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  دهيچك
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  . طرح مسئله1

 هـا،  ينـه گز يـين و تع يحتـرج  يروست. بـرا  روبه يرفتار هاي ينهاز گز يانسان، همواره با انبوه

آگاهانه است كه با سـنجش هـر    يِآنها، عامل عقالن ينتر وجود دارد، اما مهم يعوامل گوناگون

و نقـش خـود    گيرد يموارد برتر را برعهده م يحدر كمال و سعادت انسان ترج ها ينهاز گز يك

آنهـا در گـرو    يحصح ينشرفتارها و گز ي. ارزشگذاركند يم يفاانسان ا ةاراد گيري شكلرا در 

 يقـت حق ييدر گـرو شناسـا   يارهـا مع يـن بردن به ا ياست و پ يارزشگذار يارهايشناخت مع

ـ  ييام و كمال و سعادت نهاآغاز و انج ي،انسان، ابعاد وجود ، 1385 ي،انسان است (ر.ك. رجب

 يـان اد يمآن باعـث شـده در تعـال    ةنهفتـ  يو حـل رازهـا   انسانشناخت  يت). اهم13،14ص 

  موضوع باشد.   ينتر مهم ياسالم، مسئلة انسان پس از خدامحور يژهو به ي،آسمان

كـرد.   يمتقسـ  يو دستة كلبه د توان يانجام گرفته در مورد انسان را م هاي يبررس مجموعة

مـورد   اي يژهزمان و ياها در مكان  از انسان يگروه محدود ياانسان، بعد خاص  يگاه در بررس

ـ      . گونـة نخسـت را   گيـرد  يمـورد پـژوهش قرارمـ    ينظر است؛ و گـاه انسـان بـه صـورت كل

نامنـد (ر.ك.   ينگـر مـ   كـل  يـا كالن  يشناس و نوع دوم را انسان زءنگر،ج ياخُرد  يشناس انسان

» مسـخ «به اصـطالح   ياانسان  يبا عنوان دگرگون يا ). در قرآن مسئله23،24ص ،1385 ي،رجب

اصـحاب  « يادكردبا  يهوداز  يدر گروه يا،دن ةانقالب در نشئ ينا يتجل يتمطرح است، كه نها

گروه، هر چند در ابتـدا   يندر ا يو دگرگون البانق يو كاوش در چگونگ ييناست. تب» السبت

كـالن و   ينگـاه  يـق، تحق يـن ا ينـد امـا فرا  رسـاند،  ينگر را به نظر م جزء يشناس انسان يبررس

  به انسان خواهد داشت. يعموم

  . مسخ در لغت2

، 1409 يـدي، خلـق از صـورت او (فراه   يلو تحو ي: دگرگوننويسد يمسخ م يفدر تعر خليل

تر از آن  و زشت تر يحقب يبه صورت يدر صورت ين). ابن منظور مسخ را به دگرگو206ص  4ج

مسـخ   يفاتدر التعر يزن يجرجان يفشر يد). س55ص  3، ج1414(ابن منظور،  نمايد يم يينتب
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، 1370 ي،كـرده اسـت (جرجـان    يـف تـر اسـت تعر   از آن زشـت  چهرا به تحول صورت به آن

  ).93ص

  . قرآن و مسئلة مسخ انسان3

خْنَاهم علـى   قرآن كريم تنها در يك مورد از واژة مسخ استفاده شده است ( در سـلَم نَشَـاء لَو و  

كنـيم (و   ) و اگر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مـى مكَانَتهِم فَما استَطَعواْ مضيا و لَا يرْجِعونَ

خود را ادامه دهند يا به عقـب برگردنـد    هسازيم) تا نتوانند را روح مبدل مى هايى بى به مجسمه

هـا، حقـايقي را بيـان     ). اما در چهار مورد، قرآن كريم در خصوص گروهي از انسـان 67(يس/

هاي تحقـق مسـخ    كرده است كه حكايتگر تغيير ماهيت و تبدل انسان به حيوان است، و جلوه

). ايـن آيـات   65بقـره/  ؛154و  47؛ نسـاء/ 166- 163؛ اعـراف/ 60(ر.ك. مائده/ دارد يرا بيان م

اسـرائيل   نمايانگر آن است كه اين مسئله، پيوندي وثيق با رويكرد و عملكـرد گروهـي از بنـي   

 نمايـد،  يكه قرآن بـه آن اشـاره مـ    يا شده شده است كه گروه مسخ يتدارد. از ابن عباس روا

 يژگـي . وندا زيسته يو شام م ينهمد يانم يا،در زمان حضرت داود است، كه در ساحل در يقوم

ـ   يتنها در روزها ينكه،خاص آن منطقه عبارت بود از ا ـ   يمـاه  يشـنبه فراوان  يدر سـواحل آب

ي كانَـت      : «كنـد  يم يفتوص گونه ينرا ا يار. قرآن آن دشد يمشاهده م ةِ الَّتـ نِ الْقَرْيـ عـ مئَلْه سـ و

ح يهِمإِذْ تَأْت تبي السونَ فدعرِ إِذْ يحرَةَ الْبيتحاضمانُه   يهِمبِتُونَ ال تَـأْتسال ي موي شُرَّعاً و هِمتبس موي

 يـا در كنـار در  ييهـا  ). مردم آن سامان، حوضـچه 163(أعراف/» كَذلك نَبلُوهم بِما كانُوا يفْسقُونَ

ه شـنب  يـك را شـنبه در دام، و روز   يـان متصل نموده بودنـد آبز  ياكه به در هايي يحفر و با جو

و به معنـاى ظـاهر و   » شارع«جمع » شرع«). كلمة 540، ص 3، ج1420(رازي كردند يشكار م

كردنـد و روى   هاى سمت ايشان خـود را آشـكار مـى    آشكار است؛ يعنى، روزهاى شنبه ماهى

  شدند.   آب پيدا مى

م كُونُـوا    و لَقَد علمتُم الَّذينَ اعتَدوا منْكُم ف« يةو آ يهآ يندر ا» اعتداء« واژة فَقُلْنـا لَهـ تبي الس

گـروه اسـت.    ينبا حكم منع و حرمت توسط ا يتحقق رفتار يانگر) ب65(بقره/» قرَدةً خاسئينَ
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 يشـده بـرا   ينظلم و تجاوز از دسـتور معـ   يبه معنا نويسد يلفظ م ينا ييندر تب يطوس يخش

نهـادن   ييـز تم يبـرا » قرده« يبرا »ينخاسئ«). وصف 291، ص 1ج تا، ياست (طوسى، ب يشانا

 يو از رحمت الهـ  اند يمخلوقات اله يواناتمشابه آنهاست، چرا كه آن ح يواناتآنان و ح يانم

لَ   « يةدر آ» على«با لفظ » جعل«). كلمة 70، ص9، ج1365(صادقي ،  اند يدهدور نگرد عـإِنَّمـا ج

لَى الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيهع تبروست كه بفهماند، تعطيلى روز شنبه در يهود  آن) از 124(نحل/» الس

، 12، ج1417يي،بـود (عالمـه طباطبـا    يبه منظور آسايش آنان نبود، بلكه ابـتال و امتحـانى الهـ   

). خداوند به اين جهت ايشان را به چنين امتحانى مبتال كرد كه فسق و فجور در ميان 370ص

 گونـه  يـن رخداد را ا ينا ي). مولو294ص ، 8، ج1417يي،عالمه طباطباايشان رواج يافته بود (

  به نظم كشانده است:

  ها نقض ميثاق و شكست توبه

  نقض توبه و عهد آن اصحاب سبت

  كرد قوم را بوزينه آنخدا  پس

  موجب لعنت شود در انتها

  موجب مسخ آمد و اهالك و مقت

كه عهد حق شكستند از نبرد چون

   )827ص پنجم، دفتر ي،(مثنو

  تناسخ و مسخ ةرابط يين. تب4

در كـدام مرحلـه و محـدوده     ينآن است كه مسـخ از نگـاه صـدرالمتأله    رو يشپ ياصل سؤال

در جسم و شكل  ياشد؟  يلدچار تحول و تبد يهروح و نفس مردم آن قر ياآ يابد؟ يصورت م

تحول در هـر دو سـاحت جسـم و روح بـه      ينا ياشده است؟ و  يجادا يآنها دگرگون يظاهر

  يوست؟وقوع پ

حوزه روشن گـردد. از   ينها در ا واژگان يرمسخ و سا يانم ةاز پاسخ، الزم است رابط پيش

تفـاوت آن   يـان مسـخ و تناسـخ و ب   يـان ترين مسائل مرتبط با موضوع مسخ، تبيين مـرز م  مهم

 يـت بـه بحـث اهم   يده متفاوت ارائه شده از آن، در جهت يفدوست. شناخت تناسخ و تعار

ن مفهـوم آ  ينتناسخ با شـناخت و تعـ   ةاستحال يامباحث در اثبات  رينت مهم يرادارد، ز ياريبس

  .كند يم يريها جلوگ مغالطه ياريامر از بس يناست. ا يرپذ امكان
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  تناسخ يها . گونه4.1

كه به تناسخ  ي. در تناسخ ملكشود يم يمتقس يو تناسخ ملكوت يبه دو گروه تناسخ ملك تناسخ

تـازه   يو زنـدگان  يـات ح يـد، نفس با انتقـال بـه بـدن جد    شود، يم يرتعب يزن يمنفصل و ظاهر

  .كند يسقوط م يا يآن امكان تعال يةو در سا يابد يم

و  هـا  يـت هـا متناسـب بـا ن    روح انسان يو باطن يتناسخ متصل، اتصال يا يتناسخ ملكوت در

 يامـت باطن انسان است كه در ق يقتشكل در حق ين. اگيرد يشكل م دهند يكه انجام م ياعمال

و در  دهـد  ينفس رخ مـ  يالمث ةمرتب ةدر محدود ي. تناسخ ملكوتشود يبه صورت آن مجسم م

از آن روسـت كـه    يگونه از تناسخ به ملكوت ينا يگذار . وجه ناميستمطرح ن يماد يها بدن

 يقـت بدان جهت است كه در حق يزن يمتصل و اتصال يها . كاربرد واژهشود يمربوط به بدن نم

متحـول   يبلكه روح در مرتبـة مثـال در ذات خـود بـا حركـت جـوهر       يست،در كار ن يانتقال

از مالصـدرا، از   يش. تا پآيد يو ملكات و افعال خود درم ياتمتناسب با ن يو به شكل شود يم

 يصورت مثـال  يشو اعمال خو ها يتنبوده است. نفس انسان با ن ياندر م ياصطالح دوم سخن

؛ 434- 432، ص 1389 ياضي،كه متناسب با پندار و كردار اوست (ف يصورت سازد؛ يخود را م

  ).48، ص 1340ألهين، صدرالمت

  خود دو گونه است: يملكوت تناسخ

ـ    يو ظاهر ي. بدن جسمان1  ياو بـه بـدن   يبـدن ملكـوت   يانسان بر ظاهر خـود بمانـد، ول

 ةاست. اما در نشئ يتحقق و تجل يقبا گسترة فراوان مصاد يامر يندگرگون شود. ا يرانسانيغ

ـ   ينبه ا يزن يات. در روايستماده قابل مشاهده ن شـده اسـت. داسـتان امـام      يامر اشـارة فراوان

 ،1404آن اسـت (صـفار،   يها از نمونه يگذار واقع نشان دادن كم بودن حج و b العابدين ينز

آن را  يـز ن يـات و روا ياتدارد و آ يوقوع خارج يتناسخ ملكوت گونه ينا رو، ين). از ا271 ص

  .كنند يم ييدتأ

از  ييـر تغ يگـر، د يدگرگون شود. بـه عبـارت   يزن يبدن ملك ي،نفس ملكوت يير. مازاد بر تغ2

به آن اشاره كـرده اسـت بـر     ياتيكه قرآن در آ» السبت يوم«شود. داستان  يدهباطن به ظاهر كش

مسـئله را   يـن ا يزن يمتعدد يات). روا438- 434، ص 1389 ياضي،مطلب اشاره دارد (ف ينهم



 1392زمستان، 4 ة، شمار10 ةدين، دور ةفلسف �66

نوع و گونـه   ينرا از ا ها يتحشرِ بر ن يات،و آ ياتبا استناد به روا يز. مالصدرا ننمايند يم يانب

  .داند يم

 يدربـردارد. و  يگوناگون يمو مفاه يفكه تعار نمايد، يم يمعرف يتناسخ را عنوان مالصدرا

  كرده است: يمكه از واژة تناسخ قابل تصور است را به سه شاخه تقس يميمفاه

 گونه ينكه از او جدا و با او متفاوت است. ا يبه بدن ياز بدن يا. انتقال روح و نفس در دن1

انتقـال   يـن منتقـل شـود. در ا   يرحيوانغ يا يگرد يوانيپس از مرگ، به ح يوانيكه مثالً نفس ح

  .يستاشرف به اخس ن يا يابدآنكه انتقال اخس به اشرف تحقق  يانم يتفاوت

مناسـبت   يـن ابخـش   مناسب بـا آن در آخـرت. تحقـق    يبدن به بدن ين. انتقال نفس از ا2

ـ      يجـاد ا يااست كه در دن اي ياخالق هاي يژگيملكات و و  ةشـده اسـت و در آن نشـئه بـا غلب

  .  يابد يم يصفات، ظهور و تجل

كه منجر به تحول و انقالب در صـورت، سـازگار بـا بـاطن      يا گونه به يباطن ي. دگرگون3

كه سرشت و مزاج نفـس و   يا است به گونه ينفسان يروين يرگيامر به جهت چ ين. اگردد يم

  ).231،232، ص1360؛ همو، 559- 557، ص 1363 (صدر المتألهين، يابد يم يبدن هماهنگ

روح وابسـته اسـت. در    ييجا به انتقال و جابه يياز سو بندي، يمتقس ينمالصدرا در ا معيار

 يدو گونة نخست، مسئلة انتقال نفس مطرح است اما در گونة سوم مسئلة انقـالب و دگرگـون  

و گونة دوم در نشـئة   يادن يزمان يطةگونة اول و سوم در ح يگر،د يمحور است. از جهت يفرد

كه بر بطـالن آن برهـان و    داند يمحال م يحال، مالصدرا گونة اول را امر هرآخرت است. به 

 ي). مالصــدرا نفــس انســان را جســمان4، ص9، ج1981،  اقامــه اســت (صــدرالمتألهين يــلدل

 شـود  يامر با استكمال و خروج از قوه به فعل محقق م ينكه ا داند يالبقا م يالحدوث و روحان

 گونـه  يـن ا يـدگاه، د ينبطالن تناسخ را با توجه به ا يلدل ) و به221، ص 1360ين،(صدرالمتأله

 يگام، كه با استكمال مـاد  به است كه پس از رشد گام يعت: نفس در ابتدا در پلة طبكند يم يانب

. آنگـاه كـه   رسـد  يمـ  يتو به منزل فعل گذرد يم يواننبات و ح ةهمراه است از نردبان و درج

محـض و اسـتعداد بـازگردد     ةمحال است كه دوباره بازگشت كند و بـه قـو   يافتنفس كمال 

  ).234، ص 1360ين،(صدرالمتأله
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اسـت  ارباب كشف و شهود محقق شده  يكه برا داند يم يدوم را همان معاد جسمان گونة

 يـن . انمايـد  ياز قرآن بر آن داللت مـ  يفراوان ياتاند و آ كرده يانآن را ب ياله يعو بزرگان شرا

هـا در نشـئة    نفوس در بدن ييجا است كه به جابه يهتناسخ ةمتفاوت از انگار اي يهنظر يدگاه،د

 دانـد  يمـ  ياصورت، در دن يباطن بدون دگرگون امر را همان مسخ به يندارند. صدرا ا وربا يادن

سـگ و خـوك و    يـا  يطانش ياو در باطن فرشته  شود يمشاهده م يانسان يكه در ظاهر صورت

 يدر تمـا  يمسـخ و دگرگـون   يـن كه بـر آن اسـت. ا   ياست، همگون با باطن يواناتاز ح يرش

 يژگـي و يـان در ب a يـامبر از پ يتـي آنگـاه بـه روا   ياسـت. و  بودهها  امت يشترها و در ب دوره

كـرده اسـت.    يـين مسئله را تب ينا يايكه حضرت در آن زوا نمايد ياز قومش اشاره م يگروه

إخوان العالنية أعداء السريرة ألسنتهم أحلى من العسل و بواطنهم أمر من الصبر قلوبهم قلـوب  

اسـت كـه قلـب و روح،     يهمان مسخ بـاطن  ين. ا اللينالذئاب يلبسون للناس جلود الضأن من 

  است. يصورت صورت انسان قلب درندگان است و

هـا كـه    از انسـان  ي. گروهـ داند يشده م ممكن بلكه واقع يگونة سوم را امر صدرالمتألهين

و  ينـه اسـت. آنهـا را بـه بوز    يافته يرگيچ يشاننفسان يطانيش يا يو غضب يشهو يو قوا يرون

 يـز بوده است كه خـدا ن  ياربس يامر در امت موس ين. انمايد يم يلخوك و بندگان طاغوت تبد

 يمسئله را امـر  ينا ي). و558، 557، ص1363 ين،كرده است (صدرالمتأله ارمسخ اخب يناز ا

كه نـزد اربـاب كشـف و     شمرد، يثابت شده با برهان م يبلكه امر داند، ينم يقمخالف با تحق

 يروشن به يثداللت بر آن دارد و ظواهر نصوص قرآن و احاد ياناد يرمحقق است و سا يانع

  ).5، ص 9 ، ج1981ين،بر آن راهنماست (صدالمتأله

  مطرح در مسخ هاي يدگاه. د5

دهد مجازي يا حقيقي است و بررسي اينكه  اينكه تغيير و تحولي كه قرآن از آن خبر مي پاسخ

شدگان در ساحت روح يا جسم يا هر دو ساحت روح و جسم بوده است، سـبب   تحول مسخ

مطرح شده دربارة مسخ را بـه سـه گـروه اصـلي      هاي يدگاهظهور اختالف در آرا شده است. د

مسـخ ظـاهر و بـاطن انسـان. ايـن       ي،مسخ نفـس و روحـ   ي،تقسيم كرد: مسخ ظاهر توان يم

  ).1392 زاده، يومق و بندي بر معيار كيفيت تحقق مسخ استوار است (ر.ك. شاكر تقسيم
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عرفـا، تحقـق مسـخ را تنهـا در سـاحت بـاطن        يشترو ب يهمانند عبدالرزاق كاشان گروهي

بيشتر متكلمان هماننـد سيدمرتضـي و تفتـازاني     دانند. گروهي از مفسران همچون آلوسي و مي

. وگروهـي هماننـد مالصـدرا، و    يابـد  ياند كه مسخ در مرحلة ظاهر و صورت تحقـق مـ   برآن

گفت فخررازي، قائل به تحقق مسخ در هر دو سـاحت انسـان و ترتيبـي بـودن ايـن       توان يم

خ روحي و جسـمي  مسئله، يعني نخست مسخ باطن و به تبع آن مسخ ظاهرند. در ديدگاه مس

اين ديدگاه است، صدرالمتألهين با تقسيم مسخ بـه متصـل و    يقو عم يقدق يانگركه مالصدرا ب

ايـن دو مسـخ منفصـل را محـال      ازشود و  منفصل بين مسخ متصل و منفصل تفاوت قائل مي

  داند. مي

  مسخ از منظر مالصدرا يها . صورت6

 يـت كـه قـرآن از آن حكا   يبا مسـخ  يجرا مسخ مصطلح و يانبا تفاوت نهادن م صدرالمتألهين

 ي. از نگـاه و دهـد  يآن دو توجـه مـ   يطةدو و لزوم جدا نمودن ح ينتفاوت ا يينبه تب كند، يم

  با دو مفهوم متفاوت است: يمشترك لفظ يا مسخ واژه

. نفس از بدن انسان هنگام مرگش به بدن حيواني ديگر هنگام والدتش منتقل گردد. ايـن  1

  همان مسخ معروف در نزد تناسخيه است كه ادعا و امري باطل و پوچ نزد محققان است. 

پـذير   . شخص واحدي از صورت خود به صورت حيواني ديگر متحول شود. اين امكان2

  جود ندارد.  است و دليلي بر محال بودن آن و

نويسد، علـت امكـان نـوع     درتبيين چگونگي تحقق و وجه صورت دوم مي صدرالمتألهين

ها از مبـدأ بـه واسـطة نفـوس بـر       ها و صورت اند و شكل ها تابع نفوس دوم اين است كه بدن

شوند، به همين جهت زماني كه نفـس بـه واسـطة شـهوت، غضـب، تـرس،        ها متجلي مي بدن

نيسـت كـه بعضـي     يـت كنـد. بنـابراين، دور از واقع   نمي ييرر كند بدن تغشادي و مانند آن تغيي

اي از پستي و اصرار بر آن برسند كه بـدن را تحـت تـأثيرخود قراردهنـد، بـه       نفوس به درجه

اي كه بدن هم شكل و متناسب با آن خُلق درآيد. در نتيجه، ظاهر به تبع باطن نيز به نحو  گونه

  ).473، ص3ج ، 1366تألهين، اتصال، دچار مسخ شود (صدرالم
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  مسخ و تناسخ از نگاه صدرا يز. تما6.1

 يردر تفسـ  ينمسخ با تناسخ سبب شـده اسـت كـه صـدرالمتأله     ةاز رابط يحصح يينتب اهميت

مـتقن   ينسؤال را مطرح كند كه با وجود بـراه  ينبقره نخست ا ةسور 65 يةآ يلدر ذ يش،خو

اسـت، و   يدعا شود در مسئلة مسخ نفس و روح باقكه ا يو استوار در امتناع تناسخ، در صورت

و اگـر   دانيم؟ يكه آن را محال م يستن يهمان تناسخ ينا ياآ شود، يم يلتبد يوانصورت به ح

 يـن ا يابد، يكه قرده است وجود م يكه انسان است معدوم و شخص يدر مسخ، شخص ييمبگو

 يگروهـ  يجـاد ها و احداث و ا از انسان يگروه يمسخ نخواهد بود، بلكه اهالك و نابود يگرد

  )472، ص3 ، ج1366صدرالمتألهين، ( ست؟ا يرفتهصورت پذ ها يمونو م يواناتازح

. دانـد  يم يكون يدگاهيمجاهد را مطرح و آن را د يدگاهسؤال ابتدا د يندر پاسخ به ا صدرا

بدون تناسب بـا ظـاهر    يينيبا آن ندارد كه تب يمنافات يدگاه،د ينا يكه درست گردد ياما متذكر م

  .پردازد يخاص از مسخ مطرح در قرآن م يينيبه تب يو رو، ينواژگان و الفاظ قرآن است. از ا

در  يو كتـاب  يافتـه  يماز مفسران بنام پس از ابن عباس است كه در محضـر او تعلـ   مجاهد

شـدگان (نـه    ديدگاه دگرگوني روحـي و تغييـر نفـس و روح مسـخ     ينگاشته است. و يرتفس

 يهـود از  يگروهـ  ةصورت و ظاهر ايشان) را مطرح كرده است. و مسخ مطرح در قرآن دربـار 

از استاد بـه شـاگرد ُكـودن    » كن حمارا« يرتعب يرو نظ» يحملُ أَسفاراً مارِكَمثَلِ الْح« يةرا، همانند آ

سخن از نگاه مالصـدرا بـه    ينبودن ا يكو. نداند يحاصل نشده م اي جهياو نت يمخود، كه از تعل

انـد و   دانسته يعيكه آن را مجاز شا يستاز كالم مجاهد ن يگرد يو برخ يفخرراز يينجهت تب

صـورت   يبر جهالت پافشار ين،روشن شود با وجود ا يبر امر ينهدر عرف آنگاه كه نشانه و ب

 يداشـتن تبـدل روحـ    يقـت به حق يدگاهد ينا يكي، بلكه ن»قردإنّه حمار و « شود يگفته م يابد،

  شدگان در واقع است. مسخ

نفس و جسم معتقد است كه جسم حامـل   ةبا توجه به مباني فلسفي خويش، در رابط وي

بـرد،   همـراه خـود مـي     نفس نيست بلكه نفس حامل جسم است و آن را در جادة زندگي بـه 

بـرد نـه كشـتي، بـاد را؛ و بـر پايـة نظريـة حركـت جـوهري           گونه كه باد كشتي را مـي  همان
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اشـاره  بر عدم خلـط تناسـخ بـا آنچـه قـرآن بـه آن        د) با تأكي559 ص ،1363 ين،(صدالمتأله

داند و معتقـد بـه تحقـق مسـخ در      كند، نظرية مجاز در كالم الهي را ديدگاهي صحيح نمي مي

اسرائيل به سبب شـدت تغييـرات روح و بـاطن     روح و نفس انسان است، كه البته در قوم بني

  آنها منجر به بروز و تجلي آن در صورت نيز شد.

دو نـوعِ متصـل و منفصـل     يا داراكه در مسخ مطرح و آن ر يبا توجه به تقسيم مالصدرا

بنـدي،   داند چرا كه طبـق تقسـيم   دانست، مسخ مورد ادعاي آيات و روايات را مسخ شايع نمي

  انتقال نفس در اين عالم از بدنى به بدنى ديگر چهارگونه تصور دارد:  

  گويند. جايي روح به بدن انسانى ديگر كه به آن نسخ مي . جابه1

  گويند. دن حيوانى غيرانسان كه به آن مسخ مى. انتقال روح آدمي به ب2

  . انتقال روح به بدنى نباتى كه به فسخ مشهور است.3

  ).533، ص1375 يني،. انتقال روح به بدن جمادي كه به رسخ شهرت دارد (حس4

، 9 ، ج1981ين،ديدگاه مالصدرا هر چهارگونه انتقال باطل و محـال اسـت (صـدرالمتأله    از

ــين انتقــالي را ذكــر كــرده اســت   يلار بــه تفصــ). وي در كتــاب اســف4ص ــة بطــالن چن ادل

). آنگاه در تبيين تفاوت ماهوي مسخي كه آيـات قـران   21- 2، ص 9، ج1981ين،(صدرالمتأله

نويسـد: آنچـه آيـات نسـبت بـه آن       قائالن به تناسخ مـي  يدگاهكنند با د كريم بر آن داللت مي

نـاميم. در ايـن    كه آن را مسخ باطن مي دهند، مسخي غير از اين مسخ مشهور است گزارش مي

پذيرد تـا ادلـة بطـالن تناسـخ      جايي و انتقال نفسي از بدني به بدن ديگر تحقق نمي مسخ جابه

مرحلة اول آن تنزل روحي به مرحلـة   شمارد؛ شامل آن شود. وي مسخ را داراي دو مرحله مي

الفطرة اآلدمية بواسـطة الجهـل   لو انسلخ اإلنسان عن « .حيواني است كه مربوط به نشئة دنياست

، 1363 ين،(صـدرالمتأله » أو الرذيلة األخرى و مسخ نوعا آخر قـردا أو خنزيـرا بحسـب البـاطن    

با آن است، كه در نشئة آخـرت   ب). مرحلة دوم، تعلق يافتن نفس انسان به بدن مناس289ص

  ).5، ص9 ، ج1981ين،يابد (صدرالمتأله تحقق مي
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بندي، آنچه در اقوام پيشين گزارش آن رسيده اسـت، تجلـي برخـي     توجه به اين تقسيم با

هاي قيامت و نشئة آخرت در همين دنيا به امـر و خواسـت الهـي اسـت كـه آن هـم        واقعيت

مخصوص آن دوره و براي عبرت ديگران است. به بيـان ديگـر رذالـت و اصـرار بـر صـفات       

دهد و متابعت شهوت و آرزوهاى نفـس و پيـروى    بر ميحيواني در آن گروه كه قرآن از آن خ

هاى دنيا سبب و زمينة تبلور باطني شده است كه تجلي كامـل و فراگيـر آن در آخـرت     غرض

خواهد بود، اما برخي تجليات آن به امر الهي در همين دنيا ظهور و بروز كرده است كه نتيجـة  

دنيـا بـه بوزينـه و خـوك اسـت       يناز يهود در ا يآن تبدل و دگرگوني صورت ظاهري گروه

مسـخ شـده، بـا كسـب اعمـال و       يهـا  نفس انسان رو، ين). از ا51، ص1340ين،(صدرالمتأله

 يءهـر شـ   يو از آنجا كه نفـس، صـورت واقعـ    شود يم يلتبد يوانيبه نفس ح يلهملكات رذ

 ،1389 ي،اسـت (قـدردان قراملكـ    يوانيـت همـان ح  ييهـا  انسـان  ينچن يقتاست، ذات و حق

  ).65ص

  حكما يدگاهصدرا از د يل. تحل6.2

 يـن را بـر ا  يثاغورستناسخ مطرح شده از بزرگان فلسفه همانند افالطون و ف يدگاهد مالصدرا،

 يـن در ا ي. ودانـد  ياز مشـكالت مـ   ياريحل بسـ  يدرا كل يو تناسخ ملكوت كند يمعنا حمل م

حكمت هماننـد افالطـون و    ياه كه از استوانه ياز نگاه من مقصود از تناسخ نويسد، يم ينهزم

 يافـت در يـا را از نـور نبـوت انب   يشاز او گزارش شده است كـه حكمـت خـو    يشپ يحكما

حكمـا را مشـاهدة بـاطن     يـدگاه د يـن ا يـل است. مالصدرا دل يباطن ياند، همان دگرگون كرده

چگونـه   ينكـه از ا ينشئة آخرت دارند. حكما بـا آگـاه   يكه رو به سو ينفوس داند؛ ينفوس م

كه آن  يا گونه به گردند، يم يصفات نفسان دارايو تكرار آن  ينفوس با اعمال و رفتار جسمان

 يكه بـرا  يو با كشف پذيرد، يانجام م يشود و رفتار مناسب آن به راحت يلرفتارها به ملكه تبد

و صـفات غالـب خـود محشـور      ها يژگيمحقق شده است، دانستند نفوس بر صورت و يشانا

  .  دشون يم
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: نويسـد  يو مـ  نمايـد  يمـ  يـان ب يـدگاه د ينبر ا ياتقرآن و روا ياتاز آ يشواهد مالصدرا

ةِ    «داده است، هماننـد   يآگاه ياتيدر آ يقتحق ينگونه كه قرآن به ا همان يامـالْق مو يـ مشُـرُهنَح

وش  . «أي على صور الحيوانات المتنكسة الـرءوس » وجوههِم  على حـإِذَا الْو رَ و شـحيـات و آ »ت 

انـد   نقل كـرده  a يامبرخاتم. از پيشانها بر اعمال ا شهادت زبان و دست و پا و پوست انسان

 يا بـه صـورت و گونـه    يمحشور خواهند شد، گروهـ  يشخو يو پندارها ها يتكه مردم بر ن

نمـوده   يگونـه كـه زنـدگ    همـان  ترند، يكوصورتو خوك از آنان ن ينهكه بوز شوند يمحشور م

 يرا همـان مسـخ بـاطن    ينا ين. صدرالمتألهشوند يمبعوث م ميرند يگونه كه م ند و همانمير يم

  ). 558 ، ص1363 ين،(صدرالمتأله داند يم يادر دن يصورت و جسم ظاهر يبدون دگرگون

ممكـن اسـت انسـان     يـا سؤال كه آ يناساس با پاسخ مثبت به ا ينبر هم يزن يمطهر شهيد

: شخصـيت  كنـد  يمـ  يـان ب گونـه  ينآن را ا يلواقعاً از نظر روحى تبديل به يك حيوان شود، دل

اخالقـى و روانـى يـك     يصكه خصا ياخالقى و روانى اوست. در صورت يصانسان به خصا

بود، او واقعاً مسخ شده اسـت، يعنـى روحـش در واقـع      هو اخالق يك درند يصانسان، خصا

شـده   به يك حيوان شده است. پس انسان معيوب، گاهى به مرحلة انسان مسـخ  مسخ و تبديل

  ).30- 33، ص1370رسد (مطهري،  مى

  يجه. نت7

بــر  يــدبــا تأك يفه،شــر يــاتو آ يــاتروا يحاصــل مســخ بنــابر تصــر يرشبــا پــذ مالصــدرا

 يخاص از آن طبـق مبـان   يينيتب كند، يتناسخ با آنچه قرآن به آن اشاره م يانم ياميختگين درهم

. دانـد  ينمـ  يحصـح  يـدگاهي را د يقول به مجاز در كالم الهـ  يخود دارد. و يو عرفان يفلسف

انسـان   يكـنش و واكـنش و رفتارهـا    يـات، ن يِو تجل ياثربخش فرايندمسخ از نگاه مالصدرا، 

 هيشـ است كـه ر  يعيطب ينگاه امر ينمراتب و مراحل متعدد است. مسخ بنابرا ياست كه دارا

. در كنـد  يخود آن را كسب مـ  ياتح يردارد كه انسان در مس يو ملكات ينفسان هاي يژگيدر و

 يربلكـه روح انسـان در مسـ    يست،و اعدام و احداث مطرح ن ييجا جابه يامسخ، مسئلة انتقال 

. بنابر گردد يم يوانيح يبه روح و نفس يلتبد ي،انسان يرتكامل خود در صورت انحراف از مس



  �٧٣ مسخ ةنو از مسئل يينيمالصدرا و تب 

آن بـا جسـم و مـاده در     يوندخود، با توجه به پ ينشروح پس از آفر ي،حركت جوهر يدگاهد

همسـو   يا از اعمال، شاكله خاصيگونه و نوع  يكبه سبب تكرار و اصرار بر  يابي،رشد يرمس

 يضرورت تناسب جسـمان  ي،تحول روح ينشدت و حدت ا يهود،از  ي. در قوميابد يبا آن م

هـا تحقـق    از انسان يو در گروه خاص يامر به خواست اله ينكه اآورد.  يدبا آن را پد يو ماد

در تفـاوت   وي ياندقـت و تسـلط شـا    يـد مسـئله را با  يندر ا ينصدرالمتأله يق. راز توفيافت

از آن  يـات دانسـت كـه قـرآن و روا    يمسخ و تناسخ مشهور، بـا مسـخ و دگرگـون    ياننهادن م

 يكـديگر متفـاوت از   يمفصل بـا احكـام  مسخ به متصل و  يمو منجر به تقس دهند يگزارش م

مشـهور   يفتعر يدتعبير مسخ را داراي دو اصطالح دانست؛ يك اصطالح كه آن را با يشد. و

كه قـرآن حـاكي    يكرد. اصطالح دوم، دگرگون يانمطرح از تناسخ ب يفتعار زا يكيدانست و 

روح و جسـم، پـس از    يـان تناسب م يرِصدرا تحقق كامل و فراگ يدگاهتحقق آن است. بنابر د

  آخرت است. ةمفارقت روح از بدن در نشئ
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