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Abstract 

The purpose of the present study is to review and recognize the interrelation 

between Rij’at (return), reincarnation, and resurrection. The method of study is 

descriptive analysis and the results showed that Rij’at (return), reincarnation, and 

resurrection are some commonly used terms among commentators, theologians, and 

Islamic philosophers. Kalāmī (theological) issues have always been controversial and 

disputed arguments for the thinkers of other intellectual doctrines and there have been 

basic disagreements over these discussions. Rij’at (return) is acceptable in the view 

of scholars of the Qur’ān’s exegesis because it is a Qur’ānic truth and also the return 

of some men with special conditions at the time of Imam Mahdi (s)’s reappearance is 

confirmed by Shi’ite scholars. Rij’at speaks about the return of soul to body after 

their separation, while reincarnation means transmigration of soul from one body to 

another in order to bear punishment or receive prize for the past acts and to reach 

perfection in this world, and this is not acceptable due to some reasons. 
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 چکیده

باشد. روش پژوهش  تناسخ و معاد می، هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت ارتباط تعاملی رجعت

تناسخ و معاد از جمله واژگان متداول در ، ست که رجعتتحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن ا -توصیفی

برانگیزترین و کالمی همیشه از سوال باشد. مسائل متکلّمان و فالسفه اسالمی می، زبان مفسّران

نظرهای  های فکری بوده و اختالفترین مسائل مورد بحث در میان اندیشمندانِ سایر نحله جنجالی

، تفسیر قرآن مورد قبول استوجود آمده است. رجعت از نظر عالمان ها بهاساسی نیز از قِبل این بحث

ها با شرایط ویژه در زمان ظهور مهدی)عج( مورد  چون یک حقیقت قرآنی بوده و نیز رجعت برخی انسان

عالقه به میان  باشد. در رجعت سخن از تعلّق مجدّد روح به بدن خود بعد از قطع  تأیید عالمان شیعی می

حالی که تناسخ یعنی انتقال نفس ناطقه از بدنی به بدنی دیگر به منظور تحمّل کیفر یا  در، آید می

و این بنا به دالیلی ، برخورداری از پاداش در برابر اعمال گذشته و رسیدن به کمال در همین دنیا

 پذیرفتنی نیست.
 

 معاد.، مرگ، تناسخ، رجعت ها: کلیدواژه
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 . مقدمه1

ترین  زیرا کتاب و سّنت مهم، روند شمار می م دینی در زمره مسائل مهم بهتعلیم و آموزش مفاهی
ریزی اعتقادات  منابع و منافع دین مقدس اسالم در نظر گرفته شده و پرداختن به نحوه آموزش آنها در پایه

های مهم در کند. این مسئله از جمله دغدغه به ویژه جوانان نقش موثری ایفا می، دینی آحاد مردم
باشد که سبب اختالف میابراهیمی  نشگاه و آموزش و پرورش و ازجمله مسائل مهم دینی در ادیاندا

ها شده و معادشناسی ازجمله مسائل اعتقادی مسلمانان است. از های آنمهم و اساسی در بین آموزه
ترین و  رستاز د، های صحیح مربوط به آموزش آن رو لزوم دستیابی به معارف مربوط به معاد و روش این

آموزش معاد در دبیرستان دوره دوم از اهمیت باالیی برخوردار بوده و  گردد. ترین منابع آشکار می کامل
نیازمند بسترسازی الزم جهت پوشش این مهم در راستای تربیت یک نیروی انسانی کارآمد و سالم و 

پیوند آن با ، ه بر ُبعد شناختی معادباشد که عالو ها وصفات الزم می ها و توانمندی برخوردار از شایستگی
اما به روشی که با رشد فکری این سن تناسب داشته باشد و پاسخ به این ، رجعت و تناسخ هم الزم است

 بایست استفاده کرد. ها می هایی برای انتقال این آموزه پرسش که در حال حاضر از چه روش
از اهمیت باالیی برخوردار ، عقیدتی قرار دارندمسئله رجعت و معاد به دلیل اینکه در جایگاه مسائل 

ی امور اعتقادات دینی پشتوانه، زیرا نقش عقاید دینی نقش مبنایی است. به عبارت دیگر، هستند
برانگیز و مورد  ای سوال عملی و تضمینی برای عمل به احکام الهی است. رجعت که مسأله، اخالقی

مات و ضروریات عقاید شیعه بوده و به تصریح روایات از مسلّ ، باشد اختالف بین شیعه و سّنی می
 آیدی شیعیان پیامبر)ص( به شمار نمیدر زمره، ائمه)ع( کسی که در رجعت ایمان نداشته باشد

به معنای بازگشت ، (. تناسخ هم که توسط اندیشمندان مورد انتقاد قرار گرفته1ص، 1180، طبع )نیک
نی به بدن دیگر در این دنیا است. اعتقاد به معاد نیز در هر آیینی که ارواح پس از مرگ و انتقال آن از بد

همانطور که در اسالم معاد به عنوان یکی از ، آیدشمار می یک عنصر بنیادین به، پیوندی با آسمان دارد
 های مادی تبدیل خواهند شد. اصول اعتقادی دین مورد توجه قرار گرفته است. ادیان بدون معاد به مکتب

 پیشینه تحقیق .2

منابع اندکی وجود دارد که هر یک از منظر خود به ، تناسخ و معاد، درباره ارتباط تعاملی رجعت
رجعت و »کتاب ، های انجام گرفته در این زمینه ترین پژوهش اند. یکی از برجسته هایی پرداخته بخش

ی هم در خصوص باشد. مقاالت اندک نوشته حسن شهمیری می، «بازگشت بزرگ در هنگام ظهور
نوشته « روایات و عقل، رجعت از دیدگاه قرآن»ازجمله مقاله ، موضوع پژوهش انجام شده است
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 کند. که مبحث رجعت را از زوایای مختلفی روایت می، الله شریفی عنایت
تناسخ و معاد است. اینگونه ، هدف اصلی این تحقیق واکاوی ارتباط تعاملی رجعت، بنابراین

باشد که همیشه ذهن بشر را به خود مشغول ساخته و به دلیل اهمیت و  مباحثی می مباحث کالمی از
رو در پژوهش حاضر  طلبد. از این ها تالش و توانایی بیشتری میتبیین آن، حساسیت باالیی که دارند

آیا رجعت ، تناسخ و معاد وجود دارد؟ به عبارت دیگر، مسأله اصلی این است که چه تفاوتی بین رجعت
 تناسخ و معاد چیست؟، باشد؟ ارتباط تعاملی رجعت ان تناسخ است یا تناسخ خود نوعی معاد میهم

 . رجعت3

 شناسی رجعت . مفهوم3-1

ت» جع  عربی بوده و در لسان العرب آمده است: رجعت مصدر مره از ماده « ع رج»از ریشه « ر 
یک بار ». رجعت را به (110ص ، 8ج، ق1050، رجوع به معنای یکبار بازگشت است )ابن منظور

رجعت در  .اند بعد از مرگ دانسته، اند و ایمان به رجعت را اعتقاد به بازگشت به دنیا معنا نموده« بازگشت
، پس از مرگ و پیش از قیامت است )شهمیری، اصطالح دینی به معنی بازگشت روح به بدن در دنیا

 (.11ص، 1187
 سنگ و  هم، فرماید: عدم ایمان به رجعت یثی میدر کتاب بحار االنوار امام صادق)ع( در حد

امامت و »دایره  از خارج، وزن انکار ایشان قرار داده شده و کسانی را که به این موضوع اعتقاد ندارندهم
هر کس به ، ستیاز ما ن»، لیس منا من لم یؤمن بکرتنا و لم یستحل متعتنا»اند:  معرفی فرموده« والیت

 (. 101، 90ص ، 01ج، ق1050، )مجلسی...« ت ازدواج موّقت ما یز به حلّ یو ناورد یمان نیرجعت ما ا

 . رجعت چیست؟3-2

ها ها نقل شده که به برخی از آنها و سخناز بزرگان اهل دین گفته، در تعریف و چیستی رجعت
جعت عبارت است از اینکه خداوند در هنگام ظهور ر شود. مثال سید مرتضی معتقد استاشاره می

کند تا به ثواب یاری  دوباره زنده می، اند گروهی از شیعیان را که قبالا از دنیا رفته، ضرت مهدی)عج(ح
آن حضرت نائل شوند و دولت او را مشاهده کنند و نیز جمعی از دشمنان آن حضرت را دوباره زنده 

 (.100ص ، 1ج، ق1050، الهدی کند تا از آنان انتقام بگیرد )علم می
ان الله یرد قوما من االموات الی الدنیا فی صورهم التی کانوا »نویسد:  این باره میشیخ مفید در 

علیها فیعز فریقا و یذل فریقا و المقین من المبطلین و المظلومین منهم من الظالمین و ذلک عندقیام 
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به ، داوند گروهی از اموات را به همان صورتی که در گذشته بودنخد»، «مهدی آل محمد علیهم السالم
کند و اهل حق را بر اهل باطل غلبه و  گرداند و گروهی را عزیز و گروهی دیگر را ذلیل می دنیا برمی

این واقعه هنگام ظهور ولی عصر)عج( ، دهد نصرت داده و مظلومین را بر ظالمین و ستمگران غلبه می
 (. 89ص، 1188، )بغدادی «رخ خواهد داد

، متواتر معنوی است و مخالفین از همان صدر اول، یات رجعتگوید: همانا روا عالمه طباطبائی می
اند. اگر بعضی از این روایات قابل خدشه و  اعتقاد به رجعت را از مشخصات شیعه و ائمه آنان دانسته

، رسد. عالوه بر این تعدادی از روایات در مورد رجعت ها نمیضرری به تواتر آن، مناقشه هم باشد
محل اجماع همه ، (. اعتقاد به رجعت157ص، 1ج، 1170، ت )طباطباییصریح و قابل اعتماد اس

همچنین به اعتقاد عالمه  (.15ص، 0ج، 1111، حرعاملیشیعیان بوده و از ضروریات تشیع است )
ابی شوند تا همراه علی بن  به دنیا بازگردانده می، همه پیامبرانی که خداوند آنان را مبعوث کرده، مجلسی

 (.01ص ، 01ج، ق1050، )مجلسی )ع( بجنگندطالب

 ی رجعت. فلسفه3-3

ترین مباحث کند. از اساسی ها متمایز می عقیده به رجعت از عقایدی است که شیعه را از دیگر فرقه
لذا علت برگشت و رجعت این طور ، توان به فلسفه و علت خود رجعت اشاره کرددر مسئله رجعت می

 حضرت، انند در راستای تحقق کلمه توحید و عدل جهانیبیت)ع( و مومنین بتو بیان شده که اهل
بخشی از ، این انتقام، که در واقع، خالص نیز انتقام گرفته شود یاری کنند و از کّفارعج( را مهدی)

ْرض  »فرماید:  چشند. خداوند می عذاب آنان است که در این دنیا آن را می
 
ی اأْل ر  ت  ال  و  ُر اْلِجب  یِّ ْوم  ُنس  ی  و 

ارِ  دا ب  ح  اِدْر ِمْنُهْم أ  ْم ُنغ  ل  اُهْم ف  ْرن  ش  ح  ةا و  ها را به حرکت درآوریم و زمین  را به خاطر بیاور که کوه و روزی»، «ز 
دی از ایشان را فروگذار  ها[ را برمی آنان ]= انسان ۀبینی و هم را آشکار )و مسطح( می ح  انگیزیم و ا 

به دنیا ، فرمایند: هر مؤمنی که کشته شده باشد (. امام صادق)ع( نیز می07، )کهف« نخواهیم کرد
گردد تا  به دنیا برمی، گردد تا بعد از زندگی مجدد به مرگ طبیعی بمیرد و هر مؤمنی که مرده باشد برمی

 (.10ص، 01ج، ق1050، کشته شود )مجلسی

 . نحوه رجعت3-4

العملی  مؤمنان صالحبلکه اختصاص به ، رجعت جنبه همگانی ندارد، با توجه به روایات اسالمی
دارد که در یک مرحله عالی از ایمان قرار دارند و همچنین کفار و طاغیان ستمگری که در مرحله 

به ، رسد که بازگشت مجدد این دو گروه به زندگی دنیا منحطی از کفر و ظلم قرار دارند. چنین به نظر می
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 گروه دوم است.منظور تکمیل یک حلقه تکاملی گروه اول و چشیدن کیفر دنیوی 
بلکه جنبه خصوصی ، فرماید: رجعت عمومی نیست که امام جعفر صادق)ع( در حدیثی میچنان

، 01ج، ق1050، کنند که ایمان خالص یا شرک خالص دارند )مجلسی  تنها گروهی بازگشت می، دارد
 (.19ص

لی چهار دسته توان گفت به طور ک کنندگان است که می نوع و ویژگی رجعت، مسائل رجعت از اهّم 
 کنند: از مردم رجعت می

فرماید:  گردند. امام صادق)ع( می تمام پیامبران از آدم تا پیامبر اکرم)ص( به دنیا بازمی ـ پیامبران:
دین را ، گردند مگر اینکه به دنیا بازمی، خداوند هیچ پیامبری را از حضرت آدم تا خاتم مبعوث نکرد

چنین بر رجعت پیامبر اکرم)ص( روایات معتبری داللت دارند یاری بکنند و با دشمنان بجنگند. هم
 (.110ص، 0ج، 1111، )حّر عاملی

کنند. امام سجاد)ع(  در تعدادی از روایات تصریح شده که تمام امامان رجعت می ـ امامان:
ند: گردند. امام صادق)ع( فرمود فرمودند: پیامبرتان و امیرمومنان علی)ع( و ائمه)ع( به سوی شما بازمی

اولین کسی که زمین برای او شکافته »، «اول من تنشق االرض عنه و یرجع الی الدنیا الحسین بن علی»
 (. 19ص، 01ج، ق1050، )مجلسی «امام حسین)ع( است، گردد شود و به دنیا بازمی می

م کنند. اما کنندگان را معرفی می رجعت، برخی روایات با عنوان کلی مومنان خالص ـ مومنان خالص:
فرماید: رجعت عمومی نیست و فقط مومنان خالص و مشرکان خالص به دنیا باز  صادق)ع( می

 (.11ص، 01ج، ق1050، گردند )مجلسی می
گردند تا به سزای ابدی  در روایات تصریح شده که کافران خالص به این دنیا بازمی ـ کافران خالص:

 (.01ص، 01ج، ق1050 ،اعمال خود برسند و از آنان انتقام گرفته شود )مجلسی

 . دالیل صحّت و امکان رجعت3-5

ادلِّ دلیل علی امکان شیء »گذشته است که  یوقوع آن در عصرها، امکان رجعت یل براین دلیبهتر
اثبات امکان  یبرا، دا کند و از عدم پا به عرصه وجود بگذاردیدر زمانی وقوع پ یزین که چیهم، «وقوعه
ا»که  دلیل مشابهت است از باب این ،کافی است. دلیل دیگر، زیآن چ ُجوُز و  ِفیم  ا ی  اِل ِفیم  مث 

 
 ُحکُم األ

اِحٌد  ُجوُز و  احکام آنها هم از جهت امکان یا عدم ، وقتی دو چیز از هر جهت با هم تشابه داشتند، «ال  ی 
 (.01-00ص ، 1177، امکان یکی خواهد بود )سبحانی

بسیاری که به صراحت یا به کمک تفسیرهای معتبری که توان به آیات  در رابطه با دالیل رجعت می
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های معتبر روایی از پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( نقل شده و  ارائه شده و احادیث متواتری که در کتاب
استناد کرد. همچنین سخنان علمای بزرگ اسالمی در تایید عقیده به ، داللت صریح بر مطلب دارند

روایات و سخنان ، ای از آیات باشد. در ادامه نمونه ان رجعت میمکّمل دالیل اثبات و امک، رجعت
 گردد: اندیشمندان ارائه می

 الف( آیات قرآن کریم
ْن یو  » ْوجاا ِممَّ ٍة ف  ْحُشُر ِمْن ُکلِّ ُأمَّ ُب ِبآیْوم  ن  ذِّ ُهْم یک  ُعون  یاِتنا ف  ای رسول خدا! روزی »، (81، )نمل« وز 

ها مورد انگیزیم و آن برمی، کنند ر قومی یك دسته را که تکذیب آیات ما میرا به یاد اّمت بیانداز که از ه
، کند اما داللت بر قیامت نمی، حشر به کار رفته است ۀواژ، اگرچه در این آیه «.گیرند بازخواست قرار می

ای از قوم  شد که به حشر گروه و دسته الزم می، به معنای قیامت باشد، چرا که اگر قرار بود این برانگیختن
ا»فرماید:  خداوند می، سوره کهف 07زیرا در آیه ، اشاره نشود دا ح  اِدْر ِمْنُهْم أ  ْم ُنغ  ل  اُهْم ف  ْرن  ش  ح  در »، «و 
طور که روشن  همان «.انگیزیم و یکی را فرونگذاریم همه را در صف محشر از قبرها برمی، روز قیامت

 .دسته و گروهی نه، شوند همه برانگیخته می، در روز قیامت، است
منکر ، آیا اهل عراق»در روایت است که ابوبصیر خدمت امام باقر)ع( بود و حضرت از او پرسید: 

ٍة »آیه ، مگر آنان»حضرت فرمودند: «. بله»ابوبصیر پاسخ داد: « رجعت هستند؟ ْحُشُرِمْن ُکلِّ ُأمَّ وم  ن  ی 
ُعون ُهم ُیوز  ُب ِبآیاِتنا ف  ذَّ ْن ُیک  وجاا ِممَّ  (.01ص، 05، ج، ق1050، اند؟ )مجلسی نخوانده را «ف 

أله رجعت تاکید دارد و دالیل آن را ظهور خود آیه معرفی مس عالمه طباطبایی به داللت آیه فوق به
مربوط ، بنابراین، ها سخن به میان آمده است نویسد: چون در آیه از حشر گروهی از انسان کند و می می

، 1ج، 1170، نیست )طباطبایی، شوند ها برانگیخته می انسانبه حشر در قیامت که در آن تمامی 
نویسد: داللت این آیه بر حقانیت رجعت به قدری صریح  (. شیخ حّر عاملی در این باره می197ص

زیرا ، توانستیم از این آیه رجعت را اثبات کنیم باز هم می، است که اگر تفسیری از ائمه)ع( وجود نداشت
مربوط نیست و اینکه پس از قیامت رجعتی ، شوند ت که در آن همه مردم محشور میاین آیه قطعاا به قیام

به قبل از قیامت و ، رجعتی که در آیه آمده، نظر دارند. بنابراین شیعه و سّنی در آن اتفاق، وجود ندارد
 (.71ص، 1ج، 1111، همین دنیا مربوط است )حر عاملی

داستان هفتاد هزار خانوار فراری از طاعون ، ین اّمتیکی دیگر از دالیل صّحت و امکان رجعت در ا
زنده شدند. ، سومین وصّی حضرت موسی)ع(، است که دچار مرگ ناگهانی شده و آنگاه با دعای حزقیل

ُهْم ُألُ »فرماید:   خداوند در قرآن کریم داستان را اینگونه نقل می اِرِهْم و  ُجوْا ِمن ِدی  ر  ِذین  خ  ی الَّ ر  ِإل  ْم ت  ل  وٌف أ 
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ر   ْکث  ِکنَّ أ  ل  اِس و  ی النَّ ل  ْضٍل ع  ُذو ف  اُهْم ِإنَّ الّله  ل  ْحی  ُهُم الّلُه ُموُتوْا ُثمَّ أ  ال  ل  ق  ْوِت ف  ر  اْلم  ذ  ْشُکُرون   ح  اِس ال  ی   ،«النَّ
های خود فرار کردند؟ و آنان هزاران نفر بودند. خداوند  از خانه، آیا ندیدی جمعّیتی را که از ترس مرگ»
مردند(. سپس خداوند آنها را ، که آن را بهانه قرار داده بودند، آنها فرمود: بمیرید! )و به همان بیماری به

زنده کرد )و ماجرای زندگی آنها را درس عبرتی برای آیندگان قرار داد(. خداوند نسبت به بندگان خود 
 (.001 ،)بقره« آورند جا نمی ولی بیشتر مردم شکر )او را( به، کند احسان می

یر)ع( به دنیا، داستان اصحاب کهف که آن نیز چیزی شبیه به رجعت بود پس از ، بازگردانده شدن ُعز 
های چهارگانه ابراهیم)ع( که بعد از ذبح بار دیگر به زندگی بازگشتند تا و داستان مرغ، مرگ صد ساله وی

، جعت نیز قابل توجه است )طباطباییدر مسأله ر، ها برای او مجّسم سازندامکان معاد را در مورد انسان
 (.007-001ص ، 1ج، 1170

 ب( روایات
فرمایید؟  درباره رجعت چه می، کند که مأمون از امام رضا)ع( پرسید حسین بن جهم نقل می

های گذشته اتفاق افتاده و در این  حضرت جواب دادند: این مسأله حق است و به شهادت قرآن در اّمت
، بدون کم و زیاد، های گذشته بوده یرا پیامبر اکرم)ص( فرمودند: هرچه در امتز، اّمت هم خواهد بود

 (.159ص، 0ج، 1111، در اّمت ما هم هست )حر عاملی
مومن ، از امام صادق)ع( نیز روایت شده که فرمودند: هر کس به هفت چیز اقرار و آنها را بپذیرد

 (.101ص، 01ج، ق1050، جلسیاست و حضرت یکی از آن هفت مورد را رجعت ذکر کردند )م
 ج( آراء بزرگان

زیرا ، فرمایند: در مباحثمان به اثبات رساندیم که اجماع طایفه امامیه حجت است سید مرتضی می
، الهدی در مجمعین معصوم وجود دارد. پس باید قطع و یقین و اعتقاد به رجعت داشته باشیم )علم

ماع همه شیعیان بوده و بلکه از ضروریات تشیع (. همچنین اعتقاد به رجعت محل اج111ص، ق1050
 (.009ص، تا بی، است )موسوی زنجانی

 کنندگان چیست؟  . ویژگی رجعت3-6

 از آنجایی که رجعت را مخصوص دو گروه مومن و کافر دانستیم در این قسمت به گروه اول
ت گروه اول برای گروه دوم قابل چرا که گروه دوم در مقابل این گروه قرار دارند و عدم اعتقادا، پردازیممی

 کنندگان مومن عبارت است از: ترین ویژگی رجعت ذکر است. مهم
کنندگان ایمان خالص است. مومن خالص کسی است که  ترین ویژگی رجعت مهم ـ ایمان خالص:
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تالش دارد و تا آخرین نفس در راه خداوند  تنها خداوند را در نظر دارد و هرگز از ایمان خود دست برنمی
 (.81ص، 1180، کند )طاهری ورسی می

گاهانه: ـ والیت کنم؟ پیامبر)ص(  امامان را درک می رجعتسلمان از پیامبر)ص( پرسید: آیا  پذیری آ
ها را بپذیرد.  والیت آن، کنی و هر کس مثل تو باشد و هر کس با این شناخت ها را درک می فرمود: تو آن

ها در  عنوان تنها الگوی کامل فردی و اجتماعی و اطاعت از آن شناخت امامان به، براساس روایت باال
، ق1009، شرط الزم برای رجعت کردن در دولت کریمه آنان است )جوهری، تمامی ابعاد زندگی

 (.101ص
کسانی ، آزار دیدن در راه حق است، کنندگان های رجعت یکی از ویژگی کشی و جهاد در راه دین: ـ ستم

توانند به دنیا بازگردند تا  می، بیت)ع( جهاد کردند و مظلومانه به شهادت رسیدند که در راه دین و اهل
 (.89ص، 1180، تعدادی از پاداش تالش خود را ببینند و از ستمگران انتقام گیرند )طاهری

 . معاد4

 شناسی . مفهوم4-1

بحث ، ته باشدتواند تناسب و نوعی ارتباط داش از جمله مسائلی که به نحوی با مسأله رجعت می
ساز انسان بوده و انسان بنا به دو دلیل به  معاد است. معاد یکی از موضوعات بسیار مهم و سرنوشت

خصوصاا ، یکی انسان ذاتاا و فطرتاا طالب حقیقت است، دهد تحقیق در مورد معاد عالقه نشان می
هدف و غایت زندگی برای موضوعاتی که به طریقی مرتبط با زندگی او هستند و دیگری به دلیل اهمیت 

، دهد که در میان مسائل عقیدتی های او است. نظری اجمالی به آیات قرآن نشان می انسان و فعالیت
ای در اسالم بعد از توحید به اهمیت مسأله معاد و اعتقاد به حیات پس از مرگ و حسابرسی  هیچ مسأله

 اعمال بندگان و اجرای عدالت نیست.
، ا شخص به حالتی که از پیش داشته است )مصطفوییء و یعنی بازگشت شیمعاد ، در معنای دیگر

ن ین همیع به، گردد ین است که آنچه در معاد بازمید: حق ایگو ی(. مالصدرا خود م11ص، 1ج، 1118
که هر کس او را  یا نه مانند آن. به گونه یعنصر یاست که مرده و با همان اجزا یبدن مشخص انسان

منکر ، نگونه معاد باشدیسته و هر کس منکر ایز یا میاست که در دن ین همان کسیاد: یگو یم، ندیبب
مانند بدن  ید بدنیز هر کس بگویعت از نظر عقل و شرع کافر بوده و نیعت شده است و منکر شریشر

 ین کسیقت معاد را انکار کرده است. چنیز در حقیگر بازخواهد گشت نید ییکن با اجزاینخست ول
 (.171ص، 9ج، 1118، د انکار کند )مالصدرایرا با یصوص قرآناز ن یشمار
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او ، ز استیاو در روز رستاخ یتولد ثان، انسان یعیبطن تولد یمالصدرا معتقد است که به دنبال اول
ک ات یبه صورت عادات و خصوص، آورند یامت به دست میها در ق که انسان ییها د دارد صورتیتأ

اند که در ذیل  رو برای معاد انواعی را برشمرده از این، اند کسب کرده نیزم یخواهد بود که رو یتیشخص
 (.15ص، 1118، کنیم )اکبریها اشاره میبه آن

 . انواع معاد 4-2

حقیقت انسان را ، انسان از ُبعد و ساحت مادی و غیر مادی تشکیل شده است و ُبعد غیرمادی
د روحانی است یا جسمانی یا هم جسمانی و دهد. حال سوال اساسی این است که آیا معا تشکیل می

 ؟روحانی
 یبلکه آن را جسم، ن به مجّرد بودن روح باور نداشتندیشیمتکّلمان پ :یالف( معاد صرفاا جسمان

زمان با مرگ او نابود  ابد و همی یان میدر بدن انسان جر، ان آتش در زغالیپنداشتند که همچون جر یم
خاطرنشان  .دانستند یر میپذ ان معاد بازگشتیگروه فقط بدن را در جرن یروان ایپ، رو نیشود. از ا یم
 است. یدگاه کافین دینقد ا یبرا، اثبات مجّرد بودن روح یل موجود برایشود که دال یم

رو مکتب ین نوشته است: فالسفه پیدگاه چنید اینر ین در تفسیصدرالمتأّله :یب( معاد صرفاا روحان
ها و اعراض بدن  وند بدن با نفس تمام صورتیچون پس از قطع پ، دانند یم یمّشاء معاد را فقط روحان

گردد.  یدیگر بازنم، چه معدوم گرددرا آنیز، ر نیستیپذ گر بازگشت روح به بدن امکانیشود و د ینابود م
مجّرد است و فنا در آن راه  ینکه جوهریچه ا، خواهد ماند یست و همچنان باقیگونه ن نیا، اما نفس

 (.110ص، 9ج، م1981، گردد )صدرالمتألهین یفقط روح بازم، امتید. پس در قندار
، است یـ روحان یمعاد به صورت جسمان، مانیاز حک یبه نظر برخ :یـ روحان یج( معاد جسمان

انسان با جسم و روح پا به عرصه ، بین ترتیوندد و بدیپ یم یروح انسان در آن سرا به جسم و یعنی
خواهد بود؟  یجسم چه نوع جسم، ن مسئله است که در آن سرایت دارد ایآنچه اهم نهد. اما یامت میق
است که  یاست؟ گفتن ینکه جسم به گونه قالب مثالیا ایاست  یعنصر، یویهمانند جسم دن، ا جسمیآ

در  یخ اشراق درباره معاد جسمانیشود. ش یاما شکل و مقدار در آن مالحظه م، ستیجسم ن یبدن مثال
، 9ج، 1118، رد )مالصدرایپذ یاجساد با اشباح مجّرد تحقق م رحشد: بعث و یگو یم یلقالب مثا

به ، اند ان سخن گفتهیان و در عذاب بودن جهّنمیبهشت یمند که از بهره یاتیات و روای(. تمام آ105ص
همانند بدن  ن بدنیا، جهیکند و در نت یتصّرف م ین بدن مثالیرا نفس در ایز، اند ن نوع بدن اشاره داشتهیا

کننده است  نقش ادراك یدارا، را دارد و نفس ناطقه در آن یو باطن یتمام حواس ظاهر، شود یم یعنصر
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 (. 107ص، 9ج، 1118، )مالصدرا
ن یکند و چن یان میچند اصل را ب، یاثبات معاد جسمان یاسفار برا، عرشیه، بیالغ حیدر کتاب مفات

بازگشت در این شخص تکرار »، «نه نفسا و بدنایا الشخص بعالمعاد هذ یالُمعاد ف»رد: یگ یجه مینت
 (.18ص، 1111، )مالصدرا« یک روح و یک بدن است، شده

قت هر یکه حقح آنیز تابع آن وجود است. توضیآن چ« تیماه»اصل و  یزیهر چ« وجود» اول.
 .ابدی یت در ذهن تحقق میبلکه ماه، ت آنینه ماه، همان نحوه وجود خاص آن است یزیچ

 باشد. تشّخص مساوق با وجود می، ن وجود خاص آن است. در واقعیبه ع یزیتشّخص هر چ دوم.
، طیاست. در وجود بس یکیدارد و اختالفات در وجودها از نوع تشک یمراتب گوناگون، وجود سوم.

کیبر مقا، ن اصلیراه ندارد. در ا یب ذهنیو ترک یب خارجیترک صل در ا یول، شود ید میسه دو وجود تأ
 گردد. یدتر میج شدید که به تدریآ یان میك وجود سخن به میاز ، یبعد

تواند تحول  یخود م یدر وجود جوهر، ابد. جوهریء شّدت و ضعف  یممکن است وجود ش چهارم.
 داشته باشد. یذات

ء خواهد  یماّده فقط حامل قّوه و امکان ش پس، به صورت آن ُنه ماّده است یت هر مرّکبیهو پنجم.
 د.بو

مثالا مجّردات از وحدت ، هم مراتب دارد« وحدت»، مراتب است یگونه که وجود دارا همان ششم.
 برخوردارند. یتر یقو

به صورت آن  یزیت هر چیُحکم ماّده نسبت به صورت را دارد و هو، نسبت به نفس، بدن هفتم.
گرچه ، است یقت بدن بایهو، که نفس هست یتا وقت، دارد ینفس بستگبدن به  تیپس هو، است
 ش عوض شود.یوب بدن کم یاجزا

بلکه مجّرد از ، بدن قرار ندارد یاز اعضا یقائم به خود است که در محل یال جوهریقّوه خ هشتم.
میا م و در عال  م مفارقات عقلیاست ب ین عال  م طبین عال   .یعیه و عال 

 هستند. یام صدوریقبلکه قائم به نفس به ، ستندیمنطبع در ماّده ن یالیخ یها صورت نهم.
ابند. ی یجرم هم از فاعل با مشارکت ماّده تحقق م یدارا یها ئتیو ه یمقدار یها صورت دهم.

 رند.یپذ یز تحقق میاز به ماّده نیبدون ن، یادراک یها تیثیاز جهات فاعل و ح، نیهمچن
م دارا ازدهم.ی  یها صورت، اّدهمجّرد از م یادراک یها صورت، عتیسه درجه است: ماّده و طب یعال 

 ن عوالم را داراست.یفقط انسان همه ا، ان موجوداتی. از میعقل
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با داشتن سالمت  ید: اگر کسیگو یپردازد و م یاز آنها م یریگ جهین مقّدمات به نتیان ایپس از ب یو
ور امت محشین آن در قید که بدن به عیجه خواهد رسین نتین به ایقیبه طور ، ن مقّدمات بنگردینفس به ا

گر. ید ینه بدن، ن بدن استیهم، ن بدنیشوند. البته ا یخواهد شد. نفس و بدن با هم وارد محشر م
، 9ج، 1118، همخوان است )مالصدرا، ان فرمودهیان ذکر است که سخن مذکور با آنچه شرع بیشا

 ( .110ص

 . تناسخ5

 شناسی  . مفهوم5-1

 های اعتقادی تداخل پیدابا دیگر بحث برانگیز که حتی در مواردی از جمله مباحث گاه شبهه
بیشتر در میان  جا مانده از حکیمان مشرق زمین است و ای به باشد که نظریهمبحث تناسخ می، کندمی

یعنی رجعت و معاد ، گرچه در اینجا ارتباطی تنگاتنگ با مباحث مطرح شده، ادیان هندویی رواج دارد
 ا اشاره خواهد شد.ههای میان آن دارد که در ادامه به تفاوت

یا زایل کردن یک  .(701ص، 0ج، ق1051، معنای انتقال )شرتونی به، تناسخ از لغت نسخ است
مانند زایل شدن سایه به وسیله نور خورشید و از بین ، شود چیز به وسیله چیز دیگری که جایگزین آن می

 رفتن جوانی به وسیله پیری. 
عنای انتقال نفوس و ارواح اشقیاء بعد از مرگ به پیکر گوید: تناسخ به مالدین شیرازی می قطب

 (. 071ص، 1115، ها تناسب دارد )شیرازیحیوانی است که در افعال و اخالق با آن
نویسد: تناسخ به معنی آن است که نفوس انسان به اجساد حیوانی منتقل شوند که در  مالصدرا می

، 1195، ز قید ابدان رهایی نیابد )مالصدرااخالق و اعمال با آن نفوس مناسب باشند و هرگز ا
 (. 181ص

مساره تمامی ادیان به حیات پس از مرگ انسان معتقد هستند. این دیدگاه که به نظریه ی تناسخ یا س 
شود که این قانون بیانگر کیفیت بیان می، همواره همراه با نظریه دیگری به نام قانون ِکرِمه، معروف است

گفتار و پندار هر فرد موجب نتایج و سبب اموری ، صه آن این است که کردارحیات بعدی بوده و خال
اهل تناسخ بسیار . (100ص، 1181، ناسکند )بیاست که سرنوشت حیات بعدی او را معین می
ها در این عقیده این اما وجه اشتراک همه آن، ای دارند متفاوت بوده و هر کدام در باب تناسخ عقیده ویژه

اعم از اینکه ، گیرد ح انسان بعد از خروج از بدن بالفاصله در یک بدن مادی دیگر قرار میاست که رو
 بدن یک انسان باشد یا بدن یک حیوان یا گیاه یا جماد.
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 . انواع تناسخ5-2

 . تناسخ نزولی5-2-1

ل نباتی یا جمادی منتق، تر حیوانی در این نوع تناسخ روح از مرتبه و صورت آدمی به صورت پایین
از بدن مادی ، عبارت است از: انتقال نفس انسانی در هنگام مرگ، شود. تناسخ نزولی بنا به تعریف می

 ر انسان.یا غیبدن انسانی باشد ، کند که بدن دوم در این انتقال یبه ماده دیگر؛ فرقی نم

 ث ویخب یها کنند: روح انسان یالن تناسخ ادعا مین صورت است که قایجا بدنینزول در ا
شود و انتقال به  یه منتقل میموجودات پست و فروما یها به بدن، از بدنشان ییکار پس از جدا تیمعص

 ابد:ی یل تحقق میذ یها به روش، هیبدن فروما
 شود. یده مینام« نسخ»پست که  یـ انتقال به بدن انسان

 شود. یده مینام« مسخ»که  یوانیـ انتقال به بدن ح
 شود. یده مینام« فسخ» که یاهیـ انتقال به جسم گ

 (.0ص، 9ج، 1118، شود )مالصدرا یده مینام« رسخ»که  یـ انتقال به جسم جماد

 ی. تناسخ صعود5-2-2

افتن عناصر یاست که با تکّون  یا به گونه، یروند تکامل موجودات در همه مراحل و مراتب هست
ط توّلد یرد که شرایگ یصورت م یماد از فعل و انفعاالت یندیفرا، هاب آنیو ترک یادیط و ذّرات بنیبس

از  یدار شدن صورت جمادیبا پد، ده قدمایگردد. بنا به عق یافتن و به وجود آمدن عناصر مرّکب فراهم می
د در برابر فساد و یجد یها استحکام و مقاومت صورت، طین عناصر بسیبه عمل آمده در ب یندهایفرا

ف و افضل از عناصر راش، یدر نظر آنان از نظر مرتبه وجودجمادات ، نیشود. بنابرا یشتر میب یدگرگون
رود که جمادات  یش میپ یا نِد تکامل به گونهین فرایا (.101ص ، 9ج، 1118، )مالصدراط هستند یبس

که مانند  یتا حّد ، اهان را فراهم کنندیدار شدن گیط پدیبرسند و شرا یعین مرحله تکامل طبیتر یبه عال
ز وجود دارد و تا حّد قرار گرفتن یاهان نین روند در گیرند. ایگ یهان و جمادات قرار مایها در مرز گ مرجان

ن صورت در یرود. به هم یش میافته و پیها تکامل  اهان و انسانیوانات و بلکه گیاهان و حیدر مرز گ
 تناسخ برخالف تناسخ نوع این (. در100ص ، 9ج، 1118، ابد )مالصدرای یان میز جریوانات نیح

 .گیردصورت می اشرف ابدان به ابدان مادون از انتقال، نزولی

 . دالیل ابطال تناسخ5-3

 اعتقاد به انتقال نفس انسان از بدنی به بدن دیگر در عالم دنیا در نگاه حکیمان مسلمان و قرآن کریم
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ارائه انسته شده است. دالیلی که مالصدرا برای ابطال تناسخ د باوری باطل و امری محال و ممتنع
 باشد. ی عام و خاص میمتشکل از دو دسته ادّله یعنی ادله، دهد می

 . دلیل عام5-3-1

برای او چهار ، از تصّرف و تدبیر بدن بازماند و تن را رها کرد، هنگامی که نفس در اثر فساد مزاج
 حالت قابل تصور است: 

 ، یابد به عالم عقول انتقال می، ـ نفس پس از مفارقت از بدن
، یندگو آن را خیال منفصل، عالمی که به سبب شباهت به خیال متصل، پیوندد ه عالم مثال میـ ب

 ، یعنی عالم برزخ

 ، گیردـ نفس به بدن حیوان دیگر در همین عالم دنیا تعلق می

 شود.شود و از هرگونه تدبیر و فعالیتی بازنشسته میتدبیر و تصرف رها می ـ معّطل و سرگردان و بدون

ز این احتماالت چهارگانه قابل تصور نیست. ا بیش، است که برای نفس بعد از جدایی از تنروشن 
های مقرب الهی است که سیر  سانان اولین حالت از دو حالت نخستین برای، دو حالت نخست

اند و دومین حالت یعنی تکاملی خود را گذرانده و به کمال قرب رسیده و به عالم عقول واصل شده
البته جایگاه و مقام آنان ، عالم مثال و جهان برزخ برای اصحاب یمین و اصحاب شمال استدر  حضور

 گردد.برحسب طبقات و درجات هر یک تعیین می

یعنی درباره تعطیل نفس از تدبیر و یا تعلق به بدن حیوان دیگر در عالم دنیا باید ، اما دو حالت دیگر
بطالن و لغو بودن است و در آفرینش که فعل  یرا مستلزمز، گفت که در عالم وجود تعطیل معنا ندارد

حالت تعطیل نفس پس از مفارقت از ، بیهودگی و لغو محال است. پس، بطالن، باشد حکیم مطلق می
زیرا در این صورت ، طل است. اما تناسخ و تعلق نفس به بدن دیگر در عالم دنیا نیز باطل استبا، تن

 نفس باشد و این نیز ممکن نیست.  الزم خواهد بود برای یک بدن دو
مشغول ، ای که خود مستعد پذیرش نفس استآن هنگام که نفس جدا شده از بدن به تدبیر نطفه

در حالی که نطفه نیز به حسب ذاتش استحقاق افاضه نفس را دارد و از بخشنده عقلی که مبدأ ، گردد
، طلبدآن را می، نه به جزاف و یا اختیاربر هر قابل مستحق که به مقتضای طبعش و ، نفوس و صور است

، شود که در یک بدن و یا یک نطفه دو نفس جمع گردددر این حالت موجب می، شود نفس افاضه می
الصور و النفوس است و دوم آن که نفس آماده پذیرش آن از واهب نطفهیک نفسی که به اقتضای ذاتی 

فه تعلق گیرد و آن را تدبیر نماید و تعلق دو نفس در تدبیر خواهد به این بدن و یا نط مفارق از بدن که می
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یابد که یک ذات و یک نفس دارد و بلکه خود را زیرا هر شخصی خود می، یک بدن امری محال است
 (.189ص، 1195، داند و نه دو ذات و دو نفس )مالصدرایکی می

 . دالیل خاص 5-3-2

 شد:از میان دالیل خاص به دو دلیل اشاره خواهد 
حق باشد و نظریه ، اندمعتقد شده، چه را که قائالن به تناسخ همچون حکمای هند و براهمهـ اگر آن

یک بدن حیوانی ، شودباید دقیقاا در همان زمان که نفس از بدن انسان جدا می، تناسخ صحیح باشد
ا زمان وجود بدن حیوانی یعنی زمان جدایی نفس از بدن انسان ب، پدید آید تا نفس انسان به آن تعلق گیرد

پس ، که الزم و تالی این قضیه شرطیه باطل استدر حالی، متصل به یکدیگر و منطبق بر هم باشند
 نظریه تناسخ باطل است.، بنابراین، ملزوم و مقدم آن نیز باطل خواهد بود

ها باید شمارش بدن حیوانات با شمارش بدن فاسد از انسان، ـ اگر نظریه تناسخ صحیح باشد
پس مقدم در ، یعنی تطابق وجود ندارد، لیکن تالی در قضیه شرطیه باطل خواهد بود، مطابقت نماید

 باشد. نیز باطل می، قضیه شرطیه که نظریه تناسخ است

ها از تعداد بیان مالزمه در قضیه حقیقیه شرطیه دلیل دوم این است که اگر شمارش نفوس انسان
ستلزم این است که چند نفس بر یک بدن هجوم آورند. در این فرض م، های حیوانات بیشتر باشدبدن

الزم ، اگر هیچ یک از نفوس نتواند دیگری را از تعلق به بدن بازدارد و همگی آنان به این بدن تعلق گیرند
آید که بدن دارای چند نفس گردد که این نیز باطل است. اما اگر نفوس در تعلق به بدن با یکدیگر مبارزه 

گیرند و بعض دیگر ها تعلق میگیرند و یا بعضی از آندر این فرض یا هیچ کدام به بدن تعلق نمی، کنند
توان تساوی تعداد نفوس مفارق را با گاه نمی هیچ، این فرض نیز باطل است. بنابراین، مانندمعطل می

 (.017-011ص ، 1195، های بوجود آمده از حیوانات حادث مساوی دانست )مالصدرابدن

 ملکی . تناسخ5-4

 بین التعلقین زمان تخّلل غیر من اخر بدن من ةالمفارق بعد بالبدن الروح تعّلق عن عبارة التناسخ»

به جهت ، یتناسخ آن است که روح پس از مفارقت از بدن»، «الجسد... و الروح بین الذاتی للتعشق
ن دو تعلق فاصله یان ایآنکه م یب، ردیتعلق بگ یگریبه بدن د، ان روح و جسدیم یش ذاتیعشق و گرا

 (. 10 ص، 0ج، 1118، گویند )مالصدرا ملکی تناسخ، را تناسخ نوع این، «جاد شودیا یزمان
ی آن و دیگری با اثبات یکی با رّد ادّله، کندمالصدرا تناسخ به معنای مشهور را به دو صورت رد می

از بدن ، رأی خاص خود درباره نفس. یک دلیل معتقدان به تناسخ این است که اگر بدکاران پس از مرگ
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چگونه عذاب ، جدا شوند ،جسمانی که سبب یادآوری کردارهای زشت و خطاهای ایشان است ۀو هر قو
ببینند. دلیل دیگر این است که نفس بدکاران در همین دنیا هم ممکن است به عللی چون ریاضت یا 

گاه شود، بیماری یا خلل در هوشیاری ، پیوند با بدن را کم کند و با اتصال به عالم ملکوت از اموری آ
جا روند که هیچ کیفری در آن ملکوت می اینان به، پس وقتی همه موانع جسمانی با مرگ از میان برود

هایی اخروی خواهند داشت و با همان ها بدننیست. پاسخ مالصدرا به هر دو اشکال این است که این
(. دلیل دیگری که در دفاع از تناسخ صعودی 09-01ص ، 1180، ها عذاب خواهند دید )مالصدرابدن

، در عین تغییر اجزای جسمشان در طول زندگی هااین است که حیوانات هم مثل انسان، مطرح شده
پس باید نفس مجردی داشته باشند که حافظ حقیقت و هویتشان باشد. همچنین ، مانندیکی باقی می

مثل کندوسازی ، کند ها مسّلم میحیوانات حرکات و اعمالی دارند که داشتن نفس مجرد را برای آن
روا نیست که چنین ، یا وفاداری سگ به صاحبش. بنابراینزنبور عسل یا تقلید طوطی و میمون از انسان 

دهد که انسانی رها شود. مالصدرا چنین پاسخ می ۀنفس مجردی پس از مرگ حیوان بدون ارتقاء به مرتب
ها ای دارند که آنبلکه حیوانات فرشته، صدور این اعمال از حیوانات به معنای داشتن نفس مجرد نیست

، انسانی نزدیک هستند ۀبرخی حیوانات که به اوایِل مرتب، کند. عالوه بر این ایی میرا به این اعمال راهنم
جسمانی  ۀپایان را که الزمبی (. تناسخ00-00ص ، 1180، در آخرت محشور خواهند شد )مالصدرا

زیرا طبق اصول حکما انتقال صور ، کند که منافی روش حکما استبا این دلیل رد می، بودن نفس است
که نفسی که جسمانی و منطبع حال آن، باشد اِض منطبع در جسم از محلی به محل دیگر محال میو اعر

، حرکت جوهری ۀدر صورت تناسخ باید انتقال بیابد. مالصدرا براساس نظری، در جسم فرض شده
شود. طبق این  کند که تناسخ مطلقاا ناممکن میای تعریف میی ایجاد و بقای نفس را به گونهنحوه

امری بالقوه بوده و دارای حرکت ذاتی جوهری است. بدن نیز چنین ، نفس در ابتدای حدوث خود، نظریه
شود هر دو با هم از قوه به است. بین نفس و بدن یک ترکیب اتحادی طبیعی وجود دارد که موجب می

همانطور ، ودمحض ش ۀمحال است که بار دیگر در حّد قو، وقتی نفس بالفعل شد، فعل برسند. بنابراین
، به اراده یا به اتفاق، طبع حیوان پس از بلوغ به نطفه بازگردد. حرکت جوهری به قسر یا به، که محال است

چه آن بدن در حالت جنینی ، ای به بدنی تعلق بگیردپذیر نیست. حال اگر نفِس تناسخ یافته بازگشت
، ی قوه باشد. این امر محال استدر مرتبه ی فعل و بدنآید که نفس در مرتبهالزم می، چه غیر آن، باشد

در حالی که بین دو امری که یکی بالقوه و ، ترکیبی اتحادی و طبیعی است، چون ترکیب نفس و بدن
 تناسخ مالصدرا نظر (. از1-0ص ، 1180، ترکیب طبیعی محال است )مالصدرا، دیگری بالفعل باشد
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 بدن از نفس دوم تناسخ مشهور انتقال، گرید بدن هب یبدن از ینفس یویدن انتقال نخست، است قسم سه
 بر ظاهر انقالب و باطن مسخ، سوم و ایدن در یب ومکت اتیاخالق با متناسب یاخرو بدن به یویدن

 تحقق تنها، قسم سه نیا انیم (. از118ص ، 1180، )مالصدرا ینفسان ۀقو ۀغلب جهت به باطن صورت
در  که موجودات بوده یجسمان حشر همان ناا یع دوم قسم مالصدرا دگاهید از محال است. اول قسم
شود  یم تفاوت قائل یجسمان معاد و تناسخ نیب مالصدرا جهت نیهم به است. شده داده وعده قرآن

 به و ردیپذمی را سوم قسم تحقق، هیالربوب شواهد کتاب در (. مالصدرا7ص، ق1009، )جوهری
 (. 119ص، 1180، صدراورزد )مالیم اعتقاد یویدن تناسخ از ینوع

 اسالم)ص( استناد مکرم ینب از یاقوال و قرآن از یاتیآ به سوم و دوم نوع تناسخ اثبات یبرا یو
است.  نموده استفاده ینزول تناسخ یجهت نف در موجودات یتکامل و یجوهر حرکت از یو کند.یم

(. 1ص، 1111، صدرااست )مال تیفعل از پس نفس ییقهقرا ریس مستلزم موجودات ینزول تناسخ
 بدن و نفس نیکند: بیم ارائه مطلق صورت به تناسخ بر ابطال یاتازه لیدل، اسفار در نیصدرالمتأله

 و بالقوه بوده حدوث یابتدا در بدن و نفس از كیاست. هر  برقرار یاتحاد یعیطب بیترک و یذات تعلق
 بیتحقق ترک مستلزم، گرید بدن و فسن به دو آن از یکی کنند. تعلقمی حرکت تیفعل یبه سو قوه از
 و بالقوه امر نیب بینوع ترک نیا تحقق البته که گردد یم بالفعل امر و بالقوه امر نیب یاتحاد یعیطب

 (. 0ص، 1111، )مالصدرا است محال بالفعل

 . بطالن تناسخ صعودی 5-5

م که نفوس حیوانات پس از مرگ مثال معتقد باشی، اگر تناسخ را در انتقال نفوس به مرتبه باالتر بدانیم
بلکه جسمانی و جرمانی ، در این صورت اگر نفس حیوان مجرد نباشد، گیردبه بدن انسان تعلق می

که نفس در این فرض جوهر وصفی است و انتقال او از بدنی به بدن دیگر محال است. به دلیل این، باشد
به این اعتبار است که صورت ، رت بودن آنماند که صومتصف به ماده بوده و مثل صورت بر ماده می

چگونه و ، در این فرض، اما اگر حیوان مجرد باشد، برای ماده بوده و قابل انتقال به محل دیگر نیست
، چه از ابزار و قوا در اختیار دارددر حالی که آن، تواند به رتبه انسانی ارتقاء یابد توسط چه قوا و ابزاری می

بزار برای آثار و کماالت هیوالیی و مادی است و متناسب با ارتباطات و پیوندهای تماماا مبادی و پیش ا
باشد. همچون شهوت و انتقام که هر دو صفت اصلی در حیوانات بوده و دو اصل مهم برای  زمینی می

و ها از ابزار مادی جرمانی بودن و خلود در زمین داشتن و با اجساد مادی بودن است. این دو و امثال آن
گونه نه با عالم تجرد و عقالنی. چگونه این، قوای حیوانی هستند که با عالم ماده و اجسام سنخیت دارد
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در حالی که اگر یکی از این قوا بر حاالت نفسانی در انسانی که اشراف انواع عایدات از کاینات ، نباشد
ردد که رتبه و درجه انسان به گ موجب می، غالب شود و او را تحت فرمان خود در آورد. بنابراین، است
خواه این تنزل و ، انحطاط پیدا کند، ترین نوع از حیوانات که مشابه و مناسب آن خلق و خوی است نازل

اند طور که طرفداران پنداشتهاگر بپذیریم که انتقال به گونه تناسخ است همان، انحطاط در عالم دنیا باشد
الله نیز کالمی حق  که دیدگاه دیگری از حکماست و نزد اهلو خواه این انحطاط در عالم آخرت باشد 

موجب شقاوت نفس ، است. پس اگر صفت شهوت و یا غضبی که غالب بر انسان و فراگیر نفس اوست
منتهی ، انسان و باعث نزول مرتبه او به مرتبه حیوانات که کمالشان در وجود یکی از آن دو صفت است

از این دو صفت منشاء ارتقاء و تکامل نفس حیوان به مرتبه انسانی  پس محال است وجود یکی، گرددمی
رو نسخ به معنای انتقال نفس به بدن دیگر که در جهت برتر و در مرتبه صعود از وجود قرار  از این، گردد

 (.000ص، دارد نیز امری محال است )همان

 . فرق معاد با تناسخ6

حتی ، ابل معاد قرار گرفته و قایالن به تناسِخ نامحدودمق ۀصددرصد در نقط، اعتقاد به تناسِخ مطلق
پیوسته در حال ، زیرا انسان در این نظریه، توانند معتقد به معاد باشند برای نمونه در یک مورد نیز نمی

گردد. این در حالی است که اگر  به همان بازمی، کند ای که از آن آغاز می بازگشت به دنیاست و نقطه
، تبیین درستی برای زنده شدن مردگان نخواهد داشت، مطلق تناسخ اعتقاد داشته باشد ۀکسی به استحال

خواه با همان ، زیرا احیای مردگان به این صورت است که بدن پیشین از بین برود و بدنی نو شکل بگیرد
 یگر از عوامل اصلید یکیخواه از مواد دیگر تشکیل شود. ، ذرات درست شود و روح در آن قرار گیرد

ل ناتوان بودن از یبه دل یبعض یا معاد و تناسخ است. حتیان رجعت یك میعدم تفک، ش به تناسخیگرا
، لین دلیاست و به هم« تناسخ»همان « رجعت»اند که  به این قایل شده، گریکدین دو امر از یك ایتفک

ت که بزرگان حکمت و اس ین در حالیا .اند ده تناسخ مّتهم کردهیعق بهطالب)ع( را  یبن اب یان علیعیش
اند  ح کردهین و تشرییل شده و تفاوت آن دو را به طور مفّصل تبیقا ین دو امر تفاوت بزرگین ایمعرفت ب

ان یم، ان رجعت و تناسخی. معتقدان به تناسخ عالوه بر خلط م(011، 000ص ، 1ج، 1197، ینیام)
د کرده یح و تأکیشرع مقّدس بدان تصراند که  دانسته یز خلط کرده و معاد را تناسخیمعاد و تناسخ ن

فرق آن دو را ، ین نقد و بررسیآنان پرداخته و در ا ین مسئله پاسخ داده و به نقد مبانیاست. ماّلصدرا به ا
 (.090، 010ص ، ق1019، ی؛ سبحان15ص ، 9ج، 1118، ن کرده است )مالصدراییتب
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 تناسخ با رجعت چیست؟ تفاوت. 7

ت دو معنا دارد: اول به معنای بازگشت معصومین)ع( به دنیا بعد از رجع، طور که بیان شدهمان
روند و های بد که االن از دنیا می های خوب و انسانشهادت امام زمان)ع( و دوم رجعت انسان

اللهم ان حال بینی و بینه الموت ... »گردند که در دعای عهد امام زمان)ع( آمده است: آخرالزمان برمی
از مسّلمات اعتقادات شیعه است. معنای تناسخ  رجعت(. 08بخش، )دعای عهد« یفاخرجنی من قبر

دوباره روحش در قالب روح یک طفل یا یک حیوان یا گیاه به این دنیا ، میرداین است که انسان وقتی می
با تناسخ که باطل است در این است که در رجعت روح ، گردد. فرق رجعت که صحیح استبرمی

ساله  05مثالا یک انسان به شکل ، گیرد که آن بدن خود یک روح جدیدی ندارد تعلق می انسان به بدنی
رود که آن نوزاد خود یک روح دارد و الزم روح انسان به بدن نوزاد می، ولی در تناسخ، گرددبه دنیا برمی

مثل ، دآید دو روح در یک بدن جمع شده باشد و لذا باطل است. کسانی که تناسخ را قبول دارنمی
گردد و این اعتقاد به تناسخ هم از نظر عقلی بار به دنیا برمیها معتقدند که انسان هزار و یکبودائی

 (. 01ص ، 01ج، ق1050، نادرست بوده و هم با آیات و روایات مخالف است )مجلسی
صول و ا، به دلیل آنکه نظام آموزشی در دین اسالم دارای عناصر مهم و اساسی همچون مبانیلیکن 

های آموزش مفاهیم  پژوهش حاضر تنها گامی مقدماتی در ارائه اصول و روش، های آموزشی است روش
مبانی و اهداف نظام  شود میپیشنهاد ، رو . از اینباشد آموزان این دوره می دانشاعتقادی اسالم به 
ه دلیل آنکه در ب. نکته مهم دیگر این است که در پژوهشی جداگانه دنبال شود، آموزشی در اسالم

معّلمان دینی باید عالوه بر ، معلم نقش اصلی و اساسی دارد، آموزان آموزش مفاهیم دینی به دانش
گاهی صحیح از دین اسالم و التزام عملی به ارزش عاطفی و ، های شناختی با ویژگی، های اسالمی آ

 .ی را به نحوی مؤثر آموزش دهندبه ویژه مفاهیم اعتقاد، انگیزشی آشنا باشند تا بتوانند معارف اسالمی
پژوهش حاضر درپی ایجاد ارتباط و برقراری ، با توجه به مباحث و توضیحات ارائه شده، بنابراین

های آموزش معاد به نسل مهمی است که قرار است  رجعت و تناسخ جهت آموزش روش، پلی میان معاد
 باشد. رح ذیل میها به ش ترین روش های مختلف جامعه باشد. مهم سکاندار بخش

 های آموزش معاد در مقطع دوره دوم دبیرستان پایه دهم  . روش8

در این میان ، اند های مختلفی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته روش، در حوزه آموزش معاد
های چشمگیرتری را  دهندگان متون دینی کمک کنند تا موفقیت توانند به آموزش هایی هستند که می شیوه

 آموزش این اصل دین به همراه داشته باشند که عبارتند از:در حیطه 



 

 0011 تابستان ، سومشماره  ، دوره اول ، پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسالمی 111

 :تر از  بلکه مهم، دهندهتنها آموزش زیرا در آن نه، ای پویا و فعال است که شیوه روش دیالوگ سقراطی
روشی برای مباحثه است که براساس سوال و ، کند. این شیوه نقش فعالی را ایفا می، همه یادگیرنده

ابتدا موافقت و ، به طوری که با اختیار موضع طرف مقابل، مند بنا شده باشدجواب متوالی و هدف
های او آشکار شده و با استفاده از موضع خود  همراهی او جلب شود و سپس تناقضات استدالل

توان این روش را یکی از  می، مدعایش رد شود. اگر به آموزش کنونی در عصر حاضر توجه کنیم، شخص
توان  برای نمونه یکی از مواردی که در آن می (.08ص، 1191، زاده )نقیبس دانست فنون متداول تدری

در ادامه بیان ، از شیوه سقراطی مدد جست تا از طریق حکمت الهی به دفاع از این باور بپردازیم
 شود: می

 معاد اصلی اساسی است که آیات فراوانی در رابطه با آن آمده و تحقق آن پس از دهنده: ـ آموزش
 شوند. ها وارد عالمی دیگر به نام برزخ می همه انسان، ظهور آخرین منجی اثبات شده است. با مرگ

چرا خداوند نیاز دارد که عالم دیگری وجود داشته باشد. مگر خداوند که متعال و  ـ یادگیرنده:
 باشد؟ به غیر نیازمند می، بلندمرتبه است

بلکه حکمت او که نشانگر ، مند به دیگری نیستناقص و نیاز، خداوند متعال :دهندهـ آموزش
 مانع از انجام کارهای عبث و بیهوده است.، هدفمندی او در خلقت است

چرا الزم است مرگ تحقق یابد و به آمال دنیایی به ، اگر کارهای خداوند حکیمانه باشد ـ یادگیرنده:
 راحتی پایان دهد؟

خلوقات دانسته و برای او جایگاه واالتر از این عالم خداوند متعال آدمی را اشرف م :دهندهـ آموزش
 در نظر گرفته است و تمایالتی را در وجود او قرار داده که از طریق آن به سعادت و کمال برسد.

قطعاا شرایط آن را برای همه فراهم ، اگر سعادت و کمال آدمی مد نظر خداوند متعال بوده ـ یادگیرنده:
 ای مهیاء نموده و برخی از آن محروم هستند. ند این امور را برای عدهدر حالی که خداو، نمود می

خواهد  مگر خود شما معترف نیستید به اینکه آدمی تمایل به جاودانگی دارد و می :دهندهـ آموزش
 مند شود؟ بیشتر از تمتعات الهی بهره

 بلی. درست است. ـ یادگیرنده:
را در رابطه با اینکه این دنیا محدود است و  پس چگونه سخن خداوند متعال :دهندهـ آموزش

گوی  پذیرید؟ لزوماا باید عالم دیگری باشد تا پاسخ ها نیست را نمی گوی نیاز به جاودانگی انسان پاسخ
 ها باشد. درست است؟ خواهی انسان نیاز به جاودانه



 

 117 ...تبیین آموزشی ارتباط معاد، تناسخ و رجعت در راستای

 (. 18-10ص ، 1191، زاده بله درست است )نقیب ـ یادگیرنده:
کوشد تا به  ای که می توان به اهمیت شیوه سقراطی پی برد. یادگیرنده ال دقت شود میاگر به دیالوگ با

به مسیر ، هایی که به آن اذعان دارد به راحتی از طریق حرف، عقاید دینی برچسب باطل بودن بزند
کند و به نتیجه معقول و آرامش نسبی  اعتراف می دهندهدرست هدایت شده و به صّحت بیانات آموزش

یابد. این شیوه بیشتر در مواردی که یادگیرنده درصدد  دست می، از این تعارض برای او حاصل شده که
گشا  چاره، پذیرد در حالی که باطن آن اعتقاد را می، مخالفت کند دهندهاست به هر نحوی با آموزش

ان نموده و آن را کار رفته در آموزش بی ترین روش به آن را مهم، تست. این همان روشی است که افالطون
، پذیرد که از طریق آن با عناوینی چون روش دیالکتیکیا یا همان گفت و شنود بیان نموده است و می

آغاز کند و به سوی جهان معنوی باال رود ، آید آموزد که چگونه از آنچه به حس درمی آدمی می
 (.01ص ، 1191، زاده )نقیب
 دارد و  پرده برمی، های آموزش متون دینی ز یکی از روشقرآن کریم در سوره یوسف ا گویی: داستان

ك هذا القرآن و ان ینا الینحن نقص علیک احسن القصص بما اوح»، کند گویی یاد می از آن به داستان
کنیم و تو پیش از  ما به بهترین روش به وحی این قرآن بر تو حکایت می»، «نیکنت من قبله لمن الغافل
گاه خصوصاا در دروس ، (. این شیوه از آموزش در مقام یاددهی1، وسفی« )نبودی این وحی هیچ از آن آ

زیرا در این روش ، گویی است شاید از برخی جهات موثرتر از روش دیالوگ، دینی با موضوع معاد
ها جنبه تخیلی و ساختگی  کند و از آن جهت که داستان یادگیرنده خود را در شرایط بیان شده فرض می

 کند. سزایی را ایفا می نقش به، طعاا در یادگیری متون دینق، صرف ندارد
 :کارگیری  به، ای چون معاد های آموزش مفاهیم دین محورانه یکی دیگر از روش روش قیاس منطقی
های منطقی چون قیاس است. قیاس گفتاری است که از چند قضیه تشکیل شده و هرگاه پذیرفته  روش
همچنین بر فن برهان هم ، اند است که آن را به معنای تحلیل دانسته ذاتاا مستلزم گفتار دیگری، شود

یعنی ابتدا ، از کلی به جزئی است، (. در این روش سیر یادگیری01ص ، 1187، شود )مظفر اطالق می
گردد  معلوم می، حکم جزئیات موضوع، شود و براساس آن ثابت می، محمولی برای یک موضوع کلی

 (.159ص ، 1178، )مصباح
 :دار تشکیل شده و موجب  انگیزی است که از عبارات موزون و قافیه شعر همان کالم خیال شعر

توان  هایی است که می یکی دیگر از روش، (. این شیوه097ص ، 1187، شود )مظفر انفعال نفسانی می
مندان عصر از آن برای آموزش عقاید مرتبط با سرای باقی استفاده نمود. وقتی به آثار شاعران و اندیش
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تری نسبت به این  بینش روشن، با قرائت این مطالب تأثیرگذار، کنیم های گذشته نگاه می حاضر و سده
 مفاهیم بدست خواهیم آورد. 

 تحلیل معاد در درس دینی مقطع دهم. 9

کتاب دین و زندگی ، نخستین مسأله قابل توجه این است که در میان کتب سه پایه دوره متوسطه دوم
توان به مفاد و رئوس کلی  رو می هم به مسأله معاد و مسائل مرتبط با آن پرداخته است. از اینپایه د

 دروس چندگانه مذکور توجه نمود:

 . درس سوم9-1

 قطعاا با، گذارد در مقدمه این درس به این مطلب اشاره شده که هر انسانی که پا به عرصه وجود می
انسان را از مرگ گریزی ، را در این دنیا خواهد بست. بنابراین مواجه خواهد شد و پرونده زندگی او مرگ

های فراگیری بوده که در طول  از پرسش، چیستی مرگ و آینده انسان پس از آن، نیست. بر این اساس
 ها را به خود مشغول کرده است. ذهن عموم انسان، تاریخ

 دو دیدگاه پیرامون معاد
عامل انتقال انسان به هستی دیگر است و به هیچ وجه موجب  در این دیدگاه مرگ ـ اعتقاد به معاد:

موجودی دائمی است که با مرگ ، اما روح، رود گرچه جسم انسان از بین می، زوال دائمی انسان نیست
وارد عالم برزخ و سپس قیامت خواهد شد. پذیرش این دیدگاه پیامدهای متعددی را به همراه خواهد 

، به نشاط دائمی در زندگی روزانه خویش. همچنین انسان مومن به معاد ازجمله اّتصاف انسان، داشت
لذا دفاع از حق مظلوم در برابر ظلم مستکبران را امری سهل دانسته که نمونه بارز ، ترسی در دل نداشته

 آن قیام امام حسین)ع( است. 
روح بوده و پرونده  شود که فاقد ساحتی تحلیل می در این دیدگاه انسان موجودی تک ـ انکار معاد:

منکران معاد براساس ظّن و نه یقین و ، شود. براساس آیات قرآن زندگی او با مرگ برای همیشه بسته می
زندگی دنیوی آنان همراه با یأس و ناامیدی و در نهایت فرو رفتن ، لذا، دست به انکار معاد زده، منطق

 بیشتر در گرداب فساد و گناه است. 

 . درس چهارم9-2

این درس به بحث اهمیت و ضرورت معاد پرداخته شده است. اهمیت این مسأله در ذهن  در
تکفل پاسخگویی به شبهات اصل وقع معاد با وجود از بین رفتن جسم انسان ، آموزان و جوانان دانش
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برانگیز برخی از جوانان این است که آیا ما دوباره  فضای حاکم بر ذهن سوال، است. به عبارت دیگر
با ، رو شود. از این های فکری پاسخ داده می نگیخته خواهیم شد؟ در این درس به این نوع از چالشبرا

ها و همچنین توجه به آیات قرآن کریم از  طرح مسأله قاعده عقلی دفع خطر احتمالی توسط نوع انسان
ادّله قرآنی  امکان وقوع محال براساس، سوره فاطر 9سوره بقره و آیه  009، سوره یس 78جمله آیات 

 شود.  اثبات می
از طریق دو مفهوم عدل و ، سوره ص 08سوره مومنون و آیه  110با توجه به آیه ، در ادامه بحث

آموزان مبنی بر اهمیت وقوع  گویی به سواالت برخی دانش ضرورت معاد در راستای پاسخ، حکمت الهی
 شود.  عالم معاد تبیین می

 . درس پنجم9-3

های آن است. با توجه به اهمیت این عالم که حائل  عالم برزخ و ویژگی، درسمفهوم محوری این 
های برزخ از جمله عذاب برزخی و ارتباط برزخ با عالم دنیا  دنیا و قیامت است و همچنین ویژگی

م وجود دارد که با توان به نکاتی چند اشاره نمود: در تبیین این عالم دو اصطالح آثار ماتأخر و ما تقّد  می
، باشد. لذا ها قابل استنباط و فهم می هایی این دو گونه از آثار اعمال همه انسان ها و نمونه ذکر مثال

های  هایی همچون مسجد یا مدسازی عملی چون نماز خواندن به عنوان عمل ماتقدم و ساخت مکان
 نیا وجود دارد.زیرا آثار آن پس از مرگ انسان در عالم د، شود غلط به عنوان عمل ماتأخر شمرده می

 . درس ششم9-4

باشد. مولفان این درس با  محتوای این درس ناظر به عالم قیامت و دو مرحله حوادث مختلف آن می
میرانده شدن همه موجودات و تغییر ساختار هستی ، سه حادثه نفخ صور اول، عطف به آیات قرآن کریم

کنار رفتن ، حادثه زنده شدن مجدد انسانکنند. همچنین پنج  بندی می را در مرحله اول قیامت طبقه
ها و حضور گواهان قیامت به عنوان حوادث  دادن عمل انسان، برپایی دادگاه عدل الهی، حقایق عالم

، انفطار، های مختلفی نظیر نساء شود. در تبیین این دو مرحله از سوره مرحله دوم قیامت نام برده می
 حاقه و... استفاده شده است.، زمر، فصلت

 گیری نتیجه. 11

، فلسفی و... حاکی از آن است که اعتقاد به معاد، اخالقی، مطالعه و بررسی در آثار مختلف دینی
ای قابل دفاع و اثبات است. مخصوصاا  فطری و برهانی بوده و پرداختن به آن از هر زاویه، اعتقادی قلبی
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طبیعت و سیرت هر انسانی میل به بقاء  زیرا، توجه بدان در امر آموزش امری پسندیده و قابل توجه است
ای در ارتباط با این  کننده ها تا به پاسخ اقناع جوی انسان و جاودانگی را فطرتاا باور داشته و خوی حقیقت

 تواند آرامش را در یادگیری مفاهیم علوم دیگر احساس کند.  نمی، امر مهم دست نیابد
معاد( یک رابطه ، رجعت، ن سه عنصر )تناسخرابطه فرض شده بین ای، توان گفت در مجموع می

به این معنی که با نگاه سطحی و درک معنای ظاهری بتوان به کنه این رابطه پی ، سطحی و ظاهری نیست
ای درهم تنیده  ای عمیق و دوطرفه بین این عناصر برقرار است. اگرچه این عناصر به گونه بلکه رابطه، برد

با توجه به اهمیت بسزایی که انگاری نیست.  ل بر یکی بودن و یکساناما دلی، شده و مکّمل هم هستند
با ، ها قائل بودند اهل بیت)ع( برای معارف معادشناختی در زندگی و سعادت دنیوی و اخروی انسان

عینیت ، ها در ذهن مخاطبان های گوناگون به دنبال نهادینه ساختن این نوع آموزه استفاده از روش
های  استفاده از فرصت، ل و تشبیهیای مربوط به جهان پس از مرگ از طریق تمثه بخشیدن به آموزه

ها و نیز جاری نمودن یاد مرگ و معاد در زندگی بشری بودند تا به واسطه آثار  رو برای انتقال آموزه پیش
را های خود  آموزه، به بهترین و اثرگذارترین وجه، تربیتی مترتب بر این چهار اصل آموزشی و تربیتی

گویی در راستای اجرای اصل  بندی محتوای آموزشی و قرینه هایی مانند تنظیم و دسته منتقل سازند. روش
 اند. ها در ذهن مخاطب مورد توجه قرار گرفته نهادینه ساختن آموزه
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