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  تحليل مهمترين براهين ابطال تناسخ

  از نظر مالصدرا

  ) استاديار دانشگاه امام صادق(   دكتر رضا اكبري  
  ) و تحقيقاتتري دانشگاه آزاد واحد علومكدانشجوي د (حسين شمس    

  چكيده     
ماي ك مثل هندوان و يونانيان و برخي ح، برخي مللة از ديرباز در انديش   ،تناسخ

 ،البتـه . شود  مي افالطون و سقراط ديده   ،  لسكدپام،  فيثاغورث  مثل ،عهد باستان 
 نـوعي   ،مـاي يونـان   كمالصدرا نـسبت اعتقـاد بـه تناسـخ را بـه ايـن دسـته از ح                 

ر بيـشت . دانـد    راجع به حيـات پـس از مـرگ مـي           ،اي آنه ها  فهمي در انديشه   جك
 بـه   ،مـت متعاليـه   كاشـراق و ح   ،  مت مـشاء  ك اعم از پيروان ح    ،ماي اسالمي كح
 بطالن  ،و با داليل متعدد    بررسي آن پرداخته   به نقد و  ،  ردهكتناسخ توجه   ئلة  مس

له را از   ئ مالصدرا بـه طـور مفـصل ايـن مـس           ، از ميان ايشان   .اند  آن را بيان نموده   
براهينـي را در    ،   اقـسام تناسـخ    كيـ ك و ضـمن تف    بررسي كـرده  ي مختلف   زوايا

 دو برهـان از     ،در ايـن نوشـتار سـعي شـده اسـت          . ابطال آنها اقامه نمـوده اسـت      
ند ك   مي برهان قّوه و فعل بيان    :  تحليل و بررسي شود    ،مهمترين براهين مالصدرا  

س مفـارق از  يعنـي نفـ  (ه پذيرفتن تناسخ به معناي پذيرفتن اتحاد امـر بالفعـل            ك
باشـد و    مـي )  پـذيرش نفـس اسـت      ةه آمـاد  كيعني بدن دوم     (ه با امر بالقوّ   )ماده

 اعـم از نزولـي و       ، ايـن برهـان جميـع اقـسام تناسـخ          .بطالن اين امر روشن است    
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  باطـل  ي تناسـخ را در جهـت نزولـ        ،اّما برهـان دوم او    . ندك  را ابطال مي   صعودي
، بـر اسـاس ايـن برهـان       . سـت ت جوهري اقامـه شـده ا      كند و بر مبناي حر    ك  مي

ت رجوعي وجود از اشّد به انقص است و اين نيـز            كپذيرفتن تناسخ مستلزم حر   
، مـسائلي همچـون معـاد جـسماني       ،  از ديـدگاه مالصـدرا    . محال و ممتنع اسـت    

و وقـوع   متفاوت بوده رايج آن   تناسخ به معناي مشهور و     ةلئرجعت با مس  ،  مسخ
حتّـي برخـي آيـات قـرآن و          هكـ  بل ،نـدارد گونه محذور عقلي     نه تنها هيچ  ،  آنها

  .كند نيز تحقق آنها را تأييد مي روايات
  .تناسخ، مرگ، نفس، بدن، معاد :يواژگان كليد

  طرح مسئله

ي از مسائل مطرح بـراي هـر انـسان در طـول             ك ي ، پس از مرگ   ،وضعيت انسان ة  لئمس
له بـوده   ئشاهد نظريات بـسيار متعـددي در ايـن مـس          ،  بشرية  تاريخ انديش . استزمان  
اي معتقد    عده ،در مقابل ،  نندك   مي ارك هرگونه حيات پس از مرگ را ان       ، برخي .است

از . در ميان ايشان نيـز نظريـات متعـددي وجـود دارد           . به زندگي پس از مرگ هستند     
 اسـتمرار  ،ه بـر اسـاس آن زنـدگي بعـدي انـسان     كاي است   عقيده،  اين نظريات ة  جمل

وار  ه انـسان بـه حيـاتي غيـر شـخص       كهد بود تا اين   زندگي پيشين او در همين دنيا خوا      
، مـسخ ،  ه خود شامل نظريات نسخ    ك است   ١مشهور تناسخ ة  اين همان عقيد  . نايل شود 

ه كـ ننـد  ك  و بـه ترتيـب بيـان مـي        )۳۸۱: ۱۳۶۲صدرالمتألهين شيرازي،   (شود    مي فسخ و رسخ  
 د حيـاتي مجـد    ،گيـاه يـا جمـاد     ،  حيـوان ،  روح انسان پس از مرگ به صـورت انـسان         

  .)۱۴۰ـ۱۳۹: ۱۳۸۲اكبري، ( ه از هر زشتي پالوده شودكيابد تا آنگاه  مي
 ٢،باشـد  ي مـي يي و برهمـا   يينهـايي همچـون بـودا     يآة   زيربناي عقيـد   ، تناسخ ةعقيد

                                                        
1. Reincarnation. 

 يونان خصوصاً افالطون قائل به تناسخة آيد برخي فالسف  ميي تاريخي به دستها  بنا بر آنچه از نوشته    . ٢
تناسـخ  ة  ه به انديـش   كند  ك   مي فايدون در باب نفس و بقاي آن مطالبي را مطرح         ة  وي در رسال  . اند  بوده

انـد و    وم بـه سـرگرداني شـده      كـ  و پليـد مح    ك ارواح مردمان ناپـا    :گويد  مي  مثالً ،شباهت زيادي دارد  
 سرانجام ميلها و يابد تا  مياين سرگرداني چندان دوام، بينند  ميخود راة  يفر زندگي گذشت  كسان   بدين

 ه اسـير آن گونـه هوسهاسـت       كـ ه از تن پيشين در آنها مانده است آنها را به سوي تني ديگر               كهوسها  
اند به تن خران يـا جـانوراني ماننـد           ه در خوردن اندازه نگاه نداشته     ك ارواحي   :گويد  مي  نيز .شاندك  مي
  البـد كدر  انـد     ونريزي خـو گرفتـه    طلبي و غارت و خـ      ه به ستمگري و جاه    كگرايند و ارواحي      مي آنها
    ←  
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، ردهكـ ار  كـ  معـاد را ان    ،اعمـال  يفـر كينها در عين اعتقاد به پاداش و        ي به اين آ   معتقدان
ار كوكاگر ني .بيند  ميد را در همين دنيااعمال خوب و بد خوة ه انسان نتيجكمعتقدند  

ه غـرق در نعمـت   شـود كـ   مي وارد بدن انسان سعادتمند  ، پس از مرگ روح او     ،باشد
فقيـر يـا     و  وارد بدن انسان بدبخت مانند افراد معلول و بيمار         ،باشد اركاگر بد  است و 

  .)۱۸۴: ۱۳۷۳سبحاني، ( شود  مي و موشكخو  مانند،وارد بدن حيوان پست و موذي
تناسـخ  ة   مطلبـي در تأييـد نظريـ       ،دام از اديـان ابراهيمـي     كه در هيچ    كرغم اين  علي
ه كـ  چنان؛ در ميـان ملـل مختلـف مقبوليـت يافتـه اسـت      ، ايـن نظريـه    ،شـود   نمـي  يافت

  :گويد  ميشهرستاني
شهرسـتاني،  ( تناسخ جايگـاه اسـتواري نداشـته باشـد           ،ه در آن  كاي وجود ندارد     فرقه
  .)۲/۲۵۵: تا بي

 ه ظـاهراً  كـ المي  ك امروزه نيز به دليل وجود برخي شواهد تجربي و           ،تناسخئلة  مس
ديـواني،  : ك.ر(رده است   ك ذهن بسياري را به خود مشغول        ،ندك   مي اين نظريه را تقويت   

  .)۱۷۲ـ۱۶۴: ۱۳۷۶
 ،ه از ضروريات اعتقاد ديني است     كار معاد   ك به ان  ،ن است تناسخ  كه مم كاز آنجا   
زيـرا آنـان    ـاران باشـد   كسـتم  ويـزي بـراي توجيـه سـتم    آ ه دستك و يا اين١منجر شود

ي و وارستگي زندگي قبلي آنهاست      كن است بگويند عزت و رفاهشان معلول پا       كمم
                                                                                                                       

ه مالصـدرا   كـ  هـر چنـد      ). به بعد  ۴۸۱ :۱۳۸۰،  افالطون: ك.ر(آيند    مي سها در كركگرگها و بازها و     →
ولـي  ،  رده اسـت  كه وي حشر جسماني را مطرح       كگويد    مي داند و   نمي را صحيح  انتساب تناسخ به او   

 ).۲۶،  ۶،  ۹/۵: ۱۴۱۰،  صدرالمتألهين شيرازي:ك.ر (اند فهمي آن را تناسخ پنداشته جكديگران در اثر 
او معتقـد  . باب نفس قائل است ه وي دركخاصي است ة ه اين انتساب شايد به دليل نظري    كبايد گفت   

لـذا  ، تناسـخ اسـت  ة  پـذيرش عقيـد   ،  قـديم دانـستن نفـس     ة  و الزمـ   لقدم است ی ا ه نفس روحاني  كاست  
 قدم نفـس افالطـون نتيجـه      ة  پس از بررسي نظري   ،  افالطون در باب تناسخ   ة  مالصدرا براي توجيه عقيد   

تهمـت و   ،  مـاي پيـشين   كح بـه افالطـون و غيـر او از بزرگـان          ،  ه انتساب قول به قدم نفوس     كگيرد   مي
  ).۸/۳۷۴: همان: ك.ر(دروغ است 

  رو بــراي داننــد و از ايــن  مــيآن را ماننــد ســاير قــوانين طبيعــي عــام و ثابــت، زيــرا قــائالن بــه تناســخ. ١
ــ   ه و شــفاعت و عفــو و غفــرانبــگونــه قــضاوتي وجــود نــدارد و ديگــر توبــه و انا  سان هــيچاعمــال ان

  ةه رابطـ كـ قهـري مقـدماتي هـستند       ة  ارها و اعمـال نتيجـ     ك چون   ؛از طرف خدا معنايي نخواهد داشت     
، نـاس   جـان بـي    ؛۱۶۱ :۱۳۷۶،  ديـواني : ك.ر (ثابت و برقرار اسـت    ،  جاويدان،  بين آنها در عالم وجود    

۱۳۷۷: ۱۵۶(.  
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شان در مراحـل زنـدگي قبلـي اسـت و يـا بـه                اريكزشتة   بدبختي ستمديدگان نتيج   و
 ـ  ه در اينجـا مجـال پـرداختن بـه آنهـا نيـست             كالمي و فلسفي ديگري     كداليل متعدد   

  .اند له پرداخته و آن را نقادي نمودهئطرفداران اديان وحياني به نوعي به اين مس
: ك.ر( الـدين شـيرازي     چون قطـب   ،نظر از افراد نادري     صرف ،اسالمية  ثر فالسف كا

و در    به بحث پيرامون اين نظريه پرداختـه       ١،)۳۶بخش اول، فن دوم، مقالة      / ۴: ۱۳۶۹شيرازي،  
 اند  داليل و براهيني را اقامه نموده      ، مباني فلسفي خاص خود     بر اساس  ،رّد و ابطال آن   

: ۱۳۶۶ بـه بعـد و   ۳۸۱: ۱۳۶۲ و  ۲۶ـ۹/۲: ۱۴۱۰؛ شيرازي،   ۱۸۹: ۱۳۴۶ و   ۲/۲۰۷: ۱۳۷۵ابن سينا،   : ك.ر(

. تناسخ اسـت  ة  لئاهميت خاص مس  ة  دهند  و اين نشان   )۲/۲۱۶: ۱۳۷۲ به بعد؛ سهروردي،     ۳۴۱
 ه قـدمها در آن    كـ اي اسـت     ئلهتناسـخ مـس   ة  لئه مـس  انـد كـ     حتي برخي از ايـشان گفتـه      

  ٢.شوند  ميلغزند و فهمها در آن گمراه مي
 تناسـخ بحـث     ة دربار ،ه به تفصيل  است ك ساني  ك ةصدرالمتألهين شيرازي از جمل   

تب مختلف خـود بـه ايـن     كوي در   . رده است كرده و براهيني را در ابطال آن اقامه         ك
 ك،رده و در رّد هر يـ      ك كيكام آن را تف   اقس،  پس از تعريف تناسخ    له پرداخته و  ئمس

  .برهاني آورده است
 یالعقلي سفار في اال  ی المتعالي یالحكم يعني   ؛تاب معروف خود  كايشان در جلد نهم     

رده ك در رّد تناسخ توصيف      ،مثل ابن سينا  را  ه براهين عام مشائيان     ك ضمن اين  ،هاالربع
، ت جـوهري كـ چـون حر يـه بـر اصـولي هم   ك خـود نيـز بـا ت   ،ندك  مي و از آن حمايت   

 ،... نفـس و وحـدت نفـس و قـواي آن و             البقـاء بـودنِ    ی الحـدوث و روحـاني     یجسماني
  .ندك  ميتناسخ مطرحة اي را در ابطال نظري براهين ويژه

 تحليـل و    ،مهمتـرين بـراهين   ،  اين نوشتار بعد از تعريف تناسخ و بيان اقسام آن          در
 و مـسخ ،  ن معـاد جـسماني     تفـاوت مـسائلي همچـو      ،بحـث ة   در ادامـ   .شود  مي بررسي
  .گردد  ميتناسخ تبيينئلة با مس رجعت

                                                        
، ندك   مي  مختلف را در باب تناسخ بيان      ي االشراق آرا  یمكتاب ح كه سهروردي نيز در     كته نماند   فناگ. ١

 :۱۳۷۲، سـهروردي : ك.ر(گويـد    مـي رّد يـا قبـول آن سـخن   ة ه بـا ترديـد دربـار   كرسد  اّما به نظر مي 
  ).۲۳۲ـ۲۲۲

 »ک المـسل  ی و دقيقــ   ه االشـتبا  یثيـر ك«نيـز    و» مزالق األقـدام و مزالـق األفهـام       «ة تناسخ را    لئمالصدرا مس . ٢
  ).۲۶ـ۹/۲: ۱۴۱۰ شيرازي،  صدرالمتألهين:ك.ر (داند مي
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   تناسخ و اقسام آنتعريف
و نيـز    )ماّدة نـسخ  / ۲: ۱۴۰۳الشرتوني،  (به معناي انتقال است     » نسخ «ة در لغت از ماد    ،تناسخ

 ماننـد  ،شـود   مـي  ه جـايگزين آن   كچيز ديگر   ة   چيز به وسيل   كردن ي كبه معناي زائل    
راغـب  (نور خورشيد و از بـين رفـتن جـواني بـه سـبب پيـري                 ة  لزائل شدن سايه به وسي    

 عبارت است از انتقـال نفـس از بـدن مـاّدي و              ، و در اصطالح   )ماّدة نسخ : ۱۳۶۲اصفهاني،  
  .)۹/۴: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، ( ه از اّولي جداستكطبيعي به بدني ديگر 

  :گويد  ميالشواهد الربوبيهمالصدرا در 
ه نفسي در اين عالم از بـدني        كاول آن :  گونه قابل تصور است    ند، چ تناسخ در نزد ما   

 خواه اين انتقال از بدن موجـود اشـرف بـه بـدن موجـود                ،به بدن ديگر منتقل گردد    
 عبارت  ،قسم دوم . ه اين نوع از تناسخ محال و ممتنع است        كس  كاخس باشد يا بالع   

اوصـاف و اخالقـي     ه مناسب با    كاست از انتقال نفس از بدن دنيوي به بدن اخروي           
سب نمـوده اسـت و چنـين نفـسي در آخـرت بـه صـورت                 كـ ه در دار دنيـا      كاست  

 و ايـن    ١گـردد   مـي  آن نفـس غلبـه نمـوده اسـت ظـاهر           ه صـفات وي در    كـ حيواني  
شف و شـهود ثابـت و مـسلم گرديـده و از             كـ ه نزد بزرگـان اهـل       كي است   ا  ئلهمس

هـيچ  : انـد    گفته مين دليل درست به ه  ارباب شرايع و اديان ملل نيز نقل شده است و           
 آيـات بـسياري از قـرآن    .ه تناسخ در آن مقام شامخي نداشته باشـد كمذهبي نيست   

 همگي بر همين قسم از تناسـخ تفـسير و           ،ه در مورد تناسخ وارد شده است      كمجيد  
  .)۳۴۳ـ۳۴۱: ۱۳۶۶صدرالمتألهين شيرازي، (گردد   ميتوجيه

تناسـخ  . رده اسـت  كـ وتي تقسيم   كملو  ي  كتناسخ را به مل   ،  مالصدرا با اين عبارت   
در تناسـخ   . ي به نحو صعودي يا نزولي و به نحو محدود يا نامحدود متصور است             كمل

شود و سپس نفس گياهي به بـدن   ه از حيات برخوردار ميكاين گياه است     ،  صعودي

                                                        
 مـردم  . جستن به مثالهاي عرفي در تعيين بدنهاي اخروي به هيچ وجه قابل دفاع فلسفي نيـست            كتمس. ١

 ...حـرص و  عجـب و  ،  تمـسخر ،  خباثت،  ّبركرا مظهر ت  .. . و كخو طاووس و ،  ميمون،  روباه،  شير غالباً
دانند، ولي آيا واقعاً چنين است؟ ثانياً اين سخنان صدرا با مبـاني فلـسفي فيلـسوفان مـسلمان كـه صـفات         مي

اهللا  یآيـ . دانند با اسناد صفات اخالقي به حيوانـات سـازگار نيـست             مي اخالقي را برآمده از عقل عملي     
ل گرفتـه و مـدعي      اك زندگي پس از مـرگ اشـ       ةمالصدرا دربار ة  بر نظري  ابوالحسن رفيعي قزويني نيز   

اي  ه نظر وي قابل تطبيق بر آيات قرآن نيست و قرآن زندگي پـس از مـرگ را بـه گونـه                كشده است   
  ).۱۴۵نيز ، ۲۰۶ـ۲۰۴: ۱۳۸۲، بريك ا:ك.ر(شد ك  ميمتفاوت از آنچه مالصدرا گفته است به تصوير
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در تناسخ نزولي نفس انسان بـه بـدن         . شود   و بعد از آن به بدن انسان منتقل مي         حيوان
. وتي پذيرفتني اسـت   كاز نظر مالصدرا تناسخ مل    . شود  گياه يا جماد منتقل مي     ،حيوان
  :گويد او مي

 مانند افالطون بر ثبـوت تناسـخ     ،متكيد برخي بزرگان ح   كبه گمان من اصرار و تأ     
 زيرا ايشان با بصيرت و فروغ كشف و شهود، بـاطن          ١دربارة همين قسم از تناسخ است؛     
 شوند مشاهده نيات و اعمالشان بدان صور محشور مينفوس و آن صوري را كه بر طبق 

  .)همان(شود   ميه اعمال و افعال آنان در نظرشان مجسماند ك و ديدهاند  ردهك

 بـدون تغييـر صـورت و ديگـر          ،ي مسخ باطني  كي: وتي بر دو نوع است    كتناسخ مل 
  :گويد  ميمالصدرا. مسخ باطني با تغيير صورت است

 فـار و  كه در مـورد گروهـي از        كـ بل،  ن است كز و مم  اين قسم از تناسخ و مسخ جاي      
رده و نيـروي عقـل ضـعيف و         كـ ه شقاوت نفس در آنها غلبـه پيـدا          كفّساق و فّجار    

  .)۳۴۴: همان( به وقوع پيوسته است ٢ريمكمطابق آيات قرآن ، قاصر بوده است

  براهين مالصدرا بر ابطال تناسخ
 اهميـت بيـشتري   ،دو برهـان ،  ردهك ركه مالصدرا در ابطال تناسخ ذ     كاز ميان براهيني    

  .پردازيم ميمورد ر همان دو كه در اينجا به ذكدارد 
  بــه ابطــال تناســخ،يــب نفــس و بــدنكاولــين برهــان بــر اســاس اتحــادي بــودن تر

 ،يكـ  هر نوع تناسـخ مل     ، اين برهان  .توان آن را برهان قّوه و فعل ناميد         مي پردازد و  مي
اسـاس    بـر دوم،برهان . ندك امحدود را ابطال مي   محدود يا ن  ،  اعم از نزولي يا صعودي    

توان آن را برهـان       مي هكند  ك   مي ت جوهري اقامه شده و تناسخ نزولي را ابطال        كحر
  .داشتدادي نامي تكحر

  برهان اول
بـراي فهـم     هكـ حـاوي مقـدماتي اسـت       ،  )۳ـ۲: همان(برهان قوه و فعل در ابطال تناسخ        

                                                        
، نانـه باشـد  بي قدري خـوش  افالطون  ة  ه پيش از اين نيز اشاره شد شايد اين گمان مالصدرا دربار           كچنان. ١

  .معاد جسماني باشد جاي تأمل دارد، ه منظور افالطون از تناسخكاين
  ).۶۵/ بقره(، و كونوا قردةً خاسئني؛ )۶۰/ مائده(، و جعل منهم القردة و اخلنازير. ٢
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  :ر نمودريصورت زير تق توان آن را به ، ميآسانتر
يب اتحادي طبيعي است كدو تر يب ميان آنكميان نفس و بدن تعلّق ذاتي و تر  . ۱

  .نه صناعي و انضمامي
  .ه هستند امري بالقّو،نفس و بدن در اول حدوث. ۲
  .رسد  ميبه فعليت جوهري تكنفس به همراه بدن در اثر حر. ۳
بالفعـل   اتحـاد امـر    آنگـاه    ، پس از مرگ به بدن ديگري تعلّق بگيرد        ،اگر نفس . ۴

محــض بــوده و تــازه ة ه قــّوكــبــدن دوم  (هبــا امــر بــالقّو) يافتــه نفــس مفــارق فعليــت(
  .آيد  مي الزم) پذيرفتن نفس استةاستعدادش تمام شده و آماد

 محـال   ، است هه بالقوّ ك با چيزي    ،زيرا اتحاد طبيعي امر بالفعل    ؛  تالي باطل است  . ۵
  .است
  .استهم باطل ) ل نفس بعد از مرگ به بدن ديگرانتقا(پس مقّدم؛ يعني تناسخ . ۶

  :اين استدالل نيازمند توضيح است
ة مالصـدرا دربـار   . نفس و بدن است   ة  رابطة   در باب نحو   ، اول اين استدالل   ةمقدم

دو قـسم از اقـسام      ،  پس از بيان اقسام تعلّق ميان دو چيـز        ،  چگونگي تعلّق نفس به بدن    
  .)۳۲۶ـ۸/۳۲۵: همان: ك.ر( پذيرد  مينفس و بدنة تعلّق را دربار

 تعلـق بـه حـسب وجـود و          )نـه بقـاي آن    ( تعلّق نفس به بدن ازحيـث حـدوث آن        
م طبيعتهاي ماّدي كح، ّون آنكم نفس در ابتداي حدوث و تكزيرا ح ؛  تشخص است 

اي مـبهم     به مـاده   ،ابتداي حدوث خود   لذا نفس نيز در   ،  ه مبهم الوجود هستند   كاست  
  .علّق داردت، ه همان بدن استكالوجود 

امـا عقـل    ،  عقل عملي انسان به فعليـت رسـيده       ة  ه قوّ ك هنگامي   ،تعلّق نفس به بدن   
سب فـضايل   كـ مال و   كتعلّق به حسب است   ،  نظري او هنوز در حّد عقل هيوالني است       

دانـد و بـراي     مي وي اين قسم از تعلّق را ضعيفترين قسم از اقسام تعلّق   .وجودي است 
ه تعلّق نفس بـه     كبا اين تفاوت    زند،     مي مثال  را ارشكسايل   و هنّجار ب   تعلّق ،تبيين آن 

ارش تعلّـق عرضـي و      ك اّما تعلّق نّجار به ابزار       ، تعلق ذاتي و طبيعي است     ،اعضاي بدن 
  .خارجي است

ه وي با قبـول     كشود    مي با دقّت در آنچه مالصدرا در اين باره آورده است معلوم          
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 همانند ارسطو و پيـروانش نفـس را در     ،ه همان تعلّق صورت به ماّده است      ك اول   قسم
 چنـين   ،ه ارسـطو  كـ با اين تفاوت    ،  داند  مي  همچون صورتي براي ماّده    ،ابتداي خلقت 

ه كـ در حـالي    ،  دانـد   مـي   انـسان برقـرار    كارتباطي را ميان نفس و بدن تا پايان عمر ي         
ز  ادوم فرد قائل است و بـا قبـول قـسم         ك اين ارتباط را در ابتداي حيات ي       ،مالصدرا

ه افالطونيـان   كـ  بـا ايـن تفـاوت        ،شـود   مي ترك به تصّور افالطونيان از نفس نزدي      ،تعلّق
 ه مالصـدرا نفـس را حـادث       كـ  حال آن  ،دانند  مي اتكنفس را قديم و واجد تمام ادرا      

اكبـري،  : ك.ر(ي اسـت    ك نفس در بدو پيدايش فاقد هرگونه ادرا       ،داند و معتقد است    مي

  .)۲۰۰ـ۱۹۹: ۱۳۸۲
  :گويد  مي تعلّق نفس به بدنة دربار،قد نظر شيخ اشراقمالصدرا پس از ن

 ،ه نفس است داراي وجوِد ذاتي تعلّقي است و در اين وجـود ذاتـي              كنفس مادامي   
 به آن تقـّوم دارد      خود، نيازمند به بدن است و به حسب بعضي قواي حسي و طبيعي           

 تـصّرف   ،دنه تصّرف نفس در بـ     ك خالصه اين  .به او متعلق است   ،  و به نوعي از تعلّق    
، امل شدن صورت مـاّده كه ك چنان،ذاتي است و آن نوعي از موجوديت نفس است  

صـدرالمتألهين شـيرازي،   (باشـد    مـي تعلّق ذاتي به آن اسـت و آن نـوعي از وجـود وي          
۱۴۱۰ :۸/۳۷۹(.  

ه وي در بـاب نفـس       كـ معروفـي اسـت     ة   در واقع نظري   ،مبناي اين سخن مالصدرا   
: همـان (»  البقاء ی الحدوث و روحاني   یالنفس جسماني «ة  عديعني همان قا  ؛  ارائه داده است  

ت كـ ه نفس در آغاز حدوثش صـورتي مـاّدي اسـت و در اثـر حر               كبدين معنا   ؛  )۳۴۷
لي از انحـاء وجـود شـيء      ك شـ  ،بنـابراين تعلّـق آن بـه بـدن        . گردد  مي  مجّرد ،جوهري

ه  نـ  ،يـب اتحـادي طبيعـي     ك حقيقت وجودي هـستند بـا تر       ك دو ي    لذا آن  .خواهد بود 
ه كـ  يعني نفس و بدن دو وجـود مـستقلّ از هـم نيـستند        ١؛يب صناعي يا انضمامي   كتر
  . وجودندكه موجود به يك بل،نار هم قرار گرفته باشند و به هم ضميمه شده باشندك

                                                        
ه كـ گـردد    مـي رك متذاجماالً. شود  نميبه بررسي برهان بطالن تناسخ صعودي پرداخته       در اين نوشتار  . ١

ه كـ ه نفـس حيـوان صـامت        ك زيرا معناي آن اين است       ؛داند  مي مالصدرا تناسخ صعودي را هم باطل     
انسانيت را ندارد و غـل و زنجيـر شـهوت و           ة  ابزار ترقي به رتب    منطبع در بدن بوده و غير مجّرد است و        

ايـن   نـد و كبـاالتر صـعود   ة توانسته است دگرگون شود و به مرتب      ،  غضب بر دست و پاي او بسته شده       
  ).۹/۲۲: ۱۴۱۰، صدرالمتألهين شيرازي: ك.ر( محال است
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حالـت  ،  ه نفـس و بـدن در ابتـداي حـدوث          كـ نـد   ك   مي بيان،   دوم استدالل  ةمقّدم
يـب آن دو    ك تر دوم ةرا بنـا بـر مقّدمـ       زيـ  ؛انـد    محـض  ةه هـر دو قـوّ     ك بل ،بالفعل ندارند 

و اند     هر دو بالقّوه   ، وجودند؛ اگر بالقّوه هستند    ك يعني آن دو ي    ؛اتحادي طبيعي است  
  .هر دو بالفعل هستنداند،  اگر بالفعل
 زيـرا هـر شـيء       ؛قبلـي اسـت   ة  مقّدمـ ة  نندك  ميلك سوم در حقيقت ادامه و ت      ةمقّدم

 اپوكـ مـال ت ك براي رسيدن به آن ، او هست  مالي در كه استعداد رسيدن به     كاي   بالقّوه
ت ك است و در اثر حر     كّك حقيقت وجودي مش   ك نفس ي  ،از نظر مالصدرا  . ندك  مي

گـذرد و بـه تجـّرد عقلـي       مـي حيـواني و انـساني   ،  نباتي،  ي معدني ها  جوهري از مرتبه  
  .گردد  ميمنتهي

 انـد   تكـ محض به سوي فعليت در حر     ة  ه از قوّ  ك حقيقت هستند    كنفس و بدن ي   
  .)۱۷۰ـ۱/۱۶۹: ۱۳۶۶مطهري، : ك.ر(

 تـالي   ك و يـ   )تناسـخ ة  درسـتي نظريـ   ( مقـّدم    كل است از يـ    كّ چهارم متش  ةمقّدم
 امـر   ك ي ، اتحاد صحت تناسخ ة  الزم،  ه بر اساس آن   ك )اتحاد امر بالفعل و امر بالقّوه     (

بـر   ه اوالً بنـا   كـ دليل اين مالزمه آن اسـت       .  امر بالقّوه دانسته شده است     كبالفعل با ي  
رسـد و     مـي  ت جـوهري بـه فعليـت      كـ  نفـس بـه همـراه بـدن در اثـر حر            ، سـوم  ةمقّدم

 پـس از رهـا      ،يافته نفس فعليت ،   تناسخ ةبر نظري  شود و ثانياً بنا     مي املكاستعدادهايش  
 منتقل شود و ثالثاً بر اساس ،ه تازه حادث شدهكبايد به بدن جديدي    ،  ردن بدن اول  ك

ر اّول حدوث امري بالقّوه است و رابعـاً پيـرو            د )طور نفس  و همين ( بدن   ،دومة  مقّدم
. يب انـضمامي  كي طبيعي است و نه تر     اتحاديب  كيب نفس و بدن تر    كتر،  اولة  مقّدم

 كه يـ  كـ  آنگاه مستلزم آن است      ، اگر تناسخ درست باشد    ،وركبا توجه به مطالب مذ    
ه كـ  امـر بـالقّوه از آن حيـث          ك بـا يـ    ،)نفس(ه بالفعل است    كامر بالفعل از آن حيث      

  . متحد گردد)بدن(بالقّوه است 
آيد   مي ه الزم كدليل اين بطالن آن است       . متضّمن بطالن تالي است    ،مقّدمه پنجم 

 كي يـ  اتحـاد يب  ك زيرا در تر   ؛ بالفعل نباشد  ،ه بالفعل است  كامر بالفعل از آن حيث      
ه لـوازم و خـصوصيات    كـ  باشد به اين دليل      هبالقّوة آن شيء هم بايد بالقوّ      امر شيء با 

 امـر . هيچ سنخيتي ميان آنهـا نيـست      ،   با هم متفاوت بوده    امالًك هامر بالفعل و امر بالقوّ    
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صـورت  ه يب دو امر متقابـل بـ  كتر  دو امر متقابل هستند و جمع و     ، و امر بالقوه   بالفعل
تبـديل بـه امـر    ه،  با امر بالقّواتحاد براي ،اگر امر بالفعل  . محال و ممتنع است   ،  ياتحاد
آيـد امـر بالفعـل از آن      مـي ه الزمكاّول آن: آيد  ميل عمده پيش  ك مش  دو ، شود هبالقّو

ه بطـالن آن روشـن ا سـت؛         كه بالفعل است بالفعل نباشد و اين يعني تناقض          كحيث  
 مجـّدداً بـه قـّوه       ،ه فعليت يافته است   كآيد امر بالفعل از آن جهت         مي ه الزم ك اين دوم

امـري  ،  ي اشـتدادي اسـت    تـ كه حر كت جوهري   كحرة  اساس قاعد  ه بر كند  كرجوع  
  .باشد  ميباطل

 به  ه در عين فعليت و تجّرد از مادّ       ،)نفس(ه امر بالفعل    كسي قائل شود به اين    كاگر  
ه پـيش از ايـن بـدان        كآيد    مي ل ديگري الزم  ك مش ،پردازد  مي )بدن (هتدبير امر بالقوّ  

ّوه لق موجود مـاّدي و بـا      كبا ي ) نفس( موجود مجّرد و بالفعل      كچگونه ي : اشاره شد 
ه لوازم و خصوصيات آنها با      كدر حالي    بگذارد؟ ثيرأآن ت  ند تا بر  ك   مي ارتباط برقرار 

  زيـرا همـان    ؛وجهي ندارد ،  اين قول ،  ييصدراة  بر مبناي فلسف  . ديگر متفاوت است  كي
موجودي واحـد و    ،  ه نفس ك مالصدرا معتقد است     ،ه پيش از اين نيز گفته شد      كطور  

 بـوده و    هامري ماّدي و بـالقوّ    ،  نازله و در اّول حدوث     ةه در مرتب  كداراي مراتب است    
باشد و هيچ تعلّقي به بدن در مقـام ذات            مي عالي مجّرد ة  با بدن متحد است و در مرتب      

ن اسـت نفـس     كـ بر اين مبنا چگونه مم    . نداشته و فقط در مقام فعل با آن مرتبط است         
اً به بدن ديگـر تعلّـق گرفتـه و     البقاء شده مجّددیرده و روحانيك پيدا هه تجّرد از مادّ  ك

  . الحدوث گرددیجسماني
  .مجـّرد اسـت   ،  ه نفـس در اول حـدوث      كـ  اعتقاد بر اين اسـت       ،ابن سينا ة  در فلسف 

 است و تنها در مقام فعل به بدن تعلّـق دارد            هنياز از مادّ   مجّرد و بي   از نظر او نفس ذاتاً    
او قائـل اسـت   . نـد ك  ميتفادهه نفس از بدن به عنوان ابزار اس       كند  ك   مي ارا بيان كو آش 

  ه قواي انسان ابزار نفس او هستند و نفس با استخدام آنها قـادر بـه شـنيدن و ديـدن                    ك
ه ك بر اين اساس شايد بتوان قائل شد به اين ؛)۲۳۲ :۱۴۰۵ابن سينا،   : ك.ر(ارهاست  كو ساير   

دش ردن بدن قبلي و قطع تعلّق تدبيري با آن با حفظ فعليت و تجرّ             كنفس پس از رها     
   طبيعـي  اتحـاد  ،ل تناسـخ از نظـر ابـن سـينا         كلـذا مـش   . پـردازد   مـي  به تدبير بدن جديد   

ال تناسخ از نظـر او تعلّـق يـافتن دو نفـس بـر               كه اش ك بل ، نيست هامر بالفعل و امر بالقوّ    
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ــك ــت  ي ــدن اس ــينا،  : ك.ر( ١ب ــن س ــو، ۲/۳۵۶: ۱۳۷۵اب ــو، ۲/۲۰۷: ۱۴۰۵؛ هم ؛ ۱۸۹: ۱۳۴۶؛ هم

  .)۲۳۵: ۱۳۶۶؛ همو، ۱۰ـ۹/۹: ۱۴۱۰؛ همو، ۳۳۰ـ۱۰۸: ۱۳۶۲صدرالمتألهين شيرازي، 
 طبيعي امر بالفعـل     اتحاد( يعني با رفع تالي      ،نتيجه در سطر ششم برهان آمده است      

  هم رفع)تعلّق يافتن نفس پس از مرگ به بدن ديگر يعني تناسخ( مقّدم ،)هبالقّو و امر
  .گردد مي

 كيـ ،  ه بـدن  كآيد    مي الزم،  پس اگر نفس از بدن ديگري به اين بدن تعلّق گيرد          
ه بدن از همان جهـت      كآيد    مي  نفس بالفعل داشته باشد و نيز الزم       ك و ي  هنفس بالقوّ 

ي بـين   اتحـاد يب طبيعـي    ك زيرا تر  ؛ هم باشد و اين محال است      هه بالفعل است بالقوّ   ك
توانـد از     نمي  چيز ك باشد محال است و ي     هي بالفعل و ديگري بالقوّ    كه ي كدو چيزي   

  .)۳ و ۹/۲: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، : ك.ر(  باشدههم بالفعل و هم بالقّو جهت كي
                                                        

رد و كـ ّون خـود را طـي   كمراحل ت، ه نطفهكپس از آن: برهان وي در ابطال تناسخ چنين است   ة  خالص. ١
اگر تناسخ ، ندكعقل فّعال به آن بدن نفس را افاضه      ،  آيد  مي  الزم پذيرش نفس گرديد ضرورتاً   ة  آماد

دو ،  لذا بر اين بدن مستعّد پذيرش نفس.شود  مي  هم به آن بدن منتقل      نفس تناسخي  كصحيح باشد ي  
ترجيح بالمرّجح خواهـد بـود و اگـر هـر دو را             ،   را بپذيرد  كه آن بدن هر ي    كنفس عرضه شده است     

 پـس   ،اين هر دو محال اسـت      و،  بپذيرد مستلزم جمع دو نفس متغاير بالذّات در بدن واحد خواهد شد           
  :ردكتوان آن را به صورت زير تقرير   ميهك ؛تناسخ هم محال است

  .)فرض تناسخ(شود   مياثر مرگ وارد بدن ديگري  بدن برك نفس پس از ترـ۱    
  . نفس حادث استـ۲    
  . قديم زماني است)عقل فّعال( علت نفس ـ۳    
  .موقوف به شرط حادث است،  عليت موجود قديم نسبت به موجود حادثـ۴    
  .حدوث بدن است، يت موجود قديم براي نفس حادث شرط حادث در مورد علـ ۵    
  .شود  ميشرط عليت علّت حاصل بوده و لذا نفس به آن بدن افاضه،  با حدوث بدنـ ۶    
 بدن  كآنگاه دو نفس بر ي      بدن در اثر مرگ به بدن ديگري تعلّق گيرد         كاگر نفس پس از تر    ـ  ۷    

  ).۶ـ۱، دليل شرطي(گيرد   ميتعلّق
 الزم  زيرا در اين صورت يا ترجيح بالمرجح يا اجتماع دو امر متغـاير بالـذّات               ؛ تالي باطل است   ـ ۸    

  . نفس بيشتر نداردكه يكيابد  ميس دركه هر دو باطل است و نيز هر  كآيد مي
  . هم باطل است)تناسخ( پس مقّدم ـ۹    
ه در كـ اسـت  االتي وارد نموده ك به استدالل فوق اش )۷/۱۲۲(تاب المطالب العاليه    كفخر رازي در        

  .اينجا مجال پرداختن به آن نيست
ه نفـسيت   كمت متعاليه   كاين استدالل بر اساس مباني ح      :افزايد  مي مالصدرا پس از شرح اين دليل         

صـدرالمتألهين  : ك.ر(شـود    مـي متركمستح، وجود آن است نه امري عارض بر آن ة  همان نحو ،  نفس
  .)۳ـ۹/۲: ۱۴۱۰، شيرازي
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   دومبرهان
  :كردتوان آن را چنين تقرير   ميت جوهري است وكاين استدالل مبتني بر حر

  ).فرض تناسخ(گيرد   مينفس پس از مرگ به بدن ديگري تعلّق. ۱
  .ت جوهري استكعالم ماّده داراي حر. ۲
  .ت جوهري بدن استكاز حرنفس برآمده . ۳
ت اشتدادي جوهري از حالت ضعف و نقص بيرون آمـده و            كنفس در اثر حر   . ۴

  .شود  ميتدريجاًً وجودش قويتر
  .شود  ميقوت يافتن وجود نفس موجب استقالل نفس از بدن ماّدي. ۵
ت رجـوعي   كـ تعلق نفس پس از جدايي از بدن اول به بدن ديگر به معناي حر             .  ۶

  .امل به ناقص استكاز  عيف واز شديد به ض
ت رجـوعي از    كـ آنگاه حر ،  اگر نفس پس از مرگ به بدن ديگري تعلق گيرد         . ۷

  .آيد  ميامل به ناقص الزمكشديد به ضعيف و از 
امل به ناقص   كت رجوعي از شديد به ضعيف و از         ك زيرا حر  ؛تالي باطل است  .  ۸

  .ذاتاًً ممتنع و محال است
  . هم باطل است)تناسخ(به بدن ديگر پس از مرگ  يعني تعلق نفس ،پس مقدم. ۹

  :مقدمات اين استدالل نيازمند توضيح است
در مقّدمة اول فرض تناسخ پذيرفته شده است تا با ضميمه كردن آن به مقـدمات                
  .عقلي ديگر، تالي فاسد آن معلوم گردد و بطالن آن از طريق برهان خلف آشكار شود

ي از مهمتـرين مباحـث      كـ ه ي كـ لم طبيعـت    ت جوهري در عـا    ك حر دوم ةمقّدم در
مـسلّم فـرض    ،  اسالمي است و به نام مالصدرا معروف گـشته        ة  فلسفي در تاريخ فلسف   

  .شده است
ه بـا تفـسيرهاي     كـ ت ارائـه داد     كـ تفسيرهاي فلسفي نـويني از حر     ،  او با اين نظريه   

ماي مسلمان پيش از وي ك ح. پيشين خصوصاً ارسطو و ابن سينا متفاوت است        ةفالسف
انـد    ردهكـ افرادي همچون ابن سينا و بهمنيار تصريح         ١،ت در جوهر شدند   كر حر كمن

                                                        
ه بـا اسـتفاده از مثـال آتـش بـه صـراحت از               كـ شود    مي خوان الصفا ديده  ائل   عبارت در رسا   كتنها ي . ١

  .)۱۵ :۱۳۷۶، خوان الصفا ا:ك.ر(ند ك  ميت در جوهر يادكحر
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 .)۴۲۶: ۱۳۴۹؛ بهمنيار، ۱/۹۸: ۱۴۰۵ابن سينا، : ك.ر( ت در جوهر محال و ممتنع استك حركه
ه كـ ت را از خواص موجود ماّدي و جسماني دانسته و معتقد است             كاما مالصدرا حر  

بـه   يـات و عـالم طبيعـت   ماّدة همـ   نيـست و تكـ حر هيچ موجود جسماني ثابت و بـي     
 ت و سـيالن جـوهر     كـ ت اعـراض معلـول حر     كاند و حر    كمتحر،  حسب جوهر ذات  

 وي در دفـاع از      .ون و اطـوار وجـودي تـابع جـوهر هـستند           ئ زيرا اعراض در ش    ؛است
 موجـودات مـاّدي     ةثبـاتي ذاتـي در بنيـان همـ         ت جوهري و اثبات ناآرامي و بي      كحر

زوايـاي   انديـشي در   ه هنوز هم جاي پژوهش و ژرف      كويد  گ  مي آنچنان عميق سخن  
؛ نيز همو،   ۲۷۵ ـ۴/۲۷۳ و   ۱۰۴ـ ۳/۸۵: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي،   : ك.ر(دارد   مختلف آن وجود  

تبيــين فلــسفي نــويني از مــسائل طبيعــي و  ،  مالصــدرا در پرتــو ايــن اصــل .)۹۷: ۱۳۶۶
ي و مـسائل گونـاگون      ارتباط نفـس و بـدن و معـاد جـسمان           از مابعدالطبيعي خصوصاً 

  .دهد  ميارائه مربوط به معاد
 مالصـدرا قائـل     .ت جـوهري اسـت    كـ نفس نيز مشمول حر   ،  سومة  بر اساس مقّدم  

  ت جوهريكاست بنا بر حر
ه در رحـم اسـت      كند و هنگامي    ك   مي نفس آدمي سفر خود را از ماّدة محض آغاز        

بـه  ،   اسـت  ردهكمراحل جمادي را طي     ة  ه هم كنفوس گياهي است    ة  او درج ة  درج
گيـاه بالفعـل و حيـوان       ،  ت ارادي نـدارد   كه حّس و حر   كجنين آدمي   ،  همين خاطر 

نفـس  ة   اّما همين موجود با رسيدن به وجود استقاللي در دنيـا بـه درجـ               . است هبالقّو
ه  نفس آدمي حيـوان بالفعـل و انـسان نفـساني بـالقوّ             ة در اين مرحل   .رسد  مي حيواني

 انـسان نفـساني بالفعـل     ،   عقلـي اشـيا    كادراة  سـپس بـا رسـيدن بـه مرتبـ          و شـود  مي
  .)۱۳۷ـ۸/۱۳۶: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، (گردد  مي

ت جوهري مراحـل    كه از طريق حر   كجوهر مستقلّي است    ،  از نظر مالصدرا نفس   
 سره از تعلّق مـاّده و قـّوه آزاد        كه ي كند تا آن  ك   مي ي پس از ديگري طي    كمختلف را ي  

ة لذا از نظر او نفس نتيج. يابد  ميه جاودانگي دستگردد و در عالم عقول مجّرد ب مي
دانـد    مي نفس را موجود خاصّييو. )۳۹۴ـ۳۹۳: همان: ك.ر(ت جوهري بدن است     كحر
اّما در بقا و دوام مستقلّ از مـاّده و          ،  ماّدي است ة  نيازمند زمين ،  ه در پيدايش و ظهور    ك

س از طريـق     ولـي سـپ    ،گـردد   مـي  اّول بـه صـورت جـسم ظـاهر        ،  شرايط ماّدي اسـت   
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 انـساني تبـديل   ة   جوهري به نفس نباتي و نفس حيواني و سرانجام نفس ناطقـ            حركت
ه تمامي اين مراحل در جوهر اوليه بـه نحـو قـّوه تحقـق دارد و                كاي   به گونه ،  شود مي

از تعلّـق مـاّده و   ، سپس از طريق تحول ذاتي دروني و طي تمامي اين مراحل وجودي   
 الحـدوث و    یجسماني«نفس   هكبه اين اند     ايشان قائل شده   ور   همين  از .شود  مي قّوه آزاد 
  .)۳۴۵: همان(است  » البقاءیروحاني

از نظر مالصـدرا وجـود داراي       . ت اشتدادي نفس است   كبيانگر حر  چهارمة  مقّدم
امـل اسـت    كت اشتدادي است و از مراتب ضـعيف بـه مراتـب قـوي در حـال ت                 كحر

مـسير  ك   در ي  ،ا حدوث برآمده از جسم    از مراتب ضعيف و ب     نفس نيز . )۹/۱۸۶: همان(
شـود و زمـان مـرگ         مـي  املتركـ املتر و   كـ گيرد و در طـول زمـان          مي مالي قرار كاست

لـذا مالصـدرا بـر    . امل آن از بدن اسـت كمال اين نفس و استغناي     كزمان است ،  طبيعي
علـت  ، ار بدن و ضعف مزاج استكه معتقدند علت مرگ مختل شدن     كخالف اطبا   

 در ايـن  .داند  ميامل و استقالل تدريجي آن از بدنكدر مسير ت  نفسمرگ را اشتداد    
ه كند و اين چنين است      ك   مي حال هر چه نفس قويتر شود به جانب حقيقتي ديگر رو          

گرايد و هنگامي كه نفس كامالً استقالل وجودي          تدبير بدن به دست نفس به ضعف مي       
: ۱۳۸۲به نقل از اكبـري،      (دهد    مي خند و مرگ ر   ك   مي امالً  قطع  كتعلّقش را به بدن     ،  يابد

روحاني ،  جسماني است و از جهت بقا     ،   پس نفس در واقع از حيث حدوث       .)۱۸۶ـ۱۸۵
 ولـي بـه جهـت تبـّدل         ،ه در آغـاز نيـاز بـه رحـم مـادر دارد            كـ ي  كودكـ  مانند   ،است

  .)۸/۳۹۳: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، (شود   مينياز از رحم مادر بي، وجودش در پايان
 ؛ نه به صورت خلع و لـبس       ،يير و دگرگوني به صورت لبس بعد لبس است        اين تغ 

ت جـوهري   كـ با حر ،  ندك   مي ه اجناس و فصول گذشته بر او صدق       كيعني در عين اين   
وقتـي از   ،  ه در آغاز موجودي ماّدي است     كلذا انسان   . شود  مي داراي معناي جديدي  

 اطق بـر او صـدق     ه نـ  كـ رسـد در عـين اين       مـي  تجّردة  ت جوهري به مرتب   كرهگذر حر 
  .حيوان و جسم و جوهر نيز بر او صادق است، ندك مي

ت جـوهري قـّوت يافـت و        كه در اثر حر   كنفس پس از آن   ،  پنجمة  بر اساس مقّدم  
از اينجا تفاوت نفس با ساير      ،  گردد  مي نياز و مستقلّ از ماّده     بي،   تجّرد رسيد  ةبه مرحل 

هـم در   ،  اره قائم به ماّده هـستند     همو،   ساير صفات ماّده   .گردد  مي اركصفات ماّده آش  
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ماننـد و بـه       مـي  ي به آن هستند و با آن باقي       كآيند و هم وابسته و مت       مي  به وجود  ماّده
زيـرا فقـط    ؛   ولي نفس چنين نيـست     ،روند  مي آنها نيز از بين   ،  محض از بين رفتن ماّده    

ه حامـل   نـد نيـاز بـ     ك   مـي  ه پيدا كظهور آن ماّدي است و در بقا به دليل تجّردي           ة  زمين
 طبيعـي   ةماّدي و تجّرد درست در پي هم و به صورت ادامـ           ة  لذا دو مرتب  . ماّدي ندارد 

مال جسماني و   ك نهايي   ةه صورت انساني مرحل   كاي    به گونه  ،گيرند  مي ديگر قرار كي
  .)۳۳۰: همان(مال روحاني است كقدم اول 

  :گويد او در جايي ديگر مي
از بـدن بـه     ،  ردن در وجـود   كـ  پيـدا    اسـتقالل ة  ه نفس بـه واسـط     كحقيقت اين است    

. يابـد   مي ي انقطاع ة دوم طبيعي به مرحل  ة  م از اين مرحل   كم  كشود و     مي تدريج جدا 
ند و در جوهرش    ك   مي ديگر تحّول پيدا  ة  به مرتب اي    بنابراين نفس در ذاتش از مرتبه     

قّوه از نفس بـه   ة  ه نفس قوي شود و افاض     كيابد و هرگاه      مي از ضعف به قّوه اشتداد    
شـود و     مي بدن و قواي بدن ضعيف    ،  م شود ك )به خاطر انصراف نفس از بدن     (بدن  

 لي قطع تعلّق از بدن و تـدبير آن كه به   كنآتا  ،  ندك   مي نقص و پژمردگي طبيعي پيدا    
  .)۵۲ـ ۹/۵۱: همان(ند ك مي

  :گويد  ميباز در جاي ديگر
در وجودش بدن   نفس به خاطر ترقّي و كمالي كه پيدا كرده است برتر از آن است كه                

  .)۴۹: همان(را دنبال كند، بلكه بدن از توابع وجود نفس است در برخي مراتب پايين 

  .شود  ميي استقالل آن از بدن ماّداين اساس قّوت يافتن وجود نفس باعث بر
مال كه به كيعني پس از آن( اگر نفس پس از مرگ   ۵ و ۴،  ۱هاي    بر اساس مقّدمه  

 بـه بـدن ديگـري    ) از بدن ماّدي مستقل گرديده است      و فعليت و تجرد رسيده است و      
ت رجوعي و نزولي از     ك حر ، تعلّق گيرد  )محض است ة  ه عين ضعف و نقص و قوّ      ك(
بـر تناسـخ اگـر نفـس بعـد از        زيرا بنـا ؛آيد  ميامل و شديد به ناقص و ضعيف الزم    ك

ت جـوهري از حالـت      كـ ه در اثـر حر    كـ مرگ به بدن ديگر تعلّق گيرد بايد پس از آن         
امل و قوي شده است مجّدداً به حالت نقص و ضعف           كعف و نقص بيرون آمده و       ض

ايـن مطلـب در     . ندكاملي جديدي را شروع     كت ت ك حر كدرآيد تا با بدن ديگري ي     
  .ر شده استكششم ذة مقدم
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ت كـ ه حر كـ دارد    مـي  پيـشين اسـت و بيـان      ة  بيانگر بطالن تالي مقّدم    هفتم مقّدمة
ه در  كـ طـور     زيـرا همـان    ؛ص محـال و ممتنـع اسـت       امل به نـاق   كرجوعي و نزولي از     

ه از  كـ  خـروج تـدريجي شـيء        :ت عبارت است از   ك حر ،ت آمده است  كتعريف حر 
 ه نـدارد و كـ ت آنچـه را  كـ شيء در اثـر حر . رسد مال ميكآيد و به     مي نقصي بيرون 

مـال اسـت نـه قـّوه و     ك يعني شيء دنبال فعليـت و  ،ندك   مي تواند داشته باشد طلب    مي
از  ت از فعليـت بـه قـّوه و        ك يعني قبول حر   ،ت رجوعي و نزولي   كقبول حر  لذا   ،نقص

ه كـ طـور    پـس همـان   . ت اسـت  كـ اين سخن به معناي نفي خود حر       امل به ناقص و   ك
مال به نقـص    كت از شّدت به ضعف و از        كبازگشت از فعليت به قّوه محال است حر       

معناسـت   ي بـي  ت نزول كت نيز محال است و اصوالً حر      ك نزولي بودن حر   ،و در نتيجه  
  .)۲۱۲: ۱۳۶۲طباطبايي، : ك.ر(

ت ذاتي و جوهري هستند و      ك سو نفس و بدن داراي حر      كه گفته شد از ي    كچنان
باشد و بدن نيز     ه مي حاالتش بالقوّ ة  از سوي ديگر نفس در آغاز پيدايش نسبت به هم         

شأن و  ،  پيري،  جواني،  نوجواني،  يكودك از دورانهاي    كچنين است و در برابر هر ي      
 كرسند و تا وقتي نفس بـه يـ    مياالت خاصي دارد و آن دو با هم از قّوه به فعليت   ح

متناسب با درجات قّوه و فعـل در همـان بـدن            ،  بدن تعلّق دارد درجات قّوه و فعل آن       
ه بـار  كه نفس در نوعي از انواع بالفعل باشد محال است كپس هنگامي   ،  خاص است 

امـل شـدن    كل اسـت حيـوان پـس از         ه محـا  كـ  همـان گونـه      ،محض گردد ة  ديگر قوّ 
ذاتـي بـدن و نفـس حيـواني         ،  ت جـوهري  ك چون اين حر   ؛نطفه و علقه شود   ،  خلقتش

ت ذاتي نابود يا    كان ندارد به طبع يا قسر و به اراده يا جبر يا اتفاق اين حر              كاست و ام  
  .دگرگون شود

 خود او وجود يافته اسـت     ة  ه در زمين  كهر بدن نفسي دارد     ،  ت جوهري كبر حر  بنا
ه نفس كاين چنين نيست ، ت ماّدي همان بدن است   كحرة  و متعلّق به آن است و دنبال      

ه مجمـوع آن دو از      كـ بل،  سكـ ن باقي بماند يا به ع     كند و بدن سا   كت  كبه تنهايي حر  
ه ايـن  كـ از آن جـا   و رسـند   مـي وجـودي جديـدي  ة  مال تدريجي بـه مرتبـ     كرهگذر  

 ك نفس رشديافته پس از تـر      هكت غير قابل برگشت است نامعقول خواهد بود         كحر
، نـد كجديدي شود و از نو شروع بـه رشـد           ة  بدِن خودش بخواهد وارد بدن رشدنيافت     
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صـدرالمتألهين  (باشـد    مـي  اعتقاد به تناسخ است امـري محـال       ة  ه نتيج ك سير قهقرايي    اين

ه از ابتـدا تـا      كه هر فردي نفسي داشته باشد       كپس اينگونه نيست    . )۹/۲۱: ۱۴۱۰شيرازي،  
ي عمر ثابت و همراه فرد باشد و پس از مرگ آن نفس بـه بـدن ديگـري منتقـل                     انتها

 كمـ كيابـد و بـه        مـي  مـال و فعليـت    كه نفس به تـدريج پـا بـه پـاي بـدن              ك بل ،گردد
  .)۳۳۰ـ۸/۳۲۹: همان(شود   ميتسبات و افعالش ساختهكم

  ار تناسخ و پاسخ آنهاكاالت انكاش
ه برخي ناشي از بدفهمي متـون       كراه دارد   االتي را به هم   كار تناسخ اش  كان،  با اين همه  
خداوند گروهـي از آدميـان را بـه         ،  اي از آيات قرآن و روايات       بر پاره  بنا. ديني است 

 )۶۰/ مائـده (ك  و خـو   )۶۵/ بقـره (ل ميمـون    كردار بدشان مـسخ نمـوده و بـه شـ          كخاطر  
  :اماميهة شيعة بر عقيد چنين بنا  هم.)۹/۵: همان: ك.ر(آورد  ميدر

را  گروهي از شيعيان آن حضرت       عال در هنگام قيام حضرت مهدي     خداوند مت 
گرداند تا به ثواب ياري او       ند به دنيا برمي   ا  هه بود كبه همان صورتي    اند    ه قبالً مرده  ك

 گردنـد و نيـز گروهـي از دشـمنان آن            رستگاردولت او   ة  و مساعدت وي و مشاهد    
 ظهور حـق و     ةنها نيز از مشاهد   آ و آنها انتقام گيرد   از گرداند تا  ميحضرت را نيز بر   

  .)۷/۳۶۷: ۱۳۷۶طبرسي، (شند كباال گرفتن دين و پيروان آن زجر ب

  .رجعت استة همان عقيد، اين مطلب
برخي از اشكاالت نيز ناشي از ديدگاههاي خاص فلسفي دربارة سرنوشت انـسانهاي             

هـا رشـد    ردار نـه تن   ك  رسد نفس انسانهاي زشت     به نظر مي  . ار و رشدنيافته است   كگناه
شده اسـت و لـذا پـس از         ،  از آنچه در آغاز فطرتشان بوده      ه ناقصتر و پستتر   ك بل ،نيافته
ه بدن قبلي آنهـا      ك از آنجا . باشد  مي احتياجشان به بدن بيشتر از آغاز خلقتشان      ،  مرگ

 يابند و تناسخ هم به طور دقيـق بـه معنـاي             اتحادباقي نيست بايد با بدني از نوع ديگر         
  .)۲۷ـ۹/۲۶: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، : ك.ر( با بدني ديگر است  نفساتحادهمين 

بــه برخــي از ايــن  مالصــدرا بــا اســتفاده از مبــاني خــاص فلــسفي خــود در اســفار
  .) به بعد۲۶: همان: ك.ر( االت پاسخ داده استكاش

ه در ايـن زنـدگي اعمـال        كـ نفوس رشـدنايافته يـا نفوسـي        ،  نظر صدرالمتألهين  از
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ه در اين زندگي تحصيل     كبا تجّسم اعمال و حاالت رواني ذاتي        اند     انجام داده  زشتي
 حالتهـا و طبـايع   ةه در آن همـ كـ ننـد  ك  مـي بدني به صورت بدن مثالي خلـق      اند    ردهك

دچار است خـود   گري ه به حيلهك مثالً نفسي ؛شوند  ميرواني به صور عيني دگرگون 
  وي در جـاي ديگـري  .)۳۰: همـان : ك.ر( روبـاه واقعـي خواهـد ديـد     كرا به صورت ي 

ه در ظاهر   كتوانند به جايي برسند       مي چنين افرادي حتّي در اين زندگي نيز      : گويد مي
صدرالمتألهين شـيرازي،   (ه ويژگيهاي دروني آنان همانند آنهاست       كمانند حيواناتي باشند    

  :گويد  مي او.)۳۴۴: ۱۳۶۶
ه كضوعي است   ه در آخرت مناسب با آن ارواح باشد مو        كحشر ارواح به صورتي     

ه كـ  مگـر آن   ،هـيچ مـذهبي نيـست     : انـد    گفته رو  هميناز   در تمام اديان آمده است و     
  .)۶ـ ۹/۵: ۱۴۱۰صدرالمتألهين شيرازي، (م دارد كتناسخ در آن گامي مح

 زيـرا اوالً تناسـخ      ؛ تناسـخ اسـت    ةمعاد جسماني متفاوت از نظري    ة  از نظر وي نظري   
فرصـت  .  مربوط به همين جهـان اسـت       هك بل ،گويد  نمي  زندگي اخروي سخن   ةدربار

تحـّول در   . آيـد   مـي   بار به دسـت    كه تنها ي  كعمل و پيشرفت مربوط به اين دنياست        
ه از  كبل،  ردنكار  ك اما نه بر اساس فعليت استعدادها و         ،تواند باشد   مي جهان ديگر هم  

سب خير و شّر تنها از ويژگيهاي زندگي اين دنياسـت           كردن و   كار  ك. راه علل ديگر  
نفس پس از مرگ بـه بـدن ديگـري نقـل            ،  تناسخة  نظري بر ؛ ثانياً بنا  )۳۱ـ۲۷: همان: ك.ر(

ون ئاملي يـا تغييـر در شـ   كـ معاد جسماني تغيير تة ه بر اساس نظريك در حالي ،شود  مي
) وجود( شخص   كسان باقي بماند يعني ي    كه شخص ي  كتنها زماني است    ،  موجودات

هويـت  ة  نـد و پـس از مـرگ همـ         ك   مي دانسان رش ة  جنين تا مرحل  ة  ه از مرحل  كاست  
  .)۳۲: همان: ك.ر(ند ك  ميخود را حفظ

املي باشد و هر فردي هويـت خـود         كت،  تكه اگر حر  كال شود   كن است اش  كمم
نفوس بد نيـز سـعادتمند شـوند و         ة  ه هم كآيد    ند الزم مي  كت حفظ   كرا در مسير حر   

  .سي گرفتار شقاوت و عذاب نشودك
شقاوت نفـسهاي شـر و نـاقص        : گويد  مي دهد و  ي م ال پاسخ كمالصدرا به اين اش   

ار عـادت بـه لـذّتهاي جـسماني را در           كه نفسهاي بد  كآنجا   از. امل است ك ت ةدر نتيج 
رود ايـن نفـوس از تنهـا منـشأ       مـي اند و بدن ماّدي با مـرگ از ميـان     ردهكخود راسخ   
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  .)۱۷: همان: ك.ر(محروم خواهند شد ،  يعني بدن،اند شناخته  ميهك لذّتي
ه كـ ه بار ديگر نفـسي  كرجعت جز اين نيست . عت نيز متفاوت از تناسخ است     رج

، ديگربار به همان بدن سابق برگـردد نـه بـدن ديگـر        ،  از بدن جدا شده پيش از قيامت      
  بدن جدا شود به بـدن ديگـري انتقـال          كه از ي  كنفس به محض اين   ،  بر تناسخ  ولي بنا 

ه كـ ارد و هيچ دليلي وجـود نـدارد بـر اين          يابد و اين سير تبّدل ابدان پيوسته ادامه د         مي
  .ندكاين نفس به همان بدن اول رجوع 

  نتيجه
 هـيچ  :انـد  ه برخي گفتـه اي ك دار است به گونه تناسخ به لحاظ تاريخي از مسائل ريشه 

آن قابـل    ه جـاي پـاي تناسـخ در       كـ  مگر آن  ،به ظهور نرسيده است   اي    مذهب و طريقه  
اتـب و مـذاهب     كشه در درون بـسياري از م       شايد علت رسوخ اين اندي     .مشاهده است 

 زيـرا از طرفـي اعتقـاد بـه حيـات پـس از               ؛معاد و تناسخ باشد   ة  لئخلط ميان مس  ،  قديم
 كدار اسـت و از سـوي ديگـر فهـم و ادرا             دار و سابقه   مرگ در ميان بشر امري ريشه     

چگونگي حيات پس از مرگ به علت غموض و پيچيدگي و غير محسوس بودن آن              
ن اسـت همـين امـر باعـث نـوعي انحـراف و              كنمايد؛ لذا مم    مي لك مش براي بسياري 

  .ل اعتقاد به تناسخ بروز نموده باشدكمعاد شده و به شة لئفهمي از مس جك
و ابطال آن براهيني را اقامـه  ة تناسخ پرداخته و در رّد      لئاسالمي به مس  ة  ثر فالسف كا

 له را ئ طور مفصّل ايـن مـس      خصوصاً صدرالمتألهين شيرازي در آثار خود به      اند،    نموده
ده اسـت و حتّـي برهانهـاي عـاّم مـشائيان را نيـز               كـر از زواياي مختلف نقد و بررسي       

ام بخشيده است؛ و خـود      كرده و بر اساس مبناي فلسفي خود به آنها استح         كتوصيف  
ه برخي مانند برهان قّوه و فعل مبطل        كدر ابطال تناسخ اقامه نموده      اي    نيز براهين ويژه  

  .سام تناسخ است اقةهم
زيرا ؛  ندك   مي تناسخ نزولي را نيز ابطال    ،  ت جوهري كحرة  لئمالصدرا از طريق مس   

ت ارتجـاعي در وجـود از اشـّد بـه انقـص      كپذيرش تناسخ نزولي مستلزم پذيرش حر  
مالي موجـودات از    ك يعني سـير اسـت     ،م بر جهان آفرينش   كاست و اين امر با سنّت حا      

وي تناسـخ   . ت جـوهري منافـات دارد     كـ بر مبنـاي حر   مال و از قّوه به فعل       كنقص به   
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ه نفـس حيـوان     ك اين نوع از تناسخ آن است        ة زيرا الزم  ؛داند  مي  را نيز باطل   صعودي
انسانيت را  ة  ه منطبع در بدن است و زمينه و استعداد الزم براي ترقي به مرتب             كصامت  

 انقالب در ذات    ند و اين مستلزم نوعي    كباالتر صعود   ة  ندارد دگرگون شود و به مرتب     
  .شيء و ممتنع است

قائل بـه   ،  دهد  مي برخي آثارش ارائه   ركه از تناسخ د   مالصدرا با توجه به تقسيمي      
ه غيـر از معنـاي رايـج آن بـوده و بـا معـاد منافـاتي                  كشود    مي نوعي از تناسخ صحيح   

 وتي آن كـ  البتـه از نـوع مل      ،در حقيقـت او معـاد جـسماني را قـسمي از تناسـخ             . ندارد
نـد مـراد    ك   مي وي ادعا . ندك   مي  صحت آن را تأييد    ،ه دليل عقلي و نقلي    كارد  شم مي
 ،همين قـسم از تناسـخ بـوده    ،  همچون افالطون از اعتقاد به تناسخ     اي    ماي برجسته كح

فهمـي آن اعتقـاد را       جكاّما ديگران به علت     اند،    يعني آنها قائل به حشر جسماني بوده      
  .اند تناسخ پنداشته

زگشت نفوس گروهي خـاص از افـراد بـشر پـس از مـرگ بـه                 رجعت و با  ة  لئمس
 زيـرا در    ؛غير از تناسخ بـه معنـاي رايـج آن اسـت           ،  بدنهاي دنيوي خود قبل از قيامت     

گردد، ولي در رجعت نفس به همان بـدن رجـوع             تناسخ، نفس به همان بدن اّول باز نمي       
 آنچـه در قـرآن      امل به ناقص و فعل به قّوه نيست و نيز         كند و از مصاديق رجوع      ك  مي

ه در امتهاي پيشين مـسخهايي صـورت گرفتـه اسـت و طـي آن                كبه آن تصريح شده     
باشـد؛ زيـرا      اند، متفاوت با تناسخ مي      برخي از انسانها به صورت خوك و ميمون درآمده        

امـا  ،  گيرد  مي نفس انسان پس از جدايي از بدن خويش به بدن ديگر تعلّق           ،  در تناسخ 
تـا  ،  ندك صورت بدن تغيير مي    ل و كه تنها ش  كبل،  شود نمي نفس از بدن جدا   ،  در مسخ 
پـس در  .  ديـده و از آن رنـج ببـرد      كخود را به صورت ميمـون و خـو        ،  اركانسان بد 

ه انـسانهاي  كـ  بل،ندك  نمياز مقام انساني به مقام حيواني تنزّل پيدا    ،  اركانسان بد ،  مسخ
  .اند خ شدهصورتاًً مس، ه با حفظ روح بشريكشده انسانهايي هستند  مسخ

ه نفس پـس از مـرگ وارد بـدن          كه تناسخ به اين معنا      كگردد    مي بنابراين روشن 
اسـاس مبـاني     م عقلي و نقلي ندارد و بر      كديگري در همين دنيا شود هيچ جايگاه مح       

  .پذير نيست ه به هيچ وجه توجي،ييمت متعاليه صدراكح
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