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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  99، شماره مسلسل 6931 پاییز، نهمسال 

 

 

 یینفس صدرا فیتعر یو بازخوان نیصدرالمتأله دگاهیتناسخ از د

 بر اساس آن
 
 
 
 

 11/11/55تاريخ تأييد:               1/5/55تاريخ دريافت: 

 ** یوسفی یمحمدتق 

 *** معصومه سادات سالک

مالصفررا   مورد توجه حکما و فالسفهه بفودا اسف       ربازیتناسخ از د مسألۀ

 ۀژیف عام از تناسخ  آن را ابطال نمودا اس  و  با دق  نظفر و  یهیتعر ۀضمن ارائ
بفه   دادا اس    یسرا زین گریتناسخ محال را به عوالم د قیخود  بحث در مصاد

 یانر به نوع داشته یمعاد جسمان نییتبدر  یکه سع یمالصررا  اغلب کسان ۀریعق
 یالنهسفف علففم یو مبففان یینهففص صففررا فیففانففر  امففا تعر از تناسففخ سففربرآوردا

  بنفرد  یارتباط نهص و برن  عمالً  راا را بر امکان تناسخ مف  ۀدربار نیصررالمتأله
 یمسفلمم  به اصفول که  شود یتر م پررنگ یضرورت پرداختن به بحث تناسخ وقت

 نیف و  در نگفاا اول  ا  توجفه شفود   ایدن نیشرن اموات در ا زنراچون رجع  و 
و  یلف یتحل ۀویتا با ش کوشر یحاضر م قی  تحقگیرد یم یتناسخ جا ۀریامور در دا

نهفص   فیتعر یمالصررا  به بازخوان رگاایتناسخ محال از د یضمن بررس  عقلی
تناسفخ در   بحفث مالصفررا برفردازد     یالنهس مباحث علم یعنوان مبنا به ییصررا

                                                 
 .دانشگاه باقرالعلوم اریاستاد *

 .دانشگاه باقرالعلوم یاسالم ۀفلسف یدکتر یدانشجو **
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از تناسخ مصطلح مشفهور   یی: تناسخ مصطلح صررادهر ینشان م هیحکم  متعال
  یرملکفوت یاس  و مالصررا  با ابطال هرگونه تناسخ غاعم مطلق )تناسخ مطلق( 

در  رد یف گ یمف  جفه یتناسخ مشفهور را نت  ۀاز استحال شتریب یزیدر بحث تناسخ  چ
 ۀو الزمف  ییصررا یفلسه یمبان یقهر ۀجینت یتناسخ ملک یِعقل ۀکه استحال یحال

 رایف نهص و برن اس   ز ۀخاص مالصررا از رابط نییو تب یینهص صررا فیتعر
توانفر   سادگی نمفی  و  لذا  به س یجز تعلق به برن ن یزیذات و حقیق  نهص چ

  متعلقِ آن تغییر یابر و جابجا شود 

 

   یسهرورد  نیصررالمتأله  نهص    یتناسخ  معاد جسمان :کلیدی ژگانوا

 بحث . پیشینۀ1

 اسالم از پیش ملل و ادیان در . تناسخ1-1

 پفی  هنفروها  قبیفل  از کهن ملل برخی عقایر در توان می را تناسخ به اعتقاد سابقۀ

 یک جز احوال  همۀ در مرگ هنگام در آدمی روح ایشان  اعتقاد براساس  گرف 

 ابفری  سفرنگونی  یا و علیین اعلی در 1نبرهم با تامّ اتحاد حصول خاص ف  حال 

 از پیفاپی  و کنفر  می طی را حیات تجریر و توالر سلسله یک ف السافلین اسهل در

کنفر   می طی را خود دورۀ حیات  هر کسوت در که آیر درمی دیگر عالم به عالمی

 (011 :0931 بایرناا،  )  شفود  می منتقل دیگر پیکری به دیگر  بار مرگ  زمان در و

  دارد و داشفته  ادامفه  ابرالفرهر   انتها  بی سلسلۀ یک در پی در پی توالرِ ادوار این

 امفوری  سبب و نتایج موجب فرد هر پنرار یا گهتار یا کردار کرما  قانون براساس

 بفه  آن از کفه ف  ارواح گردش  کنر می معین را او بعری حیات سرنوش  که اس 

 طبقاتی فواصل و جرایی که گیرد می شکل فضایی درف  شود می یاد «مطلق تناسخ»

                                                 
 .است موصوف محض طهارت و تنزيه و صفا به كه الهي كلي نفس: آتمن ـ برهمن .1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 99، شماره مسلسل 6931 پاییزسال نهم، 

 

 

 

 

 

 

 

181 

 طبقفه  هر درون فرعیِ طبقات نیز و خرمتگزاران و چاکران امرا  اشراف  طبقۀ بین

 نهفوس  تساویِ عرم این و اس  افکنرا سایه ها انسان اجتماعی روابط بر شرت به

 هضفم  کرمفه  قفانون  در راحتی به کنر می خودنمایی بسیار اول وهلۀ در که انسانی

 و معفاد  بفرای  را عرصفه  کرمفه  قانون و ارواح گردش (011ا 011همان: )  شود می

 کلفی  جفزای  و پاداش احالۀ با و کنر می تنگ شرت به نیز اعمال جزئی حسابرسی

  دارد برمی میان از را اخروی حیات و معاد وجود الزام  دنیوی بعریِ حیات در

 شود می متبادر ذهن در آن مطلقِ معنای همین  «تناسخ» واژۀ شنیرن با  معموالً

  آن خصفوص  در بررسفی  و بحفث  فضفای  اما  گردد می تراعی ذکرشرا تناسخِ و

 و عود هرگونه کردا  سرای  تناسخ مختلف و اقسام به  فلسهی های دق  از ثرمتأ

 مباحث با تناسخ بحث  رو همین از  گیرد دربرمی را برن به نهص و روح بازگش 

  کنر می تالقی نیز جسمانی معاد و رجع  قبیل از اسالمی فلسهی ـکالمی
 مسلمانان میان . تناسخ1-2

 قایالن  انر شرا قایل تناسخ به متکلمان و حکما از ای پارا نیز  اسالم جهان در 

 خفود  عقیرۀ تأییر در انر ابران از پیش ارواح وجود بر دالم که روایاتی از تناسخ به

 و شفرا  اشارا تناسخ اهل عقایر به شیعی روایات و احادیث در  انر نمودا استهادا

  شفرا  مذم  روایات این در که تناسخی  اس  شرا محکوم شرت به آن به اعتقاد

 ایفن  در  شفر  اشفارا  آن بفه  تفر  پیش که اس  اصطالحی مطلق تناسخ همان اس 

 اهل تکهیرِ اصلی عامل عنوان به اخروی دوزخ و بهش  انکار بر ویژا  به احادیث 

  (091: 19و ج 091: 51ق  ج0019 مجلسی )  اس  شرا تأکیر تناسخ

 که شیرازی الرین قطب انرکی  ماننر شمار جز به نیز ف  اسالمی فالسهۀ میان در

 و (003 :0911 الایی  یاارا،     قطا  ) دانسته ممکن امری عقلی لحاظ از را تناسخ

 مخفالف  و مواففق  طفرفینِ  ادلۀ دانستن ضعیف با االشراقحکمۀ در که سهروردی
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 اغلفب  ف   (915-911 :0911 ساررودی   ) اسف   گشفودا  آن امکان بر را راا تناسخ 

 و دانسفته  محال امری را دنیا این در برن به روح دوبارۀ بازگش  و تناسخ حکما

 انر  کردا اقامه براهینی آن استحالۀ بر

 صدرالمتالهین . تناسخ از دیدگاه2

بفه  تهصفیل    بفه   اسهارنهم از کتاب  در جلر ویژا به خود  متعرد آثار در مالصررا

 ترکیفب  و صفورت  و مفادا  رابطفۀ  به اشارا ضمن ایشان   پردازد می تناسخ بحث

 بفر  را راا  عمالً که نمایر می ترسیم برن و نهص رابطۀ از تصویری آن دو  اتحادی

 را مطلفب  ایفن  مالصررا (9: 3م  ج0310 یارا،ى  صیدالیی )  بنرد می تناسخ ورود

 از نهفص  یافتن تحول ایشان البته   دانر می تناسخ اقسام همۀ ابطال بر عامی برهان

 به شرن مصور و حاالت  و ملکات حسببر  اخروی نشئۀ به دنیوی طبیعی نشئۀ

 کنفر ف   می تعبیر ملکوتی تناسخ به آن از که آن را ف  غیر و حیوانی اخروی صورت

 پیشفوایان   نفزد  اسف  و  اثبات قابل برهان  با که دانر می مطلبی را آن پذیرد و می

 ظفاهر  و اسف  قابفل اسفتهادا    حقیقفی  شرایعمتون  از بودا اس  و عیان و کشف

  دارد داللف   همفین عقیفرا   بفر  سفن   و کتاب و نبوی احادیث و قرآنی نصوص
  (1-0 :3همان  ج)

را  آنها اغلبو  دهر می ارائه تناسخ از متعردی تعاریف  خود آثار مالصررا  در

 بفه   شفود  مفی  تصریح آن صح  به مجاز  موارد در که طوری به  شمارد محال می

 یفا  اسف   ممکفن  کفه  اس  ملکوتی صررالمتألهین یا نظر از تناسخ دیگر  عبارت

 ملکفی  تناسفخ  از حاضر تحقیق در وقتی بنابراین   اس  محال که نیس  ملکوتی

 کفردا  استهادا اصطالح این از عیناً امالصرر که نیس  معنا این به گوییم می سخن

 آن محفالِ  نفو   زمفرۀ  در نباشر  ملکوتی تناسخ اگر که معناس  برین بلکه باشر 
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)صیدالیی  یارا،   سبزواری  مالهادی ماننر بعری  شارحان هرچنر گیرد  می قرار

  کننر می استهادا اصطالح این از  (131ق: 0001

 مختلهفی  اقسفام  و انحفا   تفوان  مفی  غیرملکوتی تناسخ برای داش  توجه بایر

 اشفارا  آنهفا  به غیرملکوتی تناسخ از مالصررا متعرد تعاریف در که نمود  تصویر

 عبارت اس  از: تعاریف این از برخی  شود می

 اخير  بيدن  الي   طبيعي   أو عنصري بدن من النفس انتقال التناسخ تعریف اول.

 (4: 8م، ج1891االول. )صدرالدین شيرازي،  عن منفصل

 دیگيري  بيدن  به طبيع  یا عنصري بدن از نفس انتقال از است عبارت تناسخ

 . جداست و منفصل اول بدن از كه

 في   عنيه  منفصل له مباین بدن ال  بدن من النفس انتقال التناسخ تعریف دوم.

 ء سيوا  الحييوان  غيير  او اخر حيوان ال  نفسه ینتقل و حيوان یموت بان النشئة هذه

 هميو، ) المسياوي.  الي   المسياوي  من او بالعكس او االخس ال  االشرف من كان 

 (161 :1631ب

 ایين  از غيير  كه دیگر بدن به بدن  از نشئه همين در روح كه است آن تناسخ

 حييوان  بيدن  وارد روحي   و بمييرد  حيوان  كه اي گونه به یابد، انتقال است بدن

 منتقيل  تير پسيت  حييوان  بدن به برتر حيوان بدن از خواه شود، غيرحيوان یا دیگر

 .یابد انتقال مساوي به مساوي از خواه وباشد  آن عكس خواه شود،

 ذهابهيا  بعيد  البدن ال  نقلها و النفس استرجاع عن عبارة التناسخ تعریف سوم.

 (55: 8م، ج1891مادّته. )همو،  استعداد و مزاجه صلوح  جهه من اخري تارة عنه

 بيسوو   از پس   بسن   بس   نفس   دوبارۀ نقل و از بازگشت است عبارت تناسخ

 الزم اسستدناد  بسن    و كوده كسب را الزم صالحيت مزاجْ ك  جهت آ  از رفتنش،

 .است يافت  روح تدلق بواي را

 كيان  سيواء  بيدن  الي   بدن من الشخصيه النفس انتقال التناسختعریف چهارم. 
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 ( 149 :1631الف همو،)برزخياً.  أو فلكيا او عنصریاً البدن

 انتقيال  دیگر بدن  به بدن، یك از شخص ، روح اینكه از است عبارت تناسخ

 .باشد برزخ  باشد و خواه خواه فلك  عنصري باشد، بدن خواه آن یابد،

 فضفای  بفه  نفاظر  تعفاریف  همۀ این دهر که می نشان یادشرا تعاریف در دق 

 شفرقی  ادیان برخی عقایر به ناظر دوم تعریف مثالً  نیستنر  واحری تهکر و بحث

 میفان  دوگانگی و تهارق نوعی بر که چهارم  تعریف اس ؛ مشهور تناسخِ همان و

 بفرن  بفه  روح تعلفق ) متکلمفان  دیفرگاا  بفه  نفاظر  بیشتر دارد  تأکیر برن و نهص

 کسفب  از پفص  بفرن  بفه  نهص بازگش  و عود سوم  تعریف طبق اس ؛( برزخی

 تبیین به ناظر تعریف این شود؛ می شمردا باطل تناسخ اقسام از نیز الزم صالحی 

 صایدالیی  یاارا،    ) اسف   جسفمانی  معفاد  الرین دشتکی از غیاث ؛حکما برخی

آن  دهفر و  می قرار محال تناسخ دایرۀ در را تبیین این مالصررا که  (515: 0911ب

  کنر می رد را

 تصفریح  تناسفخ   ایفن  استحالۀ بر تأکیر با مالصررا  اول  تعریف خصوص در

 انتقفال  یفا  دیگر )نسخ(  انسان برن به باشر  نزولی صورت به انتقال خواا: کنر می

 خفواا  جمفاد )رسفخ(  و   بفه  یا نبات )فسخ( و به انتقال یا حیوان )مسخ(  برن به

 محال انتقالْ این شر ف باشر  گهته آنچه برعکص صعودی ف یعنی صورت به انتقال

در توجیه تعلق نهفوس کودکفان و    فلکی جرم نهص به انتقال حتی ادعای اس  و

 صایدالیی  )  اسف  نیفز مهیفر نیسف      قائفل سینا بران  که ابن« متوسطان در عقل»

کنر  ای با تناسخ برخورد می برین ترتیب  مالصررا به گونه (0: 3  ج0310یارا،ى  

   شود می نیز بعری تعاریف که گویی تعریف اول شامل

 تناسفخ  دایفرۀ : دهفر  مفی  نشفان  مالصررا نظر از تناسخ اصطالحات و تعاریف

 اصفطالح  توان می همچنین   اس  مطلق تناسخ از بیشتر چیزی وی نگاا از محال
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 با که ای تلقی نمود  تلقی مالصررا نظر از محال تناسخ عام معنای عنوان به را اول

 تأییفر  تناسفخ  گونفه  همفه  ابطال بر عام برهان عنوان به آن ابطال بر مالصررا برهان

 از صفررایی  مصفطلح  کفه تناسفخ   درنظرداشف   بایر اینکه ضمن (همان)  شود می

 تعبیفر  نیفز  مطلفق  تناسفخ  بفه  آن از کفه  اسف   مطلق  اعم مشهور مصطلح تناسخ

 بیشفتری  دقف   با را باب این در صررالمتألهین آرای بخواهیم اگر البته   انر نمودا

 معفاد  چفون  مبفاحثی  در دیفرگاا صفررایی   بفه  پفرداختن  از ناگزیر نماییم  تحلیل

 در صررالمتالهین که نکاتی هستیم  خصوص این در های ایشان تحلیل و جسمانی

 آن  ضفمن  و نمودا اسف   مطرح اسالمی متهکران و حکما برخی آرای با مواجهه

یابفر   مفی این بحث از آن جه  اهمی    کنر می شناسایی را محال تناسخ مصادیق

  شود می رجع  جسمانی و معاد نظیر وقایعی شامل اول نظر در ملکی که تناسخ

 نشفان  صفررا  حکفیم  نظفر  از را محال تناسخ مصادیق روشنی  به پژوهش  این

 بفا  تطبیقی بررسی مقرمۀ عنوان به و یابی مصراق برای محال تناسخ تبیین  دهر می

  اس  ضروری و الزم مردگان احیای و رجع  جسمانی  معاد چون وقایعی
 الدین دشتکی دربارۀ معاد جسمانی . نقد مالصدرا بر دیدگاه غیاث2-1

هش در   پص از طفرح دیفرگا  شواهدالربوبیۀماننر   در برخی آثارش امالصرر 

برخفی حکمفا در بفاب معفاد جسفمانی       خصوص معاد جسمانی  بفه ارائفۀ آرای  

به هرگونه عود برن عنصری دنیوی پردازد  وی در بحث معاد جسمانی اعتقاد  می

دانر که منجر بفه   ای نادرس  می عنوان قابل و پذیرنرۀ نهص در آخرت را عقیرا به

شود  حال آنکه طبق مبانی صررایی  برن اخروی به تبعی  نهفص و بفه    تناسخ می

: 0911)صایدالیی  یاارا،   ب   شفود   جه  فاعلی   و خالقی  نهص موجود مفی 

ر اس : معموالً  افرادی که سعی در دفا  از معاد جسفمانی  ایشان معتق (511-510

الرین دشتکی از جمله    به زعم وی  غیاثشونر قائل میتناسخ  بهدارنر به نحوی 
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 یری را طفی کفردا اسف   مالصفررا در    افرادی اس  که در بحث معاد چنین مسف 

الرین دشتکی در باب معاد جسمانی پرداختفه   به نقل دیرگاا غیاث  شواهدالربوبیۀ

  تعلفق  1دارد: به بفرن  : نهص ناطقۀ آدمی دو گونه تعلق کنر او نقل میاس  و از 

وی در خصوص مرگ و  به اعضای جسمانی   تعلق نهص 1نهص به روح حیوانی 

ر کفه روح  رسف ای میشود: گاهی تعلق به درجهقطع تعلق روح به برن یادآور می

شود به بفرن دیگفر   شود و این امر سبب میدوبارا به اجزای همان برن مرتبط می

 (510)همان:  دهر تعلق نگیرد  که در معاد جسمانی این حال  رخ می

یفن  ا شود  وی در ردّاما این تبیین از معاد از نظر مالصررا  منجر به تناسخ می

تعلق نهص به برن امری طبیعی اس  و  :کنر نظریه با توجه به مبانی خود تأکیر می

هص با رجو  مجفرد در آن  ای نیس  که قرار باشر نتعلق به ویرانه تعلقش به برن

حافظ مزاج و جامع زیرا مزاجْ تابع نهص اس  و نهصْ   (515)همان: معتکف شود 

اینکه نهص تفابع بفرن و عناصفر    نه   اجزای برن و موجب سازگاری عناصر اس 

یفف از  رسفر ایفن تعر   هرچنر به نظر می  (10: 3  ج0310  یارا،ى  )صیدالییباشر 

 منطبق باشر  «رجع »و  «موتی احیا »تناسخ بر وقایعی نظیر 

ایفن دیفرگاا منجفر بفه       کفه دهر  الرین دشتکی نشان می تأملی در تبیین غیاث 

هرچنر این تبیفین   شود  ]ازتعاریف چهارگانه[ می بر تعریف سوم تناسختناسخ بنا

یفز رجعف  را   بحث زنرا شرن مردگان در این نشئه و ن  ر اس  معاد جسمانیقاد

 به نوعی توجیه نمایر 

 تبیفین  بفه  وی های اعتراض دشتکی  الرین غیاث به مالصررا نقرهای بر عالوا

  اس  تأمل قابل نیز غزالی جسمانی معاد
 . نقد مالصدرا بر دیدگاه غزالی دربارۀ معاد جسمانی2-2

 معفاد  بفاب  در اسالمی متهکران برخی از هایی دیرگاا طرح ادامۀ مالصررا  در
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 معفاد  از غزالفی  تبیفین  به گیرنر  می قرار تناسخ دایرۀ در وی زعم به که جسمانی

 : کنر می گزارش چنین را وی دیرگاا مالصررا  پردازد می جسمانی
 جسيمان   معياد : گویيد  مي   صيراحت  بيا  خود كتب مختلف مواضع در غزال 

 بيه  آخيرت  سيراي  در دنيوي، بدن از مفارقت از پس ،نفس اینكه از است عبارت

: گویيد  مي   و نميوده  انكيار  را اول بدن اجزاء بازگشت وي. گيرد تعلق دیگر بدن

 هميان  عيناً جوان زید و است جوان زید همان عيناً است رسيده پيري به كه زیدي

 او بيدن   اجزاء اینكه با ،بود جنين كه است زیدي همان و بود طفل كه است زیدي

 محشير  در .است شده تبدیل دیگر اجزاء به و است رفته ميان از مختلف سنين در

 او دنييوي  بيدن  اجيزاء  كيه  حال  در ،بوده دنيا در كه است زیدي همان]او[  ،نيز

 صيدرالدین ) .اسيت  یافتيه  تعليق  دیگيري  بيدن  بيه  او نفس و رفته بين از كل  به

 (171 :1631ب شيرازي،

 به منجر زنرگی طول در برن تغییر اینکه به استناد با غزالی مالصررا  عقیرۀ به

 واقفع   در  اسف   چنفین  نیز حشر در گیرد می نتیجه شود نمی انسان شخص تغییر

 آن را ولفی  پفذیرد  مفی  حشر در را برن تغییر که وی دهر می نشان غزالی بیان این

 پیفری  تا کودکی از زیر جسمی تغییرات اینکه کما دانر  نمی انسان تشخص منافی

 تهکفر  در حشفر  از تبیین این مالصررا  نظر از  نرارد  وی شخص بقای به ضرری

 بفرن  و نهفص  مجمفو   را شفخص  آثفارش  در وی زیفرا  اس   ابهام دارای غزالی

 تصفریح  وی آنکفه  حفال  زنر  دم می «شخصی همانی این» از اینجا  در اما دانر می

 نظفر  از غیریف   این دانس  بایر البته   اس  دنیوی برن از غیر اخروی  برن دارد

 حفال  در پیوسفته  زیفر  جسم نیز دنیوی حیات در زیرا نیس   جریری امر غزالی

 تصفریح  غزالفی  لفذا    شفود  وارد خللفی  او شخصفی   به اینکه برون اس  تغییر

 « آخرشخصالمتناسخواالولالشخصهوالمعادفانبتناسخ؛لیسهذاو» کنر: می



 

 

 

 
 

 
 

 ... و نیصدرالمتأله دگاهیتناسخ از د

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 گیفرد  مفی  تعلفق  بفرن  بفه  کفه  نهسفی  انتقال در اگر غزالی  نظر از واقع  در (همان)

 شخصفی  بفرنْ  بفه  تعلفق  این حاصل اگر و اس  حشر شود  حاصل اول شخص

  هستیم روبرو تناسخ با باشر  دیگر

 :دهر می نشان غزالی تبیین در دق 

 شفخص  آمفرن  پریفر  بفه  منجفر  کفه  اس  تناسخی غزالی نظر از تناسخ اوالً 

 برخفی   ارواح گردش تناسخ همان واقع  تناسخ  در از برداش  این  شود دیگری

 اما اس  واحر روحْ گرچه نیز آنجا در زیرا اس    مطلق تناسخ یعنی ملل و ادیان

  آینر می پریر مختلهی اشخاص مختلف  ابران به گرفتن تعلق با

 بفه  برن از روح انتقال نوعی توانیم می که کنر می القا را مطلب این ثانیاً  غزالی

 تغییفر  بفه  منجفر  لزومفاً  باشفر و  نراشفته  ای اسفتحاله  کفه  باشفیم  داشته دیگر برن

 بفه  گیفرد ف   می قرار تناسخ دایرۀ در اول نگاا در ف گرچه بلکه شود  نمی شخصی 

  اس  جسمانی معاد یا «حشر» نامش ویژگی  لحاظ

 نشفان  غزالفی  منظفر  از انسفان  تشفخص  در را بفرن  جایگفاا  تعریفْ این ثالثاً 

 حیفات  در جسفم  امفا  اسف    روح و جسفم  مجمو  شخص گرچه یعنی دهر  می

  اس  تغییر حال در دنیوی

 و دارد حشر از تلقی این دانستن مردود در سعی ظریف استراللی با  مالصررا

 آن  براسفاس  که ای گونه به اس   اجمال نهای ِ در غزالی قولِ این: کنر می تأکیر

: 0911ب یاارا،    صیدالیی )شود  نمی مشخص جسمانی حشر و تناسخ بین فرق

 مفرعی  ولو کرد  تغییر ها برن اینکه محض به مالصررا  نظر از نتیجه  در و  (951

  اس  دادا رخ محال تناسخ هم باز اس   باقی تشخص شویم

 و نهفص  حقیقفی  اتحفاد  و رابطه چون گیرد؟ می را نتیجه این مالصررا چرا اما
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  شود می منجر نتیجه همین به قهراً برن

 عفود  از تقریفرش  در وی که دانر می این در را غزالی کالم ابهام صررالمتألهین

 شفخص کفه   دارد تصفریح  وی کفالم  کفه  حالی در  زنر می دم برن برون شخص

را ف   دیگفر  بفرن  بفه  برن از روح انتقال این  بر مضاف  اس  برن و روح مجمو 

از دایفرۀ   تفوان  نمی سادگی بهاس  ف   شرا حهظدر آن  همانی اینکه  شود ادعا ولو

  س ناد جسمانی حشر نوعی و تناسخ خارج کرد

 از: بگفوییم  بایفر   توضیح دهیم را حشر از غزالی تبیین بخواهیم اگر  واقع در

 بفرن   X و انسفان  نهفص  A  رابطفه  ایفن  در  «AX= انسفان  شفخص » غزالی  نظر

 از طیهفی  با حیات  طول در اینکه کما  باشر متغیر توانر می  نبودا ثاب  X  اوس 

X مواجهیم پیری تا کودکی های :X= xє{x1,x2,x3,…,xn} .اینجاس  در نکته اما :

 بتفوان  شفایر   اسف   پیوسفته  هفم  هب ای مجموعه عضو اس  xi حال هر به که برن

  بنفابراین   اسف   پیوسفته  تغییرات با متغیر برن این از فرضی مقاطعی هاxi :گه 

 تناسفخ  و کرمفه  ارواح چرخفۀ گفردش   جرایِ کامالً برنِ از برن تغییرات حسابِ

 ففرد  تشخص به حیات طول در برن تغییرات که حال: گه  توان نمی و جراس 

 در که آنگونه  بود جرا برنی کالً یاف  و تغییر برن اگر  پص  کنر نمی وارد خللی

 مالحظفه  که گونه همان زیرا  اس  محهوظ تشخص هم باز  اس  متهاوت تناسخ

 X پیوسفتۀ  هفم  بفه  مجموعفۀ  از عضوی پیوستگی همان با بایر متغیر ابرانِ  گردیر

 X مجموعفۀ  کجفای  اخفروی  برن حشر  در» :اس  مطرح السؤ این  حال  باشنر

 نراشفته  پفی  در را شخصفی   تبفرل  محذور آن برن به نهص پیوستن تا دارد جای

 «!نشود؟ وارد آن به تناسخ اشکاالت و باشر

 از گفرفتن  کمک برون و غزالی شخص مبانی طبق حرک  با مالصررا بینیم می
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 جسفمانی  حشفر  از غزالفی  تبیین در دقیقی نکتۀ بر  انصافاً متعالیه  حکم  مبانی

 اینکه ادعای رفصِ و نیس  پاسخگویی قابل سادگی به که  اس  گذاشتهانگش  

 کفم  غزالی تبیین بر صررا اشکال از چیزی اس  دنیوی برن ماننر نیز اخروی برن

  کنرنمی

: کنفر می تصریح و گیرد می پیگیری خود مبانی در را بحث ادامه  در  مالصررا

 آن لفوازم  محذور مشکلْ بلکه  نیس  تناسخ از قسم این پذیرش مشکلْ  واقع در

 (951همان: )  آنهاس  جملۀ از واحر برن به نهص دو گرفتن تعلق که اس 

 از آنهفم  تناسفخ  فاسفر  توالی و لوازم نگران حالی در  بحث این در  مالصررا

 در مردگفان  یاحیا در مشابهی فراینر ظاهراً که اس  دهر ارائه می غزالی که نوعی

 شفرن  زنرا احیای مردگانْ تر واضح نمونۀ  اس  مطرح رجع نیز در  و نشئه این

کفه در ایفن رخفراد      رسر می نظر به اس   نبی زیرعُ حضرت حمار و مرکب

 دیگفر  کفه  رویفر  می حیوان های استخوان بر نبی دیرگان مقابل در جسمانی برنی

 بفرنِ  هفای  اسفتخوان در این زنرا شرن   هرچنر نرارد  را صررایی ابران پیوستگی

 بفرن  بابرن جریر  عینی  و مشابه  ادعایاس   اما  محهوظ جریر برن در قبل

 بفرن  احتمفاالً  رسفر  مفی  نظفر  به اینکه کما  نیس  مسامحه و اشکال از خالی قبل

 بفرن  از مجفزا  امفا  حضرت قبلی برن مشابه برنی نیز عزیر حضرت شرۀ احیا

 نیفز  عیسی حضرتبه دس   مردگان شرن زنرا  در جریان این  اوس  قبلیِ

 1 اس  مطرح

 طبفق  اشفکاالت   و ابهامفات  ایفن  بفه  ورود برون  غزالی از انتقاد در مالصررا

                                                 
و « چالش حکمت متعالیه در تبیین فلسفي رجعت»های  . بررسي احتماالت ذكرشده در مقاالت ديگر با عنوان1

 پیگیری شده است.اسالمي حکمت  مجلۀدر « رفت حکمت متعالیه از چالش تبیین فلسفي احیای موتي برون»
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: کنفر  مفی  مطفرح  را تناسفخ  منکفران  معفروف  استرالل و پاسخ همان  خود مبانی

 در را استرالل مالصررا که حالی در  واقع در  برن یک به نهص دو تعلق استحالۀ

 ارائفه  خفود  مبفانی  طبفق  و فکفری  فضای در را پاسخ  کنر می طرح خنثی فضایی

  رسر نمی نظر به هموجّ چنران رویه این که  دهر می

  تناسخ ابطال بر مالصدرا . ادلۀ3

 در وی  کنفر  می مطرح را تناسخمسألۀ  طرفینِ ادلۀ خود تألیهات در صررالمتألهین

 او از بعفر  متهکفران  و سفینا  ابفن  به که را مشهور براهین تناسخ  استحالۀ ادلۀ بیان

 تقریر خود مبانی براساس را ها استرالل این نهای   در و کنر می تبیین انر منسوب

 کرد  جستجو سینا ابن آثار در را ملکی تناسخ انکار ادلۀ أهمّ توان می لذا   نمایر می

 گفام  ادلفه  ایفن  تأییفر  در اغلفب  و فضفا  همفین  در بعری متهکران که خصوص به

 در پیمایفر  و  مفی  را متهفاوت  مسیری میان  این در انر  هرچنر سهروردی برداشته

  کنر می مستحکم پیش از بیش را ادله این خود مبانی با مالصررا نهای  

ویفژا   مسفلمان  بفه   حکمای سوی از متعردی ادلۀ ملکی  تناسخ ابطال و ردّ در

 شود  در ادامه ذکر می آنها ترین مهم از برخی که اس  ارائه شرا سینا  ابن
 بدن یك به روح دو تعلق . استحالۀ3-1

خویش آوردا اس   که برای برهان  را مقرماتی استرالل  تبیین از قبل سینا  ابن

 و مجفرد  مهفیض  برن  به نهص تعلق فراینر که در کنر می ثاب  ابترا  آن  براساس

 بفه  و کنفر  عمفل مفی   ففاعلی  علف   عنوان به که دارد اساسی نقشی مادا از مهارق

 این فرضِ پیش البته   نمایر می افاضه را روح برن  مادۀ در استعراد حصول محض

 روحفانی  حفروث  و بفرن  و نهفص  گانگیدو بر عالوا مشائی  فضای در استرالل

 گرچفه  کفه  صفورت  ایفن  به اس   نهص پذیرنرۀ و قابل عنوان به مادا نقش نهص 
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 بفر  عالوا نهص  یافتن وجوب برای اما اس   مادا از مهارق و نهصْ مجرد مهیضِ

 :0919 ؛ هما،  911 :0913 ساااا   ابا  )  اس نیاز  نیز مادی استعراد به مجرد  مهیض

 (901 ق:0010؛ هم،  013

 تبیفین  اس  که معتقر برن یک به نهص دو تعلق امتنا  برهان دربارۀ مالصررا

 بیشفتری  اسفتحکام  و اتقفان  از اسف   متعالیفه  حکم  مبانی بر مبتنی که خودش

 متعالیفه  مشفرب  در نهفص  با برن مادۀ فرد به منحصر رابطۀ زیرا اس   برخوردار

 جوهری حرک  و برن و نهص ترکیب حقیقی اتحاد و جسمانی حروث بر مبتنی

کنفر    می تبیین سینوی سیاق و سبک با را برهان این اینکه ضمن  مالصررا   اس 

 حقیقفی  اتحاد و ذاتی رابطۀ بر تأکیر ایشان  با  برد می بهرا خود مبانی از ادامه  در

 اس  خویش برن مادۀ جوهری حرک  حاصل نهص که نظریه این و برن و نهص

 اسف    برن به تعلق عین و آن وجود خاص نحوۀ نهص نهسی ِ که نکته این نیز و

 یارا،ى  صیدالیی )  گیرد می نتیجه را خود از برن غیر برنی با نهص پیونر استحالۀ

 تفالزم  سفینوی  دیفرگاا  در بطفالن  وجفه  اس  کفه  حالی این در (01: 3  ج 0310

 جمله از و خود خاص صورت با مادا هر میان که اس  ای ذاتیه معی  و وجودی

  اس  برقرار برن و نهص میان
 قوه به فعل . بازگشت3-2

 به فعلی  از بازگش  استحالۀ تناسخ استحالۀ اثبات در معروف براهین از یکی

  شفود  مفی  تلقفی  تناسفخ  ابطفال  در مالصفررا  ابتکفار  نوعی به البته که اس   قوا

 را ملکفی  تناسخ بتوان که صورتی در تنها لذا  (01: 3  ج 0310 یارا،ى  صیدالیی )

 گشفودا  آن امکفان  بفر  راا  نمفود   خارج قوا به فعلی  بازگش  مصادیق از دایرۀ

 ملکف،   تناسفخ  در  بفود  خواهفر  محال  تناسخْ صورت  این غیر در و شر  خواهر

 خفارج  حفال  دو از بفرن دوم  بفا  آن اتحفاد  و اوّل بفرنِ  از روح مهارق  وضعی 
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 دس  از ف آوردا دس  به اوّل برن در ف که   را خود کماالت همۀ روح یا: نیس 

 جریفر  برن به خود کماالت همۀ با یا شود می منتقل جریر برن به سرص  و  دادا

 نهفص  قهقرایی سیر آن الزمۀ و حرک  مقتضاى خالف اوّل حال   شود می منتقل

 وجفران  خفالف  دوم حالف   و باشر می محال که اس  قوا به فعلی   بازگش  و

 (109 :0911 آملی  ،ایه حس )  اس 

 و کردا اسف   از این برهان ارائه خود مبانی بر متکی و نوین تقریری مالصررا

 رابطفۀ  نیفز  و نهفص  جسفمانی  حروث و جوهر در اشترادی حرک  از استهادا با

 محفال  و قفوا  به فعلی  از نهص بازگش  مستلزم را  تناسخ برن  و نهص اتحادی

 از دو این ترکیب و دارد برن به ذاتی تعلق نهصْ صررایی  مبانی براساس  دانر می

 جفوهری  حرکف   و نهفص  جسفمانی  حفروث » نظریفۀ   اسف   حقیقی اتحاد نو 

 توجیفه  خوبی به را نهص جوهری اشترادی حرک  و برن و نهص معی  «صررایی

 دارد  تعلفق  عنصفری  بفرن  بفه  که هنگامی تا نهص هر فعل و قوا درجات  کنر می

  0310 یارا،   صیدالیی )  اوس  خاص برن فعل و قوا درجات با متناسب دقیقاً 

 را فعلیف   و کمفال  از مراتبی خود  دنیوی حیات طول در که حال  نهسی (5: 3ج

 در کمفاالت  حیث از که جریری برن به تناسخ با بخواهر اگر اس  نمودا کسب

 بفه  نیفز  جریفر  بفرن  بفا  رابطفه  بایفر  گیرد  تعلق اس  محض استعراد و قوا حر

 محفال  بفودا   بفالقوا  و بالهعل امر اتحاد مستلزم که باشر  اتحادی ترکیب صورت

 (9: 3همان  ج)  اس 

 برخفی   اسف   شفرنی  بیفان  نیفز  اول دلیفل  بفا  ترکیبفی  صورت به استرالل این

 گونفه  ایفن  دوم  و اول دلیفل  تلهیق   ضمن(513: 0  ج0001 طباطبایی ) انریشمنران

 بفه  نهفص  دو تعلفق  تناسخْ الزمۀ باشر  نهص دارای پسین برنِ اگر: انر کردا تقریر
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 دارای اگفر  ولفی   اسف   واحر کثرت و کثیر وحرت معنای به که اس   برن یک

  طهولیف   سفن  بفه  پیفر  آدم سفان  به اس   قوا به فعل رجو  نباشر  مستلزم نهص
 (090 :0911 ی،سفی )

 حقیقفی  ترکیفب  صورت به لزوماً موت از پص رابطه این شود: گهته اگر حال 

 بفا  و خفود  حیات طول در نهص که کماالتی همین جه  به توانر می بلکه نیس 

 اشفراقی  ای اضافه نو  از یافته  دس  اعلی قررتی و قوت به و نمودا کسب مرگ

 انفر  کفردا  ارائفه  نظفری  چنفین  وقفایع  برخی تبیین در حکما برخی که باشر  چنان

 عنفوان  به برن به نهص نیز  اشراقی اضافۀ در: گه  بایر  (01 :0911 قزویای  دفاعی)

 نکتۀ اما  دارد ارتباط خود حقیق  از منهک و جرا چیزی نه و خود مادون مراتب

 اتصفال  و ارتبفاط  از متهفاوت  تعریهفی  عبارت اس  از: ارائۀ تبیین این در اساسی

  گیرد می فاصله صررایی النهص علم از که برن  و نهص
 عدد حیث از ابدان با یافته مفارقت نفوس بودن هماهنگ. 3-3

 موجفود  ابفران  و متناسفخ  نهفوس  عرد بحث تناسخ ابطال مسیر دیگر در دلیل

 بفا  اسفترالل  ایفن  بفرای  الفرئیص   شیخ  اس  شرا ارائه سینا ابن ناحیۀ از اس   که

 یفا  محفال  امفر  به همگی که نمایر می را بیان دقیقی و متعرد شقوق تناسخ  فرض

  گیفرد  مفی  نتیجفه  را تناسفخ  استحالۀ در نهای   انجامر  وی  می بالمرجح ترجیح

 صورت در استرالل  این براساس خالصه  طور به (913-911: 9  ج0019سااا   اب )

 ترک را برنی که هایی نهص تعراد با شرا حادث های برن تعراد بایر تناسخ  درستی

   باشر داشته وجود شرنی هس  ای  نابودی هر مطابق و باشر برابر انر کردا

 نهی ادلۀ شمار در را آن بعضی  اس  یافته رواج نیز متکلمان میان در دلیل این

 نقفض  و خوانفرا  ضعیف را آن بعضی و (519-515 :0910 حلی ) کردا ذکر تناسخ

 اسف  و  صفریح  دور اسفترالل  ایفن : اس  گهته فخرالرین رازی که انر  چنان کردا
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 حفروث  گفرفتن  مسلمم با را تناسخ بطالن و تناسخ لزوم براساس را نهص حروث

 (513-511 ق:0011 فخرالیی  دا،  )  کنر می تبیین نهص

 تناسفخ  ردّ در و انفر  پذیرفتفه  را اول  دلیفل  ویژا به  دالیل  این عموماً مشائیان

 :0911 برماااد ) التحصیل در را سوم دلیل مرزبان بهمنیاربن که چنان انر  کردا تکرار

  اس  کردا نقل (151-151

 تناسخ بحث در سهروردی . دیدگاه4

کلمةۀ و پرتونامفه   عمفادی  الفواح   لمحفات  ماننر خود  مشائی آثار در سهروردی

 معتقفر  وی افزون بفر ایفن     نمایر می تکرار را تناسخ رد در سینا ابن ادلۀ  التصوف

 تعراد بر عالوا هم ها برن فساد و کون زمان بایر تناسخ  صح  صورت در اس :

 مسفتلزم  حیوانات به انسان روح انتقال فرضِ نیز و باشر مطابق ها نهص در ها برن

  باشفر  هفا  انسفان  نهص تعراد از بیشتر بسیار حیوانات های برن تعراد که اس  این

 آثفار   ایفن  در شفیخ سفهروردی    (003 و 10: 0  ج011و 10: 9  ج0911 سررودی  )

 در امفا  (10: 9ج هماان  )  اسف   خوانفرا  مطلفق  حشو و مذاهب برترینِ را تناسخ

 رنفگ  مباحفثْ  و پفردازد  مفی  تناسفخ  مسفئلۀ  بفه  دیگری رویکرد با االشراقحکمۀ

 شفرح  اشفراقی  رمفزی  زبفان  بفا  را تناسفخ  ابترا  وی   گیرد می خود به جانبرارانه

 (501-501: 5ج هماان  )  گویفر  مفی  پاسفخ  را مشفائیان  اشکاالت سرص  و  دهر می

 انجامفر   مفی  تناسخ رد در مشائیان مهم دلیل نهی به االشراقحکمۀ در وی سخنان

 را آن مخالهفان  ادلفۀ  هفم  و تناسفخ  مرافعان های حج  هم سهروردی نهای   در

 امکفان  بفر  را راا عقلی  لحاظ از طریق  برین و (51: 0ج همان )شمارد  می ضعیف

 باب در سهروردی مختلف های گیری موضع بخواهیم اگر  گشایر می مطلق تناسخ

 ادلۀ ضعف به توجه با وی  نظر از بگوییم: بایر کنیم  تحلیل مجمو  در را تناسخ
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 بلکفه  اس  ضروری نه و محال نه عقلی لحاظ به تناسخ مخالف  و موافق طرفینِ

 ای عقیفرا  و محفال  غفایی   علل و لوازم لحاظ به وقو   حیث از اما اس   ممکن

   اس  حشو

 اشفراقی  مبانی از وی گیری بهرا تناسخیان  با سهروردی مواجهۀ در دیگر نکتۀ

 محال» دلیل دو در سینا ابن شیوۀ اینکه به توجه با  اس  ایشان ادلۀ ابطال در خود

 بفا  فاسفرات  اوقفات  و اعفراد  تطفابق  عفرم » و «برن یک در نهص دو وجود بودن

 ادراکفات  تحقق و مثال عالم پذیرش عرم خیال  قوۀ بودن مادی بر مبتنی «کائنات

 وی باشفنر   می سهروردی اشراقی با مبانی مغایر که اس  متصل خیال در اخروی

 و تناسففخ ابطففال در را سففومی خففود  دلیففل اشففراقی نظففام براسففاس کوشففر مففی

 (013و  011: 5ج د.ک. همان )  دهر ارائه ایشان به پاسخگویی

 تناسخ ادلۀ ابطال در صدرایی مبانی . کارکرد5

 حکمف   نظفام  بفر  مبتنی ادلۀ تقریرات ارائۀ در مالصررا بریع های شیوا از جرای

 ادلۀ نقر و نقل در مالصررا گردیر  مالحظه که گونه همان تناسخ  ابطال در متعالیه

 از داشف  و  مشفائیان  آرای بفر  نگفاهی  هموارا آنها مذهب ابطال نیز و تناسخیان

 کوشفر  می حال  عین در نبود  اما صررالمتألهین  غافل زمینه این در سینا ابن دالیل

 مراتفب  در تشفکیک  وجود  اصال  چون اصولی و متعالیه حکم  نظام براساس

 مختلف انحا  خیال  تجرد وجود  و حقیق  در اشتراد و جوهری حرک  وجود 

هما،    ؛01-0: 3  ج0310یاارا،ى    صایدالیی  )  نمایفر  ابطال را ایشان ادلۀ و تناسخ

 نظفام  بفه  تناسفخ   ابطفال  در سفینوی   نظفام  به توجه ضمن مالصررا  (011 :0919

 بحفث  در را اشفراق  شفیخ  ادلفۀ  برخی اس  و داشته توجه نیز سهروردی اشراقی

 به و جرا دنیوی برن و نهص از که سهروردی مثالی برن بحث  کنر می نقر تناسخ
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  اسف   موارد این جملۀ از باشر نهص تخیالت موضو  تا گرفته تعلق فلکی اجرام

 اعتففراض (99: 0911 ییاااانی  ابراهاماای اساافاییاد  و ؛011-001: 3ج  0310 هماا، )

 عقفل  ذاتی مباین  و ذاتی در تشکیک پذیرش عرم در سینا ابن مبنای به مالصررا

 تناسفخ  ابطفال  ادلفۀ  در سفینا  ابن با مالصررا مبنایی اختالف دیگر مصراق نهص و

 جفرا  تعلقفاتش  و هفا  هیئ  اجسام  ً از کامال نهص اس : هرگاا معتقر وی  اس 

  اما براساس نظر مشائیان  بین عقفل و نهفص   شود می تبریل محض عقل به شود 

 شود؟  می منقلب دیگری ماهی  به دو آن از یکی پص  چگونه مباین  ذاتی اس  
 (90: 0911 ییاانی  ابراهامی و اسفاییاد )

  تناسخ باب در مالصدرا دیدگاه بهصدرایی با توجه  نفس تعریف . بازخوانی6

 حکمفای   اسف   نهفص  تعریفف  تناسخ مسئلۀ بررسی و تحلیل های بزنگاا از یکی

 به (11 :0911 ادسط، ) «آلی طبیعی لجسم اول کمال النهص» تعبیر با صررا از پیش

 زمانی آنان  اعتقاد به  انر پرداخته جسم به آن تعلق و اضافه جه  از نهص تعریف

 اضفافی  حیثی  شناسایی مقام در واقع  در کنیم  می تعریف «کمال» به را نهص که

 فلسفهیِ  مبفانی  براسفاس   اس  جسم به نسب  آن تربیر حیثی  همان که هستیم 

 کفه  اسف   اضفافی  حیثی  یک و ذاتی حیثی  یک دارای نهص مالصررا  از پیش

 متهفاوت  دیگفر  تعریفف  بفا  نهفص  از ما تعریف هریک  بنابر و اس  آن به ملحق

 بفودن  اضفافی   تلقی  این رد با مالصررا  اما (11 :0911 یزی   مصباح)  شر خواهر

 بفه  توجفه  بفا  مالصررا  (55 :0910 صیدالیی  یارا،  )  پذیرد نمی را نهص تعریف

: گیفرد  مفی  نتیجفه  دانر  می آن حقیق  همۀ نهص برای را برن به تعلق حیث اینکه

 بفرن  به تعلق که دیرگاهی جه  به اس   درستی تعریف هرچنر حکما  تعریف

 اسفمی  تعریهی بلکه نیس  نهص ماهوی تعریف کنر  می تلقی اضافی و عرض را
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   (00: 1  ج0310 هم، )  اس 

 اضافه که اس  ای نهسه فی وجود نهصْ پیشین  فالسهۀ دیر از دیگر  عبارت به

 عرضفی  حفروث  سفبب  به که اس  مجرد ذاتاً جوهر این  نیس  آن ذاتی برن به

 اضفافه  بفرن  بفه  اس   خاص برن به نهص حروث مرجح همان که آن  در مهارق

شفمردا   آن ذات بفر  زایفر  مالصررا  دیرگاا برخالف برن  به اضافه لذا   شود می

 زوال و مفرگ  از پص نهص نهص  بقای از تعریف این با پیشین  حکمای  شود می

 را نهفص  از تعریفف  ایفن  البته  مالصررا   کننر می توجیه و تبیین را برن به اضافه

 نهفص  اگفر  اسف :  معتقر وی  کنر می وارد آن بر جری اشکاالت اس  و نرذیرفته

 منتسفب  خفاص  بفرن  بفه  مفرجح  کفرام  بفا  باشر نهسه فی و مجرد حقیقتی دارای

  نهفص   حفروث  تحهفظ  ضفمن  صفررایی   شناسفی  نهص در که حالی در شود؟ می

 توجیفه  نهفص  جسفمانی  حفروث  بفا  خفاص  بفرن  به نهص انتساب مرجح اشکال

 نهفص عفروض   از پیشفین  فالسهۀ تعریف تر جری اشکال این  بر مضاف  شود می

 جفوهر  ایفن  شود می باعث که اس   مجرد ذاتاً جوهری بر مهارق یا الزم عرضی

 واسفطۀ  بفه  باشفر  نیفز  متحصل بایس  می اش ذاتی تجرد سبب به لزوماً که مجرد

 ذاتفش   اسفتکمال  بفرای  و شفود  بفرن  به نیازمنر فعل مقام در   الزم ولو عرضی 

 نهص بر عرض این عروض نتایج و آثار دامنۀ مالصررا گردد  برن دامان به دس 

 بفه  نیازمنر  مجرد ذاتاً جوهری چگونه پرسر: می و کشانرا مجرد جوهر ذات تا را

  (05: 1ج همان )شود؟  می فعل مقام در برن

 مجفرد  پص  اس   مجرد ذاتاً نهص اگر که اس  این مالصررا اشکال واقع  در

 مقام در عرض الزم  ولو عرضی  واسطۀ به باشر قرار اگر و اس  مادا از نیاز بی و

 عمل ذاتش مقتضای برخالف که اس  عرضی واجر پص  شود  برن نیازمنر فعل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 99، شماره مسلسل 6931 پاییزسال نهم، 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 عفروض : شفود  مفی  تفر  پیچیفرا  مشکل باشر  مهارق عرض این اگر حال  کنر  می

 محفل  مجفرد  امفر  کفه  حفالی  در غیرجسفمانی   مجرد معروض بر غریب عرضی

 شود  نمی حوادث

 و ذاتفی  نهفصْ  نهسفی   و بفرن  بفه  اضفافه : گیفرد  مفی  نتیجفه  نهایتاً  مالصررا 
 طبفق  و  متعلفق  ابترا همان از اس  نهص اگر نهص لذا   اس  آن از ناپذیر انهکاک
 جفوهری  نفه اسف     خفاص  بفرنی  از برخاسته مالصررا  جسمانی حروث نظریۀ
 نهسفی   که نهص چگونه اینکه اما شود  آن عارض برن به شرن اضافه که مستقل

 خفود  ذاتیفات  از دسف   یکبفارا  به مرگ هنگام اس  ذاتی او برای برن به تعلق و
 نمودن فرض ذومراتب با مالصررا که اس  پرسشی کنر می رها را برن و کشر می

  گویر می پاسخ آن به نهص
 تعریف براساس  دهر می نشان را خود تناسخ بحث در مجرداً  بحث  این ثمرۀ
 تناسخ هم باز مالصررا  مبنایی تعریف به توجه با و ممکن تناسخ پیشین  حکمای
 توانر نمی سادگی به باشر  نهص حقیق  و ذات برن به تعلق وقتی  گردد می محال
 جفوهری  بفرن   بفه  اضافه از جرای نهص  اگر اما شود  جابجا و یابر تغییر متعلق
 اقسفام  از برخی در مختلف ابران به تعلق باشر  مستقل حقیقتی دارای و نهسه فی

 آن غفایی  و فلسفهی  محذورات سایر که صورتی در ملکی تناسخ جمله از تناسخ
   بود نخواهر محال امری شود حل

 تبیین گیری شکل به منجر صررایی نهص تعریف گردیر  مالحظه که طور همان
 زیرا بنرد  می تناسخ امکان بر را راا عمالً که شود می برن و نهص رابطۀ از دیگری
 اس   نهص ذاتی امری برن به تعلق و نهسی  نهص  از مالصررا تعریف براساس
 شفود  نمی جرا خاص برن از هیچگاا باشر و خاص برنی از برخاسته نهص وقتی

 آورد  میان به بیگانه برن به نهص تعلق از سخن تناسخ  با بتوان اساساً تا
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 گیری نتیجه

 مطلق اعم صررایی مصطلح تناسخ: دهر می نشان متعالیه حکم  در تناسخ بحث

 تناسخ هرگونه ابطالِ با مالصررا و اس ( مطلق تناسخ) مشهور مصطلح تناسخ از

 نتیجفه  را مشفهور  تناسفخ  اسفتحالۀ  از بیشفتر  چیفزی  تناسخ بحث در غیرملکوتی

 الزمفۀ  و صفررایی  فلسهی مبانی نتیجۀ قهری ملکی تناسخ عقلیِ استحالۀ  گیرد می

 طبفق   اسف   برن و نهص رابطۀ از مالصررا خاص تبیین و صررایی نهص تعریف

 ذات برن به تعلق وقتی زیرا اس   محال تناسخْ نهص  از مالصررا مبنایی تعریف

 نکتفۀ   شفود  جابجفا  و یابر تغییر متعلق توانر نمی سادگی به باشر  نهص حقیق  و

 در کفه  اسف   محفال  تناسفخ  از مصادیقی مالصررا  نگاا از تناسخ بحث در دیگر

 دهر می تسرمی دیگر عوالم به را تناسخ بحث و شود می جسمانی ارائه معاد بحث

 نیفز  مالصفررا  موضفع  ایفن   کشفانر  می را به نقر تناسخ اخروی مصادیق برخی و

  اس  وی فلسهی مبانی بر مبتنی

 اما کنر  می بازی ایشان ادلۀ در را اساسی نقش تناسخ مخالهان و موافقان مبانی

 کفه  حفالی  در اس  و نشرا رعای  ها پارادایم این بررسی  و نقر فضای در گاهی

 در آن نقفر  گرفتفه   شفکل  مبفانی  برخفی  بفر  مبتنی و چهارچوب یک در استرالل

  گردد می ارائه دیگری فضای
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