ضرورت توجه به بحث های فکری-اعتقادی(معارفی):

مقدمه

ساماندهی نظام معرفتی.
توضیح  «:انسان ها همانگونه که فکر می کنند  ،زندگی می کنند »
حوزه های وجودی انسان:

حوزه فکری (معرفت)
حوزه روانی_عاطفی(شخصیت)

حوزه کاکرد (زندگی)

ثبات معرفتی

معرفت

ثبات شخصیتی

شخصیت

ثبات در زندگی

زندگی

بحران معرفتی

بحران شخصیتی

بحران در زندگی

«.....وَمَن یُؤتی الحِکمَه فَقَد اُوتِیَ خَیراً کَثیراً»

« نِعمَ القَرینُ الرِضا »

«نهج البالغه ،حکمه»4

حوزه فکری

«بقره »269 ،

حوزه روانی عاطفی

« کسی که چرایی زندگی را می داند با هر چگونگی خواهد ساخت »

«ویکتور فرانکل  ،معنای زندگی»

حوزه زندگی

مالحظات تحصیل ثبات در حوزه معرفتی:
 : 1اگر آگاهی های انسان درحوزه معرفتی جهل مرکب باشد،آرامش وثبات حوزه روانی-عاطفی کاذب و ناپایدار
خواهد بود.
: 2در حوزه معرفتی،هرچه شناخت انسان عمیق تر باشد،میزان پایداری و ثبات حوزه روانی-عاطفی(ایمان)
بیشتر خواهد بود.
سطحی

حصولی (علم الیقین)  ،مثل باورهای فلسفی

شناخت(آگاهی)
عمیق

حضوری (عین الیقین) مثل باورهای عرفانی

معرفت
ایمان

نکته :

 مکتب های فلسفی و آموزه های اعتقادی ادیان الهی عهده دار عرضه نظام فکری
در راستای ایجاد ثبات معرفتی هستند.

فصل اوّل  :مبدأشناسی (خداشناسی)
راه فطرت

مرحله ابتدایی

راه دل
مرحله متعالی

راه های خدایابی

راه عقل
راه طبیعت

راه عرفان(عرفان عملی)

برهان امکان و وجوب

برهان نظم

فطرت :ویژگی های ذاتی(ثابت و غیراکتسابی) انسان
در حوزه معرفتی

راه فطرت

آگاهی های بدیهی ( ادراکات بدیهی )

ویژگی های ذاتی
درحوزه روانی_عاطفی

حسّ حقیقت جویی

حس اخالقی
حسّ زیبایی دوستی
حسّ پرستش (معنویت)

نتیجه  :همه ویژگی های فطری کمک می کنند که انسان خدا را بشناسد یعنی نسبت به خداشناخت حصولی یا حضوری داشته باشد.

عرفان عملی
عرفان عملی:تمرین های معنوی(سیر وسلوک،ریاضت) برای رسیدن به شهود بی واسطه(شناخت حضوری) حقیقت.
«وَاعبُدربّکَ حتّی یأتیَکَ الیَقین» سوره حجر،آیه 99

نکته: 1منظور ازتمرین های معنوی،دستورالعمل هایی است که درمکتب های مختلف عرفانی توصیه می شود مثالً
تمرین های معنوی درعرفان اسالمی عبارت است ازعمل به دستورهای شرعی(انجام واجبات ومستحبات ،پرهیزازمحرمات
ومکروهات).

نکته: 2منظور از حقیقت  ،حقایق ایمانی است مثل :خدا وصفات خدا،نفس(روح)،آخرت و.....
نکته:3انجام درست تمرین های معنوی همراه است باآثارروحی مثل:رضایتمندی ونشاط درونی(بهجت)آرامش،امید
کنترل نفس وحالت های نفس(کنترل ذهن،فکر،خیال«مراقبه»)،تسخیرنیروهای طبیعی وقدرت برامورخارق العاده(کرامت)

نکته:4عرفان،پررمز ورازو اسرارگونه است( (Mysticalاست(مثالً عدد 40درچلّه نشینی،عدد ذکرها،عدد رکعت های نماز)
نکته:5دو واژه«عرفان»و«تصوّف» درگذشته مترادف بوده اندولی ازقرن دهم هجری به بعد«،تصوف»به معنی«عرفان

دروغین» گفته می شود.

شاخصه های عرفان حقیقی:
 - 1سازگاری با عقل (عقالنی بودن مبانی اعتقادی آن).
 -2سازگاری با دین (دینی که با استدالل عقلی پذیرفته شده باشد).
 -3سازگاری با فطرت ( توجه به همه ابعاد زندگی ).

راه عقل

برهان امکان و وجوب(دراثبات واجب الوجود«خدا»)

أ  .مبانی برهان:
 -1اعتقاد به رابطه علیت میان برخی پدیده ها مثالً آتش باعث ایجاد گرما می گردد.

حقیقی(تامّ)  :علتی است که وجود آن برای ایجاد معلول هم الزم است وهم کافی.
 -2توجه به اقسام علت:
غیرحقیقی(ناقص)  :علتی است که وجود آن برای ایجاد معلول الزم است ولی کافی نیست.

ب  .پیکره برهان (اصول بدیهی برهان):
اصل اول (اصل علیت)« :هرممکن الوجودی علت دارد» یا « هرمعلولی علت دارد» .

ممکن الوجود :چیزی که وجود دارد ولی ممکن بود وجود نداشته باشد(نسبتش با وجود،نسبت امکانی واحتمالی است).پس
همیشه علتی باعث ایجاد آن است.

اصل دوم  :دور محال است .

دور یعنی اینکه یک چیز علتِ علت خود باشد .
دلیل محال بودن دور(ازراه برهان خلف):اگردورمحال نباشد؛ یک چیزدر آنِ واحدهم موجودخواهدبود وهم موجودنخواهدبود

و این امکان ندارد ،پس دور محال است .
اصل سوم  :تسلسل(تسلسل بی نهایت) محال است .

تسلسل یعنی اینکه سلسله علت ها و معلول ها بی نهایت باشند .
دلیل محال بودن تسلسل(ازراه برهان خلف):اگرسلسله علت هاومعلول ها بی نهایت باشند؛هیچیک از افراد سلسله موجود

نخواهند بود .درحالی که افراد سلسله وجود دارند .

خالصه برهان امکان و وجوب:پدیده های طبیعی(مثل باران)وجود دارند(.) A1این پدیده ها ممکن الوجودندبنابراین،برطبق
اصل اول(اصل علیت)علتی دارد()A2که موجود است.این علت یاواجب الوجود(خدا)ویا ممکن الوجوداست،درصورت اول مطلوب
ثابت شده است ودرصورت دوم،باز هم طبق اصل اول،علتی داردکه آن علت،معلولش()A1نیست(اصل دوم،دورمحال است)پس
علتی است مقدم برخودش(،)A3که یاواجب الوجوداست که خدا ثابت شده ویاممکن الوجوداست که دراین صورت طبق اصل
اول علتی مقدم برخودش دارد()A 4که بازهم یا واجب الوجود و یاممکن الوجوداست که درصورت دوم علتی دارد.وازآنجاکه بر
طبق اصل سوم سلسله علت هاومعلول ها بی نهایت نیست،نتیجه می گیریم که این سلسله به واجب الوجود(خدا)منتهی است
که وجودهمه ممکنات(عالم هستی)وابسته به وجوداوست،همانطورکه پرتوهای نورخورشیدمعلول خورشیدووابسته به آن است.

شواهد قرآنی:
 « اَهللُ خالِقُ کُلِّ شیئٍ»

زمر62 ،

 « اَللّهُ نوُرُ السَّماواتِ وَاالَرض »

نور 35 ،

 « یاایُّهَاالنّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلی اللّهِ وَاهللُ هُوَالغَنیّ »

فاطر 15 ،

ج  .لوازم منطقی برهان امکان و وجوب:
 -1نفی تضاد بین اعتقاد به خدا و اصل علّیت.

توضیح :براساس اصل علیّت«هرممکن الوجودی علت دارد» نه اینکه:هرموجودی علت دارد(یا:هرچیزی علت دارد).
واما جمله«هرپدیده ای علت دارد» اگرمنظوراز «پدیده» موجود باشد(هرموجودی علت دارد)این جمله نادرست است،واما اگر

منظوراز«پدیده»،پدیدآمده(ممکن الوجود)باشد،در این صورت جملۀ مذکور،همان اصل علیت بوده و درست است ولی شامل
خدا(واجب الوجود) نمی شود.نتیجه اینکه اعتقاد به خدا مخالف اصل علیّت نیست.

-2نفی تضادبین اعتقادبه خدابه عنوان علت پدیده ها(توحیدربوبی)واعتقادبه علت های طبیعی(قوانین علمی).
توضیح :براساس نگرش توحیدی،عالم طبیعت(پدیده های طبیعی)تحت تأثیر اراده الهی است(قضاوقدرالهی) ولی نه اینکه
خداوندبه طورمستقیم درایجاد پدیده ها نقش داردبلکه اراده خدا ازطریق سلسله علت هاومعلول ها(اسباب وعلل) درایجاد
پدیده ها مؤثراست چنانکه قرآن می فرماید«:لِللّهِ جُنُودُالسَّماواتِ وَاالَرض»فتح40 ،بنا براین ،ایمان دینی با اندیشه علمی در تضاد
با یکدیگر نیستند.

 -3نادرستی اعتقاد به خدای ساعت ساز() Deism
توضیح»Deism«:یا«سکوالریسم فلسفی»به معنای اعتقاد به اینکه خدا  ،جهان را آفریده وآن را به عمل نیروها و قوانین خود

واگذاشته است بنابراین خداوند فقط عالم را خلق کرده و درادامه  ،هیچگونه تأثیری درآن ندارد .مثل بنّایی که ساختمان را
می سازد ولی پس ازآن ،ساختمان دیگرنیازی به بنّا ندارد.

ولی از آنجا که گفته شد خداوند(واجب الوجود)،علت حقیقی(علت تامّ)جهان هستی است نه علت ناقص(مثل بنّا)،نتیجه
می گریم که خداوند هم درایجاد عالم  ،و هم در استمرار و باقی بودن آن نقش دارد.

آیۀ« لَم یَلِدوَلَم یُولَد» بدین معنا است که :علت بودن خدا مثل علت بودن پدر ومادرنسبت به فرزند(علت ناقص)نیست.

 -4صفت تجرد الهی(اینکه واجب الوجود،مادی وجسمانی نیست)

چون :هرموجود مادی متغیر است ؛ و هرمتغیری علت دارد ؛ و واجب الوجود علت ندارد ،نتیجه می گیریم که:
« واجب الوجود(خدا) موجود مادی نیست »

توضیح  :موجودمادی(جسم مادی) موجودی است که دارای ظرفیت هایی است که به تدریج به فعلیت می رسند واین حالت
را تغییریاحرکت می نامند(.این تغییرممکن است تغییرمکانی،وضعی،کمّی،کیفی ویا جوهری(ذاتی)باشد) وازآنجا که هرتغییری

عاملی(علتی) دارد،روشن می گردد که موجود مادی همواره تحت تأثیر علتی است،درحالی که واجب الوجود تحت تأثیرعلت
نیست،درنتیجه امکان نداردکه واجب الوجودجسم مادّی باشد.چنانکه قرآن می فرماید«:التُدرِکُهُ اَالَبصاروَهُوَیُدرِکُ االَبصار
ودرحدیثی از امام رضا(ع)آمده«:انّ اللّهَ تَبارَکَ وتَعالی الیُوصَفُ بِمَکانٍ یَحِلُّ فیه»...

بحار،ج ،3ص 318

»انعام103،

نکته:چون خداوندموجودمادی نیست نتیجه می گیریم که زمان ومکان ندارد(فرامکانی وفرازمانی است) ونیزقابل رؤیت نیست

زیرا چنین اموری از ویژگی های موجود مادی هستند.چنانکه قرآن می فرماید:
« فَاَینَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللّه

» بقره115 ،

« التُدرِکُهُ اَالَبصارُ وَهُوَ یُدرِکُ االَبصار

» انعام103 ،

 _ 5صفت علم الهی(اینکه واجب الوجود علم و ادراک دارد)
چون :واجب الوجودمجرد(غیرمادی)است و ادراک از ویژگی های موجود مجرد است؛ نتیجه می گیریم که خداوند دارای علم

وادراک است .چنانکه قرآن می فرماید:
« اِنَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیمٌ »

شوری 12 ،

نتیجه تربیتی :در کنارفطرت و وجدان اخالقی انسان ،اعتقاد به علم الهی(اینکه خدا شاهدوناظر اعمال انسان است) می تواند
عامل مهم بازدارنده از خطاها و لغزش ها درزندگی باشد.

 -6صفت توحید
ویژگی مهم ادیان ابراهیمی اعتقادبه توحید است از این رو این ادیان  ،به ادیان توحیدی معروف هستند.
اقسام توحید :
 -1توحیدت ذاتی(توحید درخالقیت)  :اعتقاد به اینکه خالق هستی(واجب الوجود) واحد است « الاِلهَ اِلّا اللّه ».
 -2توحید صفاتی  :اعتقاد به اینکه صفات خداچیزی جدای ازذات او نیست.
 -3توحیدربوبی(افعالی)  :اعتقاد به اینکه فقط خدا تأثیرگذاردرهمه عالم هستی است « الحَولَ وَالقُوَّه اِلّابِاَللّه ».
 -4توحیدعبادی  :اعتقاد به اینکه تنها خدا شایسته عبودیت است(اعتقادبه اینکه همه زندگی باید سمت وسوی خدایی داشته
باشد که دراین صورت همه کارهای انسان عبادت خواهدبود) « المَعبُودَ اِلّا اَللّه ».

نکته : 1اعتقاد به توحید ربوبی(تأثیرگذاری خدا) با آزادی و اراده انسان(عاملیت نسبی انسان) درتضاد نیست.
نکته :2توحید عبادی نتیجه اعتقادبه توحید ربوبی است ؛ زیرا عبودیت شایسته موجودی است که ربوبیت از اوست چنانکه
قرآن از زبان حضرت ابراهیم (ع) می فرماید « :اِنَّ صَالتی وَ نُسُکی وَمَحیایَ ومَماتی لِللّهِ رَبِّ اَلعالَمین» انعام 162،

نکته : 3اعتقاد به دعا  ،توسّل  ،توکل ؛ نتیجه اعتقادبه توحید ربوبی(تأثیرگذاری خدا) است.
نکته:4به فرموده قرآن اگردرزندگی توجه انسان به خداباشدهمواره عنایت الهی شامل انسان خواهدشد« مَن کانَ لِللّه کانَ
اهللُ لَه »

اثبات توحید ربوبی:

« براساس برهان امکان و وجوب،هر پدیده ای که در عالم اتفاق می افتد ممکن الوجود است؛وهرممکن الوجودی معلول واجب
الوجود است؛ درنتیجه هر پدیده ای تحت تأثیر واجب الوجود(خدا است).

برهان شرّ
(در انکار خدا )
مقدمه اول « :اگرخدای عالم،قادر،حکیم وجود داشت ؛ ناگواری(شُرورعالم طبیعت)وجودنمی داشت»
مقدمه دوم « :ناگواری در عالم وجود دارد »
نتیجه  :خدای عالم،قادر،حکیم وجود ندارد.

جواب :
 -1پاره ای از ناگواری ها نتیجه طبیعی رفتارها و ذهنیات انسان ویانتیجه دستکاری درنظام علّی-معلولی است.
-2آنچه ناگواری به نظر می رسد،الزمه ساختاروجود مادی این جهان است.زیراپدیده های طبیعی(مادی)همواره
درحال دگرگونی وتغییر هستندکه گاهی تزاحم و تعارض پدیده ها (ناگواری)را در پی خواهندداشت .وازآنجا که
نمی توان دنیای مادی را بدون تغییروتحوّل فرض کرد،درنتیجه نمی توان انتظار داشت که خالی از هرگونه رنج
وناگواری باشد :

E

G

 -3بر اساس آموزه های دینی ،دنیا محلّ رشدوتکامل وبالندگی انسان است ؛ رنج وسختی برای بشر تدارک دیده

شده تا استعداد ها وگوهرهای وجود انسان شکوفاوآشکارگردد « :لَقَد خَلَقنَا االِنسانَ فی کَبَد»

سوره بلد،آیه4

افزون براینکه شکیبایی دربرابرناگواری ها،پاداش الهی رادرپی خواهدداشت« :اِنَّمایُوَفّی الصّابِروُنَ أجرُهُم
بِغَیرِحِسابٍ»

سوره زمر  ،آیه10

نتیجه اینکه آنچه ناگواری به نظر می رسید،در نگاه عمیق و کلّی چیزی جز خیر ومصلحت نیست.

فصل دوم :انسان شناسی(شناخت حقیقت انسان)
دو دیدگاه درباره حقیقت انسان -1 :دیدگاه مادی -2 .دیدگاه الهی.

دیدگاه مادی :کسانی که هستی را مساوی با ماده می دانند(ماتریالیسم)انسان را پدیده ای کامالً مادی پنداشته و
سعی می کنند با تحلیل های مادی گرا یانه و براساس قوانین حسّی-تجربی انسان را بشناسند.

دیدگاه الهی :براساس این دیدگاه ،انسان عالوه بر بدن مادی دارای حقیقتی به نام نفس(روح) است که نمی توان
صرفاً با ابزارهای مادی و قوانین تجربی به مطالعه آن پرداخت .روح (بُعدغیرمادی انسان) با مردن ومتالشی شدن
جسم ازبین نمی رودبلکه حیاتی جاودانه رادرعالم آخرت پیش می گیرد.همچنین براین باورندکه منشأ کارکرهای
ادراکی،احساسی وحرکتی انسان ؛ نفس(روح) است.

اثبات نفس(روح)
أ  .دلیل های تجربی:

 -1دلیل « انسان معلّق »  ،توضیح :اگرفرض کنیم درهوا معلق هستیم وهیچ ادراکی نسبت به بدن واعضای آن و
نیز هیچ ادراکی نسبت به محیط پیرامونی نداریم ؛ دراین حالت به خود توجه و ادراک داریم.پس معلوم می شود

انسان عالوه بربدن مادی دارای حقیقت دیگری (خود) است.که درفلسفه آن را نفس می نامند.
 -2دلیل «تجربه نزدیک مرگ» ( ، ) Autoscopyتوضیح :برخی افرادی که دچارمرگ فیزیولوژی شده و باردیگر
زنده شده اند از این تجربه خود گزارش هایی داده اند که نشان می دهد انسان عالوه بربدن  ،دارای حقیقتی غیر
مادی است.گزارش هایی مثل:احساس خارج شدن ازبدن،نظاره کردن بدن،دیداردوستان وفامیل های ازدنیارفته و..
ر.ک  ،ریمون مودی « ،زندگی بعد ازمرگ» .نیز  ،محمود رجبی  « ،ا نسان شناسی »

ب  .دلیل های عقلی
 -1انسان در زمان های مختلف خود را موجود ثابت وجسم خود را متغیر می یابد ،هرچیز ثابتی متمایزاز (غیراز)

متغیر است  .نتیجه  :خود انسان(نفس انسان) حقیقتی غیر از بدن است.
 -2انسان نسبت به خود  ،بی واسطه آگاهی دارد (به علم حضوری) ولی نسبت به جسم خود باواسطه آگاهی دارد

( به علم حصولی )  ،هر چیز که بی واسطه مورد آگاهی باشد متمایزاز (غیراز )چیزی است که باواسطه موردآگاهی
قرارگرفته باشد .نتیجه  :خود انسان ( نفس انسان ) حقیقتی غیر از بدن است.

 -3هرانسانی  ،بدن و اعضاء وجوارح و نیز تصورات وحاالت خود را به خود نسبت می دهد  .پس معلوم می شود
خود انسان ( نفس انسان ) حقیقتی غیر از بدن است.

نکته : 1دلیل های سه گانه عقلی هم دوبعدی بودن انسان را نتیجه می دهند(بُعد جسم و بُعد روح) وهم غیر مادی
(مجرد بودن) بُعد دوم را نتیجه می دهند.
نکته  : 2از آنجا که روح(نفس) غیرمادی است پس فرامکانی و نیز فرازمانی است  .پس نمی توان گفت داخل بدن
قرار دارد.

کارکرد نفس
کارکرد نفس به این صورت است که ارتباط تدبیری بابدن دارد یعنی بدن را اداره می کند.

کارکرد نفس

حرکتی
ادراکی

حصولی

حضوری

مرگ  :عبارت است از قطع کامل ارتباط نفس با بدن  .که دراین حالت،بدن به حالت اولیه(جماد)بازمی گردد.
چنانکه قرآن می فرماید «:اَللّهُ یَتَوَفّی اَالَنفُسَ حِینَ مَوتِهاَ » سوره زمر  ،آیه 42

طبیعی  ،دراثرکامل شدن نفس( به فعلیت رسیدن ظرفیت های نفس )درجهت مثبت یا منفی.
مرگ

اخترامی (انهدامی)  ،دراثر ازهم پاشیده شدن بدن.

معادشناسی
أ .معنای معاد:
واژه«معاد»به معنی« بازگشتن »است ودراصطالح به معنی« دوباره زنده شدن آدمی پس ازمرگ است

ب .پیشینه تاریخی اعتقاد به معاد :
اعتقاد به جاودانگی انسان درتمدن های  :مصرباستان  ،بین النهرین  ،ایران باستان  ،هندباستان  ،یونان باستان ،

چین  ،وهمچنین درهمه ادیان ابراهیمی مثل اسالم ،مسیحیت  ،یهود  ،زردشت و ...وجود داشته است .
درآیین زردشت ،بدن مادی(اوروان)بسته به اعمال فرددردنیا،دربهشت نور(گروتمان)یادوزخ(دوژانک)خواهدبود.

آنچه دراسالم«پل صراط» خوانده می شود درآیین زردشت« پل چینوت» نام داردکه میان آسمان وزمین است.

ج .تأثیرباوربه معاد درمعناداری زندگی وآرامش روانی
عوامل اضطراب وبی معنایی زندگی:

 -1تصور اینکه مرگ پایان مطلق حیاط است،درحالیکه انسان میل فطری وطبیعی به زندگی همیشگی دارد.
 -2احساس شکست در برابر موانع طبیعی،اجتماعی و ...که سدّ راه رسیدن به کامیابی های دنیوی است.
 -3وجود رنج ها وناگواری هایی که از زندگی دنیا انفکاک ناپذیرند.

ایمان راسخ به جهان پس ازمرگ،خنثی کننده همه عوامل مذکور است.زیرا درنگاه مؤمن،مرگ پایان حیات نیست بلکه گذار
ازمرحله ای به مرحله دیگراست چنانچه امیرالمؤمنین می فرماید «:اَیُّهاالنّاس اَنا وَ اِیّاکُم خُلِقنالِلبَقاء اللِلفَناء لکِنَّکُم مِن دارٍالی

دارٍتُنقَلون »

االرشاد ،ص27

نیزآنچه برای او اصالت دارد کوشش وتالش برای رسیدن به هدف است که در نهایت،کامیابی اخروی را درپی خواهد داشت.
وازنگاه اوصبروشکیبایی دربرابررنج هاپاداش الهی رادرپی داردکه این باورموجب تحمّلی همراه بارضایت درونی دراوخواهدبود.

د .اثبات معاد
 -1دلیل تجرّد نفس(روح):

«انسان دارای روح مجرّد است؛هرمجرّدی جاودانه است(نابودنمی شود)؛درنتیجه روح انسان(حقیقت انسان)باقی وجاودانه است»
توضیح  :نابودی به دومعناست « :نیست شدن » و « متالشی شدن »  .معنای اوّل در مورد هیچ موجودی اتفاق نمی افتد و
معنای دوم مخصوص موجودات مادّی است که دارای أجزاء هستند نه موجود مجرّد مثل روح.

 -2برهان حکمت و غایت :
« دنیای مادی آفریده خدای حکیم است پس دارای غایت و هدف است ؛ غایت دنیا  ،این طبیعت مادی نیست ؛ درنتیجه
غایت دنیا جهانی فراترازطبیعت مادی(جهان آخرت) است.
توضیح  :غایت  ،فعلیت وکمالی است که هر موجودی به واسطه حرکت و تغییر به آن می رسد وپس از رسیدن از حرکت
می ایستد .وازآنجا که جهان طبیعت همواره درحال حرکت وتغییر وتبدّل بوده وهیچ ثباتی درآن نیست نتیجه می گیریم
که این جهان طبیعت نمی تواند هدف و غایت آفرنش دنیای مادی باشد.پس سرانجام و غایت این دنیاجهانی با ساختاری
متفاوت ازجهان طبیعی است چنانکه قرآن می فرمایدّ«:یَومَ تُبَدَّلُ االَرضَ غَیرَاالَرض وَالسَّماوات » سوره
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تناسخ

درادیان شرقی مثل :هندوئیسم،بودیسم و ...ونیزبرخی فرقه های متأثراز این ادیان درمیان مسلمانان،مسیحیان ویهودیان ونیز
دربسیاری ازعرفان های نوظهورمثل :اُوشو  ،اِکَنکار  ،عرفان های سرخ پوستی و ،....باور به تناسخ وجود دارد.

تناسخ بدین معناست که روح انسان پس ازمرگ به بدن انسان دیگر،حیوان یا گیاهی منتقل می شود که این انتقال،همعرض
نیست بلکه بسته به اعمالی که فرد در زندگی انجام داده روح اودرموجودات پست حلول می کند (تناسخ نزولی) ویادرموجودات

برتر وارد می شود (تناسخ صعودی) انتقال روح ازیک بدن به بدن دیگر تا آنجا ادامه می یابد که فرد تمام گناهانش پاک شود و
بدین ترتیب ازچرخه تناسخ نجات پیدا می کندودرمقامی جاویدان با برهما متحد می شودواگردراین چرخهگناهانش پاک

نشد دراسفل السافلین به طور ابدسرنگون می گردد.

دلیل های طرفداران تناسخ:
 -1احساس آشنایی:گاهی انسان بافردیا شیئ یا مکانی برای نخستین بار روبرو می شودواحساس می کندکه گویی پیشتر
آن را دیده است ویااز آن خاطره ای درذهن خود دارد واین نشان می دهد که انسان پیش از این ؛ زندگی دیگری داشته است.
 -2خواب  :برخی افراد حوادث تاریخی را درخواب می بینندکه سال هاپیش ازحیات آنها رخ داده واین نشان می دهدکه در
زندگی پیشین با آنها مرتبط بوده اند.
 -3واسطه ها  :کسانی که ادعا می کنند می توانندبا ارواح ارتباط برقرارکنند بدین صورت که ابتدابه خواب می روند وپس
حالت های خاصی به نظرمی رسد روح مرده ای برشخص واسطه مسلّط شده و ازطریق اوسخن می گوید .دراین حالت،روح
احضارشده(کنترل)پاسخ هایی را ازطریق واسطه بیان می کند.افرادی بااستنادبه این پاسخ ها معتقدبه تناسخ می شوند.

نقد دلیل های اثبات تناسخ:
نقد دلیل احساس آشنایی  :این دلیل درصورتی تناسخ را اثبات می کندکه تبیین دیگری برای احساس آشنایی وجود نداشته
باشد درحالی که در اندیشه های دینی ونیز در فلسفه ذهن ،تبیین هایی برای این پدیده وجود دارد.برا اساس اندیشه دینی
حقییت(روح)انسان هاپیش ازتعلّق به بدن،درعالم ملکوت(عالم ذَر)حضورداشته اندواین،موجب احساس آشنایی است.نیزبراساس
یافته هایی درکارکرد ذهن،گاهی واردشدن داده ها به مغز ،سریع تراز دسترسی ذهن به آنها است ازاینرو وقتی ذهن به آنت
اطالعات دست یافته وتوجّه می کند می پنداردکه آنهادرحافظه بوده اند،درنتیجه فردمی پنداردباآن شخص یاشیئ آشنابوده.

نقددلیل مبتنی برخواب :باتوجه به تجرّدنفس و فرازمانی وفرامکانی بودن آن،ارتباط با حقایق مربوط به زمان های قبل یا بعد
کامالً روشن است.
نقد دلیل مبتنی بر واسطه ها :هرچند ارتباط با ارواح ممکن است ولی نمی توان به سادگی هرپدیده ای را تحت تأثیرآن دانست
پژوهش های انجام شده نشان می دهدکه پدیده های مذکور می تواند براثرحالت دوشخصیتی بودن فرد (واسطه) ویا ازطریق
اندیشه خوانی واسطه صورت گیرد.

دلیل های عقلی بر بطالن تناسخ:
 -1درصورت تناسخ الزم می آید که نفس ازحالت فعلیت به حالت قوّه تنزّل پیدا کند که این محال است.
توضیح :نفس انسان هنگام مرگ به مرتبه ای از کمال(فعلیت ظرفیت ها) می رسد.وتعلق آن به جنین مستلزم تنزّل نفس از
مرحله کمال به مرحله نقص است(بازگشت ازفعلیت به قوّه)نظیربازگشت جوانی و پیری به کودکی که ممکن نیست.
 -2اگردراثرتناسخ  ،برخی از ارواح انسان های بدکار دربدن حیوانات وارد می شود،دراین صورت همواره باید جمعیت جهان
نسبت به گذشته کم ترشود نه بیشتر درحالی که جمعیت جهان روبه افزایش است نه کاهش.

بطال ن تناسخ ازدیدگاه قرآن:
قرآن کریم تصریح داردکه روح انسان پس ازجدا شدن از بدن(مرگ)دوباره به این دنیا بازنخواهدگشت  « :حَتّی إِذاجاءَ اَحَدَهُم
المَوتَ قالَ رَبِّ اِرجِعونِ لَعَلّی أعمَلُ صالِحاً فِیماتَرَکتُ کَلّا اِنَّها هُوَکَلِمَهٌ هُوَقائِلُها »

مؤمنون99،

