
 

 
 
 
 

 مالصدرا يتناسخ در معادشناس
 8/10/1392: تاريخ تأييد 4/6/1392: تاريخ دريافت

 *0Fيمحمودآباد ين دهقانيمحمدحس  __________________________________________ 

 چكيده
تب كونان باستان، مانند مي يركف يها تبكسم و ميسم و بودياتب، مانند هندوئكشتر ميدر ب

 ةانگـاران دربـار   شـود. دوگانـه   يده مـ يـ سقراط و افالطون، باور بـه تناسـخ د   يگرا سعادت
ن ياديـ ن پرسـش بن يـ اند، بـا ا  رفتهيپذ يآدم يه روح مجرد و ماندگار را براكقت انسان يحق

روح در چـه   يامـل روح از بـدن، بقـا   كمـرگ و زمـان مفارقـت     ةگامـ ه در هنكاند  مواجه
 يالبـد كتناسخ و انتقال آن از  ةروح را به گون يبقا يا است؟ عده يو به چه صورت يعالم

بـر   يمبنـ  يان الهـ يـ گر همان باور اديد يا اند. دسته ردهكا مطرح يگر در عالم دنيد البدكبه 
 اند. رفتهيپذ را تعيطب يمعاد و انتقال روح به عالم ماورا

بـاوران   نيـ سبب د نيآن است؛ بد يو ناف يان الهير با باور به معاد مطرح در اديبه تناسخ، درگ باور
آن بـه   يسـاز  جهت دفاع از اصل معاد و شـفاف  ياله ةو فالسفلمان كژه متيو و قائالن به معاد، به

ش بـه صـورت مبسـوط از    يخو ياند. مالصدرا در معادشناس ن و ابطال تناسخ مشهور پرداختهييتب
ه كـ  يت اشـتداد كـ ژه برهـان حر يـ و ن قوه و فعل و بـه يمتعدد، از جمله براه يعقل ةادل ةق ارائيطر
ابطـال تناسـخ    يدر راسـتا  يدرپـ  يمقـدمات پـ   است، در قالـب  يت جوهركآن اصل حر يمبنا

انـواع تناسـخ مطلـق     زيـ مختلـف از تناسـخ و ن   يها ه قرائتكن باور است يبر ا يپرداخته است. و
بـر   يعقلـ  ةاز ادلـ  يبرخـ  رسد ياما به نظر م ستند؛ين يآن قابل دفاع عقالن يو نزول ياعم از صعود
كـه   رديـ گ يانجـام مـ   زيـ ن ينقل يها ليدل قياز طر. البته ابطال تناسخ رنديپذ خدشه زيابطال تناسخ ن

 .ستندينوشتار ن نيدسته از ادله مورد توجه ا نيا

 .، نفس، بدن، رجعتيت جوهركتناسخ، مالصدرا، حر واژگان كليدي:
                                                      

 .زديدانشگاه  گروه فلسفه و حكمت اسالمي (مربي) يعلم ئتيعضو ه *
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 تناسخ يشناس واژه
ـ ك ليردن، زاك گر را نسخيديك): tanasokhتناسخ ( گذشـتن و   يدرپـ  يردن؛ تناسخ ازمنه: پ

د، يـ (عم ندك يم ماقبل را نسخ مكدام از آنها حكه انگار هركها  ها و قرن شدن زمان يسپر
گـر؛  يبـه حـال د   ي)؛ تناسخ: تحول از حـال 1145، ص1ج ،1375ن، ي/ مع319ص ،1347

)؛ 662، ص1365گـر (خليـل جـر،    يبـه قالـب د   يخروج روح از قـالب »: االرواح تناسخ«
ه كگر يز ديلة چيز به وسيچ يكردن ك زايل يز به معنايها و ن ها و قرن گذشتن زمان ياپيپ

 يرفتن جوان نيد و ازبيلة نور خورشيها به وس هيشدن سا شود، مانند زايل ين آن ميگزيجا
آمــدن؛  يدرپــ ي)؛ پــ»نســخ«مــاده  ،1375 (راغــب اصــفهاني،  يريــلة پيبــه وســ 

، 1374(معلـوف،   يگـر يگردانـدن؛ انتقـال روح پـس از مـرگ در بـدن د      دسـت  به دست
 ).578ص

 تناسخ ياصطالح يمعنا

ه روح كمعناست  نيالم بدكعلم  يگرفته شده است و در معنا» نسخ«شة يتناسخ از ر
ه پـس از مـرگ بـه    كـ معناست  نيگر انتقال يابد و در اصطالح بديبه بدن د ياز بدن
ه روح بـه آن منتقـل   كـ  يديـ ند.جسـم جد ك يدا مـ يـ گر از اجسام انتقال پيد يجسم

ـ باشـد   ينبـات  ين اسـت سـلول  كـ شود، مم يم ـ ا نطفـة ح ي ـ يـ و  يواني ن انسـان  يا جن
 ).43، ص15، ج1360،يي(طباطبا

گـر منتقـل   يبـه بـدن د   يهمـواره از بـدن   يه روح انسـان كـ آن است  يتناسخ به معنا
ر، ي) و اگر بد باشد و شـر ير صعوديبهتر (س يشود؛ اگر خوب باشد و صالح، به بدن يم

 ).204ص ،2ج ،1404 ،يلياردب ي(علم )ير نزوليتر (س پست يريكبه پ
 نويسد: باره مي در اين اپلستونك

ل تناسـخ  كفر اعمال را در شكيپاداش و  ياند، ول ردهكار كرا ان ينيها معاد د نييآ يبرخ
گـر،  يه روح انسان پـس از مـرگ بـه بـدن انسـان د     كمعناست  نياند. تناسخ به ا رفتهيپذ
اسـت.   يمختلفـ  يها رتم به صويده به تناسخ از قديشود. عق يمنتقل م ياهيا گيوان يح

م و يخـور  يدة تناسـخ نفـوس برمـ   يـ بـه عق  يا ن اُرفـه يـي ونان باسـتان در آ يدر فرهنگ 
توانـد   يرد، مـ كـ  يم يه خوردن گوشت را نهكنير آن بوده است و ايتحت تأث ثاغورسيف
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 يسـگ  يسـ كه ك يند هنگاميگو م مرتبط با آن باشد. ميك ا دستيدة تناسخ ياز عق يناش
او  ياز دوسـتانم را در صـدا   يكـي  يگفـت: او را مـزن، مـن صـدا     يمـ زد، به او  يرا م

را از آن  ثـاغورس يفدة تناسـخ بـه   يـ ا دروغ، اسـناد عق يـ ن قصه راست باشد يشناختم. ا
 ).48ـ  46، ص1، ج1362اپلستون، كرفت (يتوان پذ يم

 شه تناسخيخچه و انديتار

 است؟ خاص يدتيتب عقكا يك ميا باور به تناسخ، منحصر به يك فرد يآ
هـن  كان فالسـفة  يـ ج و ميم رايار قديبس يها مذهب تناسخ و برگشت ارواح، از زمان

بـه   ياز سران ارباب تناسخ بود. حت يكي ثـاغورس يفش وجود داشت. يوب مكونان يهند و 
ن نسبت توسط يز نسبت داده شده است، گرچه اين ارسطوو  افالطونفالسفة بزرگ مانند 

م و امثـال  كـي ن دو حيا يها ب شده است و گفتهيذكت يمبرخي از فيلسوفان بزرگ اسال
ر شـده اسـت؛ امـا    يخود، حمل و تفسـ  يمعمول يگر، جز تناسخ به معنايد يآنها به معنا

دا يـ پ يش نفـوذ و طرفـداران  يوب مك ها ان همه ملتيدر م كا مسلين مذهب و يبالجمله ا
 ).206، ص2، همان، جيلياردب يرده است(علمك

ـ نگاران اد خيتار يه از سوك يخيرقات تايبنا بر تحق شـة  يان انجـام يافتـه اسـت، اند   ي
اعتقـاد بـه   «سـد:  ينو يمـ نـاس   يجان بنه ين زميست. در ايخاص ن يتبكتناسخ مختص م

ان يه تمام مذاهب عالم، از بـدو كست، بليم، منحصر به مردم هند نيدان يه مك تناسخ، چنان
در  يم قـدم كـ و شيباشند، همه ب يم يمتعال يفرهنگ يه داراكگرفته تا امم متقدم  يوحش
 ).155، ص1373(ناس، » اند ده به تناسخ برداشتهيراه عق

نيز معتقد است ريشة تناسخ به فيلسوفان دوران باستان و مكاتب و مـذاهب   مالصدرا
اين اعتقاد معلول آن است كـه متفكـران بـه    « نويسد: باره مي گردد. وي در اين قديم برمي

ميان آن دو خلط كرده بودند. دربارة تناسـخ   پي نبرده، اد و تناسختفاوت اساسي ميان مع
» مـا مـن مـذهب اال و للتناسـخ فيـه قـدم راسـخ       «اي در كتب حكمـا هسـت كـه     جمله

 ).9، ص1410، 9(مالصدرا، ج
نـد: عـودت   يگو يد دربارة نحوة تعلق مجدد روح بـه بـدن مـ   يمعتقدان به تناسخ جد

ا فرارسد، يه چون زمان عودش به بدن نو و به دنكب است يترت نيد، بديروح به بدن جد
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ه ك يا گردد و او را در نطفه يمنبعث م ياليس ياو رسته، ارتباط يو مثال ياز جسم روحان
ـ        يونـد مـ  يشدن است، پ نيدر حال جن ن و يدهـد و سـپس ارتبـاط بـا رشـد نطفـه و جن

ه رشـد و  كـ  چنانشود و هم يتر م مكج محيتدر او به يو زندگ يوانيافتن عنصر حي يفزون
گـردد تـا    يت مـ يذره تقو ذره يابد، اتحاد روح با وي يامل مكن تيجسد و جن يريگ قالب
امل شـده، قـدم   كن ين جنيه روح با اكگاه است  رسد؛ آن ين اتحاد به اتمام ميه اك يزمان
 ).204، ص2، همان، جيلياردب يگذارد (علم يم يدان زندگيبه م

 ت مسئله تناسخياهم

مطـرح در   ينيه با مسئلة معاد دكآن يكيت دارد:يم از دو جهت اهمك دست مسئلة تناسخ
را جهت  ، وجود معاد و جهان آخرتيان الهيه ادكمعنا   نيشود؛ بد يمرتبط م يان الهياد

را فقط در جهان  يامل الهكعدالت  يگر و جلوه يضرور يو بد آدم يكاعمال ن يبررس
ق و يانسان به صورت دق ياريجة اعمال اختينت هكدارند  يان ميدانند و ب ين مكآخرت مم

امت و جهـان آخـرت تجسـم    يدر ق يمانند اله يهم مطابق با عدل محض و ب عادالنه، آن
جـة اعمـال خـوب و بـد     يند انسان نتيگو يه به تناسخ باور دارند، مك ياتبكابد؛ اما مي يم

ح او وارد بـدن انسـان   رو ،ار باشد، پس از مرگكويكند. اگر نيب يا مين دنيخود را در هم
ار باشد، وارد بدن انساني بـدبخت  كه غرق در نعمت است و اگر بدكشود  يسعادتمند م

شة تناسـخ و اعتقـاد بـه    يرو اند نيشود؛ از ا يجماد م يكا وارد يواني پست و يا بدن حي
 انجامد. ياست، م يان آسمانيات اديه از ضروركار معاد كآن، به ان

ـ آو خ بشـري گـاهي دسـت   يطول تـار  ن مسئله دريه اكدوم آن  يسـتمگر  يبـرا  يزي
و  يعـ ياران واقع شده، با طرح مسئلة تناسخ، در صـدد برآمدنـد سـتم خـود را طب    كستم

مرفـه مـا معلـول     يو زنـدگ  ينـد عـزت، برتـر   يگو يعادالنه جلوه دهند؛ سـتمكاران مـ  
ـ  رهيـ ماسـت و ت  يقبلـ  يستن ما در زندگيز كپا ة جـ يچارگـان، نت يدگان و بيسـتمد  يبخت

گـر جهـات در   يادشـده و د يباشـد. دو جهـت    ين آنها ميشيپ يآنان در زندگ ياركزشت
رمسلمان توجه خود را يشمندان مسلمان و غيارتباط با مسئلة تناسخ سبب شده است اند

به صورت مبسوط  مالصدراان يم نيآن مبذول دارند. در ا يبه مسئلة تناسخ و نقد و بررس
 رده است.ك ين مسئله را بررسيا
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 مالصدرا و تناسخ
ن پرسش ياند، با ا روح دانسته يرا دارا يرفته، آدميبودن انسان را پذ  يه دو بعدك يسانك
رود و بقـاي روح، پـس از    يجا مكه روح انسان پس از مرگ به ك رو هستند روبه نياديبن

نـد و  ك يوچ مـ كـ ن هنگـام بـه مـاوراي مـاده     يدر ا ا روحيمفارقت از تن چگونه است؟آ
 ي، نبـات يواني، حيانسان يالبدهاكل انتقال آن به كعت به شين در عالم ماده و طباهمچناي
ه روح كـ ن باشـد  يادشده ايدهد؟ چنانچه پاسخ سؤال  يات خود ادامه ميبه ح يا جمادي

مانـد،   يم يآن به ابدان گوناگون باق ييجا عت همچنان به گونة انتقال و جابهيدر عالم طب
 نند.ك ير ميما مشهور است، تعبكان حيم هكشه را به تناسخ ين انديا

ن كرمميز آن را غين يرازيش يمالصدرااند.  فالسفة مشاء تناسخ مشهور را باطل دانسته
ن متعـدد بـه   ين بحث پرداخته است و بـا اقامـة بـراه   يقابل توجه به ا يليدانسته، با تفص

 ه همت گماشته است.ين فرضيابطال ا
ره يـ و غ سـقراط و  افالطـون ن مانند يشيپ مايكحه سخن كن باور است يبر ا مالصدرا

 اند. ده نشده است و آنان قائل به تناسخ مشهور نبودهيدر باب تناسخ درست فهم
را،  يتناسخ معنـو اما داند،  يتناسخ مشهور را عقال و شرعاً نادرست م مالصدراگرچه 

ـ دانـد و ب  ين و محقـق مـ  كـ هم به لحاظ عقل و هم به لحاظ شـرع مم  ه كـ كنـد   يان مـ ي
 ،9ج ،1410(مالصـدرا،   انـد  بوده يفيلسوفان پيشين، همگام با شرع، قائل به تناسخ معنو

 ).125، ص1375، يصري/ ق2ص
پـس از مـرگ، در عـالم مثـال و      يه آدمكآن است  ياز تناسخ معنو مالصـدرا مراد 

ا يـ تسـبه در دن كات مكـ متناسـب بـا صـفات و مل    يمثال يها ها و بدن برزخ به صورت
وانـات اسـت.   يانسان، بـدن ح  يبرزخ يها صورت يه گاهكمعنا  نيد؛ بدابي يحضور م
 مالصدران باور يز متعدد باشد. اين يبرزخ يها شود تا صورت يات موجب مكتعدد مل

 يات اسـالم ياست. در روا ات معصومانياز جمله روا ياسالم يها برگرفته از آموزه
د، در بـرزخ و عـالم آخـرت بـه     ا بروياز دن كآمده است اگر انسان با نفس مطهر و پا

ة پسـت و  كـ ل هـر مل كن صورت، به شـ ير ايشود، اما در غ يصورت انسان محشور م
 رمكت از رسول اين روايد؛ مانند اشو يرده است، ظاهر مكسب كا يه در دنك يلتيرذ
) و نيـز  192، ص7، جتـا]  ، [بـي ي(مجلسـ  »ه مختلفـه ووجـ  يحشر الناس علي«ه فرمود: ك
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از مـردم بـه    يبرخـ »: ريالخنـاز و ةتحسن عندها القرد ةصور يالناس عل عضحشر بي«فرمود: 
، 1405، يشـوند (متقـ   يوست، محشور مـ يكه نزد آنان نكها  كها و خو نهيصورت بوز

  ).83، ص3ج
 سد:ينو يم هيالشواهدالربوبدر كتاب  مالصدرا

 يبه بـدن ن عالم از بدني يدر ا يه نفسكتناسخ نزد ما چندگونه قابل تصور است: اول آن
ا يـ ن انتقال از بدن موجود اشرف به بدن موجود اخس باشـد  يگر منتقل گردد، خواه ايد

ن نوع تناسخ محال و ممتنع است. قسم دوم عبارت است از انتقال نفـس  يه اكس كبالع
ا يـ ه در دار دنكـ اسـت   يه مناسب بـا اوصـاف و اخالقـ   ك يبه بدن اخرو يوياز بدن دن

در آن  يه صـفات و كـ  يوانيـ ر آخرت به صـورت ح د ين نفسيرده است و چنكسب ك
شـف و  كه نـزد بزرگـان اهـل    كـ است  يا ن، مسئلهيگردد و ا يرده است، ظاهر مكغلبه 

ز نقل شده است و درست يان ملل نيع و اديده و از ارباب شرايشهود ثابت و مسلّم گرد
شـته باشـد   ندا يه تناسخ در آن، مقام شامخكست ين يچ مذهبياند: ه ل گفتهين دليبه هم

 ).343ـ  341، ص1360(مالصدرا، 
گـاه تناسـخ    م كرده، آنيتقس يوتكو مل كيادشده تناسخ را به مليمالصدرا با عبارت 

رده اسـت.  كان يل محدود و نامحدود بكا به شيو  يو نزول يرا به صورت صعود كيمل
به بدن  ياهيگاه نفس گ گردد و آن مند مي ات بهرهياه از حياست كه گ يدر تناسخ صعود

ـ    يمنتقل م يبه بدن انسان يوانيوان و سپس از بدن حيح نفـس   يگـردد، در تناسـخ نزول
 يوتكـ شـان تناسـخ مل  يدگاه ايـ شـود. از د  يا جماد منتقـل مـ  ياه يوان، گيبه بدن ح يآدم

 د:يگو يباره م نيپذيرفتني است. وي در ا
بر ثبوت تناسخ دربارة  افالطوناز بزرگان فلسفه، مانند  يد برخكيبه نظر من اصرار و تأ

شف و شهود، باطن نفوس و كرت و فروغ يشان با بصيه اكن نوع تناسخ است؛ چرايهم
اند و  ردهكشوند، مشاهده  يه طبق ثبات و اعمالشان بدان صور محشور مكرا  يآن صور

 شود(همان). يه اعمال و افعال آنان در نظرشان مجسم مكاند  دهيد
ـ بـدون تغي  ي، مسـخ بـاطن  يكـي دانـد:   ير دو نوع مـ ز بيرا ن يوتكنسخ مل مالصدرا ر ي
ـ ا«د: يگو يباره م نيدر ا ير صورت. وييبا تغ ي، مسخ باطنيگريصورت و د ن قسـم از  ي

ه كـ فجـار   فـار، فسـاق و  كاز  يه درمورد گروهكن است، بلكز و مميتناسخ و مسخ، جا
، مطـابق  ف و قاصر بـوده اسـت  يعقل ضع يرويرده و نكدا يشقاوت نفس در آنها غلبه پ
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 ).344(همان، ص» وسته استيبه وقوع پ يات قرآنيآ
كند كه ميان تناسخ مصطلح و معـاد جسـماني    بارة تناسخ ملكوتي تصريح مي در يو

و تجسم اعمال فرق روشني است؛ زيرا وقتي نفس در اثر حركت جوهري دچار تحـول  
ملكـات،  شد و از عالم طبيعت به عالم آخرت حركت كرد و ايـن در حـالي اسـت كـه     
هـايي كـه    احوال و افكار مختلفي را كسب كرده اسـت، در جهـان آخـرت بـه صـورت     

رو تناسـخ   آيـد؛ از ايـن   متناسب با آن ملكات، احوال و افكار مكتسبه در دنياست، درمـي 
ملكوتي، همان تجسم اعمال است كه در اسالم آمده است؛ اما در معاد جسماني نفس به 

كال رجوع از فعليت به قوه و از كمـال بـه نقـص الزم    گيرد و اش بدن ديگري تعلق نمي
آيد تا تناسخ مصطلح باشد، بلكه نفس با بدن و صورتي كه حاصل اعمـال و افكـار    نمي

 شود. اوست، محشور مي
گـر  يد يدر آثار فالسفة مسلمان، واژة تناسـخ دربـارة انتقـال روح بـه بـدن انسـان      

و بـه  » فسـخ «اه يـ و بـه گ » مسـخ «را وان ياستعمال شده است و انتقال روح آدمي به ح
ادشده يچهار قسم  يدر شعر يسبزوار يمالهاداند؛ مثالً  ردهكمصطلح » رسخ«جماد را 

     گونه آورده است: را اين
 واناً و جماداً و نباًيانساً و ح نسخُ و مسخُ رسخُ فسخُ قسماً

 )312، ص1362، ي(سبزوار
 ن است:يآورد چن ين غُرر ميدر ا يسبزوار يحاجف اقسام چهارگانة تناسخ بنابر آنچه يتعر

ـ ه اكـ گـر  يد ينسخ عبارت است از انتقال نفس از بدن انسـان بـه بـدن    ن بـدن دوم  ي
ه فوت شده اسـت،  ك يبوعله روح كنيشود؛ مثل ا ين انتقال جاندار ميجان است و با ا يب

 در رحم منتقل شود. ين انسانيبه جن
ز يـ نجا ني. در ايوانيز بدن انساني به بدن حا يمسخ عبارت است از انتقال نفس انسان

ـ   يوان منتقل ميجان ح ينفس به بدن ب معناست.فسـخ   يشود و اال انتقال به بدن جانـدار ب
اه و نبات.رسـخ عبـارت اسـت از انتقـال     يعبارت است از انتقال نفس از بدن انسان به گ

، 2، جيرازينهـا (شـ  يلـوخ و امثـال ا  كنفس از بدن انسان بـه جمـاد؛ مـثال بـه سـنگ و      
 ).1930ـ  1929،ص1383
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 هيمت متعالكن ابطال تناسخ در حيبراه
ان آنها برهان قـوه و  يه از مكند ك يبر ابطال تناسخ اقامه م يهاي متعدد برهان مالصـدرا 
ل يبرخـوردار اسـت و بـا تفصـ     يا ژهيـ ت وياز اهم يت اشتدادكز برهان حريفعل و ن

ـ  كـي هر نوع تناسـخ مل ند. با برهان قوه و فعل ك يان ميب يشتريب ا يـ و  ي، اعـم از نزول
 ي، تناسخ نزولـ يت اشتدادكند و با برهان حرك يا نامحدود را رد مي، محدود يصعود

 ند.ك يرا ابطال م

 . برهان قوه و فعل بر ابطال تناسخ1

، باطـل اسـت و قابـل دفـاع     يو چه نزول ي، چه صعوديهر نوع تناسخ مالصـدرا به نظر 
 سد:ينو يباره م نياو در است. ين يانيو وح يعقالن

را نفـس، رابطـة   يـ ؛ زيو هم تناسخ صعود يتناسخ مطلقاً باطل است، هم تناسخ نزول
از نفس  يكاست و هر  يو اتحاد يعيب طبكيان آنها تريب مكيبا بدن دارد و تر يذات

ه بدن ك بالقوه است؛ چنان يدارند. نفس در آغاز حدوثش امر يت جوهركو بدن حر
ت در يـ از مرحلـة قـوه بـه فعل    يت جـوهر كـ است.نفس و بدن بـا حر طور  نيز همين

ت و تحصل را واجد ياز فعل ي، نفس او نوعيكا نيبا انجام افعال بد  ياند. آدم تكحر
افت، محال است دوباره به حالت قوة محـض بازگشـت   يت يه فعلك يشود. هنگام يم
بـه مرحلـة بلـوغ     افتـه و يت يـ ت آن فعليـ وانيه حك يوانيكه محال است ح ند؛ چنانك

ت بدن و نفس، حركتي است كرا حريده است، به مرحلة نطفه و علقه باز گردد؛ زيرس
بازگشـت بـه مرحلـة     يبه معنا يت ذاتكت بر خالف حركآنها و حر يو ذات يجوهر

و نـه   ي، نـه اراد يعـ ي، نـه طب يست؛ نه به صورت قسرين نكچ صورت مميقوه، به ه
 .)3، ص1410، 9(مالصدرا، ج يانفعال

 د:يگو يپردازد و م يم يبه تفاوت تناسخ با معاد جسمان مالصدراگاه  آن
 يه از بدن اولكگريد يبه بدن يعيا طبي يانتقال نفس از بدن عنصر يتناسخ به معنا

گـر  يد يه اگر به بدن انسـان كباشد  ين انتقال نزولياست؛ خواه ا يجداست، ناشدن
ـ نتقـال صـورت گ  ا يوانيـ منتقل شود، نسخ باشد و اگر به بدن ح رد، مسـخ اسـت   ي

باشـد،   يند و اگر تناسخ به گونة صعوديوانتقال به نبات فسخ و به جماد رسخ گو
ا و يـ مربوط به عالم آخرت است، نه عالم دن يز محال است. اما معاد جسمانين نيا
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ه ك، بليث نبويو احاد ياست و ظواهر نصوص قرآن يو قابل اثبات برهان يآن شدن
و حقـه   يان الهـ ياد رةيع و سيبر تحقق آن است و از ارباب شراتاب و سنت دال ك
 ).4ز مستفاد است (همان، صين

 برهان قوه و فعل يل و بررسيتحل

 م.يآور يل ميبرهان قوه و فعل، آن را در قالب مقدمات ذ كشتر دريسهولت ب يبرا
 يصناعاست، نه  يعيو طب يب آنها اتحادكياست و تر يذات يان نفس و بدن، تعلقي. م1

 .يو انضماع
 اند. بالقوه يش اموريداي. نفس و بدن در آغاز پ2
 رسد. يت مياز قوه به فعل يت جوهركبدن و در اثر حر ي. نفس با همراه3

حالت، اتحاد امر بالفعل  نيرد، در ايتعلق گ يگريچنانچه نفس پس از مرگ به بدن د
د صـورت  يـ محـض اسـت) با   ه قـوة كافتة مفارق) با امر بالقوه (بدن دوم ي تي(نفس فعل

ن مقـدم،  يه اتحاد امر بالفعل با امر بالقوه محال است. بنـابرا كباطل است؛ چرا يرد. تاليگ
 ز باطل است.يتناسخ (تعلق نفس پس از مرگ به بدني ديگر) ن يعني

 ح مقدماتيتوض

 مقدمه اول: نوع تعلق نفس به بدن

نـد  ك يان ميشش نوع رابطه را ب رامالصدند.ك يان مياين مقدمه نوع رابطة نفس و بدن را ب
از آنها مربوط به رابطة نفس با بدن است. وي دو قسم تعلق را دربـارة نفـس و    يكيه ك

ـ ه اكتعلق نفس به بدن از جنبة حدوث  يكيرد: يپذ يبدن م ن تعلـق بحسـب وجـود و    ي
ه كـ دارد  يمـاد  يها عتيم طبكش حيدايتشخص است؛ چون نفس در آغاز حدوث و پ

ه همان بدن باشد، تعلـق  كمبهم  يا ز در حدوثش به مادهيرو نفس ن نيدند، از االوجو مبهم
است. اين نوع تعلق نفـس   يسب فضايل وجودكمال و كرد. دوم تعلق بحسب استيگ يم

او  يرسـد، امـا عقـل نظـر     ت مـي يانسان به فعل يه قوة عقل عملكبه بدن هنگامي است 
ن قسـم از اقسـام   يتـر  فيلـق را ضـع  ن نـوع تع يـ است. وي ا يهنوز در حد عقل هيوالن

ـ نـد؛ بـا ا  ك يه مـ ياش تشـب  يل نجاريند وآن را به تعلق نجار به وساك ياد ميگانه  شش ن ي
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است، اما تعلق نجار بـه ابـزار    يعيو طب يبدن، تعلق ذات يه تعلق نفس به اعضاكتفاوت 
 ).327ـ  326، ص8،ج1410 است(مالصدرا، يو خارج يارش،عرضك

 نويسد: يكي از معاصران مي
رش قسـم اول  يه او با پذكم يابي يباره آورده است، درم نيدر ا مالصدرابا دقت در آنچه 

 يبـرا  يخلقت همچون صـورت  يه همان تعلق صورت به ماده است، نفس را در ابتداك
 ارسـطو ه كـ ن تفـاوت  يـ رد؛ با ايگ يروانش قرار ميو پ ارسطو كداند؛ لذا در سل يماده م

ه كـ دانـد؛ حـال آن   يانسان برقرار مـ  يكان عمر يفس و بدن تا پاان نيرا م ين ارتباطيچن
 نيصـدرالمتاله گـر يد يداند. از سو يفرد م يكات يح ين ارتباط را در ابتدايا مالصدرا

ان يـ شـود؛ البتـه بـاز م    يتـر مـ   يـك ان از نفس نزديرش قسم دوم به تصور افالطونيبا پذ
م و واجـد تمـام   ين نفـس را قـد  ايـ وجـود دارد: افالطون  يان تفـاوت يو افالطون مالصدرا

نفس را حادث دانسته، معتقد است نفس در بـدو   مالصدراه كدانند، حال آن يات مكادرا
 ).200ـ  199، ص1382، يبركاست (ا كيش، فاقد هرگونه صورت ادرايدايپ

 بودن نوع وجود بدن و نفس يكيمقدمه دوم: 

ي طبيعي است، پـس آن دو  ه چونتركيب نفس و بدن، اتحادكانگر آن است ين مقدمه بيا
اند؛ امـا آنهـا در    اند، هردو بالفعل اند و اگر بالفعل اند، هردو بالقوه يك وجودند؛ اگر بالقوه

 اند. آغاز حدوث، بالقوه

 نفس كيكيمقدمه سوم: وجود تش

ش يخو يت جوهركدارد و با حر ككقتي است كه وجود مشينفس، حق مالصدرااز نظر 
ن يرسـد. بنـابرا   يمـ  يگذرد و به تجرد عقل يم يو انسان يواني، حي، نباتياز مراتب معدن

 ستند.يمرتبه ن يكاند و در  مراتب مختلف نفس به لحاظ شدت و ضعف متفاوت

 فسن  مقدمه چهارم: فعليت يافتن

ـ به فعل يت جوهركبر اساس مقدمة سوم، نفس به همراه بدن در اثر حر رسـد و   يت مـ ي
 ييافته، پس از جـدا ي  تية تناسخ، نفس فعليس نظرشود و بر اسا يامل مكش ياستعدادها

ه حادث شده است، منتقل شود و بنا بـر مقدمـة اول،   ك يديد به بدن جدياز بدن اول، با
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 .ياست، نه انضمام يعيطب يب نفس و بدن، اتحادكيتر
امر  يكه كادشده، اگر تناسخ درست باشد، الزمة آن، اين است يبا توجه به مقدمات 

ـ   ه بالقوه اسـت كاز آن جهت ـ   امر بالقوه يكبا ـ   ه بالفعل استكآن جهت از ـ   بالفعل
ه بالفعـل اسـت،   كن حال يء در عيش يكمتحد گردد. اين تالي باطل است؛ محال است 

 انگر مطلب فوق است:ير بياس زين امر، مستلزم تناقض است. قيرا ايز باشد؛ زيبالقوه ن
ـ البد جدكافته است، با يت يه فعلكاجتماع نفس مفارق از بدن  ه بـالقوه اسـت،   كـ د ي

 )؛ين است (صغريضياجتماع نق
 )؛يبركن محال است (يضياجتماع نق

محـال  ـ   ه بالقوه استكـ   ديالبد جدكافته با ي تيپس اجتماع نفس مفارق از بدن فعل
 است (نتيجه).

نفـس   يه داراكـ گـر  يد يبدن جدا شده، به بـدن  يكوانگهي اگر گفته شود نفس از 
 يـك نفـس بـالقوه و    يـك بـدن،   يكه كن ادعا مستلزم آن است يرد، ايگ يت، تعلق ماس

ه بالفعـل اسـت،   كـ ث يه بدن از همان حكد يآ ين الزم مينفس بالفعل داشته باشد. همچن
ـ توانـد از همـان ح   يز نميچ يكرا ين محال است؛ زيز باشد و ايبالقوه ن ه بالفعـل  كـ ث ي

 ).327ـ  326، ص8، ج1410است، بالقوه نيز باشد (مالصدرا، 

 بر ابطال تناسخ يت اشتدادك. برهان حر2

 ر برهانيتقر

 رد.يگ يگر تعلق ميرش تناسخ، نفس پس از مرگ به بدني ديمقدمة اول: بر فرض پذ
 است). يت جوهركحر ياست (دارا كمقدمة دوم: عالم ماده ذاتاً متحر

 بدن است. يت جوهركمقدمة سوم: نفس، نتيجة حر
نفس، موجب خروج آن از حالت ضـعف و   يجوهر يت اشتدادكحر مقدمة چهارم:
 شود. يتر م ينقص به حالت قو

 شود. يشدن آن از بدن م ترشدن نفس،سبب مستقل يمقدمة پنجم: قو
گـرفتن بـه    تعلق نفس پس از جداشدن از بدن اول و تعلق يعنيمقدمة ششم: تناسخ، 
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 ف است.يه ضعد بيت از شدكحر يعنيوس، كت معكگر، موجب حريبدني د
ـ تعلـق گ  يگريه نفس پس از مرگ به بدن دك يمقدمة هفتم: در صورت رد، مسـتلزم  ي

 خواهد بود. يوس و رجوعكت معكحر
ذاتـاً ممتنـع و محـال اسـت.      يت رجـوع كـ باطل است؛ چون حر يمقدمة هشتم: تال

 ز باطل است.يتناسخ، ن يعنين مقدم، يبنابرا
فـرض   شيه بر اساس پكجمله مقدمة دوم  از دارد؛ ازين حياز مقدمات، به توض يبرخ

ت كـ قائـل بـه حر   يسـ كاست، اگرچه در جهان اسالم  يت جوهركصحت و اثبات حر
را محـال   يت جـوهر كـ حر اريبهمنو  نايس ابنمانند  ينشده است و حتي بزرگان يجوهر
)، اما از اصـول مسـلّم فلسـفة    426، ص1349ار، ي/ بهمن98، ص1405نا،يس اند (ابن دانسته

جهـان   يهـا  يژگيت را از وكحر مالصدرااست.  يت جوهرك، اصل حريية صدرايمتعال
است. وي بـراي   كر و متحريذاتاً متغ يه هر موجود مادكن باور است يماده دانسته، بر ا

اثبات اين مدعا داليل متعددي ارائه كرده است. با توجه به اينكه ايـن بحـث، خـارج از    
 دازيم.پر موضوع اين نوشتار است، به آن نمي

ـ ا ياست، مبنـا  يت جوهركحر يز دارايه نفس نكانگر آن است يمقدمة سوم ب ن ي
ه نفـس  كـ نـد  ك يان مـ يـ دربارة نفـس دارد و ب  يرازيشـ  يصدراه كاست  يسخن، باور

ر خـود را از مـادة   يسـ  يالبقاء است. از نظر وي نفس آدم هْينالحدوث و روحا هْينجسما
 ياهيـ رار دارد، مرتبـة او مرتبـة نفـوس گ   ه در رحم قـ ك يند و زمانك يمحض شروع م

ه حـس و  كـ  ين آدمين دليل چنيرا پيموده است؛ به هم يه همة مراحل جمادكاست 
دن بـه  ين موجود با رسيوان بالقوه است؛ اما همياه بالفعل و حيندارد، گ يت ارادكحر

 ين مرحلـه نفـس آدمـ   يـ رسـد. در ا  يم يوانيا به درجة نفس حيدر دن يوجود استقالل
ا، ياشـ  يعقلـ  كدن بـه مرحلـة ادرا  يشود؛ سپس با رس يان بالفعل و انسان بالقوه مويح

 گردد. يانسان بالفعل م
ه بـه  ك يند تا زمانك يم يخود را ط يت اشتدادكنفس، حر مالصدرادگاه يبر اساس د

رسـد؛ از   يمـ  ياز بدن و عالم ماده جدا شده، در عالم عقول مجرد به جاودانگ يلكطور 
ـ   يو ن ير آغاز حدوثش مادرو نفس د نيا ـ ن يازمند ماده است، اما در بقـا مجـرد و ب از از ي

 ).137ـ  136، ص8، ج1410باشد (مالصدرا،  يماده م
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معتقد است عـالم   مالصدرا زيرادارد؛  يان مينفس را ب يت اشتدادكمقدمة چهارم حر
ن ياز ا زيرسد، نفس ن يم يف به مراتب قويدارد و از مراحل ضع ياشتداد يتكماده، حر

ت كـ رو حر ز در مرحلة حـدوث مـادي اسـت؛ از ايـن    يرا نفس نيست؛ زيقاعده مسنثنا ن
ـ ندارد و ن يگر جنبة ماديه دكرسد  يم يا ند تا به مرحلهك يم يخود را ط ياشتداد  يازي

ه كـ سبب است  است؛ بدين يآدم يعين زمان، هنگامة مرگ طبيز ندارد. ايبه ماده و بدن ن
بـدن   يه معتقدنـد علـت مـرگ، فروپاشـ    كـ ان كج و نظر پزشيرا بر خالف باور مالصدرا

آن از بـدن و عـالم    يجيو استقالل تدر ياملكر تيعلت مرگ را اشتداد نفس در س است،
كند. وي مرگ غيرطبيعي  مرگ را به طبيعي و غيرطبيعي تقسيم مي مالصدراداند.  يماده م

و بـه دليـل اسـباب اتفـاقي و      كند؛ يعني مرگي كه طبيعي نيسـت  را به اخترامي تعبير مي
). پـس نفـس از جهـت    52، ص9و ج 107، ص8دهـد (همـان، ج   مي عوامل قسري رخ

از بـه  يـ ه در آغاز، نك كيودكاست؛ مانند  ياست و از جهت بقا روحان يحدوث، جسمان
تواند مستقل باشـد،   شدن وجودش به وجودي كه مي ليبه علت تبد يرحم مادر دارد، ول
 ).393، ص8شود (همان، ج يم از رحم مادر جدا
ن يـ است. با ا ياي ماديگر اشيانگر مطلب مهم، يعني تفاوت نفس با ديمقدمة پنجم ب

نخواهـد بـود و    ياست، در بقا مـاد  يه گرچه نفس در حدوث و در آغاز، مادكح يتوض
كـه در حـدوث و    ياي مـاد يگر اشيند؛ بر خالف دك يرا شروع م يخاص يمرتبة وجود

انـد؛   اند، در حدوث و بقا مـادي  وسته قائم به مادهيه پكنين صفات ماده اند. همچ بقا مادي
ماننـد و در صـورت    يم ياند و با آن، باق ند و وابسته به مادهيآ ييعني در ماده به وجود م

ش يدايـ را علـت پ يـ ست؛ زيگونه ن نيروند؛ اما نفس ا ين ميز از بيرفتن ماده، آنها ن انياز م
ـ ازمند ماده نخواهد بـود، از ا يل تجرديافتن، نيبه دل در بقا يآن، ماده است؛ ول روسـت   ني

ـ ينـد؛  يآ يهـم مـ   ينفس در پ يو تجرد يمراتب ماد يعيه به صورت طبك صـورت   يعن
 مالصدرااوست.  يمال روحانكو نخستين گام  يمال جسمانك ييمرحلة نها يآدم يانسان
 سد:ينو يباره م نيدر ا

گردد  يج از بدن جدا ميتدر شدن در وجود، به ه نفس به سبب مستقلكت آن است يواقع
رو نفس در ذاتـش   نيابد؛ از اي يراه م يبه مرحلة دوم يعين مرحلة طبياز ا كاند كو اند

يابـد   يابد و در جوهرش از ضعف به قوه، اشتداد مي يگر تحول ميبه مرتبة د يا از مرتبه
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ف يبدن ضع يدن و قوام شود، بكشود و افاضة قوه از نفس به بدن  يو هرگاه نفس قو
 رابطـه ر آن، قطـع  ياز بدن و تـدب  يلك ه بهكند تا آنك يدا ميپ يعيطب كاستي و فسادشده، 

 ).52ـ  51، ص9ند (همان، جك يم
ه اگر تناسخ را بپذيريم و بگوييم نفس بعد از مرگ بـه  كانگر آن است يمقدمة ششم ب

 يت اشتدادكه بر اثر حركآنشود كه نفس پس از  رد، نتيجه اين مييگ گر تعلق مييبدن د
 يتـ كرد و هـردو حر يف تعلق گيه بتواند به بدن ضعكف شود تا آنيشد، مجدداً ضع يقو

 نند.كرا شروع  ياشتداد
وس محال و كو مع يت رجوعكد حريگو يرا دربر دارد و م يمقدمة هفتم، بطالن تال

ه كـ و آنچـه را  رسد  يت مياز قوه به فعل يجيت تدركرا شيء بر اثر حرياست؛ ز يناشدن
ت يـ ه شيء از فعلكم، مستلزم آن است يريرا بپذ يشود. حال اگر تال يفاقد است، واجد م
عي عالم ماده ين حركت بر خالف حركت طبيه اكند ك يرا ط ير نزوليبه قوه برسد و س

 است؛ چراكه سير طبيعي عالم ماده از نقص به كمال است.
 د:يگو ين موضوع ميدربارة ا نيصدرالمتأله

ه آن نفـس در بسـتر بـدن    كـ است  ينفس ي، هر بدني دارايت جوهركبر اساس حر
همـان بـدن اسـت؛     يت مـاد كافته، متعلق به آن است و حركت آن، استمرار حريوجود 

ز يت بدن نكه حرك ست؛ چنانين ييتنها ت نفس، به صورت مستقل و بهكمعنا كه حر بدين
ـ ه اكـ انـد و از آنجـا    مالكرو به  يگريت دكة حريه هردو در ساكست، بلين ييتنها به ن ي

بـدن   كافتـه پـس از تـر   ي ه نفس رشـد كست يرقابل برگشت است، معقول نيت، غكحر
ـ نـد. ا كشود و مجدداً شروع به رشـد   يديافتة جدين خودش، بخواهد وارد بدن رشد ن ي

و ممتنع است؛ پس تناسخ را نيز  يناشدن يجة باور به تناسخ است، امريه نتك ير نزوليس
 ).20، ص9توان پذيرفت (همان، ج حاظ عقلي نميبه ل

 بر ابطال تناسخ يل اجماليدال
ر بر ابطـال تناسـخ   يز يل اجماليبر ابطال تناسخ، از دال ييصدرا يليل تفصيافزون بر دال

 توان بهره جست. يم
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  عتيتي بر خالف طبك. تناسخ، حر1

م، يريتناسـخ را بپـذ   هك يان نفس و بدن، در صورتيت و تناسب ميبا توجه به لزوم سنخ
 يخارج و بـه بـدن   يه هنگام مرگ از بدن فردكه آيا نفسي كگردد  ين پرسش مطرح ميا
ه نـاقص بـوده، قابليـت    كـ  يا به بدنيشود؟ آ ين بدن وارد ميدامكشود، به  يگر وارد ميد

 گيرد؟ امل است تعلق ميكه ك يا به بدنيارتباط با نفس را ندارد 
 يا باشد؛ چون بدن در مرحلـه  ه بدن ناقص، باطل ميصورت اول، يعني تعلق نفس ب

ز باطـل اسـت؛ چـون تعلـق     يـ ه قابليت تعلق نفس را داشته باشد. صورت دوم نكست ين
 يـك باشد، مسـتلزم اجتمـاع دو نفـس در     نفس به بدني كه كامل است و داراي نفس مي

ن يـ رد، ايـ گتعلق  يا جماديو  ياهيا گي يوانيح يبدن خواهد بود و چنانچه نفس به بدن
 يعنيرا شروع كند،  يت نزولكه نفس حركز باطل است؛ چون مستلزم آن است يسخن ن

 عت.يت عالم طبكت به سوي قوه و سيري بر خالف حرياز فعل يتكحر

 و بطالن تناسخ ينفسان ك. در2

بدن خود را بـا علـم    يو شعور است، هر انسان كدر يدارا يه نفس آدمكنيبا توجه به ا
گـر را بـه طـور    يبـه بـدن د   يند. چنانچه تناسخ و انتقال روح از بدنك يم كدر يحصول

مختلف  يها گوناگون در زمان يها انتقال خود را به بدن يد هر انسانيم، بايريبپذ يمتوال
 يسـ كرا بـه يـاد نـدارد و اگـر      ين امـر يچن يچ انسانيه هك يداشته باشد؛ در حال اديبه 
 ست.ينداشته باشد، قابل اثبات  يين ادعايچن

هـاي ديگـري تعلـق داشـته      توضيح آنكه اگر نفس قبل از تعلق به بدن فعلي، به بدن
است، اكنون بايد آن تعلقات را به ياد داشته باشد؛ زيرا تكرار فعل و تدبير بدن، موجـب  

شود؛ پس اگر يك نفس، عمري بـه تـدبير بـدني مشـغول باشـد،       رسوخ آن در نفس مي
ه اين علم در نفس رسوخ كرده است؛ در حالي كه هـيچ  كند؛ چراك گاه فراموش نمي هيچ

 نفسي چنين تعلقي را به ياد ندارد.
اگر گفته شود بقاي خاطرات در نفس به بقاي تعلق نفس به آن بدن بستگي دارد، در 

شود، يا همين بدن است، يـا امـري    تعبير مي» من«شود: نفس آدمي كه به  پاسخ گفته مي
نياز از اين بدن. بديهي است كـه در صـورت نخسـت و     ي بيمتقوم به اين بدن و يا امر
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تناسخ باطل است؛اما صورت سوم، چون ـ   به عبارت ديگرـ   دهد يا دوم تناسخ رخ نمي
پذيرد و بـر اثـر تكـرار فعـل، آن علـوم در نفـس        نياز است، علوم را مي نفس از بدن بي

و فقـط محـل فعـل نـابود      شود بدن، آسيبي به آن علوم وارد نمي رسوخ كرده، با نابودي
 اي ببيند. آنكه عالم كه همان نفس باشد، صدمه شود، بي مي

اگر گفته شود كثرت اشتغال و اهتمام به تدبير بدن فعلـي، موجـب فراموشـي شـده     
گونه نيست كه همواره انسان به طور كلي مشغول امـور   شود اين است، در پاسخ گفته مي

هاي قبلي كـه عمـري    راموش كند، حتي تدبير بدنكه همه چيز را ف شكليبدن باشد، به 
، بلكه آدمي در مواقـع عـادي در آرامـش و فراغـت بـه سـر       به تدبير آنها پرداخته است

 ها و مواقعي توجه به خاطرات گذشته خواهد داشت. برد و نفس در چنين حالت مي
درسـت  افزون بر آنكه با توجه به پذيرفتن فرضية اتحاد عالم و معلـوم، اگـر تناسـخ    

باشد، بايد نفس تعلق خويش را به ابدان پيشين به ياد داشته باشد؛ چون علـم و آگـاهي   
هاي گذشته جزو نفس شده است و مادام كه نفس وجـود دارد، چنـين    به تدبيرهاي بدن

علومي نيز وجود دارند؛ زيرا اصوال نفس به خود و حاالت و صفات خود علم حضوري 
اي از حيـات قبلـي را بـه يـاد نـدارد.       ترين خاطره وچكدارد؛ در حالي كه نفس هرگز ك

 بنابراين اشتغال به بدن، مانع از يادآوري خاطرات قبلي نخواهد شد.

 . روح بدون بدن3

ا يـ در دن ي، روح آدميالمكو  يشوران فلسفيز انديو ن يانياتب وحكدگاه ميبا توجه به د
م كـ  م دسـت يريد بپـذ يم باينك ه تناسخ را قبولك يهمواره با بدن مرتبط است. در صورت

ن يـ گـر منتقـل شـود، در ا   يد يشود تا به بدن يه روح هنگام مرگ از بدن جدا مك يزمان
 فاصله روح بدون بدن خواهد بود، حال آنكه در طبيعت، تعطيل محال است.

 نويسد: باره مي در اين مالصدرا
عن البـدن االول غيـر آن    هي ان النفس اذا فارقت البدن كان آن مفارقته هًاخري عام هًحج

ـ    زاتصاله بالبدن الثاني و بين كل آنين  عـن التـدبير،    هًمان، فيلزم كونهـا بـين البـدنين معطل
 هًوالتعطيل محال و هذا تمام علي طريقتنا من ان النفس نحو وجوده الخاص ليسـت كاضـاف  

 ).12ص ،9ج (همان، لها هًعارض
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موجب تعطيل تدبير نفـس نسـبت بـه    عبارت فوق بيانگر آن است كه قول به تناسخ 
شود تا به بدن دوم تعلق گيرد،  شود؛ زيرا هنگامي كه نفس از بدن اول خارج مي بدن مي

 ماند؛ در حالي كه در كـار هسـتي و طبيعـت    افتد و از تدبير بدن وامي اي فاصله مي لحظه
 تعطيل روا نيست.
طور ذاتي، وجـودي  نفس مادامي كه نفس است، وجودش به  مالصدرابر اساس باور 

تعلقي است و ذاتاً نيازمند بدن است و بحسب بعضي قواي حسـي و طبيعـي خـود، بـه     
شـدن صـورت    كه كامـل  بدن تقوم دارد، يعني بدن نوعي از موجوديت نفس است؛ چنان

مادي، به دليل تعلق ذاتي آن به ماده است و ماده، نـوعي از وجـود صـورت اسـت، بـه      
 ).379، ص8همان، جاي كه آن دو متحدند ( گونه

كه نفس داراي وجود ذاتي تعلقي اسـت اسـاس نظريـة معـروف      مالصدرااين سخن 
ـ الحـدوث و روحا  نيهْوي دربارة نفس مبني بـر جسـما   بـودن نفـس را تشـكيل     البقـاء  هْني

اي از انحاي وجود شيء خواهـد   دهد. بر اين اساس است كه تعلق نفس به بدن نحوه مي
اند با تركيبي طبيعي، نه تركيبي صـناعي   دن، يك حقيقت وجوديرو نفس و ب بود. از اين

معنا كه نفس و بدن دو وجود مستقل از هم نيستند كه كنـار هـم قـرار     يا انضمامي؛ بدين
پذيرفته شود، بايـد بپـذيريم    گيرند، بلكه آنها به وجودي واحد موجودند. چنانچه تناسخ

، نخواهد داشت، در حـالي كـه ايـن    كه نفس آن وجود تعلقي را، اگرچه براي يك لحظه
 امر محال است.

 نقد و تحليل

اند، اما هر يك  . گرچه براهين حركت جوهري و قوه و فعل به صورت مجزا بيان شده1
در  مالصـدرا يكي است.  يافته و بياني متفاوت از ديگري است و محتواي آنها تغيير شكل

بـا توجـه بـه اصـل حركـت      استدالل خود بر ابطال تناسخ تحت عنوان حكمت عرشـي  
 نويسد: جوهري و نيز اصل قوه و فعل مي

تدريج مراتب نباتي، حيواني و انساني را طي  الحدوث است و سپس بهنيةنفس جسما
كند؛ هنگامي كه مرتبة انساني نفس فعليت يافت، محـال اسـت كـه از آن فعليـت بـه       مي

ال اسـت. از طرفـي بايـد    مرتبة نباتي بازگشت كند؛ زيرا بازگشت از فعليت به قـوه محـ  
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توجه داشت كه جنين، تا زماني كه در رحم است، اسـتعداد صـورتي بـيش از صـورت     
رو الزمة تناسخ نفس آدمي و تعلق مجدد آن به جنين پـس از مـرگ،    نباتي ندارد. از اين

، يياين است كه نفس از فعليت به قوه رجوع كند و چنين بازگشتي محال است (طباطبا
 ).234، ص1360، 15ج

در مبحث تناسخ اين است كه قول به حـدوث نفـس بـا قـول بـه       مالصدرا. تأكيد 2
تواننـد مطـرح شـوند كـه      تناسخ ناسازگار است و براهين اثبات تناسخ فقط هنگامي مـي 

قائـل بـه    مالصـدرا نفس ناطقه پيش از بدن، وجودي مستقل داشـته باشـد. از آنجـا كـه     
د است نفس نيز همزمان با حدوث بدن حادث بودن نفس است و معتق الحدوث نيهْجسما

ة تناسـخ  يهاي اثبات تناسخ مخدوش خواهد بود و اصـوالً فرضـ   شود، نزد وي برهان مي
 ست.ين يقابل دفاع عقالن

ان ينيشـ يد سـخن پ يگو يم مالصدرانقل شد كه » مالصدرا و تناسخ«. در اول مبحث 3
ن پـذيرفتن تناسـخ را نسـبت    غلـط بـه آنـا    ده نشده است و بهيدربارة تناسح درست فهم

ه مـا  كـ گفتنـد   يه آنان بـر اسـاس شهوداتشـان مـ    كن است يامالصدرا ا مراد ياند. گو داده
ـ نـد. ا يآ يدرمـ  يوانيمتعدد ح يها ه پس از مرگ به صورتكم يدين ديها را چن انسان ن ي

ه كـ ردنـد  كن گمان يدند، چنيشان ديان را از اين بيه اك يسانكشهودها درست بود، منتها 
خـارج و بـه    ين بـدن انسـان  يها به واسطة مرگ از ا ه انسانكن است يمان اكينظر آن ح

 شوند. يا وارد مين دنيوانات در هميبدن ح
 ييهـا  ين بـدفهم يان چنـ كـ به واقـع اسـت و ام   يكار نزديبس مالصدراان ين بياگرچه ا

ـ از ا يخـ آن بتوان نشان داد، امـا آنچـه از بر   يبرا ياريه شواهد بسكوجود دارد و بسا  ن ي
 يد، در واقع همـان تناسـخ  يآ يبه دست م ينيو چ يهند يها تبك، مانند مياتب عرفانكم

 ).456، ص2، ج1389پناه،  زدانيعت محال است (يم شركو به ح مالصدراه از نظر كاست 
ـ ي، يدر واقع خروج از بحث اصل مالصدرا ياز سو يكردن تناسخ معنو . مطرح4  يعن

از جانـب وي؛   ياسـت جعلـ   ياصطالح يو تناسخ معنو تناسخ مشهور و مصطلح است
است، انتقـال نفـس    يالمكو  ياتب مختلف فلسفكان فالسفه و ميرا آنچه مورد نزاع ميز

پس از عـالم   يزندگ يگر در عالم ماده و دنياست و چگونگيد يالبدكبه  ياز بدن انسان
 نند.ك ير نميا و ماده را به تناسخ تعبيدن
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 گيري نتيجه
 يان وحشـ يه تمام مذاهب عالم، از بـدو كست، بليخاص ن يتبكناسخ مختص مشة تياند

ش يا تصريحاً و يا يوب مكباشند، همه  يم يمتعال يفرهنگ يه داراكهايپيشين  گرفته تا امت
اند. اين اعتقـاد، معلـول عـدم درك صـحيح و تفسـير       به صورت كنايه به تناسخ پرداخته

جهـان و انسـان و معـاد آدمـي اسـت. علـت       نادرست از حقيقت آدمي، فلسفة آفرينش 
تـوان خلـط ميـان مسـئلة معـاد و تناسـخ        هاي مختلف را مي رسوخ اين انديشه در آيين

اي كهـن دارد   دانست؛ چراكه از طرفي باور به حيات پس از مرگ در ميان آدميان پيشينه
بودن آن  به علت پيچيدگي و نامحسوس و از ديگرسو فهم چگونگي حيات پس از مرگ

زا شده است. اين امر موجب نوعي برداشـت و تفسـير نادرسـت از     براي بسياري مشكل
 مسئلة معاد شده و به شكل باور به تناسخ بروز كرده است.

بارة معاد كه يكـي از   بسياري از فالسفة مسلمان جهت زدودن ابهامات و شبهات در
روي را بـه چـالش   اصول مهم اديان الهي است، به مسئلة تناسخ كه به نحوي حيات اخـ 

 مالصدراي شـيرازي ميان  اند. در اين اند و براهيني بر ابطال آن اقامه كرده كشد، پرداخته مي
اي بر ابطال تناسخ اقامه كرده است؛ مانند برهان قوه و فعـل   براهين فلسفي و عقلي ويژه

كه مبطل همة اقسام تناسخ است و برهـان حركـت جـوهري وي كـه تناسـخ نزولـي را       
پذيرش تناسخ نزولي، مستلزم پذيرش حركت ارتجـاعي در   زيراكند؛  ح ابطال ميوضو به

وجود، از اشد به انقص است و اين مطلب با قانون حاكم بـر طبيعـت و سـنت اليتغيـر     
الهي، يعني سير استكمالي موجودات از نقص به كمال و از قوه به فعل بر مبناي حركت 

 .جوهري منافات دارد
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