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بررسی رویکرد ابنسینا دربارۀ تناسخ با تکیه بر رسالۀ اضحویه*

چکیده ّ
تناسخ یکی از راهکارهای توجیه و تبیین جاودانگی و حیوات ابودی اسوت کوه در تعریوف و تبیوین آن دیودگاههای
مختلفی مطرح شده است ،اما ابن سینا بهطور کلی هرگونه قائول شودن بوه حلوول نفوس در کالبودی غیور از کالبود
نخستین را یک باور تناسخی معرفی میکند .از دید وی اگرچه اهل تناسخ ممکن است در باب سبب ،چگونگی یا
نو ،کالبدی که نفس پس از مفارقت وارد آن می شود با هم اختالف نظرداشته باشند ،اما همۀ آنها در تموایز قطعوی
نفس و بدن و وجود پیشینی نفس نسبت به بدن اشتراک دارند .ابنسینا با تفسیر خویش از پیوند لزومیۀ ذاتیوه میوان
نفس و بدن و حدوث نفس با بدن ،آراء اهول تناسوخ را از دومنظور نقود و ابطوال میکنود :در نقود اول بوا پوذیرش
مقدمات اهل تناسخ ،نشان میدهد این نظریه حتی با پیشفرضهای خودش نیز ناسازگار و توجیوه ناپوذیر اسوت و
در نقد دوم بر اساس مبانی حکمت مشاء ،تناسخ را امری محال میداند .در این جستار میکوشیم با تکیوه بور آثوار
ابن سینا به و یژه «رسالۀ اضحویه» و با رویکرد توصیفی -تحلیلی از یک سو نگاه خاص او را درباب تناسخ تشوریح
و تبیین نموده و از سوی دیگر به نحو منسجم ،انتقادات وی نسبت به این دیدگاه را تبیین کنیم.
واژگانّکلیدیّ:ابنسینا ،تناسخ،کالبد ،نفس ،حلول ،رسالۀ اضحویهّ .

 تاریخ دریافت1398/03/16 :

تاریخ پذیرش1398/10/16 :

 .1استادیار دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول)

mehrdad.amiri86@gmail.com

 .2استادیار دانشگاه لرستان

abdindarvishpor@yahoo.com

 .3استادیار دانشگاه لرستان

rahnama.sh@lu.ac.ir
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مقدمه ّ
باور به جاودانگی و حیات ابدی هم از جهت فردی (روانی) ،هم از جهت باورهای فرهنگی ( سنت ها و تمدن)
و هم از جهت اعتقادات مذهبی (کتب مقدس) اهمیت فراوانی دارد .توجیه و تبیین چگونگی به وقوو ،پیوسوتن
جاودانگی از دیرباز یکی از مهمترین دغدغههای عرفوا ،فالسوفه و اهول دانوش بووده کوه تناسوخ 1یکوی از ایون
راهکارهای ارائه شده در این راستا میباشد .تناسخ از نظر تواریخی نخسوتین بوار در تفکورات هنودی و مصوری
مطرح گشت 2که بعدها از افکار مشرق زمین ( هندی ،چینی و  )..و برخی تفکرات غربی( از جملوه افالطوون،
نوافالطونیان و  )..متأثر شد .این دیدگاه در نهایت به عالم اسالم نیز ورود پیدا کرد و فالسفه ،عرفا و حتی برخی
از متکلمان اسالمی به نقد و بررسی و گاه جرح و تعدیل آن پرداختند .بسیاری معتقد هستند باور به تناسخ بیش
از آنکه بر دالیل عقلی استوار باشد به زمینه های فرهنگی و اجتمواعی بوهوجوود آمودن آن وابسوته اسوت ،3اموا
بسیاری از متفکران له و علیه آن استداللهایی ارئه نمودهاند .ابنسینا به عنوان یکی از متفکران برجستۀ اسوالمی
ا
نسبت به مسئلۀ تناسخ موضعی کامال مشخص و دقیق داشته و در بسیاری از آثوار خوویش بوه نحوو صوریح یوا
پنهان به آن پرداخته است .وی در رسالۀ اضحویۀ به روشنی ،مفهوم ،اسوتداللها و انتقوادات وارده بوه تناسوخ را
بررسی نموده است .برخی 4جهت نامگذاری این رساله را شرو ،نگارش آن در عیود اضوحی (عیود قربوان) یوا
نوروز دانستهاند که در نهایت به شخصی به نام محمدبن ابوبکر ملقب به روحاالمین تقدیم شده اسوت .رسوالۀ
اضحویه در باب معاد و رستاخیز در هفت فصل به رشتۀ تحریر درآمده است که به ترتیب عبارتنود از :حقیقوت
معاد ،اختالف رأیها در آن ،ابطال مذهبهای تباه ،حقیقت مردم ،حقیقت مردم کوه تبواه نمویشووند ،وجووب
معاد و احوال مردم پس از مرگ .ابنسینا در فصل دوم و سوم بح تناسخ را مطرح کرده و در نهایت محال بودن
آن را اثبات می کند .این جستار برآن است که پس از تشریح مفهوم و معنای تناسخ ،وجه نظر و استدلهای ابون
سینا را در اینباره با تکیه بر این دو فصل بیان دارد.
ّ.1مفهومّتناسخ ّ
تناسخ در لغت به معنی باطل کردن ،متداول کردن و پی در پی آمدن و در برخی مووارد بوه معنوای از حوالی بوه
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حالی رفتن است (.صلیبا ،صوانعی دره بیودی )258 :1366 ،در کتواب المعجم در تعریوف آن اینگونوه آموده
است«:تناسخ الشیئان نسخ احدهما اآلخور ،و تناسوخوا الشویء توداولوه ،و تناسوخت امزمنوة تتابعوت ،و فوی
الحدی  ،لم تکن نبوة اال تناسخت ای تحولت من حال الی حال(».صلیبا)346 :1414،
ارسطو تناسخ را عبارت میداند از باور به اینکه هر نفسی به هر بدنی وارد شود( .گاتری )43 :1375 ،برخوی از
عرفای قائل به تناسخ مدعی هستند که:
فهایّاستّازّعالمّقدسّوّاوّراّطهارتّوّکمالّذاتیّاستّوّبـالقوهّحاصـلّاسـتّوّآمـدنّ
روحّانسانّلطی ّ
بدی نّجهانّازّجهتّظهورّآنّکماالتّبالقوهّاستّوّهرّروحیّکهّاوّکمالّخـودّحاصـلّکـردوّاوّراّعـروجّ
گرّمتعلقّمیشودّوّهمینّطورّتاّآنّزمانّ
ّ
واقعّشدّوّبقایّابدیّیافتّوّاگرّحاصلّنکردّازّاینّبدنّبهّبدنّدی
کهّکمالّمقصودّآنّحاصلّشود(ّ.سجادیوّّ ّ)591ّ:1373

مالصدرا ،تناسخ را انتقال نفس از بدنی به بدنی دیگر پس از انفصال از بدن اول میداند و در اینبواره موی-
فرماید « :فالتناسخ بمعنوی انتقوال الونفس مون بودن عنصوری او طبیعوی الوی بودن آخور منفصول عون االول»
(صدرالدین شیرازی)137 :1354،
ابنسینا باور به تناسخ را به هر نو ،باور مبتنی بر بازگشت نفس به کالبدی غیر از کالبد اولیۀ خوویش اطوالق
میکند و این تلقی را در رسالۀ اضحویه اینگونه بیان میکند:
وّاگرّکسیّگویدّ:چونّنفسّراّبعثّکنندّالزمّنیستّکهّپیوندّویّهمّباّآنّکالبدّباشدّکهّاولّبودوّوّمـادتّ
همّآنّبودوّبلکهّازّهرّ«خاكّوّآبّوّآتشّوّهوا»ّکهّاتفاقّافتدّرواّباشدّ.جوابّدهیمّکهّ:اینّسخنّبهّعینهّ
مذهبّتناسخیانّاست؛ّوّمذهبّاولّهمّتناسـخّاسـتوّامـاّبـهّگفـتنّبـهّصـورتیّدیگـرّبیـرونّدادهانـدّ.
ّ
ابنسیناو)46:ّ1364
ّ( ّ

بنابراین ،از نظر ابنسینا بهطور کلی تناسخ ،باوری مبتنی بر بازگشت نفس پس از مفارقت از کالبد اولیوه بوه
کالبدی دیگر غیر از کالبد اولیه است؛ خواه این بدن یا کالبد ابتدا وجود داشته باشد و نفس پس از مفارقت اولیه
از کالبد خویش دیگر بار به آن وارد شود و خواه اینکه همزمان با مفارقت نفوس از کالبود اولیوه ،کالبودی دیگور
35

بررسی رویکرد ابنسینا دربارۀ تناسخ با تکیه بر رسالۀ اضحویه

ساخته شود و نفس با آن حاضر شود .در هر دو صورت نزد ابنسینا این دو بیان هرچند از نظر گفتار بوا یکودیگر
ا
متفاوت میباشند ،اما در مفهوم و حقیقت یک چیز هستند؛ زیرا در هر دو صورت ،اوال مفارقت از کالبود اولیوه
ا
صورت پذیرفته و ثانیا نفس در کالبدی غیر از کالبد اولیه وارد شده است.
ّّ.2حلولّنفسّدرّکالبدیّدیگر ّ
هرچند از دید ابن سینا حلول نفس در کالبدی غیر از کالبد نخستین ،اصل اساسوی بواور بوه هور نوو ،تناسوخی
است ،اما پرسش اساسی در این باب ،پرسش از علت و چگونگی حلول نفس در کالبد جدید است .از دیود وی
قائالن به تناسخ درباب چگونگی و علت حلول نفس در کالبدهای دیگر دیدگاههای متفواوتی را بیوان کردهانود،
برخی سبب این پیوند را به طبیعت و عالقۀ خود نفس به بدن مربووط مویداننود( ابونسوینا )207 :2 ،1404،و
برخی دیگر آن را به استعداد و عالقۀ کالبدها برای پیوند خوردن با نفس بواز مویگرداننود و آن را بوه دام و صوید
تشبیه کردهاند ( .تیلور )62 :1379 :برخی دیگور سوبب ایون پیونود را هیوأت افوالک در گوردش ،خداونود یوا
فرشتگان او دانستهاند و در نهایت گروهی دیگر سوبب ایون پیونود را طلوب کموال نفوس از طریوق االت بودنی
میدانند و از همین رو بازگشت نفس به بدن را رفع نقص او میپندارند (.ابن سینا) 53 :1364،
همچنین عالوه بر بح درباب علت این حلول ،در نوو ،کالبودی نیوز کوه نفووس پوس از مورگ بودان وارد
میشوند میان اهل تناسخ اختالف نظر وجود دارد ،برخی معتقد هسوتند نفووس ،درسوت هموانگونوه کوه قوادر
هستند به کالبد انسان ها وارد شوند ،میتوانند به کالبد غیرانسان نیز وارد گردند ،بنابراین محال نیست که نفسوی
که در پیوند اولیۀ خویش ،کالبد انسان خویی را اکتساب کورده و در او غالوب شوده باشود ،در بازگشوت مجودد
خویش با کالبدی پیوند بخورد که مانند وی باشد .برای مثال اگر شهوت بر وی غالب باشد با کالبد خوک پیونود
میخورد و اگر گناهان بسیار کرده باشد به کالبدی وارد آید کوه پیوسوته در رنو و عوذاب اسوت ( .هموان )55:
گروهی دیگر هر چند تناسخ به معنای تغییر کالبد پس از مرگ را پذیرفتهاند ،اما بازگشت نفوس آدموی بوه کالبود
غیر آدمی را محال میدانند؛ زیرا نفس ،صورت و کمال بدن است و صورت هر نوو ،،مخوتص آن نوو ،اسوت و
محال است که صورتهای مختلف بر کالبدهای مختلف وارد آیند .آنان در تأیید سخن خویش ادعوای ارسوطو
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را مبنی بر مقوم بودن نفس برای هر نو ،بیان کردهاند (.ارسطو :1366 ،ب )25هر چند برخوی از فالسوفه چوون
مالصدرا برای هر نو ،از این تغییر کالبدها نامی خاص قرار دادهاند و از نسخ و فسخ و مسخ و رسخ بوه عنووان
حاالت مختلف تناسخ به اقتضای ورود نفس به کالبدهای انسانی ،حیوانی ،نباتی و جمادی نوام مویبورد ،5اموا
ابنسینا سخنی در اینباره بیان نکرده و از همۀ آنها با نام تناسخ نام برده است.
ّ.3نقدّدیدگاهّتناسخّازّدیدّابنّسینا ّ
هر چند اهل تناسخ ممکن است درباب علل ،چگونگی و نو ،کالبد با هم اختالفاتی داشته باشوند ،اموا بوا ایون
حال آنان در پذیرش دو پیش فرض اصلی بوا یکودیگر اشوترک داشوته و اسوتداللهای خوویش را بور آن اسوتوار
ساختهاند ،این دو پیش فرض عبارتند از:
 .1تمایز و عدم آمیزش قطعی نفس از کالبود ،از ایونرو میباشود کوه بریوده شودن پیونود نفوس از کالبود
امکانپذیر خواهد بود.
 .2وجود قبلی نفس پیش از بدن؛ چرا که اگر نفوس پیش از بدن موجود نمیبود ،در این صورت وابسوتگی
آن به بدن الزم میآمد.
در واقع این دو فرض را میتوان به عنوان زمینههای نظری شکلگیری تناسخ درنظر گرفت به گونوهای کوه بوا
پذیرش آنها تناسخ امری توجیهپذیر مینماید .پیگیری ریشۀ نظری این دیدگاه را مویتووان در آثوار افالطوون و
بهویژه نظریۀ معرفت و وجود پیشینی نفس در عالم مثل یافت( .افالطون )365 :1 ،1380 ،بنابراین مبنوای نقود
دیدگاه تناسخ باید بر تعریف نفس و چگونگی شکلگیری و ارتباط آن با بدن قرار گیرد .ارسطو پوس از افالطوون
به صراحت از تناسخ نام برده و در نقد نفسشناسی گذشتگان معتقد بود که آنها تنها کوشیدهاند تا ماهیت نفوس
را تبیین کنند ،اما دربارۀ بدنی که نفس را دارد چیزی نگفتهاند،گویا آنها تصور میکردند که هر نفسی میتواند به
هر بدنی وارد شود ،این در حالی است که نفس در نسبت با ماده به عنوان صورت تلقی میشود و از این جهوت
ارسطو اعتقاد داشت که هر بدنی صورت و شکل خاص خویش را دارد .بنابراین به همان اندازه که محوال اسوت
فن نجاری در نی ها تجسم یابد ،وارد شدن نفس در هر بدنی نیز نواممکن اسوت و هور فنوی بایود ابوزار خواص
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خویش را داشته باشد و هر نفسی بدن خاص خویش را دارد ( .ارسطو :1366 ،ب )26 -25
ّابنسینا به تبعیت از ارسطو بر آن است که در عین قائل شدن تمایز میان مواده و صوورت ،میوان آنهوا پیونود
ضروری برقرار سازد .وی در نمط هفتم کتاب اشارات ادعا میکند محال است شیء از هموان لحواظ کوه بواقی
است ،فاسد و زائل و از همان لحاظی که فاسد است ،باقی و برقرار باشود .ایون دو حیثیوت ،در شویء واحود از
جهت واحد ،با یكدیگر جمع نمیشووند ،از ایون جهوت وی بورای اشویاء دو حیثیوت مواده و صوورت ترسویم
میکند(،ابنسینا )100 :1386 ،از سوی دیگر وی جنبوۀ فسوادپوذیر را مواده و جنبوۀ بواقی و برقورار را صوورت
مینامد و هر موجودی (جسمانی) را مرکب از این دو جنبه میداند ،شیخ در رسالۀ نفس ،نفوس را از آن جهوت
که بواسطۀ آن مادهای بالفعل موجود میشود ،صورت میخواند و در تعریف آن ،نفس را کمال اول بورای جسوم
طبیعی (آلی) دانسته و معتقد است که پیوند میان نفس و بدن به گونهای است که از پیوند میان نفس و بدن ،نوو،
طبیعی شکل میگیرد ( ابنسینا )11-9 :1383،و در مبدأ و معاد اینگونه میآورد:
اّگرّصورتوّمادیّنباشدّبلکهّبهّمادهّکاملّشودّوّازّاختصاصّفعلشّبهّمادهوّنوعّمرکبّازّمادۀّمحسـوسّ
وّصورتّمعقولّحادثّشودّ(چنانکهّنفـسوّچنینّصورتیّاست)ّنبایدّتعجـبّکـردوّچراکـهّمفارقـتّدوّ
ّ
ابنسیناوّّ )106ّ:1363
یشودّ (ّ.
ذاتّدرّجوهروّمانعّاتحادّآنهاّبرایّتشکیلّذاتّواحدّنم ّ

وی همچنین در رسالۀ اضحویه در باب حقیقت بودن نفس نسبت به بدن میگوید « :مردمی موردم ،نوه بوه
مایه است که آن را ماده خوانند ،بلکه به صورت است که وجوود او در موادت اسوت( ».ابون سوینا)43 :1364،
ا
بنابراین نزد ابنسینا هرچند نفس و بدن ذاتا دو جوهر مباین از یکدیگر هسوتند ،اموا میوان آنهوا اتحوادی ایجواد
میشود که بهواسطۀ آن نوعی خاص حاصل میآید6 .وی با تکیه بور ایون تفسویر از اتحواد نفوس و بودن در نقود
دیدگاه اهل تناسخ به دوگونه (رویکرد) عمل میکند؛ نخست با پذیرش مقدمات آنان ،آراء ایشان را نقد میکنود
و دوم براساس مبانی فلسفۀ مشاء تناسخ را به عنوان امری محال رد میکند.
وی در رویکرد اول خویش دربارۀ باز آمدن نفس به کالبد جدید پس از مفارقت بیان میدارد کوه بواز آمودن
نفس به بدن یا بدین صورت است که نفس پیش از ورود به بدن موجود بوده است ،اما چون هنووز بودنی وجوود
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نداشته است( ،نفس) بدون بدن وجود داشته و بعد از بهوجود آمدن بودن ،نفوس بوه آن بازگشوته اسوت .در ایون
صورت از آن جهت که تعدد ،کثرت و تمایز به ماده و اوصاف مادی مربوط میشود ،پس هر نفوس (نفوس یوک
نو ) ،بیش از یکی نمی تواند باشد ،مگر آنکه بگوییم نفوس نیز پیش از بدن ،جسمانی بوده یوا بوا جسوم هموراه
بودهاند و این خالف فرض است؛ زیرا ما پیش از آن مدعی بودیم آنهوا غیور موادی هسوتند .حوال اگور بگووییم
(نفوس) پیش از ورود به کالبد یکی بودهاند ،سوسس متعودد شودهانود بایود گفوت چگونوه چیوزی کوه موادی و
قسمتپذیر نیست ،تقسیم شده است از سوی دیگر اگر مدعی شویم اکنون نفوس هم یکی هستند ،آنگاه دچار
تناقضات فراوانی میشویم مانند اینکه چگونه دو شخص در عین واحد و در زمان واحود نسوبت بوه یوک چیوز،
یکی عالم و دیگر جاهل است ،حال آن که نفوس آنها یکی اسوت .دانوایی صوفتی وجوودی و از اوصواف نفوس
است و این خود تناقض میباشد؛ زیرا محال است که یک صفت وجودی در یک ذات به عینه هم موجود باشود
و هم موجود نباشد ،پس اگر اکنون افرادی هستند که در یک آن واحد نسبت به یک چیوز یکوی عوالم و دیگوری
جاهل است ،نشان دهندۀ آن است که نفوس آنها یکی نمیباشد و متعدد هستند و این اثبات میکند کوه نفووس
پیش از تن موجود نبودهاند (.ابنسینا)59-57: 1364،
نقد دیگر ابنسینا بر دیدگاه تناسخ بر مبانی حکمت مشواء اسوتوار اسوت .از دیود ابونسوینا حودوث نفوس
مصادف با حدوث تن است ،از این جهت پیوند میان نفس و تن مبتنی بر ضرورتی است که با حدوث تن ایجواد
میشود؛ از اینرو معیت و همزمانی حدوث هر نفس با بدنی خاص بر سبیل بخت و اتفاق نیسووت بلکووه هور
نفس ،فقط در صورت فراهم بودن زمینۀ مناسب ،که وجود مزاج و بدن مسوتعد اوسوت ،حادث میشود و علول
مفارق ،تنها در چنین شرایطی نفوس را افاضوه مویکننود.بنابراین رابطۀ میان نفس و بودن یوک رابطوۀ قوراردادی
صرف نیست که بتوان مدعی بود که هر نفس بتواند به صورت تصادفی به هر بدنی وارد شود؛ از اینرو تناسخ به
عنوان ورود هر نفس به هر کالبدی امری محال است .ابنسینا این نقد را در بسیاری از آثار خویش بوا صوراحت
بیان کرده است ،بهویژه در طبیعیات شفاء به نحو تفصیلی بدان پرداخته و اینگونه بیان داشته است:
ضّّوجـودّ
وجبّّأنّیفی ّ
ّ
أوضحناّأنّاألنفسّإنماّحدثتّوّتکثرتّمعّتهیؤّمنّاألبدانّ.علیّأنّتهیؤّاألبدانّی
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النفسّلهاّمنّالعللّالمفارقةوّوّظهرّمنّذلكّأنّهذاّالّیکونّعلیّسـبیلّاالتفـاقّوّالبخـتوّحتـیّیکـونّ
(ّابنسیناوّّ )318ّ:1375
سّّالستحقاقّهذاّالمزاجّنفساّحادثةّمدبرةّّ ......
وجودّالنفسّالحادثةّلی ّ

از سوی دیگر وی در فصل  13مبدأ و معاد در رد تناسخ استداللی را بیان میکند کوه دربردانودۀ دو نقود بوه
دیدگاه اهل تناسخ است:
فانّالبدنّالحادثّیحدثّلهّمعهّنفسوّفانّصارّلهّنفسّاخریّصارّذلكّاالنسانّذاّنفسینوّلکنّکلّانسانّ
انماّهوّذوّنفسّواحدةوّوّالّیشعرّإالّبنفسّواحدةوّوّإنّکانتّلهّنفسّاخریّالّیشـعرّبهـاّوّالّیحـدثّلـهّ
منهاّفائدةّفلیستّتلكّنفساّلهوّألنّکونّالنفسّفیّالبدنّلیسّأنهاّتودعّزاوّیةّمنّالبدنوّاوّیکونّعرضاّفـیّ
جزءّمنّالبدنوّبلّعلیّأنهاّمدبرةّللبدنّمستعملةّلهّ.فقدّبانّوّوضحّأنّاالنفسّاالنسانیةّحادثةّوّباقیةّبعـدّ
ّ(.ابنسیناوّ )109:ّ1363
ّ
المادةّبالّکرورّفیّاألبدانّوّالّتناسخّ

نقد اول الزمۀ پذیرش تناسخ را التزام به ورود دو نفس در یک بدن میداند؛ یکی نفسی کوه بوا بودن حوادث
میشود و دیگری نفسی که پیش از حدوث تن در تنی دیگر بوده و اکنون بر آن بدن وارد میشوود و هوردوی ایون
نفوس کامل هستند و این محال است و نقد دیگر را برآمده از خودآگاهی هرکس از خود میداند؛ زیرا در فهم و
درک هر فرد از خویش ،هر فرد همواره خود را یکی میداند و نه بیش از یکی ،پس نفس هر تنی با آن تن حوادث
میشود و پیش از آن بدن ،نفس آن بدن نیست.
همچنین وی در تعلیقات در ضمن بح از ماده و صورت پس از ذکر اینکه به هر مادهای متعاقوب بوا آموادگی
پذیرش صورت از جانب واهبالصور ،صورت خواص بخشویده مویشوود ،محوال بوودن تناسوخ را اینگونوه بیوان
میدارد:
کلّمادةّإذاّحصلتّمستعدةّللصورةّفإنهاّتستحقّبذاتهاّمنّواهبّالصورّأنّیفیضّعلیهاّصـورةّبـالّزمـانّ
منّغیرّتوقفّفیهّ.وّمثالهّالمشفّإذاّقابلتّبهّالشمسّفإنهّیقبلّضوءهاّبالّزمانّوّمنّغیـرّتوقـفّفیـهّوّالّ
یجوزّأنّیکونّلهاّصورتانّ:صورةّتفیضّعلیهاّمنّواهبّالصورّعندّاستعدادهاوّوّصـورةّتنتقـلّإلیهـاّفـالّ
ابنسیناوّ )67ّ:1404
یجوزّإذنّأنّیکونّللبدنّنفسانّ (ّ.
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در واقع نزد ابنسینا ،واهبالصور به عنوان بخشندۀ صورتها بدون توجه به مادۀ ثانویوه بوه آن صوورت اعطوا
نمیکند ،بلکه با توجه به استعداد ماده ،اعطای صورت میکند .به عبارت دیگر با به وجود آمودن اسوتعداد پوذیرش
صورت ،واهبالصور به ماده صورت اعطا میکند؛ آن هم نه هر صورتی بلکه صوورتی متناسوب بوا خوود آن البتوه
ا
بدون هید وقفه و توقفی .باز هم به بیان دیگر اعطای صورت توسط واهبالصور دقیقا همزمان با حصوول اسوتعداد
در ماده ،ایجاد و به او داده میشود ،نه اینکه این صورت از پیش وجوود داشوته باشود و بعود بوه او داده شوود ،بلکوه
حصول و اعطا همزمان صورت میگیرند .از این جهت است که ابنسوینا تناسوخ را بوه عنووان دیودگاهی کوه قائول
است ،نفوس از پیش موجود هستند و سسس به کالبدی ورود پیدا میکنند ،نقد مینماید هم از جهت این که نفوس
با کالبد ،حادث می شود و هم از این جهت که اگر تناسوخ را بسوذیریم الزموۀ آن حضوور دو صوورت در یوک بودن
ا
است؛ نخست صورتی که با حصول استعداد از سوی واهبالصور به او داده میشوود و دیگوری صوورتی کوه قوبال
وجود داشته و اکنون میخواهد وارد کالبد شود .شیخ در نجات نیز بوه ایون برهوان مویپوردازد و طوی آن مبووانی و
ا
مقودمات موردنظر خود را به روشنی بیان میکند و با تعریف نفس بوه عنووان موجوودی ذاتوا مجورد کوه از جهوت
حدوث به جسم نیازمند است ،رابطۀ ضروری میان جسم و نفس را روشن میکند و در نهایت میگویود اگور نفوس
متناسخی وارد این بدن شود ،الزم میآید که دو نفس در بدن واحود جموع باشند .اما تالی این قضیۀ شورطی بوه دو
دلیل باطل است :اول ایونکوه هور کوس در وجودان خویش درمییابد که دو نفس ندارد و دیگور ایون کوه فعلیوت و
تشخص بدن به نفوس اسوت و اگر یك بدن ،چند نفس داشته باشد ،تعدد شخصیت خواهود داشوت و ایون محوال
است ،پوس تناسخ محال میباشد ( .ابن سینا)387 :1379 ،
ّ.4بررسیّوّارزیابی ّ
رویکرد ابن سینا در باب تناسخ را می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:
 .1ابنسینا درواقع با قرار دادن مفهوم «ورود نفس به کالبدی غیر از کالبد پیشوین خوود» بوه عنووان تعریوف
تناسخ ،هر ادعوای مربووط بوه حضوور نفوس در کالبودی غیور از کالبود اولیوهاش را بوه عنووان نووعی تناسوخ
برمیشمارد ،این در حالی است که برخی از فالسفۀ پس از ایشان با مطرح ساختن دو نو ،نزول و صعود نفوس،
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قصد داشتهاند صعود نفس و شکل دادن کالبدی نوین توسط آن را از جرگۀ تناسخی بودن آن خوارج سوازند و از
اینرو شرط تناسخی بودن را بازگشت به کالبد مادی و طبیعی دانستهاند (.صدرالدین شیرازی)4-6 :9 ،1410 ،
ا
 .2چگونگی حدوث نفس؛ ابنسینا براساس سنت فلسفی مشاء ،ماده را در شکلگیری افراد کامال بودون توأثیر
نمیبیند (چنانکه ارسطو اعتقاد داشت که هر صورتی به هر مادهای تعلق نمیگیرد) بلکه مودعی اسوت در جریوان
هستی یافتن ،هم اعطای صورت از جانب واهبالصور اثرگوذار اسوت و هوم موادۀ مسوتعد صوورت ،نقوش دارد.
بنابراین از نگاه ایشان در فرایند حلول نفس در کالبد باید ابتدا زمینۀ حلول نفس (که همان کالبد است) مهیا باشد و
سسس نفسی متناسب با آن کالبد از جانب واهبالصور به او اعطاء شود .با این تفسیر ،وجود پیشوینی نفوس کوه بوه
عنوان یکی از مبانی اهل تناسخ محسوب میشود ،انکار میگردد ،اموا بوا ایون حوال هنووز برخوی ابهاموات بواقی
میماند ،از جمله اینکه در نهایت نفس اعطا شده که از جانب علت مفارق (واهبالصوور) بوه موادۀ مسوتعد اعطوا
ا
میشود ،با آنکه ذاتا مجرد است چگونه و در طی کدام مراحل در نهایت تحتتوأثیر عووارض موادی ماننود مکوان،
ا
ا
شکل و غیره قرار میگیرد و به عبارتی چگونه امر ذاتا مجرد با امور ذاتوا موادی پیونود برقورار میکنود .اموا براسواس
ا
تفسیری دیگر برخی از اهل تناسخ معتقد هستند نفس ،اصوال جوهر است و در هستی خوویش بوه هوید نحوو بوه
ماده مرتبط نمیباشد و در نتیجه نفس را نسبت به بدن ،صورت نمیدانند؛ از اینرو این بیان ابن سینا به هید نحو با
بیان اهل تناسخ ارتباطی نمییابد و شاید از این جهت مالصدرا با طرح حرکت اشتدادی در جوهر ،حودوث نفوس
در جسم را مطرح نموده و در نتیجه اتحاد نفس و بدن را توجیه و تبیین کرده است .وی در اینباره میگوید:
انّالنفسّّ...لهاّتعلقّذاتیّبالبدنّوّالترکیبّبینهماّترکیبّطبیعیّاتحادیّوّانّلکلّمنهـاّمـعّاالخـرّحرکـهّ
ذاتیهّجوهرّیهّّ...وّهماّمعاّیخرجانّمنّالقوهّالیّالفعلّوّدرجاتّالقوهّوّالفعلّفیّکـلّنفـسّمعینـهّبـازاءّ
درجاتّالقوهّوّالفعلّفیّبدنهاّالخاصّمادامّتعلقهاّالبـدنی (.مالصدراوّ1410وّّ ّ)2:ّ9

 .3ابنسینا محال بودن تناسخ را از آن جهت مویدانود کوه در صوورت قائول شودن بوه وجوود پیشوینی نفوس،
نمیتوانیم کثرت و تعدد نفوس را توجیه کنیم .این نقد ابن سینا هرچند ممکن است تمایز عرضوی نفووس را محوال
نشان دهد ،اما تمایز طولی نفوس را رد نمیکند؛ زیرا اهل تناسخ میتوانند مودعی شووند کوه نفووس مویتواننود از
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جهت شدت و ضعف دارای مراتب و درجات کمال باشند و در نتیجه تعودد نفووس را توجیوه کننود .ایون درحوالی
است که مالصدرا با طرح جسمانیةالحدوث بودن نفس و قائل شدن به رابطوۀ اتحوواد و عینیووت وجوودی نفوس و
بدن ،آنها را نه دو وجود مستقل منضم شده بوه هوم ،بلکوه یوك وجوود واحود شمرده و از این جهت حتی با ایجاد
تعدد نفوس از جهت طولی هم تناسخ را محال میداند و براساس این اتحاد ،محال بودن بازگشت از حالت بالفعول
به بالقوه را اثبات کرده و در نتیجه محال بودن تناسخ را به اثبات میرساند (.مالصدرا)559-558 :1363،
ّ
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نتیجهّگیری ّ

ا
براساس آنچه گذشت باید گفت اصوال نگرش حاکم در رسالۀ اضحویه در راستای نگرش نسبت انضمامی ماده
و صورت حکمت مشاء است و شیخ با نمایش تصویری روشن از دیدگاه قائالن به تناسخ در این رساله ،نه تنهوا
به دنبال ارائۀ دیدگاه خود در زمینۀ وجود یکسارچۀ نفس و بدن است ،بلکه همچنوین بورآن اسوت کوه قوائالن بوه
تناسخ را به عنوان منکران وحدت میان نفس و بدن که حتی در استداللهای خود قادر به توجیه آن نمویباشوند،
نقد میکند ( .هر چند در برخی موارد انتقادات وارده در این رساله تاحدودی همان انتقادات پیشینیان ،البتوه بوه
صورتی منظم و سامان یافته است) اما می توان متن این رساله را به عنوان متنی منسجم و دقیق در حیطوۀ بیوان و

نقد دیدگاههای اهل تناسخ برشمرد.
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نوشتها ّ
ّ
ّ
پی
1 .Transmigration
2 . James Hastings ed., Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh: T. Clark,
1980-1981, s.v
3 .Ibid

 .4محمدی جوچی ،یزدینژاد 77 :1395 ،و صفا 47 :1 ،1384 ،و مهدوی37 :1333 ،
 « .5محال سواء کان فی النزول انسانیا کان و هو النسخ او حیوانیا و هو المسوخ او نباتیوا و هوو الفسوخ او جمادیوا و هوو
الرسخ او فی الصعود و هو بالعکس من الذی ذکر ناه و ان کوان الوی جورم فلکوی کموا ذهوب الیوه بعوض العلمواء »...
(صدرالدین شیرازی)98 :4 ،1410 ،
 .6ابنسینا پیوند میان نفس و بدن را حتی در آثار غیرالهیاتی خویش از جمله قانون هم بیان نموده و از رابطۀ جز به جوزء
القانونّفیالطب.101-99 ،
ّ
میان نفس و اعضای بدن هم سخن میگوید .بنگرید به کتاب
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