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چكيده
مسئلة چگونگي ارتباط بدن با نفس پس از مرگ از مسائل مهم عرفان نظري است .ابن عربي و
پيروان مكتب عرفاني وي در تبيين چگونگي اين ارتباط مرتبة مثالي نفس ناطقه انساني و روح بخاري
را كه وظيفة وساطت ميان نفس و بدن را بر عهده دارند ،مطرح مي كنند .اثبات مرتبة مثالي براي
انسان و تبيين نقش آن در ايجاد ارتباط ميان نفس ناطقه و بدن مادي از ابتكارات ابن عربي است.
ابن عربي و شارحان مكتب وي با تبيين مباني خاص هستي شناسي عرفاني ،نظير وحدت وجود ،مبحث
تجلي و ظهور ،و مباني انسان شناختي ،نظير جداناپذيري روح از بدن ،تناسب بدن با نشئة موجود در
آن و بقاي هويت انساني در نشأت ديگر ،در بررسي مسئلة ارتباط بدن با نفس پس از مرگ به تبيين
بدن مثالي كه معلول افكار و اعمال انسان است پرداخته و تناسخ ملكوتي به معناي تحول باطن و
تصور ظاهر به صورت باطن را معقول و مقبول ميدانند ،ازاينرو گفتاربرخي طرفداران تناسخ را بر
تناسخ ملكوتي حمل ميكنند .هدف اين نوشتار كه با روش تحليلي -توصيفي و از نوع كتابخانهاي به
كند و كاو مسأله ميپردازد آن است كه رابطة بدن با نفس را پس از مرگ تحت عنوان تناسخ ملكوتي
از منظر مكتب ابن عربي و شارحان وي تبيين كند.
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 -1طرح مسأله

معرفت نفس و شناخت انسان از حقیقت خود ،از جمله مسائلي است که همواره و در طول تاریخ دغدغۀ
بشر بوده و در عصر کنوني اهتمام بیشتری به آن مشاهده ميشود .عارفان مسلمان نیز در این باب نكات
فراواني را متذکر شدهاند که مجموعۀ گسترده و پر دامنهای فراهم آورده است  .ابن عربي و پیروان مكتب
وی در زمینۀ انسان شناسي به مسائلي همچون حقیقت نفس و رابطۀ نفس و بدن پرداختهاند.
اصل مسئلۀ وجود ارتباط بین نفس و بدن که امری وجداني و غیر قابل انكار است و تاثیر و تأثر متقابل
نفس و بدن ،و ارائۀ تبییني صحیح از رابطۀ تعاملي،که بین آن دو برقرار است مورد توجه عارفاني چون
ابن عربي و پیروان مكتب وی بوده است .با جستجو در آثار آنها ميتوان مواضع ایشان را در این باب
پیگیری کرد .پژوهش حاضر در صدد پاسخگویي به این سؤال است ،که نحوۀ ارتباط نفس مجرد با بدن
مادی خود ،که رابطۀ تعاملي دارند ،پس از مرگ چگونه مي باشد .آیا با از بین رفتن جسم عنصری مادی
ارتباط بین بدن و نفس قطع ميشود ،یا اینكه نفس با بدني متناسب با آن در نشئۀ دیگر و به واسطۀ
مرتبۀ مثالي انسان به صورت بدن مثالي در ميآید .ابن عربي و پیروان وی چنانكه خواهد آمد ،با توجه به
مباني هستي شناختي ،انسان شناسي و وجود نشئات سه گانه در عالم ،مسئلۀ ارتباط بدن و نفس پس از
مرگ را تحت عنوان تناسخ ملكوتي ميپذیرند و با نگاه روش شناختي خود که در تطابق با شریعت دارند
بر باطل بودن تناسخ مصطلح تأکید دارند.
 -2معنا شناسي تناسخ

تناسخ در لغت از مادۀ نسخ است و به معاني مختلفي به کار ميرود ،نظیر :زدودن ،از بین بردن ،تحول و
انتقال( .ابن منظور ،1414 ،ج  ،14ص  )121راغب اصفهاني در بیان واژۀ نسخ ميگوید :نسخ یعني زایل
کردن چیزی به چیز دیگری که بدنبال آن ميآید ،مثل خورشید و سایه یا برعكس و همچنین پیری و
جواني( .راغب اصفهاني ،1131 ،ج  ،4ص  )124الشرتوني نیز در این باره چنین آورده است «:التناسخ من
النسخ بمعنی النقل» (الشرتوني ،1332 ،ج  ،2ص )143
ابن منظور در این باره آورده است« :النسخ :ابطال شیء و اقامة آخر مقامه  ...و النسخ :نقل الشیء من
مکان الی مکان و هوهو ...واالشیاء تناسخ :تداول فیکون بعضها مکان بعض :نسخ :زدودن چیزی و
جایگزیني چیز دیگر به جای آن است ...؛ نسخ ،انتقال چیزی از جایي به جای دیگر است  ...و تناسخ اشیا
به معنای جابجایي آنهاست بهگونهای که در جای همدیگر قرار گیرند( ».االفریقی المصری،ج  ،1ماده
ن س خ  ،ص )61
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نویسندۀ المعجم الوسیط در بیان توضیح واژۀ نسخ چنین ميگوید .:نسخ الشی یعني آن چیز را از بین
برد؛ چنانكه گفته مي شود :باد آثار دیار را از بین برد و آفتاب سایه را از میان برداشت و پیری جواني را
زدود؛ و وقتي آن را به کتاب نسبت دهند به این معناست که نوشتههای آن کتاب را نسخه برداری کرد؛
یعني (آن را) با همۀ حروف ،کلمات و فرازهایش منتقل کرد ...و تناسخ ارواح به این معناست که ارواح از
برخي اجسام به جسمهای دیگر انتقال یابند( .ابراهیم مصطفي ،1333 ،ص )319
انواع تناسخ

برای ورود به مسأله ،نخست انواع و گونههای تناسخ را باید مطرح کرد تا با بازشناسي آنها از یكدیگر به
بررسي درستي یا نادرستي هر یک پرداخت .تناسخ دارای سه اصطالح متفاوت است که تنها در اسم با
یكدیگر اشتراک دارند.
 .1تناسخ ملكي که به معنای انتقال نفس از بدني به بدن دیگر است؛ دارای گونههای متفاوتي است و
پیوسته مورد بحث محققان و اندیشمندان و ملل بوده است ،برخي آن را به معنای انتقال روح از بدن برتر
به بدن پست تر و برخي به بدن برتر ،گروه دیگری آن را به معنای انتقال به بدن حیوان و بعضي به
معنای مطلق انتقال دانستهاند؛ لذا تناسخ ملكي مورد بحث و اختالف نظرهای بسیاری شده است.
قیصری در شرح فصوص الحکم و در تصویر این نوع از تناسخ و در یک نگاه کلي با تأکید بر این نكته،
که روح پیوسته باید به یک بدن تعلق بگیرد ميگوید :تناسخ عبارت از این است که روح پس از جدایي از
بدن بدون تخلل زماني به بدن دیگر تعلق یابد ،بهگونهای که بین تعلق به بدن پیشین و پسین فاصلهای
نباشد .زیرا بین روح و بدن تعلق و وابستگي عشقي و ذاتي وجود دارد و این تعلق هیچگاه از جسمانیت
رهایي نميیابد( .قیصری ،1195 ،ص )1451
اما قطب الدین شیرازی شارح حکمة االشراق تناسخ را به معنای انتقال نفس به بدن حیواني دیگر
دانسته ميگوید« :تناسخ آن است که نفوس اشقیا به اجساد حیواني انتقال یابد ،اجسادی که در اخالق و
افعال با آن نفوس مناسب هستند( ».شیرازی  ،1134 ،ص )135
اینگونه از تناسخ دارای انواعي است که عبارتند از تناسخ نزولي ،تناسخ صعودی و تناسخ مطلق.
 -1-1تناسخ نزولي به این معناست که روح از بدن اشرف و برتر به بدني فرودین و اخس انتقال یابد.
 -1-2اما تناسخ صعودی انتقال روح اخس به بدني اشرف است .مانند اینكه روح حیواني وارد بدن انسان
شود یا روح انساني وارد بدن شاهي از شاهان ،یا وارد بدن سعداء و کمال یافتگان و ...شود( .سبحاني،
1412ق ،ج  4ص )141
 -1-1تناسخ مطلق که در آن انتقال از بدن برتر به بدن فروتر و یا برعكس شرط نیست ،به معنای انتقال
روح از بدني به بدن دیگر است و از آن بدن دوم به بدن سوم و همچنین ،تا بينهایت ادامه یابد .مثالً از
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بدن انساني به بدن انسان دیگر وارد شود و از بدن انسان دیگر به بدن سومي انتقال یابد( .همان ،ص
)233
 -2تناسخ ملكوتي که به آن تناسخ متصل ،اتصالي و باطني نیز ميگویند :این نوع تناسخ ناظر به صعود
نفس در سیر تكاملي آن است که در یک نگرش هستي شناختي به مرحلهای برتر ارتقا ميیابد که تناسب
با بدني شفافتر دارد و یا آنكه خود نفس با توجه به ارتقای وجودیاش توانایي بدن سازی دارد که از این
رهگذر به بدني که ساختۀ خود روح است تعلق ميگیرد ،ابن عربي در تبیین بدن برزخي که ساختۀ
ملكاتي است که انسان در این دنیا کسب کرده است ميگوید :انسان در عالم برزخ دارای بدني خیالي
است ،دقیقاً مشابه بدن آدمي در خواب( .ابن عربي ،1445 ،ج  ،1ص  )254این بدن خیالي که ابن عربي
از آن با عنوان جسد یاد ميکند ،با جسم طبیعي یا عنصری تفاوت بسیار دارد( .همان ،1445 ،ص )136
وی معتقد است ،انسان در عالم برزخ ،بدون بدن طبیعي است  .وی بدن طبیعي عنصری خود را در این
جهان رها کرده و در صورت یا بدني مثالي و خیالي که ساختۀ ملكاتي است که در این دنیا کسب کرده ،
به سر ميبرد( .همان ،1445 ،ج  ،1ص  )149ابن عربي و تابعان او خصیصۀ اصلي عالم برزخ را واسطه
بودن میان ملک و ملكوت و صورت سازی از معاني بر ميشمرند و صور موجود در برزخ را صور اعمال و
نتیجۀ افعال دنیوی انسان ميدانند( .قیصری ،1195 ،ص )142
صدرالمتآلهین در تعریف تناسخ ملكوتي ميگوید :تناسخ عبارت است از اینكه روح معین و مشخص از
یک کالبد ،خواه عنصری ،فلكي و یا برزخي ،به بدن عنصری ،فلكي و یا برزخي دیگری منتقل شود.
(مالصدرا،1164 ،ص  )143تعریف گویای آن است که انتقال به بدن فلكي و مثالي نیز تناسخ است،
ازاینرو دایرۀ مصادیق و فروض تناسخ گسترده ميشود.
عالمه حسن زادۀ آملي در تعریف این تناسخ ميگوید :پیدایش ظهور ملكات نفس همانند خود آن با
صورت های مناسب با آن ملكات در پیشگاه و در باطن و عمق نفس را تناسخ ملكوتي گویند( .حسنزاده
آملي ،1136 ،ص  )311ایشان تناسخ ملكوتي را که همان تعلق نفس به بدن دیگر اخروی و غیر مغایر با
نفس است صحیح و مقبول ميداند و بر اینگونه از تناسخ برهان اقامه ميکند( .همان ،1136 ،ج ،2ص
 )445و در تبیین و توضیح تناسخ ملكوتي ميگوید :تناسخ ملكوتي در حقیقت ظهور ملكات نفس بر مثل
و صور مناسبش به نزد نفس و در صقع و حاق ذات نفس مي باشد .چون کمال اخروی انسان به سبب
اعمال دنیای مادی است .چنانكه خدای متعال فرمود« :و ان لیس لالنسان االما سعی وان سعیه سوف
یری» (نجم )13 /از ظهور در روایات به تمثل تعبیر شده است و بدن مثالي ،نفسي است که در حقیقت از
شئون نفس ميباشد و ملكات بذرهایي هستند که انسان آنها را در نفسش ایجاد کرده است .بنابراین،
صورتهای برزخي از آنها پدید ميآید و این صورتها ،بدنهای برزخي هستند که از متن نفس به
وجود آمدهاند ،و اگر اعمال و ملكات انسان صالح و از نیتهای حسنه باشد ،بدنهای برزخي صورتهایي
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زیبا دارند و اگر اعمال و ملكات انسان طالح و از نیتهای زشت و خبیث باشند ،صورتهای برزخي زشت
و قبیحاند( .همان ،ج  ،2ص  )559وی معتقد است که بدن برزخي جدای از نفس نیست و نفس را مقوم
بدن و همۀ تمثالت مي داند .چون که از ملكات نفس حاصل شدهاند و همۀ واردات و تمثالت و تجلیات
و اضافۀ علم ناشي از استعداد ویژۀ نفس و مناسب خاص بین نفس و ملكوت است .عالمه حسنزادۀ آملي
دربارۀ انسان موجود در عالم آخرت معتقد است که انسان در آخرت از مادۀ طبیعي متكون نشده و صورت
انسان در آخرت نتیجۀ عمل و غایت فعل اوست( .همان ،ص) 556چون نفس صورتها را در عالم خاص
و با صنع خاص ابداع و ایجاد ميکند و نفس بر انشا و ابداع صورتها توانایي کامل دارد( .همان،1166 ،
ص  )192آیت اهلل جوادی آملي در تبیین و شكل گیری بدن برزخي و اخروی چنین ميگوید« :کاری که
انسان انجام ميدهد در آغاز «حال» است ،ولي بعد «ملكه» ميشود و سپس به حالت صورت جوهری
ظهور ميکند و چون به صورت جوهری در ميآید ،نفس برای آن به منزلۀ «ماده» و این صورت برای
آن به منزلۀ «صورت» ميشود و جمعاً یک واقعیت را تشكیل ميدهند .انسان هر کاری که ميکند در
واقع با آن کار ،حقیقت خود را ميسازد و با همان هم محشور ميشود( ».جوادی آملي ،1139 ،ج  ،14ص
)121
ایشان تناسخ ملكوتي را به معنای تحول باطن و تصور ظاهر به صورت باطن را معقول و مقبول ميداند و
به آیات و روایات بسیاری در این زمینه استناد ميکند و ميگوید« :قرآن از به کار بردن عنوان حیوان
صرفاً قصد توهین یا تحقیر ندارد .چون صدر و سیاق این کتاب الهي  ،ادب و هنراست  ،که با توهین و
تحقیر و لعن ناسزای محض نميسازد .پس حیوان نامیدن برخي افراد برای این است که حقیقتاً حیواناند.
«ان هم اال کاالنعام بل هم اضل» (فرقان )44 /یعني اینان واقعاً در حد حیوان و بدتر از آن هستند ،هر
که تردید دارد چشم دل باز کند ،تا حیوانیت آنان را به عیان قلب ببیند و اگر چشم بصیرت ندارد ،به
گزارش صاحب بصران معصوم (ع) گوش دهد .صبر کند تا پیشگاه حقیقت شود پدید ،آنگاه آنها را بر اثر
تناسخ ملكوتي به صورت حیوان خواهد دید( ».همان ،1135 ،ص )144-141
 .1تناسخ ملكوتي احدی سریاني :تناسخ احدی سریاني در ادامۀ تناسخ ملكوتي است با این تفاوت که در
تناسخ ملكوتي ،آدمي در مقام ظهور ملكاتش در بدن مسانخ و متناسب با آنها ظهور ميیابد .اما در
تناسخ احدی سریاني ،آدمي با ابدان و نفوس مختلف سر و کار دارد در این نگرش ،آدمي که مظهریت
حق را داراست قدرت دارد تا نفوس و ابداني را ایجاد نماید و با آنها در ارتباط باشد و این معنا نیز در
منابع دیني اسالمي به چشم ميخورد .عالمه حسنزادۀ آملي از تعلق گرفتن نفسهای کامل به بدنها و
نفسهای دیگر چه در عالم شهادت و چه در عالم ملكوت به تناسخ ملكوتي احدی سریاني تعبیر ميکند
و این قسم از تناسخ را که اشتراک لفظي با تناسخ مصطلح دارد همان بروزات و ظهورات کامالن در
عوالم ميداند( .حسنزادۀ آملي ،1133 ،ج  ،2ص  )446- 445او ميگوید« :ظهورات کمل در عوالم بوده
و تعلق آنها به صادر اول و مادون وی به حكم احدیت حقیقت و سریان آن در صور مختلفه مانند سریان
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ظهور هویت حق در مظاهر اسماء و صفات ميباشد( ».همان ،ص ) 142عرفا معتقدند ،نفسهای کامل
بعد از انتقال ظهور پیدا ميکنند و انسان توانایي انجام بر ایجاد نفسهای متعدد و ارسال آنها به مكان-
های مختلف را بدون فاصله زماني دارد .انسان دارای نفوس متعدد در عرف عرفان بدال یا ابدال نامیده
ميشود .ابن عربي در وجه تسمیه این گروه ،به ابدال ميگوید :به ایشان ابدال ميگویند .زیرا به ایشان
نیرویي داده شده که بدن خود را به واسطۀ امری که قائم به ذات ایشان است هر کجا که خواهند ترک
نمایند درحاليکه به آن علم دارند( .ابن عربي ،1445 ،ج  ،1ص  )193بنابراین ،عارف به همت خویش
چیزی را که در بیرون محل همت خود موجود است خلق ميکند .عالمه حسنزادۀ آملي برای این گروه
چهار حكم بیان ميکند .1 .تشكیل ایشان قبل از انتقال به آخرت؛  .2تشكیل بعد از انتقال به آخرت یعني
نفسهای کامل انسان بعد از انتقال به آخرت متشكل به اشكالي ميشوند ،همانگونه که در دنیا متشكل
به اشكالي ميگردیدند؛  .1ایشان را اقتدار بر دخول در عوامل ملكوتي است؛  .4ایشان ميتوانند در
خیاالت مكاشفان ظهور پیدا کنند و مراد همان نفسهای انسان کامل است که به ابدال نام گذاری شده-
اند( .همان ،ج  ،2ص )142
سید حیدر آملي نیز در تبیین ابدال و نحوۀ تصرف آنها در عوالم مختلف ميگوید :در جای خود ثابت
شده که فرشتگان و جنیان به هر شكلي که اراده کنند متشكل ميشوند و در هر عالمي باشد داخل مي-
شوند و انسان از لحاظ مقام تكویني و وجودی اشرف از آنها است .بنابراین ،واجب است که انسان از آن-
ها تواناتر برچنین اموری باشد ،ابدال و چگونگي تبدیل از صورتي به صورت دیگر و حضور آنها در
مكانهای مختلف بر یک صورت مؤید این مطلب است( .آملي ،1169 ،ص )164پس انسان با اقتدار
نفس خویش مي تواند صور فراواني را بدون قید و انحصار در عوالم مختلف ایجاد کند و به رتق و فتق
امور بپردازد( .آملي ،1169 ،ص  )164حال نفس انساني از سنخ ملكوت و عالم قدرت است ،ملكوتيها
اقتدار بر ایجاد و انشای صور فراواني دارند ،که قائم به ذات خویش است( .مالصدرا ،1331 ،ج  ،1ص
 )63و در بارۀ ائمۀ معصومین (ع) در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده «اجسادکم فی االجساد و انفسکم
فی االنفس ،وارواحکم فی االرواح» (قمي ،1194 ،ص  )332پس نفس در عین وحدت کثرت یافته و
زمان و مكان برای او معنایي ندارد .شیخ محمود شبستری در گلشن راز ميگوید:
ظهوراتي است در عین تجلي
تناسخ نیست این کز روی معني
شبستری تجلي و ظهور در عوالم را همان بروزات کامالن ميداند که با رفع حجب ظلماني و با واسطۀ
رعایت مراسم شریعت و طریقیت و عبادت ،از نهایت به بدایت و از بدایت به نهایت سیر مينمایند و
غایت ظهور کمال کامالن را در مرتبه سیر باهلل و مقام صحو بعد از سكر و فرق بعد الجمع ميداند و مي-
گوید:
هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد
هر لحظه به شكل آن بت عیار برآمد
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این نیست تناسخ سخن وحدت محض است
( محمد الهیجي ،1133 ،ص )264-253
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تا عاقبت آن شكل عرب وار بر آمد
کافر شود آن کس که به انكار برآمد

مباني مسئلة تناسخ ملكوتي از ديدگاه ابن عربي

ما در اینجا قبل از تفسیر و تحلیل رابطۀ بدن با نفس ،مباني این بحث را از دیدگاه ابن عربي بررسي
خواهیم کرد و این بررسي به ما کمک ميکند تا ریشههای نگاه وی به مسئلۀ تناسخ ملكوتي و صحیح
بودن آن را به وضوح در یابیم و در نهایت به تبیین بهتری از دیدگاه ابن عربي دربارۀ ارتباط نفس و بدن
دست یابیم .در اینجا شرح و بیان این مباني را در دو قسم مباني هستي شناختي و مباني انسان شناسي
بیان ميکنیم.
 )1مباني هستي شناختي

تبیین مسئلۀ آخرت و رابطۀ نفس و بدن ،مبتني بر پیش فرضهایي است که ابن عربي و همفكرانش در
آثارشان به بیان و اثبات عقلي آنها همت گماردهاند .نظیر وحدت وجود ،تكرار ناپذیری تجلي و تجسم
اعمال .اصل وحدت وجود و فروعات آن که از اصول هستي شناختي ابن عربي است .در تمامي نظرات و
آرای او تأثیر مستقیم دارد ،و قاعدۀ تكرار ناپذیری تجلي؛ توضیحي برای تبدل صور انسان در نشئآت
مختلف در تناسب با آن نشئه ،با وجود بقای جوهر و حفظ هویت شخصي است و تبییني برای تكامل
برزخي یا حتي اخروی است .بر این اساس ،بینش عرفاني وحدت وجود و به تبع آن قاعدۀ تكرار ناپذیری
تجلي در جهان بیني و عقاید مذهبي تحول ایجاد نموده و به تعمیق و تحقیق مسائل کالمي پرداخته و
مسئلۀ رابطۀ روح و بدن را نیز شامل ميشود.
عرفا با اعتقاد به اینكه عالم ظل اسمای الهي و تجلي حق است و روح انسان نیز جلوهای از روح الهي
است ،بدن انسان را اعم از بدن مادی و مثالي تجلي از تجلیات روح او ميدانند ،که این امر در بدن مثالي
و برزخي نمایانتر است .بنابراین ،گرچه نسخ و تناسخ باطل است .اما نسخ و تناسخ ملكوتي ممكن و واقع
است .همچنین ،مسئلۀ تجسم اعمال ،تناسخ ملكوتي و مسئلۀ ظهورات کامالن از افراد انسان در اماکن
مختلف با توجه دقیق به مسئلۀ وحدت وجود و مبحث تجلي و کیفیت ظهور مظاهر در ظاهر خود روشن
ميشود( .حسنزادۀ آملي ،1133 ،ص  )615 ،215قیصری در اینباره چنین آورده است ...« :ان الروح من
حیث جوهره و تجرده ...مغائر للبدن متعلق به تعلق التدبیر...و من حیث ان البدن صورته و مظهره و
مظهر کماالته...فهو محتاج الیه غیر منفک عنه بل سار فیه ال سریان الحلول و االتحاد ...و من علم
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کیفیة ظهورالحق فی االشیاء و ان االشیاء من أی وجه عینه و من أی وجه غیره ،یعلم کیفیة ظهور
الروح فی البدن( ».قیصری ،1195 ،ص  )41ازاینرو ،اشارهای مختصر به اصل وحدت وجود (توحید
عرفاني) و قاعدۀ تكرار ناپذیری تجلي ضرورت دارد.
 1-1وحدت وجود و نظام مظهريت

اصل وحدت وجود و تبیین کثرات بر اساس نظام مبتني بر تجلي و ظهور از مهمترین اصول عرفان ابن
عربي و شارحان او به شمار مي رود ،که اذعان و التزام به آن از مختصات آثاراوست ،با تكیه بر این
دیدگاه ،وجود یكي بیش نیست و آن ذات حق است ،و تمام کثرات مظاهر و شئون آن ذات واحد شمرده
ميشوند و به تبع وجود آن موجودند .به تعبیر دیگر اصل وجود که دارای تحقق با حیث اطالقي است
مساوی با حق تعالي است و ما سوی اهلل با افاضۀ وجود محقق نمي شوند .بلكه چون اسمای وجود حق و
صفات اویند محققاند و چون مظاهر و جلوههای حقاند موجودند .ابن عربي در فص ادریسي ميگوید:
که یكي از اسمای حسنای خدای متعال اسم «علي» است .وقتي که چیزی جز او نیست ،پس بر چه
چیزی برتری و علو دارد؟ از آنجا که خداوند از نظر وجود ،عین موجود است و موجودات به اسم محدثات
مسمي هستند و بویي از وجود نبردهاند ازاینرو علو او علو بنفسه است نه لغیر( .ابن عربي ،1194 ،ص
 )96وی در فتوحات مكیه چنین آورده است« :و لوال سریان الحق فی الموجودات و الظهور فیها
بالصوره ما کان للعالم وجود( ».ابن عربي ،1445 ،ج  ،2ص  )63و در فص هودی فصوص الحكم آورده
است« :فهو الساری فی مسمی المخلوقات و المبدعات .فهو عین الوجود ( ».ابن عربي ،1194 ،ص
 )149بر این اساس به نظر ابن عربي حقیقت وجود اصل بوده و بالذات طارد عدم است ،و خیر محض و
منشأ جمیع آثار است .پس در دار هستي تنها یک حقیقت و یک وجود و یک موجود راستین است و او
حق است و کثرت در مجالي و مظاهر است « .فالوجود المنسوب الی کل مخلوق هو وجود الحق اذ ال
وجود للممکن( ».همان ،ص 93؛ ر.ک ابن عربي ،1445 ،ج  ،2ص  )516،164بنابراین ،طبق آنچه در
فلسفه مطرح ميشود که حاکي نوعي از کثرت است در عرفان نه علت جدای از معلول معنا دارد ،نه اسم
غیر از مسماست و نه مخلوق وجودی جدای از خالق دارد .بلكه وجود واحدی است که مرتبۀ بطوني آن
علت ،و جانب ظهور آن معلول است( .فناری  ،1194،ص  )111ازاینرو ،همه غیر او ،با وجود او معنا مي-
یابند و با فرض جدایي از او وجودی ندارند ،همه سایه و خیال وجود اویند( .حیدر آملي ،1163 ،ص )663
بنابراین ،از دیدگاه عارف اوالً :ایجاد و اعدام به معنای مصطلح فلسفي پذیرفته نیست .بلكه در همۀ
مظاهر و شئون وجودی است که حق تجلي و ظهور دارد و فنا به معنای نیست شدن در تجلي او راه
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ندارد .چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم ميفرماید« :إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ أَیُّهَا النَّاسُ وَ یَأْتِ بِآخَرینَ وَ
کانَ اللَّهُ عَلى ذلِکَ قَدیراً» ( /111نساء) و نفرمود« :یعدمکم» بنابراین ،اعدام صحیح نیست و آنچه به
وجود متصف مي شود همان حق تعالي است که در اعیان مظاهر ظهور نموده است و عدم بر او عارض
نميشود( .ابن عربي1445 ،ق ،ص  )443چرا که انعدام مظهر ،مستلزم انعدام ظاهر است ،پس آنچه از
انعدام ظاهری رخ ميدهد ،جز ظهور و خفای مظاهر و تحول صورتها به واسطۀ تجلي الهي نیست( .ابن
عربي ،1445 ،ج  ،1ص  )923پس مرگ مردن است ،نه نابود شدن؛ چرا که مرگ انتقال از دنیا به آخرتي
است که اولش برزخ است ،مرگ تبدیل مظهریت انسان از اسم ظاهر به اسم باطن است .با این نگاه به
وجود و نظام آفرینش ،قیامت روز ظهور و جلوۀ احدیت حق است( .همان ،ص )923
ثانیاّ  :واقعۀ قیامت قطع تجلیات حق نیست .بلكه تجلي حق تعالي به نحوی دیگر و به اسمایي دیگراست؛
در واقع ،عالم با تجلي اسم مبدئ خالق به عرصۀ ظهور رسیده و با تجلي اسم معید و قهار بساطش چیده
ميشود( .حیدر آملي ،1163 ،ص ) 943
ثالثاّ :قیامت در نظر عارف ،باطن این جهان است و جلوه نمایي حق تعالي به اسم قهار است .بنابراین ،در
مورد قیامت و حشر بین مجرد و مادی تفاوت نیست و نفس و بدن هر دو به تجلي از بطون غیب به
ظاهر شهادت گام مينهد و سپس هر دو به تجلي دیگر به خزینه غیب ارجاع داده ميشوند( .رحیمیان،
 ،1139ص )153
 2-1تكرار ناپذيری تجلي و وحدت عين

از منظر عارفان مكتب ابن عربي ،اولین تنزل وجود اطالقي حضرت حق ،جوهری منبسط است که از
اولین مراتب تعینات الهي تا پایینترین تعینات خلقي جریان دارد .این جوهر منبسط که از آن با عنوان
شایع نفس رحماني تعبیر ميکنند( ،قیصری ،1195 ،ص  )96اولین و به اعتباری تنها تجلي حضرت حق
است که تمامي تعینات و تجلیات در قالب صور و اعراضي بر این جوهر ساری نقش ميبندد .ازاینرو این
جوهر ،واحدی کثیر است که چون هویتي سریاني دارد ،کثرات ،مقوم و حافظ بقای اویند( .ابن عربي،
 ،1445ج  ،2ص  )141بر اساس این دیدگاه ،این جوهر کلي ،خود مظهر قیومیت ذات الهي است و سایر
جواهر جزیي ،حصهای از حصص این جوهر کلياند و ظهورشان در ذیل ظهور او معنا ميیابد .بر این
اساس قاعدۀ تكرار ناپذیری تجلي به معنای تحقق تجلیات پیوسته جدید و نو ظهور حق تعالي در قالب
ممكنات و ایجاد جهان در هر لحظه است؛ ابن عربي معتقد است که .1 :همۀ عالم به تمامه اعراض است،
و جوهر آن هیوالی کل (وجود منبسط) است ؛  .2عرض پیوسته در حال تغییر است .وی در فتوحات مي
گوید « :أن کل ما فی العالم منتقل من حال إلى حال فعالم الزمان ،فی کل زمان ،منتقل ،و عالم
األنفاس ،فی کل نفس ،و عالم التجلی ،فی کل تجل .و العلة فی ذلک ،قوله تعالى :کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی

43

پژوهشهای هستي شناختي

شَأْنٍ .و کل إنسان یجد ،من نفسه ،تنوع الخواطر فی قلبه ،فی حرکاته و سکناته .فما من تقلب،
یکون فی العالم األعلى و األسفل ،إال و هو عن توجه إلهى ،بتجل خاص( ».ابن عربي1445 ،ق ،ص
 ) 51با توجه به آنچه مطرح شد ،جوهر امری ثابت و صور و اعراض موجود در متن آن ،لحظه به لحظه،
در حال تغییر یا ایجاد هستد .بر این اساس ،اگر صورت انساني عارض بر حصهای جوهری به صورتي
حیواني مبدل گردد ،در اصل جوهری ثابت دگرگوني رخ نميدهد و دارای ثبات است ،ازاینرو صور
عارض بر حصۀ جوهری انسان فناناپذیرند .اما هویت جوهر انساني همواره باقي است که در آیۀ شریفۀ
«ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ» (نحل )36 /به آن اشاره شده است( .ابن عربي  ،1445،ج  ،1ص
 )256عرفا ایجاد و تغییر لحظه به لحظۀ این صور عرضي را نتیجۀ اسم واسع خداوند ميدانند و از آن به
عنوان قاعدۀ تكرار ناپذیری تجلي یاد ميکنند( .همان ،ج ،2ص )659
 )2مباني انسان شناختي

مباني انسان شناسي و ن وع نگاه ابن عربي به انسان ،در فهم دیدگاه وی در باب مسئلۀ تناسخ ملكوتي
تأثیر ویژهای دارد که به اجمال برخي از آنها را بررسي ميکنیم.
 1-2چيستي و بقای هويت انسان

از نظر ابن عربي ،نفس حقیقتي مجرد است که همواره به تدبیر بدن مشغول است( .ابن عربي ،1445 ،ج
 ،2ص  )629حقیقت نفس ،ذاتاً و همواره مدبر بدن است و هیچ گاه و در هیچ نشئه و موطني ،از تدبیر
بدن منصرف نميشود( .همان،ج  ،1ص  )131وی اعتقاد دارد ،روح از سنخ مالئكهای است که تدبیر
امور را در دست دارند ،بر این اساس ،روح آدمي شعاعي از روح واحد الوهي است که با متعدد شدن قابل-
ها متعدد ميگردد .اما این حقیقت در هر نشئهای متناسب با آن قابلي که به عنوان بدن خلق مينماید،
که در نشئۀ دنیا مادی ،در برزخ برزخي ،و در آخرت طبیعي است؛ تعدد ميیابد( .همان ،1445 ،ج  ،1ص
 )133 -193او معتقد است فصل حقیقي انسان ،صورت الهي داشتن است و افرادی از جنس بشر که
دارای این صورت نیستند انسان حیواناند .بنابراین ،انسان دارای مجموع حقایق عالم است ،یعني صورت
عالم را داراست .اما عالوه بر مجموعه حقایق عالم ،مجموع حقایق حق را نیز داراست؛ لذا دارای دو
صورت است ،صورت عالم و صورت حق( .همان ،ج  ،1ص )154
ابن عربي جوهر انسان را حصهای از جوهر کلي نفس رحماني ميداند و اگر صور و اعراض عارض بر آن،
در نشئات گوناگون ،تبدل و تجدد یابند ،به وحدت هویت او لطمهای نخواهد زد .ازاینرو همین جوهر
باقي که از آن به «عجب الذنب»در روایات تعبیر شده است ،امر ثابتي است در حقیقت انسان که نشئۀ
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دنیوی و اخروی انسان مبتني بر آن است ،و هرگز معدوم نمي شود و تنها صور و اعراض این جوهر تغییر
مي پذیرد( .ابن عربي ،1445 ،ج  ،4ص )252
 2-2جدا ناپذيری روح از بدن و تناسب آن با نشئة موجود در آن

ابن عربي با استفاده از دقت نظر و ابزار شهودی ،تبییني دقیق از چگونگي ارتباط نفس و بدن به واسطۀ
روح بخاری و مرتبۀ مثالي انسان ارائه ميدهد که قرن ها بعد  ،مالصدرا نیز تحت تأثیر وی در بیان
ارتباط نفس و بدن ،عالوه بر روح بخاری مرتبۀ مثالي انسان را نیز مطرح کرده است که به اختصار بیان
ميکنیم.
 1-2-2رابطة نفس و بدن به واسطة روح بخاری

ابن عربي معتقد است از آنجا که نفس ناطقۀ انساني ،جوهر نوراني و مجرد است ،نميتواند با بدن که
امری متكاثف و ظلماني است در ارتباط باشد .به همین دلیل ،خداوند متعال در بدن انسان  ،بخار گرم و
لطیفي را به نام روح حیواني خلق کرد تا واسطۀ میان نفس و بدن قرار گیرد .روح حیواني به دلیل لطافت
و بساطت فوق العادۀ خود با نفس مجرد مناسبت ميیابد و از این جهت که امری مادی است و قابل صور
و اشكال است .با بدن مناسبت دارد .ازاینرو به خوبي ميتواند نقش پل ارتباطي بین نفس و بدن را بر
عهده گیرد .روح حی واني ،اولین متعلق نفس ناطقه است و به دلیل سریاني که در سرتاسر بدن دارد ،حیاتي
را که از نفس دریافت کرده ،به همۀ اجزا و اعماق بدن ،سرایت ميدهد( .ابن عربي،2441 ،ص -146
 )149محقق قیصری در شرح فصوص به وساطت میان نفس ناطقه و بدن توسط روح بخاری اشاره مي-
کند و معتقد است روح مجرد انساني ،نميتواند بدون وساطت روح بخاری ،که لطیفترین بخش جسماني
بدن است ،با بدن متكاثف مادی ارتباط برقرار کند( .قیصری ،1195 ،ص )343
 2-2-2رابطة نفس و بدن به واسطة مرتبة مثالي

ابن عربي معتقد است هر انساني در این دنیا عالوه بر بدن حسي ،دارای یک بعد مثالي نیز هست ،وی
عالم صغیر انساني را در تطابق با عالم کبیر ،در یک تقسیم بندی کلي ،دارای سه مرتبه و نشئه ميداند.
 .1عالم باطني انسان ،که هویت معنوی و روحانيدار این عالم ،همان نشئۀ عقلي انسان است.
 .2عالم ظاهری انسان که محسوس و طبیعي است ،این عالم ،جنبۀ مادی انسان را در بر مي گیرد.
 .1عالمي که متوسط میان دو عالم باطني و ظاهری انسان قرار ميگیرد .این عالم برزخ میان نشئۀ عقلي
و حسي انسان بوده و هویت مثالي دارد( .ابن عربي ،1445 ،ج  ،1ص )136-135
خداوند بر اساس حكمتش برای بقای انوار الهي به نحو جزئیت در هر نشئهای متناسب با آن ،قابلي به
عنوان بدن ایجاد کرده است که در نشئۀ دنیا ،مادی و در برزخ ،برزخي و در عالم آخرت ،طبیعي است.
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(همان ،ج  ،1ص  )139بنابراین ،روح انسان همواره با بدني همراه است و در هر نشئهای از نشئات سه
گانه بدون بدن جسماني نخواهد بود( .همان ،ج  ،2ص  )629در کلمات ابن عربي ،برزخي که بعد از مرگ
ارواح بدان منتقل ميشوند از جهاتي با عالم آخرت متفاوت است ،و مهمترین تفاوت عالم برزخ و عالم
آخرت در وجود انسان است .بدن انسان در عالم آخرت طبیعي است؛ درحاليکه در عالم برزخ چنین
نیست .انسان در عالم برزخ دارای بدني خیالي است که ابن عربي از آن به جسد یاد ميکند .انسان بدن
طبیعي خود را در این دنیا رها کرده و در صورت یا بدن مثالي و خیالي که ساختۀ ملكات است به سر
ميبرد( .همان ،ج  ،1ص  )149اما در عالم آخرت ،بدني طبیعي یا عنصری به ارادۀ خدا انشا ميشود
(همان ،ج  ،1ص  )245و با چنین بدني در بهشت یا جهنم ساکن خواهد شد.
 3-2نقش علم و عمل در نشئة آخرت

به تصریح ابن عربي ،علوم و اعمال انسان ،نقش ویژهای در نشئۀ آخرت و در حقیقت انسان اخروی دارند.
سعادت انسان در نگاه وی به میزان علم انسان است و اعمال مجسم شدۀ او ،وسیلۀ لذات و آالم حسي
اخروی اویند( .همان ،ج  ،1ص  )245ابن عربي جنات را به جنت اختصاص ،جنت میراث و جنت اعمال
تقسیم ميکند و جنت اعمال را بوجود آمده از اعمال آدمیان ميداند و تمامي نعمتهای موجود در آن را
محصول عمل انجام شده در دنیا ميداند( .همان ،ج  ،1ص  )119ابن عربي تجسد و تجسم اعمال
انسانها را با کشف و شهود ميپذیرد و از عبارات وی استفاده ميشود که اعمال در بیرون از صقع نفس
و در کنار انسان حاضرند و جهنم و بهشت او را پر کردهاند .و نفس انسان را نیز محصول علم او مي-
داند«.ان النفس تحشر علی صورة علمها و الجسم علی صورة عمله( ».همان ،ج  ،2ص )121او در
تفسیر آیۀ  14آل عمران صورت برزخي انسان را حاصل اعمال و گفتار انسان ميداند و تجسم اعمال را
به معنای مشاهدۀ عین عمل دنیوی ميپذیرد و در اینباره ميگوید« :کل ما یعمله اإلنسان أو یقوله
یحصل منه أثر فی نفسه و تنتقش نفسه به و إذا تکرر صار النقش ملکة راسخة... ،؛ فإذا فارقت
نفسه جسدها و لم یبق ما یشغلها عن هیئاتها و نقوشها وجدت ما عملت من خیر أو شرّ محضرا»...
(ابن عربي ،1422 ،ج  ،1ص )214
تناسخ عرفاني

تناسخ ملكي با اقسام سهگانهاش در عرفان اسالمي مردود شمرده شده است .بهگونهای که بطالن این
نوع تناسخ در عبارات عرفا روشن و بدیهي دانسته شده است؛ ازاینرو فقط به باطل بودن آن اشاره کرده
و دلیلي بر باطل بودن آن ارائه ننمودهاند( .ابن عربي 1445 ،ق ،ج  ،4ص  )211بزرگاني همچون ابن
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فارض مصری و محي الدین ابن عربي تناسخ را به صراحت باطل اعالم کردهاند( .قیصری ،1195 ،ص
 )125ابن عربي در فتوحات مكیه به صراحت اینگونه تناسخ را باطل ميداند و معتقدان به آن را کساني
ميداند که در برداشت از سخن انبیا و علما دچار اشتباه و کج فهمي گشتهاند.
«و من هنا زلّ القائلون بالتناسخ لما رأوا أو سمعوا أن االنبیاء قد نبهت علی انتقال االرواح الی هذه
الصور البرزخیه و تکون فیها علی صور اخالقها و رأوا تلک االخالق فی الحیوانات تخیلوا فی قول
االنبیاء و الرسل و العلماء ان ذلک راجع الی هذه الحیوانات التی فی الدار الدنیا .....فاخطئوا فی
النظر وفی تأویل أقوال الرسل( ».ابن عربي 1445 ،ق ،ج  ،4ص )66
وی با بكار بردن واژۀ «فاخطئوا» تناسخ ملكي را باطل ميداند و معتقدین به تناسخ را به اشتباه و کج
فهمي سخنان انبیا ،رسوالن و علماء منتسب ميکند و انتقال ارواح به صور برزخي را که حاصل از هیئات
و ملكات نفساني و اخالق انساني است غیر از تناسخ باطل ميداند .او در جای دیگر ميگوید« :
فأماالتناسخ انه عبارة عن تدبیر بدن أخر عنصری مثله ،یعنی أن النشأة البرزخیة المثالیة و تدبیر
صورها لیس تناسخا و اال لوجب القول به( ».فناری ،1194 ،ص)144
ابن عربي تناسخ ملكي به معنای انتقال نفس از بدن مادی به بدن مادی دیگر در همین دنیا را باطل
دانسته و انتقال نفس به صورتها و بدنهای مثالي حاصل از ملكات نفساني را تناسخ نميداند و مي-
گوید :اگر بدن برزخي و مثالي انسان تناسخ باشد ،باید قائل به وجوب تناسخ شویم که بعدها توسط
شارحان مكتب ابن عربي از آن به تناسخ ملكوتي یاد ميشود.
ابن عربي تمام قوای انسان را مربوط به روح ميداند و همۀ قوای انساني از قبیل حس ،خیال ،حفظ و قوۀ
مصوره و سائر قوای منسوب به اجسام را تحت امر روح ميداند و وجود و اعطای وجود به انسان را معلول
روح او ميداند .سپس در ادامۀ مطالب خویش متذکر صور برزخي و مثالي ميشود و صورتهای برزخي
انسان را به نفس آدمي تشبیه ميکند و نفس و جان آدمي را محلي برای جمیع صورتها و هیئات حاصل
از ملكات و اخالق انسان ميداند و معتقد است ارواح انساني بعد از مرگ به آن صور برزخي منتقل مي-
شوند( .ابن عربي 1445 ،ق ،ج  ،4ص )66
او انسان را در عالم برزخ مرهون اعمال مكتسبۀ خود و یا محبوس در صور اعمال خویش ميداند تا اینكه
قیامت محقق شود تا بعث آن صور برزخیه که معلول اعمال خوب و زشت فرد مي باشد در نشأه آخرت
فراهم گردد( .همان ،ص )66او در فصوص الحكم ميگوید« :فاذا أخذه الیه سوی له مرکبا غیر هذا
المرکب من جنس الدار التی ینتقل الیها ،و هی الدار البقاء( ».ابن عربي ،1194 ،ص )211
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در عبارت فوق ابن عربي مرگ آدمي را فنا و نابودی او نمي شمارد .بلكه معتقد است مرگ تفریق اجزای
مادی است .بنابراین ،مرگ در نزد ابن عربي معنایي وسیع دارد زیرا وی مرگ موجودات را انتقال از حالي
به حال دیگر یا از صورتي به صورت دیگر که همیشگي موجود است و دائماً در حال تغییر و تحول است
تبیین ميکند .و نتیجه گیری مي کند که هر موجودی در هر زمان از صورتي به صورت دیگر منتقل شود،
صورت اول فاني ميشود و صورت دوم باقي ميماند ،و این را یک خلق و آفرینش جدید ميداند .پس
مرگ در نظر وی فاني شدن صورت و ظاهر است ،اما ذات موجودات که این صور متعرض آنها هستند
دائماً باقي هستند .این تعبیر ابن عربي غیر از تناسخ باطل است ،که فالسفۀ اشراق این تعبیر را به معني
تناسخ دانستهاند .او در عبارت خویش انتقال به صورت دیگر را در دار بقا که اشاره به آخرت است ،مطرح
ميکند و انتقال و بازگشت انسان به عالم شخصي (مادی) را در هر صورتي که باشد نميپذیرد .ازاینرو
ابن عربي انتقال نفس به بدن برزخي دیگر را که معلول ذکر و اعمال الهي است ميپذیرد ،اما تناسخ به
معنای نزولي آن را به روشني نفي ميکند( .همان ،ص )211
ابن عربي مرکبي را که خدا برای انسان ایجاد کرده است جسم نميداند ،به همین دلیل است که بعدها
شارحان فصوص از آن مرکب ایجاد شده به صور مثالي و برزخي که لطافت و کثافت آن ها به حسب
مرتبۀ روحاني انسان است تعبیر کردهاند( .همان ،ص  )211و روح آدمي در روز قیامت و به هنگام بعث،
در بدن طبیعي مانند بدن دنیوی ،مبعوث ميشود« :االرواح المدبرة ال تزال مدبرة فی عالم الدنیا فاذا
انتقلت الی البرزخ دبرتاجسادا برزخیة و هی الصورة التی یری االنسان نفسه فیها فی النوم و کذلک
هو الموت و هو ال معبر عنه بالصور ثم تبعث یوم القیامةفی االجسام الطبیعیه کما کانت فی الدنیا».
(ابن عربي ،1445 ،ج  ،1ص )12بعد از مرگ ،به هنگام سؤال قبرو بعد از برزخ در قیامت باز به هنگام
سؤال ،روح انساني به همان صورت و بدني که قبالً در دنیا داشته است انتقال ميیابد( .همان ،ج  ،2ص
)629
قونوی در چگونگي تدبیر روح نسبت به جسم انسان و چگونگي ارتباط بین آن دو ميگوید :بین کیفیت
مزاج انساني و بین آنچه قلب و ذهن انسان را فرا گرفته از مقاصد و توجهات و غیر اینها هر چه که
هست و نیز بین آنچه در نفس انسان از علوم ،عقاید ،اوصاف و اخالق در هر وقتي رسم و نقش ميشود
هیئت و شكلي اجتماعي حاصل ميآید( .قونوی ،1195 ،ص  )32وی در ادامۀ تبیین این رابطه ميگوید:
«تمام تصورات و تصرفات انساني در این هیئت و شكل تعین ميپذیرد ».او معتقد است اگر امور ذهني و
خیال انسان غالب باشد ،حكم آن امور نیز در عالم برزخ و نشئۀ دیگر ادامه پیدا ميکند و هر چه برای آن
مقدر شده همان را مشاهده خواهد کرد( .همان ،1195 ،ص )32
قونوی در تكمیل بحث صورت سازی اعمال ،ملكات و افكار انسان در عالم معتقد است :در هر نشأه و
عالمي که انسان پس از مرگ بدانجا انتقال پیدا ميکند آن نشأه از این نشأه و جهان مادی بوجود ميآید
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و هر چه که در آن نشئه باقي بوده و جاودانگي دارد در درون این نشئۀ مادی است اگر چه ظهور
گوناگون و متنوع داشته و کیفیات و ترکیباتش مختلف است و در این نشئه چیزهایي است که با مرگ
نابود ميشود و چیزهایي است در برزخ که همراه روح است ،یعني قوای طبیعي و تصورات ذهني خیالي از
نیک ،بد و (اعتقادات فاسد و تصورات تباه مقاصد زشت) که حاضرند( .همان ،1195 ،ص )32
با بررسي مطالب قونوی به وضوح مشاهده ميشود که بدن برزخي انسان در عالم دیگر معلول اعتقادات و
تصورات صحیح انسان است و هرکدام از اعمال و گفتار و ملكات انساني شكل و صورت خاص خود را
دارد و روح انسان بعد از مرگ به آن شكل و قالب و مقدار خاص منتقل ميشود و این همان تناسخ
ملكوتي صحیح است که در ادامۀ مباحث صراحتاً به آن اشاره ميکند.
صدر الدین قونوی در تبیین تناسخ و مسخ صحیح و تفاوت آن با مسخ و تناسخ غیر صحیح به نشئات
چهار گانه اشاره ميکند و در بیان نشئۀ برزخ ميگوید« :نشئۀ برزخ پدید آمده از بعضي صور حاالت
خالیق و برخي اعمال و پندار و تصور و اخالق و صفات آنان است؛ لذا برخي از آنها در برزخ و بلكه
قسمتي در زمان حشر در صورت شیر و پرنده و صورتهای خشن ظاهر ميشود که از ناحیۀ شریعت
بدان اشاره شده و کشف و تعریف الهي به درستي آن گواهي داده و این با مسخ و تناسخ مردود متفاوت
است .زیرا قائالن بدان معتقدند که آن تناسخ و مسخ در دنیا است ،ولي در برزخهای پس از مرگ است».
(همان ،1195 ،ص )31
قونوی تناسخ ملكي را به صراحت باطل ميداند ،ولي تناسخ و مسخ ملكوتي را ميپذیرد و دیدگاه خود را
به روایات نبوی مستند ميکند.
وی معتقد است :کساني که احكام روحاني بر آنها غالب باشد و از مظاهر دنیوی رویگردان باشند مانند
شهدا ،نفوسشان در صور پرندگان روحاني ظاهر ميشود ،چنانکه پیامبر اکرم (ص) فرمودند :ارواح
شهیدان در چینهدانهای پرندگاني سبز است که آویخته از میوۀ بهشتي است و به سوی قندیلهای زیر
عرش مكان ميگیرند( .همان ،1195 ،ص )31
او در مفاتیح الغیب نیز به صراحت تناسخ ملكي را باطل ميشمارد و آن را با تناسخ ملكوتي متفاوت مي-
داند و معتقد است نشئۀ برزخي مثالي و شكل گیری صور برزخي یا مثالي غیر از تناسخ است و هر آنچه
روح پس از مرگ بدان منتقل ميشود صورتي از اعمال و ملكات انساني است( .قونوی ،1194 ،ص )32
محقق قیصری نیز هماهنگ با قونوی در توضیح تناسخ عرفاني ميگوید :برای روح از ابتدای تنزالتش تا
موطن دنیایي ،صورتهای فراواني بر حسب موطني که از آن در نزول ميگذرد ،وجود دارد و روح هنگام
رجوع و معاد در صورتهای برزخي بر حسب هیئتهای روحاني و در صورتهای بهشتي یا دوزخي که
اعمال نیكو و کارهای زشت آنها را اقتضا ميکند ،ظهور مينماید و همۀ اشارات و سخنان اولیاء اهلل (که
تناسخ از آنها فهمیده ميشود) به این صورت برزخي یا قیامتي بر ميگردد نه بدنهای عنصری مادی
(تا تناسخ باطل الزم آید)( .قیصری ،1195 ،ص )125
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نتيجهگيری

از آنچه بیان شد در مي یابیم که بر اساس اندیشۀابن عربي و شارحان مكتب او به مسئلۀ ارتباط نفس و
بدن پس از مرگ مبتني بر آراء و نظریات آنها در مباني خاص عرفاني نظیر وحدت وجود و مبحث تجلي
و ظهور است ،آنان انسان را دارای حقیقتي ثابت و حصهای از حصص کلي عالم وجود مي دانند و رابطۀ
نفس انسان با حق تعالي را از نوع رابطۀ مطلق و مقید دانسته و معتقدند نفس ،تعین یافته یک حقیقت
اطالقي یعني حق تعالي است و در هر مرتبهای از مراتب گوناگون عالم مادی  ،مثاالي و عقلي دارای
وجود خاصي است .بنابراین ،تعلق گرفتن نفس به بدن مثالي پس از مرگ را به صراحت ميپذیرند و بدن
مثالي را معلول اعمال و افكار انسان در عالم مادی ميدانند که مطابق با آموزههای شریعت اسالم است.
آنان تناسخ ملكوتي را با استفاده از ظاهر آیات و روایات اثبات ميکنند و تناسخ ملكي را با تمام انواعش
باطل و باطل بودن آن را امری روشن و بدیهي ميدانند.
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