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  ١٣٩٣  بهار ـ تابستان،١۴ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فلسفۀ اسالمی یها آموزه

  
  تناسخ انتساب درستی بررسی

  ارآث بر تکیه با رازی زکریای و به سهروردی
    ١سیدمرتضی حسینی شاهرودی  
    ٢امیر راستین  

  دهکیچ
 ایـن اندیـشه پیـروان پایگاه مستحکمی نداشـته و فیلسوفان مسلمانتناسخ در میان 

 ایرانی اندیشمنددر این میان رویکرد دو فیلسوف و . ندا ه بودجزء کمترین وارههم
ت اشراق و دیگری  حکمگذار پایه مورد توجه قرار گرفته است؛ یکی بیش از همه

داران  طالیـه نقش زکریای رازی به عنـوان نماینـده و یکـی از.  و فیلسوف ریپزشک
 اسالمی جلوه کرده است و اهمیت جایگاه سـهروردی از ۀ تناسخ در اندیشانگارۀ

هـای مختلـف بـه  های گونـاگون از سـخنان او و در نتیجـه نـسبت جهت برداشت
یید انتـساب أها، ت  میان آنۀ اندیشمند و مقایس به آثار این دوبازنگری ۀنتیج. اوست

رازی بـر .  آن توسـط شـیخ اشـراق اسـتعدم پـذیرشکید بر أتناسخ به رازی و ت
 خویش، برای نفوس حیوانی تناسخ صعودی و نیز بـرای نفـس ۀاساس مبانی فلسف

                                                        
 ٢٩/٣/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/٨/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(shahrudi@ferdowsi.um.ac.ir)  دانشگاه فردوسی مشهداستاد. ١
) نویـــسندۀ مـــسئول (دانـــشجوی دکتـــری فلـــسفه و حکمـــت اســـالمی دانـــشگاه فردوســـی مـــشهد. ٢

(rastinamir@yahoo.com).  
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. پـذیرد الخلو مـیة یکی از دو نوع تناسخ متشابه و نزولی را به صورت مانعـانسانی
 نـزاع، بـا ابتکـار در هـای طرف سهروردی پس از ضعیف خواندن دالیل ْابلدر مق
 از معـاد جـسمانی مبتنـی بـر پـذیرش عـالم مثـال، از ایـن طریـق نوینی طرح ۀئارا

  .دارد  تناسخ را از میان برمیپذیرشهای  انگیزه
  .تناسخ، سهروردی، زکریای رازی :یدیلکواژگان 

  مقدمه
بخـش  بینی و قـوام ترین مسائل جهان از مرگ، از مهمسرنوشت انسان و سرانجام او پس 

ها و  شناسی انسان، دیدگاه در حوزۀ فرجام. هندسۀ معرفتی هر اندیشمند و فیلسوف است
ه شـده اسـت کـه هـر ئـهای گوناگونی از سـوی مکاتـب الهـی و غیـر الهـی ارا حل راه

یکی از . دارد می ر واکشاند و ناگزیر او را به اظهار نظ اندیشمندی را به مسند داوری می
  .در مورد ارواح انسانی است» انگارۀ تناسخ«شده، پذیرش  ئههای ارا پاسخ

بیرونـی، ( جوی آن در مکاتب هندیو های تاریخی تناسخ و جست نظر از ریشه صرف
 و یا سرایت آن به )٣٣: ١٣٨٢اکبـری، ( ، چینی)۴٣ـ١/۴١: ١٣٨٠ کاپلستون،( ، یونانی)٣٩: ١۴٠٣

، همــواره یکــی از )١۵۵: ١٣٧٩؛ نــاس، ٢/٢۵۵: ١۴٠٢شهرســتانی، (اهب تمــام ملــل و مــذ
از مـرگ، بـاور تناسـخ و بازگـشت ارواح  سرنوشت نفس پـس های مطرح پیرامون گزینه

 با ؛است  و مخالفانی داشتهموافقان نیز یلسوفان مسلماناین نگرش در میان ف. بوده است
 پزشـک فیلـسوف و میـاندر ایـن  .اند  بودهها از کمترین وارهاین توضیح که موافقان هم

سزایی در معرفـی ه  سهم ب). ق٣١٣ـ٢۵٢( نامدار ایرانی، ابوبکر محمد بن زکریای رازی
 و نـام صـاحبای کـه او را از فیلـسوفان مـسلمان  گونـه  تناسخ دارد، بهانگارۀو دفاع از 

 .)٧/٢٠١ :١۴٠٧،  رازی فخرالـدین؛١/٣ :١٣٩۵ابـن حـزم، : ک.ر( دانند  قائل به تناسخ میۀبرجست
توان نادیده   را نیز در انکار و ابطال تناسخ نمی). ق۵٨٧ـ۵۴٩ ( سهم سهروردیْدر مقابل
  یا تردیـد درپذیرشم ِ که موه او در برخی آثارویگیری خاص  آنکه موضع جز ؛گرفت

نظران را به دیدگاه وی  تر و توجه صاحب له پررنگئتناسخ است، حضور او را در این مس
سعی  پس از معرفی اجمالی تناسخ،  در این نوشتاراز این روی. لب نموده استبیشتر ج

اندیـشمند  ایـن دو ۀاندیـشمنـشور تناسخ در جایگاه  تصویری از نخستبر آن است که 
  .به عمل آیدمیان این دو دیدگاه ای  مقایسهسپس  شده،ه ئ و ایرانی ارامسلمان
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ی پیرامـون دیـدگاه سـهروردی هـای شـایان ستایـش کنون پـژوهش تاکه  است گفتنی
نسبت به تناسخ و تبیین گفتار خاص او صورت پذیرفته است، امـا در خـصوص دیـدگاه 

داننـد، اثـر شـایان  زکریای رازی با اینکه پژوهندگان او را از پیروان و جلوداران تناسخ می
چـشم ای نیز میان دیدگاه این دو اندیـشمند بـه   در نتیجه مقایسه.ه نشده استئذکری ارا

  .خورد نمی

  تعریف تناسخ
 از مکانی به مکان دیگـر اسـتیک شیء  به معنای نقل »نسخ« ۀتناسخ در لغت از ریش

 انتقال نفس از بـدن بـه بـدنی  فلسفی و کالمی،در اصطالح .)١۴/١٢١: ١۴١۶ابن منظور، (
؛ ٣١٨: ١٣٨٨، صدرالدین شیرازی( نامند را تناسخ می عالم دنیا ر دنخستینمباین و جدا از بدن 

، بـه  ایـن تعریـف از تناسـخ مـصطلح و معهـود، جـامع و دقیـق اسـت.)٩/۴: ١٩٨١همو، 
هـای  توان از بـسیاری اشـتباهات و تفـسیر شده در آن می ای که با حفظ قیود لحاظ گونه

 با مقید کردن انتقال در همین عالم و توجـه بـه تفـاوت دنیـا و .نادرست جلوگیری نمود
 تناسـخ گـسترۀ مفهـومت و تعلق به ابدان اخروی و مثالی، از  آخرۀآخرت، انتقال به نشئ

، نخـستین و قید تباین بدن جدید بـا بـدن )١۴۶ــ١۴۵: ١٣٨١آشتیانی، (شود  محال خارج می
همچـون برخـی ( و در آخرت) اسرائیل  مسخ بنیانندم( یید شریعت در دنیاأمسخ مورد ت
؛ )٣٢٠ـ٣١٩: ١٣٨٨، صدرالدین شیرازی(ند ک  معنایی تناسخ بیرون میدایرۀ از  را)از امت اسالم

شود و در مورد  زیرا در مورد اول، همان بدن در اثر ظهور باطن، به بدن جدید تبدیل می
یـک  کند نه بدن و صورت ظاهر؛ بـه هـر حـال در هـیچ دوم تنها صورت باطن تغییر می
ی دچـار  عدم توجه به همین قیود سـبب شـده تـا برخـ.انتقال به بدن مباین مطرح نیست

 هـر دو را باطـل و ، یکـی دانـستن تناسـخ و معـاد جـسمانیۀ به واسطًاشتباه شده و مثال
و یا با تطبیق معاد جسمانی بر تناسـخ هـر دو  )٣٩۴ـ٣٩٠: ١٣٨۴، قبادیانی بلخی( بدانندمحال 

  .)٣/۵٧٩: ١٣٨٣شهرزوری، ( پذیرندبرا 

  انواع تناسخ
 شمارگان آن از نظر گسترۀ نمود به لحاظ هئاراتوان برای تناسخ  یکی از تقسیماتی که می
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اگـر مطلـق افـراد یـک نـوع دارای . دهد  که برای نفس رخ میستیی ااه لا زمان انتقیا
 مطلـق و دائمـی باشـد، تناسـخ، مطلـق ْتناسخ باشند و یا زمان تناسخ همه یا برخی افـراد

بـوده و یـا زمـان  محـدودی از افـراد نـوع شمار اگر تناسخ تنها در ْ در مقابل؛خواهد بود
  .گویند به آن تناسخ محدود می  باشد،مدت کوتاه محدود و ْانتقال

اگـر ای کـه  ، به گونهشود بدنی است که نفس به آن منتقل میلحاظ تقسیم دیگر به 
 انتقال نفـس از حیـوان بـه بـدن  مانند باشد تناسخ صعودی استتر شریفاز بدن پیشین 

ل نفـس انـسان بـه بـدن اقتنا همچونسخ نزولی است باشد تناتر  پست اگر از آن  وانسان
 تناسخ نفس از بدن مانند آن باشد تناسخ متشابه نام دارد رازت  هم و چنانچهحیوان یا گیاه
تناسـخ « نـام  گفتنـی اسـت کـه. دیگر یا از بدن حیوانی به حیوان دیگـریانسان به انسان

 آن را داخـل یای آن است که گو برخی ظاهر کالم نیامده وفیلسوفان گفتار در »متشابه
 و  عقلـی بـرای تحقـق حـصراما )٩/۴: ١٩٨١، صدرالدین شیرازی(اند  در تناسخ نزولی دانسته

  .تر است  شایستهجداسازی آن ،دقت در بحث
 برای انتقال آن در حالـت نزولـی و ، نفس آدمی استْاز آنجا که محور اصلی تناسخ

قال نفـس انـسان بـه بـدن انـسان دیگـر انت : وضع شده استای ویژهمتشابه اصطالحات 
 نامیـده شـده »رسـخ« و به جمـاد »فسخ« گیاه به بدن ،»مسخ« به بدن حیوان ،»نسخ«

تواننـد بـا هـم  این تقسیمات می. )٣٩٢ــ۴/٣٩٠: ١٣٨٧؛ سبزواری، ۵٢٠ :١٣٧٢شهرزوری، (است 
  .تواند صعودی، نزولی یا متشابه باشد  تناسخ محدود می نمونهرایب ؛ترکیب شوند

  تناسخ در آثار سهروردی
ای  شناسی سهروردی جایگاه ویژه  در نظام هستیویژه بهشناسی در حکمت اشراق  نفس

شمار  یات صرف و وجودات بحت بهّنا ، انوار محضۀای که نفس از جمل دارد، به گونه
 ۀلئرود اهتمـام شـیخ اشـراق بـه مـس  انتظار می، از این روی)١١٣: ١٣٧٣سهروردی، ( آید می
وی در .  نفــس اســت در خــور توجــه باشــدشــناختتــرین مباحــث  خ کــه از مهــمتناســ
 سخنی از  وی آثاربیشتر تناسخ را مطرح نموده، به طوری که در بارها خویش های نوشته

، )٣/١٧٠ :همـان( هعمادیـ اللواحالا، )٣/٧۴: ١٣٧۵، همـو( پرتونامهدر  .آن به میان آمده است
 داند  تناسخ را باطل میروشنیبه  )۴/٢٣۶ :همان( اتاللمح و )۴/١٢٠ :همان( التصوف ةمکل
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 ، آنکوتـاه امـا جداگانه نیز در قالب فصلی مطارحاتالدر . کند  علیه آن استدالل میو
  و۴٩٣، ١/۴٠٢ :همـان( کنـد  آثـار دیگـر حوالـه مـیابطال نمـوده و تفـصیل مطلـب را بـهرا 
 » فـی امتنـاع التناسـخةّحجـ« ضمن فصلی بـا عنـوان تلویحاتال همچنین در .)۵٠٠ـ۴٩٩

ن پاسـخ ا موافقـاتشـبهاز  شماری را مطرح نموده و در پایان به دو طرف گفتگودالیل 
 و در ادامـه بـا )٨۶ــ ١/٨١ :همـان( نمایـد  موکـول مـیی دیگرزمانرا به سخن داده و تتمیم 
مبنـی بـر اتـصال گروهـی از اهـل ) سینا و فارابی ابن(حکیمان  سخن برخی پافشاری بر
 اهـل ۀ شـبهۀها، باقیماند وی به عنوان موضوع تخیالت آنْلِ شقاوت به اجرام عسعادت و

 بـه انکـار گونـه شـفاف تنها اثری که در آن .)٩١ــ١/٩٠ :همان( داند شده می تناسخ را دفع
این کتاب سبب شـده ر  دویگیری خاص  موضع.  استاالشراق حکمةتناسخ نپرداخته 

 تناسـخ ۀ را دربـار»تردید« و یا »انکار«، »اثبات« هر سه فرض پژوهندگان  فیلسوفان وتا
  .به او نسبت دهند

فـی بیـان « معاد و نبوات است بـا فـصلی تحـت عنـوان ۀ پنجم را که دربارۀوی مقال
 مذهب مشرقیین را به طور مفـصل بیـان نمـوده و سـپس نخست. کند  آغاز می»التناسخ

 در بحـث  خـودسـهروردی. دارد  مشرقی را بیان مـیحکیمانن و پاسخ یایاشکاالت مشا
 و از پـردازد  مـیگـویی  به تبیین، اشکال و پاسخدو طرفکند و تنها از زبان  شرکت نمی
، ...، عند هـوالء مـا یقـال...، قالوا...قال بوذاسف ومن قبله من المشرقیین« :عباراتی چون

 »...ینّسـالمی بعـض اإلكّ، تمـس...نیّائیّ، هـذا مـذهب المـش...ینّهذا مذهب المشرقی
 آنچـه را مقتـضای ذوق حکمـت اشـراق  کهدهد  مینوید آندر پایان کند و  استفاده می

  .ختساخواهد است آشکار 
، در شـرح ایـن فـصل االشـراق حکمة شارحنخستین محمد شهرزوری،  الدین شمس
 منـدان شـقاوتلهی سرنوشت نفوس أشود که سهروردی همچون هر حکیم مت مدعی می

ای کـه انتقـال بعـدی از بـدن  ، بـه گونـه)مـسخ( داند وانی می حیهای بدنرا به انتقال به 
گیـاه ، امـا نقـل بـه )تناسخ متشابه از حیوان بـه حیـوان(روا حیوان به حیوانی دیگر را نیز 

 دال بـر اذعـان گـواهیشـهرزوری هـیچ  ١.شـمرد مـیرا محـال ) رسـخ( و جماد) فسخ(
                                                        

 ّنـسانین مذاهب التناسخ مذهب من یقول بجواز التناسـخ مـن البـدن اإلر فی الکتاب واختار مّوالشیخ قر. ١
  .)۵٢٠: ١٣٧٢شهرزوری، ( لی بعض دون النبات والمعادنإبدان الحیوانات الجائز انتقال بعضها ألی إ
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ثر ؤا در چنـین انتـسابی مـتـوان دو عامـل ر  امـا مـی،دهـد  به تناسخ ارائه نمـیسهروردی
  :دانست
 در میـان انگارهدار بودن این   به ریشهباورگرایش شدید شهرزوری به تناسخ و  )الف

 در هیهل االةشجرالرسائل  وی در کتابش .)٣/۵٩٣: ١٣٨٣؛ ۵٣٠ :١٣٧٢( مذاهب و ملل تمام
ت و ایئـ مناسـب ههـای بدنکامل را به  ن، انتقال نفوس غیرامقام نقد برخی دالیل موافق

 وی اگرچـه در .)٣/۵٧٧: ١٣٨٣( پـذیرد ها صحیح دانسته و اصل تناسخ را مـی ملکات آن
 تناسخ را منوط به انـضمام درستی اما ،داند  میسست هر دو طرف را ۀبخش دیگری ادل

شـاید یکـی از . شـمرد چیزی از قبیل حدس، الهام، ریاضت یا امر دیگـری، یقینـی مـی
لی مورد پذیرش اوست، اشارات آیات و روایـات و سـخنان  ونام نبردههایی که او  مکمل
و آوران الهـی  گفتار پیـامهای تناسخ در کتب و   نشانهوی باشد که طبق ادعای نمایحک
  .)۵٩۶ـ ٣/۵٩٣ :همان(  بسیار زیاد استنمایحکنیز 

 در .خـالف آثـار دیگـرش گیری سهروردی در برابر اهل تناسـخ بـر عدم موضع )ب
ن و برخـی ا موافقـیکه شیخ اشراق در این فصل تنها در صدد نقل آراباره گفته شد  این

؛ ۴٣٣و  ٣/۴٢٢: ١٣٨٠اشـمیتکه، (  بـوده اسـتدو طـرفن بر اساس مبانی ااعتراضات مخالف
  .آید  چنانچه از عنوان فصل نیز برمی، قصد او تبیین بوده نه داوری؛)١۵١: ١٣٨١آشتیانی، 

 سـهروردی نـه در نخـست زیـرا ،ست صـحیح نیـروی به هیچبه هر حال این نسبت 
 تصریح بـه پـذیرش آن نکـرده، ،اینجا و نه در هیچ اثر دیگری که از تناسخ بحث نموده

 حکـیم دوم آنکـه. ، چنانچـه پیـشتر نیـز بـدان اشـاره شـد استدرستبلکه خالف آن 
چندی بعد  به بدن حیوانات نبرده، بلکه مندان شقاوتاشراقی هرگز نامی از انتقال نفوس 

ثـل ُم« که این نفوس پس از رهایی از صیاصی و ابدان، بـه عـالم دارد  میروشنی بیانبه 
های فکری شهرزوری در تفسیر سـخنان سـهروردی و  گویا زمینه؛ شوند  وارد می»معلقه

  .تاثیر نبوده است انتساب تناسخ به وی بی
 پـس از شـهرزوری و االشـراق حکمةشیرازی که دومین شارح کازرونی الدین  قطب
 اگرچه سهروردی را در ،)١٣٨: ١٣٨١؛ آشتیانی، ۵٧ـ ۵۶: ١٣٧٢شهرزوری، ( از اوستثر أبسیار مت

 را بـر مـسخ سـهروردی سخنان شهرزوری، ظاهر ی ازپیرو به ،داند واقع منکر تناسخ می
 ست که محمدادر اینج .)۴۵٨ ـ۴۵٧: ١٣٨٣، کازرونی شیرازی( کند  میبار مندان شقاوتنفوس 
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 به زبان فارسی، بر او ایراد گرفته و تذکر االشراق حکمةهروی، شارح احمد بن ال شریف
کـه   چـرا،ست نه سـهروردیا مذهب افالطون و قدم،دهد که آنچه قطب بیان کرده می
  .)١۵۶: ١٣۶٣(  مستقل بیان کرده استی نظر خود را طی فصلوی

 نفـوس  شرح حـالالی البه پنجم است که در ۀ مقصود او فصل سوم از مقالْظاهردر 
کنـد کـه همـین  ای اشـاره مـی ش از مفارقت از بدن، سهروردی به نکتهی پمندان شقاوت
له را ئ هروی، تردیـد و توقـف در مـسمانند پژوهندگان معترضه باعث شده تا برخی ۀجمل

  : عبارت سهروردی از این قرار است.اقتضای ذوق حکمت اشراق بدانند
  الحجج علـی طرفـی النقـیض فیـه ضـعیفةّنإ ف،ًو باطالأا ًّحق) تناسخ( سواء کان النقل

)٢٣٠: ١٣٧٣(.  

ست، اجه ر از مقصود سهروردی ب شارح دیگتذکر هروی در رابطه با فاصله گرفتن دو
ظاهر   خودۀمالصدرا نیز در تعلیق .مل داردأ جای تنویسندهاما انتساب توقف و تردید به 

دینـانی، ابراهیمی : ک.ر( کند له حمل میئسخنان شیخ اشراق را بر شک و تردید وی در مس
 ،طـرف ن هم، چنین نظری دارنـد و موضـع سـهروردی را بـیاخرأبرخی مت. )۵۴۶: ١٣۶۴

  .)٢٨۵ و ١٨٣: ١٣٨٢؛ اکبری، ٣٣۶ـ٣٣٢: ١٣٧٢ابوریان، ( رنداشم بلکه متحیرانه و متزلزل می
وی نفوس انسانی را به سه :  از این قرار استدر این فصلحاصل گفتار شیخ اشراق 

 نفـوس  که استبر این باور کامل، متوسط و ناقص در علم و عمل تقسیم کرده و ۀستد
 سپس با طرح عالم مثـال و صـور ،شوند وارد عالم انوار مجرد محض میمستقیم  ل،کام

 ۀ بـا ایـن تفـاوت کـه مثـل معلقـ؛داند معلقه، جایگاه متوسطان و ناقصان را این عالم می
در . شـقاوتمندان ِاز آن ظلمـانی ۀاسـت و صـور معلقـ متوسـط سعادتمندان ِنورانی از آن

کنـد کـه مثـل معلقـه غیـر از مثـل  های این صور پرداخته و تـصریح مـی ادامه به ویژگی
ییـد شـریعت را عـالم أ جایگـاه حـشر جـسمانی مـورد ت،در پایـانی و. افالطونی اسـت

  .)٢٣۴: ١٣٧٣سهروردی، (نماید   یعنی عالم مثال و برزخ معرفی می»اشباح مجرده«
 بایـد نخـست  چیـست؟ حق یا باطـل بـودن تناسـخپیرامونبرانگیز او  اما سخن بحث

دانست که مقصود او تنها تناسخ نزولی است که در دو فصل پیش موافقـت مـشرقیین و 
 و که شـهرزوری هـم تنهـا مـسخ  چنان؛ن را نسبت به آن تبیین کرده بوداییمخالفت مشا
 ننمود، داوریگونه که در آنجا   هماندوم آنکه ؛اد را به سهروردی نسبت دانتقال نزولی
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 دلیـل ایـن عـدم  پرسـش آن اسـت کـهاکنـون .له را به حال خود رها کـردئ مسنیز اینجا
ۀ ئـارا کیفیت و دو طرفمبانی  که دهد  پاسخ می خود چنینداوری چیست؟ سهروردی

 تردیـد ن سـخدیگر به،  اشراقی نیستنگارندۀ پسند دیگری، خودداریاستدالل یکی و 
 ١. دو طـرف نـزاع اسـتۀوی در اصل بطـالن تناسـخ نیـست بلکـه تـشکیک او در ادلـ

هـا و   وی در دیگر آثار و انکار تناسـخ در آنروشنگیری  خالصه آنکه با توجه به موضع
، نسبت دادن تناسـخ بـه »هاشباح مجرد«او در طرح عالم چهارمی به نام عالم  نیز ابتکار

 روشـن و آشـکارن ی شـواهد و قـراانگاشـتندید به وی نادیـده انصافی و انتساب تر او بی
  .است

  دیدگاه نهایی سهروردی
را با پذیرش معاد و خروج نفوس از دار طبیعت، تناسخ مطلق از جهـت زمـان سهروردی 
 )٢/٢٢٢: ١٣٧٣(  انتقـال مـستقیم کـامالن بـه عـالم انـوار محـضپذیرشد و با کن نفی می

در تناسخ محدود، حتـی  ٢.)٢/٢٢۴: همـان( بازد گ میتناسخ مطلق از حیث تعداد هم رن
ذکر در اینجا آن است   نکتۀ شایانتنها. مشرقیین نیز نوع متشابه و صعودی آن را منکرند

غفـاری، ( مثـال  انتقال نفوس متوسط و ناقص به عالم مثل معلقه و اندیشمندان،برخیکه 
 را نـوعی تناسـخ )٩/۴: ١٩٨١، یرازیصدرالدین شـ( ها به اجرام آسمانی  و تعلق آن)١٢٠: ١٣٨٠

دهـد و   مـیارائهاما با توجه به تصویری که سهروردی از عالم مثال ، اند صعودی پنداشته
  . صحیح نیست نیزنیز جایگاه محدود اجرام آسمانی در این تصویر، این برداشت

 شـمار لـوی را تناسـخ بـهِباید دانست که سهروردی تعلق نفوس بـه اجـرام عنخست 
 ۀمانـد ، پـذیرش چنـین تعلقـی را مـستلزم دفـع بـاقیمطارحـاتال در ویورد بلکـه آ نمی

 .)٩١ـ ١/٨٩: ١٣٧۵( داند که در فصل گذشته از زبان اهل تناسخ بیان کرده بود شبهاتی می
ند، خود چنین تعلقـی را بـرای ا ی نیز که از مخالفان سرسخت تناسخی مشایمانحتی حک

                                                        
  ).٢۴٣: ١٣٧٣سهروردی، (  الحجج علی طرفی النقیض فیه ضعیفةّإنف. ١
 ال ]الطـاهر[النقـل والنـور  دون النـور عـالم لـیإ الطـاهرة ّدبرةالم نواراأل خالص علی ّمتفقون الجمیع ّنإ. ٢

: همـان (المحـض النـور عـالم لـیإ ّفیـتخلص. لیهـاإ نـزوع له یکون وال الصیاصی، هذه مثل لیإ ینجذب
٢/٢٢٢.(  
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: ١٣٧۵، طوسی؛ ١١۵ ـ١١۴: ١٣۶٣سینا،  ابن( دانند وری میتبیین معاد بر اساس مبانی خویش ضر
 شاید بتوان عدم اختصاص نامی خاص به تناسخ صـعودی در مـورد نفـس .)٣۵۶ــ٣/٣۵۵

  خودیانی اگرچه مشا دوم آنکه. بر این مطلب دانستگواهی یلسوفان،انسان را از سوی ف
کـه ایـن  همچنان ،وس نبوده که این اجرام به عنوان بدن برای نفدارند  میبه روشنی بیان

آید، امـا بـا توجـه بـه اینکـه   تناسخ پیش نمییندابر بنابراین ،ها نیستند نفوس هم مدبر آن
شته و در نتیجه به تجرد مثالی اجرام آسمانی هـم اعتقـادی ندارنـد، اعالم مثال را باور ند

 تناسـخ و توان تعلق برخی نفوس به اجرام فلکی به عنوان موضوع تخیلـشان را نـوعی می
 که مالصدرا ضمن استناد پـذیرش ایـن تعلـق بـه  چنان؛باقی ماندن در عالم دنیا دانست

 در .)٩/۴: ١٩٨١، صـدرالدین شـیرازی(نمایـد  سینا، آن را جزو اقسام تناسخ محال ذکر می ابن
 است که این نفوس، ابدان جـسمانی و عـالم مـاده را تـرک بر این باور سهروردی ْمقابل
 و وارد عالم دیگری به نام عالم مثل معلقه یـا اشـباح مجـرده )٢٣٠ــ٢٢٩: ١٣٧٣( نمایند می
دهـد و  ض عوالم چهارگانه از جمله عالم مـاده قـرار مـیْعر او این عالم را در. شوند می

 از صـور تـر کامـل و تـر تمـام صـور آن را :نمایـد  معرفی می آنهای خاصی برای ویژگی
محـسوس بـا حـواس ناهـای آن را  و صیاصی و بـدنداند   نزد ما و در دنیای ما میِحسی

 کـه  هستند صور آن عالم نه چنان.ها محل ندارند کند که آن ظاهر دانسته و تصریح می
 :همـان( بتوان آن را عین صور عالم ماده دانست و نه همچون مثل افالطونی نور محـض

  .)٢٣١ـ٢٣٠
 عالم مثـال را بـه میـان  اسالمی بلکه در آثار خود،ۀ بار در فلسفنخستینشیخ اشراق 

 طبیعی است که برخی افـالک و از این روی ،)٢/۴٨٧: ١٣٨٩پناه،  یزدان: ک.ر( آورده است
 لوی فاسدناشدنی را به عنوان مظـاهر و نـه بـدن، بـرای ایـن عـالم مطـرح نمایـدِبرازخ ع

 اجسامی که تـا حـدود زیـادی بـه تجـرد برزخـی و مثـالی ؛)۵۵۶ـ ۴/۵۵٣: ١٣٨٧سبزواری، (
 عـالم مثـال نـزد او فـرودینبـسا بتـوان ایـن اجـسام لطیـف را از مراتـب  اند و چه کنزدی

 ماده و ۀ تصریح به انتقال این نفوس به عالمی غیر از نشئویکه   همینسرانجام. برشمرد
 چنانچـه توضـیح ؛کنـد  برای انکار تناسخ مصطلح و محال کفایت می،نماید میدار دنیا 

  .اسخ گذشتتناصطالحی این مطلب در تعریف 
 یا تعذیب او و تحقق عدل ،اما در تناسخ نزولی، علت تعلق نفس شقی به بدن حیوان
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 شـده میـان او و ظلمـات و یـا پـاک شـدن نفـوس آلـوده ویا سـنخیت ایجاداست  الهی
حـال .  اسـت برای انتقال به عالم انوار مجردای گنجایش و زمینهها و ایجاد  استکمال آن

ای برای سهروردی نـسبت بـه پـذیرش مـسخ ایـن نفـوس بـاقی  با طرح عالم مثال انگیزه
 هـم سـنخیت میـان ،شـود  در آنجا هم عذاب است و عدالت الهی محقق مـی.ماند نمی

ل اهـل سـعادت، ُکـه مثـ ملکات و باطن نفوس و صوری که دارند محفوظ است؛ چـرا
 ودی وجـ سـهروردی ضـرورتباورهمچنین به .  ظلمانی استمندان،شقاوتنورانی و صور 

 به عالم تجرد محـض راه یابنـد؛ ، از ناپاکیگذر و ها کاستیها با رفع   انسانۀندارد تا هم
 .)٢٣٠: ١٣٧٣سـهروردی، (دانـد   مـیجـاودان  ران در عالم مثالان و ناقصا متوسط ویبلکه

ای جـز انکـار تناسـخ بـه   پس از مرگ، چـارهای سرانجام با پذیرش چنین حیات برزخی
  .ندما طور کلی باقی نمی

نتیجه آنکه سهروردی که در دیگر آثار خویش به شدت از تناسخ گریزان اسـت، در 
، اقتضای ذوق حکمت دو طرف ۀ از ادلناخرسندی، پس از اعالم االشراق حکمة کتاب

اشراق را تکیه بر شهودات باطنی و مـشاهدات و تجـارب عرفـانی خـویش دانـسته و بـا 
ر بطـالن تناسـخ معهـود و نـاممکن صـحه ای نـو از عـوالم هـستی، هـم بـ معرفی مرتبـه

گذارد و هم مواعید شریعت و حشر و بعـث و تـنعم و عـذاب جـسمانی را تفـسیری  می
  .)٢٣۴ـ٢٣٢: همان(نماید  اشراقی می

  آثار رازی تناسخ در اندیشه و
 او  برخی آثار؛که در آن بتوان نشانی از تناسخ یافت یکسان نیستند رازی از آن روی آثار
کتـاب با وجود آنکـه  .هالسیرة الفلسفی مانندپذیرند  می  تناسخ رابه روشنی ، موجودندکه

 رازی را ْایــن کتــاببــه  اســتناد ا بــسیاری بــ، مفقــود اســتااللهــی العلــم ویمعــروف 
، قبادیـانی بلخـی؛ ١٨۶: ١٣٧۶؛ اندلـسی، ١/١٠: ١٣٩۵ابـن حـزم، : ک.ر( داننـد مسلک می تناسخی
توان حدس زد   می، نیز که اکنون در دسترس نیستند از عناوین برخی رسائل.)٢١٣: ١٣۶٣

ة خلـق الـسباع ّفـی علـ« :ماننـد ،ها نامی از تناسخ بـه میـان آورده باشـد آن که رازی در
  .)١٧۶ـ١٧۵ :تا رازی، بی(» ّالهوامو

یکـی در اخـالق : گیری است  رازی قابل پیۀهای تناسخ در دو بخش از فلسف ریشه
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او در کتـاب  .گانه پنج آفرینش و بحث قدمای ۀفلسف دیگری درو لم ا مبحث لذت و و
 پس از آنکه سقراط را به عنوان پیشوای سـیرت فلـسفی خـویش معرفـی فلسفیهال ةسیرال

لـم اایجـاد  که بر اسـاس آن، کند گذاری می پایه لذت و الم ۀلئکند، اصلی را در مس می
ینکـه خـود آن یکـی ا:  جـایز اسـتراه فقـط از دو ،ادراک  موجود دارای حـس وبرای

  نمایـددور  از اوتـری را لم بـزرگا مسئله،لم باشد و دیگر آنکه این اموجود مستحق این 
 و دوم، کـشتن حیوانـات نخـستاساس شرط  گیرد که بر  سپس نتیجه می،)١٠٣: ١٣٧١(

 ذبـح دیگـر حیوانـات در حـد ضـرورت جـایز ،خوار و طبق شـرط دوم موذی و گوشت
 به نفـس اسـیر ـ غیر آن اعم از وحشی و ـ  کشتن حیوانه ک استبر این باوررازی . است

 رسـیدن برای امید بیشتری ،تر  به ابدان شایستهکند تا از طریق انتقال در بدن آن کمک می
  :گوید  میوی ؛)١٠۵ ـ١٠۴ :همان(  رهایی از ماده داشته باشدسرانجامبه بدن انسان و 
ّت إال مـن جثـة اإلنـسان فقـطّص النفوس من جثـة مـن جثـث الحیوانـاّه لیس تخلّفإن ّ ّ 

  .)١٠۵ :همان(

  :نگارد با قلمی شفاف و روشن میو 
 لما أطلق حکم العقل ذبحها ،ّه ال مطمع فی خالص نفس من غیر جثة اإلنسانّال أنولو
  .)همان( ّلبتةأ

اما .  او را به تناسخ صعودی از این عبارات به دست آوردباور ژرفتوان  به خوبی می
مـاده که چرا بدن انسانی جایگـاه صـعود و خالصـی نفـوس از بنـد ا  مطلب ر اینعلت

جـو و  نفـس جـستِ آفرینش و سرانجام و فلسفۀ از علتی باید در تفسیر خاص و،ستا
، زمـان و مکـان را قـدیم مـادهاست و باری، نفـس، گانه  پنجرازی قائل به قدمای . کرد
؛ بیرونـی، ۶٨: ١٣٨۴، قبادیـانی بلخـی؛ ١٢۶: ١۴٠۵؛ طوسـی، ٣/١٩٩: ١٣٢۵جرجـانی، : ک.ر( داند می

گاه  در این میان نفس را موجود زنده اما .)٢۴٣: ١۴٠٣ : ١٣۶٣، قبادیـانی بلخـی( خواند میناآ
 گردیـد و بـا مـاده ۀ شـیفت، نادانی و برای کسب لـذات جـسمانیِرَ که در ازل از س)٢١١

متولد شد تا نفس  صور گوناگون ۀ با همآفرینش عالم آنگاه ،امداد الهی با آن درآمیخت
 در بنـدنفس با تعلق به ماده، عالم خویش را فراموش کرد و . ل آیدئبه لذت جسمانی نا
در این هنگام خداوند جوهر الهی عقل را نزد نفس فرستاد تا او را . جهان طبیعت گردید
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گاه سازد و به او بفهماند که جایگاه اصلی وی اینجا نیست از : ١٣٨۴همـو، ( این غفلت آ
  .)١٠۵ ـ١٠۴

 دانـد  و لذت مـیی بیش از خیر و راحت،رنج و شرور را برای انسان در عالم رازی درد و
 تنهـا نفوسـی کـه در پرتـو  کـه اسـتبر ایـن بـاور و )۴٩۶: ٢٠٠۶،  قرطبی اندلسیابن میمون(

وی خویش را به یـاد آورده و ْلِ عالم ع،راهنمایی عقل و در اثر آموختن فلسفه و حکمت
 بقیـه در همـین ؛گردنـد می  رها شده و به سرای نخستین بازماده از بند ،قصد آن نمایند

 بـه جایگـاه ، با آشنایی با فلسفهْمانند تا اینکه در بدن انسان عالم و در بند جسم باقی می
 برهنـد، بـساط عـالم مادهآن زمان که تمام نفوس از قید . نعمت خود بازگردند راحت و

؛ ٢٩١ـ٢٩٠  و١٠۵ ـ١٠۴: ١٣٨۴ ،قبادیانی بلخی( ر ازل چنین بودکه د شود، همچنان نیز برچیده می
 رازی در کتاب علم الهی ذکـر دیدگاهناصرخسرو این را به عنوان . )٢١٣ـ٢١١: ١٣۶٣همو، 
  .کند  می

دهـد و تـصویر   نـسبت مـی»حرنـانیون« را بـه گانـه پـنج ی رازی نیز قـدماالدینفخر
رحـی کـه رازی بـدان معتقـد اسـت، بیـان  عین ط تا حد زیادیآفرینش عالم را نزد آنان

 جرجـانی،( دانـد  مذهب حرنانیون میاحیاگراو زکریای طبیب را . )١٢٢ــ١٢١: تا بی( کند می
 . نیز رنگ و بوی تناسـخ داردهمچنین فصل دوم از کتاب طب روحانی. )٣/١٩٩: ١٣٢۵

آن  ان بـرامیال بیـان کـرده و در پایـ مهار شهوات و را دربارۀ  نظر افالطونرازی نخست
 است که نفس به هنگام مرگ، اگر بر این باور افالطون :گوید  میوی. گذارد صحه می

گـشته و  درنـگ بـه عـالم خـود بـاز معانی مختص نفس ناطقه را کسب نموده باشد، بی
 اما اگـر آن معـانی را کـسب نکـرده و عـالم ،دیگر به هیچ جسمی تعلق نخواهد گرفت

ه باشد، هیچگاه تعلقـش بـه طـور کلـی از جـسمانیات که باید نشناخت جسمانی را چنان
 از کون و فساد بدنی که در آن است بـه برخاستههای  قطع نشده و پیوسته در آالم و رنج

  پذیرش اصل تناسخگواه بر روشنیاین عبارات نیز به . )٧٧ـ٧٣: ١٩٧٧کرمانی، ( سر خواهد برد
 ،نمایـد  صورت مانعةالخلو اثبات می و یکی از دو نوع تناسخ متشابه یا نزولی را بههستند

زیرا سخنان رازی در مورد نفوسی که هنوز حکمت نیاموختـه و معـانی الزم و شـناخت 
  : هر سه احتمال را داردتوان ،اند کافی نسبت به عالم را کسب نکرده

  ؛)تناسخ متشابه(  تنها در ابدان انسانی تردد نمایند.١
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و ارتقـا و ) تناسـخ نزولـی(  از انـسانتر پستن پس از تعلق به بدن حیوانات و ابدا .٢
و )  اثبـات شـدهسفیالفل ةسیرالتناسخ صعودی به انسان که در ( بازگشت به هیاکل انسان

  ؛ رها شوندماده از اسارت ،کسب شرط الزم
؛ به صورتی که جمع هر دو فرض ممکن بوده و رفـع هـر دو  جمع هر دو احتمال.٣
  .پذیر نباشد امکان

 پـذیرش ،)۵٧٢ــ ۵٧١: ١٣٨٢، سـپیتمان( ناخرأ برخی متـدیدگاهخالف  بر، بر این اساس
 رازی، در کنار بـاور او بـه ۀ ارواح انسانی در آثار و اندیش در موردتناسخ نزولی یا متشابه

  .پذیرد ینم  رایویلأت یا گونه تردید و هیچصعودی تناسخ 

   دیدگاه سهروردی و رازیه و داوری میانمقایس
را  آثار خـویش آناز  تناسخ اهتمام خاصی داشته، در بسیاری انگارۀبه سهروردی  )الف

 ، زکریای رازیْدر مقابل. است مطرح نموده و برای آن فصل و باب مشخصی قرار داده
 به این موضوع نپرداخته است، بلکه باید از میان شواهد پراکنده اما گویا، اصل جداگانه

 و اهتمـام و سـو فروگذاری از یـک این رازشاید . له و نظر خاص او را استنباط نمودئمس
 رازی های مشغولی دل  از سویی دیگر، در و تمرکز سهروردی در حکمت و فلسفهدانایی

 او را در یلـسوفانای کـه برخـی ف  بـه گونـه؛به فنون دیگری عالوه بر فلسفه نهفتـه باشـد
  .)۴١۶: ١۴٠٠ابن سینا، ( بینند  نمینظر معقوالت توانا و صاحب

 نفـوس از ابـدان را رهـایی ،پذیرنـد و بـه شـکلی کدام تناسخ مطلق را نمی هیچ )ب
 مـستقیم بـه عـالم انـوار راه یافتـه و امالن،از نظر سهروردی نفوس ک. دانند  میضروری

 عـالم طبیعـت و ابـدان ، سرانجام جملگی واند دیگران نیز در عالم مثال متنعم یا معذب
نگاه رازی، آشـنایان حکمـت و رهپویـان راه عقـل، در . کنند طبیعی را به نوعی رها می

با   ورفته رفته تمام نفوس سرانجام،گردند و  قصد عالم خویش نموده و به آن دیار بازمی
 رهـا مـادههای بسیار یا اندک و کـسب شـرط الزم، از بنـد   و طی انتقالها سختیتحمل 

  .)١٠۵ :١٣٨۴ ،دیانی بلخیقبا( شود  نفوس، بساط عالم ماده برچیده میۀشده و با تجرد هم
 به او االشراق حکمة برخی سخنان سهروردی در ِتنها تناسخی که به حسب ظاهر )ج

دسـت ه اما آنچه از اندیشه و آثار زکریـای حکـیم بـ. اند، تناسخ نزولی است نسبت داده



 

وزه
آم

 
می
سال

فة ا
فلس

ی 
ها

/
ر ـ
 بها

ان 
بست
 تا

١٣
٩٣

 / 
ارۀ
شم

١۴

١۶  

 یکـی از دو نـوع پـذیرش، پذیرش قطعی تناسخ صعودی از حیوان به انسان و نیـز آید می
  . است مانعةالخلوبه صورت )انسان به حیوان(یا نزولی ) انسان به انسان(متشابه 
 نفـس ارائـه ِ پیـشین، طبـق تـصویری کـه رازی از آفـرینش و سـرانجامۀ نکت پیرو)د
 تیرگی و ناپـاکی از ،که تا نفس حکمت نیاموزد نماید، چرا می دهد، تناسخ ضروری می

: ١٣٩٧ابوحـاتم رازی، (  بـدن را نـداردشود و تـوان خالصـی از این عالم پاک و تصفیه نمی
 اما سهروردی که سخت پایبند معاد بوده و عالم مثـال را بـه عنـوان جایگـاه نـور و .)١٢

بیند که نفس در ایـن دنیـا بمانـد و بـا  دارد، ضرورتی نمی ظلمت و نعمت و نقمت باور
نی عقـول را نـشی  همشایستگیو آموختن فلسفه پاک شود تا  انتقال از بدنی به بدن دیگر

شـوند و  نـشده وارد عـالم مثـال مـی  بلکه کسانی هستند که آلوده و پـاک؛کسب نماید
  .)٢٣٢ـ٢/٢٣٠: ١٣٧٣سهروردی، ( گردند سب باطن خویش میتناصور ظلمانی منشین  هم

 ثر اسـتؤ مْپذیرش حدوث نفس نزد شیخ اشراق، در دیدگاه وی نسبت به تناسخ )  ه
 و ۵۴٠ ،۵٣٣: ١٣۶۴دینــانی، ابراهیمــی ؛ ۴٢٨: ١٣٨٣شــیرازی، ونی کــازر؛ ٢/٢٠٣ :١٣٧۵ســهروردی، (

 او بـه تناسـخ نگـرشثیر چندانی در أدم نفس توسط رازی تِ قپذیرشکه  حالی  در،)۵۴۵
  .ندارد

های مختلفی از آثار خود، وجود نفس پیش از بدن را انکـار کـرده  سهروردی در بخش
 :همـان( پرتونامه، )۴/١١٠ :همـان( التصوف کلمة، )۵۴ـ ۴/۵٣: ١٣٧۵( هعمادی اللواحاال: است

 از چهار طریق به اثبـات حـدوث نفـس االشراق حکمة که فقط در ای ه گونه ب)٢۶ــ٣/٢۵
گونه تناسخ متشابه و صعودی به بدن   او هراز این رو ،)٢٠٣ــ٢/٢٠١ :همان( پرداخته است

قـال هـر نـوع نفـس که قدمای قائل به تناسخ نیز منکـر انت  چنان؛داند انسان را محال می
ها این اسـت کـه بـا تکمیـل بـدن انـسان کـه  استدالل آن. اند ای به بدن انسان مستنسخه
اسـتدعا را ) نفـس(  نـور مـدبر و اسـفهبد، است، این بدن از نور قـاهربرترمزاج صاحب 

کند و اگر نفس دیگری هم به آن منتقل شود، اجتماع دو نفس در بـدن واحـد الزم  می
 ،داننـد  نسبت به تناسخ نزولـی ایـن اشـکال را وارد نمـیها  آناما. ستآید که محال ا می

 و  اسفهبد نـداردتقاضایالنفوس استدعا و   انسان از واهبِ غیرِ که بدنبر این باورندزیرا 
 خالف شیخ اشراق اما رازی بر. )٢/٢١٨: همان(آید  در نتیجه این اجتماع محال الزم نمی

دم نفس و تناسخ برقرار نکرده است ِای میان ق  هیچ رابطه،و با اینکه قائل به تناسخ است
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بـا   و)٢۴٣: ١۴٠٣بیرونـی، (دانـد، نفـسی کلـی اسـت   از آنجا که نفسی که وی قدیم میو
 شدید او از افالطون و سقراط، شاید بتـوان ایـن نفـس کلـی را همـان اثرپذیریتوجه به 

ن ابدان دانست که در ایـ آفرینش پیش از ۀوجود جمعی و کینونت عقلی نفس در مرحل
: ١٣٨٣: سـبزواری: ک.ر( با حـادث بـودن نفـوس جزئـی نـدارد ای دوگانگی هیچ ،صورت

 عالم را ْ ولی خود، قدیم استگونه  شاهد دیگر آنکه رازی گرچه قائل به پنج.)٣۵۶ـ٣۵۴
  .)٢١ـ٢٠ :١٣٩٧ابوحاتم رازی، ( داند حادث می

 دالیـل نخـستاو . وفی مبتکر دانستتوان سهروردی را فیلس  تناسخ میانگارۀدر  )و
کنـد طـرح جدیـدی را از معـاد و  خواند و در ادامه سعی می می هر دو طرف را ضعیف

 اسـالمی ۀ بـار عـالم مثـال را در فلـسفنخستینوی برای .  پس از مرگ ارائه دهدزندگی
 حشر نبیا از قبیلامواعید و  دینی  حقایقنماید و آن را در تبیین برخی مفاهیم و مطرح می

و بعث جسمانی، بهشت و جهنم، ظهور روحانیات به صـورت حـسی، مالئکـه، جـن و 
 یونـان یمـانامـا رازی کـه از حک. )٢/۴٨٧: ١٣٨٩پنـاه،  یـزدان: ک.ر( گیرد کار می شیطان به

؛ ١٩٠: ١٣٨٢، سـپیتمان: ک.ر( ثر بوده استأهمچون افالطون، سقراط و فیثاغورث بسیار مت
ای   تناسـخ حـرف تـازهپیرامـون ، در ظـاهر)١٣٨ و ١٠۶: تـا بـیی، ؛ مـسعود١٨۶: ١٣٧۶اندلسی، 
 عـالم خـود را مـاده،دانـد کـه پـس از تعلـق بـه  موجودی قدیم مـیرا  نفس وی. ندارد

 و اکنون باید از طریق راهنمایی عقل و در پرتو حکمت و فلسفه، آن سرا هفراموش نمود
وی خـود در ازل ْلـِشود و به جایگـاه عرا به یاد آورد تا از بند ماده و تعلق بدن فاسد رها 

  .گردد میسفر نماید و کسی که چنین نباشد توجه و تعلقش از این عالم جسمانی قطع ن
 و دم نفـسِق: های افالطونی است  آموزهۀکنند  تداعیجملگی آید آنچه در پیش می
تعلـق ثل و عالم ازلـی پـس از ُفراموشی م ،)٣/١٨۴٣: تـا بیافالطون، ( وجودش پیش از بدن

: ١٣۵٢همـو، ؛ ١٨۵۴ــ٣/١٨۵٣ :تـا همـو، بـی(  پذیرش تناسـخ،)۵١٠ـ ٢/۵٠٣ :١٣۵٢ همو،( به بدن
 و بازگشت به عـالم اصـلی  و اختصاص پاکی و رهایی از قفس تن و پرواز،)۵١٨ ــ ۵١۶/٢

 دل بـه جـایی ۀدیـد فیلسوف و دوستدار حقیقت که به کمک فلسفه و از راه یـادآوری،
ها و   ترس،ها  است از شهوتممکنخدای اوست و تا آنجا که ه گدوخته است که تماشا

 همچنین ابوریحان. )۵١٩ ـ ٢/۵١٧: ١٣۵٢و، هم؛ ١٣١٩ ـ٣/١٣١٨: تا همو، بی( جوید میی  دورآزها
 را از یونانیـان گانـه پنج قدمای ۀ رازی اندیش که استبر این باور )شناس متبحر رازی (بیرونی
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 سـقراط و دیـدگاهبـر اسـاس  ـ  لهـیالا علـمال دو کتاب .)٢۴٣: ١۴٠٣بیرونی، (  استگرفته
ــا بــی: اصــیبعه ؛ ابــن ابــی١٣ :١٣٧١، بیرونــی(داننــد  مــی منــسوب یبــه و را ـ  افالطــون . )۴٢٣: ت

 را در بـاب ابـداع بیـان مـاده پس از آنکه نظر اصـحاب الحکمتین جامعخسرو در ناصر
  :ویسدن  میـ  حدوث عالم استۀکه همان نظر رازی دربارـ کند  می

 اسـت انـدر هحکایت از سـقراط بـزرگ و گفتـه  رازی است بیاین قول محمد زکریا
که منـدرس ـ  کتاب علم الهی خویش که رأی سقراط این بوده است و مر علم الهی را

  .)٢١٣ـ٢١١: ١٣۶٣، قبادیانی بلخی(  جمع کردم بتأیید الهیـشده بود

رازی، ( ثیر افالطـون بـودهأ تحت تـبه شدت  نیز)بحث لذت والمم(  اخالقۀدر فلسف
 افالطـون و سـقراط را دیـدگاه و در طب روحـانی )٢۵٠ـ٢۴٨: ١٣۶٨؛ محقق، ١۴٠ـ١٣٩: تا بی

 فلـسفی خـود معرفـی ۀهمچنـین سـقراط را امـام و پیـشوای سـیر. کنـد یید مـیأنقل و ت
  .)٩٩: ١٣٧١رازی، ( نماید می

مـرتبط  تناسـخ گـارۀپیرامـون ان اندیـشمند این دو »شناسی روش«تفاوت دیگر به  )ز
 حکمـةکنـد، در   تنهـا بـه سـه عـالم اشـاره مـی خـودسهروردی که در آثار دیگر. است

 تناسخ، از عالم چهارمی بـه نـام عـالم خصوص و در بیان نظر نهایی خویش در االشراق
د و در اثبات آن تنها به تجارب شخصی و شهودات کن  مییاد) عالم مثال( اشباح مجرده
 ْ در مقابـل.)٢٣٢: ١٣٧٣( کنـد  و بر آن برهـانی اقامـه نمـینماید میسنده و بباطنی استناد 

 ،)٢۴٣: ١۴٠٣بیرونـی، (گانـه  پنج ی اثبات وجود قدمابررازی راه استدالل را پیش گرفته و 
 همچنین با .)١٠۴ـ١٠٣: ١٣٨۴، قبادیانی بلخی(آورد   دلیل می،دم نفس و علت آفرینش عالمِق

تـوان  دانـد، مـی  مـذهب حرنـانیون مـیاحیـاگرزی، زکریـا را  راالدین به اینکه فخرتوجه
نقل  )غیر از باری تعالی(گانه  پنج قدمایدم ِها بر اثبات ق استداللی را که فخر از زبان آن

عالوه  .)٨۴: تا بی،  رازیفخرالدین( زکریای رازی نیز دانستمورد استفادۀ کند، استدالل  می
 ،حـداث عـالمِ علـت اۀ، برهان خود را دربار رازیاتماش با ابوح ، زکریا در مناظرهبر این
 قاضـی .)٢١: ١٣٩٧ابوحـاتم رازی، ( شـمارد  دهریـه مـیبـرتـرین حجـت   دلیل و موثقیگانه

 بـه هـر .)٧١: ١۴٢٢همـدانی، ( نمایـد دم عالم ذکر میِعبدالجبار هم استداللی را از او بر ق
گونـه   و مدعی هـیچکنده استنظر نیف علم حضوری به تناسخ ۀ از دریچگاه هیچوی  حال

دانند که هرگونه   اصالت عقل میپیرو ای گونهبرخی رازی را به  .شود  نمییکشف و شهود
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 اگرچه با .)۶١٩ ـ ١/۶١٨: ١٣۶٢شریف، (  را منکر است حضوری و شهودی و حتی وحیعلم
 های آشکار او با ارسـطوی  اشراقی یونان و مخالفتیمانتوجه به گرایش عمیق او به حک

بـسی نسبت انکار مطلق علم حضوری و شـهودی بـه رازی ، )١٨۶: ١٣٧۶اندلسی، ( ییمشا
  .ی بنامیمی آن است که او را فیلسوفی مشاْنماید، در قیاس با سهروردی، حق سخت می

  گیری نتیجه
 گـرا محـور و اسـتدالل  بحـثحکیمـانی خود به همـان طریـق یشیخ اشراق در آثار مشا

 رداشـم  چه آن را بـدترین مـذاهب مـی؛تازد به سختی بر آن میداند و  تناسخ را باطل می
 که گرایش اشراقی او غالب اسـت، از شـدت هایی نوشته اما در .)٣/٧۴: ١٣٧۵سهروردی، (

شود و اظهارنظر نهـایی خـود را بـه آینـده موکـول   تناسخ کاسته میگارۀمخالفت او با ان
 مقتـضای ذوق ،االشـراق مـةحک  در کتـاب اصـلی خـویشسـرانجامنماید، تا اینکه  می

حکمت اشراقی را دست شستن از بحث و استدالل جدلی الطرفینی و تکیه بـر شـهود و 
 ـ  برای نخستین بار در حکمـت اسـالمی ـ وی با طرح عالم مثال. داند  عرفانی میۀتجرب

محمل خوبی برای توجیه و تبیین برخی مفاهیم اساسی شـریعت همچـون معـاد و حـشر 
 نفوس غیر کامـل از دنیـا و عـالم جـسمانی و ورود رفت برونبنابراین با . جسمانی یافت

ها به عالم مثال و برخورداری از حیاتی متناسب با ملکات نفـسانی بایـد سـهروردی را  آن
ای بـرای تناسـخ   شایـستهۀتوان نمایند  زکریای رازی را میْمقابل در .منکر تناسخ دانست

اند،  که از او چیزی نقل و یا بر او نقدی وارد کرده کسانی بیشتر. در اسالم معرفی نمود
وی هـم در سـیرت . انـد شـمار آورده  فلـسفی او بـهۀبه درستی تناسخ را از اصول اندیش

 آفرینش جایی برای ۀپذیرد و هم در فلسف فلسفی خویش تناسخ صعودی حیوانات را می
  .کند  باز میـ و یا هر دونزولی، خواه  متشابهخواهـ  تناسخ
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  یشناس تابک
  . ش١٣۶۴،  تهران، حکمت، سهروردیۀشعاع اندیشه و شهود در فلسفحسین،  غالم ابراهیمی دینانی، .١
، شـرح و تحقیـق نـزار رضـا، االنبـاء فـی طبقـات االطبـاء عیوناصیبعه، احمد بن قاسم بن یونس،  ابی ابن .٢

  .تا ، بیالحیاة بیروت، دار مکتبة
  .ق ١٣٩۵، احیاء التراثدار بیروت،  ،ی الملل و االهواء و النحلالفصل فحزم، ابومحمد علی بن احمد،  ابن .٣
  . ق١۴٠٠، ، قم، بیدارسینا رسائل ابن، سینا، حسین بن عبداهللا ابن .۴
الصادق العبیـدی، بیـروت، دار احیـاء  و محمد محمد عبدالوهاب ، تصحیح امیرالعرب لسانمنظور،  ابن .۵

  .ق ١۴١۶، التراث العربی
 حـسین اتـای، قـاهره، مکتبـة الثقافـة ۀمقدمـترجمه و ، الحائرین داللة،  موسی،سی قرطبی اندلمیمون ابن .۶

  . م٢٠٠۶، هالدینی
انجمن جا،  بیرضا اعوانی،   صالح الساوی و غالمۀو تصحیح و مقدم ، تحقیقهالنبو اعالمرازی، ابوحاتم  .٧

  .ق ١٣٩٧،  ایرانۀفلسف
 محمـدعلی شـیخ، تهـران، دانـشگاه ۀترجمـ، ی اشراق از دیدگاه سهروردۀمبانی فلسفعلی، ابوریان، محمد .٨

  . ش١٣٧٢، شهید بهشتی
یه، الدین احمد ابن الهروی، محمد شریف نظام .٩ تهران، ، حسین ضیائی ۀ، مقدم)االشراق شرح حکمة( انوار

  .ش ١٣۶٣، امیرکبیر
یش مجموعه مقـاالت همـا ،»الدین سهروردی و پیروانش  تناسخ نفس از نظر شهابۀنظری« اشمیتکه، زابینه، . ١٠

  . ش١٣٨٠، تهران، بنیاد حکمت اسالمی صدرا، )، مالصدرا و مطالعات تطبیقی٣ج( جهانی حکیم مالصدرا
،  محمدحسن لطفی و رضـا کاویـانی، تهـران، خـوارزمیۀ، ترجم٢، ج کامل آثار افالطونۀدورافالطون،  . ١١

  .تا ، بی محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمیۀ، ترجم٣ج و . ش١٣۵٧
  . ش١٣٨٢، قم، بوستان کتاب ،یجاودانگاکبری، رضا،  .١٢
رضـا جمـشیدنژاد،  ، مقدمه و تصحیح غـالمالتعریف بطبقات االمماندلسی، صاعد بن احمد بن صاعد،  . ١٣

  . ش١٣٧۶، تهران، هجرت
  چـاپ دوم،،تحقیق ما للهند من مقولة مقبولـة فـی العقـل او مرذولـةبیرونی، ابوالریحان محمد بن احمد،  .١۴

  . ق١۴٠٣، بیروت، عالم الکتب
، تصحیح، ترجمه و تعلیق مهدی محقق، چـاپ های بیرونی های کتاب های رازی و نام فهرست کتاب، موه .١۵

  . ش١٣٧١دوم، تهران، دانشگاه تهران، 
تصحیح بدرالدین الحلبی، منشورات الـشریف ، شرح المواقفشریف علی بن محمد، سیدمیرجرجانی،  .١۶

  . ش١٣٢۵الرضی، 
  عبـاس اقبـال،ۀ ترجمـ، پـل کـراوسۀ، تـصحیح و مقدمـهلفلسفیا السیرة، رازی، ابوبکر محمد بن زکریا .١٧

  .ش ١٣٧١، تهران، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی
  .تا ، بیههران، المکتبة المرتضویت کراوس، ل، جمع و تصحیح پهفلسفی رسائل، همو .١٨
قـم، ،  تصحیح کریم فیضی سها،صدوقیمنوچهر  ۀمقدم ،الحکم اسرار، هادی بن مهدیمالسبزواری،  .١٩

  . ش١٣٨٣، مطبوعات دینی
  . ش١٣٨٧، شرح یحیی انصاری شیرازی، قم، بوستان کتاب، دروس شرح منظومه، همو .٢٠
  . ش١٣٨٢،  تهران، طرح نو،رازی حکیم، پرویز، )اذکائی (سپیتمان .٢١
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 مؤسـسۀتهـران، ، ، تـصحیح هـانری کـربناالشـراق حکمـة،  بـن حـبشالدین یحیـی سهروردی، شهاب .٢٢
  .ش ١٣٧٣، مطالعات و تحقیقات فرهنگی

حـسین نـصر و نجفقلـی  هـانری کـربن و سیدۀ، تـصحیح و مقدمـمجموعه مصنفات شیخ اشـراق، همو .٢٣
  .ش ١٣٧۵، مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسسۀ تهران، ، حبیبی

  .ش١٣۶٢، نشر دانشگاهی   پورجوادی، تهران، مرکز نصراهللاۀ ترجم،تاریخ فلسفه در اسالم شریف، میرمحمد، .٢۴
، مقدمـه و تـصحیح و تحقیـق از هق الربانیئرسائل الشجرة االلهیة فی علوم الحقا الدین، شهرزوری، شمس .٢۵

  .ش ١٣٨٣،  ایرانۀحکمت و فلسفمؤسسۀ تهران، ، نجفقلی حبیبی
  .ش ١٣٧٢،  مطالعات و تحقیقات فرهنگیۀسسؤتهران، م،  ضیائی تربتیۀمقدم، االشراق شرح حکمة، همو .٢۶
  . ق١۴٠٢، هالمعرف ، بیروت، دارملل و النحلالبن عبدالکریم بن احمد،  شهرستانی، محمد .٢٧
احیـاء  بیـروت، دار ،هالحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعـ ،بن ابراهیم شیرازی، محمدصدرالدین  .٢٨

  . م١٩٨١،  العربیالتراث
  . ش١٣٨٨کتاب، قم، بوستان ، سبزواری، مقدمه و تصحیح آشتیانیحاشیۀ ، الربوبیة شواهدال ،همو .٢٩
  . ش١٣٨١،  کتاب قم، بوستان،الدین آشتیانی جاللتحقیق سید ،ر زاد المسافرشرح ب ،همو .٣٠
  .ق ١۴٠۵، االضواء بیروت، دار، تلخیص المحصل،  محمد بن محمدطوسی، نصیرالدین . ٣١
  .ش ١٣٧۵، هالبالغ ، قم، نشرشرح االشارات و التنبیهات مع المحاکمات، همو .٣٢
، ، تهران، انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـیراقفرهنگ اصطالحات آثار شیخ اش، خالدمحمددغفاری، سی . ٣٣

  . ش١٣٨٠
ا، بیروت، ق، تحقیق احمد حجازی الس من العلم االلهیةالمطالب العالیرازی، محمد بن عمر، فخرالدین  .٣۴

  .ق ١۴٠٧، دار الکتاب العربی
الرئوف ، تـصحیح طـه عبـدخرین من العلماء و الحکماء المتکلمینأمحصل افکار المتقدمین و المت، همو .٣۵
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