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تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل
تاريخ دريافت99/9/61 :

تاريخ تأييد99/61/72 :

اسداهلل کرد فيروزجايي
وحيد ظفرنما

در سفر تخیلی که در میان مردمانِ سررممینهرای خراررِ درر مرررب در د ر
مقب ل ساکنان مغرب ممین ر درخی فِرق منس ب ده اسالم راقع شد است ،سرفر
ام لحظۀ مرگ شررع شد  ،ام مرحلۀ میانی ت همرا مریگرررد ر دره دامگترت
نهایی ده جسم در قالبِ جاردانگی اسر ر ای در چهارچ ب یک تئ ری دردرارۀ
ت لد دردار میانجامد ،ر ررب الزاماً در جهت خاصری سریر مریکنرد .دره سربب
همسانانگاریِ چرخۀ مندگیِ تناسخ دارر ر دامگتت ررب ده این دنیرا در جر هر
رجعتاندیش ،درخی تالش کرد اند ،دا طرب شبهاتی ،رجعت را دا چالش م اجه
کنند ،تا آنجا رجعت را همان تناسخ ددانند ر شیعیان را که قایرل دره رجعرتانرد
همان تناسخیه ددانند .آنچه این مقاله در پی حلّ آن است این است کره تمرایز ر
تباین ماه ی رجعت ر تناسخ را دا مبانی سیر نفس در ق ر فعل دررسی کنرد ر
ده این سؤال پاسخ دهد که «اگر نفس رجعی دا ادلۀ فلسفی ر کالمی ثادرت شرد
است ،آیا ررب تناسخی هم میت اند شکل دگیرد؟»

* استاديار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق
** کارشناسی ارشد و طلبۀ حوزۀ علمیه قم.
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واژگان کلیدی :رجعت ،تناسخ ،ق  ،فعل ،نفس ،حرکت قهقرایی.
مقدمه

پی ند دی ددیل ررب ر تن ،ر نفس ر ددن در ط ل حیا

تص ر جدایی ناپریر د دن

این در پس ام مرگ را نیز در ذهن دتر استحکام دختید ،تا آنجا که درخی قایالن
ده دقای نفس استمرار حیا

نفس ر ررب ددرن پی ند دا یک ددن دنی ی را محال

شمرد اند .در میان را حل ها ،تناسخ یا دامگتتِ دردارۀ ررب ده ددن ده عن ان یکی
ام نخستین راهکارهای دتر درای تحقق این تص ر مررب است .ایدۀ ت لدِ دردرار
ر مرادق کردن آن دا حیا

نخستین ر یعنی حیاتی که در آن حیا  ،ررب دا دردن

مادی پی ند دارد ر دهراحتی ،ام س ی آیینها ر ملل گ نراگ ن پریرفتره شرد ر در
میان درخی ،نظیر هندریان ر د دائیان ر جینیست ها ،جایگاهی ریژ یافت ر اص ل
ر آداب مخص ص ر مفصلی را ده خر د اختصراص داد .ایرن درارر همچنران در
دسیاری ام ج امع ده عن ان یکی ام ارکان اعتقادا
مناسبی درای ت ضیح حیا

م رد پریرش اسرت ر را حرل

جاردان دتر تلقی میش د .دحث پیرامر ن تناسرخ دره

عالم اسالم نیز را یافت ر دا عقاید مرتقن ر محکرم اسرالم ،درهخصر ص شریعه،
آمیخته شد .ام س یی ،مخالفانْ معتقردان دره رجعرت را تناسرخیه خ اندنرد ر ،ام
س یی دیگر ،نزد شیعیان ،هماهنگی یا ناهماهنگی آن درا محتر ای قررآن ر سرنت
م رد دررسی قرار گرفت .در این میان ،فالسفه ده ط ر متررب ده تحلیل ر ارمیادی
دالیل نفی یا اثبا

تناسخ مبادر

ررمیدند ر هریک ،متناسب درا متری ر مبنرای

فلسفی خ د ،در این خص ص ده اظهار م ضع پرداختند ر ام این رهگرر ده غنای
مباحث ر حل متکال

ر رفع شبها

م ج د یاری رساندند .می ت ان ام مقاال

ر رساله هایی نرام دررد کره دزرگران ر اندیترمندان شریعه در ضرمن فصرل هرا ر
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پرداخته اند ر در آنها ،مسئلۀ رجعت ر تناسرخ را

مفصل یا مختصر م رد کندرکار قرار داد انرد ،ماننرد کتب االیقبظ مب الهجمب
بظلبرهظن علی الرجع  ،رجعت ام دیدگا متکلمان درجسرتۀ شریعی ر رادررۀ آن درا
تناسخ ،رجعت ام نظر شیعه ،کتراب رجعرت ،رجعرت ام دیردگا عقرل ،قررآن ر
حدیث ،تناسخ ام دیدگا عقل ر رحی ،ر مقالۀ «تفرار هرای اساسری رجعرت ر
تناسخ».
اما آنچه ما در این مقاله در صدد آن هستیم دررسی این پرسش هرا اسرتآ آیرا
شباهت رجعت ر تناسخ در دامگتت ده این دنیا دلیلی کافی درای معانردان شریعه
است تا شیعه را متهم ر ام پیش قرارالن تناسخیه ددانند؟ اگر چنین شباهتی رج د
ندارد ،پس ،چه تفارتی در دامگتت نفس در این در مسئله نهفته است کره تبراین
آنها را متخص میکند؟
 .1مفهومشناسی
 .1-1رجعت

رجعت ،ام مادۀ «ر ج ع» ،ده معنای دامگتت رانصراف است (ابن منظنر۵۰۴۱ ،ق:

ج )۵۵۰ :۸ر رج ع نقیض «ذهابآ رفتن» است ر رجعت ده معنای دامگتت [دره
دنیا] آمد است( .فیرمی ۵4۰1ق ج )۲۶۴ :۲ادنفارس نیز ،پس ام آنکه کلمۀ رَجَرعَ
را دالّ در دامگتت ر تکرار دانسرته اسرت« ،رَجَب َ یَرْجِب رجوعبظ» را دره معنرای
دامگتت آررد است( .اب فا،س ۵۰۴۰ق :ج )۰۹۴ :۲در ایرن اسراس« ،فبنن یبمم
بظلرَجع  ،ای بظلرجوع الی الدنیظ بعد الموت» ،یعنی آن شخص ده دامگتت ده دنیا دعد
ام مرگ اعتقاد دارد( .جرهری ۵۰۴1ق ج)۵۲۵۶ :4

اما دیان متکلمان دردارۀ اصرالب رجعت چنین استآ
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ر اعتقاد ده دامگتتِ در گرر ام مؤمنانِ دسیار نیک ر کرافران محرض پرس ام
ظه ر حضر

قائم(عج)( .اب نعمان ۵۰۵4ق11 :؛ حر عاملی )1۵ :۵4۶۲

شیعه دلکه ام ضررریا

مرهب فریقۀ مُحقّه حقیقرت رجعرت

ر «ام اجماعا

است ،یعنی پیش ام قیامت در ممان حضر

قرائم(عج) ،جمعری ام نیکران دسریار

نیک ر ددان دسیار دد ده دنیا درمیگردند( »... .مجلسی ۵4۸1ق)44۱ :

ر «الرجع فی اللغ ترادف العودة و تطلق اصطنحظ علی عودة الحیظة الی مجموع
م االموات بعد النهض العظلمی لنمظم المهدی(عرج)؛ رجعرت ،در لغرت ،متررادف
ع دت است ر در اصرالب ،اطالق می ش د در دامگتت منردگانی درر گررهری ام
مردگان دعد ام نهضت جهانی امام مهدی(عج) ر این دامگتت ده ط ر طبیعی قبل
ام قیامت خاتمه مییادد( »... .سبحانی ۵۰۵۲ق ج)۲۸۹ :۰
 .2-1تناسخ

تناسخ ،ام مادۀ «ن س خ» ،ده معنای تح ل ر انتقال (اب منظنر۵۰۴۱ ،ق )۶۵ :ر
داطل کردن چیزی ده امری که دعد ام آن می آید می داشد ر گاهی ده معنرای امالره
استفاد می ش د،( .اغب اصفهانی  )۸۴۵ :۵4۸۵ر ده آمد ر شد ممان هایی که در پری
یکدیگر می آیند تناسخ ممانها میگ یند( .اب فا،س ۵۰۴۰ق ج )۰۲۱ :۱لررا ،نسرخ
یک شی ء ده رسیلۀ شئ دیگر است ،که شیء ارل را منس خ ر شرئ درم را ناسرخ
گ یند( .فراهیدی ۵۰۵۰ق ج )۵1۸۰ :4اما در اصررالب ،متره رترین نرامی کره در
فارسی ر عردی ،ده ریژ در عردی قدیم ،درای آم مۀ دامگتت ررب پس ام مررگ ر
آغام مندگی دردار در این جهان ده کار میررد تناسخ است .حکیم الهیجی چنین
مین یسدآ «تناسخ یعنی نقل نفس ناطقه دعد ام مفارقت ده ددنی دیگر ،که اگر ددن
دیگر ددن انسانی داشد ،آن را نسخ گ یند( ».الهیجی بی تا )۵۴۰ :ددیهی اسرت کره
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«تناسخ عقید ای است رایج دردارۀ چرخش ررب آدمری در پیکرهرای گ نراگ ن،
دی درنگ پس ام مرگِ هرکس ،ده منظ ر دیدن کیفر یا پاداش یا تصفیۀ ررحرانی ر
رسیدن آن ده مقاما

راالی معن ی یا درکا

پست مادی( ».دفتنر دایرۀ المعنا،

تشیع  ۵4۸۶ج )۹۱ :۱ر «تناسخیه عن انی عام درای تمامی فرقه هایی کره در طر ل
تاریخ ده تناسخ ارراب اعتقاد داشته ر حل ل یک ررب را ده اجسام مختلر

ر دره

ص ر های گ ناگ ن ررا دانسته اند( ».همان ج )۹۸ :۱پس ،تناسخ یعنری نفرس ام
ددن عنصری یا طبیعی خارج شد  ،ده ددن دیگری انتقال یادد( .صد،الدی

شیرازی

 ۵41۸ج)۰ :۹
 .3-1قوه و فعل

درخی ام شباهت های مررب دین رجعت ر تناسرخ ،پنداشرته انرد کره رجعرت،
همانند تناسخ ،مستلزم درگتتن ام فعلیت ده ق ر استعداد است ،دردین دیران کره
انسان دعد ام جدایی ام عالم دنیا ر رررد ده عالم درمخ ،درراقع ،ام عالم طبیعت ده
عالم مارراء رارد میش د ر این خ د در ار ایجاد کمال میکند ،یعنی تمام آنچه در
ار دالق د د ده فعلیت می رسد .حال ،اگر نفسِ دالفعل در رجعت دخ اهد ام عالم
غیب ده عالم ماد درگردد ،المم است آنچه درای ار ده فعلیت رسید دردار دالق
ش د ر این ام منظر عقل محال است ،کما اینکه الممۀ تناسخ نیرز چنرین اشرکالی
است که نفسی که حرکت تکاملی خ د را طی نم د ر ق را پتت سر گراشرته
است اگر دخ اهد دا یک ددن مادیِ دالق ترکیب ش د ،معنای آن تبدیل فعرل دره
ق

است ،یعنی حرکت قسری ام فعل ده ق ( .اکبرزاده )۲۵۴ :۵4۹۴

ددین دیان ،دحث ام معناشناسی ق ر فعل در این مقال ضررری اسرت انسران
هم ار شاهد دگرگ نی هایی در اجسام ر نف س متعلرق دره مراد در د ر اسرت،
ده ط ری که می ت ان ادعا کردآ هیچ م ج د مادی یا متعلق ده مراد ای نیسرت کره
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دستخ ش ن عی تح ل نباشد .اما دا رجر د گسرتردگی دامنرۀ تغییررا

در مراد ،

تبدیل ر تح ل در آنها مستقیماً شکل نمی گیرد .مثالً ،سنگ مستقیماً قادل تبدیل ده
گیا یا حی ان نیست دلکه درای تبدیل شدن ده هریک داید مراحلری را دگررانرد ر
دگرگ نی هایی را پیدا کند تا ق ر استعداد تبدیل را دره دسرت دیراررد .ام اینجرا
چنین اندیته ای درای فیلس فان پیدا شد که م ج دی می ت اند تبدیل دره م جر د
دیگری ش د که «ق ۀ» رج د آن را داشته داشد .ر ددین ترتیب ،اصرالب «قر » ر
«فعل» در فلسفه پدید آمد ر تغیّر ده «خررج ام ق ده فعل» تفسیر شد است ،که
اگر دفعتاً ر ددرن فاصله ممانی حاصل ش د «ک ن ر فساد» ر اگر دره تردریج ر درا
فاصلۀ ممانی داشد« ،حرکت» نامید می ش د ،که دراساس این حرکت ،همۀ اجرزاء
ر عناصر عالم ماد [اعم ام ج اهر ر اعراض] در تکاپ ر حرکت است ر پی سرته
هر ق ای ده س ی فعلیت خ د می شتادد ر نهادِ آرام ر ده ظاهر خام شِ جهران در
نهان خ د ممل ّ ام ق هایی است که ده س ی فعلیتِ خ د درحرکت انرد( .مصنبا
یزدی  ۵4۸۸ج)۲۱۰ :۲

رادرۀ میان م ج د دالفعل ر م ج د دالق ده یکی ام در صر ر

میرر ممکرن

استآ
نخست اینکه م ج د دالق ده ط ر کامل در ضمن م ج د دالفعل دراقی دمانرد
که نتیجهاش کاملتر د دن م ج د دالفعل نسبت ده م ج د دالق است.
درم اینکه تنها جزئی ام م ج د دالفعل داقی ماند داشد ،کره در ایرن صر ر ،
جزئی که جانتین جزءِ ناد دشد می ش د خالی ام این اقسرام نیسرتآ یرا ام نظرر
رج دی کاملتر یا مساری یا ناقصتر ام آن است.
دا این دیان ،نادرستی فکر کسانی که تص ر مری کننرد م جر د درالق همیتره
ناقص تر ام م ج د دالفعل است ر در همین اسراس ،حرکرت نزرلری ر متتراده را
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انکار میکنند ررشن میش د ،چراکه آنان حرکت متتاده ر نزرلی را دامگترت دره
ق پنداشته ر محال دانسته اند .ر در همین مبنرا ،درر رجعرت اشرکال کررد انرد ر
گفتهاندآ اگر ررحی تمام ق ها را گرراند ر تمام کماال

را کسب کرد ر دالفعل

شد است ،دا مفارقت ررب ام ددن ،دیگر دامگتت آن ده ددن محال خ اهد در د،
چ ن دامگتت فعل ده ق

است( .همان ج)۲۱۸ :۲

دعد ام ررشن شدن رادرۀ ق ر فعل ،دررای رررد دره دحرث اصرلی (تفرار
رجعت ر تناسخ در ق ر فعرل) المم اسرت نفرس ر حرکرت جر هریِ در آن را
ررشن کنیم تا معل م ش د که ررحی که در مبنای تناسخیه ر رجعیه ده این جهران
درمیگردد ام کدام ن ع است ر آیا تمایزی دین این در حرکت رج د دارد یا نه.
 .2حدوث جسمانی نفس

دیدگا حکمت متعالیه مبنی در مادی د دن نفس در مقام حردر
نفس ر حدر

دعرد ام اثبرا

ذاتی آن ،که همۀ فالسفه ددان معتقدنرد ر در جرای خر د اثبرا

شد است ،در راقع ،در مقادل در نظریۀ عمد ای است که قبل ام ار میان فالسرفه
رایج د د است.
مالصدرا حدر

نفس را ده راسرۀ حدر

ددن مری دانرد ،دردین سربب کره

نف سْ متجدد ر دگرگر ن شر ند ام پرایین تررین حراال
حاال

جر هری دره دراالترین

اند .مبنای مالصدرا در این دلیل حرکت ج هری نفس اسرت( .صند،الدی

شیرازی  ۵41۸ج )4۸۱ :۸در راقع ،نفس در مرتبۀ نامل خ د ر دلکه در نامل تررین
مرتبه قرار دارد ر در این مرتبه ،نفس جسم ضعیفی اسرت کره دره تردریج رر دره
کمال ر نفس شدن در حرکت است .دنادراین ،در ادتدای حدر

ر پیدایش ،نفسْ

جسمانی است ر ،ده تدریج ر در طیّ فرایندِ حرکت ج هری ،ده سرمت ررحرانی
شدن ر تجرد در حرکت است .سپس ،دا رسیدن دره مرتبرۀ عقلری اشریاء ،انسران

تباین ماهوی رجعت و تناسخ در قوه و فعل

08

نفسانی دالفعل می گردد .صدرالمتألهین ،درای اینکه ثادت ش د که نفس در ادتردای
تک ن ام همین م ادّ ر عناصر م ج د در این عالم پدید میآید ،مین یسدآ
ـ هر موجودی که مجرد از ماده است ،هیچ امر غریبی عارض و الحـ بـرن
نخواهد شد ،چو جهت قوه قبول اسـت و اسـعدداد پـییر هـر عـارض غریبـی
بازگشت می کند به امری که در حـد ذات خـوی

صـر و عـاری از فدلیـت و

معحصل به وجود صوری است که موجب قوام و فدلیت اویند و ایـ امـر نیسـت
مگر هیوالی جرمانی .پس ،فرض تجردِ نفس از ماده قبل از نیل به اعلی درجـات
کمال ،با علم به اینکه نفس قبل از نیل بـه اعلـی درجـات کمـال محـل عـروض
عوارض و لواح غریب است ،مسعلزم افعراق و تدل اوست به ماده ،زیرا لحـوق
عوارض بدو وجود ماده ممک نیست .پس ،فرض تجرد نفـس از مـاده مسـعلزم
افعراق و تدل اوست به ماده ،و فرض اقعرا نفس به مـاده خـف فـرض تجـرد
است و ای برها خلف است که در منط بیا گردیده و بطف تناسخ مبعنـی بـر
ن است که نباید گفت ای عوارض و لواح از بد قبلی بـه نفـس منعقـل شـده
است .پـس ،نفـس در همـ مراحـل مجـرد از مـاده اسـت ،چنـا کـه تناسـخیو
پنداشعهاند( .کبیۀ ،۸۸۱۱ ،ج)۲۷۲ :۲
ـ چگونه ممک است نفس از نغازِ تدل به بد تا رسید بـه مراتـب کمـال
خود جوهری ثابت باشد و هیچ گونه تحولی در ن روی ندهد و تفاوت نفوس تنها
در اعراض باشد؟ نیا می شود نفس کودک با نفس نبی تنها تفاوت عرضی داشـعه
باشند؟ (صدرالدین شیۀازی ،۸۸۷۱ ،ج)۲۴۲ :۱

چقدر سخی

است رأی کسانی که معتقدند ج هر نفس ام ادتردای تعلرق ترا

کمال آن شیء راحدی است( .سروش بی تنا )۸۴ :انسران صررا ر مَعبرری اسرت
مادین در عالم جسمانی ر ررحانی کتید شد ر هر م ج دی که دخ اهد ده مبدأ
خ یش راصل گردد داید در حریم انسانی رارد شر د ر ام صررا انسرانیت ر در
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صرا انسانیت ده جانب مقص د رهسپار گردد.
در ادامۀ نظریۀ مالصدرا ،عالمه طباطبایی در تفسیر آیۀۀ «ثُمَّ خَلَقنبظ النُطفب َ عَلَقَب
فَخَلَقنظ العَلَقَ َ مضغ فَخَلَقنظ المضغَ َ  ...ثُمَّ أَنْشَأْنظه خَلْقظ آخَرَ» (مؤمنرن )۵۰ :خلقت روح
را اینگونه توصیف میکند:
ر قۀآن آفۀینش تدریجی انسان را پله پله وصف می کند و ،سرس ،،برا جملره
«أَنْشَأْناهُ خَلْقاً نخَرَ» مرحل دیگری از نفرین ِ او را بیا می کنـد کـه معفـاوت از
مراحل قبلی است و بیانگر حقیقت دیگـری اسـت ... .در ایـ جملـه ،سـیاق را از
خلقت قرار نداده است تا داللت کند بر اینکه ننچـه در نخـر بـه وجـود نوردیـم
حقیقت دیگری است غیر از ننچه در مراحل قبلی بود و ای دو نوعی اتحاد با هـم
دارند( .طباطبایی۸۴۸۷ ،ق ،ج)۲۲۲ :۴
ـ و چو خداوند بر روی اسعخوا گوشت پوشانید ،می فرماید :در ای حـال،
ما ای انسا را تبدیل به خلقت دیگـری نمـودیم ،یدنـی ایـ انسـا ِ جسـمانی را
روحانی کردیم و حقیقتِ ای اجسام تبدیل به نفس ناطقه گردید ،پس ،در ای نیه،
ماده کنار می رود و در اثر حرکت جوهری ،تبدیل به نفس مجرد می گردد( .همر،،
 ،۸۸۷۴ج)۲۴ :۸۲
 .3ترکیب نفس و بدن

دنادر نح ۀ رج د ر حدر
ج هری ،انسان عبار

نفس ر تغییرا

ر استکماال

آن ام طریرق حرکرت

است امآ مجم ع نفس ر ددن که دا هرم ترکیرب اتّحرادی

دارند ،نه انضمامی .این در ،دا رج د اختالفی که در منزلت دارند ،ده رج د راحد
م ج دند ،تا جایی که گ یی شیء راحدند که دارای در طرف اسرتآ یکری ام آن
در طرف فانی ر مانند فرع است ر دیگری داقی ر مانند اصل است .هرچره نفرس
ده اشدّ کمال درسد ،ددن اتّصالش ده نفس شدیدتر می ش د ،تا جایی که دره مرتبرۀ
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عقلی درسد ر هیچ مغایرتی نداشته داشند .ده دیانی دیگرر ،آنهرا حقیقرت راحردی
هستند که در ترکیبی اتّحادی قرارگرفته اند ،کره در مرتبره ای دردن ر در مرتبره ای
نفس است؛ ددن مرتبۀ نامل این حقیقت ر نفرس مرتبرۀ کمرال ر تمرام آن اسرت.
(صد،الدی شیرازی  ۵41۸ج)۲1۰ :۸

مالصدرا در ردّ نظریۀ متائیان ر اشرراقیان ،کره انسران را تنهرا نفرس ناطقره
میپندارند ر ددن ر ق ای آن را همچ ن ع ارض ادزاری تلقی میکنند ،مین یسدآ
انسا یک موجود است اما عـوالم و مقامـات مخعلفـی دارد .وجـود نفـس از
فرودست تری ِ مراحل نغاز می شود و ،به تدریج ،تـا تجـرد عقلـی پـی

مـی رود.

رابط ن دو با یکدیگر اضافی شوقی نیست تا ترکیب ننها انضمامی حقیقی باشد،
بلکه رابط نفس و بد یک رابط اتحادی است .لـیا ،بـد مرتبـه ای از مراتـب
نفس است ،چو مقعضای ربط وجودی میـا دو امـر همـی اسـت( .همران ،ج:۱
)۸۸۱-۸۸۸

دنادراین ،ایتان دا اینکه نفس انسانی را حاد
معتقد استآ نفس حاد

است ده حدر

می دانرد ،دررخالف ادرن سرینا،

ددن ر نه دا حدر

ددن.

 .4حرکت جوهری نفس

نفس در ادتدا ج هر دالق است ر هیچ فعلیتی ندارد مگر فعلیت دالق  ،ده گ نه ای
که اگر ک چک ترین ضعفی ده آن اضافه گردد معدرم خ اهد شد ر آن آخرِ عرالم
طبیعت است.
دا حرکت ج هریه ،ص ر

جسمیه ر دُعد عنصریه ر دُعد معدنیه ر دُعد نباتیه

ده فعلیت می رسد ر ،سپس ،مأک ل حی انی شرد  ،نرفره مری گرردد ر رارد رحرم
حی انی می ش د ر در حرار

مخص صِ رحم دره حرکرت ج هریره خر د ادامره

می دهد ر تبدیل ده علقه ر مضغه می ش د ،تا در ار ،ارلین مرتبۀ احسراس لمسری
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پیدا ش د .این احساس لمسی ده تدریج ق ی می ش د ر دره تمرام کمراالتی کره در
حی ان هست می رسد ر دیگر ،ترقی ام ایرن مرتبرۀ محردرد دررای ایرن حصّره ام
طبیعت محال است ر داید عمری را در این حال دگرراند .اما اگر دا انقرالب هرا ر
ح اد

ممان ر تبدیل محل ر مکان ،حصّهای ام هی ال متحصّص شر د ر ام دراب

حُسن اقبال ،در مجرای طبیعی ر که ام منرزل انسرانیت مریگرررد ر دیفترد ،همرۀ
مراحل طبیعت را ده حرکت ج هریه می گرراند تا در هاضمۀ انسانی راقع گردد ر
هضم ،داخل ددن ر جزء آن ش د .ر دعد ام تصفیهها ر تجزیهها ،نرفره

دا جهاما

گردد ر ،سپس ،در رحمی ام انسان راقع ش د تا درسد ده جایی که دا حرکت ذاتی
ج هری ،لمس ضعیفی پیدا کند ر ده تدریج ق ی ش د ر ام قر

آن درا حرکرت

ج هری ،شعبههای ح اس حاصل گردد ر ،داالخر  ،نفس انسانی ت لید ش د.
دا این دیان معل م شد که ق  ،مرتبه ده مرتبه ،تبردیل دره فعلیرت مریگرردد ر
ص ر را که فعلیا اند دارا می ش د .ارلین صر رتی کره یرک قر قبر ل مری کنرد
ص ر

جسمیه است ر آخرین ص ر

هم عبار

است ام جرایی کره هیر ال در

آنجا تمام می ش د ،یعنی تمام فعلیاتی که این ق امکان داشت حاصل مری شر د،
ده ط ری که تمام جها
آخرین ص ر

فقدانی تمام می شر ند ر جرایش را فعلیرا

آن است که ده دلیل تمام شدن ق  ،دیگر ده ماد احتیراج نداشرته

داشد ر ،درنتیجه ،دسیری میش د که فقط صر ر
است ددرن ق  .ر چنین ص رتی ص ر
ص ر

مریگیرنرد.

اسرت دردرن مراد  ،ر فعلیرت

انسانی است.

انسانی آنگا حاصل می ش د که در طبیعت نباشد ،میرا مادامی کره در

طبیعت است ،حقیقتاً در حرکت است ،چ ن ماد دارد .ر هر چیزی کره مترغ ل
حرکت است ر در فعلیتی مستقر نتد  ،نمیت ان گفت ام کدام ن ع است.
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ددن ،که همان هی ال است ،دا ترقی ر تکامل ذاتی ،مراحل پایین را تمام کررد
ر فعلیتِ جسمیت ر جمادیت ر عنصریت ر معدنیت را طری نمر د اسرت ر در
حال ،ص رتی ده نام نفس دارد .نفس نیز چ ن ص ر

است تعلق ذاتری دره دردن

دارد ر دا این مادۀ خ د متحد می ش د ددرن اینکه درگانگی در کار داشد .اصر الً،
رادرۀ ترکیبی ددن ر نفس ترکیب طبیعی ر رحد
ده ص ر

حقیقی است ر دا همین اتحاد،

هماهنگ در حرکت ج هری اش می تامند ر تمرامی اسرتعدادا

ذاتری

خ یش را ده تدریج ر ددرن درتری یکی در دیگری ده فعلیرت مری رسرانند .دررای
رسیدن ده آخرین فعلیت ر کمال (نفس) ،فعلیت ر کمرالی پرس ام کمرال سرپری
می ش د ،تا آنجا که دیگر خبری ام ق نباشد ر ،در حقیقت ،ماد تمام می شر د ر
ص ر ْ منتقل می ش د ر تا منتقل شد ام ماد دیررن می ش د .ر ده راسرۀ استغنای
ام ماد غیرمادی می گردد .پرس[ ،ام ایرن دره دعرد ]،تنرزل ر ترقری دررای چنرین
م ج دی محال است ،چ ن جهتِ ق ندارد ،خ ا ج هر عقالنی در این فعلیرت
سعید داشد ر خ ا شقی( .بهمنی )۲۸۰ :۵4۸1
 .5ارزیابی بازگشت فعل به قوه در تناسخ

تناسخ ،همان گ نه که گرشت ،عبار

است ام انتقال نفس پس ام مررگ ام دردنی

ده ددن دیگر که هیچگ نه رادره دا ددن ارل ندارد( .صد،الدی شنیرازی  ۵41۸ج:۹

 )۰این انتقال ر تعلق ده در گ نه قادل تص ر استآ
ر تعلق نفس دا همۀ کماالتش ده ددن هی النی که نتیجۀ آن اتحاد «ق ر فعرل»
داشد .مثالً ،نفس انسان دا همۀ کماال

ر فعلیا

خ د ده جنین انسان یا حیر انی

یا ده ددن حی ان کاملی تعلق دگیرد.
ر تعلق نفس ده ددن پس ام آنکه کماالتش را ام دسرت داد ر دره قر تبردیل
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گتته است که نتیجۀ آن دامگتت فعل ده ق است .مثالً ،نفسِ انسران درا حررف
فعلیا

ر کماال

ده جنینِ انسان یا حی انی منتقل گردد.

البته ،کسانی که حاصل تناسخ را اتحاد فعل ده ق مری داننرد درام دره گ نره ای
دامگتت فعل ده ق را ر یعنی دامگتت نفس دا کمال ده ق ر ترسیم کرد اند.
ت ضیح اینکه اگر نفس تکامل یادد ر ده فعلیت درسد ر دخ اهد ده یرک دردن
جنینی درگردد ر ص ر

آن ش د ددرن آنکره ام کمراالتش کاسرته شر د ،محرال

خ اهد د د ،چراکه داید دین نفس ر ددن ترکیب طبیعری ر اتحراد حقیقری درقررار
ش د .مسلّم است که چنین ترکیبی هرگز دین یک فعل ر ق ۀ محض قرار نخ اهد
گرفت .مالصدرا در این دار میفرمایدآ
 ...فلو تدلقت نفس منسلخۀ ببد نخر عند کونـه جنینـاً یلـزم کـو احـدهما
بالقوه و االخر بالفدل و ذلک ممعنع ال العرکیب بینهمـا طبیدـی ( . ...صردرالدین
شیۀازی ،۸۸۷۱ ،ج)۸ :۹
اگۀ نف ،مفارق به بدن جنینی تعلق گیۀد ،الزم دارد که یکی از آن دو (بدن)
ق،ه و دیگۀی (نف )،بالفعل باشد و این محال است ،زیۀا تۀکیب بین نف ،و بردن
طبیعی است.

اما اگر دخ اهیم نفس کامل را ،پس ام تبدیل آن دره نقرص ر قر کرردن آن،
متعلق ده جنین کنیم تا ده گمان خ دمان ،ناهماهنگی دین نفس ر ددن را درطررف
کرد داشیم ،اصرالحاً ،ده آن دامگتت فعل ده ق میگ ییم که محال است میراآ
ارالً ،این فعلیت دیگر ماد ای ندارد که تبدیال

را دپریرد ر تبدیل مخص ص

ماد است ر ر اص الً الممۀ ترکیب طبیعی عدم امکانِ دامگتت است ،مگرر اینکره
چنین ص رتی ر دا ارلین تبدیل خ د ر معدرم گردد ر چیزی که معدرم شرد معنرا
ندارد که درای ددن دیگری ص ر

دگیرد .رانگهی ،اگر دره چنرین دامگترتی ترن
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دهیم ،حرکت ج هری اقتضاء می کند که نفسِ هر ماد داید ام تبدیال

ر ترقیا

آن ماد ده عمل آید .پس ،نفس مستنسخه ،هرقدر هم ام تجرد ر فعلیت آن کاسته
ش د ،نمی ت اند ده ددن هی النی درگردد ،میرا این نفس پیش ام این م ج د در د ر
ددن ده نفس جدید نیام دارد( .مرسری خمیننی اامنا ۵4۸۵ ،ج )۵۶۸-۵۶4 :۲پرس،
سخنِ کسی که در چنین تعلقی معتقد اسرت کره درین نفرس ر دردن همکراری ر
انسجام درقرار است صحیح نیست.
ثانیاً ،در این نح ام تعلق ،انسالخ نفس ام کمالش یا ناشی ام ذاتش است یرا
ده قهر الهی .اگر ذاتاً ام کمال دست دکتد ،محال خ اهد د د ،میرا حرکت ذاتیه ام
کمال ده نقص معق ل نیست .ر اگر ده قهر الهی ص ر

گرفته ،ایرن درا حکمرت

الهی سامگار نخ اهد د د ،چه اینکه حکمت ار اقتضا می کند کره هرر ممکنری دره
کمال ممکن خ د درسرد( .سنبحانی ۵۰۵۲ق ج )4۴4 :۰دره عبرار
دامگتتی مخال

صریح قان ن تکامل است ،یعنی مخرال

دیگرر ،چنرین

حکمرت الهری اسرت.

درنامههای تکامل جدید ام نقرۀ ختم شررع میش د.
مالصدرا پس ام دیان نح ۀ ده کمال رسیدن نفس میگ یدآ
تمنّای رج،ع به ق،ه ،چنان که در آیۀ «یا لَیْتَنی کُنْتُ تُۀاباً» آمده است ،امرۀی
ممتنع است ،زیۀا چیزی که بالفعل است ،بالق،ه نمی ت،اند باشد ،به خرف عکر،
که واقع است( .صدرالدین شیۀازی)۸۸۸ :۸۸۱۸ ،

اگر قرار داشد نفس کاملی ده ددن کامل دیگری منتقرل گرردد در ترالی فاسرد
خ اهد داشتآ
 .8عالقهای دین آن در (نفس منتقله ر ددن جدید) نیست؛
 .8چنین حادثه ای در یک ص ر

المم دارد کره در شرخص ،مرثالً در هفتراد

سالگی در یک لحظه (لحظۀ مرگ ر انتقال) ،ددن شان را عر ض کننرد .درنتیجره،
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درای هر در ددن ،تغییر ه یت ر شخصیت ناگهانی رری دهرد کره چنرین اتفراقی
تاکن ن گزارش نتد است.
درنتیجه ،مالصدرا دراساس نظریۀ حرکت ج هری ،نح ۀ ایجاد ر دقای نفرس
میکند که تناسخ مرلقاً ناممکن می شر د .طبرق ایرن نظریره،

را ده گ نه ای تعری

نفس ر ددن هر در دا هم ،ام مرحلۀ حدر  ،مراتب ق را میگررانند ر ده فعلیت
می رسند .درجا

ق ر فعل در هر نفس دره زمای قر ر فعرل در دردن ،خراص

است .لرا ،رقتی نفس دالفعل شد ،محال است ده ق درگردد ،همانط ر که محرال
است حی ان ده نرفه دامگردد .حرکت جر هری ،درالربع یرا دالقسرر ،دراالراد یرا
داالتفاق ،دامگتت پریر نیست .حال ،اگر نفسِ تناسخ یافته ای ده ددنی تعلق دگیررد
المم می آید که نفس در درجۀ فعل ر ددن در مرتبۀ ق داشد ر این امر ،دره دلیرل
ترکیب ددن ر ررب ،محال است( .صد،الدی شیرازی  ۵41۸ج ۲ :۹و  )4عرالر درر
این ،اگر تناسخ درست داشد [چ ن آنچه انسان ام ک دکی تا پایان عمر می آمر مد
همه مرد

ده ررب است ،نه ده ددن ر جسرم] ،دایرد معمر الً کر دکی فیلسر ف،

دانتمند ،صنعتگر ر  ...داشته داشیم ،میررا ارراب آنهرا دره صر ر هرای مختلر
درمی آیند ر معل ما

ر خاطرا

خ د را همرا دارنرد ر ارتبرا ارراب درا ادردان

جدیدِ ک دکان نباید م جب فرام شی ر مرال آنها گرردد .پرس ،ایرن مرلرب نیرز
شاهد آن است که مسئلۀ تناسخ ر دامگتت ام فعل ده ق

اساسی ندارد( .اکبرزاده

)۲۵۸ :۵4۹۴
 .6ارزیابی عدم بازگشت فعل به قوه در رجعت

ادعای کسانی که رجعت را ،همانند تناسخ ،دامگتتِ فعل ده قر مری داننرد ایرن
است که نفس دا مردن ام ماد تجرد پیدا می کند ر یک م جر د مجررد مثرالی یرا
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عقلی می ش د که ام مرتبۀ ماد درتر ر رج دشان ام ماد ق ی تر است .اگر مجردداً
نفس دعد ام مرگ ده ماد تعلق دگیرد ،المم می آید که ام فعل دره قر درامگردد ر
این محال است( .اکبرزاده  )۲۵۹ :۵4۹۴پس ،هم تناسخ ر هم رجعت در یک مسیر
ر در یک حکم قرار دارند ر همان گ نه که تناسخ ر دامگتت فعل دره قر داطرل
است ،رجعت هم داطل است .عالمه رفیعی قزرینی نیز این شبهه را چنرین تبیرین
میکندآ
نفس بدد از خروج از عالم طبع و جدا شد از بد  ،براسـاس فطـرت ،رو بـه
سوی باط ِ وجود خود و ملکاتی که در طول عمـر کسـب کـرده و [نیـز رو بـه
مشاهدۀ غیب و اعمال و علوم خوی

دارد ،زیرا برمبنای حرکت جوهریه ،تبدالت

در مراتب هر نشئ هست و در تبدل اعظم ،انعقال وجودی و طبیدی از یک نشـئه
به طور کلی به نشئ دیگر هم محق است .براساس ای قاعده ،اگر نفـس از نشـئ
بدد از انعقال ـ که حقیقعاً هما نحوۀ وجود اوست ـ به طر ای عالم برگردد ،که
در رجدت الزم است ،چگونه معصور است که ننچـه بـه فدلیـت رسـیده بـه قـوه
بازگردد و طالب پس از رسید به مطلوب ،بدو قصد و مطلوب اعلی و اکمـل،
مطلوب خود را رها کند ،با اینکه با مساعی عظیمه [بدا

رسیده بـود؟! (رفیعری

قزوینی۸۷ :۸۸۱۷ ،ر)۸۱

عمد ترین پاسخ این شبهه این است که رجعت دا تناسخ متفار

است ر هیچ

سنخیتی دین این در نیست ر تنها رجه شباهت آنها در ادعای دامگترت فعرل دره
ق د د که در اینجا منتفی است ر دامگتت ررب ده ددن در رجعت دامگتت فعل
ده ق نیست.
ت ضیح دیتتر اینکه دا دیانی که دردارۀ رادرۀ ق ر فعل ر رادرۀ م ج د دالفعل
ر م ج د دالق ارائه شد ،ررشن شد که دامگتت ررب ده ددن هریچ ارتبراطی دره
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دامگتت فعلیت ده ق ندارد ،میرا ق تقدم ممانی در فعلیرت دارد ر درا گرشرت
ممان می گررد ر امکان دامگتت ندارد ،خ ا رجر د گرشرته کامرل ترر ام رجر د
دعدی داشد ،خ ا مساری دا آن داشد ر خ ا ناقص تر ام آن .در راقع ،ددن اسرت
که ق ۀ پریرش مجدد ررب را پیدا می کند ر دا تعلق گررفتن آن فعلیرت جدیردی
مییادد( .مصبا یزدی  ۵4۸۸ج)۲۱۹ :۲

عالمه طباطبایی این شبهه را مررب کرد ر اینگ نه ده حل آن پرداخته استآ
دامگتت ام فعل ده ق ر دردار ق شدن محال است رلی مند شدن مردگران ام
مصادیق این محال نیستند .ت ضیح اینکه آنچه ام حس ر درهان ده دست آمد این
است که ج هر نباتی مادی رقتی در صرا استکمال حی ان قرار میگیرد ،در این
صرا ده س ی حی ان شدن حرکت می کند ر ده صر ر
است مجرد ده تجرد درمخی درمی آید ر حقیقتِ این ص ر

حی انیرت کره صر رتی
این است که چیرزی

خ دش را درک کند [البته ،دره ادراک جزئری خیرالی] .ر درک خ یترتنِ حیر ان
رج د کامل ج هر نباتی است ر فعلیت یافتن آن ق ر استعدادی است که داشت
ر دا حرکت ج هری ده آن کمال رسید ر دعد ام آنکه گیرا در د حیر ان شرد ،ر
دیگر محال است دردار حرکت ج هری مادی ش د ر ده صر ر
مگر آنکه ام مادۀ حی ان خ د جدا گتته ،ماد ده صر ر

نبرا

درآیرد،

مرادی اش دمانرد ،مثرل

اینکه حی انی دمیرد ر جسدی دیحرکت ش د .حال ،اگر فرض کنریم کره انسرانی
دعد ام مردنش ده دنیا دامگردد ر نفسش دردار متعلق ده ماد ش د ر آنهرم همران
ماد ای که قبالً متعلق ده آن د د ر ،این داعث نمیشر د کره تجررد نفسرش داطرل
گردد ،چ ن نفسِ این فرد انسان قبل ام مردنش تجرد یافته د د ،دعد ام مردنش هم
تجرد یافت ر دعد ام دامگتتن ده ددن ،دام همان تجرد را دارد .تنها چیزی کره درا
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مردن ام دست داد د د ،ادزار ر آالتی د د که دا آنها در م ادّ عالم دخل ر تصررف
می کرد ر دعد ام مرگ ،دیگر نمی ت انست کاری مادی انجام دهد .نفس نیز رقتری
در عصر رجعت ده تعلق فعل ده ماد اش درگردد ،دردار ق ا ر ادرا
را ده کار می دندد ر اح ال ر ملکا

ددنی خر د

قبلی را تق یت می نمایرد ر درران جدیردی ام

استکمال را شررع می کند ،ددرن اینکه مستلزم حرکت قهقرایی ر سریر نزرلری ام
کمال ده س ی نقص ر ام فعل ده س ی ق

داشرد( .طباطبنایی  ۵۰۵1ج ۲۴۶ :۵نن

)۲۴۹

عالمه رفیعی قزرینی در حل شبهه چنین میفرمایدآ
وقعی رجوع از عالم غیب به دنیا و روی کرد به عالم طبیدت محال است که
کمال پیدا کند و در نعیجه ،حرکت جوهری را از دست بدهد ،یدنـی تمـام قـوه هـا
تبدیل به فدلیت شود و ای کمالِ حاصل شده و فدلیت یافعه را کـه تبـدل و تحـول
ذاتی یافعه است ضایع کند .و ای مدنا در رجدت الزم نمی نید ،زیـرا بـه واسـط
قوت وجود و سد عرص هویت ،نفس میتواند ضبط جمیع عـوالم و حضـرات را
بکند ،به ای مدنا که با اینکه روی تمام به عالم غیب دارد ،توجهی هـم بـه عـالم
طبع و دنیا نماید  ...و از ای بیا  ،جواب شبه تناسخ نیز مدلوم می شود کـه اگـر
کسی بگوید :رجدت هم عی تناسخ است که براهی عقلی بر امعناع ن قائم است،
( . ...رفیعی قزوینی)۸۱ :۸۸۱۷ ،

در ادامه ،داید اضافه کنیم که ادعای رجعت ده هیچ رجره ادعرای درگترتن دره
نخستین مراحل مندگی دتری نیست ،که ام طریق نرفه ،علقه ر  ...ر طیّ مراحرل
دیگر ده همان حد درسد که در لحظۀ مرگ جهران را تررک کررد در د ،کره ایرن
دامگتت فعلیت ده ق است ر مانند تناسخ است .منظ ر ام رجعت این است کره
شخص رجعتکنند درا همران فعلیرتهرایی کره جهران را تررک کررد دره دنیرا
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داممیگردد ر ررب متکامل ار در همان ددنی رارد میش د که ام آن مفارقت جسته
است .ده عبار

دیگر ،رجعت ن عی ادامۀ حیا

است که یک دار درید ر منقرع

شد د د .دنادراین ،رجعت هیچ محررری ندارد؛ رجعت ام سنخ دامگتت فعل دره
ق نیست تا اشکال تناسخ المم آید ،چ ن دامگترت در عرالم رجعرت در طر ل
رسیدن ده کمال است ر در این گ نره دامگترت ،هریچ گ نره کمرالی را ام دسرت
نخ اهد داد ر نه ددن ر نه نفس ،هیچ کدام ،عقبگردی ندارنرد ر ،دعرد ام رجعرت،
«این همانی» خ اهد د د همانند دامگتت در معاد جسمانی ،هرر چنرد درین آن در
اختالفی عمیق رج د دارد.
در م رد ادعای دامگتت فعل ده ق در رجعت عالمه طباطبایی فرم دآ
ر بازگشت در رجعت به منظ،ر کسب فعلیت تام و یا کسب فعلیت جدید برۀ
اساس استعداد جدید پ ،از حیات بۀزخی است( .طباطبایی ،۸۴۸۷ ،ج)۸۴۱ :۲
ر اینکه گفته اند :رج،ع از فعل به ق،ه محال است ،مطلب صحیحی است ولری
حۀ در اینجاست که بازگشت مۀده به زندگی دنیرا و همچنرین مسر شردن از
مصادیق آن نیست( .همان ،ج)۲۷۱ :۲

سپس ،ایتان دا عنایت ده اینکه دامگتت نفس ده مادۀ قبلی سبب نمی ش د که
تجردش را ام دست ددهد ،ددین نکته میپردامد که نفس دا ت جه ده حال سرادق ر
ر دا همۀ کماالتش ر ده ددن قبلی درمیگردد ر نه اینکه ده ق دامگردد ر ر دا افعال
مادی ده کسب کماال

دیتتر متغ ل میش د( .همان ج)۵۶۵ :۲

در دامگتتی که در رج ع مررب است ،عالر در اینکه ددنِ قبلی م رد رجر ع
است ،دامگتت نفس ده نقرۀ قبل ام فراق است تا دا ادزار ددن در مادیا
کند ر کماال

تصرف

دیتتری را ده دست آررد .ر در این رضعیت ،اگر معتقد دره ادامرۀ

مسیر تکاملی در نفس نباشیم ،حداقل ،آنچه رخ می دهد ت قر

در نقررۀ انقرراع
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است ،تا اهداف رجعرت عملری گرردد ،هرچنرد چنرین تر قفی معقر ل دره نظرر
نمیرسد.
در رجعت نه ددن ر نه نفس ،هیچ کدام ،عقبگردی ندارند ر دعد ام رجعرت،
«این همان» خ اهد د د ،همانند دامگتت در معاد جسمانی ،هرچند دین رجعت ر
معاد ،اختالف عمیقی رج د دارد .دراساس آنچه تا اینجا مررب شد ،در رجعت نه
«اتّحاد فعل ر ق » متص ر اسرت ر نره «دامگترت فعرل دره قر » ،در حرالی کره
محال هایی گریبانگیر تناسخ است .رجعتی که در آن ،ک چک تررین عقبگرردی در
ناحیۀ نفس ر یا ددن ده رج د آید ام نظر ما داطل است.
دات جه ده مباحثی که دیان کردیم ،دریافتیم که تناسخ ،کره نر عی دامگترت
نفس ده ددن دنی ی در نتئۀ دنیاست ،محال است .اما آیا هر ن ع دامگتت ده دنیا
در همین دنیا دا مبانی مالصدرا ناسامگار است؟ چگ نه می ت ان این مرلرب را درا
قاعدۀ امتناع تراجع سامگار کرد ر ده ن عی ام رجعت ده معنای عام اعتقاد داشرت
که دا مبانی مالصدرا م افق داشد؟ چگ نه می ت ان دا مبرانی مالصردرا رجعرت را
چنان تبیین کرد که غیر ام تناسخ داشد ر ادلّۀ ادرال تناسخ اعتقاد ده رجعت را میر
سؤال نبرد؟ مالصدرا خ د اعتقاد ده رجعت خاصّ آخرالزمانی را پریرفته ر دالیل
عقلی را نیز پتتیبان آن خ اند است .عالمه طباطبایی ،ده عن ان یرک ن صردرایی،
مبانی مالصدرا را دا اعتقاد ده رجعت کنرار هرم نتراند اسرت .دنرادراین ،ایتران
اینگ نه پرسش را مررب میکند ر ددان پاسخ میدهدآ
ممکن است کسی چنین اشرکال کنردآ هرر م جر دی کره در مسریر حرکرت
اشتدادی خ د ام ق ای خارج می ش د ر ده فعلیتی ناپایدار درمی آیرد ،مت الیراً دره
م ج دی کامل تر تبدیل می ش د ر دراساس قاعدۀ امتناع تراجع ،هر م ج دی کره
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رج دی کامل تر دارد در سیر تکاملی خ د امکان نردارد دره م جر دی نراقص ترر
دامگردد .در این اساس ،چ ن انسان دعد ام مرگ ام ماد جدا می ش د ر دره تجررد
مثالی یا عقلی می رسد ،محال است که ده ددن مادی دامگردد ،چراکه مرتبۀ تجررد
مثالی یا عقلی ام مرتبۀ مادی فراتر است( .طباطبایی  ۵۰۵1ج)۲۴۶ :۵

عالمه طباطبایی ،در پاسخ ،اصل قاعدۀ امتناع تراجع را می پرریرد امرا معتقرد
است که در دامگتت نفس ده ددن ،این محررر (تراجع) المم نمی آیرد ر آنچره را
که اشکال کنند مبنی در دامگتت نفس ام مرتبۀ تجرد عقلی یا مثالی ده مرتبۀ ماد
دیان کرد است در مند شدن مردگان رخ نمی دهرد .ایتران در ایرن درار چنرین
مین یسدآ
اگرننچه را که گفعیم دریافعه باشی ،برایت نشکار می شود که اگر مـا فـرض
کنیم که انسانی بدد از مرگ

به دنیا برگـردد و مجـدداً نفسـ

بـه مـاده تدلـ

بگیرد ،به ویژه ماده ای که قبفً معدلَّ همی نفس بوده ،در ای شرایط ،اصل تجـرد
نفس باطل نمیشود ،چراکه ای نفس قبل از قطع ارتبـاط

مجـرد بـوده اسـت و

همچنی  ،مدتی همراه ن به صورت مجرد بوده است و حال ،او بـا تدلـ دومـ
دارندۀ هما تجرد خود است( .همان ،ج)۲۰۷ :۸

ر البته ،عالمه در این سخن پای میفتارد که آنچه گفتیم ج امی درای تناسرخ
نیست ر المم نمیآررد که محال د دن عقلی تناسخ رفع ش د ،میرا تناسخ عبرار
است ام خررج نفسِ فعلیت یافته ام ددن ر تعلق آن ده ددنی که ترام خلرق شرد
است ر سیر ام فعل ده ق محال است.
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نتیجهگیری

دراساس مبانی حکمت متعالیه ،تفار

رجعت دا تناسرخ را دره شررب میرر ارائره

میدهیمآ
ر اگر ع د ر رج ع نفس انسان ده همین دنیا ده این معنا داشد که نفس انسران
فعلیت هایی را که در مرتبۀ ارلِ حض ر مادی اش در نتئۀ دنیا کسب کررد اسرت
دردار ده دست آررد ر آن فعلیت ها ده ص ر

دالق درآید ،این همان ارتجراع ر

حرکت قهقرایی است ،که امری محال ر داطل است ،چ ن ام اتحاد ررحی که دره
مرحلۀ فعلیت رسید دا ددنی که در حال ق ر استعداد اسرت اجتمراع متضرادان
پیش میآید( .صد،الدی شیرازی  4۵۹ :۵4۸۲ن )4۲۴تناسرخ ام ایرن نر ع دامگترت
میداشد.
ر اما اگر دت انیم ن عی ام رج ع ده دنیا را تص یر کنیم کره در آن قررار نباشرد
انسان ام فعل ده ق دامگردد ر فقدان دا رجدان جمع ش د دلکه دامگتت ام کامل
ده کامل داشد (رج ع ده آن کراملی کره ام آن جردا شرد ) ،قاعردۀ امتنراع تراجرع
نمی ت اند مانع این امر ش د .رجعت مررب در آیرا
سنخ است.

قرآنری ر ررایرا

ام همرین
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