل این اشکال هکاند  ال گوناگونکاش يدارا ،ندشو یم
شـده اسـت    موجباشتباه از حشر،  یله و تلقّئن مسیاعتقادي آنهاست. غفلت از ا ـ  یاخالق

ان یـ ر آدمیسـرا  با آن ندارد. یچ ربطین مطلب هیه اک یحال ؛ دربه تناسخ ربط دهندآن را ه ک
بـراي   یابـد؛  میتجسم  یتناسب به ابدان اخالق مذمومه در نفس به و ابدی یامت ظهور میدر ق

ل روبـاه ظهـور   کلـه در شـ  یصـاحبان خبـث و ح  و ر، یر شکیبران و متهوران در پکمت نمونه
 .نندک یم

 ویـژه  بـه  ،هبه مـاد  دوبارها و تعلق یرجوع نفس پس از مرگ به عالم دن ،رجعتدر بحث 
 هکـ سـت؛ چرا ینبازگشت از فعـل بـه قـوه     موجبمستبعد و مبطل تجرد روح و  ،یبدن قبل

ـ  ةدوبـار ن تعلـق  یمجـرد بـود و بنـابرا    نیزاز قطع ارتباطش از بدن  پیش ،نفس و بـدن   هاو ب
اسـت  ین دنیه ظرف رجعت در همکنیبا توجه به ارد. با تجردش ندا یمنافاتارتباطش با آن، 

 دارد. ياز به بـدن مـاد  ین ین عالمیندر چ یزندگ يز برایو عالم، عالم ماده است، لذا روح ن
ر و فعل ید و ضامن تأثن نفس و بدن بویه بکرا  یگردد و روابط یمازب یبه اذن الهروح پس 

ه آالت و کـ  يدوباره مانند صنعتگر، بودر اثر عروض موت مفقود شده به بود و نفس در ماد
قـوا و ادوات بـدن    دوبارهند و قادر است ک یم يابزار خود را از دست داده، فراهم و بازساز
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فـوق مرحلـه    ۀد بـه مرحلـ  یافعال جد ۀات خود را به واسطکار اندازد و حاالت و ملکرا به 
نقـص و از فعـل بـه قـوه      مال بهکگرد از حال  و عقب یر نزولیه سکنیبدون ا ،سابق برساند

 .رده باشدک
محـال   ایـ ن دنیـ در ا ،وانـات یاز ح يگـر یل شدن صورت انسان به نـوع د یتبدن یهمچن

را از دسـت داده   یه صـورت انسـان  کست ین يموجود ،دیآ ید میه پدک يموجود ؛ اماستین
از  يگـر یل شـدن صـورت انسـان بـه نـوع د     ین او شود. تبدیگز يگر جاید یباشد و صورت

ل یـ را آن از قبیز ؛ندارد یمانع ،دیدرآ كا خویمون یه انسان به صورت مکنیا مانندوانات، یح
رده) کـ دا یـ ه نفـس پ کـ  یتیه صورت اول (صورت انسانکنینه ا ،صورت است صورت فوقِ

ل و یـ ند تـا مصـداق تنز  ینشبآن  يبه جا یمونیمانند صورت م يگرید و صورت دشول یزا
» كانسانِ خـو «و » مونیانسانِ م«ن حال فرد مزبور یدر ا یعنی ؛ت به قوه باشدیرجوع از فعل

رد یپـذ  یرا به خود م ییها صورت ویژه،ات کبر اثر مل یه نفس آدمکنیخواهد بود. خالصه ا
ا به مرحلـه  ین دنیدر هم گاهه کندارد  یچ مانعیو ه ندها در مقام نفس موجود ن صورتیو ا

مسـخ   . بنابراینن خواهد شدیس از مرگ چنه در آخرت و پک چنان ؛ظهور و بروز هم برسد
ا صورت ین دنیدر ا گونه مسخ آن هرچند ؛گذشته، با تناسخ مصطلح متفاوت است يها امت

؛ بلکـه بـه   دنـ یش آیست تا محاالت سابق پیگر نیتعلق روح به بدن د به معناي ،گرفته است
 - یبـا معـاد جسـمان    یچ منافـات ین مطالب هـ ی. ااستین دنیات روح در اکظهور مل معناي

تنهـا   که در تضاد بـا هـم باشـند.   نیآن را ندارند تا ا ینیگز يه قصد جاکد؛ چرانندار یروحان 
ادلّۀ ابطال ه کهمان تناسخ نامحدود و مطلق بود  ،معاد را داشت ینیگز يه قصد جاک يمورد

 آن گذشت.
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