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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت
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بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

تاريخ دريافت49/5/62 :

تاريخ تأييد49/8/9 :

محمدتقی یوسفی* 

اعتصامینژاد

معصومه

موضوع عالم ذر همواره یکی از بحثبرانگیزترری مااثرث آرینری اسر

و

مفسران ،متکلمان و فیلسوفان مسلمان دربارة ین بسیار سخ گفتر انر .ینهر از
ظاهر ییات و روایات اسالمی برمییی .ای اس

ک هر انسانی آار از تولر .در

عالمی ب نام «ذر» وجود فردی ثقیقی داشت اس

عر.های از ان.یشرمد.ان ایر

برداش

از ظاهر ییات و روایات را نپذیرفت و هر یک ب گونر ای خرا

توجی و تأوی کردهان .ایدان اشکاالتی را ب ین برداش

ین را

ظراهری وارد مریکددر.

ک براساس ای تفسیر ،اعتقاد ب عالم ذر مستلزم باور ب تداسخ اس

اما واآعی

ای اس  :با توج ب ع.م استحال عقلی عالم ذر و برا اعتقراد بر امکران عقلری
تداسخ ک ب خودیخود امری محرا و ذاترام ممتدر نیسر  ،عرالم ذر بر معدرای
ظاهریاش گون ای از تداسخ اس

و امکان ین وجود دارد و مشرکلی در تحقر

عالم ذر نیس

* استادیار گروه فلسف دانشگاه باآرالعلوم

.

** فارغالتحصی دانشگاه باآر العلوم در مقط ارش .رشت فلسف و کالم

.

**
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واژگان کلیدی :عالم ذر ،ییة ذر ،تداسخ ،عه .السر  ،تداسرخ ملکری ،تداسرخ
ملکوتی
مقدمه

بحث در عالم ذر سرابق ای طروالنی در میران ان.یشرمد.ان مسرلمان دارد کر
گروهی را ب انکار و یا تردی .در ین ،و گروهری را بر اعتقراد بر ین سروه داده
ک تع.اد مدکران عرالمم ذر بری

اس

شای .بتوان گف

اس

مادای انکارْ اشرکاالت عقلری و نقلریای اسر

از معتقر.ان بر ین بروده
کر ذرذیرش عرالم ذر را ر

ینگون ک از ظاهر آرین و ث.یث برمییی .ر برای ینان دشوار ساخت اس

الات ،

ای بحث ب مسئلة فلسفی دیگری نیز ارتااط ذی.ا می کد :.مسئلة ث.وث نفس و
ارتااط ین با زمان ذی.ای

ب.ن؛ دربارة عالم ذر ای سخ مطرح اس

ک خ.اون.

از ارواح در ضم اب.ان ذیمان گرفت و ذذیرش ای معدا اعتراف ب تداسخ اسر ،
ب.ی بیان ک روح یک بار در عالم ذر در ب.نهای کوچکی آرارگرفت و سپس از
ین خارج ش.ه اس

ولی بار دیگر همان روح ،ذس از یمادگی بر.ن و ذشر

سرر

گذاشت مراث جدیدی ،ب ب.ن تعل میگیرد بر ای اساس ،تولر .همرة فرزنر.ان
یدم تداسخ ب شمار مییی.
ازینجاک هر ک.ام از موافقان و مخالفان عالم ذر با دالی عقلی و نقلری بسریار
زیادی سعی در اثاات رأی خود دارن ،.الزم اس
ک اوالم ک.ام یک از ین دو رأی صحیح اس

تا با بررسی دآی معلروم شرود

و ثانیام ،چگون میتوان ربط عالم ذر

و مسئل تداسخ را سامان داد
ای نوشتار در س بخ
مسئلة ربط عالم ذر و تداسخ

تق.یم میشود :بیان عالم ذر ،بررسری ادلرة تداسرخ و

سال هشتم ،زمستان  ،5931شماره مسلسل 93

302

مفهومشناسی
 .1ذر

ای واژه از نظر لغ

دارای چد .معداس  :مورچة کوچک ،ذرات بسیار ریزی

ک در شعاع نور تابی.هش.ه و از یک روزن آاب رؤی ان( .ابن منظنر 8041 ،ج:0
 343ن 340؛ فراهیدی  8080ج 363 :84و 363؛ طریحی  8363ج33 :3؛ قرشی 8331
ج .81 :3مجلسی  8043ج ،)338 :18و تفری و ذراکد.ه ساخت (ابن منظنر8041 ،
ج)343 :0
 .2تناسخ

تداسخ در لغ

از مادة «نسخ» و ب معدای انتقرا (الشنرورو 8043 ،ج ،)130 :1

باط کردن و جابجایی و یا زای کردن یرک چیرز بر وسریلة چیرز دیگررک کر
جایگزی ین زای ش.ه مىشود ،ماند .زای ش.ن سای ب وسیلة نور خورشی .و از
بی رفت جوانى ب وسیلة ذیرک (،اغب اصفهان ،بیوا )034:یم.ه اس
تداسخ در اصطالح ب معدای« ،انتقا نفس از ب.ن مادّی و طایعی ب ب.نی دیگر
ک غیر از اوّلی اس » (صد،الدی شیرازی  8361ج 0 :3؛  .،ک .همنر  8366ج :3

 )086میباش .ص.رالمتألهی مینویس« :.تداسخ یعدی ایدک روح شخصی از یرک
ب.ن ر خواه عدصری باش ،.خواه فلکی و خواه برزخی ر ب ب.ن عدصرری ،فلکری
یا برزخی دیگر مدتق شود » (همر  )801 :8364و اب سیدا می نویسر« :.التداسرخ أن
تعود الدفس بع .الموت الی الا.ن » (اب سینا )81 :8361
بخش اول .عالم ذر
عالم ذر در قرآن

مهمتری و معروفتری ییاتی ک سریمای عرالم ذر در ین تجلری ذیر.ا کررده
اس  ،ییة  273ر  272سورة اعراف اس :
وَإِذْ أَخَذَ رَبُُّكَ مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرُِّيَُّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبُِّكُمْ قالُوا
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بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيامَةِ إِنُّا كُنُّا عَنْ هذا غافِلينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَُّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِننْ قَْْن ُ

وَكُنُّا ذُرُِّيَُّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَ َ الْمُْْطِلُونَ وَكَذلِكَ نُفَصُِّ ُ اآلياتِ وَلعَلَُّهُمْ يَرْجِعُونَ.
ب یاد یر زمانى را ک ذروردگارت از صلب و ذش
ینان را برگرف

و ینان را بر خویشت گواه ساخ

فرزن.ان یدم ذری و نسر
و گف « :ییرا مر ذروردگرار

شما نیستم؟» گفتد« :.یرک» [ای ذیمان را گرفتیم] تا روز آیام

نگویی .ما از ایر

کار غاف بودیم [چدی ذیمان گرفتیم] تا نگویی .ذ.ران ما آاالم شرك ورزی.نر[ .و
ب ذرس

بودن ].و ما فرزن.ان ینان بودیم؛ ییا ما را با ینه ک باط گرایان انجرام

دادهان .نابود کرده و مجازات مىکدى!
و ای چدی نشان های خود را ب تفصی بیان میکدیم تا ینه بای .تحق یاب .و
باش .ک ینان ب ث بازیید.
ای ییات در زمرة ییات متشاب آرین کرریم اسر
خ.اون .در موط و زمانی خا

براسراس ظراهر ایر ییر ،

 ،تمام فرزن.ان یدم را یکجا گرد یورد و ربوبی

خود را بر ینها عرض کرد و همة انسانها بر ای امر اآرار کردن ،.ب گونر ای کر
جایی برای غفل

و فراموشی ناود

دیدگاهها دربارة عالم ذر

باوجود ایدک ییة  273سورة اعراف ب روشدی بر رویارویی خ.اونر .برا یثراد
بشر دارد ،همهدان ای مسئل برا ابهامرات زیرادی روبررو اسر

و دیر.گاههرای

گوناگونی از سوی ان.یشمد.ان ،مفسران و مح.ثان مطرح اس

الات  ،بیران همرة

ای دی.گاهها در ای مقال مق.ور نیسر

ازایر رو ،سرخ ایشران در دو طیر

موافقان و مخالفان عالم ذر دست بد.ی میشود
مرافقان عالم ذ :،ای طی

از دانشمد.ان ب عالم ذر اعتقاد دارن .و تمام ییات
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و روایات مربوط ب ین را ذذیرفت ان .مالك ینهرا ظراهر ییرات و روایرات اسر
ایشان اذعان دارن .ک ای مسئل مدافاتی با هیچ اص و آاع.های از اصو دیر و
آواع .عقلی ن.ارد و انسان توان ادراك کمی

ین را دارد (فیض کاشانی

و کیفی

بیوا ج 10 :3؛ بهشتی )33 :8366

ای طی

خود شام چد .دست ان :.مح.ثان انسانها را در عالم ذر واج .درك

و شعور میداند( .فخرالندی ،ازی  8014ج 333 :3؛ ابنرالفت ،ازی  8041ج ،)3 :3
اخااریون معتق.ن .ک ذرات در عالم ذر فاآ .عق و شعور بودهان.،( .ک .مروا،ید

 )863 :8313و گروهرری دیگررر عررالم ذر را مخصررو

طایفرة خاصرری از بدررییدم

دانست ان( .سیدمروضی  8403ج 8ن13 :1ن)10

 .1مخالفان عالم ذ :،ای طی
ای اآرار و ربوبی

را ک طی

ب عالم ذر اعتقاد ن.ارن .و میگوید .خ.اونر.

او ب ین اعتقاد دارن .از انسان ها گرف

در عالمی ب نام ذر بلک در دنیای مادی و ذس از خلقر
انفصا و ج.ایی از ذ.ران ای طی
عالم الس
و تمثیلی بی

ولی نر

انسران ،یعدری ذرس از

نیز خود شام چد.ی دسرت انر :.دسرت ای

را نماد و سدا دانست ان .و خطابهای الهی ب یدم و ذری او را مجاز
نمیداند( .مکا،م شیرازی  8363ج 033 :3؛ جرادی آملی بیونا ج:81

 )816-813و گروهی عالم ذر را بر موط عق و بیان واآر (.،ک .جنرادی آملنی

بیوا ج )833-816 :81و گروهی دیگر یی را ب وجرود مجررد و عقلری انسرانهرا
ثم کردهان( .صد،الدی شنیرازی  8366ج 106 -103 :1؛ طباطبنایی  8083ج : 1
)314
بررسی آراي موافق و مخالف

با توج ب تفسیرها و تأوی های مختل

در رابط با عالم ذر و اشکاالتی کر

دربارة وآوع ای عالم از سوی مفسران وارد ش.ه ،فهمی.ه میشود ک هیچیرک از
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ینها آان کدد.ه نیس

و همگری را مریتروان ذاسرخ داد اشرکا موجرود در نظرر

مخالفان عالم ذر ای بود :اعتقاد ب ایدک خ.اون .ذس از خلق
گرف

انسان از ینها اآرار

با ظاهر یی و نص روایات معتار در ای زمید ناسازگار اس

و اشکالی ک

در نظر موافقان وجود دارد ای اس  :در صورت ذذیرش عالم ذر ،بای .ب دو برار
خلق

و زن.گی دنیوی برای انسان معتق .شویم ک همان تداسخ اسر

و نظریرة

تداسخ ر ک ب معدای انتقا نفس از ب.نی ب ب.ن دیگر در همی دنیرا اسر
فلسفة اسالمی ابطا ش.ه اس

و براساس معرف

دیدی ذذیرفتدی نیس

ر در

و محرا

اس
ایدک ،جای ای ذرس
دانس

اس  :چگون میتوان از یک طررف تداسرخ را باطر

و از طرف دیگر ب عالم ذر معتق .بود؟ ییا اعتقاد ب عالم ذر مستلزم مجاز

دانست انتقا نفس از ب.نی ب ب.ن دیگر در همی دنیا نیس ؟
برای ذاسخ ب ای ذرس

الزم اس

ابت.ا ب ای نکت توج شود ک مفراد هرر

نظری ای را ادلة ین نظری مشخص میکد .و چرون سرازگاری یرا ناسرازگاری دو
نظری با هم ب محتوا و مفاد ین دو نظری بستگی دارد ،تا ادلة دو نظریر مرذکور
بررسی نشود سازگاری یا ناسازگاری ینها با هم معلوم نمریشرود بدرابرای  ،الزم
اس

ادلة تداسخ نیز مورد بررسی آرار گیرد تا معلوم شود اوالم کر.امیرک از ینهرا

صحیح اس

و ثانیام ییا ادلة صحیح میتوان .نظریة عالم ذر را باط کد .یا خیر؟

بخش دوم .تناسخ

مسئلة «بازگش
مسائلی اس

ارواح ذس از مرگ ب ب.نهای دیگر» یکری از آر.یمیترری

ک در میان انسانها،از دیرباز مورد بحرث بروده اسر  ،و در کترب

فلسفی و کتابهای عقای .و مذاهب از ین تعایر ب «تداسخ» میشود ای مسئل از
جمل عقای.ی اس

ک ذیشریدة برس طروالنی دارد و در غالرب ملر و مرذاهب
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اعتقاد ب ین وجود دارد ،تا جرایی کر گفتر شر.ه« :مرا مر مرذهب اال

ولتداسخ فی آ.م راسرخ» (صد،الدی شیرازی  8361ج .6 :3شهرسنتانی بنیونا ج:1

133؛ و نیز .،ک .حسنی ،ازی )13 :8360؛ هیچ مذهاى ناوده اس

مگر ایدک ردذاک

تداسخ در ین آاب مشاه.ه مىباش.
برای ایدک ثقیق

تداسرخ روشر شرود ،ابتر.ا الزم اسر

اآسرام تداسرخ را

متعرض شویم بع ،.بای .مالثظ شود ک ک.امیک از ینها باط و ک.امیک آابر
تطای با شرع مق.س اسالم و مورد تأیی .کتاب و سد

اس

اقسام تناسخ

تداسخ ب گون های مختلفری دسرت بدر.ی مریشرود؛ یکری از مهرمترری ایر
دست بد.یها تقسیم تداسخ ب دو دستة تداسخ ملکی و تداسخ ملکوتی اس
 2وناسخ ملکی :تداسخ ملکی بر دو آسم اس  :تداسخ مطل و تداسخ مح.ود
و تداسخ مح.ود نیز خود ب دو آسرم تداسرخ نزولری و تداسرخ صرعودی تقسریم
میشود
 3وناسخ مطلق :نفس ذس از مرگ در همی دنیا از ب.نى ب بر.ن دیگرر و از
ب.ن دوم ب ب.ن سوم و از سوم بر چهرارم و

همیدطرور ترا برینهایر

مدتقر

میشود نفس در ای انتقا یا ب ب.ن انسان یرا ثیروان و یرا جمراد مریذیونر.د
(صنند،الدی شننیرازی  8361ج 3 :3؛ همننر 8314:313؛ سننبحانی بننیوننا ج 833 :3؛
قطبالدی شیرازی 8314؛ )033

 2تداسخ مح.ود :ای تداسخ در برابر تداسخ مطل اس  ،ب طوری ک انتقرا
نفس اختصا

ب بعضرى از نفروس دارد ،نر همر ینهرا ،و نفرس سررانجام بر

مرثل اک خواه .رسی .ک دیگر ب ب.ن مدتق نمیشود و بر عرالم نرور و تجررد
مثالی و عق مرىذیونر.د (.،ک .سنبحانی 344-133 :0 :8310؛ صند،الدی شنیرازی
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)301 :8366

ای تداسخ خود بر دو آسم اس  :أ تداسخ نزولى ب تداسخ صعودی
أ.وناسخ نزول :،روح از مرتا و صورت یدمى ب صرورت ذرایی ترر ثیروانى،
نااتى یا جمادک مدتق مىشود تا از ذستىهرا و تیرگرىهرا ذراك شرود و ذرس از
رسی.ن ب کما ب عالم نور ملح مىگردد (صند،الدی شنیرازی  8361ج80 :3؛
سبزوا،ی  8310ج133 :8؛ .،ک .صد،الدی شیرازی )036 :8314

ب .وناسخ صعردى :ای نوع تداسخ ،برخالف تداسخ نزولى ،مربوط ب انتقرا
اروح از اب.ان ادون ب اب.ان اشرف اس  ،ب ای صورت ک نفس نااتی ب ثیوان
و از ثیوان ب انسان انتقا مییاب( .سبحانی بیوا ج830 :3؛ سنبزوا،ی  8310ج:8
)330

 3وناسخ ملکروی :تداسخ ملکوتی ب معدای تمثر چهررة انسران بر صرورت
اعما و صفات درونی اوس

ک خود بر دو گون اس :

 2نفس با توج ب عقای .و افعا خود ،بع .از مفارآ
ک از مدشئات و مخلوآات نفس اس

از ب.ن دنیوی ،ب.نی را

می سازد و ب صورت ین مجسم مریشرود

(صد،الدی شیرازی  8366ج3 :1؛ همر  8361ج31 -34 :3؛ همنر 301 :8366؛ .،ک.
حس زاده آملی )633 :8313

 3نفس با ثفظ اث.یت  ،با توج ب اخاله و ملکاتی ک در دنیا کسب کرده
اس  ،ب صورتهای مختل

ظاهر میشود (صد،الدی شیرازی 300 :8366؛ همر

)06 :8318

اکدون ،ب نق .و بررسی ادلة مواف و مخال

تداسخ میذرردازیم ایر ادلر در

س دست جای میگیرن :.ادلة ضرورت تداسخ ملکی ،ادلة امتدراع تداسرخ ملکری و
ادلة امکان تداسخ ملکی
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ادلة ضرو،ت وناسخ ملکی :معتق.ان ای نظری  ،با تأکی .برر اصرو و مارانی
خود ،برای اثاات تداسخ و ضرورت ین ،دالی خود را در آالب ادلة عقلی و نقلی
ارائ کردهان.
دالی عقلی ضرورت تداسخ دربردارن.ة اثاات همة اآسام تداسخ ملکری ر اعرم
از صعودی و نزولی ر اس  ،ک مهمترری ین دالیر عارارت اسر
بودن اب.ان ،عقوب
اب.ان مادی جه

از :نامتدراهی

اه فس  ،عذاب و یادیوری ذشیمانی و نیراز اهر فسر بر
رسی.ن ب کما همة ای دالی نق.ذذیرن.

اما دالی نقلی ضرورت تداسخ نیز یکی از راههایی اس

ک هدر.یهرا بررای

اثاات تداسخ ،ب استفاده از برخی ییات آرین تمسک جست ان .اما بیشتر ای ییات
صریحی در مسئل مورد بحث ن.ارن .و تدها ظاهر ان.کی از ینها را میتوان

دالل

دلی ذکر کرد ای سخ دانس :
قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِردَة خاسِئينَ (بقره63 :؛ اعراف)866 :

گفتیم بوزیدگانی مطرود شوی.
وَغَضِبَ عَلَيهِ وَ جَعَ َ مِنْهُم القِردَة وَ الخَنازيرَ (مائده)64:

و بر ینها خشم گرفت و ینها را بوزید و خوك گردانی.یم
ای ییات ب مسخ برخی از ام ها اشاره دارد و نیز ییات (نساء )36 :و (اسنراء:

 )33بر ای سخ دالل
اما با دآ

دارن.

در هر یک از ای ییات خواهیم دیر .کر بر شرک هرای مختلر

مصادی تداسخی ک م .نظر هد.یها اس

اتفاه نیفتاده و با دالی متق آابر رد

هستد.
 .1ادلة امتناع وناسخ ملکی :بیشتر ثکمای اسالمی ر اعم از ذیروان ثکمر
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مشاء ،ثکم

متعالی ر ب مسئل تداسخ توج کرده و ب نقر .و

اشراه و ثکم

بررسی ین ذرداخت و با دالی متع.د عقلی و نقلی بطالن ین را بیان نمودهان.
ادلة عقلی امتناع تناسخ را فالسفه ،براساس یک سلسله مبنانی محکنم فلسنفی
پاسخ دادهاند که ای پاسخها نیازمند آگاهیهنای فلسنفی متعندد منیباشند .این
پاسخها بسیا ،دقیق است و فهمشان دشرا ،است و ای ادلنة عقلنی امتنناع وناسنخ
شامل دو دستة عام و خاص است.

برخی براهی عام امتناع وناسخ ن که دربرگیرن.ة همة انواع تداسرخ اسر
نوع خاصی اختصا

و بر

ن.ارد ،بلک همة ینها را ابطا مینمای .ر عارارت اسر

از:

برهان اجتماع دو نفس در یک ب.ن ،ک ای برهان از جمل دو برهان عامی اسر
ک شیخ بوعلی سیدا در اشارات یورده (اب سنینا  8043ج336 :3؛ .،ک .صند،الدی

شیرازی  ،)841 :8314تعطیلی نفس ،ک مادای ین معطر مانر.ن نفرس از تر.بیر و
تصرف در ب.ن هدگام مفارآ

نفس از ب.ن او تا ذیوسرت بر بر.ن دوم اسر ،

(صد،الدی شیرازی  8361ج81 :3؛ .،ک .اب سینا  8043ج )333 :3و برهران آروه و
فع  ،ک در ین بر مادای اتحادی بودن ترکیب نفس و بر.ن اسرت.ال شر.ه اسر
(.،ک .یرسفی )813 – 811 :8313

تقریر برهان ب ای صورت اس :
 2ترکیب نفس و ب.ن ترکیای اتحادی طایعی اس  ،ن صداعی و انضمامی؛
 3نفس و ب.ن در مرثلة اولیة ث.وثشان امری بالقوّهان.؛
 2نفس ب همراه ب.ن در اثر ثرک

جوهری ب فعلی

 2نفسی ک بالفع ش.ه محا اس

دوباره ب صورت آوه محض دریی.

در نتیج  ،تالی باط اس

ذس ،مق.م نیز باطر اسر

میرس.؛
(صند،الدی شنیرازی
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 8361ج 86 :3ن)14

برخی از براهی خا

در رد انواع تداسخ ر کر اختصرا

تداسخ دارن .ر عاارت اس

بر رد یرک نروع

از :برهان امتداع تداسخ نزولی ،ک با استفاده از ثرک

جوهری مالص.را ب رد ای نوع از تداسرخ ذرداختر اسر (،صند،الدی شنیرازی

 8361ج86 :3؛ .،ک .همر  8361ج330-333 :1؛ سبزوا،ی  8310ج )163 :8و برهان
امتداع تداسخ صعودی
اما در بخ

ادلة نقلی امتداع تداسخ ،در آرین مجی .ییات متع.دی وجرود دارد

ک با صراث  ،عقی.ة تداسخی را ک مورد تأیی .هد.یان اس

مردود مریشداسر،.

ماند .ییات  22و  200سورة مومدون ،کر صرریحام گفترار تداسرخیان را مادری برر
بازگش

دوباره ب زن.گی برای جاران گذشتة خود نفی مینمای .و نیز در ییرات

(بقره( ،)11 :حج )66 :و (،وم )04 :تدها از یک مرتا مرگ و ثیات ،ذس از یفرید
انسان ،یاد ش.ه اس  ،ک ای سخ با بازگش
اه تداسخ اس

ب صورت مکرر در دنیا ر ک آو

ر نمیسازد

روایات زیادی هم وجود دارد ک ای عقی.ه را مردود شمرده اس
با توج ب بیان مطالب فوه درمییابیم ک تداسخ ر نوعی بازگشر
ب.ن دنیوی در نشئة دنیا ر جایی ن.ارد و محکوم ب بطالن اس
نصو
اس

دیدی رجوع می کدیم ،از نوعی بازگش
ک غیر از ای نوع تداسخ اس

نفرس بر

الاتر  ،وآتری بر

ب زن.گی دنیوی را سخ رفتر

و عموم مسلمانان ،ب ویرهه شریعیان ،بر ین

اعتقاد دارن ،.ماند .اثیای مردگان ،ک در گفتار ذی ِ رو بر بررسری ین خرواهیم
ذرداخ
 .3ادلة امکان وناسخ :امروزه ،ابطرا و ضررورت تداسرخ برا ادلرة گذشرتگان
کاریم.ی ساب را نخواه .داش

همی امر نیاز ب ارائرة نظریرات ج.یر .ثرو
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تداسخ را ضروری میسازد بدابرای  ،برخی از ان.یشمد.ان ،با توجر بر ناتمرامی
ادلة امتداع و ضرورت تداسخ ،اعتقاد ب امکان تداسخ را مطرح کردهان .ک ب ادلرة
ین میذردازیم:
 2زن.ه ش.ن بعضی مردگان در دنیا ماند .زن.ه ش.ن هفتراد نفرر از همراهران
ثضرت موسی:
وَ إذا قُلتُم يا مُوسی لَنْ نُومِنَ حَتُّنی نَنر َ ا َ جَهنرَةً فَََخَنذَتْكُمُ الصقناعِقَةُ و أنْنتُم
تَنْظُرُونَ ثُمق بَعَثناكُمْ مِنْ بَعدِ مَوتِكُم لَعَلُّكُم تَشْكُروُنَ (بقره 33:ن )36

در ای یی  ،بعضی از افراد آوم ثضرت موسی گرفتار صاعق یسمانی شر.ن،.
ولی خ.اون .دوباره ینها را زن.ه کرد و روح انسان بع .از خروج از بر.ن دوبراره
ب ب.ن تعل گرفت  ،ک نتیجة ینْ تحق تداسخ اس

ذس ،میتوان ب امکان تداسخ

باور داش
یا زنده شدن مردگان بهدست حضرت عیسی:
و او را به رسالت بنیاسرائیل می فرستد که [به آناا ويداد «ما باا مزها ای از
پروردوارتا ن د شما آمد ام؛ برادتا از ول چی ی چي پرند میسازم و در آ میدمم.
پس ،به اذ خدا پرند ای شيد ،و کير مادرزاد و [نی برص ورفته را شفا میدهم ،و باه
اذ خدا مرد را زند میکنم ،و به شما میويدم که چه خيرد ادد و در خانههای خايد
چه ذخیر کرد ادد .اور از مؤمنا باشید ،ادنها برای شما نشانههاای بار او بايد ما
است( .آلعمران)03 :

زنده شدن حضرت عزیر به همراه حمارش:

یا ماند .داستان کسی ک بر دیاری گذر کررد ،در ثرالی کر دیوارهرای ین برر
بامهای

فروریخت و یکسره ویران ش.ه بود گف « :چگون خ.اونر .مرردم ایر

سرزمی را ذس از مرگشان زن.ه می کد.؟» ذس ،خ.اون .او را ب م.ت ص .سرا
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میران .ینگاه ،زن.هاش کرد و ب او فرمود« :چ م.ت در ایدجرا مانر.های؟» گفر :
«یک روز یا ذارهای از روز درنگ کردهام » فرمرود« :نر  ،بلکر صر .سرا درنرگ
کردهای ب خوراك و نوشی.نی خود بدگر ک در ای م.ت دگرگون نش.ه اسر ،
و گمان نک ک چون دگرگون نش.های ،ای م.ت طوالنی بر تو نگذشت اس
االغ خود بدگر ک ب استخوانهایی چد .تا.ی ش.ه اسر
ذس از گذش

ب

مرا ترو را میرانر.یم و

ص .سا ب تو ثیات بخشی.یم ،تا ینه بای .تحق یاب .و تا تو را

برای مردم نشان ای [بر روز رستاخیز] آرار دهیم اکدون ،ب استخوانهرای االغر
بدگر ک چگون ینها را رش .میدهیم سپس ،بر ینها گوش

مریذوشرانیم » ذرس،

هدگامیک امر زن.ه ش.ن مردگان بر او یشکار ش ،.گف « :میدانرم کر خر.ا برر
انجام هر کاری تواناس

» (بقره)133 :

زن.ه ش.ن ذرن.گان ب دس

ثضرت ابراهیم:

ابراهیم گف « :ای ذروردگار م  ،ب م نشان ب.ه ک مردگان را چگونر زنر.ه
میکدی؟» گف « :ییا هدوز ایمان نیاوردهای؟» گف « :یری ولی میخواهم دلم یرام
گیرد » گف « :چهار ذرن.ه را برگیر و گوش

ینها را ب هم بیامیز ،و هر جزء ینهرا

را بر کوهی بگذار و سپس ینها را فراخوان شتابان نزد تو مییید .و ب.ان خ.اون.
ذیروز و ثکیم اس

» (بقره)164 :

تمام ییات فوه بر وآوع تداسخ دالل

دارن .الات  ،ذی تر گفت ش .ک تداسرخ

مصطلح بیشتر ب خروج نفس از ب.ن خود ب ب.ن بیگان متقوم اس  ،در ثالی ک
در ای نوع تداسخ ر همانطور ک اشاره ش .ر ب عل

ثاات ب.نهای آالی شررط

تداسخ مصطلح هد.یها ک ب انکار معاد میانجام .محق نشر.ه و امکران وآروع
تداسخی م .نظر اس
)833

ک با مسرئل معراد همخروانی دارد (یرسنفی – 833 :8311

بررسی رابطۀ عالم ذر و تناسخ

322
 .3آیات دال بر معاد جسمانی:

ر وَ ضَرَبَ لَنا وَ نَسِیَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْیِ العِظامَ وَ هِیَ رَميمٌ قُ يُحييهَا الَّذ ِ
أَنشََهَا أوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُ ُّ خَلْقٍ عَليمٌ (یس)31-33 :

در ثالی ک خلق

خود را فراموش کرده ،مثالی برای ما مریزنر.؛ مریگویر:.

«چ کسی ای استخوانها را دوباره زن.ه میکد ،.در صورتی ک هم ذوسی.هان.؟»
بگو« :همان کسی ک برای نخستی بار ایجاد کرده اس  ،و او بر همر یفریر.گان
یگاه اس

»

ر یَوْمَ یَخْرُجُونَ مم َ االجْ.اثم سمراعام کَأنَّهُم إلی نُصُبٍ یُوفمضُونَ (معا،ج)03 :

روزی ک شتابان از آارها بیرون مییید ،.چدانک گویی ب سم

بر هرا مری

رون.
با درنظرگرفت ییات فوه ،امکان تداسخ ب صورتی روش تر اثارات مریشرود،
زیرا رد وآوع تداسخ ب انکار معاد جسمانی کر از اعتقرادات شریع اسر

مدجرر

میشود در نتیج  ،چارهای جز آاو امکان تداسخ نخواه .بود در نتیج  ،با توج
ب ع.م ارائ دلی محکم و متقدی از سوی طرف.اران و مدکرران تداسرخ و ثانیرام برا
ذکر ییاتی ک بر وآوع تداسخ دالل

دارن ،.چارهای جز طرف.اری از امکان تداسخ

باآی نمیمان( .یرسفی 814 -833 :8313؛ فیاضی  346 :8333ن )388

بخش سرم .کیفیت ،ابطة عالم ذ ،و وناسخ
گفتیم س دی.گاه متفاوت در زمیدة تداسخ وجود دارد ک گروهی بر ضررورت
و گروهی دیگر بر استحالة تداسخ اعتقاد دارن .و نتیجة ای دو دی.گاه چیزی جرز
ناکامی ینها در اثاات م.عایشان ناود بدابرای  ،با توج بر ن.اشرت ادلرة محکرم،
دلیلی بر ذافشاری بر ای دو نظری ن.اشتیم و ب همی جه  ،جانربدار دیر.گاه
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سومی ب نام امکان تداسخ شر.یم ،ترا از تعارضرات مشرکالت دو دیر.گاه آالری
مصون باش.
بع .از فراغ

از کشمک

با مدکران عالم ذر و تداسخ و رد اشکا ها و سپس

اثاات امکان عقلی تداسخ و وآوع ین ،ب مسئلة اصلی ای مقالر  :بررسری کیفیر
رابطة عالم ذر و تداسخ بازمیگردیم
 .1تمایز عالم ذر و تناسخ

با توج ب مطالای ک ب طور ج.اگان در باب عالم ذر و تداسرخ مطررح شر،.
روش ش .ک عالم ذر در رابط با تداسخ در موضوع بازگش
جهان مشترك اس

از طرف دیگر ،جای تردی.ی نیس

دوباره روح ب ای

ک در عی ای اشتراك،

تفاوتهایی نیز میان ای دو یموزه وجود دارد ،ک هم در تعاری

ینها لحاظ ش.ه

و هم در یموزههای دیدی ین دو مورد توج و تأکی .آرار گرفت اس
میتوان گف

تغایر موجود بی ای دو ان.یش ماهوی اس :

 2وجرد مؤلفههای جرهری مغایر د ،ای دو اندیشه :همانطرور کر اشراره
ش ،.در همة مصادی و انواع تداسخ ملکی ر اعرم از صرعودی و نزولری ر انتقرا
روح ذس از مرگ ب ب.نی دیگر ،غیر از ب.ن او  ،و در آالرب شخصریتی غیرر از
شخصی

آالی صورت میگیرد ،ک ب لحاظ فلسفی مستلزم تحو شخصریتی یرا

صدفی و یا در برخی موارد مستلزم تحولی نوعی و ثتی تا.ی و تحرو جدسری
اس

اما در مقولة عالم ذر ،روح ب همان ب.ن نخس

و با همران شخصری

او

ذری برمیگردد و ،در نتیج  ،با هریچ تحرو شخصریتی ،صردفی و نروعی همرراه
نیس
 3وغایر با معیا ،معاد جسمانی :تفاوت ماهوی دیگر ای اس
عالم ذر در طو اعتقاد ب معاد و بهش

ک اعتقراد بر

و دوزخ اس  ،امرا تداسرخ در بعضری از
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صورتهای ین در مقاب معاد آرار میگیرد

ب عاارت دیگر ،کسی ک عالم ذر را ،ب عدوان تداسخ ،باط میدان .فره میران
تداسخ و معاد جسمانی را نفهمی.ه؛ عالم ذر از اآسام معاد جسمانی اس

و تداسخْ

انتقا روح از جسمی ب جسم دیگر و ج.ا ش.ن از جسم او اس  ،و ای معراد
جسمانی نیس

معاد جسمانی یعدی بازگش

روح با همان ویهگیها ب ب.ن او

و معدای عالم ذر نیز همی اس
 2مغایر بردن مبانی ای دو اندیشنه :تداسرخ در همرة ادیران و مکتربهرای
تداسخی بر اصولی ماند .کرم (اص عم و نتیج عم در ادیان هد.ی) ،زنجیره
دوازدهگان عل رنج (در یمروزههرای برودا) ،رهرایی از ملکرات و خصرل هرای
ناشایس

(در مکتب اشراه) ،نیروی جاذبة الهی(در مذهب اه ث ) و اصرو و

ماانی دیگری از ایر دسر

بدرا مریشرود ،در ثرالی کر هریچیرک از مصرادی

شداخت ش.ة عالم ذر بر چدی یموزههایی تکی نمیکدر ،.بلکر برر اصرولی ماندر.
ع.ال

الهی تکی میزن.

بر ای اساس ،روش میشود ک یموزة عالم ذر ن تدها دارای مؤلف هایی اساسام
متفاوت از تداسخ اس  ،بلک بر ان.یش هایی جز ینه ان.یشة تداسخ بر ین استوار
گشت بدا ش.ه اس

بر ایر اسراس ،بایر .ذرذیرف

ذ.ی.های ماهیتام مغایر با تداسخ ثکای

میکد.

الات  ،اگر ما مؤلفة جوهری تداسخ را فقط بازگش
بر ایدک ای بازگش
شخصی

کر یمروزههرای عرالم ذر از
روح ب ای جهان ب.انیم و

ثتمرام بایر .برا تعرویض بر.ن و برا شخصری

متفراوتی از

آالی باش .تأکی.ی ن.اشت باشیم ،یا ینک در عالم ذر اصرراری برر ایر

نکت ن.اشت باشیم ک روح ثتمام ب همان ب.ن سراب خرود برمریگرردد ،در ایر
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صورت ،دیگر نمیتوان تفاوتی جوهری میان عالم ذر و تداسخ آای شر .امرا برا
توج ب تعاری

زیادی ک از تداسخ مطرح ش ،.موضوع بازگش

ب ب.نی دیگرر

و ینهم از راه تول .یکی از اصو تداسخیان ب شمارمییی .از طرفری ،در مصرادی
باور ب عالم ذر در ادیانهای مختل

دیدی ،ب ویهه اسالم ،بازگش

ب.نِ ساب مفهومی جایگزی ناذذیر اس

روح ب همان

بدابرای  ،مشک بتوان ادعا کرد ک عرالم

ذر و تداسخ ب لحراظ جروهری یکری هسرتد .و تفراوت ینهرا فقرط در جزئیرات
غیرجوهری اس
یکی از ویهگی های اصلی و جوهری تداسخ تا.ی ماده یا بر.ن ر کر همران
تا.ی هوی
مهم اس

فرد اس

ر میباش ،.ذی برد زیرا تا.ی ب.ن در تداسرخ بر آر.ری

ک در زمرة مؤلف های جوهری ین جا دارد ،اما در بررسری مصرادی و
انسان شک گرفت در هدگام تول .انسان در

گون های عالم ذر ،هوی

و شخصی

ای عالم همان کسی اس

ک در گذشت در عالم ذر بوده اس

 .2نسبت عالم ذر و تناسخ

چدانک گذش  ،تداسخ ک نوعی بازگشر
دنیاس

محکوم ب بطالن اس

دنیا محا نیس

نفرس بر بر.ن دنیروی در نشرئة

با ای ثا  ،هر نوع بازگش

و میتوان با ماانی ج.ی ،.بازگش

بر دنیرا در همری

در همی دنیا را تایی کرد

در ای بار ،میتوان ب نوعی دست بد.ی از سوی فیلسروفان ،متکلمران و ثتری
مح.ثان در تداسخ اشاره کرد:
 2بازگش

نفس انسان ب ای جهران و سریر در مرادهای متفراوت و جر.ا از

مادهای ک در زن.گی آالی با ین سیر داشت  ،ب طوری ک نفس از آوه بر فعلیر
دریی .و دوباره نفس انسان زن.گانی مج.د با جسم یا مادهای دیگر داشرت باشر.
ای در واآ همان تداسخ اصطالثی اس

ک در ثوزة فلسف و کالم اسالمی ،ین
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را «تداسخ انفصالی» نامی.هان ،.ک امری محا و باط اس

ای بیان برای روشر

ش.ن مفهوم تداسخ از لحاظ دیدی اس
 3روح در همان مادهای ک در یغاز خلق
همراه ش.ه اس

یا تعلقر

بر عرالم مرادی برا ین

سیر میکد .در ای صورت ،همان مادهای ک مثالم جماد بوده ب

همراه روح ب ناات ما .میشود و ،سپس ،ب ثیروان و از ین بر انسران صرعود
کرده اس

یا همان انسانی ک در زن.گی خطاکاری ذیش کرده با ذذیرفت فرایدر.

مسخ یا رسخ یا فسخ با روح و جسم نخستید

ب صورت ثیوان ،گیاه یا جمراد

دریم.ه اس
فیلسوفانی ماند .ص.را و سازواری و مح.ثیدی ماند .مجلسری در بحراراالنوار،
ای دی.گاه ر ب ویهه صورت صعودی ین ر را ب ساب متصر و یکپارچر برودن
مادهای ک روح در ین سیر میکد ،.اصطالثام «تداسخ اتصالی» خوان.هانر .و الاتر ،
ای را از تداسخ اصطالثی خارج دانست و باط هم ن.انست ان ،.بلک گفت ان .ای
همان تداسخ ملکوتی اس
مسئلة عالم ذر و بازگش

ک شکی در ین نیس
نفوس افراد بشر ب ب.نهرای دنیروی خرود غیرر از

تداسخ ب معدای رایج و مصطلح اس  ،زیرا در تداسخ ،نفرس بر همران بر.ن اوّ
بازنمیگردد ،ولی در عالم ذر ،نفس ب همان ب.ن ذری خود رجوع مریکدر .و از
مصادی رجوع کام ب ناآص و فع ب آوّه نیس
و نیز ینه در آرین ب ین تصریح ش.ه کر در امر هرای ذیشری مسرخهرایی
صورت گرفت اس

و طی ین برخری از انسرانهرا بر صرورت خروك و میمرون

دریم.هان .ر ک از مصادی تداسخ ملکوتی اس

ر با مسئلة عالم ذر و ثتی تداسخ

مصطلح متفاوت اس  ،زیرا در تداسخ ،نفس انسان ذس از ج.ایی از ب.ن خروی
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ب ب.ن دیگر تعل میگیرد ،اما در مسخ ،نفس از ب.ن ج.ا نمریشرود ،بلکر تدهرا
شک و صورت ب.ن تغییر میکد ،.تا انسان ب.کار ،خود را بر صرورت میمرون و
خوك دی.ه ،از ین رنج بارد ذس ،در مسخ ،انسان ب.کار از مقام انسرانی بر مقرام
ثیوانی تدز ذی.ا نمیکد ،.بلک انسانهای مسخش.ه انسانهایی هستد .ک با ثفظ
روح بشری ،صورتام مسخ ش.هان..

تداسخ ب ای معدا ک نفس ذس از مرگ وارد ب.ن دیگری در همی دنیا شرود
هیچ جایگاه محکم عقلی و نقلی ن.ارد و ب هیچوج توجی ذذیر نیس

امرا اگرر

نوعی از تداسخ را تصور کدیم ک در ین آرار نااش .انسان فعلیر هرایی را کر در
مرتاة او ثضور مادیاش در دنیا کسب کررده اسر

از دسر

ب.هر .و دوبراره

بخواه .ین کماالت را کسب کد ،.مشک محا بودن تداسخ ث مریشرود و ،در
نتیج  ،تعارض ین با عالم ذر نیز برطرف میگردد ای همان امکان تداسخ اسر
همانگون ک اشاره ش ،.چدی امری از لحاظ عقلی ممک اس
دلی عقلی و نقلی صح

و محا نیس

و

ین را تأیی .میکد.

با توج ب ای نکت  ،میتوان ب اشکالی از جانب مدکران عالم ذر ک عرالم ذر
را در طو عقی.ة خرافی تداسخ آرار دادن .و آو ب عالم ذر را مسرتلزم آرو بر
تداسخ میداند .ذاسخ داد
با جم بد.ی و کدار هم نهادن مطالب ،میتوان گف  :توانستیم تا ثر.ودی برا
استفاده از امکان عقلی تداسخ و تفاوت ین با تداسخ دیدی ،مشک تعارض ظاهری
میان اعتقاد ب عالم ذر و یموزة تداسخ را برطرف و اشکاالت وارده را دف کدیم
نتیجهگیري

بدابرای  ،ب ای نتیج رسی.یم:
 2با توج ب ادلة عقلی و نقلی فراوانی ک در باب عالم ذر ذکر گردیر ،.آینة
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شریف «وَ إذْ أخَذَ رَبُّکَ مم ْ بَدى یدَمَ مم ْ ظُهُورِهممْ» بر عالم ذرّ دالل

مىکد .و طا

ین ،وجود عالمى ب نام عالم ذرّ ک خ.ا ارواح را در ین جم کررده و از ینهرا برر
ربوبی

خود اآرار گرفت اس

تقریاام امرک مسلم اس

و ناای .ین را انکار کرد

 3اعتقاد ب عالم ذر ب معدای ظاهریاش گون ای از تداسخ اس  ،ک ب نظر ما
امکان چدی تداسخی وجود دارد بلک در اثیای مردگان واآ ش.ه اس

بدابرای ،

هیچ مشکلی در ذذیرش عالم ذر ب وجود نمییی .ولی اگر ثتری ایر معدرای از
تداسخ را نیز محا ب.انیم ،دیگر نمیتوان متون مربوط بر عرالم ذر را بر معدرای
ظاهریاش ثم کرد ،بلک بای .تفسیرهایی را ذذیرف

ک عرالم ذر را کرامالم برر

خالف ظاهرش گرفت ان.
 2برای اطالع از تمامی دالی طرف.اران تداسرخ و ذاسرخ ینهرا.، ،ک .یرسنفی
34 :8313ن31؛ صد،الدی شیرازی  8361ج10 -33 :3؛ همر  330 :8314به بعد

 3جه

یگاهی بیشتر از تمامی ییات و روایات در ای زمید  .، ،ک .صد،الدی

شیرازی  8361ج 3 :3به بعد؛ دیرانی بیوا863 – 863 :؛ یرسفی 888 - 33 :8311

 2مراد از کاربرد واژة تداسخ در ایر گفترار تداسرخ مرورد اعتقراد هدر.یهرا
میباش .ک ب معدای تداسخ مصطلح اس

و دربردارن.ة همة انواع تداسخ نیس
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