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  ت؟یریا غیت ی؛ سنخیتناسخ و معاد جسمان
  *ابین فاریمحمدحس

  يدهكچ
ـ شمندان مختلـف بـا قوم  يرباز مورد توجه انديه از دكاست  يتناسخ، از جمله مسائل ـي هـا و آ  تي  يهـا  ني

ـ است  ييها از جمله آموزه يگر، معاد جسمانيد يگوناگون بوده است. از سو ـ  ك بـر آن   يه نصـوص قرآن
همواره  ين، آموزة معاد جسمانيار داشته و همواره مورد اعتقاد مسلمانان بوده است. با وجود اكآش يداللت
ـتحالة آن    يه باور عمومكبودن با تناسخ است  از آنها مساوق  يكيه كده يبه خود د يدات جدانتقا بـر اس

  استوار است.
دگاه فيلسـوفان  ياز د يبه جسم عنصر يان تناسخ و معاد جسمانين رابطة مييد، تبيآ ين نوشتار ميآنچه در ا

ـ ا يهـا  افتـه ين يتـر  بر اسـاس مهـم   سنده است.ينو يده از سويدگاه برگزيگاه ارائة د لمان، و آنكو مت ن ي
حـال،   ني، مصداق تناسخ است. با ايبه جسم عنصر ياصدرا معاد جسماننا و ملّيس دگاه ابنيپژوهش، از د

  تابند. ينمرا بر يتين سنخيل نگاه خاص خود به تناسخ، چنيلمان به دلكمت
  .يجسم برزخ  ،يوحان، معاد ري، معاد جسمانيوتك، تناسخ مليك: تناسخ، تناسخ ملها هدواژيلك
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  مقدمه و طرح بحث
 ییهـا در سـرا  ، اعتقاد به معـاد و حضـور انسـان   یان آسمانیان تمام ادیم كمهم و مشتر ياز جمله باورها

ر معـاد ـ   کـ سـم، من یهمچون هندوئ یانیروان ادیپ یان، برخین میاعمال است. در ا یحسابرس يگر، براید
انـد.  ردهکـ د یکآن، بر آموزة تناسخ بسیار تأ يجا و به بدان معتقدند ـ شده  یان آسمانیروان ادیه پکگونه  آن

ه کـ  یسـان کنـد.  یب ین جهان، مـ یبازگشت خود به ا يهاجۀ اعمال خود را در دورهینت یشان، آدمیبه باور ا
 ینـدگ شـوند و ز  منتقـل مـی   يا چـاره یا بیاند، در مرحلۀ بعد به بدن انسان متنعم ا بد انجام دادهی کیار نک

ـ    يارهاکه کخواهند داشت؛ (نسخ) و آنان  يا بدیمرفه  و  یینـوا  یبد آنها فراوان باشد، در بازگشـت، بـا ب
ا جماد (رسخ) بازگشـت  یا نبات (فسخ) و یوان (مسخ)، یل حکبسا به ش ت همراه خواهند بود و چهکفال

و نجـات ـ دسـت     يآزاد يمعناشا ـ به  که شخص به موکهمواره ادامه دارد تا آن ین چرخه زندگینند. اک
  )34و  33، ص1385، یقی؛ توف538، ص1385نلز، ی(ه ابد.ی

. ندارنـد  يدگاه واحـد یـ ت معـاد، د یفیکز دربارة یان، مسلمانان نیدگاه خاص هندوینظر از د . صرف2
. را قبـول دارنـد   یتب مشا، تنها معـاد روحـان  کروان میاصدرا جمهور فالسفه و په به گزارش ملّکیحال در
 يمعنـا  ــ بـه   یمعـاد جسـمان   ین طوسیرالدیخواجه نصو  يفخر راز)، 165، ص9م، ج1981مالصدرا، (

داننـد   محاسـبۀ اعمـال ـ را مـورد اتفـاق مسـلمانان مـی        يو انتقال روح به آن بـرا  يبازگشت بدن عنصر
ر کـ ن، و منیـ ات دیرا از ضرور یۀ معاد جسمانینظر یامه مجلسعلّ) و 394و  393ق، ص1405، ی(طوس

ه قابـل  کاند  یات قرآن چنان نص در معاد جسمانیشان، آیداند. به گفتۀ ایآن را از زمرة مسلمانان خارج م
  )47، ص7ق، ج1404، یز متواترند. (مجلسیات نیه رواک ل نیستند، چنانیتأو

به جسـم   یان تناسخ و معاد جسمانیباره، به رابطۀ خاص م نیا  نظر در ل عمدة اختالفیاز دال یکی. 3
را مصـداق تناسـخ    يبه جسـم عنصـر   یلسوفان، معاد جسمانیف یه برخکان ین بیگردد. بد یبرم يعنصر
ز محـال  یـ را ن يبه جسم عنصر یدربارة استحالۀ تناسخ، معاد جسمان یاند و با توجه به باور عموم دانسته
را محـال   يبه جسـم عنصـر   یمانه معاد جسکا آنیشده  یر معاد جسمانکمن یلک ا بهیرو،  نیا از  اند؛ شمرده

بـا   ینـ یلمـان و عالمـان د  کاند. در مقابل، اغلب مت رفتهیرا پذ یبه جسم برزخ یآن، معاد جسمان يجا و به
ــ   یۀ معـاد روحـان  یـ بودن معـاد دارنـد، نظر    یروشن بر جسمان یه داللتک یاتیات و روایتوجه به انبوه آ

ـ انـد،   ت آن بـا تناسـخ مواجـه شـده    یل سـنخ کبا مشه کگاه  رفته و آنیرا پذ يبه جسم عنصر یجسمان ا ی
ق، 1407، ی: تفتـازان ك(ر. نشـود ـ   یه شـامل معـاد جسـمان   ک يا گونه اند ـ به  ردهکق یف تناسخ را ضیتعر
  )286، ص1382، ی: غزالكاند. (ر. ز دانستهیان شارع، جایل بیدل ن قسم از تناسخ را به یه اکا آنی) 68ص



  ۱۱۷ نخيت يا غيريت؟تناسخ و معاد جسماني؛ س

، ییه اگـر از سـو  کشود  ین پرسش مهم روشن میرورت پرداختن به ا. با توجه به آنچه گذشت، ض4
بـه جسـم    یگـر، معـاد جسـمان   ید يب به اتفاق عالمان، تناسخ محـال اسـت و از سـو   یاغلب قر  به گفتۀ
ــ مصـداق تناسـخ اسـت، چگونـه       ه خواهد آمـد ک لسوفان بزرگ عالم اسالم ـ چنان ی، به گفتۀ فيعنصر

  ات، از وقوع آن خبر داده است؟یات و روایاز آ یبر اساس داللت روشن انبوه يعت محمدیشر
بـاره   نیـ ا  دگاه دانشـمندان در یابتدا با د  ن محل نزاع،ییو تع یشناس ن نوشتار، پس از بحث مفهومیدر ا
  خصوص ارائه خواهد شد.  نیده در ایل برگزیگاه تحل شویم؛ آن آشنا می

  تناسخ   يف لغوي. تعر۱
، ق1405، يدیـ ردن (فراهکـ ازاله  يمعنا است. نسخ، به گفتۀ ارباب لغت، به» نسخ«در لغت، از مادة تناسخ 

، 14ج  ،م1995 منظـور،  گر است. (ابـن ید يزیچ يجا به يزیردن و قرار دادن چک)، باطل 1784، ص 3ج 
  )302، ص 3، ج ق1408 ،یحیطر؛ 243ص 

گر است، بـه ارائـۀ   یز دیبا آوردن چ يزیردن چکزایل  يمعنا ه نسخ بهکان ین بیز با این یراغب اصفهان
د ید؛ زایـل شـدن نـور خورشـ    یلۀ خورشـ یوسـ  ه بـه یپردازد؛ از جمله زائل شدن سا یآن م يبرا ییها مثال

  )322، ص 3، ج 1332 ،یسالی. (اصفهان ه؛ و نیز رفتن جوانی با آمدن کهنیسا ۀلیوس به
نـیم  ک را نسخ نمـی  يا هما هیچ آی«است:  يلغو یهمان معانز مطابق با یم نیرکن واژه در قرآن یاربرد اک

  )106 :بقره» (آوریم. ه بهتر از آن یا مثل آن را میکمگر آن ،بریم و از یاد نمی

  تناسخ   ي. تعريف اصطالح۲
ه کـ ـ اسـت    یلفظـ  كگونـۀ اشـترا   ا دو اصطالح خـاص ـ بـه  یدو قسم  يتناسخ در اصطالح فلسفه، دارا

  اند از: عبارت

  يوتكتناسخ مل. ۲- ۱

ه از کـ ات و اعمال مترتب بر آن اسـت  یمتناسب با ن یلکل گرفتن روح به شکش يمعنا به یوتکتناسخ مل
 بـاره  ایـن  در  اصـدرا ملّ) 433، ص1389، یاضـ یشـود (ف  یاد مـ یـ ز ین یو باطن یآن به تناسخ متصل، اتصال

 مبـدل  و ممسـوخ  دنیـا  در بـاطن  که است همین نیست، باطل و است حق آن که تناسخى و«سد: ینو یم
 از خلـق،  آن مناسـب  صـورتى  بـه  رسـتاخیز  و قیامت روز در و شود مى دگرگون اصلى خوى و گردد مى

  )48، ص1340مالصدرا، ( »خیزد. برمى گور
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ات، یـ متناسـب بـا ن   یالکتواند اَشـ یاست، م یل و وجود مثالکش يه داراک یه نفس انسانکح آنیتوض
، متناسـب بـا مقـام    یات و افعال انسانکات و ملیه اگر نکروست  نیباشد. از اات و افعال خود داشته کمل
ات و افعـال او همچـون فرشـتگان    کـ ات، ملیـ وان است؛ و اگـر ن یل حکوانات باشد، تمثل نفس به شیح

رش عرفـا و  ی، مـورد پـذ  مالصدران نوع تناسخ، به گفتۀ یخواهد بود. ا کل ملکباشد، تمثل نفس او به ش
  )236، ص1354اصدرا، ان و مذاهب است. (ملّیروان ادیز پین

 یالکز متمثـل بـه اشـ   یـ ا نیـ ن دنیه روح در همـ کست؛ بلی، تنها در آخرت نیوتکالبته تحقق تناسخ مل
ه منحصر به تحقـق آن  ک يا گونه به یوتکف تناسخ ملیرو تعر نیا شود، از یات خود میمتناسب با اعمال و ن
  )66ق، ص1414سندگان، یاز نو یروهست. (گیاز تسامح ن یدر آخرت شود، خال

سـت؛  یر نیتابنـد، قابـل تصـو    ینم ه عالم مثال را برکان یمشائ ي، بر مبنایوتکه تناسخ ملکگر آنیتۀ دکن
، 1389، یاضـ یده نشـود. (ف یـ د یسـخن  اصـدرا ملّش از یتا پـ  یوتکه از تناسخ ملکاست  یعیرو، طب نیا از

  )439 ـ 434ص

  يك. تناسخ مل۲- ۲

ه در ادامـه، آن را از  ک گر استیبه بدن د یطور اجمال همان انتقال نفس از بدن ، بهیکملمقصود از تناسخ 
و  یدر متـون فلسـف  » تناسـخ «ه واژة کـ گـاه   ، آنیلـ ک  طور رد. بهکم یخواهتبیین لمان کمنظر فیلسوفان و مت

از پژوهشـگران   یه برخـ ک آنجا است؛ تا یکرود، مقصود از آن، همان تناسخ ملیار مکد به یبدون ق یالمک
  )  149، ص 1381، یانیاند. (آشترا خارج از اصطالح تناسخ دانسته یوتکاساساً تناسخ مل

شـمندان ـ اعـم از فیلسـوفان و     یه اندکـ ت دارد یـ ، نشان از این واقعیالمکو  یبازخوانش متون فلسف
ه کـ  یقیبه قلمـرو مصـاد   ان، توجهین میاند. در ا ارائه کرده یکاز تناسخ مل يمتعدد  هاي فیلمان ـ تعر کمت
 ياهـا، مسـئله   از تعریـف  یت دارد؛ زیرا بر اساس برخـ یار اهمیها در نظر گرفت، بس تعریف يتوان برایم

گـر از  ید یه برخـ کـ  یحـال  شـود؛ در   ی، وارد در حوزة تناسـخ مـ  يبا جسم عنصر یهمچون معاد جسمان
  )1388، یوسفیدانند. ( یف و اصطالح تناسخ میرا خارج از تعر یها، معاد جسمان تعریف

  در نگاه فيلسوفان ي. رابطة تناسخ و معاد جسمان۳
ن مختصـر  یـ هـا، در ا  ه طـرح تمـام آن تعریـف   کـ انـد   ف تناسخ پرداختـه یبه تعر یلسوفان فراوانیف

 اصـدرا ملّو  نایسـ  ابـن دگاه یـ از د یف تناسخ و رابطۀ آن با معاد جسـمان یرو به تعر نیگنجد؛ ازا ینم
  م. ینک یاشاره م



  ۱۱۹ نخيت يا غيريت؟تناسخ و معاد جسماني؛ س

  نايس دگاه ابني. د۳- ۱

بـه   قیـ م از دو طرکـ  گر دارنـد، دسـت  یدکـ یبا  يا چه رابطه نایس ابندر نگاه  یه تناسخ و معاد جسمانکنیا
ا یـ شـود   یم یه شامل معاد جسمانکاست  يا گونه از تناسخ به يف ویتعرآیا ه کآید. نخست آن می  دست

ر. یـ ا خیـ شود  یم یرده است، شامل معاد جسمانکبر بطالن تناسخ اقامه  يه وک يا ه آیا ادلهکر؛ دوم آنیخ
  ار مهم است.یز بسین یخود معاد جسمان  ا استحالۀیان کدگاه خاص او دربارة امیافت دیافزون بر آن، در

  سينا و تعريف تناسخ . ابن۳- ۱- ۱

  د:گذار یما م يرو شیف از تناسخ را پیم دو تعرک دست نایس ابنتتبع در آثار 
، 1363نا، یسـ  (ابـن » .آخـر مـن النـاس    بـدناً  فتدخل تعود تفارق التی النفس تکون التناسخ] أن«[الف) 

 یه تناسـخ کـ ن احتمـال را داد  یتوان ا ی، م»من الناس«ر یت به تعبیف و با عناین تعری) بر اساس ا108ص
وانـات  یدر ح یروح آدمـ ان به حلـول  ین هندو مطرح است. البته هندویه در آیکناست یس مقصود نظر ابن

رده کـ اشـاره    »نسـخ « یعنـ یمورد،  کیبه  نایس ابننجا یه در اکز اعتقاد دارند، ینباتات و جمادات ن یا حتی
 باقیـۀ  و حادثۀ االنسانیه االنفس أن وضح و بان فقد«سد: ینو ین عبارت میل ایز در ذیخود ن نایس ابناست. 

ـ ا از (همان)» .تناسخ ال و األبدان فى کرور بال المادة بعد ف را چنـان گسـترده   یـ ن تعریـ تـوان ا  یرو، نمـ  نی
  ز شود.ین یمانند معاد جسمان يه شامل امورکدانست 
ر از بـدن اول اسـت:   یـ ، بدن دوم غیه در حشر جسمانکند ک ید میکگر تأید یدر موضع نایس ابنب) 

ن یـ در ادامـۀ ا  ي) و97، ص1382نا، یس (ابن» .بعینه األول اإلنسانی البدن هو لیس الثانی اإلنسانی البدن اذ«
  (همان)» .التناسخ هو األول البدن غیر بدن إلى الروح رد« ند:ک ین معنا میتناسخ را چن  عبارت،

مصـداق تناسـخ اسـت،     ی، معـاد جسـمان  يه به بـاور و کسازد  یروشن م یخوب به نایس ابنن سخن یا
  داند. یخود آن را محال م  با ادلۀ يه وک یهمان تناسخ
ف نخسـت، خـاص، و   یـ ه تعرکـ گر ندارنـد؛ بل یدکیبا  ی، تعارضنایس ابنادشده از یهاي  تعریف

ن یدر مقام نخسـت، نـاظر بـه تناسـخ در آیـ      نایس ابنگر سخن، سخن یف دوم، عام است. به دیتعر
، نایس ابنح خود یتصر ه بهکعام ارائه شده است  يردکیف دوم، با رویه تعرک یحال زم بوده، دریهندوئ

است؛  یت با تناسخ، محال عقلیل سنخیدل به  یرو، معاد جسمان نیگیرد؛ ازا را دربرمی یمعاد جسمان
 يسـو  النـاس بـه   جـذب عـوام   يبرا يا لهیرا وس یات مربوط به معاد جسمانیآ يه وکروست  نیاز ا

ناپسند بترسـند.   يارهاکق شوند و از یتشو کین يارهاکق، آنها به انجام ین طریداند تا از ا یمان میا
  )48(همان، ص
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  تناسخ  سينا و ادلة استحالة . ابن۳- ۱- ۲

بـدن   کیـ ه تناسخ، مستلزم اجتماع دو نفـس در  کآن است  يآثار و یاز ادلۀ استحالۀ تناسخ در برخ یکی
 یه اگر نفس پس از مرگ، از بـدن کان ین بی) بد387، ص1379سینا،  ؛ ابن109، ص1363سینا،  است؛ (ابن

بـدن، باطـل    کید. اجتماع دو نفس در یآ یبدن الزم م کیوارد شود، اجتماع دو نفس در  يرگیبه بدن د
  گر، باطل است.ید یبدن به بدن کیاین، انتقال نفس از  بنابر است.

ه کـ  شـود؛ چنـان   یگـر مـ  یوارد بـدن د  یه نفس از بدنکن است یز چنین یدر بحث معاد جسمان
 األول اإلنسـانی  البـدن  هـو  لـیس  الثـانی  اإلنسانی البدن» سد: ینو یم ین معاد جسمانییدر تب نایس ابن

ادشـده را موجـب آن دانسـته    یل یـ ز دلین اصدراملّه کروست  نیاز ا )97، ص1382سینا،  (ابن» .بعینه
ز یـ ن یه شـامل معـاد جسـمان   کـ  یتناسـخ   شـود؛  باطل شمرده می نایس ابندگاه یه تناسخ از دکاست 

  )401ص، 1360اصدرا، شود. (ملّ یم

  سينا دربارة معاد جسماني . ديدگاه ابن۳- ۱- ۳

، یین اسـت، و از سـو  کـ مم يامـر  یمعاد جسـمان  نایس ابندگاه یه از دکن تصور یبا ا ین است برخکمم
دگاه یـ تواند مصداق تناسـخ از د  ینم یه معاد جسمانکن باور شوند یباطل است، بر ا يدگاه ویتناسخ از د

 نایسـ  ابـن  يها تابکشود. در  یز بررسین یدگاه او دربارة معاد جسمانیاست درو، الزم  نیشود. ازا نایس ابن
  افت:یدست  یدگاه در زمینۀ معاد جسمانیتوان به دو د یم

ه بـر  کـ را  یدگاهیـ صـراحت د  نا بـه یس آمده است، ابن هیاالضحوتاب ک: بر اساس آنچه در دگاه اولید
کنـد و   ار مـی کرا ان یدانسته، معاد جسمان یاالت عقلکند، مبتال به اشک ید میکتأ یـ جسمان  یمعاد روحان

ل یـ ازمنـد تأو ی، نبـاره  ایـن  در م یرکـ ات قـرآن  یآ  ،يند. به باور ویگز یرا برم یۀ معاد روحانیسرانجام، نظر
ت ی، همـان سـنخ  یبر معاد جسمان يال وکن اشیه پنجمک) ضمن آن112- 107، ص1382نا، یس است. (ابن

  )106صآن با تناسخ است. (همان، 
را بـر   یتاب، معـاد جسـمان  کن دو یدر ا ياست. ونجات و  شفاتاب کدگاه دوم در دو ی: ددگاه دومید

 مـن  اال اثباتـه  الـى  سـبیل  ال و الشـرع  من مقبول منه المعاد أن«رد: یپذ یم امبریعت و اخبار پیاساس شر
سـینا،   ؛ ابـن 682، ص1379 ،سـینا  ابن( ».  ...البعث عند للبدن الذي هو و النبوة، خبر تصدیق و الشریعۀ طریق
  )423، صق1405
سـخن   یـ روحان  یۀ معاد جسمانیرش نظریعت و پذیاز شر نایس ابند یصراحت از تقل ن عبارت، بهیا

  د.یگو یم



  ۱۲۱ نخيت يا غيريت؟تناسخ و معاد جسماني؛ س

مـردود   يزیـ ان چکـ ام یسـازد؛ چـه، وقتـ    یرا به ذهن خواننده متبادر م یدگاه، تعارضیدو د  مالحظۀ
 هکـ روسـت   نیـ ن نخواهد بـود. از ا کچند به استناد سخن شارع ـ مم  هررش آن، مطلقاً ـ  یشمرده شد، پذ

  ن،یـ ل اسـت؛ بـا وجـود ا   ک، مشیدرخصوص معاد جسمان نایس ابن یقیدگاه حقینظر قطعی دربارة داظهار
  مطرح شده است:   باره این  درم دو وجه جمع ک دست

امتناع عود ارواح بـه ابـدان را   ه کتب مشا کم یه اصول فلسفکن باور است یبر ا یانیمرحوم آشتالف) 
 یمـ یکسـت ح ین نکرو، مم نیتابد. ازا را بر يبا جسم عنصر یتواند معاد جسمان یداند، نم یات میهیاز بد
ر و یـ فکفـرار از ت  يتاب شفا و نجات، براکدر  ين، سخن ویرد. بنابرایرا بپذ ی، معاد جسمانسینا ابنمانند 

  )  88، ص1381، یانیبسا حفظ جان خود بوده است. (آشت چه
ه کـ انـد   ن بـاور شـده  ین خصوص بر ایگر از پژوهشگران، در اید یو برخ یآمل هزاد امه حسنعلّب) 

 يه وکـ  يا رو، ادله نیاست؛ ازا يو ماد يبا جسم عنصر یداند، معاد جسمان یآن را محال م نایس ابنآنچه 
اسـت؛   يمـاد  يناظر به معاد با بدن عنصـر  یآورده، همگ هیاالضحودر رسالۀ  یدربارة امتناع معاد جسمان

 اسـت؛  یو برزخـ  ی، بـر اسـاس معـاد جسـم مثـال     نجاتو  شفاتاب کت معاد، در دو یرش جسمانیاما پذ
را  ین معـاد جسـمان  یتوانـد چنـ   ینمـ  نایسـ  ابـن ، ياست. آر یز معاد جسمانین یمعاد با جسم مثالچراکه 

؛ 272، ص5، ج1379- 1369، يبـرد. (سـبزوار   یمـ  عت پنـاه یرو، به اخبار صـاحب شـر   نیا ند؛ ازک یبرهان
  )439و  438ص ق،1422اصدرا، ملّ

بـر   نایسـ  ابـن  يشـده از سـو   ه با توجه به ادلۀ اقامهکن نوشتار مهم است، آن است یما در ا يآنچه برا
ـ   یرا باورمنـد بـه معـاد جسـمان     يتـوان و  ی، نمـ یمت مشائکز اصول حیو ن یمعاد جسمان یامتناع عقل

بـه جسـم    یمعـاد جسـمان   نایس ابنه در نگاه کن سخن یرو، ا نیـ دانست؛ ازا  يبه جسم عنصرم، ک دست
  مصداق تناسخ است، همچنان استوار است. يعنصر

  اصدرادر نگاه ملّ ي. تناسخ و معاد جسمان۳- ۲

  آورد:  ق به دستیتوان از دو طر یرا م یان تناسخ و معاد جسمانیز رابطۀ مین قسمت نیدر ا

  اصدرا و تعريف تناسخ. مل۳ّ- ۲- ۱

  م:ینک یف از آنها اشاره میه به دو تعرکرده است کف از تناسخ ارائه یم چهار تعرک اصدرا، دستملّ

۱۲۲      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

 حیـوان  یمـوت  بأن النشأة هذه فی عنه منفصل له مباین بدن إلى بدن من نفس التناسخ] انتقال«[الف) 
اصـدرا،  ملّ( ».بـالعکس  أو األشرف إلى األخس من کان سواء الحیوان غیر أو آخر حیوان إلى نفسه ینتقل و

  ).232و  231، ص1360
  ان بدان باور دارند.یه هندوکاست  ف ناظر به تناسخیین تعریا

 جهـۀ  مـن  أخـرى  تـارة  عنـه  ذهابهـا  بعد البدن إلى نقلها و النفس استرجاع عن عبارة ... التناسخ«ب) 
  )55ص، 9م، ج1981اصدرا، (ملّ» .مادته استعداد و مزاجه صلوح

شود؛ زیرا در معـاد   ز میین يبا جسم عنصر یه شامل معاد جسمانکاست ي ا گونه ف، بهین تعریا
گـر بـدان   یخـارج شـد، بـار د    يویـ ه از بـدن دن کـ ز نفـس پـس از آن  یـ ن يبه جسم عنصر یجسمان

  گردد. یمباز
ان یـ سخن به م یدگاه او دربارة معاد جسمانیو د یغزالاصدرا در سخنان خود، گاه از افزون بر آن، ملّ

ـ ان معاد و تناسـخ بـه بـاور    ی، تفاوت ماصدراملّآورده است. به گزارش  ه در تناسـخ،  کـ ، آن اسـت  یغزال
  ن شخص اول است.ی، شخص دوم عیر از شخص اول است و در معاد جسمانیشخص دوم غ

تفـاوت   اصـدرا ملّه کنی). ا400، ص1354(مالصدرا،  داند یم مکل و تحکرا مش ین فرقیچن اصدراملّ
ه بـه بـاور   کن امر دارد یم دانسته است، خود نشان از اکرده، تحکر یتصو یغزاله کگونه   ان آن دو را، آنیم
از معـاد   يرین تصـو یرو، چن نیاست؛ ازاین دنیدر ا ير از بدن عنصریامت، غیدر ق ي، بدن عنصراصدراملّ

  جز اعتقاد به تناسخ ندارد. یـ حاصل يبا بدن عنصر یمعاد جسمان یعنیـ  یجسمان
ف دوم عـام اسـت.   یـ ف نخسـت، خـاص، و تعر  یه تعرکست؛ بلین یز تعارضیف نین دو تعریان ایم
بـا جسـم    یه مصداقاً شـامل معـاد جسـمان   کرده است کف یتناسخ را تعر يا گونه ز بهین اصدراملّن، یبنابرا

  شود. یم يعنصر

  اصدرا و ادلة استحالة تناسخ. مل۳ّ- ۲- ۲

ال وارد بـر معـاد   کاز اش یمنظور خالص به يه وکند ک یاشاره م یغزال، در ادامۀ نقل سخن اصدراملّ
از  کیـ  چیه در هـ کگردد  یمر از بدن اول بازیغ یه روح به بدنکآورد  ین سخن پناه می، به ایجسمان

ناسخ اسـت،  ن تین سخن عیه اکگر با اشاره به آنیبار د اصدراملّت ندارد. کن مشاریشیاجزا، با بدن پ
م؛ ینـدار  ی، نزاعيگذار ه در نامکرده است کد یکم شده و تأیه تسلکند ک یز اشاره مین یغزالبه پاسخ 

 ین تناسـخ یه شرع چنکست. خالصه آنین یلک، هر چه باشد، مشيندین فرایه نام چنکن سخن یبد
ن عـالم  یـ ه در اکـ ریم کرا من یم؛ و ما تناسخیریپذ یز میرد، ما نیرفته است و هر چه شرع بپذیرا پذ



  ۱۲۳ نخيت يا غيريت؟تناسخ و معاد جسماني؛ س

 يلسـوفان بـرا  یل معروف فینتافته و دل ن سخن را بریا اصدراملّ). 286، ص1382واقع شود (غزالی، 
، 9م، ج1981اصـدرا،  شـود. (ملّ  یادآور مـ یـ بـدن را   کیـ بر تعلق دو نفس بـه   یاستحالۀ تناسخ مبن

  )94، ص1387؛ همو، 208ص
ه شـامل معـاد   کـ اسـت    يا گونـه  بـه  اصـدرا ملّاسـتحالۀ تناسـخ، از نظـر     يشده برا ل اقامهین، دلیبنابرا

را باورمنـد بـه    يرازیم شـ یکـ حتوان  یز مین جهت نیاین از ا شود. بنابر یز مین يبه جسم عنصر یجسمان
  دانست. یان تناسخ و معاد جسمانیت میسنخ

  ياصدرا در باب معاد جسمان. ديدگاه مل۳ّ- ۲- ۳

شـگرف در   يریتوانـد تـأث   یدارد، م يبه جسم عنصر یدر باب معاد جسمان یدگاهیچه د اصدراملّه کنیا
 يتناسـخ را امـر   ییه اگـر او از سـو  کسان  نیداشته باشد؛ بد یر او دربارة رابطۀ تناسخ و معاد جسمانکتف

را باورمنـد   يتوان و یه نمکند، روشن است کد یکتأ یان معاد جسمانکگر، بر امید يمحال بداند و از سو
  و تناسخ دانست. یان معاد جسمانیت میبه سنخ

طلبـد.   یم يح مقصود ویژه جهت فهم صحیو ی، دقتصدراملّادر آثار  یتنوع بحث معاد جسمان
ه معـاد  کند ک یم یمعرف یسکن یداند و نخست می یدار معاد جسمان گاه خود را طرف يرازیم شیکح

 ين راسـتا، و یدر همـ  )270، ص1360، ملّاصـدرا (. اسـت رده کرا از راه عقل و نقل ثابت  یجسمان
 یـی مثـل بـدن اول بـا اجزا    یت معاد، معتقد باشد که به بدنیفیکس در زمینۀ که هر کشود  یمعتقد م

 .اسـت  یار نصـوص قرآنـ  که الزمۀ آن انکرده، کار کگردد، معاد را ان یم ن آن اجزا ـ بر یـ نه ع گرید
  االت وارد بـر کاشـ  يه وکـ تـا آنجاسـت    یمعـاد جسـمان  از  ي) دفـاع و 376، ص1354(مالصدرا، 

ز مطـرح کـرده و بـه آنهـا پاسـخ داده اسـت.       یـ ـ را ن  یت تناسخ بـا معـاد جسـمان   یـ مانند سنخ آن
  )271و  270، ص1360اصدرا، (ملّ

بـه جسـم    یر بر اسـتحالۀ تناسـخ و معـاد جسـمان    یارناپذکان یحیتصر اسفارتاب کدر  يدر مقابل، و
» .العنصـري  بدنها موت بعد النفس تعلق استحالۀ و أقسامه بجمیع مطلقاً التناسخ بطالن تبین«دارد:  يعنصر

  )53، ص9م، ج1981اصدرا، (ملّ
ه کـ ن آنها همـان اسـت   یتر از مهم یکیدارد.  یاالتکاش یۀ معاد جسمانیخود بر نظر يافزون بر آن، و

 يبه جسـم عنصـر   یگاه معاد جسمان ي) و205، ص9ست. (همان، جیجز تناسخ ن يزیچ یمعاد جسمان
ن یفـأ «سـد:  ینو یدانـد، و مـ   نمـی  يمـاد  يایـ جـز حشـر در دن   يزیمتفرق بدن، چ يگونۀ جمع اجزا را به

  )153، ص9(همان، ج» التناسخ؟ استحالۀ

۱۲۴      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

 البعـث  تحقیـق  کـان  هذا فعلى«ند: ک ید میکتأ یبودن فهم معاد جسمان ل کگر، بر مشید یو در موضع
 سـلک  مـن  علـى  إال مسـدود  الجسمانی المعاد معرفۀ إلى الوصول فباب أشکل و أصعب لألبدان الحشر و

  )211، ص9(همان، ج» . ...العلم فی الراسخین و اهللا أهل طریق هو و طریقتنا فی ذهب و منهجنا
نظـرم دربـارة   «سد: ینو یکند و م ز مباالت میین یه، گاه بر فهم خود از معاد جسمانیتب متعالکمعمار م

 یحیطـور اشـاره و تلـو    ه بـه کـ نم؛ بلکـ ان یـ ب یروشن توانم به یت حشر نفوس و اجساد را نمیفیک معاد و
اذهـان   یقـدر و عـزتش و نـاتوان    یخاطر بزرگ ه به آن بخل ورزم؛ بهکمن هست  ين حق برایم. ایگو یم

  )144، ص1375اصدرا، (ملّ.» قت آن ... یدن به حقیف از رسیضع
ه ـ از  یـ مـت متعال کح یافـت از مبـان  یفراوان و با ره یاصول  در آثار متعدد خود با ارائۀ يسرانجام، و

افتـد، معـاد    یاتفـاق مـ   يه آنچـه در حشـر اخـرو   کازد ی یه دست مین نظریجمله وجود عالم مثال ـ به ا 
دگاه یـ ن دی. بـا اسـتفاده از همـ   )25 – 15، ص1381مالصـدرا،  ( است یو مثال یبا جسم برزخ یجسمان
امـت،  یدر ق يه بـدن اخـرو  کـ ند ک یح میبا تناسخ، تصر یت معاد جسمانیدر پاسخ به سنخ يه وکاست 

. باشد تا مستلزم تناسـخ شـود   يدر بدن اخرو يویه مادة دنکست ین نیاست و چن يویمتفاوت از بدن دن
ح ین توضـ یز چنـ یـ ن يو اخـرو  يویـ ت بدن دنینیدر خصوص ع ي) و271و  270، ص1360اصدرا، (ملّ

ه کـ م ینک یق میدرنگ تصد یم، بینیبب یرا با بدن مثال يفرد یه وقتکن معناست یت آن دو بدینیدهد: ع یم
ن بـدن  یه بدن او، هم عـ کح آنی) توض376، ص1354(مالصدرا، ، میا دهیا دیه در دنکاست  یسکاو همان 

ن اوسـت،  یوجـود نـدارد. عـ    يویـ ه مادة بـدن دن کآن یعنی ؛ر اوستیر از اوست، غیاست و هم غ يویدن
ه کـ از آن اسـت   ین امر ناشیم. اینک یم يویت او با فرد دنینیق به عیم، تصدینیگاه او را ببه هرکان ین بیبد

ا یـ  كه گاه او را همچون خوکروست  نینفس ـ است، نه ماده. از ا  یعنی  صورت ـ  ت فرد، بهیقوام شخص
 یسـ که ما در خواب که آنیم؛ شبیا دهیا دیه در دنکه او همان است کم ینک یق میبینیم، اما تصد ز مییروباه ن

 یصـورت انسـان   ا بـه یـ ه در دنکـ م یدان یم یسکجا او را همان  اما در همان  م،ینیب یگرگ م کیرا در قالب 
  شود. یظاهر م

  لمانكدگاه متياز د يتناسخ با معاد جسمان ة. رابط۴
تـوان بـه    یمـ  یخـوب  ه بـه کـ اند تناسخ پرداخته يهایی برا تعریفز به ارائۀ یلمان نکلسوفان، متیدر مقابل ف

دگاه یـ ن دیـی در تب دیـ خ مفیشنمونه،  يافت. برایدست  یشان دربارة رابطۀ تناسخ و معاد جسمانیدگاه اید
 أنهـا  و تعـدم  لـن  و تفن لم و تحدث لم الهیاکل و الصور فی تتکرر تزل لم األنفس أن« سد:ینویان میتناسخ
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، ی؛ سـبحان 88و  87ق، ص1413د، یـ (مف  .»الصـواب  مـن  أبعـده  و قـول  أخبـث  مـن  هذا و فانیۀ غیر باقیۀ
  )47، ص1ق، ج1412

اسـت و   یر فـان یم و غیه نفس، قدکداند ین باور میان را بر ایتناسخ دیمفشیخ ن عبارت، یبر اساس ا
  شود.یگر وارد مید یلکی، به صورت و هیلکیهمواره از صورت و ه

ه بـه  کـ ) 538، ص1385نلـز،  یست (ه ن هندویادآور مسئلۀ سمساره در آیی یفیتعرن یقت، چنیدر حق
  ندارد. یبا معاد جسمان یتیچ سنخیار معاد پرداخته و هکان

 الـنفس  تعلـق  التناسـخ «ند: یگزیتناسخ برم يف را براین تعریگر، اید یدر موضع ین تفتازانیسعدالد
ن یف، تناسخ در نشئۀ همـ ین تعریبر اساس ا )108، ص5جق، 1409، ی(تفتازان» .آخر ببدن العالم هذا فی

  شود. یرا شامل م ینونکجز بدن  يگریگونه تعلق نفس به بدن د عالم است و هر
 :سـد ینو یدانـد و مـ   را خارج از حوزة تناسخ می یصراحت معاد جسمان گر، بهید یدر موضع یتفتازان

 ذلـک  مثـل  سمى ان و األول، للبدن األصلیۀ األجزاء من مخلوقا الثانى، البدن یکن لم لو التناسخ، یلزم انما«
 األدلـۀ  بـل  البدن، هذا مثل الى الروح اعادة استحالۀ على دلیل  ال و. االسم مجرد فى نزاعاً ذلک کان تناسخاً،

  )68ص ق، 1407، ی(تفتازان» .ال أم تناسخاً سمى سواء حقیته، على قائمۀ
ر یامالً مغـا کـ ه ک یبه بدن ینونکه نفس از بدن کابد ییتحقق م یگر سخن، تناسخ تنها در صورتیبه د

شـدة   متفـرق  يه از اجـزا کـ  یرو، انتقال نفس به بدن نیاست، منتقل شود؛ ازا يگریبا آن و متعلق به فرد د
  ن تشکیل شده، خارج از اصطالح تناسخ است.یشیبدن پ
ز شـود، مجـرد   یـ ن یهمچـون معـاد جسـمان    يا ف تناسخ شامل مسئلهیه اگر تعرکافزاید  یم يو

  اصطالح است.
 لـیس  هنـا  و مبتـدأ،  بـدن  إلـى  النفس رد: بطالنه تقدم الذي التناسخ«سد: ینویز مین فاضل مقداد

(فاضـل  » بینهمـا  فـرق   و األصـلیۀ،  األجـزاء  من المؤلّف أو المعاد بدنها إلى النفس رد هو بل کذلک
  )423ق، ص1422مقداد، 

رو، معـاد   نیـ شـخص نـدارد. ازا   ینـون کبـا بـدن    یچ ارتباطیه هکاست  یبدن مبتدا بدن، يدر نگاه و
  با تناسخ ندارد. یتیسنخ یجسمان
 ».األول البـدن  هـالك  بعد أخر ببدن النفس تعلق التناسخ] اعنى«[ سد:ینو یز مین یجیاعبدالرزاق الهملّ

  )369، ص2تا، ج ، بییجی(اله
 يدیـ امالً جدکـ ه نفس وارد بدن کاست  ییف، مصداق تناسخ جاین تعریرسد، بر اساس ا یبه نظر م

  متفرق بدن سابق باشد، خارج از اصطالح تناسخ است. يه از اجزاک یشده باشد و ورود نفس به بدن

۱۲۶      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

  دهيل برگزي. تحل۵
ۀ یـ نوبت به ارائـۀ نظر  کنیم. ایسخن گفت یتناسخ با معاد جسمان  دگاه دانشمندان دربارة رابطۀینون با دک تا

ر یـ نـد ز یح، منطقـاً الزم اسـت فرا  یدگاه صحیدن به دیرس يرسد برا یرسد، به نظر م یم باره این در مختار 
  شود: یط

  هاي تناسخ؛ ان تعریفیح از میف صحینش تعریالف) گز
  رها؛یان آن تقریح از میۀ صحینش نظریو گز یموجود دربارة معاد جسمان يرهایب) ارائۀ تقر

  .یاسخ و معاد جسمانان تنین رابطۀ مییج) تب

  تناسخ يستي. چ۵- ۱

ان یـ ح از میف صـح یـ نش تعریصدد گـز در کنیم. ایاز تناسخ آشنا شد يهاي متعدد در گذشته، با تعریف
ن اسـت.  کنـامم  يهـاي تناسـخ، امـر    ان تعریفیح از میف صحینش تعریرسد، گز یم. به نظر میآنها هست

چـه در لسـان    ، اگـر »تناسـخ «سـت؛ زیـرا   ین نکهاي تناسخ مم تعریف یا نادرستی یاساساً سخن از درست
ست تا بتوان بـه مـراد و مقصـود شـارع دربـارة آن دسـت       ین ینید یار رفته است، مفهومک ز به یات نیروا

از تناسـخ ارائـه    ی، اصطالحیلمکا متیلسوف یه هر فکز ساخت؛ بلکافت و بحث خود را حول آن متمری
ه کـ  یفـ یتوان بر اسـاس تعر  یرد؛ بله، مکا صحت یوم به بطالن کف او را محیرتوان تع یرده است و نمک

  رد.کف یج روشن آن تعریرش نتایدهد، او را ملزم به پذ یارائه م
  ف عمده قابل ارائه است:ین، سه تعریبا وجود ا

ا بـدن  یـ گـر  ید یا، و پس از آن در بـدن ین دنیگر در ایاول: تناسخ، انتقال نفس از بدن انسان به بدن د
ن یز تناسـخ در آیـ  یـ شان نیلمان بوده و مقصود اکگر از متید یف، در آثار برخین تعری... است. ا وان ویح

  ست.   هندو
ن یـ ر از بـدن خـود آن انسـان اسـت. ا    یـ گـر، غ ید یانسان به بدن کیدوم: تناسخ، انتقال نفس از بدن 

ه کـ نـد  ک یگـاه صـدق مـ    تناسـخ آن شان، یدگاه ایه بر اساس دکلمان است کمت ید برخیکف، مورد تأیتعر
مشـابه   ینـوع  ه بـه کـ  ید به بدنیاما اگر روح ز  مانند عمرو وارد شود؛ يد، به بدن فردیمانند ز يروح فرد

  ست.یبا بدن خودش است وارد شود، تناسخ ن
ن یـ ر آن ـ اسـت. ا  یـ ا غیـ گر ـ اعم از بدن خود شـخص   یبه بدن د یتناسخ، انتقال نفس از بدن  سوم:

  وجود دارد. اصدراملّو  نایس ابنف، در آثار فیلسوفانی همچون یتعر
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  و رابطة آن با تناسخ يمعاد جسمان يرهايتقر يستي. چ۵- ۲

ن یـ ز دارد. ایجسم ن  امت افزون بر داشتن روح،یه بر اساس آن، انسان در قکاست  يا هینظر یمعاد جسمان
ت یـ ن آمـوزه را تقو یـ طور فـراوان ا  ، بهیادلۀ نقلشد. ک یبودن معاد خط بطالن م  یه، بر آموزة روحانینظر

ه بـر بازگشـت انسـان بـه     کـ  یاتیـ )، آ7نند (حج: ک ید میکها از قبور تأ ه بر خروج انسانک یاتینند. آک یم
ردن کـ   ه از زنـده کـ  یاتیـ ن آی) و همچنـ 29(اعـراف:   ح دارنـد یاند، تصـر  ده شدهیه آفرک يا گونه امت بهیق

) 4امـت:  یخطوط سر انگشتان (ق ی) و قدرت خداوند بر بازگرداندن حت79و  78س: یده (یاستخوان پوس
رسـد اگـر باورمنـد بـه معـاد       یاند. به نظر م یۀ معاد جسمانینظر یبر درست يشواهد یداللت دارند، همگ

ـ  ز طـرف یاز آنها ن یه برخکرد کارائه  ن آموزهیر از ایم پنج تفسک توان دست یم  م،یباش یجسمان بـه   یداران
  همراه دارد.

گرنـه از منظـر    اسـت؛ و  ی، ادلـۀ نقلـ  یاعتقاد به معاد جسمان يه مبناکاست  يته ضرورکن نیرد اکادی
ر یـ ر را تقریـ ن چهـار تقر یـ از ا یکـ یم ین، اگر بخواهیست. بنابرایمحال ن يبودن معاد، امر  یعقل، روحان

از  یکـ ی، و یادشـده را بررسـ  ی يارهـ یات بـر تقر یـ ات و روایـ زان داللـت آ ید میبا  م،ینکح قلمداد یصح
در تضـاد باشـند.    یات عقلـ یهیرهـا بـا بـد   ین تقریـ د ایـ ه نباکم؛ ضمن آنینکادشده را انتخاب ی يرهایتقر
  ان شوند.یا رد آنهاست، بید ییه در تأک يگانه و شواهد پنج يرهایرو، الزم است تقر نیا از

  ر اوليتقر

آخرت، بدن نابودشـده   يخداوند در سرا یول  شود، ینابود مر، بدن انسان پس از مرگ ین تقریبر اساس ا
 یچ تفـاوت یدگاه بر جواز اعادة معدوم استوار اسـت و بـر اسـاس آن، هـ    ین دیند. اک یجاد میگر ایرا بار د

ن ین دو عـ یـ ه اکـ سـت؛ بل یت و عـوارض ـ ن  یـ ماه  ث وجـود، یـ ـ از ح  يویـ و بدن دن يان بدن اخرویم
  )87ص  ،5جق، 1409، ی(تفتازان. گرندیدکی

توانـد   یه در نگـاه نخسـت، مـ   کـ رد کـ م اسـتناد  یرکچند از قرآن  یاتیتوان به آ یر مین تقرید اییدر تأ
  آن باشد: یبر درست يشاهد
ردن مردگـان را بـه او   کـ    زنـده  یاز خداوند خواست تا چگونگ میه حضرت ابراهکگاه  : آنۀ اولیآ

ک  فَصرْهنَّ الطَّیرِ منَ أَربعۀً فَخُذْ«چنین دستور داد:  ينشان دهد، خداوند متعال به و إِلَیـ  لْ  ثُـم عـلـى  اجع  
گونـه اسـت    نیر اول بـد یه بر تقرین آیداللت ا )260  (بقرة:» .سعیاً یأْتینَک ادعهنَّ ثُم جزْءاً منْهنَّ جبلٍ کُلِّ

شـدة پرنـدگان    مخلـوط  يه اجزاک گونه همانند: ک ین مییچنین تب نیز را ایت رستاخیفیکه خداوند متعال ک
ن را بـه خـود   یشـ یئت و صورت پیگر متصل شوند و هیدکیافتند تا به یچهارگانه، به اذن خداوند دستور 

۱۲۸      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

ن خود بوده، همان صـورت را خواهـد   یشیبدن پ يز اجزایامت نیها در ق بدن انسان بگیرند و زنده شوند،
اردهـا مورچـه و جـانور    یلیدر طول زمان طعمـۀ م  یبدن آدم ين است اجزاکچه مم رو، اگر نیداشت. ازا

  گر شده باشد، اما خداوند متعال با قدرت نامحدود خود، بر بازگرداندن آنها توانمند است.ید
ب «د: یفرما یران معاد مک: خداوند متعال در پاسخ مندوم  ۀیآ ْسـانُ  أیح ن  الْانسـ ع  أَلـَّ ْمـنج   لـىب ه ظَامـع  

 یخداونـد حتـ   یه وقتـ کـ گونـه اسـت    نیه بـد ین آی) داللت ا4و3امت: ی(ق». بنَانَه نُّسوى أَن على قَادرِینَ
گـردد و   برمـی  يویـ بـدن دن  يه تمام اجزاکاست بر آن یلیخود دل  گرداند، یم ز بریخطوط سر انگشتان را ن

  ن همان بدن است.ین بدن، عیا
امـت،  یه اگر بنا باشد بـدن انسـان در ق  کرد؛ مانند آنکز اقامه یر نین تقریدر رد ا يتوان شواهد یالبته م

در  ید انسـان یـ نکنمونه، فرض  يبه دنبال خواهد داشت. برا يفاسد یا باشد، توالین بدن او در دنیقاً عیدق
، استحقاق ورود به بهشـت  یاله یت اوامر و نواهیا آمده باشد، اما با رعایطور مادرزاد فلج به دن ا بهین دنیا

نـد؟  ک ین بدن نـاقص زنـدگ  یامت و بهشت، با همیدر ق يه وکرد کتوان تصور  یا میرده باشد. آکدا یپ را
د یـ آ یباشد، الزم مـ  ینونکن بدن یت، عیماه يامت در تمام اجزایدر ق ين اگر بنا باشد بدن عنصریهمچن

ح شده اسـت  یتصر ن مطلبیات بر ایه در رواک یحال ، بول و غایط داشته باشد؛ دريویه همچون بدن دنک
  )123، ص8، ج1362، ینیلک(. ندارد ین عوارضیچن يه بدن اخروک

  ر دوميتقر

در سـاختار آن قـرار    یراتـ ییند؛ اما تغک یامت حاضر میرا در ق يهمان جسم عنصر يخداوند متعال اجزا
ام کمحدود دارد، امـا خداونـد بـدان اسـتح     يعمر یعیطور طب ، بهيویدن يه بدن عنصرکدهد؛ مانند آن یم
  دارد؛ یه فضـوالت کـ اسـت    يا گونـه  ن بـدن بـه  یـ ه اکا آنیبماند؛  یز باقیمدت ن بخشد تا بتواند در دراز یم

ه خداونـد  کـ ن فضـوالت را نداشـته باشـد. خالصـه آن    یه اکدهد  یر مییاي تغ گونه خداوند متعال آن را به
در آخـرت،   ين، بـدن عنصـر  یدهد. بنابرا یر مییط بهشت و جهنم تغیرا متناسب با شرا يوین بدن دنیهم

  جاد شده است.  یدر آن ا يولوژیزیرات فییچه تغ است؛ اگریدر دن ين بدن عنصریدر ظاهر ع
ه به خروج انسـان از  ک یاتیعالوه، آ ر هم باشند. بهین تقرید ایتوانند مؤ یر اول، مین در تقریشیات پیآ

ه  ... و« ه در قبرها موجودنـد: کاست  یبدن انسان ينشان از حشر اجزا یهمگ  نند،ک یقبر اشاره م  یحْـىِ  أَنـَّ
تىوالْم  و أَنَّه لىکلُ  ع    شى  یر و ءۀَ أَنَّ قَداعۀٌ السیال آت بیفیها ر أَنَّ و ثُ اللَّهعبنْ یی مورِ ف7و  6(حـج:   ».الْقُب( 

گـر از  ید یدر برخـ  )9ات: یـ (عاد» .الْقُبورِ فی ما بعثرَ إِذا یعلَم فَال أَ« آمده است: نیز چنیگر نید يا هیدر آ
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نَ  یخْرُجونَ یوم«ان آمده است: یها از قبر سخن به م ز از خروج انسانیات نیآ مـ  داث راعاً  الْأَجـ سـ  مکَـأَنَّه 
  )43(معارج:  ».یوفضُون نُصبٍ  إِلى

آورد، مقصـود  یان میامت سخن به میردن مردگان در قکخداوند متعال از زنده  یه وقتکروشن است 
ه مـرده، ولـی   کقت، جسم آنهاست یگر زنده خواهند شد. در حقیاند و بار د ا بودهین دنیه در اکاند  یسانک

ر بنـاب  رو، نیـ ه آنچه در قبور است، جسم ـ و نـه روح ـ اسـت. ازا    کاست؛ ضمن آن  یروح آنها زنده و باق
زاند تا با الحـاق روح بـه آن، بـار    یانگیم امت بریرا در روز ق یات، خداوند متعال جسم آدمین آیح ایصر

  ند.  کدا یخود وجود پ يبود، با جسم عنصر يماد يایه در دنک یگر انسانید
در ایـن   ان از قبـر یسخن از خروج آدم هرچنده کرد کن خدشه یات چنین آیتوان در داللت ا یالبته م

رد؛ کـ ایـن آیـات اسـتنباط     آن را از یتوان چگـونگ  یداللت دارد، اما نم یگمان بر حشر جسمان یآیات، ب
شـود؛   یمرور زمـان محـو مـ    ز بهیخود قبر ن یده و حتیه بدن انسان در درون قبر پوسکرا روشن است یز

مـرور زمـان از    ه بـه کـ افت یرا  يتوان قبور یشهرها و روستاها م يها بر قبرستان يه امروزه با گذرکچنان
ماند. افـزون بـر آن،    یاز آنها نم يمانده است و در ادامه هم اثر  یاز آنها باق یکار اندیاند و آثار بس ن رفتهیب

  طعمـۀ  یعـ یطـور طب  ن بدن، بهیمانده باشد؛ زیرا ا یدر آن باق یست بدنیمعلوم ن  بمانند، یاگر هم قبور باق
اسـت، نـه    یان اصل حشـر جسـمان  یدنبال ب ن، خروج از قبر، تنها بهیشده است. بنابرا ینیرزمیجانواران ز

هـا از قبرهـا    نـد و بـدن  ک یم يها را بازساز ه گفته شود، خداوند متعال آن قبور و بدنکش از آن؛ مگر آنیب
  ند.یآ یرون میب

  ر سوميتقر

 ياجـزا   رگ،د اسـت. پـس از مـ   یـ ا زایـ  یاصـل  ریو غ یاصل ياجزا ير، بدن انسان داراین تقریبر اساس ا
 يازا نـد و بـه  ک یمـ  يرا گـردآور  یهر بدن یاصل يخداوند اجزا  شوند و در آخرت، یبدن نابود نم یاصل
بـه آن   يویـ ئـت بـدن دن  یمشـابه ه  یئتـ ینـد و ه ک یخلـق مـ   يدیجد ينابودشده، اجزا یاصل ریغ ياجزا

، يویـ ن بـدن دن ی) عیاصل يخود (اجزا ياز اجزا يا در پاره يبدن اخرو  دگاه،ین دیبخشد. بر اساس ا یم
ـ   يویـ ئت بـدن دن یز مشابه هیآن ن یفیئت تألیر است و هی) با آن مغایاصل ریغ يگر (اجزاید يا و در پاره

  دهنـد،  یل مـ یکآن تشـ  یاصـل  يقت بدن را همـان اجـزا  یه حقکآنجا  ز ن حال، این آن ـ است. با ا یو نه ع
. اسـت  یافکـ آن دو  یهمـان  نیـ بـودن و ا  یکـ ی يبـرا  ی، اصـل يدر اجـزا  يو اخـرو  يویـ اتحاد بدن دن

  )61، ص1986، ي(فخرراز

۱۳۰      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

از  یتـوان بـه برخـ    یر مـ ین تقرید اییم؛ اما در تأیافتیند، نکد ییر را تأین تقریه اک يا هیآ  م،یرکدر قرآن 
شده اسـت سـؤال     ندهکآن پرا يه اجزاک یدربارة بدن ه از حضرت صادقکرد؛ مانند آنکث استناد یاحاد

ه اگرچه اسـتخوان  کند یفرما یان میشدن بدن، ب ده یشان با اذعان به پوسیابد. ای یگونه بعث مه چکشود  یم
ـ    یشده، هنوز باق ه از آن خلق ک ینت و اصلینمانده، اما ط یو گوشت طـور   رود و بـه  ین نمـ یاسـت و از ب

ـ    یم ی] باقیو تراب یمیدر تمام احوال مانند رم  ا آنکهیره یل داکبه ش یعنیر [یمستد   نیماند تـا هماننـد اول
  )43، ص7ق، ج1404، ی؛ مجلس251، ص3، ج1362، ینیلک(. شود بار، دوباره خلق 

  ر چهارميتقر

 يدیـ جد يهـا  ه خداوند، بدنکبل  ندارد؛ یدر آخرت، ضرورت يویهمان بدن دن ةاعادبر اساس این تقریر، 
اش  يویـ مشـابه بـا بـدن دن   نـد و روح هـر شـخص را بـه بـدن      یآفر یافـراد مـ   يویـ ل بـدن دن کرا به ش

ث صـورت  یـ رت دارد و از حیمغـا  يویث ماده با بدن دنی، از حيبدن اخرو  دگاه،ین دیگرداند. در ا یمباز
، يو اخـرو  يویـ ر بـدن دن یتغـا   بـه نفـس اوسـت،    یه تشخص هر انسـان ک آنجا از یبا آن متحد است؛ ول

، 4ق، ج1412، ی؛ سـبحان 160 و 159، ص1383، یجـ ی(اله. نـد ک یبه تشـخص افـراد وارد نمـ    يا خدشه
 یلـ ک طـور  ا بـه یـ هـا   انسـان » مثلِ«نش یه از آفرکتمسک شده است  یاتیر، به آین تقرید اییدر تأ )399ص

  علـى  قـادر  الْأَرض و السماوات خَلَقَ الَّذي اللَّه أَنَّ یرَوا لَم و أَ: «دیگو ینش در آخرت سخن میجهان آفر
  )99(اسراء: .» کُفُوراً إِالَّ الظَّالمونَ فَأَبى فیه ریب ال أَجالً لَهم جعلَ و مثْلَهم یخْلُقَ أَنْ

امـت  ین در قیهـا و زمـ   نش مثـل آسـمان  یه در مقام تحقق آفرین آیه اکدهد  یه نشان مین آیتأمل در ا
د یـ کنش ـ تأ ین آفـر یـ ان اکزمان و منش مثل آنها ـ فارغ از  یخداوند بر انجام آفر ییست و تنها بر تواناین
  امت باشد.یبر حشر مثل بدن انسان در ق یلیتواند دل یرو، نم نیرده است؛ ازاک

نُ «ه بدان استناد شده است، ایـن آیـه اسـت:    کز ین يگریۀ دیآ نا  نَحـرقَـد  نَکُم یـب  تو الْمـ نُ  مـا  و نَحـ 
رسـد، داللـت    ی). به نظر مـ 61و  60: واقعۀ» (تَعلَمونَ ال ما  فی نُنْشئَکُم و أَمثالَکُم نُبدلَ أَنْ  على بِمسبوقینَ

 یه گفتـه شـود خداونـد متعـال در پـ     کتر آن است  ر روشنیف است و تفسیر ضعین تقریز بر ایه نین آیا
آنهـا خواهـد آورد.    يجا گر را بهید یها، گروه از انسان یراندن گروهیه پس از مکقت است ین حقیان ایب

رو،  نیـ ا دو احتمال اسـت. از  يه داراین آیه اکد گفت یم باک م، دستیتر ندان ر را روشنین تفسیاگر ا یحت
  ه قرار داد.ینظر کیتوان آن را مستند  ینم



  ۱۳۱ نخيت يا غيريت؟تناسخ و معاد جسماني؛ س

 ر پنجميتقر

گـر سـخن،   یاست. به د یمثال یه جسم او جسمکشود، بل یمحشور نم يا با جسم عنصریانسان در آن دن
ا یـ  يویـ ه بر اثـر اعـادة بـدنِ نابودشـدة دن    کست ین یمستقل و مجزا از روح انسان ي، موجودياخروبدن 

از مراتـب   يا ه مرتبـه کـ د آمـده باشـد؛ بل  یپد يدیجد ينش بدن مادیآفر یا حتی یاصل ياجزا يگردآور
، 9، ج1360اصـدرا،  (ملّ. اسـت  یمثـال  یبـدن   ابد و آن بـدن، ی یه در چهرة بدن نمود مکروح انسان است 

 )25 – 15، ص1381، یانی؛ آشت200ص
بـر معـاد    يه وکـ مطرح شده  یاالتکدر پی طرح اشـ ان کرده است  یآن را ب اصدراملّه کـ دگاه ین دیا

ه کـ ن معنـا  یتناسخ است؛ بـد   ن آنها، همان استحالۀیتر ه مهمکوارد کرده است  يبا جسم عنصر یجسمان
ل مختلـف باطـل اسـت؛ پـس     یز به دالیاست و تناسخ ن، مصداق تناسخ يبه جسم عنصر یمعاد جسمان
ات و یـ توانـد از ظـواهر آ   یه نمـ کـ  يگـر، و ید يز باطل است. از سـو ین يبه جسم عنصر یمعاد جسمان

  ند.ک یرا مطرح م يبه جسم عنصر یۀ معاد جسمانیر نظریبگذرد، ناگز یراحت ات بهیروا
، مخـالف  یبـه جسـم برزخـ    یۀ معاد جسمانیه نظرکد گفت، افزون بر آنیز بایه نین نظریا یدر بررس

تناسخ ـ مانند تالزم تناسخ بـا اجتمـاع دو نفـس در       آن، ادلۀ استحالۀ يات است، مبنایات و روایظواهر آ
، 1383، یجـ یا رجوع فعل به قوه (الهی) 209، ص1ق، ج1417، یئ؛ طباطبا109، ص1363نا، یس بدن (ابن

انـد   کـرده  کیکن ادلـه تشـ  یـ ه پژوهشـگران در ا کـ ) ـ اسـت   149 – 147، ص1381، یانی؛ آشـت 173ص
ـ انـد، ا  ه گفتهک ) و چنان473و  472، ص1389، یاضی(ف چ نـوع  یهـ   اسـتحالۀ  يالزم بـرا  ییاراکـ ن ادلـه  ی

  )473و  472، ص1389، یاضی(ف. را ندارد یتناسخ
ن یـی به همراه خـود دارنـد، امـا تع    يادشده شواهدی يرهایچه هریک از تقر رسد، اگر ینظر م به  يبار

 کیـ ه بـر هر ک یجمع شوند و شبهات یه تمام ادلۀ نقلکرد یگ یگاه صورت م ان آنها، آنیح از میر صحیتقر
 یقـ ین نوشتار خـارج اسـت و تحق  یار از حوصلۀ اکن یه اکز دفع گردد. روشن است یاز آنها وارد است ن

ان یـ کنیم و نوشتار را بـه پا  سه مییرها مقاین تقریاز ا کیهرقت تناسخ را با یرو، حق نیا طلبد. از یمستقل م
  م.یبر یم

، همـان  یف نخست از معـاد جسـمان  ی: تعریمعاد جسمان يرهایف نخست از تناسخ با تقریرابطۀ تعر
بـا معـاد    یتیچ سـنخ ین اصـطالح هـ  یـ ه اکـ ند. روشن است  ر معادکه اساساً منکان است یاصطالح هندو

  ندارد. یجسمان

۱۳۲      ۱۳۹۱تابستان ، سال سوم، شماره اول، بهار و  

شـود   یافـت مـ  یلمان کف در آثار متین تعری: ایمعاد جسمان يرهایف دوم از تناسخ با تقریرابطۀ تعر
  دارند. یت آن با معاد جسمانیح به عدم سنخیشان، خود تصریه اک

ه در آثار فالسـفه وجـود دارد،   کف ین تعری: ایمعاد جسمان يرهایف سوم از تناسخ با تقریرابطۀ تعر
و  نایسـ  ابـن ه در آثـار  کـ  ش قابل صـدق اسـت؛ چنـان   یرهایتمام تقر با يبه جسم عنصر یبر معاد جسمان

  است. یبا جسم برزخ یر با معاد جسمانیبدان اذعان شده است؛ اما مغا اصدراملّ
تناسـخ، در اثبـات مـدعا      انـد، ادلـۀ اسـتحالۀ    ه پژوهشگران معاصر گفتهک م، چنانینک ید میکان تأیدر پا

مصـداق تناسـخ    يبه جسـم عنصـر   یف فالسفه، معاد جسمانیاساس تعرچه بر  رو، اگر نیند. ازا ارآمدکنا
  را مردود دانست. یت، معاد جسمانین سنخیل ایتوان به دل یاست، اما نم

  يگير نتيجه

  اند از: ن پژوهش عبارتیآمده از ا دست ج بهینتا
  است؛ یکاست و نزاع بر سر تناسخ مل یکو مل یوتکدو اصطالح متفاوت مل ي. تناسخ دارا1
ف تناسـخ و  یـ ه هـم تعر کـ  مصداق تناسخ است؛ چرا يبه جسم عنصر ی، معاد جسماننایس ابن. در نگاه 2

  رد؛یگ یبرم را در يبه جسم عنصر یند، معاد جسمانک یه او ارائه مک یل تناسخیهم دل
ـ ا داند؛ از یرا مصداق تناسخ م يبه جسم عنصر ی، معاد جسمانكز به همان مالین اصدراملّ. 3 معـاد  رو،  نی

  رد؛یپذ یم را یبه جسم برزخ یجسمان
  ندارد؛ یبا معاد جسمان یتیچ سنخیه هکنند ک یف میتعر يا گونه لمان، تناسخ را بهک. مت4
ز از تناسخ مطـرح  ین يمتعدد يها فیه تعرک ارائه شده است؛ چنان یاز معاد جسمان يمتعدد يرهای. تقر5

  شود؛ یز مین یاز آنها، تناسخ شامل معاد جسمان یه بر اساس برخکاست 
دارنـد   يبه جسـم عنصـر   یه نص در معاد جسمانک، بليقو يم ظهوریرکات قرآن ی. به باور نگارنده، آ6

 ینقلـ   ، با ادلۀيبه جسم عنصر یرو، معاد جسمان نیا اند، از تناسخ، از اثبات مدعا ناتمام  و ادلۀ استحالۀ
  شود. یثابت م
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