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تناسخ، انتقال روح پس از مرگ از جسمى به جسم د�گر است، خواه جسم دوم جسم انسان باشد
metempsychosis و tansmigration)  Ïخواه جـسم ح+وان �ا گـ+اه �ا جمـاد. در زبان انگل+سى، واژه
meta+psyche ِانتقـال روح به بدن انسان �ا حـ+وان به كـار مى(رود و از واژه  �ونانى Ïكه غـالبًا درباره
:روح، نفس+دوباره، گـرفتـه شده است، مـتداول(تـر�ن واژه(ها براى اشاره به ا�ن مـفهـوم است.
(واژه(هاى د�گر عبارتند از rebirth  به معناى تولد دوباره( كـه ب+شتـر در اد�ان هندى به(كار مى(رود،
reincarnatio به معناى جتـسد دوباره، palingenesis از �ونانى: palin+genesis به معناى تكو�ن+

دوباره و metensomatosis (از واژهÏ �ونانى به معناى  meta+soma جسم+دوباره.) در منابع اسالمى
عالوه بر اصطـالح تناسخ، گاه از واژه(هاى د�گرى چون عـود، نقل �ا انتقال نـفس و رجعت روح
(كه البـته با رجـعت اصطالحى در نزد ش+ـعه مـتفـاوت است) استـفاده شده است. چهـار اصطالح
نَسخ، مَسخ، رسخ و فسخ معموالً اقسام تناسخ شمرده شده(اند و به ترت+ب بر انتقال روح انسان به
جـسم انسـان ،ح+ـوان، گـ+اه و جـمـاد داللت دارند (ا�جى، ٣٧٤؛ تهـانوى، ذ�ل واژه «تناسخ»؛

براى تعار�_ د�گر، نك: ابن(حزم، ١٦٥/١؛ حلى، ٣٩٩؛ سبزوارى، ١٩٥/٥). 
اصطالح تناسخ معموًال جامع همهÏ اقسام پ+ش(گفتـه است. دو قسم تناسخ صعودى و نزولى
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ـاال و به عكس به كار برده(اند. براى مثال انتقال روح از را ن+ز براى اشاره به س+ر از مراتب پا�+ن به ب
ـناسخ نزولى است و عكس آن، تناسـخ صـعـودى نام دارد. تناسخ جـسم انسـان به جـسم گـ+ـاه، ت
هم(چن+ن به معناى فـرا(رفنت از جسم انسانى ـ(براى مثـال تعلق �افنت به اجرام سماوى �ا تـبد�ل شدن

به مالئك(ـ  به كار رفته است (طبرسى، ٣٤٤/٢؛ ا�جى، همان(جا، مالصدرا، ٤٣٨/٣).
صـورت(هاى مخـتلفى از اعـتـقاد به تناسخ از قـد�م(تر�ن ا�ام در سـراسـر جهـان وجـود داشتـه
است. سابقهÏ ا�ن اعتقـاد حتى بنا به شواهدى ـ(البتـه بحث(انگ+ز(ـ ممكن است به دورهÏ پار�نه سنگى
باز گـردد. در مـ+ـان جــوامع مـتـمـدن، هند از قـد�مـى(تر�ن منابع ا�ن اعـتـقــاد است. در آ�+ن(هاى
مـخـتل_ هـندى، از جـمله آ�+ن بودا، هنـدو، جـا�ن و سـ+ك، از د�رباز صـورت(هـاى مـتنوعى از
تناسخ را�ج بوده است (نك: ابور�حـان ب+رونى، حتقـ�ق ماللهند). امروزه ن+ـز تأث+ر و جـاذبهÏ آ�+ن
بوداست كـه اهمـ+ت مفـهـوم تناسخ را هم در سطح فـرهنگ عـمـومى و هم در مـباحث تخـصـصى
فلسـفـهÏ د�ن كـه عـمـدتاً ناظر به مـسـ+ـحـ+ت بوده، افـزا�ش داده است. �ـونان+ـان باسـتـان تناسخ را
مى(شناخـتند، اما خـاسـتگاه ا�ن اعتـقـاد در م+ـان آنان به درستـى معلوم ن+ـست. �ونان+ـان خاسـتگاه
اعـتقـاد به تناسخ  را مـصـر مى(دانستنـد، البتـه دربارهÏ صـحت ا�ن انتسـاب ترد�د وجـود دارد (براى
اطالعــات ب+ــشـتــر، نك: دا�رةاملعــارف د�ن، ذ�ل مـدخلِ Transmigration و Reincarnation؛

 .(Transmigration, Greek and Roman دا�رةاملعارف د�ن و اخالق، ذ�ل
افالطون ـ(احتـماالً به پ+روى از سنت ف+ـثاغورثى(ـ(اورفه(اى(ـ فـرض تناسخ را در چند رساله از
جمله فا�دون، فدروس، جمهور و ت+مائوس مطرح كرد. هم+ن سنّت از افالطون به نوافالطون+ان
و گنوسـ+ان (Gnostics) منتـقل شـد. در مسـ+ـح+ـت فرقـه(هاى مـختـل_ گنوستـ+ك مـانند كـاتارها
(Cathars) از جمله فرقهÏ آلب+گائ+ان (Albigenses) و مانو�ان، آن را ادامه دادند. در جهان اسالم،
رواج فلسفهÏ �ونان و ن+ز تأث+ـر و حضور مانو�ت از اسبـاب تداوم آن نزد ف+لسوفانى چون مـحمد بن
Ïزكـر�اى رازى و احتـماالً االهى دانانى چون ابن ابـى(العوجـاء شد (براى تفـص+ل قـول رازى درباره
تناسخ نك: محـمدابن زكر�اى رازى، ٢٨٤ـ٢٨٦؛ ٩٦ـ٩٧؛ ابوحـامت رازى، ١٢، ٦٢). هم+ن
جر�ان نزد �هود�ان از طر�ق مـانو�ت و فلسفهÏ نوافالطونى بر اهل قباله اثر نهاد (نك: دا�رةاملعارف
Gil- دا�رةاملعـارف �هـود، ذ�ل ،Transmigration د�ن، همـان(جـا دا�رةاملعـارف د�ن و اخـالق، ذ�ل

gul؛ شولم، ٢٤٢ـ٢٤٣، ٢٥٠، ٢٨٠ـ٢٨٤).

تناسخ �ك مفهوم مرتبط با سرنوشت پس از مرگ است. پس از مرگ، �ا انسان فنا مى(شود،
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�ا روحى مسـتقل از جسم كه با مـرگ جسم منى(م+رد بقـاى انسان را به صورت مجـرد و بدون جسم
تضم+ن مى(كند، �ا بقاى انسان از طر�ق اعاده جسم �ا از طر�ق رستاخ+ز روح و جسم با هم در روز
قـ+امت تـأم+ن مى(شـود و �ا روح در همـ+ن دن+ـا در بدن(هاى مـتعـدد به حـ+ات خـود ادامـه مى(دهد.
هم(چن+ن با توجه به بحث عالم مثال نزد بعضى ف+لـسوفان اسالمى، مى(توان فرض كرد كه انسان از
طر�ق بدنى مـثالى بقا داشـته باشـد. البتـه، با�د توجه داشت كـه هرچند باور به ح+ـات پس از مرگ
عموماً متضمن اعتقاد به امرى غ+ر جسمانى و جدا از بدن مادى بوده است، باور به روح به معنا�ى
كه در غرب و جهان اسالم وجود دارد الزمهÏ تناسخ ن+ست، چنان كه در مكتب تراوادا در آ�+ن بودا

.(Transmigration نك: دا�رةاملعارف د�ن، ذ�ل) ه+چ جوهر نفسانى پا�دارى وجود ندارد
 هستهÏ مفهوم تناسخ همان حضور روح در جهان جسمانى پس از مرگ است، اما علل و دال�ل
ـتل_ فكرى بس+ار متنوع است. اصوالً از آن(جا كه تناسخ اعتقاد به آن و كاركرد آن در نظام(هاى مخ
در زمـ+نه(هاى مـتـفاوتى شكـل گرفـتـه است، ادلهÏ رد �ا اثبـات آن ن+ز مـتنوع و تابع زمـ+نهÏ تكو�ن آن
بوده(اند. دربارهÏ بسـ+ارى از مـعتـقدان به تنـاسخ منى(توان از دل+ل اعتـقاد سـخن گـفت، بلكه با�د به
اسباب و علل رجوع كرد. ا�ن امر به و�ژه دربارهÏ فرهنگ(هاى ابتدا�ى مصداق دارد. جاندارپندارى
(animism) �ا نسبت دادن نفس به اش+اء غ+ـر جاندار از عللى است كه زم+نهÏ روانى ا�ن اعتقاد را در
مـ+ان مـردمـان بدوى ا�جـاد كرده است. هم(چنـ+ن تناسخ در ارتبـاط با نگرش بدوى به دورى بودن

سرشت وجود كه مستلزم بازگشت ن+اكان به زندگى است، پد�د آمده است.
 آموزهÏ سرشت دورى وجود در مراحل متأخرتر فرهنگى نـ+ز نزد بس+ارى از معتقدان به تناسخ
مشاهده مى(شـود؛ براى مثال اور�گن، متكلم مسـ+حى قرن سوم، هم به تناسخ معـتقد است و هم
به تكرار دا�ره(وار رخدادها (دا�رةاملعارف كـاتول�ك، ذ�ل Origen و metempsychosis). در م+ـان
اقوام ابتـدا�ى به و(�ژه در استـرال+اى مـركزى و غرب آفـر�قا تناسخ با تـومت+سم (Totemism) و ك+ش
پرسـتش ن+ـاكـان همـراه است كـه �كى از عـلل آن شـبـاهت نسل(هاست، امـرى كـه مـوجب تصـور
ـ+ن به صورت اخالف خود مى(شده است. در فرهنگ(هاى پ+ـشرفته(تر تناسخ در بازگشت نسل پ+ش
زم+نه(اى اخالقى بسط مى(�ابد. وضع خـوب �ا بد هركس در زندگى، نت+جهÏ اعمال او در زندگى �ا
زندگى(هاى سابق خود او تلقى مى(شـود. در آ�+ن هندو حتى خود فرا�ند تناسخ نوعى ك+ـفر شمرده
مى(شـود كـه با�د از آن گـر�خـت (براى اطالعـات ب+ـشـتـر، نك: دا�رةاملعـارف د�ن و اخـالق، ذ�ل

.(Transmigration, introductory and primitive
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علت و غا�ت و نحوهÏ حتقق جـر�ان تناسخ ن+ز مـتنوع است. در بعضى صـورت(هاى تناسخ،
تأك+ـد بر انتقال روح انسان به جـسم انسان د�گر است، اما صورت(هاى د�گرى هـم وجود دارد كه
انتـقـال به بدن حـ+ـوان �ـا گـ+ـاه �ا جـمـاد را در بر مى(گـ+ـرد. هم(چن+ن به(رغـم آن(چه در آغـاز به نظر
مى(رسد، تناسخ مستلزم وجـود پ+ش+ن روح، �عنى قِدَم آن ن+ست؛ برخى معتقـدان به تناسخ معتقد
به حدوث روح بوده(اند و حـتى برخى از تناسخ+ـان جهان اسالم به مـعاد جسمـانى اعتقاد داشـته(اند
(نك: ابن(مرتضى، ٧٤، فخر رازى، ١، ٢٠١/٧). دربارهÏ زمان رخ دادن تناسخ عق+دهÏ را�ج آن
است كه بالفـاصله پس از مرگ صـورت مى(گ+رد، امـا ا�ن امر به معـناى رخ دادن آن بر روى زم+ن
ن+ـست، ز�را تناسخ مى(تواند در مكان د�گرى مـثل آسـمان واقع شـود. عالوه بر ا�ن، در مـواردى
Ïتناسخ فـرض مى(شود. ا�ن فـرض(ها و امكان(ها فرضـ+ه Ïمرگ و حلظه Ïموقت مـ+ان حلظه Ïك دوره�
.(Reincarnation نك: دا�رةاملعارف فلسفه، ذ�ل) تناسخ را از ابطال(پذ�رى جتربى مصون مى(دارد
�كى از عام(تر�ن و عمـده(تر�ن زم+نه(هاى اعتقاد به تناسخ، تصـور اصالت روح و نفى دخالت
جـسم در هو�ت انسـان است. در آ�+ـن(هاى هندى، در تفكر اورفـه(اى فـ+ـثـاغـورثى و از آن(جـا نزد
افالطون و نوافالطون+ان و در بس+ارى فرقه(هاى گنوست+ك چن+ن تصورى مشاهده مى(شود. مطابق
ا�ن تصور، انسـان همان روح �ا نفس مـجردى است كه در جـسم مادى اسـ+ر است و وقتى حـ+ات
حق+قى مى(�ابد كه از ق+د تن رها گردد. بر ا�ن اساس، كسى كه پاكى و جترد الزم براى چنان ح+اتى
را در طول زندگى دن+ـوى خـود كـسـب نكند به ناچار از جـهـان مـعنوى باز منـى(مـاند و به جـسم باز
مى(گردد تا زمانى كه به متامى تزك+ه شود. در مقابل، اد�ان ابراه+مى بر مبناى نگرش خود به وجود
انسان كه مشعر بر اهم+ت توأمان جسم و روح در هو�ت انسان است، از رستاخ+ز �ا معاد جسمانى
دفاع كـرده و تناسخ را رد كرده(اند. لفظ و مـفهوم تناسخ در قـرآن ن+امـده است و اصطالح مسخ از

اقسام تناسخ، با مفهوم قرآنى مسخ متفاوت است. 
مـسخ در قــرآن بر مـعنا�ى داللت دارد كــه در زبان انگل+ـسـى با لفظ metamorphosis نشـان داده
مى(شـود و تغ+ـ+ر شكل جـسم انسان به صـورت ح+ـوان را مى(رسـاند. ا�ن شبـاهت لفظى موجب شـده
است كه بعضى از معتقدان به تناسخ، براى تأ�+د عق+دهÏ خود به آ�ات حاكى از مسخ استناد كنند. با ا�ن
ـ+ر خطى تار�خ و ح+ات انسان(ها چنان روشن است كـه ناسازگارى حال، تعال+م قرآن دربارهÏ معاد و س
آن با تناسخ را بـراى مـسلمـانان راست(كـ+ش، مــسلّم كـرده است. با رواج اعـتـقـاد به تـناسخ در مـ+ـان
مـسلمانان كـه از نخسـت+ن سـده(هاى هجـرى و در م+ـان غُالة آغـاز مى(شود، روا�ات و احـاد�ث ناظر به
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ـ+عه به تناسخ اشاره شده و اعتـقاد به آن محكوم شده تناسخ ن+ز پد�د آمده است. در روا�ات اهل سنت و ش
ـ+عى «من قال/دان بالتناسخ فـهو كافـر» از ا�ن جمله است (براى منونهÏ احاد�ث ش+عى است. حد�ث ش
نك: صـــدوق، ٢١٨/١؛ حــر عــامـلى، ٣٤١/٢٨؛ مــجـلسى، ٣٢٠/٤ـ٣٢١، ١٧٦/١٠ـ١٧٧،

١٣٦/٢٥، ٢٧٣؛ براى منونهÏ احاد�ث اهل سنت نك: جصاص ٥٥/٢؛ ابن(حجر، ١٥٥/٢).
ـازگارى آن با اصل معاد جسمانى، بهشت و از حلاظ نقل در مس+ح+ت ن+ز تناسخ به سبب ناس
دوزخ، و رستگارى ابدى به واسطهÏ مرگ مس+ح، مطرود است. جروم قد�س/ ه+رونوموس (حـ
٣٤٧ـ٤٢٠م)، از آباى كل+سـا، تناسخ را به عنوان اعتـقاد سرى برخى فـرقه(هاى زمـان خود مطرح
كـرده و آن را مغـا�ر صـر�ح عـقا�د كـاتول+كى هـمچـون رسـتگارى ابدى خـوانده است. اگوسـتـ+ن
قد�ـس (٣٥٤ـ٤٣٠) ن+ز در كـتابى بر ضـد مانو�ان تناسخ را مـورد استـهزاء قـرار مى(دهد. در مـ+ان
نخـسـت+ن مـدافـعـان مسـ+ـح+ـت تنها اور�ـگن تناسخ را پذ�رفـته اسـت، اما با�د توجـه داشت كـه او
مى(كوش+ـد تا فلسفهÏ نوافالطونى را با مـس+ـح+ت پ+وند بزند و از ا�ن(رو اعـتقاد او بـه تناسخ كه حتت
تأث+ر سنت افالطونى است نسبتى  با اصـول عقا�د مس+حى ندارد (نك: دا�رةاملعارف كاتول�ك، ذ�ل
Metempsychosis, Christian Ages و Gilgul)؛ راهنمــاى فلسـفــه% د�ن، ٥٥٦(ـ(٥٦٨). دربارهÏ �هـود

هرچند تعال+م ا�شان دربارهÏ ح+ـات پس از مرگ مبـهم(تر است، به نحو كلى مى(توان همـ+ن موضع را
Transmigration, Western Monothestic Relig- مــشـاهده كــرد (نك: دا�رةاملعــارف د�ن، ذ�ل

.(Gilgul ؛ دا�رةاملعارف �هود، ذ�لions

�كى د�گر از زمـ+نه(هاى اعـتقـاد به تناسخ، فرض وجـود امـرى االهى در جسم به و�ژه جـسم
انسان است كه كاركرد اجتماعى ـ س+اسى داشتـه است. غالة، نخست+ن معتقدان به تناسخ در م+ان
مـسلمانان، تناسخ را ب+ـشتـر به معنـاى خاص انتـقال روح االهى در ائمـه در نظر داشتند. چنان(كـه
ـ+ده ثقفى (م. ٦٨ق) روح االهى در وجود پ+امـبر اكرم ك+سـان+ه �ا مختار�ه، پ+ـروان مختاربن ابوعب
حلول كـرده و از پ+ـامبـر(ص) به حـضـرت على و حـسن+ن(عل+ـهم السالم) مـنتقل شـده و سـپس به
محـمدبن حنف+ـه رس+ده اسـت. فرقه(هاى مـختل_ منشعب از ا�نان، مـثل حارث+ـه،حرب+ه، ب+ـان+ه و
د�گر فرقـه(هاى غالة، مثل خطابـ+ه و جناح+ـه و مخمـسه به تناسخ روح االهى در امام خـود معتـقد
بودند (اشـعرى قـمى، ٢٦، ٣٩، ٥٩؛ ابواحلـسن اشـعرى، ٦؛ بغـدادى، ١، ٢٧٢(ـ(٢٧٣؛ براى
ـتى و اشعرى قمى، صفحات متعدد).البتـه، اعتقاد به تناسخ به معناى اطالعات ب+شتر نك: نوبخ
مــتــداول آن ن+ــز در غـالة د�ـده مى(شــود (براى منونه نك: اشــعــرى قــمى، ٤٤(ـ(٤٥، ٤٨(ـ(٤٩،
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ابواحلسن اشعـرى، ٤٦). فرقه(هاى غالى غالباً داعـ+ه(هاى س+اسى داشتند. ظاهراً عـق+ده به تناسخ
با شـروع طغ+ـان(هاى قومـى بر ضد سلطه اعـراب و شورش(هاى اعـراب بر حكام امـوى و عبـاسى
رواج وسـ+ـعى �افت. پ+ـروان ابومـسلم خـراسانى و املقـنع و بابك خـرّم(د�ن، جمـلگى اهل تناسخ
شمرده شده(اند (نك: ابن كث+ر، ٨١/١٠، ١٤٢، ١٥٤، ٢٧٠؛ ابن خلدون، ١٨٥/٣، ٢٠٦).
مى(توان حدس زد كه فرض وجود نوعى فرهÏ ا�زدى در رهبر شورش براى تضم+ن دوام آن ضرورى
بوده است. ا�ن عنصر برتر با مرگ رهبر لزوماً به رهبر بعدى منتقل مى(شده است. روح االهى كه
غـالة در امام خـود مى(پنداشتـند منونه(اى از هم+ن مـعناست. هم(چنان(كـه دربارهÏ بابك آورده(اند كه
مدعى بود روح جاو�دان  رهبـر فرقهÏ (س+اسى ـ د�نى خـرم(د�نان، به او منتقل شده است (ابن ند�م،
٤٠٧؛ مقـدسى، ١١٥/٦). در نحله(هاى شـعوبى مـتأخر ن+ـز قوت اعـتقـاد به تناسخٍ ممكن است
حاصل همـ+ن امر بوده باشـد. در دوره(هاى متـأخر اسالمـى، فرقه(هاى جـعلى و التقـاطى معـموال
ـان، نقطو�ان، پس+خان+ان و اهل حق (نك: دبستان مذاهب، تناسخى بوده(اند، از جمله آذرك+وان+

.(Tanasukh ٢٧٥/١- ٢٧٦؛ ذكاوتى، ٦٢- ٧٣؛ دا�رة املعارف اسالم،١،ذ�ل
�كى د�گر از زم+نه(هاى عامى كـه به انحاء مختل_، هم در متون قـد�م كالم و فلسفه و هم در
مباحث جد�د فلسفهÏ د�ن، در ارتبا�ط با تناسخ وجود دارد، مسئلهÏ شرور و عدل االهى است. در
ا�ن جـهـان كودكـان و حـ+ـوانات بى(گناه رجن مى(برند، انسـان(ها در شـرا�ط نابرابر زاده مى(شـوند،
مصائب فج+ع براى انسان(هاى ن+كوكار واقع مى(شود و انسان(هاى بدكار در آسا�ش و نعمت به سر
مى(برند. نظر�هÏ تناسخ در پى توجـ+ه ا�ن شـرور و رفع تعارض آن با عـدل االهى است. مطابق ا�ن
نظر�ـه هر كـسـى در زندگى ثمــرهÏ  كــردار خـود را مـى(ب+ند، آســا�ش، ثروت و ســالمت حــاصل

ن+كوكارى فرد در زندگى گذشته است و متامى مصائب و آالم حاصل كردارهاى ناپسند اوست.
بر ا�ن نگرش دو دسته نقد وارد است. دستهÏ اول به نحوهÏ تب++ن شرور در نظر�هÏ تناسخ مربوط
مى(شود. ا�ن نظر�ه توج+ه وجود شرور را مشروط به استحقاق فرد براى پ+ش آمدن آن مى(كند و از
هم+ن رو شرور  را نتا�ج عمل خود فرد مى شمرد. در مقابل چن+ن رو�كردى از چند منظر مى(توان
استـدالل كرد. نخست اعتـقاد كسـانى چون افالطون و بعضى فـ+لسوفان اسالمى است كـه اصوًال
شـر را امـر عـدمى مى(شـمـرند و به ا�ن ترت+ـب صـورت مسـئـله را پاك مى(كنند. از آن(جـا كـه دفـاع
مستدل از خود ا�ن تلقى چندان آسان ن+ـست، براى چالش با نگرش معتقدان به تناسخ ن+ز منى(توان
آن را برهان قـاطعـى شـمـرد. منونهÏ نقـد د�گرى كــه به همـ+ن ترت+ب ناشى از نـگاه خـاص به شـرور
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است، تلقى متكلمان اشعرى در جهان اسالم است. مطابق مـوضع اشاعره تع++ن عقالنى حسن و
قـبح امـور پذ�رفـتـه ن+ـست، از ا�ن روحـتى منى(توان رجن بردن اطفـال بى(گناه را بد شـمـرد تا اصـالً
ن+ازى بـه توج+ه آن بـاشد(نك: بغدادى، ٢٤١؛ جـو�نى، ٢٨٦؛ البتـه اشاعـره ادله(اى هم در برابر
ـال عضدالد�ن ا�جى لزوم �ادآورى زندگى گذشـته را مطرح كرده است. تناسخ آورده(اند، براى مث
(نك: ا�جى، ٢٦١؛ ن+ز بغدادى، همان، ٢٣٥؛ شهـرستانى، ٣٩٥). ضع_ ا�ن تلقى كه ناشى
از طرد اسـتدالل است ن+ـاز به توض+ح ندارد. امـا د�گر متكلمـان مسلمـان در ا�ن باره دال�لى اقـامه
كـرده(اند كـه مهم(تر�ـن آنها توجـ+ـه مـعـتزله در مـسـئلهÏ آالم و مـصائـب است. به نظر مـعتـزله و ن+ـز
متكلمـان ش+عى چون؛ شـ+خ طوسى و عالمه حلى، خـدا ممكن است براى امتحـان انسان �ا براى
دفع ضرر �ا جلب مـنفعتى مـترتب بر �ك مصـ+بت، او را به آن مصـ+بت گـرفتار كند. هر سـه مورد
ـ+ه رجن(هاى انسان �ا هر موجود بى(گناه د�گرى منحصراً اسـتحقاق خود نشان مى(دهد كه شرط توج

او ن+ست و به ا�ن ترت+ب ن+ازى به نظر�هÏ تناسخ پد�د منى(آ�د. 
هم(چن+ن قـول به اعـواض مى(تواند وجـود رجن(ها را توجـ+ـه كند، خـدا در عـوض هر رجنى به
انسـان پاداشى در ا�ن جـهان �ـا جهـان د�گر مى(دهد (نك: قـاضى عـبـداجلبـار، ٤٠٥/١٣ـ٤٣٠؛
شـ+خ طوسى، ٧ـ(٨٨). دسـتـهÏ دوم نقـد، توفــ+ق فـرض تناسخ در توجـ+ـه شــرور را به ز�ر سـؤال
مى(برد. به(رغم سخن ماكس وبر كه تناسخ را منسجم(تر�ن نظر�هÏ عدل االهى در سراسر تار�خ بشر
خوانده است (نك: دا�رةاملعارف د�ن، ذ�ل Transmigration)، مفهوم تناسخ با مشكالت بن+اد�نى
در توجـ+ـه شــرور رو به(روست. تناسخ ـ(در ظاهر(ـ تـوضـ+ح مى(دهد كـه چرا مــثـالً فـرد «ال_» در
خانواده(اى فـق+ـر و با شرا�ط جسـمانى نامطلوب به دن+ـا آمده است، امـا منى(تواند به(طور كلى اصل
وجود شـر را توج+ه كند. عالوه بر ا�ن، هـمان(طور كه ن+ن+ان اسـمارت (دا�رةاملعارف فلسـفه، ذ�ل
Reincarnation) ب+ان مى(كند، صرف ا�ن نكته كه مفـهوم تناسخ بتواند شرور را تب++ن كند، هرچند

امت+ازى براى آن محسوب مى(شود منـى(تواند دل+ل پذ�رفنت آن باشد، چرا كه اصوالً منى(توان فرض+ه(اى
را تنها به صرف نتا�ج مثبت مترتب بر آن و بدون داشنت دال�ل متقن در اثبات آن پذ�رفت. 

از سوى د�گر، هم(چـنان كه جان ه+ك، فـ+لسوف مـعاصر، اشـاره كرده است (٣٣٥ـ٣٣٦)
مـفهـوم تناسخ نـابرابرى(هاى انسـان(ها در هنگام تولد را توضـ+ح منى(دهد بلكه آن را تا ابد به تـأخ+ـر
مى(اندازد، ز�را شـرا�ـط كنونى را براسـاس �ك زندگـى سـابق توجـ+ـه مى(كنـد و شـرا�ط آن زندگى
سـابق را ن+ز براسـاس زندگى قـبل(تر و همـ+ن(طور تا بى(نهـا�ت. ا�ن امر شـا�د در جـهت تأ�+د ِقـدَم
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نفس به كار ب+ا�د، اما دربارهÏ مسئلهÏ شر به نت+ـجه(اى منى(اجنامد. صورت ا�ن استـدالل به استداللى
كه متكلمان اسـالمى در ردّ تناسخ آورده(اند شب+ه است. متكلمان مسلمان ن+ـز به مبدأ فرا�ند تناسخ
توجـه كرده(اند و بـراى آن علتى خواسـتـه(اند. تناسـخ+ـان ـ(از جـمله دو فرقـهÏ نصـ+ر�ه و دروز�ه كـه
امـروزه ن+ــز حـضـور دارند (نك: ابوعــزالد�ن، ١٤٦ـ١٤٧؛ الهـفت الـشـر�0، ٤٩ـ٥١) (عـمـومـاً
عـصـ+ـان و گناه در زندگى پ+ـشـ+ن را سـبب تناسـخ معـرفى مـى(كـردند. مـتكلمـان در مـقـابل چن+ن
استدالل مى(كردند كه اگر هر رجنى حفظ ك+فر گناه باشد، آن امرى كه سبب گناه شده است، �عنى
نخسـت+ن تكل+فى كـه گناه(كاران با تن زدن از آن دچار معصـ+ت شده(اند، توج+ـه(ناپذ�ر خواهد بود،
ز�را تكل+_ در هر حال همراه با رجن و مشقت است و ا�ن مـسئله به دور منتهى خواهد شد (قاضى

عبداجلبار، ٤١٩/١٣؛ همو، ٤٨٨/٢؛ جو�نى، ٢٨٠ـ٢٨١؛ شهرستانى، ٣٩٥/٢).
قـد�م بودن روح،(�ا به تعبـ+ر فلسـفى نفس، به نظر بسـ+ارى از مـتكلمـان و بعضى فـ+لسوفـان
اسالمـى مقـدمهÏ نظر�هÏ تناسخ است. از همـ+ن(رو، �كى از اسـتدالل(هـاى آنان در برابر ا�ن نظر�ه،
نفى قِدَم و اثبات �ا مفروض گرفنت حـدوث نفس بوده است. �كى از استدالل(هاى مهم ابن(س+نا از
هم+ن نوع است. به زعم او وقتى بدن كـامالً آماده شده باشد نفس بالضـروره حادث مى(شود. ا�ن
امر هرگـز بر سب+ل بخت و اتفـاق ن+ست؛ �عنى همواره به مـحض حدوث مزاج، استـعداد در�افت
نفس در بدن پـد�د مى(آ�د. حـال اگــر تناسخ را بپــذ�ر�م، الزم مى(آ�د كـه �ـك بدن داراى دو نفس
باشـد؛ �كى نفسى كـه به سبب اسـتـعداد بدن و به مـحض حدوث مـزاج از جانب عـقل فعـال به آن
افاضـه شده است، د�گرى نفـسى كه از راه تناسخ وارد آن شـده است. چن+ن وضعـى مردود است
ز�را هر موجود زنده(اى نفس خود را واحد احـساس مى(كند. هم(چن+ن منى(توان فرض كرد كه نفس
ـاهى نداشته باشد و خود آن نفس هم به خود آگاه دومى در كار باشد كه موجود زنده نسبت به آن آگ
نباشد و اشتغالى به بدن نداشته باشد، ز�را پ+وند نفس و بدن فقط به صورت عالقهÏ اشتغالى ممكن
است؛ �عنى نوع پ+ـوند و عالقـهÏ نفس با بدن به نحـوى است كـه نفس در بدن تصرف و آن را تدب+ـر
مى(كند و بدن از نفس اثر مى(پذ�رد، بنابرا�ن موجود زنده همواره به نفس مدبّر و متصرف خودآگاه

است (ابن(س+نا، ٣٨٦/٣ـ٣٨٧؛ ١٠٨/٤ـ١٠٩؛ ٢/،٣٥٦/٣؛ ٣١٨/١ـ٣٢٠).
مـشائ+ـان عمـوماً ا�ن دلـ+ل را پذ�رفتـه و آن را در ردّ تناسخ تكرار كـرده(اند. ا�ن دل+ل در م+ـان

متكلمان ن+ز رواج داشته است (براى منونه، نك: شهرستانى، ٣٩٦/٢؛ حلى، ٢٠٣).
با ا�ن حال ضع_ اسـتدالل ابن(س+نا را بس+ارى از متـكلمان و ف+لسوفان در�افتـه(اند. فخر رازى
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آن را دور صر�ح مى(خواند، چرا كه حدوث نفس را براساس لزوم تناسخ و بطالن تناسخ را با مسلّم
ـ++ن مى(كند. ابن(س+نا براى اثبات ا�ن(كه تناسخ محـال است، استدالل مى(كند گرفنت حدوث نفس تب
كه نفس حـادث است نه قد�م، در حـالى(كه تناسخ ـ(البـته به زعم ابن(سـ+نا(ـ مستلزم قِـدَم نفس است؛
ـات حدوث نفس استدالل مى(كند كه اگـر نفس قد�م باشد تناسخ اما از طرف د�گر خود وى براى اثب

الزم مى(آ�د (نك: فخر رازى، ٢٠٢/٧،٢ـ(٢٠٨؛ ن+ز ا�جى، ٢٦١؛ كاتبى قزو�نى، ٣٧٦).
نقد مالصدرا از تناسخ منونهÏ د�گرى از نقد براسـاس مبانى خاص فلسـفى است. مالصدرا،
بر مبناى نظر�هÏ حركت جوهرى، نحوهÏ ا�جاد و بقاى نفس را به گـونه(اى تعر�_ مى(كند كه تناسخ
مطلقاً ناممكن مى(شـود. طبق ا�ن نظر�ه نفس و بدن در ابتداى حدوث خـود امورى بالقوه(و داراى
حركت جـوهرى ذاتى هستند. م+ـان نفس و بدن �ك ترك+ب احتادى طبـ+عى وجود دارد كـه موجب
مى(شود هر دو با هم از قوه بـه فعل برسند. نفوس، جملگى در مـدت ح+ات جسمـانى خود از قوه
به فعل مى(رسند و بر حـسب اعمال ن+ك �ا بد خـود نوعى حتصل و فعل+ـت مى(�ابند، چه ا�ن حتصل
و فـعل+ت در سعـادت باشد چه در شـقاوت. بنابرا�ـن، وقتى نفس بالفـعل شد مـحال است كـه بار
د�گر در حـد قوهÏ مـحض شـود، هم(چنان(كـه مـحـال است حـ+ـوان پس از بلوغ به مـرحلهÏ نطفـه باز
گردد. حـركت جوهرى به قـسر �ا به طبع، به اراده و �ـا به اتفاق، بازگـشت(پذ�ر ن+ست. حـال اگر
نفس تناسخ(�افته(اى به بدنى تعلق بگ+رد، چه آن بدن در حالت جن+نى باشد چه غ+ر آن، الزم مى(آ�د
كـه نفس بالـفـعل و بدن بالقـوه باشــد كـه ا�ن امـر مـحـال است (مــالصـدرا، ٢/٩،١ـ٣). به نظر
مـالصدرا ا�ن بـرهان عامى است كـه همـهÏ اقـسـام تناسخ را از جـهت نزول �ا صـعـود باطل مى(كند

(براى تقر�ر هم+ن استدالل با ب+ان فلسفهÏ مشاء، نك: همان، ٣/٩).
در اقامهÏ برهان به نفع تناسخ ن+ز استـفاده از مبانى اثبات نشده مـشهود است. منونهÏ ا�ن مطلب
را هم در آ�+ن هندو و هم در آ�+ن بودا مى(�اب+م. به اعتقاد هندوان نفوس ازلى و ابدى(اند، اما بنا به
طبـ+ـعت خود همـواره مـالزم بدن(اند. بنابرا�ن، با�د فـرا�ند تناسخ در كـار باشـد تا هم جـاودانگى

نفس حفظ شود و هم نفس از بدن جدا�ى نگ+رد.
 استدالل بودا�ى به ا�ن ترت+ب است: همهÏ احوال، معلَّلْ به عللى مقـدم بر خود هستند؛ برخى
احـوال نفـسانى وجـود دارد كـه علت آنهـا احـوال جسـمى ن+ـست؛ بنابرا�ن اول+ـن حالت فـاقـد علت
جـسمـانى مى(با�ست علتى غـ+ر جـسمـانى داشتـه باشد؛ ا�ن عـلت منى(تواند خدا باشـد ـ(ز�را در نظام
بودا�ى خـدا وجود ندارد(ـ بنابرا�ن، بـا�د �ك حالت آگـاهى جتربى پـ+ش از تولد وجود داشـته باشـد و
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ـتدالل پ+ش(فرض(ها�ى دارد، همانند ا�ن پ+ش(فرض ا�ن تولدهاى پ+ش+ن با�د نامتناهى باشند. ا�ن اس
كه هـر حالتى با�د مـعلل به علتى مقـدم بر آن باشد، در حـالى(كه مى(تـوان در مقابـل گفت كـه حاالت

.(Reincarnation نك: دا�رةاملعارف فلسفه، ذ�ل) ذهنى فاقد علت جسمى به راستى ال�علل(اند
اسـتـدالل(هاى د�ـگرى در اثبـات تناسخ، به و�ـژه از منظر مـدرن و جـدا از زمـ+ـنه(هاى اصلى
پ+ــدا�ش ا�ن نظر�ه، در غــرب مطرح شـده اسـت. نخـست ا�ـن كـه ا�ن نظر�ـه امكان حتـقق كــامل
استـعدادها و شكوفا�ى كـامل فرد را فراهم مى(كنـد. اگر انسان بارها فـرصت داشته باشـد تا به دن+ا
ب+ـا�د، مى(تواند ظرفـ+ت(هاى مـختل_ خـود را به كـمال بـرساند. ا�ن فـرض با ا�ن اشكال اسـاسى
روبه(روست كـه صرف وجـود چن+ن فـا�ده(اى، قـوت استـداللى نظر�ه را تأمـ+ن منى(كند. عـالوه بر
ا�ن، با �ك نقـد بن+اد�ن كـه به مسـئلهÏ هو�ت فردى مـربوط مى(شود روبه(روست (ا�ـن نقد را پس از

شرح دال�ل له مطرح خواه+م كرد).
(Reincarnation دا�رةاملعارف فلسفه، ذ�ل) چند دل+ل د�گر كه مى(توان همانند ن+ن+ان اسمارت
آنهـا را دال�ل جتربى در اثبـات تناسخ نام+ـد، به ا�ن ترت+ب(اند: ال_)(استـعدادهاى غـر�زى نوزادان
نشـان مى(دهد كـه آنـان در زمـان و مكان د�گرى و بنابرا�ن در بدن د�ـگرى امـورى را آمـوخـتـه(اند.
وجود كـودكان نابغـه ـ(همانند مـوتسارت كه آهنگ(سـازى را از خردسـالى آغاز كرد(ـ شـاهد د�گرى
براى ا�ن سخن است. ب)(انسان(ها�ى با مراتب باالى معنوى ـ(همچون جوك+ان هند(ـ وجود دارند
كـه زندگى گــذشـتـهÏ خـود را به خـاطر مـى(آورند. ج)(روح كـه امـرى بسـ+ط و تقـسـ+ـم(ناپذ�ر است
منى(تواند از والـد�ن كـه دو تـن(اند پد�د آمــده باشــد پس با�د از جــاى د�گرى وارد بدن نوزاد شــده
باشد. د)(صحنه(هاى تكرارى(منا، جتربه(اى كه در روان(شناسى déj`avu خوانده مى(شود، به ادعاى
مـعتـقـدان به تناسخ �ادآور زندگى(هاى پ+ـشـ+ن انسـان است. ا�ن(كـه بعضى مـكان(ها �ا مناظر براى
كـسى آشنا بـه نظر برسـد بى(آن(كـه پ+ـش از ا�ن آنهـا را د�ده باشـد، حــاكى از آن است كـه او در �ك

زندگى سابقه در آن مكان(ها بوده و جتربه(اى از آن مناظر داشته است.
اما در برابر هر �ك از ا�ن دال�ل، دال�ل نقـضى وجود دارد: در مورد «ال_»، بعـضى مى(گو�ند
علم ز�ست(شناسى مى(تـواند تب+ـ+ن(هاى د�گرى از وجـود غر�زه و نبـوغ در كـودكان عـرضه كند كـه
ن+ـازى به فرض تناسخ نبـاشد. در مـورد «ب»، اگر به خـاطر آوردن گذشـته مـشروط به رس+ـدن به
مـراتب واالى معنوى باشـد منى(توان از معـ+ار جتـربى براى رسـ+دن به ا�ن مـراتب سخن گـفت تا به
خـاطر آوردن گـذشـتـه براى همـه انسـان(ها قـابل حـصـول باشـد، در صـورتى كـه امكان جتـربه �ك
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موقعـ+ت براى همهÏ انسان(ها شـرط الزم «جتربى» قلمـداد كردن آن است. هم(چن+ن دعـاوى بعضى
افـراد مبنى بر �ادآورى زندگى سـابق خـود از وضوح و متا�ز الزم براى قطعـى و �ق+نى شـمردن آنهـا
Ïبرخوردار ن+ـست. ا�ن امر، �عنى مـخدوش بودن شرا�ط حتـق+ق(پذ�رى فرض تنـاسخ، وقتى با ادله
محكم(ترى در رد آن هـمراه مى(شود، اعـتبار فـرض را به حداقل مى(رسـاند. به عالوه، تبـ++ن(هاى
روان(شناخـتـى هم مى(تواند به توضــ+ح پد�دهÏ صـحنـه(هاى تكرارى(منا كـمك كـند. در مـورد «ج»،
پاسخ بس+ـار ساده( ا�ن است كـه روح بس+ط را خـدا مى(آفر�ند و در بدن انسان جـاى مى(دهد، پاسخ
د�گر آن است كه اصـوالً چن+ن تصورى مبتنى بر مـسلّم فرض كردن تقسـ+م(بندى روح(ـ(جسم است
كـه خــود ن+ـاز بـه دل+ل دارد. دربارهÏ مـورد «د» چـند اشكال وجـود دارد؛  نـخـست آن كــه مـعــ+ـار
حتـقق(پذ�رى در ا�ن(جا هم امكان جتـربهÏ تكرار صـحنه(ها را نفى مى(كند. مـشكل مـهم(تر ا�ن پرسش
است كه چرا ب+شتر مردم چ+زى از ا�ن گذشتهÏ ادعا�ى به �اد ندارند. ا�ن پرسش را متكلمان اسالمى
ـ(هم اشاعره و هم معتزله و ش+عه(ـ ن+ز مطرح كرده(اند. پاسخ سنتى به ا�ن پرسش كه مى(گو�د علت
فرامـوشى واقـعهÏ هولناك مـرگ بدن سابق است، از د�رباز مـخدوش اعـالم شده است. از جـمله
قاضى عـبداجلـبار در املغنى (٤١١/١٣ـ٤١٢) با ذكـر ا�ن پاسخ متـذكر مى(شـود كه طول مـدت �ا
وقفـه در كار عقـل كه ضمن انتـقال روح به بدن بعـدى پ+ش مى(آ�د منى(تواند عذرى براى فـراموشى
باشد، ز�را ا�ن امـور در �ادآورى حوادث مـهم زندگى ه+چ تأث+رى ندارد. نقـد د�گرى كه مى(توان
مطرح كرد ا�ن است كـه اصوالً چه دل+لى براى هولناك تلقى كردن مرگ وجـود دارد تا براساس آن
از فراموشى بر اثر مواجهه با مرگ سخن بگو�+م (دا�رةاملعارف فلسفه، همان(جا). اما در برابر نقد
نخـست ـ(�عنى ا�ن مسـئله كه چرا ب+ـشتـر مردم چـ+زى از ا�ن زندگى گـذشتـه به �اد ندارند(ـ مى(توان
پاسخ فـخـر رازى (٣٣٣/١) را آورد كـه مى(گـو�د ا�ن فـرض ممـكن است كـه �ادآورى احـوال هر
Ïبدنى مـتـوق_ بر تعلق بـه همـان بدن باشـد. اشكال فـخـر رازى وارد به نظر مى(رسـد، امـا مـسـئله
مهم(ترى را پ+ش مى(آورد كـه همان اشكال بن+اد�ن مـذكور دربارهÏ هو�ت فردى است. اگر روح در
بدن ال0 فقط بدن ال0 را مى(شناسد و فقط خاطرات ا�ن بدن را ضبط كرده است، چه مالكى براى

اثبات حضور روح در بدن(هاى ب،ج،د و… دار�م؟
طبق حتلـ+ل جـان هـ+ك براى ا�ن كــه بتــوان+م از �ك هو�ت واحــد در جــر�ان زندگى ســخن
بگو�+م، سـه مالك در دست دار�م. مالك نخـست، خاطره است. بى(شك، ذهنـ+ت �ك فرد در
دو سالگى با ذهن+ت او در سى سـالگى تفاوت دارد، اما رشـتهÏ اتصالى هست كـه دو سالگى فرد را
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به سى سـالگى او (پ+وند مى(دهد و مـوجب مى(شـود ا�ن دو ذهن+ت متـفاوت را دو مـرحله از ح+ـات
�ك فرد بشمار�م. ا�ن رشتهÏ اتصال، خاطراتى است كه فرد سى(ساله، هر چند به صورت ضع+_،
از دو(سالگى خـود دارد. اما در مورد وحـدت ادعا�ى م+ان روح فـردى در قرن ب+سـتم با روح فردى
در دو هزار سال پ+ش از م+الد، ا�ن خاطره وجود ندارد و �كى از مالك(هاى وحدت نقض مى(شود.
مـالك د�گر، استـمرار جـسمـانى است. م+ـان جسـم فرد در دو(سـالگى با جسم او در سى(سـالگى
تفـاوت ز�ادى هست، اما در نهـا�ت امـرى وجود دارد كـه موجب مـى(شود جـسم فرد سى(سـاله را
تداوم همـان جسم دو سالـگى بدان+م، براى مثـال، نوعى ارگان+ـسم كه همـواره در حال دگـرگونى
است و مجـموعه امت(ها�ش دائـماً تغ+ـ+ر مى(كند، اما همـواره �ك ارگانسم واحـد باقى مى(ماند. در
فرض+ه و فرا�ند تناسخ، ا�ن مالك نقض مى(شود؛ فرد ممكن است در جنس+ت(هاى متفاوت و گاه
در نژادهاى مـتـفاوت �ا حـتى در انواع مـتـفـاوت ح+ـات، تناسخ ب+ـابد. آخـر�ن مـالك، اسـتمـرار
روان(شناخـتى آن دسـتـه از حـاالت ذهنى است كـه شـخـصـ+ت فـرد را مى(سـازد. بنابرا�ن، اگـر ب
تناسخ ال0 باشد، با�ـد همان و�ژگى(هاى شـخصى ال0 ـ(براى مـثال، مـغرور و تند(مـزاج بودن(ـ را
ـ+ارى قطعى براى پذ�رفنت تناسخ به دست داشته باشـد. اما وجود شبـاهت در خُلق+ات منى(تواند مع
دهد، چرا كه شـباهت(هاى شخـص+تى م+ـان همهÏ انسان(ها وجود دارد. ادعـاى ا�ن(همانى براساس
صرف ا�ن شباهت(ها مستلزم آن است كه همهÏ افرادى را كه در زمان(هاى مختل_ زندگى مى(كنند و
الگوهاى شخـص+تى مشابهـى دارند، �ك شخص واحد تلقى كن+م. به ا�ن ترت+ب، با فـقدان مالك
عـ+نى براى ارتبـاط دادن بدن(هـاى روح واحد، فـرض تـناسخ از هرگـونه پشـتـوانهÏ جتـربى مـحـروم

مى(ماند (ه+ك، ٣٢٠ـ٣٢٦؛ و ن+ز پترسون و د�گران، ٣٥٥).
در منابع اسـالمى ن+ـز دال�لى جتربـى له و عل+ه تنـاسخ مطرح شده است. بـراى مثـال، �كى از
ـتى تناسخ، با�د تعداد بدن(هاى حادث شده ادلهÏ ابن(س+نا در رد تناسخ ا�ن است كه در صورت درس
با تعـداد نفس(ها�ى كـه بدنى را ترك كرده(اند برابر بـاشد و مطابق هر فـسـادى، كَونى وجـود داشتـه
باشـد (ابن(سـ+نا، ٣٥٧/٣،١ـ٣٥٩). سهـروردى در آثار مـشـائى خود ضـرورت مطابقت زمـانى

م+ان خروج نفس و حدوث بدن جد�د را هم به ا�ن شرط افزوده است. 
اشكال د�گر او آن است كـه با فـرض انـتقـال نفـس انسـان به بدن حـ+ـوانات، تعـداد بدن(هاى
ـان(هاست و در صورت انتقال نفس ح+وانات به بدن انسان(ها ح+وانات بس+ار ب+ش از تعداد نفوس انس
تعـداد نفـوس ب+ـشــتـر است (سـهـروردى، ٨١/٤، ١١٩ـ١٢٠، ٢٣٦؛ همـو، ٧٤/٣، ١٧٠).
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سهروردى خود در حكمةاالشراق مى(كوشد به هر دو اشكال پاسخ دهد. در مورد ب+شتر بودن تعداد
بدن(ها نـسـبت بـه نفـوس مـى(گـو�د: نـزول نفس به بدن مــتناسـب با آن به نحــو تدر�جى صــورت
مى(گ+ـرد، ابتدا از بدن(هاى حـج+م آغاز مى(شـود تا به خردتر�ن جـانوران برسد. براى مـثال، نفس
آزمند پس از طـى بدن(هاى بسـ+ـار و در صــورت باقى مـاندن رذ�ـلت آزمندى به بدن مـورچـه تعلق
ـا «قوان+ن سرى» ا�ن عالم را مطرح مى(كند خواهد گرفت. دربارهÏ  مطابقت زمانى، سهروردى تنه

كه آدم+ان از آن بى(خبراند (سهروردى، ٢١٩/٢ـ٢٢١).
مالصـدرا چند دل+ل جتربى د�ـگر در تأ�+د تناسخ را مـالصدرا ثبت كـرده و پاسخ گفـته است.
�ك دل+ل كه در دفاع از تناسخ صعـودى آورده(اند آن است كه ح+وانات مانند انسان(ها در عـ+ن تغ++ر
اجـزاى جسـمانى در طول زندگى �كسـان باقى مى(مـانند، پس با�د نفس مـجرّدى داشـته باشند كـه
ـ+وانات حركات و اعمالى دارند كه داشنت نفس مجرّد حافظ حق+قت و هو�تشان باشد؛ هم(چن+ن ح
را براى آنهـا مسـلّم مى(كند، مثـل كندوسازى زنبـور �ا تقل+ـد مـ+مـون و طوطى �ا وفـادارى سگ به
صـاحب خـود. بنابرا�ن، روا ن+ـست كه چنـ+ن نفوس مـجـرّدى پس از مـرگ ح+ـوان بدون ارتقـا به
مرتبهÏ انسانى رها شـوند. مالصدرا  به ا�ن اشكال ا�ن گـونه پاسخ مى(دهد كه صدور ا�ن اعـمال از
حـ+وانات به مـعناى داشنت نفس مـجرد ن+ـست، بلكه آنهـا فرشـته(اى دارنـد كه آنهـا را به ا�ن اعمـال
هدا�ت مى(كـند. به عـالوه، برخى حــ+ـوانات كــه به اوا�ل مـرتـبـهÏ انسـانى نـزد�ك(اند، در آخـرت

محشور خواهند شد (مالصدرا، ٢، ٢٣٧؛ همو، ٣، ٤٤٣ـ٤٤٤؛ همو، ٢٣/٩،١ـ(٢٥).

∫t�U½Å»U²�

ابن(حجر عسقالنى، فتح البارى (شرح صح�ح البخارى)، ب+روت، داراملعرفه، بى(تا.
ابن(حزم، الفصل فى امللل واالهواء والنحل، چاپ محمـد ابراه+م نصر و عبـدالرحمن عم+ره، بـ+روت، داراجل+ل،

.١٩٨٥/١٤٠٥
ابن(خلدون، تار�خ ابنHخلدون املسمى د�وان املبتدا و اخلبر، چاپ خل+ل شحاده و سه+ل زكار، ب+روت، دارالفكر

.١٩٨٨/١٤٠٨
ابن(س+نا، ١: النفس من كتـاب الشفاء، چاپ حسن حـسن(زاده آملى، قم، مكتب االعالم االسالمى، مركـز النشر،

١٣٧٥ش.
ـــــــ،٢: االشارات والـتنب�ـهات (مع الشـرح نص+ـرالد�ن طوسى و شرح الـشرح لقطب(الد�ن رازى)، تهـران، دفتـر
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نشر كتاب، ١٤٠٣.
ـــــــ،٣: النجاه من الغرق فى بحر الضالالت، چاپ محمدتقى دانش(پژوه، تهران، دانشگاه تهران ١٣٧٩ش.

ـــــــ،٤: املبداء واملعاد، چاپ عبدالله نورانى، تهران، مؤسـسه مطالعات اسالمى دانشگاه مك گ+ل با همكارى
دانشگاه تهران، ١٣٦٣ش.

ابن(كث+ر، البدا�ه والنها�ه، چاپ على ش+رى، ب+روت، دار اح+اء التراث العربى، ١٤٠٨.
ابن(مرتضى، املن�ه واالمل فى شرح امللل والنحل، چاپ محمدجواد مشكور، مؤسسه الكتاب الثقاف+ه، ١٩٨٨.

ابن(ند�م، كتاب الفهرست، چاپ محمدرضا جتدد، تهران، اسدى، ١٣٥٠ش.
ابوحامت رازى، اعالم النبوه، چاپ ضالح صاوى و غالمرضا اعوانى، تهران، اجنمن فلسفهÏ ا�ران، ١٣٥٦ش.

ابور�حـان بـ+ـرونى، كـتــاب البـ�ــرونى فى حتـقــ�ق مـالـلهند، حـ+ـدرآبـاد دكن، مـجلس دائرةاملعــارف العـثـمــان+ـه،
.١٩٥٨/١٣٧٧

ابوعزالد�ن، جنالء، الدروز فى التار�خ، ب+روت، دارالعلم للمال�+ن، ١٩٩٠.
اشعرى قمى، سعدبن عبدالله، كتاب املقاالت والفرق، چاپ محمدجواد مشكور، تهران، مركز انتشارات علمى و

فرهنگى، ١٣٦١((ش.
اشـعرى، ابواحلـسن، مـقاالت االسـالمـ�ـ�ن واختـالفـات املصل�ن، چاپ هلمـوت ر�تـر، و�سبـادن: فـرانز اشتـا�نر،

.١٩٨٠/١٤٠٠
ا�جى، عضدالد�ن، املواق0 فى علم الكالم، ب+روت، عالم الكتب. بى(تا.

بغدادى، عبدالقاهر، ١: الفرق ب�ن الفِرَق، چاپ محمد مح+ى الد�ن عبداحلم+د، ب+روت، داراملعرفة، بى (تا.
ـــــــ،٢: كتاب اصول الد�ن، استانبول، ١٩٢٨/١٣٤٦.

تهانوى، مـوسوعـه كشـاف اصطالحـات الفنون والعلوم، چاپ رفـ+ق العجم وعلى دحـروج، ب+ـروت، مكتبـة لبنان،
.١٩٩٦

جـصاص، احـمـدبن على، احكام القـرآن، چاپ عـبـدالسـالم مـحـمدعـلى شـاه+ن، ب+ـروت، دار الكتب العلمـ+ـه،
.١٩٩٤/١٤١٥

جو�نى، ابواملعالى عبـدامللك بن عبدالله، كتاب االرشاد، چاپ محـمد �وس_ موسى و على عبـداملنعم عبداحلمـ+د،
مصر، مكتبة اخلاجنى، ١٩٥٠/١٣٦٩.

حرّ عاملى، محمدبن حسن، تفص�ل وسائل الش�عة الى حتص�ل مسائل الشر�عة، قم، ١٤١٦.
حلى حسن بن �وس_، االسرار اخلـف�ه فى العلوم العـقل�ه، قم، مركز انـتشارات دفتر تبلـ+غات اسالمى حوزُه عـلم+ه
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قم، ١٣٧٩ ش.
دبستان مذاهب، منسوب به ك+خسرو اسفند�ار، چاپ رح+م رضازاده ملك، تهران، ١٣٦٢ ش.

ذكاوتى قراگوزلو، عل+رضا، «تناسخ و نحله(هاى شعوبى متأخر»، مجلّهÏ معارف، دوره(١٧، ش٢ (مرداد(ـ(آبان ١٣٧٩).

رازى، محمدبن زكر�ا، ١: الس�ره الفلسف�ه، چاپ پل كراوس، تهران، انتشارات  آموزش انقالب اسالمى، ١٣٧١ش.
ـــــــ، ٢: رسائل فلسف�ه، چاپ پل كراوس، جلد١، قاهره، ١٩٣٩.

سبزوارى،مالّ هادى، شرح املنظومه، چاپ حسن حسن(زاده آملى، تهران، نشر ناب، ١٤١٦ـ١٤٢٢.
سهروردى، �حـ+ى بن حبش، مجمـوعه مصنفات شـ�خ اشراق، جلد دوم، چاپ هنرى كربن، انتـشارات پژوهشگاه
علوم انسانى و مـطالعات فرهنگى، تهـران چاپ دوم، ١٣٧٣و چاپ سوم ١٣٨٠؛ جلد سـوم، چاپ س+د حـس+ن

نصر، چاپ دوم ١٣٧٣، جلد چهارم، چاپ جنفقلى حب+بى.
شهرستانى، محمد بن عبدالكر�م، ١: امللل والنحل، چاپ محمد س+د ك+النى، ب+روت: دار صعب، ١٩٨٦/١٤٠٦.

ـــــــ، ٢: نها�ة االقدام فى علم الكالم، چاپ آلفرد گ+وم، قاهره، مكتبه املتنبى، بى(تا.
صدرالد�ن ش+رازى، محمد بن ابراه+م، ١: احلكمة املتعال�ة فى االسفار العقل�ة االربعة، تهران، ١٣٣٧ش.

ـــــــ،٢: الشواهد الربوب�ه فى املناهج السلوك�ة، چاپ جالل(الد�ن آشت+انى، مشهد، ١٣٤٦ش.
ـــــــ،٣: املبداء واملعاد، چاپ جالل(الد�ن آشت+انى، قم، دفتر تبل+غات اسالمى حوزه علم+ه قم، ١٣٨٠ش.

صدوق، االعتقادات، چاپ عصام عبدالس+د، قم، داراملف+د، ١٤١٤.
االحتجاج، چاپ محـمدباقر موسـوى خرسان، ب+روت، مـؤسسه االعلمى للمطبـوعات، طبرسى، احـمد بن على، 

.١٩٨١/١٤٠١
طوسى، محمد بن حسن، االقتصاد الهادى الى طر�ق الرشاد، تهران، منشورات مكتبه جامع چهل(ستون، ١٤٠٠.
فخـر رازى، محـمد بن عـمر، ١: مـحصل افكار املتـقدمـ�ن واملتأخـر�ن من العلمـاء واحلكماء واملتكلمـ�ن، چاپ

عبدالرؤف سعد، ب+روت، ١٩٨٤/١٤٠٤.
ـــــــ،٢: املطالب العال�ه من العلم االلهى، چاپ احمد حجازى سقا، ب+روت، دار الكتاب العربى، ١٩٨٧/١٤٠٧.

قاضى عـبداجلبـار همدانى، ١: املغنى فى ابواب التـوح�ـد والعدل، چاپ ابوالعالء عـف+فى، ج١٣، قاهره، مطبـعة
دارالكتب املصر�ه، ١٩٦٢/١٣٨٢.

ـــــــ،٢: شرح االصول اخلمسه، چاپ عبدالكر�م عثمان، قاهره،مكتبه وهبه، ١٩٩٦/١٤١٦.
كاتبى قزو�نى، دب+ران، حكمة الع�ن، شرح شمس(الد�ن مبارك(شاه بخارى، چاپ جعفر زاهدى، مشهد، ١٣٥٣ش.

مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، بحاراالنوار، ب+روت، مؤسسه الوفاء، ١٤٠٣.
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جان ه+ك، فلسفه% د�ن، ترجمهÏ بهزاد سالكى، تهران،١٣٧٦.
ما�كل پـترسون، و�ل+ـام هاسكر، بروس را�شنباخ، د�و�د بـاز�نجر، عـقل و اعتـقاد د�نى: درآمـدى بر فلسفـه% د�ن،

ترجمهÏ احمد نراقى و ابراه+م سلطانى، تهران،١٣٧٦.
مقدسى، مطهر بن طاهر، كتاب البدء والتار�خ، چاپ كلمان هوار، پار�س، ١٨٩٩ـ١٩١٩.
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