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 استحاله تناسخ در فلسفه اسالمي و اعتقاد به رجعت
 

 ١٭علي ارشدرياحي
 استاديار دانشگاه اصفهان

 )۲۹/۹/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا ـ۲۴/۵/۱۳۸۵ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

 نقلـي اثبـات شـده و سـپس در بحـث تناسـخ،               ةدر اين مقاله ابتدا رجعت با ادل      
 با دقـت    اين ادله .  است شده آن با تحليل نقادانه بررسي       ة استحال ةترين ادل   مهم

گرفتـه  ي ابتكاري مورد نقد قرار يها وسيله اشكال ، بهها در مقدمات و لوازم آن
 رجعـت  ة هيچ يك از اين ادله بـا نظريـ  ":اين نتايج به دست آمده است كه اوال    و

بر اساس  (دليل اول   .  تمام اقسام تناسخ   ةاز پنج دليل استحال   :  ثانياً ؛تنافي ندارد 
 تمام اقـسام تناسـخ را       ةاستحال) يا اتحاد عاقل و معقول     حركت جوهري    ةنظري

نمايـد و دليـل پـنجم     اسخ مطلق را ابطال ميكند، ولي دليل دوم تنها تن    اثبات مي 
تنهـا قـادر بـه ابطـال برخـي از اقـسام        )  اتحاد عاقل و معقول    ةبر اساس نظري  (

 تناسـخ   ةدليـل اول از دو دليـل اسـتحال        . است   دو دليل ديگر باطل   . تناسخ است 
دليـل دوم   . كند   به اين نوع تناسخ را ابطال مي       ئالن قا ينزولي تنها برخي از آرا    

 . اند باطل  تناسخ صعودي، هر دو،ة تناسخ نزولي و دليل استحالةاستحال
 

 . حركت جوهري، اتحاد عاقل و معقول، تناسخ، رجعت، عقل،نفس  هاكليد واژه
 

 طرح مسأله 
هـا   رجعت كه يكي از اعتقادات رايج شيعه است، به معناي تجديد حيات برخي از انسان              

ي از  يي كـه در درجـة بـاال       يهـا    از انسان  بر اساس اين نظريه برخي    . در همين دنياست  
دوباره زنده خواهند شـد     ) عج(ايمان يا كفر قرار دارند، در زمان ظهور حضرت مهدي           
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بـدن انـساني    ي از بدن، بار ديگر در همـين دنيـا، بـه   يها پس از مرگ و جدا و نفس آن
ي بـه    تناسخ كه به معناي انتقـال نفـس ازبـدن          ة نظري ،از طرف ديگر  . تعلق خواهد گرفت  

 ةاز نظـر فالسـف  .  اسـالمي ابطـال شـده اسـت    ة، در فلـسف همين دنياست ديگر در بدني
نفس از بدن جدا شود و بـار ديگـر بـه           كه  محال است   )  شيعه ةاز جمله فالسف  (اسالمي  

 . بدني تعلق گيرد
توان از يك طرف تناسـخ را باطـل     چگونه مي كهشود ال مطرح مي  ؤدر اينجا اين س   

ر به رجعت معتقد بود؟ آيا رجعت مستلزم انتقال نفـس از بـدني              دانست و از طرف ديگ    
 نيست؟) در همين دنيا(به بدني ديگر 

براي پاسخ به اين سؤال الزم است نخست به اين نكته توجـه شـود كـه مفـاد هـر                     
يا ناسازگاري دو نظريـه  كند و چون سازگاري  ريه مشخص مياي را ادله آن نظ    نظريه

 ة رجعـت و اسـتحال     ة دو نظري  ة دو نظريه بستگي دارد، تا ادل      با هم به محتوا و مفاد آن      
از . شود تناسخ بررسي نشود، سازگاري يا ناسازگاري اين دو نظريه با هم معلوم نمي

اي مشهور در كـالم شـيعه اسـت و مفـاد آن بـا قـرآن و                    نظريه رجعت نظريه  آنجا كه   
ي الزم اسـت ادلـه   شـود، بررسـي زيـادي الزم نـدارد، ولـ          روايات اهل بيت اثبـات مـي      

هـا     كـدام يـك از آن      : اوالً  كـه  استحاله تناسخ مورد بررسي قرار گيرد، تا معلوم شـود         
  كند يا نه؟ رجعت را ابطال ةتواند نظري  آيا ادله صحيح مي:صحيح است و ثانياً

در : با توجه به آنچه گذشت، مطالب اين مقالـه در سـه قـسمت تنظـيم شـده اسـت                   
 استحاله تناسـخ مـورد نقـد و    ةن شده؛ در قسمت دوم ادل     رجعت بيا  ةقسمت اول مسأل  

 مطالـب دو قـسمت قبلـي ذكـر        ةبررسي قرار گرفته و در قسمت سوم خالصه و نتيجـ          
 . شده است

 
 رجعت

 رجوع و بازگشت است و در اصطالح علم كالم به ايـن معناسـت               ،معناي لغوي رجعت  
ا رفته انـد، پـس از ظهـور         ن خالص و برخي از كفار معاند كه از دني         اكه برخي از مؤمن   

 .)٤/٢٨٩،  سـبحاني   :ـنک(و قبل از قيامت دوباره زنده خواهند شد         ) عج(حضرت مهدي   
ن و  اشود و عموميـت نـدارد، بلكـه بـه مؤمنـ             ها نمي    انسان ةبنابراين، رجعت شامل هم   

 . ي از ايمان و كفر قرار داشته باشنديكفاري اختصاص دارد كه در مراتب باال
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 به طوري كـه در      ، شيعه بسيار رايج بوده و هست      يت در ميان علما   اعتقاد به رجع  
 تـأليف   در بـاب رجعـت     مـستقلي    هايشده است و برخي كتاب     اجماعادعاي  مورد آن   

 رجعت مطرح شـده     دربارة از ميان تمام مباحثي كه       .)١٣٦ /٥٣ ،مجلسي  :ـنک(اند    كرده
 اثبـات  ةن مقالـه بـه ذكـر ادلـ     در اياز اين روتر است،     است، بحث اثبات آن از همه مهم      

نقـل  ) ع( اطهـار    ة اثبات شامل قرآن و رواياتي است كه عمدتاً از ائم          ةادل. شود  اكتفا مي 
 .  بحث رجعت تنها بر اساس مباني شيعه قابل طرح استبنا بر اينشده است، 

نخست الزم است به اين نكته توجه كنيم كه دوباره زنده شدن انساني كه از دنيا 
 قدرت الهي به آن تعلق ،، امري است كه عقالً امكان دارد و در نتيجهرفته است

، چنانچه دليل نقلي معتبري بر صحت  عقلي رجعتةبا توجه به عدم استحال. گيرد مي
 نقلي رجعت روايات بسياري است ةيكي از ادل .آن اقامه شود، ناچار بايد پذيرفته شود

، آيات دليل نقلي ديگر). ١٢٢ـ٤٤همان، : نكـ ( داند متواتر مي را ها كه عالمه مجلسي آن
يشتر مورد استناد  سوره نمل ب٨٣ ةاز تمام آيات مربوط به رجعت، آي. قرآن است

  .)٤٣٥/ ١٥ ،ييطباطبا  :ـنک (قرار گرفته است
 اند، نـه رجعـت      برخي از اماميه رجعت را به معناي رجعت حكومت اسالمي دانسته          

 آنــان روايــات رجعــت را توجيــه كــرده و. نشــدن مردگــااشــخاص و دوبــاره زنــده
 شـريف   اين گروه را.)٢٣٣ /٤طبرسي،   :ـنک(اند  آيه مذكور را به قيامت مربوط دانسته     

اجمـاع و اتفـاق   رأي آنهـا بـه    اسـت كـه      و معتقد    شيعه دانسته اقليت علماي   ز  االهيجي  
 .)٤٤٣ /٣: ـ نک(رساند  شيعه آسيب نمي

 
 تناسخ

يا زائـل كـردن     " نقل"شتق شده است كه به معناي       م" نسخ"مه  تناسخ از نظر لغوي از كل     
آيـد و در اصـطالح علـم           شيء ديگري است كه به دنبال شيء اول مـي          ةشيئي به وسيل  

 مرگ از بدن مادي جدا و سپس به بـدن مـادي   ةكالم به اين معناست كه نفس به وسيل    
 .)٢٩٨ /٤سبحاني،  :ـ نک(ديگري در همين دنيا منتقل گردد 

چنين تناسخ و جه به تعريف فوق ، تفاوت بين تناسخ و معاد جسماني و همبا تو
 تناسخ انتقال نفس از بدني به اين كه،توضيح . شود ميروشن هاي گذشته  مسخ امت

بدني ديگر در همين دنياست، ولي معاد جسماني انتقال نفس از بدن دنيوي به بدن 
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  روي و نحوه تعلق نفس به آناخروي در جهاني ديگر است و بدن دنيوي با بدن اخ
 همچنين تناسخ انتقال نفس از ).۹/۳۱ ،اسفارصدرالمتألهين،   :ـنک(ها متفاوت است  بدن

، نفس از بدن انساني به  هاي گذشته بدني به بدن ديگر است و حال آن كه در مسخ امت
و بدن حيواني منتقل نشده است، بلكه همان بدن انساني به بدن حيواني تبديل شده 

تغيير شكل داده است، بدون اين كه حتي اعراض نفس تغيير كند يا تعلق آن از بدن 
ها كوچكترين تغييري  ها تغيير شكل داده، ولي نفس آن بدن آنيعني . انساني قطع شود

، سبحاني :ـ نک(آور بوده است  ها عذاب و رنج  مسخ براي آن،نكرده است، در نتيجه
حلول ي تبديل شدن بدن انساني به بدن حيواني از قبيل ي عالمه طباطباة به گفت.)٤/٣٠٩

زائل شود ) صورت انساني(صورتي فوق صورت قبلي است، نه اين كه صورت اولي 
هاي  نفس آدمي در اثر ملكات خاصي صورت. و صورت حيواني جايگزين آن گردد

ها  كند كه در باطن  نفس موجودند و هيچ اشكالي ندارد كه آن صورت خاصي پيدا مي
 .)١/٢١٠ :ـ نک(در همين دنيا ظاهر شوند، چنانكه در آخرت ظاهر خواهند شد 

  قرن قبل از ميالد،٦ الي ٥حدود  .اي طوالني دارداعتقاد به تناسخ سابقه
 كاپلستون، :ـ نک(فيثاغورس و پيروان او در يونان به اين نظريه اعتقاد داشتند 

 دوان شكل واضحي به خود گرفتآن در ميان هن  و در هند، اعتقاد به )٤٢/۱
 .)٢٠فاخوري،  :ـ نک(

يكي از تقسيمات آن كه در بحث مورد . تناسخ به اقسام مختلفي تقسيم شده است
 سبحاني، :ـ نک(نظر ما بايد به آن پرداخته شود، تقسيم تناسخ به سه قسم ذيل است 

 ).۳۰۱ـ۴/۲۹۹
و از ) در همين دنيا(ر  ديگ انتقال نفس، پس از مرگ، از بدني به بدني:تناسخ مطلق

 نفس هرگز از بدن ،طبق اين نظريه. نهايت طور تا بي  به بدن سوم و همين بدن دوم
اين . شود گردد و همواره در همين دنيا از بدني به بدن ديگر منتقل مي مجرد نمي

كه  را آن را به گروه اندكي از حكماشود و صد نظريه تمام نفوس انساني را شامل مي
 .)٩/٧ اسفار، :ـ نک(دهد  ترين سطح علمي قرار دارند، نسبت مي ينيدر پا

 انتقال نفوسي كه از جهت علمي يا عملي ناقصند، پس از مرگ، به بدن :تناسخ  نزولي
؛ )كه مسخ نام دارد(؛ يا بدن حيواني )شود  در اين صورت نسخ ناميده ميكه(انساني 
) كه به آن رسخ گويند(اجسام جامد  به صورتيا ) شود كه فسخ خوانده مي (ييا گياه

 .اند مادامي كه كامل نشده
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كساني شامل  ، بلكه تنهاشود ها را شامل نمي  انسانةبنابراين، تناسخ نزولي هم
از نظر زماني نيز محدود است، زيرا مادامي اين گونه تناسخ، . شود كه ناقصند مي

دف از تناسخ اين است كه نفوس  ه،طبق اين نظريه. اند ادامه دارد كه نفوس كامل نشده
گردد، بلكه به عالم   اگر انساني كامل شد، ديگر به دنيا باز نميبنا بر اينكامل شوند، 

دهد  نسبت مي" بودا"سهروردي اين نظريه را به . دشوعقلي و مأل اعلي متصل مي
 .)٢/٢٠٤ ،سهروردي :ـ نک(

ي و از بدن حيواني به بدن  انتقال نفس نباتي از گياه به بدن حيوان:تناسخ صعودي
گيرد و بعد از نابود  ترين گياه تعلق مي  نفس ابتدا به سادهه،طبق اين نظري. انساني

 ةپس از آن كه در گياهان به انداز. كند تري انتقال پيدا مي شدن آن گياه، به گياه پيچيده
ن حيوان شود و پس از مرگ آ ترين حيوان منتقل مي كافي پيچيدگي يافت، به بدن ساده

هاي  طور درجات كمال را در بدن يابد و همين تري تعلق مي به بدن حيوان كامل
 نفوس ة هم،اين قسم تناسخ. يابد سپس به بدن انساني انتقال مي. كند حيوانات طي مي

شود، ولي از نظر زماني محدود است و بعد از مرگ انسان، نفس انساني  را شامل مي
 حركت جوهري نفس اين است كه ة اين نظريه با نظريتفاوت. گردد به دنيا باز مي

يابد، ولي   يك تغيير واحد تدريجي از جسم تا نفس مجرد تحقق مي،درحركت جوهري
 . در اين نظريه چندين تغيير دفعي منفصل به دنبال هم قرار دارند

 ةترين ادل اكنون كه تعريف و اقسام تناسخ دانسته شد، به نقد و بررسي مهم
 تمام ةكنيم كه براي اثبات استحال اي شروع مي ابتدا از ادله. پردازيم تناسخ مياستحاله 

 يكي از ةپردازيم كه تنها استحال اي مي اقسام تناسخ اقامه شده است و سپس به ادله
 اثبات تناسخ صرف ة از طرح ادل،در اين مقاله. كند  تناسخ را اثبات ميةگان اقسام سه
ل قائلين به تناسخ بسيار ضعيف است و نيازي به نقد و يال د:شود، زيرا اوالً نظر مي

ها  ها، صدرا به تفصيل به بيان و رّد آن  آنة فالسفه و از جمل: ثانياً؛بررسي ندارد
 در بحث مورد نظر ما كه : ثالثاً؛)٢٦ـ٩/٤٧، اسفارصدرالمتألهين،  :ـ نک(اند  پرداخته
 تناسخ است، نه بين ة و استحال تناسخ و رجعت است، تنافي ظاهري بين رجعتةمسأل

 استحاله تناسخ بررسي شود، تا معلوم شود كدام ة بايد ادل از اين رورجعت و تناسخ،
  ؟ها صحيح است و در صورت صحت با اعتقاد به رجعت تنافي دارد، يا نه يك از آن
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 ترين ادله استحاله تمام اقسام تناسخ شرح و نقد مهم
 ةدليل مشهور براي اثبات استحال) ٢٣٥ ،شواهد :ـ نک( مالصدرا ةبه گفت  ـدليل اول
 تناسخ اين است كه ةالزم: ، دليلي است كه ابن سينا اين گونه بيان كرده استتناسخ

يك بدن داراي دو نفس باشد، زيرا به مجرد اين كه بدن قابليت و استعداد پذيرش نفس 
شود، زيرا   افاضه ميبه آن بدن نفس) واهب الصور(را واجد شود، از طرف عقل فعال 

عقل فعال در فعل خود هيچ گونه عجز و بخلي ندارد و بدن نيز براي دريافت نفس 
عالوه بر . قابليت دارد، لذا محال است از طرف عقل فعال به آن بدن نفس افاضه نگردد

بنابراين، يك بدن . گيرد نفس مذكور، نفس ديگري نيز در اثر تناسخ به آن بدن تعلق مي
راي دو نفس باشد، در حالي كه هر بدني تنها يك نفس دارد، زيرا نفس مدبر بايد دا

بدن است و اگر دو نفس به يك بدن تعلق داشته باشند، بايد هر دو نفس در آن بدن 
تصرف تدبيري داشته باشند و آن بدن بايد تحت فرمان هر دو نفس قرار داشته باشد 

س قرار دارد و از يك مبدأ دستور و حال آن كه هر بدني تنها تحت فرمان يك نف
 .)٣/٣٥٦سينا،  ابن :ـ نک(گيرد  مي

سينا اقامه كرده است، ولي تنها بر  اين دليل را هر چند ابن  ـنقد و بررسي دليل اول
 حركت جوهري نفس از جسم تا تجرد تام ةاساس نظريه اتحاد عاقل و معقول يا نظري

دو نظريه، اين دليل هم باطل خواهد در صورت انكار اين . دليل صحيح و تامي است
بر نظريه اتحاد عاقل و معقول، نفسي كه  براي مثال، هفتاد سال است كه به  بنا .بود

بدني تعلق دارد و در اين مدت علوم و ملكات بسياري را كسب كرده است، از نظر 
ماهيت نوعي و صورت جوهري غير از آن نفسي است كه هفتاد سال قبل به آن بدن 

هر يك از صور ادراكي در نفس حلول كرده، از اتحاد آن با نفس . ق گرفته استتعل
ها به بدني تعلق داشته  بنابراين، نفسي كه سال. شود ماهيت نوعي جديدي حاصل مي

است، پس از مرگ آن شخص، معقول نيست كه به بدني تعلق بگيرد كه تازه داراي 
 اگر فرض شود كه طفل دراستعداد پذيرش نفس شده است؛ به عبارت بهتر، 

كند، طفل  ماه استعداد قبول نفس انساني را پيدا مي رحم مادر، پس از گذشت چهار
 بنا بر اينمستعد نفسي است كه هيچ علمي نداشته باشد و ) رحم مادر در(چهارماهه 

اگر در اين صورت، شود،   چنين نفسي به بدن آن طفل افاضه مي،از طرف عقل فعال
از نظر ماهيت نوعي غير از آن نفس است، در اثر تناسخ به بدن طفل نفس ديگري كه 
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 مهم اين است كه بدن طفل ةنكت. مذكور تعلق بگيرد، آن بدن بايد داراي دو نفس باشد
چهارماهه مستعد قبول نفسي است كه از نظر ماهيت نوعي غير از نفسي است كه 

 از طرف واهب الصور ، طفلدر اثر استعداد بدن. ها به بدني تعلق داشته است سال
 . يابد شود و در اثر تناسخ نفس ديگري به آن بدن تعلق مي  نفسي افاضه ميةبالضرور

نفسي كه مراتبي از تجرد معقول نيست  حركت جوهري، ةهمچنين بر اساس نظري
را طي كرده و نسبت به كماالتي به فعليت رسيده است، به قوه بازگردد و بار ديگر به 

بنا به فرض در زماني (جسم در اثر حركت جوهري . ارماهه تعلق بگيردبدن طفل چه
شود و  رسد كه نفس انساني مي اي ميبه مرحله) شود ماهه مي كه طفل در رحم چهار

چنين . شود دهد و مراتبي از تجرد را واجد مي بعد از آن به حركت جوهري ادامه مي
ي يها رماهه تعلق بگيرد، بايد فعليت، باز به بدن طفل چهاگ پس از مرنفسي اگر بخواهد

بنابراين، محال است . ي كنديرا كه به دست آورده است، از دست بدهد و سير قهقرا
نفسي كه در اثر مرگ از بدني جدا گشته است، همان نفسي شود كه به بدن طفل 
چهارماهه تعلق داشته است، زيرا چنين امري مستلزم خروج شيء از فعليت به قوه 

ماهه غير از نفسي است كه پس از مرگ از  نون كه واضح شد نفس طفل چهاراك. است
شود كه نفس دوم اگر در اثر تناسخ به بدن طفل  بدن جدا شده است ، معلوم مي

 . چهارماهه تعلق بگيرد، مستلزم اين است كه يك بدن داراي دو نفس باشد
نظريه مذكور را به سينا هر دو  چنانكه ابن( مذكور ةدر صورت انكار هر دو نظري

) در اثر مرگ(، هيچ محذوري ندارد كه نفس جدا شده از بدن )شدت انكار كرده است
همان نفسي شود كه در ابتدا، به بدن طفل چهارماهه تعلق داشته است، زيرا اين تبديل 
و تحول تنها مستلزم اين است كه نفس علوم و ملكات خود را كه عوارضي بيش 

بدن .  و از دست دادن عوارض در اثر مرگ هيچ مانعي نداردنيستند، از دست بدهد
 واهب الصور بالضروره بنا بر اينطفل چهارماهه استعداد قبول نفس انساني را دارد، 

عقل فعال براي اين كار همان طور كه مي تواند . به آن بدن بايد نفس انساني عطا كند
ر بدني ديگر بوده است، استفاده تواند از نفسي كه قبالً د نفس جديدي ايجاد كند، مي

كند و چنين امري چنانكه در نقد و بررسي دليل چهارم خواهد آمد، مستلزم تعطيل در 
  . نفس نيست
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 ية مهم الزم است كه دليل ابن سينا بر اساس يكي از دو نظرةدر پايان ذكر اين نكت
 چهارماهه  به بدن طفل،س از مرگكند كه محال است نفس پ  تنها اثبات مي،مذكور

، پس از ه براي مثال هفتاد سال،بدن انساني )به طريق اعجاز( اما چنانچه ،تعلق بگيرد
شود، به طوري كه آن بدن  ها از مرگ وي گذشته است، دوباره بازسازي  آن كه سال

مستعد قبول نفس گردد، هيچ محذوري ندارد كه همان نفس هفتادساله بار ديگر به اين 
 مذكور، چون بدني كه مستعد ة گيرد، حتي بر اساس دو نظريبدن هفتادساله تعلق

 همان نفس هفتادساله، بدون اين كه پسپذيرش نفس است، بدني است هفتادساله، 
تواند بار ديگر هاي خود را از دست بدهد يا از علوم و ملكات خود جدا گردد، مي فعليت

 كردن مردگان توسط  زندهةكه در معجز چنان. به آن بدن هفتاد ساله تعلق گيرد
شود، قبل از زنده شدن، داراي  اي كه زنده مي ، بدون شك مرده)ع (حضرت عيسي

استعداد قبول نفس شده است، زيرا اگر داراي چنين استعدادي نباشد، محال است 
بدن مرده چون استعداد مذكور را واجد شده است، بالضروره . نفس به آن تعلق گيرد

سي به آن افاضه شود، اما الزم نيست حتماً نفس جديدي به از طرف عقل فعال بايد نف
 آن افاضه گردد، بلكه همان نفسي كه از آن بدن جدا شده است، بار ديگر به آن

 . گيرد تعلق مي
 ةاين دليل را ابن سينا بالفاصله پس از ذكر دليل قبلي، براي اثبات استحال ـ دليل دوم

توان آن را به صورت  ح محقق طوسي، ميتناسخ اقامه كرده است و با توجه به شر
اگر تناسخ باطل نباشد، نفسي كه در اثر تناسخ به بدن دوم متعلق  :ذيل بيان كرد

شود، به  يا در همان زماني كه بدن اول نابود مي: شود، از سه حال خارج نيست مي
 . گيرد؛ يا قبل از نابود شدن بدن اول يا بعد از آن بدن دوم تعلق مي
زمان با نابود شدن بدن اول، به بدن دوم متعلق شود، از  كه نفس همدر صورتي

گيرد، حادث  يا بدن دوم در همان زماني كه نفس به آن تعلق مي: دو حال خارج نيست
اگر در همان زمان حادث شود، از سه حال خارج . شود يا قبالً حادث شده است مي

هاي دوم  شوند، با تعداد بدن جدا ميهاي اول  يا همواره تعداد نفوسي كه از بدن: نيست
ها از  ها بيشتر است يا برعكس، تعداد بدن مساوي است؛ يا تعداد نفوس از تعداد بدن

 .تعداد نفوس بيشتر است
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هاي دوم مساوي  شوند، با تعداد بدن هاي اول جدا مي اگر تعداد نفوسي كه از بدن
يا آيد و حال آن كه چنين زمان با مرگ يك شخص، شخص ديگري به دنباشد، بايد هم

 . نيست
هاي دوم بيشتر  شوند، از تعداد بدن هاي اول جدا مي اگر تعداد نفوسي كه از بدن

باشد، ناچار بايد چند نفس به يك بدن متعلق شود و در اين صورت از دو حال خارج 
 استحقاق يكساني براي تعلق به آن بدن واحد دارند و يا ، آن نفوسةيا هم: نيست
گيرند  ها به آن بدن تعلق مي  آنةاگر يكسان باشد، يا هم. ها مختلف است قاق آناستح

 و در نتيجه آن بدن بيش از يك نفس خواهد داشت و حال آن كه وحدت نفس در
شود و در نتيجه هيچ كدام از  فلسفه اثبات شده است؛ يا بين آن نفوس تمانع واقع مي

يابد و حال  رت ديگر، اصالً تناسخي تحقق نميگيرد و به عبا ها به آن بدن تعلق نمي آن
 . دهد ايم كه تناسخ رخ مي آن كه اين خالف فرض است، زيرا فرض كرده

ها مختلف باشد، نفوسي كه استحقاق بيشتري دارند، به بدن دوم  اگر استحقاق آن
 . مانند و اين هم خلف فرض است گيرند و بقيه نفوس از تناسخ باز مي تعلق مي

شوند، بيشتر  هاي اول جدا مي هاي دوم از تعداد نفوسي كه از بدن د بدناگر تعدا
گيرد و حال آن كه  يا يك نفس به چندين بدن تعلق مي: باشد، از سه حال خارج نيست

ها، با اين كه داراي  تعلق يك نفس به بيش از يك بدن محال است؛ يا برخي از بدن
انند و حال آن كه چنين امري محال م اند، بدون نفس باقي مي استعداد پذيرش نفس

شود،  زيرا اگر قابليت بدن تام باشد، حتماً به آن از طرف عقل فعال نفس عطا مي(است 
يا آن نفوس به ) چون عقل فعال در فاعليت خود تام است و هيچ عجز و بخلي ندارد

ال شود و ح ها نفوس جديدي خلق مي گيرد و براي بقيه بدن ها تعلق مي برخي از بدن
اند و هيچ يك  ها يكسان آن كه چنين امري مستلزم ترجيح بدون مرجح است، زيرا بدن

ها و نه بقيه و همچنين   تعلق اين نفوس به برخي از بدنپسبر ديگري ترجيحي ندارد، 
 . ها، ترجيح بدون مرجح است ها و نه ساير بدن ايجاد نفوس جديد براي برخي از آن

ني متعلق شود كه قبالً وجود داشته است، از دو حال اگر نفس در اثر تناسخ به بد
در . يا آن بدن داراي نفس ديگري بوده است يا نفسي نداشته است: خارج نيست

يكي نفسي كه قبالً داشته است (آيد يك بدن داراي  دو نفس باشد  صورت اول الزم مي
آيد   الزم ميدر صورت دوم). و ديگري نفسي كه در اثر تناسخ به آن تعلق يافته است
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آن بدن با اين كه براي تعلق نفس قابليت داشته است، مدتي بدون نفس معطل باشد و 
 .  تعطيل محال است،حال آن كه در نظام عالم

شود  اگر نفس مدتي بعد از جدا شدن از بدن اول به بدن دوم تعلق گيرد، معلوم مي
 تناسخ نيازي ة به نظريين، بنا بر اتواند مجرد از بدن وجود داشته باشد كه نفس مي

عالوه بر اين، اگر تعلق آن نفس به بدن دوم به استعداد و قابليت آن بدن . نيست
يكي نفسي كه در اثر استعداد و (مشروط باشد، بايد آن بدن داراي دو نفس باشد 

و اگر ) شود و ديگري نفس تناسخ يافته قابليت از طرف عقل فعال به آن عطا مي
هاي ديگر  لق نفس به بدن دوم در زماني خاص و نه در زمانمشروط نباشد، تع

ها نسبت به آن يكسان  ترجيح بدون مرجح خواهد بود، زيرا در اين صورت تمام زمان
  .)۳۵۹ـ۳۵۶ همان،(است 

اين دليل هر چند همراه با دليل قبلي براي ابطال تناسخ ذكر   ـنقد و بررسي دليل دوم
كند، نه تمام   تناسخ مطلق را اثبات ميةا استحال تنه،شده است، ولي بر فرض صحت

زمان با نابود شدن بدن اول، گانه آن را، زيرا در مورد صورتي كه نفس هم اقسام سه
گيرد كه در همان زمان تعلق نفس به آن، حادث شده است و  به بدن دومي تعلق مي

هاي دوم است، گفته شده  هاي اول بيشتر از تعداد بدن تعداد نفوس جدا شده از بدن
است كه ناچار بايد چند نفس به يك بدن متعلق شود و اين فرض كه برخي از نفوس 

از اينجا معلوم . د و بقيه از تناسخ بازمانند، خالف فرض دانسته شده استتناسخ يابن
شود تناسخي كه در اين استدالل ابطال شده است، تناسخ مطلق است، زيرا تنها بر  مي

اساس نظريه تناسخ مطلق است كه همواره تمام نفوس در همين دنيا از بدني جدا و به 
بر اساس . تواند از بدن مجرد باشد نفسي نميگردند و هرگز هيچ  بدني ديگر متعلق مي

ها  گردند، بلكه برخي از آن نظريه تناسخ صعودي يا نزولي تمام نفوس به بدن باز نمي
 تناسخ برخي از نفوس و بازماندن برخي ،بنا بر اين .شوند به عالم مجردات ملحق مي
 . ديگر خالف فرض نيست

جدا شدن از بدن اول به بدن دوم همچنين در مورد صورتي كه نفس مدتي بعد از 
تواند مجرد از بدن وجود داشته باشد، به  تعلق گيرد، گفته شده است كه چون نفس مي

كننده تنها شود كه استدالل از اين عبارت هم معلوم مي.  تناسخ نيازي نيستةنظري
 . تناسخ مطلق را در نظر داشته است
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: گويد ، ميوجه به حركت جوهريمت عرشي و با تصدرا تحت عنوان حك ـدليل سوم 
، حيواني و انساني را طي نفس جسماني الحدوث است و سپس به تدريج مراتب نباتي

زماني كه مرتبه انساني براي نفس فعليت يافت، محال است كه از آن فعليت به . كند مي
 دانيم از طرف ديگر مي. مرتبه نباتي رجوع كند، زيرا رجوع از فعليت به قوه محال است

. ، استعداد صورتي بيش ازصورت نباتي ندارد، مادامي كه در رحم استكه جنين
بعد از مرگ و جدا شدن (بنابراين، الزمه تناسخ نفس انساني و تعلق مجدد آن به جنين 

اين است كه نفس از فعليت به قوه رجوع كند و چنين رجوعي محال است، ) از بدن اول
 .)٢٣٤،  شواهدلمتألهين،صدرا :ـ نک(حال است  تناسخ نيز مپس

 اگر بپذيريم كه جنين در ابتداي تكون داراي صورت :اوالً ـنقد و بررسي دليل سوم 
نباتي است، بدون شك بعد از رشد و طي مراحلي واجد استعداد پذيرش نفس انساني 

 چند ماه قبل از تولد ؛ يعنيگي،چهارماهدر  جنين  كهشود معموالً گفته مي(گردد  مي
گردد، ولي اگر اين مطلب را نپذيريم، ناچار بايد بپذيريم   انساني مستعد ميبراي نفس

زماني كه بدن طفل ). گردد كه طفل، چند ماه بعد از تولد، واجد استعداد نفس انساني مي
 اين كه تواند به آن بدن تعلق گيرد، بدون داراي اين استعداد شد، نفس تناسخ يافته مي

 بر  فرض :ثانياً؛ ساني تنزل يابد و به نفس نباتي رجوع كندالزم باشد از فعليت نفس ان
 تعلق مجدد نفس انساني را به جنين ةتنزل و قبول صحت اين دليل، اين دليل استحال

 ةكند، نه تعلق مجدد آن را به بدن انساني كامل، از اين رو اين دليل به مسأل اثبات مي
 . كامل، ارتباطي ندارد رجعت كه بازگشت نفس انساني به بدن انساني است 

 )شامل هر سه قسم(اسخ به طور عام مالصدرا براي ابطال تنـ دليل چهارم 
 تعلق آن به بدن دوم است و ة جدا شدن نفس از بدن اول غير از لحظةلحظ«: گويد مي
  تناسخ اين است كه نفسةبنابراين، الزم. اي زماني قرار دارد هر دو لحظه بين

 مذكور از تدبير بدن بازماند و معطل باشد و حال آن كه ةو لحظدر فاصله زماني بين د
 كه نفسيت نفس) مالصدرا(بر مبناي ما  اين برهان بنا. در طبيعت تعطيل محال است

 ».اي عارض بر آن، تمام است دانيم و نه اضافه را نحوه وجود خاص آن مي
 .)٩/١٢ ،، اسفارصدرالمتألهين :ـ نک(

اي كه از بدن اول جدا  حظه نفس ممكن است در همان ل:اوالً ـ نقد و بررسي دليل چهارم
. دز تدبير بدن معطل نباش هيچ زماني ا،، به بدن دوم تعلق گيرد و در نتيجهشود مي
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بنابراين، تناسخ مستلزم تعطيل نفس در مدتي از زمان نيست، بلكه تنها مستلزم تعطيل 
 مورد موجودات زماني آنچه در. اي محال نيست در لحظه و آن است و چنين الزمه

محال است، اين است كه آن موجود در اين عالم مدتي از زمان معطل باشد، تا بتوان 
اگر نفسي تنها در يك لحظه معطل باشد . خلقت آن در آن مدت خالف حكمت است: گفت

آن نفس در : توان گفت ، مي)با توجه به اين كه لحظه هيچ گونه بعد و امتدادي ندارد(
طول عمر خود به تدبير بدن پرداخته و در نتيجه خلقت آن هرگز بيهوده نبوده تمام 
 تعلق ة مفارقت نفس از بدن اول غير از لحظة بر فرض كه الزم باشد لحظ:ثانياً؛ است

 زماني بين اين دو لحظه از تدبير بدن ة نفس در فاصل،آن به بدن دوم باشد و در نتيجه
اني چون به بدن تعلق ندارد، موجود مجرد تام  زمةمعطل باشد، نفس در اين فاصل

ة نفسيت نفس نحو. شود است و عدم تدبير بدن باعث تعطيل وجود عقل نمي) عقل(
وجود نفس است؛ يعني، نفس مادامي كه نفس است، ضرورتاً در بدن تصرف دارد،  

 وجود خاص آن نيست و به دليل ةولي در صورتي كه عقل گردد، ديگر نفسيت نحو
وجود آن لغو و بيهوده است، بلكه عقل مادامي كه : توان گفت صرف در بدن نميعدم ت

عقل است، محال است در بدن تصرف كند ، هر چند ممكن است دوباره نفس گردد و 
تدبير بدن فعلي است كه .  وجود خاص آن خواهد شدةدر اين صورت، باز نفسيت نحو

تدبير (صدور اين فعل . ن گرددشود، نه عرضي كه عارض آ از موجود مجرد صادر مي
طي است از قبيل  تحقق بدن مستعد و در صورت تحقق آن يمشروط به شرا) بدن
 اين گردد و ط، اين فعل از موجود مجرد صادر و در نتيجه عقل به نفس تبديل مييشرا

ي فرموده است، مبطل تجرد نفس و مستلزم رجوع از يبازگشت چنانكه عالمه طباطبا
بنا بر نيست، زيرا نفس قبل از قطع ارتباطش از بدن مجرد بوده است و فعليت به قوه 

تواند برگردد و روابطي  نفس مي.  آن به بدن منافاتي با تجردش نداردة تعلق دوباراين
را كه با بدن داشته، دوباره به دست آورد؛ قوا و ادوات بدن را مجدداً به كار اندازد و 

 سابق برساند، ةاي فوق مرحل فعال جديد به مرحله اةحاالت و ملكات خود را به واسط
 ه قوه انجامگرد از حال كمال به نقص و از فعل ب بدون اين كه سير نزولي و عقب

 .)١/٢١٠، ييطباطبا :ـ نک(داده باشد 
هاي ديگري متعلق  هاي فعلي، به بدن اگر نفوس انساني قبل از تعلق به بدنـ دليل پنجم 

ها را به خاطر داشته باشند و حال آن كه هيچ نفسي  به آن بدنبودند، اكنون بايد تعلق 
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بنابراين، تناسخ قطعاً . آورد كه قبالً، در اين دنيا، به بدني تعلق داشته است به خاطر نمي
: يميگو نقيض تالي واضح است و براي اثبات تالزم بين مقدم و تالي مي. باطل است

نابراين، اگر نفسي يك عمر به تدبير ب. شود تكرار فعل موجب رسوخ آن در نفس مي
بدني مشغول باشد، هرگز فراموش نخواهد كرد كه به آن بدن تعلق داشته است و اين 

 . شود علم در آن نفس كامالً راسخ مي
 تعلق نفس به آن ي مطالب در حافظه به بقايبقا كه شايد  گفته شودممكن است

، تمام خاطراتي كه س از بدني خاصبعد از قطع تعلق نفبدن مشروط باشد و در نتيجه 
همچنين احتمال . آن نفس در طول مدت تعلقش به آن بدن داشته است، فراموش گردد

دارد كثرت اشتغال و شدت اهتمامي كه نفس به تدبير بدن فعلي دارد، خاطرات گذشته 
 . را از ياد او برده باشد

شود،   به آن اشاره مي"من"نفس انساني كه با : شود در جواب احتمال اول گفته مي
در صورت . نياز از اين بدن يا همين بدن است؛ يا امري متقوم به اين بدن يا امري بي

اول و دوم تناسخ قطعاً محال خواهد بود، زيرا در اين دو صورت معقول نيست گفته 
در صورت سوم، . شود نفس انساني از بدن قبلي جدا و به بدن ديگري متعلق مي: شود

پذيرد و در اثر تكرار فعل، آن علوم در   علوم را مي،نياز است ز بدن بيچون نفس ا
 نابود شدن بدن هيچ آسيبي به علومگردد، از اين رو  جوهر نفس راسخ مي

كه عالم  شود، بدون اين زند و تنها محل فعل نابود مي رسوخ يافته در نفس نمي
 . اي ببيند صدمه

ن در مواقع بسياري در حالت صحت، انسا: شود در جواب احتمال دوم گفته مي
نفس در چنين حالتي كمتر به تدبير امور بدن اشتغال . برد فراغت و آرامش به سر مي

اي را حل و علوم دقيقي دارد و تا حدي فارغ است، از اين رو قادر است مطالب پيچيده
يابد، ولي هرگز  نفس در آن حالت خود را با علم حضوري مي. كندرا استنباط 

از اينجا  .آورد اي از حيات قبلي و تعلق به بدني ديگر به ياد نمي چكترين خاطرهكو
 شود كه اشتغال به تدبير بدن مانع از يادآوري خاطرات حيات قبلي معلوم مي

 .)٢٠٨ـ٧/١٠رازي ،  :ـ نک(نشده است 
 رسوخ علوم در نفس، هر قدر هم عميق باشد، موجب :اوالً ـ نقد و بررسي دليل پنجم

اگر طبق نظر مشهور، علوم حصولي را . ها از نفس محال شود شود كه زوال آن نمي
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اعراضي عارض بر نفس بدانيم، هر چند اين اعراض در نفس راسخ شده باشند، چون 
 ةاين دليل تنها بر مبناي نظري. ها از نفس ممكن خواهد بود آن اند، زوال اعراضي مفارق

شوند  زيرا بر اين مبنا علوم با نفس متحد مياتحاد عالم و معلوم دليل صحيحي است، 
  ؛ها محال خواهد بود ها از نفس و فراموش كردن آن و در نتيجه زوال آن

، اين دليل هرگز م و معلوم و بر فرض صحت اين دليلبر نظريه اتحاد عال  بنا:ثانياً
قبالً در دانند كه ي كه رجعت خواهند كرد، مييها ، زيرا انسانكند رجعت را ابطال نمي
اي از حيات قبلي   خاطرهكهتوان گفت  ها نمي  آن اند يا الاقل در مورد دنيا زندگي كرده

 ؛ندارند
كند، بلكه به مواردي اختصاص دارد كه   اين دليل مطلق تناسخ را ابطال نمي:ثالثاً

 تناسخ نزولي را كه طبق آن، ، از اين رو.نفس تناسخ يافته به بدن انساني تعلق گيرد
كند، زيرا در مورد  شود، ابطال نمي  از بدن انساني به بدن حيواني منتقل مينفس

 .اي از حيات قبلي ندارند  خاطره كهتوان گفت حيوانات نمي
 

  قسمي از اقسام تناسخة استحالةترين ادل شرح و نقد مهم
  تناسخ نزولية استحالةادل
 :كند دو دليل براي ابطال تناسخ نزولي ذكر مي الصدرام

زمان با مرگ هر انساني، حيواني  الزمه تناسخ نزولي اين است كه هم ـيل اولدل
 .)١٣ /٩ ،اسفار صدرالمتألهين، :ـ نک( صامت به وجود آيد و حال آن كه چنين نيست

 تمام صور نوعيه و نفوس متوجه غايات وجودي خودند و پيوسته ـدليل دوم 
نفس مادامي كه به بدن تعلق دارد، . شود ها به فعليت تبديل مي ها و استعدادهاي آن قوه

شقي ) در آخرت(گردد، خواه آن نفس  تر و شديدتر مي به تدريج از نظر وجودي قوي
نيازي از تعلق به ماده  شدت و قوت وجودي هم موجب بي. باشد و خواه سعيد

گردد ، زيرا   تناسخ نزولي ابطال ميةبا توجه به حركت تكاملي مذكور ، نظري. شود مي
ها شدت و قوت  زمه تناسخ نزولي اين است كه نفوس اشقيا پس از آن كه وجود آنال

هاي حيواني تعلق  نياز شد و از آن جدا گرديد، دوباره به بدن  از تعلق به بدن بي،يافت
خالف حركت تكاملي ) از شدت به ضعف(اين حركت . ها نيازمند شود گيرد و به آن

 .)١٦همان، : نكـ (ست حاكم بر نفوس و طبايع عالم مادي ا
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  تناسخ نزوليةاستحالة نقد و بررسي ادل
 الزم است عبارت مالصدرا به اين صورت :اوالً: توان گفت در مورد دليل اول مي

الزمه تناسخ نزولي اين است كه همزمان با به دنيا آمدن حيواني : "اصالح شود
هاي كامل تناسخ  نسان تناسخ نزولي نفوس اة، زيرا در نظري"صامت، انساني فوت كند

هاي فوت شده  بنابراين، تعداد انسان. گيرند هاي حيواني تعلق نمي كنند و به بدن نمي
زمان با هم: توان گفت بايد از تعداد حيوانات  به دنيا آمده بيشتر باشد و در نتيجه نمي

  ; آيد نساني، بايد حيواني به وجودمرگ هر ا
كند كه   كساني را ابطال ميةالذكر، تنها نظري  اين دليل پس از اصالح فوق:ثانياً
هاي حيواني و نباتي  االبواب براي حيات تمام بدن بدن انسان را باب" بودا "همانند 

هاي انساني و از آنجا به حيوانات و گياهان  نفوس ابتدا وارد بدن: گويند دانند و مي مي
آيد، نفس آن قبالً در  وجود ميبنابراين، هر حيواني و يا گياهي كه به . شوند منتقل مي

كند، زيرا طبق اين  اين دليل به خوبي اين نظريه را ابطال مي. بدن انساني بوده است
هاي فوت شده كمتر  نظريه تعداد حيوانات و گياهان به وجود آمده بايد از تعداد انسان

آن است، اما ها برابر  ليونيباشد و حال آن كه نه تنها از آن كمتر نيست، بلكه همواره م
 تناسخ نزولي را ابطال كند ةتواند نظريه آن دسته از قائلين به نظري اين دليل هرگز نمي

شوند  هاي انساني منتقل مي نفوس غير كامل بعد از مرگ تنها به بدن گويند كه مي
نفوس غير كامل به حيوانات و گياهان نيز منتقل : يا ممكن است بگويند) ٨همان، : نكـ (

االبواب براي حيات حيوانات و گياهان نيست، بلكه   ولي بدن انسان بابشوند، مي
آيند و به عبارت ديگر، نفوس  نفوس حيواني و گياهي از طرق ديگري هم به وجود مي

واضح است كه . شوند ها منتقل مي برخي از حيوانات و گياهان از طريق تناسخ به آن
 .  كندتواند ابطال دليل مذكور اين دو نظريه را نمي

صحت دليل دوم بر اين نظريه مبتني است كه بالضروره تمام حركات نفوس و 
ها از ضعف به شدت است و محال است  طبايع عالم مادي اشتدادي و تمام تغييرات آن

اين نظريه قابل خدشه است، زيرا درست است كه . تغييري از قوت به ضعف باشد
تر و  شود و فعليت از قوه قوي ميل يدرحركت، شيء از قوه خارج و به فعليت نا

ل شدن به فعليت مذكور بدون از دست دادن ي نا،شديدتر است، ولي در موارد بسياري
فعليت قبلي ممكن نيست و چه بسا فعليت قبلي از فعليتي كه در اثر حركت به آن نائل 
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تر شود؛   متحرك در اثر حركت ضعيف،تر و شديدتر باشد و در نتيجه ، قويشود مي
شود، هر چند  اي مثال، گياهي كه به خاكستر يا درختي كه به چوب تبديل ميبر

صورت جمادي ةيابد و فعليت صورت جمادي از قو صورت جمادي براي آن فعليت مي
تر و شديدتر است، ولي فعليت صورت جمادي مستلزم از دست دادن صورت  قوي

حركت مذكور  باالتر از صورت جمادي است، نباتي است و چون صورت نباتي
 . تضعفي است

 ةدر پايان ذكر اين نكته الزم است كه دو دليل مذكور بر فرض صحت، نظري
گيرد، نه به بدن  كنند، زيرا نفس در رجعت به بدن انساني تعلق مي رجعت را ابطال نمي

شود، بلكه به برخي از نفوس اختصاص دارد،   نفوس نميةحيواني و رجعت شامل هم
هاي فوت شده  ودن تعداد حيوانات به وجود آمده از تعداد انسان بيشتر باز اين رو

همچنين رجعت مستلزم حركت تضعفي .  رجعت نداردةگونه تناقضي با مسأل هيچ
نيست، زيرا در رجعت، نفسي كه به بدن انساني تعلق داشته و به تدبير و تصرف در 

ت، مدتي در آن بدن آن پرداخته و در مدت تعلق به آن بدن راه كمال را طي كرده اس
پردازد، تا ادامه راه  كند و به تدبير آن مي كند و سپس به آن بدن رجوع مي تصرف نمي
 .كندكمال را طي 

  
  تناسخ صعوديةدليل استحال

اگر در ماده . يا مجرد است و يا منطبع در ماده: نفس حيواني از دو حال خارج نيست
، زيرا صور و ديگر محال خواهد بومنطبع باشد، انتقال آن از يك بدن به بدن د

اگر .  ديگري منتقل شوندةاند، محال است از آن ماده به ماد اعراضي كه در ماده منطبع
و شهويه است و اين دو نفس حيواني مجرد باشد، كمال نفس حيواني به قواي غضبيه 

شوند و محال است موجب ترقي  د كه موجب خلود در اجسام مي هستن ييقوه هم قوا
اگر بر انسان مسلط شوند، انسان را  اين دو قوه .  انسانيت شوندةوان و نيل به مرتبحي

كنند، پس چگونه ممكن است موجب ترقي از حيوانيت به   انسانيت ساقط ميةاز مرتب
بنابراين، اگر نفس حيواني مجرد هم باشد، چون فاقد عامل ! انسانيت شوند؟ة مرتب

 .)٢٢ـ٣همان،  (خ صعودي محال خواهد بود  انسانيت است، تناسةترقي به مرتب
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  تناسخ صعوديةنقد و بررسي دليل استحال
 مذكور ندارد و اين دو قوه انسان را از ةي برتر از دو قويدرست است كه حيوان قوا

كنند و تنها با تسلط بر اين دو قوه است كه انسان در انسانيت باقي  انسانيت ساقط مي
ن به نظريه بخش مباشري است كه از نظر  قائال لت هستيماند، ولي حيوان داراي ع مي

اين موجود مجرد تام كه . ، عقل فعالديگرانالنوع حيوان است و از نظر  مثل همان رب
 ةتواند عامل ترقي آن باشد و موجب شود حيوان به مرتب فاعل الهي حيوان است، مي

 .  مذكور تسلط دارندة قول گردد؛ يعني، داراي قواي برتري گردد كه بر دويانسانيت نا
اي بر صحت  الذكر بر فرض صحت ، به هيچ وجه خدشه واضح است كه دليل فوق

كند، زيرا در رجعت ، نفس انساني پس از جدا شدن از بدن، دوباره به  رجعت وارد نمي
 . گردد، نه اين كه نفس حيواني به بدن انساني منتقل گردد همان بدن بازمي

 
 مطلق تناسخ ة استحالةادل

 تناسخ مطلق، نفس انساني همواره در همين دنيا از بدني به بدني ديگر ةطبق نظري
 ، اثبات معادة تمام ادلاز اين روشود،  شود و هرگز به جهاني ديگر وارد نمي منتقل مي

 همچنين، نفس از دو حال خارج .)٤/٣٠٢، سبحاني :ـ نک(كند  اين نظريه را ابطال مي
اگر در ماده منطبع باشد، چنانكه گذشت، . ه است يا مجرديا منطبع در ماد: نيست

اگر مجرد باشد، عنايت الهي اقتضا . انتقال آن از بدني به بدن ديگر محال خواهد بود
كمال نفس مجرد از نظر علمي به . ل گردديكند كه نفس مجرد به كمال اليق خود نا مي

 ين كهد و از نظر عملي به اگرد) داراي صور تمام موجودات(اين است كه عقل مستفاد 
 تا زماني كه در زندان دنيا .خالي شود  نفس،ل اخالقيي و از رذا، منقطع از تعلقات

شود، هرگز به ملكوت اعلي واصل  محبوس است و از بدني به بدن ديگر منتقل مي
بنابراين، تناسخ مطلق خالف . نخواهد شد و از كمال اليق به خود باز خواهد ماند

 .)٩/٧، اسفارصدرالمتألهين،  :ـ نک(ي است عنايت اله
 )ع(و امام رضا ) ع(توان به رواياتي از امام صادق  الذكر مي در تأييد مطالب فوق

 اند  منكر بهشت و جهنم محسوب شده،ن به تناسخاشاره كرد كه در آن روايات قائال
 .)٣٣/ ٦١ ،٤/٣٢٠ ،مجلسي :ـ نک(

كند، زيرا   رجعت را ابطال نميةوق نظري فة الزم به ذكر است كه هيچ يك از ادل
 .  رجعت نه در مقابل اعتقاد به معاد است و نه خالف عنايت الهيةنظري
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ةلي

 نتيجه
 تناسخ مورد نقد و ةترين ادله استحال در اين مقاله پس از اشاره به رجعت، مهم

 معلوم شد كه ، تناسخة دليل عام استحال پنجدر نقد و بررسي. بررسي قرار گرفت
 اتحاد ةسينا اقامه شده است، ولي تنها بر اساس نظريل اول هر چند از طرف ابندلي

  حركت جوهري دليل صحيحي است و در صورت صحت،،هعاقل و معقول يا نظري
دليل دوم بر فرض صحت، تنها تناسخ مطلق را . كندتواند نظريه رجعت را ابطال  نمي

 ؛ باطل است:دليل سوم اوالً. را)  آنشامل تمام اقسام(كند، نه مطلق تناسخ  ابطال مي
دليل چهارم به دو جهت .  رجعت نداردة بر فرض صحت، هيچ ارتباطي با نظري:ثانياً

 اتحاد عاقل و معقول دليل صحيحي است و ةدليل پنجم تنها بر اساس نظري. باطل است
ال تواند تمام اقسام تناسخ را ابطال كند، همان طور كه از ابط در صورت صحت، نمي

 . رجعت ناتوان است
ن  برخي از قائالي تناسخ نزولي معلوم شد كه دليل اول آراة استحالةدر مورد ادل

 اشتدادي بودن تمام ةكند و دليل دوم چون بر نظري به تناسخ نزولي را ابطال نمي
حركات نفوس و طبايع عالم مادي مبتني است، باطل است و هيچ يك از اين دو دليل 

 .كند نميرجعت را ابطال 
 تناسخ صعودي معلوم شد كه اين دليل باطل است و ةبا نقد و بررسي دليل استحال

 . كند  رجعت وارد نميةاي به نظري بر فرض صحت، هيچ خدشه
تناسخ مطلق، اثبات شد كه تناسخ مطلق باطل است و ة  استحالةدر پايان با بيان ادل

 ةين ادله نيز به هيچ وجه نظريكند، ولي ا روايات نيز همين قسم تناسخ را نفي مي
 . كند رجعت را ابطال نمي
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Abstract 

In this article, first of all, the thesis of Rajah has been proved by 
revealed proofs and then, in dealing with metempsychosis, its most 
important proofs of absurdity are being investigated by critical 
analyses. Concentrating on the premises and requirements of these 
proofs, they are criticized by new and initiative objections and it is 
resulted that: 1-None of them invalidates the conviction of Rajah. 2-
Regarding five proofs of absurdity of all kinds of metempsychosis, the 
first proof is valid, but only on the foundation of either the thesis of 
substantial movement or the thesis of union of the intelligent with the 
intelligible,the second proof invalidates only absolute 
metempsychosis, the fifth proof, on the foundation of the thesis of 
union of the intelligent with the intelligible invalidates only some 
kinds of metempsychosis, the two other proofs are invalid. The proofs 
of absurdity of absolute metempsychosis are valid and the first proof 
of the two proofs of absurdity of descendant metempsychosis 
invalidates only some views of supporters of this kind of 
metempsychosis. The second proof of absurdity of descendant 
metempsychosis and the proof of absurdity of ascendant 
metempsychosis are both invalid. 
 

Keywords Soul, Intellect, Rajah, Metempsychosis, Union of the intelligent with 
the intelligible, Substantial movement. 
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