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رویکرد عرفانی شیخ محمود شبستری در تحلیل نظریة تناسخ
الدن صالحين
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2

دانشآموختۀ دکتری تصوف و عرفان اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران
ابوالفضل محمودی

9

دانشيار گروه ادیان و عرفان ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
نظریۀ تناسخ در معنای مصطلح و شایع آن به انتقال نفس (ادامۀ حيات نفس) از بدنی به بدن دیگر
(انسان ،حيوان ،نبات و جماد) پس از مرگ اطالق شده است .این نظریه به دليل ارتباط تنگاتنگ
خود با واقعۀ مرگ و مراحل پس از آن ،از دیرباز محل تامل اندیشمندان و متفکران سراسر جهان
بوده است .این آموزه به جهت محتوای معرفتی مدعای خود ،در هر یک ازحوزههای تفکر اسالمی،
از جمله حوزههای فقهی ،کالمی ،فلسفی وعرفانی بازتابهای متعددی داشته است که در غالب آنها،
مورد طرد و ردّ منطقی قرار گرفته است .یکی از عرصههای قابل تأملی که این نظریه در آن مورد
بررسی قرار گرفته ،حوزۀ تفکرعرفانی است که به سبب انتخاب ابزار کشف و شهود ،سطوح تحليل
عميقتر و متفاوتتری از آموزۀ تناسخ را در اختيار صاحبنظران و اندیشمندان قرار میدهد .این
مهم ،در این مقاله با پرداختن به تعاليم برجای مانده از عارف نامدار ایرانی ،شيخ محمود شبستری
( 647 - 786ق) مورد تحليل و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژهها
تناسخ ،تناسخ مصطلح ،شيخ محمود شبستری ،مسخ ،تناسخ عرفانی.
 .5تاریخ دریافت5939/7/25 :

تاریخ پذیرش .5934/8/22 :این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده

است که با عنوان «تناسخ در عرفان اسالمی» به راهنمایی دکتر ابوالفضل محمودی و مشاوره دکتر شهرام
پازوکی در واحد علوم وتحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،تأليف شده است.
 .2پست الکترونيکLsalehin@yahoo.com :
 .9پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)amahmoodi5364@gmail.com :
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مقدمه
نظریۀ تناسخ از جمله مباحث نظری با اهميتی است که به جهت ارتباط مستقيم با واقعۀ
مرگ و مراحل پس از آن ،از قدمت بسياری برخوردار میباشد .در گزارشها و اسناد
تاریخی معتبر ،سابقه گونههایی از اعتقاد به این نظریه را میتوان در ميان اقوام و قبایل
بدوی ،تمدنهای حوزههای مختلف جغرافيایی از جمله مصر ،یونان باستان ،هند ،ایران و...
و مکاتب و نحلههای مختلف از جمله مذاهب هندویی ،بودایی ،مانوی و حتی در ادیان
ابراهيمی و به ویژه در ميان برخی فرقههای غير رسمی و غير شایع اسالمی نيز مشاهده
نمود .این نظریه در معنای مصطلح و شایع آن به «انتقال نفس (ادامۀ حيات نفس) از بدنی
به بدن دیگر (انسان ،حيوان ،نبات و جماد) پس از مرگ» ،اطالق میگردد .این تعریف و
برداشتهای بسيار متنوع از مفاد این نظریه در بستر تاریخی بسيار طوالنی و در حوزههای
گوناگون معارف انسانی و الهی ،چنان دستخوش تحوالت و دگرگونیهای متعدد شده است
که حتی در حيطۀ معنا و مفهوم تصوری آن نيز ميان صاحبنظران اتفاق نظری وجود ندارد.
این اختالل معنایی ،صرف نظر از ریشهها و علل بروز آن ،طيف وسيعی از گونههای
حيات اجتماعی ،دینی ،عقالنی ،عرفانی و ...انسان را درگير پيچيدگیها و پوشيدگیهای
خود نموده است به گونهای که شاید بتوان معتقدان به این نظریه را چنانچه اشاره شد ،از
بدویترین اقوام بشری ،تا آیينهایی چون هندو و بودایی و به ویژه برخی از فرق ادیان
توحيدی چون یهودیت ،مسيحيت و حتی چند فرقۀ کالمی وعرفانی درون عالم اسالمی را
در زمرۀ آنان دانست.
در نهایت ،طرح این نظریه در حوزۀ اندیشه اسالمی ،متوليان و صاحبنظران
عرصههای مختلف معارف اسالمی از جمله حوزههای فقهی ،کالمی ،فلسفی و عرفانی را به
مقابلۀ علمی و معرفتی با این آموزه فراخواند .حاصل این رویارویی علمی ،تدوین منابع
قابل توجهی از تحليلها ،براهين و ادلۀ متقن در رد این نظریه ،به ویژه در حوزههای کالمی
و فلسفی است .در کنار این دو حوزۀ معرفتی ،رویکرد عرفانی اهل ذوق و کشف به این
مسئله به جهت وجود ابهام معنایی در مفاد آموزۀ تناسخ ،و قرابت و همنشينی ابهامآميز آن
با مفاهيمی چون حلول ،اتحاد ،تجلی ،تجدد امثال ،تقمص ،تجسد و ...در عين اهميت و
ارزش زیاد ،دریچۀ نوینی به تجزیه و تحليل این آموزه براساس روش اهل کشف گشوده
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است .در این رویکرد عرفانی ،نام آوران بسياری چون ابونصر سَرّاج (متوفی 968ق)،
مستملی بخاری (متوفی 423ق) ،علی بن عثمان هجویری (د سدۀ 1ق) ،ابن عربی (متوفی
798ق) ،عزیزالدین نسفی (د سدۀ 6ق) ،شيخ محمود شبستری (د اوایل سدۀ 8ق)،
عالءالدولۀ سمنانی (د سدۀ 8ق) و ...به تحليل و اظهار نظر پيرامون این نظریه بر اساس
مبانی عرفانی خویش نمودهاند.
بيشتر این عرفا به جهت ناسازگاری درونی آموزۀ تناسخ با تعاليم اسالمی و مبانی
هستی شناختی و انسان شناسی عرفانی ،به رد و ابطال دیدگاه اهل تناسخ پرداختهاند .یکی
از این گروه عارفان اهل ذوقی که به شرح و طرد دیدگاه تناسخيان پرداخته و حکم به عدم
انطباق این نظریه با مدعای اصلی وحدت حقيقت وجود و تنزل این حقيقت واحد در
مراتب وصور مختلف هستی داده است ،عارف بلند آوازۀ ایرانی ،شيخ محمود شبستری
است .سعدالدّین محمود بن امينالدّین عبدالکریم بن یحيی شبستری در سال  786هجری
قمری در روستای شبستر در نزدیکی شهر تبریز متولد شد .از زندگانی این عارف شوریده
حال اطالع دقيقی در دست نيست ،اما بیتردید منظومۀ گلشن راز وی که در پاسخ سؤالت
شخصی بنام امير حسينی هروی سروده شده است ،یکی از آثار قابل توجه و تأثيرگذار در
اندیشۀ نظری تاریخ عرفان اسالمی به شمار میرود .شروح متعدد نگاشته شده از سوی
ارباب این فن بر این منظومۀ موجز ،دایرةالمعارف عميقی از مهمترین مسائل و موضوعات
عرفانی در اختيار صاحبنظران قرار داده است 5.از این عارف نامدار آثار دیگری نيز
همچون شاهدنامه ،سعادتنامه و چند رساله از جمله حق اليقين و مرآت المحققين برجای
مانده است.

 .5مهمترین شرحهای نگاشته شده بر مثنوی گلشن راز شيخ محمود شبستری عبارتند از :شرح صاینالدین بن
محمد ترکه اصفهانی ،شرح کمالالدین حسين اردبيلی متخلص به الهی ،شرح شاه داعیالیاهلل شيرازی ،شرح
محمد بن یحيی بن علی الهيجی ،شرح مظفرالدین شاهعلی شيرازی ،شرح شيخ بابا نعمتاهلل بن محمود
نخجوانی و شرح مولی عبدالرزاق فياض الهيجی .نک :شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز(متن و شرح) ،به
کوشش کاظم دزفوليان ،تهران ،طالیه5983 ،ش.
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تحلیل مفهومی و گونهشناسی تناسخ در آثار شبستری
شيخ محمود شبستری در دو جای ازمنظومۀ گلشن راز اصطالح تناسخ را بکار میبرد و در
هر دو مورد همسانی اعتقادی با آن را سلب میکند .وی در یکی از آن ابيات ،اعتقاد به
تناسخ را به لحاظ دینی و ارزشی ،کفر و از منظر معرفت شناختی ،باطل میشمارد:
تناسخ زان سبب شد کفر و باطل

که آن از تنگ چشمی گشت حاصل

5

و اما در بيت بعدی در جای دیگری از گلشن راز ،از باب رفع شبهۀ احتمالی ،اطالق
تناسخ بر دیدگاه وحدت گرای خویش را نفی میکند:
تناسخ نيست این کز روی معنا

ظهوراتی است در عين تجلی

2

بهلحاظ معنا شناختی تناسخ نفی شده در ابيات فوق ،با قرائن موجود میبایست همان
تناسخ مصطلح 9و مشهور ميان اهل کالم و فلسفه باشد که در اولی در مقابل عدم ادراک
صحيح از نگاه توحيدی و وحدت ظليّه عالم هستی واقع شده است و در بيت بعدی در
مقابل ظهورات تجليات وجود مطلق و یا به تعبيری ظهور هویت واحد روحانی در مظاهر
مختلف جسمانی قرار گرفته است.
شبستری در بيت دیگری از ابيات گلشن راز ،از دو واژۀ «مسخ» و «فسخ» نيز در بيان
مقصود خود بهره برده است .به کارگيری این دو واژه از سوی وی کامالً مطابق با معنای
اصطالحی تناسخ مُلکی و اقسام چهارگانۀ آن است:
همه روی تو در خلق است زنهار

مکن خود را بـدین علت گرفتار

چو با عامه نشينی مسخ گــردی

چه جای مسخ یکره فسخ گردی

 .5شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،به کوشش محمد حماصيان ،کرمان ،انتشارات خدمات فرهنگی کرمان،
5982ش ،ص.53
 .2همان ،ص.42
 .9تناسخ مصطلح که به آن تناسخ مُلکی نيز گفته میشود ،در جامعترین معنای آن که در حقيقت شامل
محتوای اصلی نظریۀ تناسخ در ادیان هندویی وبودایی است و از سوی غالب متکلمان و حکمای اسالمی
مردود شمرده شده ،به معنای انتقال نفس [ادامۀ حيات نفس] از بدنی به بدن دیگر [انسان ،حيوان ،نبات،
جماد] پس از مرگ میباشد .این تناسخ با توجه به چهار شکل بدنی که نفس میتواند به آن منتقل گردد ،به
چهارگونۀ نسخ ،مسخ ،فسخ و رسخ تقسيم میشود.
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مبادا هيچ با عامت سروکار

که از فطرت شوی ناگه نگونسار

5

چنانکه به وضوح پيدا است ،به کارگيری این دو نوع از گونههای تناسخ ملکی در این
شعر ،از باب تشبيه و تمثيل ادبی ،و مقصود از آن این است که سالکی که در طریق سير
معنوی قرار گرفته است ،میبایست از همنشينی با عوامالناس تا حد امکان پرهيز کند ،زیرا
این مصاحبت او را از مقام و مرتبۀ حقيقی خود به مراتب حيوانی و پست (مسخ) تنزّل
میدهد و حتی ممکن است به مراتب نازلتر (نباتی و جمادی) نيز تنزّل پيدا کند (فسخ)؛
بنابراین ،نقل این ابيات و به کارگيری دو اصطالح مسخ و فسخ به معنای اصطالحی آن دو،
یعنی انتقال نفس انسان پس از مرگ به بدن یک انسان دیگر یا یک حيوان نيست و مقصود
عارف شبستری جز توصيۀ اخالقی – سلوکی به مراقبت از مجالست با آنان که از معبود
حقيقی در غفلتاند ،نبوده است.
چنانچه به اختصار در مقدمه بيان کردیم ،وجود ابهام و اختالط معنایی در مفاد آموزۀ
تناسخ ،و قرابت و همنشينی ابهامآميز آن با برخی مفاهيم عرفانی ،موجب به کارگيری
نادرست واژۀ تناسخ برغير مصادیق اصلی خود ،و حمل آن بر برخی مفاهيم و قواعد
عرفانی شده است که البته اطالق لفظ تناسخ در ميان آنها صرفاً به اشتراک لفظی است و
حاکی از وجود جامع مشترک معنایی در ميانشان نمیباشد.
برخی از این آموزههای فلسفی -عرفانی را که گاه مستمسکی برای همسانپنداری آنها
با نظریۀ تناسخ شده است ،میتوان در آثار غالب عرفا وبرخی حکما پیجویی نمود .در
حاليکه غالباً خود این اندیشمندان ،این دست معارف بلند عرفانی را حمل بر تناسخ
اصطالحی و مفاهيمی چون حلول و اتحاد نکردهاند و صراحتاً در مقابل این انتسابهای
ناروا موضعگيری نمودهاند.
برای نمونه و در حيطۀ معناشناسی تناسخ ،در ادامه به برخی از این معانی و مفاد قابل
انطباق با آنها در اندیشۀ شيخ محمود شبستری اشاره میکنيم تا در کنار موضعگيری رسمی
این عارف ایرانی درقبال نظریۀ تناسخ ،برخی تعاریف عرفانی از تناسخ نيز در معرض نظر
خوانندگان گرامی قرار گيرد .گرچه مجدداً متذکر میشویم که به غير از دو بيت اشاره شده
در باال ،مرحوم شبستری صراحتاً از گونهای دیگر از انواع تناسخ یاد نکرده است و این
 .5شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.35
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تطبيق ،صرفاً از باب استنباط اشتراک معنایی و محتوایی برخی تعابير شبستری با مضمون
انواعی از تناسخ عرفانی در نزد گروهی از صوفيه ،آن هم به طور ظنّی و احتمالی است.
 گاهی اوقات تناسخ به «معنای تطوّر و تبدّل مراتب مختلف هستی» به اعتبار
ظهورات گوناگون در ادوار هستی ،و یا با عنوان تبدل (تجدد) امثال ،5اطالق شده است.
چنانچه در اشعار ذیل به این معنا به طور ضمنی اشاره شده است:
و گر با پوست تابـد تابـش خـور

در ایـن نشأۀ کنــد یک دور دیــگر

درختی گردد او از آب و از خاک

کـه شاخش بـگذرد از هفتم افـالک

همان دانـه برون آید دگــر بــار

یکـی صد گشــته از تقـدیر جــبّار

چو سير حـبّه بر خـط شـجر شد

2

ز نقطه خط ز خط دوری دگر شـد
***

بدان اول که تا چون گشت موجود

که تا انسان کامـل گشــت مقــصود

در اطــوار جــمادی بــود پــيدا

پــس از روح اضــافی گشــت دانـا

پس آنگه جنبشی کرد او ز قدرت

9

پس از وی شد ز حق صاحب ارادت
***

غــذای جـانور گـردد ز تـبدیل

خورد انسان و یابد بار تحليل

شود یک نقطه و گردد در اطوار

4

وزو انسان شود پيدا دگر بار

 در پارهای از موارد ،تناسخ به معنای «سریان یک حقيقت احدی در صور مختلفه»

1

به کار رفته است .به عنوان نمونه ابيات زیر اشاره به این حقيقت عرفانی دارد:
هزاران آدم اندر وی هویدا است

به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست

7

***
 .5نک :حمزۀ فناری ،شمسالدین محمد ،مصباح االنس ،به کوشش ترجمۀ محمد حسين نایيجی ،قم ،آیت
اشراق5988 ،ش ،ج ،1ص.9295
 .2شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.49
 .9همان ،ص.93
 .4همان ،ص.11
 .1نک :حمزۀ فناری ،شمسالدین محمد ،مصباح االنس ،ج ،2ص.867
 .7شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.22
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چو واحد گشته در اعداد ساری

جهان را دید امری اعتباری

5

***
چو واحد ساری اندر عين اعداد

در این مشهد یکی شد جمع و افراد

2

 گاهی اوقات «وحدت حقيقت روحانی و نورانی انبياء و اولياء الهی» ،در عين
9

ظهور در اعصار و ادوار مختلف (تعاقب ظهور اولياء) ،حمل بر تناسخ شده است .این
معنای از تناسخ عرفانی را در مضمون اشعار ذیل میتوان جست و جو کرد:
نـبوّت را ظـهور از آدم آمـــد

کمــالــش در وجــود خاتــم آمـــد

والیت بـود باقی تا سـفر کرد

چو نقطه در جـهان دوری دگــر کــرد

ظــهور کلّ او باشد به خـاتم

بــدو گــــردد تمــامی دور عــــالم

وجود اولياء او را چو عضوند

4

که او کل است و ایشان همچو جزوند
***

بود نور نبـی خورشــيد اعـظم

گه از موسی پــدید و گه ز آدم

اگر تاریـخ عالــم را بــخوانی

مراتـب را یــکایـک باز دانــی

ز خور هردم ظهور سایهای شد

1

که آن معراج دین را پایهای شد

الهيجی در شرح مبسوط خود بر گلشن راز این سه بيت آخر را حمل بر تناسخ به
معنای ظهورات کمّل و ظهور حقيقت محمدی در صور مختلفۀ کمّل نموده است.

7

 .5شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص. 8
 .2همان ،ص.98
 .9نک :فرغانى ،سعيدالدین ،مشارق الدرارى (شرح تائيۀ ابن فارض) ،به کوشش رضا مرندی ،قم ،مرکز

انتشارات دفتر تبليغات اسالمى5963 ،ش ،ص774؛ ونيز :اردستانى ،پير جمالالدین محمد ،شرح الکنوز و بحر
الرموز ،به کوشش اميد سرورى ،تهران ،کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شوراى اسالمى5988 ،ش،
صص 98و.299
 .4شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.49
 .1همان ،ص.44
 .7الهيجی ،محمد ،مفاتيح االعجاز فی شرح گلشن راز ،به کوشش عليقلی محمودی بختياری ،تهران ،نشر
علم5985 ،ش ،ص.941
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 تناسخ در برخی موارد به معنای «تبدّل و صورت پذیری نفس ،متناسب با هيأت
نفسانی و باطنی»( 5تناسخ ملکوتی) حمل شده است .اشعار ذیل به تعبيری حاکی از تجسّم
یافتن اعمال و ملکات اخالقی انسان در دار آخرت در هيأتی جدید میباشد:
ز تـو افـعال و احـوال مــدخّر

هـویدا گـردد انـدر روز محـشر

چو عریان گردی از پيراهن تن

شود عيب و هنر یکباره روشــن

تنت باشد وليـکن بی کدورت

که بنماید از او چون آب صورت

همه پيـدا شود آنـجا ضـمایر

فـرو خوان آیــۀ تبــلی السّرائر

2

البته ذکر موارد فوق صرفاً به عنوان نمونه است و هرگز به معنای احصاء کامل اشعار
شيخ محمود شبستری و تطبيق آن با انواع مختلف تناسخ در معانی عرفانی آن نمیباشد.
دالیل ابطال تناسخ
شيخ محمود شبستری به واسطۀ ذوق عرفانی و بيان شاعرانۀ خود به نحو منطقی و نظاموار
به موضعگيری دربارۀ نظریۀ تناسخ نپرداخته است ،اما چنانکه بيان شد ،در دو جای از
گلشن راز متعرّض این موضوع میشود و صراحتاً آن را نفی نمیکند .در این بخش به
بررسی این موضوع خواهيم پرداخت.
شيخ شبستری در ذیل پاسخگویی به پرسش اول سائل ،در آخرین بخش پاسخ خود با
عنوان «تمثيل» به محوریتر بودن اصل عرفانی ،یعنی بحث وحدت وجود و نحوۀ ارتباط
موجودات به مبداء یگانۀ هستی میپردازد:
اگر خورشيد بر یک حـال بودی

شــعاع او به بــک مـنوال بـــودی

ندانستی کسی کاین پرتو اوسـت

نبودی هيچ فرق از مــغز تا پـوست

جهان جمله فروغ نور حـق دان

حق اندر وی ز پيدایی است پنهان ...

ز دور انــدیشی عـقل فـضولی

یکی شد فلــسفی دیــگر حــلولی

خرد را نيست تاب نور آن روی

برو از بــهر او چــشمی دگر جوی

 .5مالصدرا ،صدرالدین محمد ،الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة ،بيروت ،داراحياء التراث5385 ،م،
ج ،3ص.6
 .2شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.62
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دو چشم فلسفی چون بود احـول

ز وحــدت دیدن حـق شـد معـطّل

ز نابيــنایی آمــد رأی تـــشبيه

ز یک چشــمی اسـت ادراک تنـزیه

تناسخ زان سبب شد کفر و باطل

5

که آن از تنگ چشمی گشت حاصل

در این تمثيل شيخ محمود شبستری اظهار میدارد که اگر (به عنوان مثال) خورشيد
پيوسته در یک حال بود و طلوع و غروب و شدِت و ضعف نور آن پيوسته بر یک حال و
ثابت بود ،هيچکس متوجّه نمی شد که این روشنایی عالم ماده از خورشيد است یا از خود
این عالم محسوس .به همين ترتيب ،اگر حق تعالی از مرتبۀ غيب هویت خود متجلّی
نمیگشت و وجود اضافی و اعتباری موجودات را ظاهر نمیکرد ،واجب الوجود (مغز) از
ممکن الوجود (پوست) ممتاز نمیگشت.

2

حال باید دانست که جهان و هر آنچه که در او است ،پرتوی از نور وجود حق تعالی
است و این خورشيد وجود چنان روشن و تابان است که از فرط درخشش آن قابل رؤیت
نيست و چون این نور ،پيوسته به واسطه دوام فيض به اقتضای ذات در آیينۀ وجود ممکنات
منعکس است ،تغيير و تبدّل آن به موجب سرعت خلع و لبس قابل ادراک نيست و این
صفت ثبات که در اصل متعلّق به ذات نو ر (خورشيد) است و نه تابش آن ،به اشتباه در
چشم عقلمحور فلسفی ،به مظاهر و مرایای ممکنه (تابش نور) اطالق میگردد 9.این امر
موجب می گردد که این ماهيات و مظاهر الهی نيز قائم به ذات و مستقل پنداشته شوند (در
چشم احول) .در حاليکه برای دیدن حقيقت این وحدت «نور آن روی» در مظاهر مختلف،
بدون گرفتار شدن در گمراهی دو بينی و حلول و اتّحاد میبایست مسلّح به رؤیت باطنی و
کشفی شده و در جستجوی «چشمی دگر» بود.
و در ادامه قول به تشبيه (اثبات صفات مخلوق به خالق) را از نابينایی و قول به تنزیه
(نفی صفات مخلوق از خالق) را از یک چشمی دیدن میداند که هر دو به خطا است 4.وی
 .5شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.27
 .2ابن ترکه ،صائنالدین ،شرح گلشن راز ،به کوشش کاظم دزفوليان ،تهران ،نشر آفرینش5961 ،ش ،ص.73
 .9داعی شيرازی ،شاه محمود ،نسایم گلشن ،به کوشش پرویز عباسی داکانی ،تهران ،انتشارات الهام5966 ،ش،
ص.592
 .4ابن ترکه قول حق را با تأسی به قول امام جعفر صادق عليه السالم ،تشبيه مع التنزیه میداند .نک :ابن ترکه،
صائنالدین ،ص.67
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آنگاه بالفاصله به موضوع تناسخ میپردازد و میگوید:
تناسخ زان سبب شد کفر و باطل

که آن از تنگ چشمی گشت حاصل

به نظر نگارنده ،از پيوستگی مطالب نقل شده اینگونه بر میآید که شيخ شبستری
قائالن به دو بينی (احول) ،اتّحاد ،حلول ،تشبيه ،تنزیه ،تناسخ و  ...بسياری از این دست
مسائل کالمی ،فلسفی و ...را به جهت نداشتن ابزار ضروری و متناسب (چشم مسلّح به
کشف و شهود) با موضوع رؤیت وحدت حقّۀ حقيقيۀ الهی در کنار مظاهر و مرایای آن
ذات ،از جمله ،محجوبان و ناقصان میداند که به واسطۀ همين نقص قابلی  -نابينایی ،تک
چشمی ،تنگ چشمی -... ،در توصيف این حقيقت ،به «کم و بيشی» گرفتار شده و در واقع
به جای نشانی دادن از آن حقيقت ،نشان از نقص دیدۀ خویش دادهاند:
در او هر چه بگفتند از کم و بيش

نشانی دادهاند از دیدۀ خویش

5

و اما تتمۀ این بخش از موضعگيری مرحوم شبستری در مورد تناسخ را به تبيين این
دليل از زبان الهيجی اختصاص میدهيم .الهيجی در این زمينه مینویسد:
«تناسخ از آن جهت کفر و باطل گشته که از تنگچشمى حاصل شده و وسعت ميدان
فيض و ظهورات الهى نادیدهاند و تنگ چشمى این طایفه را انواع است :اوّل :آنکه اعتقاد
کردهاند که ابدان که مظاهر ارواحاند منحصر در اجسام مادیّهاند و از ابدان مکتسبۀ مثاليۀ
برزخيّه غافلاند و به مجازات اعمال به طریقى که موعود انبياء(ع) است قائل نشدهاند .دوّم:
آنکه چون قائل برآنند که نفوس قدیماند و منحصر در عدد متناهى ،مىگویند که :على
الدوام همان نفوس مکرّرهاند که بأبدان مستعدّه متعلّق مىشوند و ندانستهاند که هر لحظه
حق را شئون و ظهور به نوعى دیگر است و هر نفس به تجلّى دیگر متجلى مىگردد و
تکرار در تجلى الهى واقع نيست ،که ال یتجلى فى صورة مرّتين و ال فى صورة االثنين
(تجلى نمىکند در یک صورت دو بار و نه در صورت دو چيز یکبار) شعر:
بـــر آیـــنۀ دیــدۀ دل اهــل دلـــان را

زو جلوه پياپى رسد اما نه بتکرار

خود آیينهیى در دو جهان حسن ترا نيست

درگـاه تجلى ،بـجز از دیده نظّار

و از عموم فيوض الهى که آنا فآنا بر ذرات موجودات فایض است غافلند.

 .5شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.27
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سيّم -آنکه چون از ریاض قدس نسيمى به مشام جان ایشان نرسيده ،روح ایشان روح
عالم نزاهت و اطالق ندیده است ،نفى استقالل ارواح قدسى نمودهاند و مقيد افتقار به
اجسام عنصرى داشتهاند و حقيقت حال درنيافتهاند که ارواح باقیاند و بجهت بقا احتياج به
اجسام مادّى ندارند».

5

و اما در بخش دیگری که شبستری موضوع تناسخ را صراحتاً به ميان میآورد و آن را
نفی میکند ،مربوط به جواب سؤال چهارم سائل است که پرسيده بود:
مسافر چون بود رهرو کدام است

که را گویم که او مرد تمام است

2

آنگاه شبستری در توصيف این« مرد تمام» میگوید:
کسـی مرد تمام است کز تـمامـی

کـند با خـواجگی کـار غالمی

پس آن گاهی که ببرید او مسافت

نهد حق بر سرش تاج خالفت

بقـایی یـابـد او بـعد از فـنا بــاز

9

رود زانجام ره دیگر بـه آغـاز

مرد تمام و عارف کامل کسی است که در عين اینکه از مرتبۀ تعيّن و تقيّد که مستلزم
عبودیت و متابعت است ،عبور کرده و به مرتبۀ فنای از خود و بقاء باهلل رسيده است
(خواجگی) ،همچنان کار غالمی که طریق عبودیت و بندگی محض است ،انجام میدهد.
این انسان ،پس از طی مسير فنای فی اهلل و وصول به مقام بقاء بعد از فنا ،مستحقّ اعطای
تاج خليفگی از جانب خداوند میگردد و به واسطۀ این مقام دوباره از آن جایگاه اطالق و
وحدت به مرتبۀ تعيّن و تقيّد باز میگردد تا خليفۀ الهی و راهنمای گمراهان باشد.

4

آنگاه این مرد کامل میبایست در ظاهر و باطن (دثار و شعار) خویش پيوسته متابعت
دائمی از شریعت و طریقت نماید تا دائماً متحقّق به این تاج خالفت (مقام والیت) ،که
همان حقيقت است ،گردد و به واسطۀ این مقام اطالقی ،جامع کفر و ایمان ،و مجمع اسماء
و صفات متقابله گردد .پس از این مطلب ،شبستری در مقام تمثيل برمیآید و شریعت را
همچون پوست (بادام) و حقيقت را مغز (بادام) میشمارد و مسير و سير ميان این دو را،

 .5الهيجی ،محمد ،ص.38
 .2شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.52
 .9همان ،ص.45
 .4الهيجی ،محمد ،ص.233
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طریقت میداند و از باب تمثيل اشاره میکند که مغز بادام هنگامی که خام و نارسيده است،
اگر پوست آن را جدا کنند ،به کمال و فعليت نرسيده و خراب میشود و در صورتی که
مغز بادام کامالً رسيده باشد ،از جدا شدن پوست به آن آسيبی نمیرسد.
شریعت پوست ،مغز آمد حـقيقت

مــيان ایــن و آن بــاشــد طــریقــت

خلل در راه سالک نقص مغز است

چو مغزش بسته شد بی پوست نغز است

چو عارف با یقين خویش پيوست

رسيده گشـت مـغز و پــوست بشکست

وجودش اندر این عــالم نــپایـد

5

بــرون رفــت و دگـر هــرگز نــياید

عالمه الهيجی در مفاتيح االعجاز در شرح این ابيات میگوید« :سالک عاشق حيران
که از غلبه و استيالء عشق معشوق حقيقی دیوانه و از قيود عقل مصلحت جوی خالص و
آزاد شده است ...اگر چنانچه عبادات ظاهری تمام به جای نياورد و قصوری در او واقع
شود در مغز که حقيقت است نقصان پيدا میآید ...و چون سالکان به وسایل عبادات و
متابعت اوامر و نواهی به نهایت کمال وصول یافتند ،به دو قسم میشوند :اوّل آنهایند که
نور تجلّی الهی ساتر نور عقل ایشان گشته و در بحر وحدت محو و مستغرق شدهاند و از
آن حالت بيخودی مطلقاً بار دیگر به ساحل صعود و مرتبه عقل باز نمیگردند و چون
مسلوب العقل گشتند به اتّفاق اولياء و علماء ،تکاليف شرعيه از این طایفه ساقط میشود ...
و قسم دوّم آن طایفهاند که بعد از آنکه مستغرق دریای وحدت گشتهاند و از هستی خود
فانی شدهاند ،از آن استغراق توحيد و شکر ،به جهت ارشاد خلق به ساحل صحو بعد المحو
و فرق بعد الجمع فرود میآیند [این گروه در دو حالت بدایت و نهایت از متابعت دقيق
اوامر و نواهی شرع لحظهای غفلت نمیکنند]  ...این قسم اخير باز به دو قسم میگردند،
یک قسم آنانند که از مرتبۀ وحدت و جمع چون به مقام فرق و کثرت میآیند ،به ظهور آثار
کثرات از آن وحدت و جمع محتجب میشوند [و این گروه نيز میبایست] به وسایل
عبادات و اذکار و اوقات متمسک گردند تا باز آن حالت برایشان ظاهر گردد و"صوفی ابن
الوقت" این جماعتاند ...و قسم دیگر آنهایند که ایشان را بعد از استغراق توحيد و وصول
از مرتبۀ جمع و اطالق ،به مقام جمع الجمع و بقاء بعد الفناء ،به جهت تکميل ناقصان و
ارشاد مسترشدان فرستادهاند و [این گروه] از غایت کمال که دارند ،کثرت ایشان حاجب
 .5شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.42
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وحدت نيست و وحدت ایشان هم حاجب کثرت نيست و پيوسته در مقام انکشاف
حقيقتاند ...و با وجود این همه کمال و قرب و یقين تام ...مأمورند به ادای عبادات ظاهره
و باطنه و ...علی الدوام در مقام انقياد و اطاعتاند 5»...و چون عارف با یقين خویش که مقام
وحدت و کشف حقيقی است ،بپيوندد و بار دیگر از آن حال محتجب نشود -در آن
صورت مغز ،رسيده و پخته میگردد و پوست که شریعت است شکسته میشود و تکاليف
شرعيه بر او نخواهد ماند [که اشاره به اوّلين قسم که مسلوبالعقل شده و از ناقصترین آن
اقساماند ،میباشند] و وجود عارف و اصل در این عالم تفرقه و کثرت قرار نمیگيرد و اگر
چنانچه گاهی به حسب جامعيّت و ظهورات که کمّل را هست در عالم تفرقه بياید ،باز موج
بحر تجلّی الهی او را از ساحل تفرقه به غرقاب جمع و وحدت اطالقی میاندازد ...و از این
عالم تفرقه به جذبات الهی به نوعی بيرون رفت که دیگر هرگز از سراپرده اجالل و هيمان
در مشاهده جالل ذوالجالل ،به فضای مکان و تفرقه بيرون نمیآید.
وجودش اندر این عالم نپاید

2

برون رفت و دگر هرگز نياید

پس از این مقدمات عارف شبستری با رجوع به همان تمثيل اوّل اظهار میدارد که اگر
سالک در طریق تربيت خویش با پوست شریعت در معرض تابش خورشيد [ذات الهی یا
انبياء و اولياء حق] قرار گيرد ،آن حقيقت که به مثابۀ حبّه است ،در نشئۀ آن مرید یک دور
دیگر مینماید و باز نقطۀ آخر به اوّل متّصل میگردد.

9

و گر بر پوست تابد تابـش خـور

در این نشو و نما گردد چـو نوبـر

درختی گردد او از آب و از خاک

که شــاخ او رود بر هفتم افــالک

هــمان دانه بـرون آید دگــر بار

یکی صد گــشته از تقــدیر جبـّار

چـو سـير حبّه بر خط شجر شد

4

ز نقطه خط ز خط دوری دگر شد

با بررسی شروح معروف کتاب گلشن راز در زمينۀ این ابيات ،با نوعی ایجاز و اجمال
توأم با ابهام در تفسير این اشعار مواجه میشویم که به نظر قابل بحث و بسط بيش از این
 .5الهيجی ،محمد ،صص.973 -952
 .2همان ،ص.957
 .9الهی اردبيلی ،حسين بن خواجه شرفالدین ،شرح گلشن راز ،به کوشش عفت کرباسی و محمدرضا
برزگر ،تهران ،نشر دانشگاهی5967 ،ش ،ص.584
 .4شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.49
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است .به نظر نگارنده ،در تفسير این ابيات میتوان چنين اظهار داشت که وقتی سالک از
ابتدای سير خود ،حقيقت وجودی خویش را (که ذات خود است در حالت حبّه بودن) با
متابعت کامل از شرع و اتّصاف به آداب طریقت در معرض تابش انوار خورشيد (ذات باری
تعالی در اعلیترین مرتبه و صاحبان مقام والیت با ترتيب مراتب آن) قرار میدهد ،این
حقيقت وجودی متدرّجاً به پختگی و کمال میرسد و پس از بيرون آمدن از پوستۀ خود
(موت ارادی) همچون درختی تنومند و پر بار آن حبّه را به ميوه مبدّل میکند و این قوس
به انتهای خود میرسد و آن سالک (مبتدی در ابتدای سير) به جرگۀ کامالن (بر حسب
مراتب اختالف سير) میپيوندد و اگر سير خود را به اتمام رسانده باشد ،دوباره برای هدایت
سالکان دیگر به عالم کثرت رجوع میکند و آن حقيقت کامل شدۀ وجود خود را (که
محصول یک دور کامل سير معنوی از بدایت تا انتها بوده و اکنون پس از اتمام سير و
وصول به عالم وحدت آن را به نحو اجمال و لفّ و به وجود جمعی دارد) به صورت حبّه
در وجود سالکان مبتدی قرار می دهد .به این معنا که ابتدای سير سالک مبتدی (مرید) را
مطابق با ابتدای سير خود در مقام فرق قرار میدهد (بدین وسيله آن حقيقت به نحو لفّ را،
نشر میدهد) و از آن پس با وجود حقّانی خویش به مثال خورشيد بر آن حبّۀ درون سالک
(مرید) میتابد ،تا سالک ،هم از درون خویش (به واسطۀ آن حبّه که همان نحوۀ سلوک و
طی منازل طریقت است) و هم از بيرون (تابش خورشيد) بر مدار وی (ولی کامل) طی
طریق کرده و رشد نماید .و البته آن حبّۀ واحد پس از کمال یافتن به ميوهها و حبّههای
متعدّد وجود مییابد و دوباره پس از زراعت در وجود سالکان طالب به استشهاد کریمۀ
کَمَثَلِ حَبّةٍ انبتَت سَبعَ سَنابِلَ فی کُلُ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَةٍ و اهلل یُضاعَفُ لِمَن یَشاء (بقره)275/
مضاعف و متکثّر میگردد .این سير در وجود خود کامل و نيز به زراعت و ودیعه نهادن
حبّۀ درونی وی در وجود سالکان متعدد دیگر تا رسيدن به مقام پختگی و کمال و مجدداً
طی این منازل از سوی کامالن دوّم و سوّم و ...چون متضمّن رجوع از مقام نهایت به ابتداء
و دوباره از آنجا در وجود دیگری به سوی نهایت است ،این امر را چون خط دوری دانسته
که دائماً و به طور مکرر در حال سير از بدایت به نهایت و از نهایت به بدایت است .همين
تلقّی و تفسير از توالی مکرر آن حقيقت واحد نوعيه اگر به خوبی و با چشم حقيقت بين به
رؤیت نرسد ،منجر به توهم تناسخ و انطباق این نظریۀ باطل بر این امر صواب میگردد.
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از همين منظر است که هم در موضع قبلی و هم در مبحث حاضر ،مرحوم شبستری
به جهت دفع این توهم و بد فهمی اظهار میدارد که:
تناسخ نبود این کز روی معنی
و قد سألوا و قالوا ما النــهایة

ظهورات است در عين تجلّی
فقيل هی الرجوع الـی البدایة

5

عالمه الهيجی در شرح این دو بيت اظهار میدارد:
«تناسخ نيست این کز روى معنى یعنى ظهور حقيقت در نشأ کاملى و بعد از اتمام
دوره و وصول به مبدأ به واسطۀ رعایت مراسم شریعت و طریقت و عبادت ظهور در مظاهر
دیگر به ارشاد آن کامل و بعد از اتمام دوره در صورت آن مظهر ،ظهور در مظهر دیگر
تناسخ نيست ،بلکه این را بروزات کمّل مىگویند که خرق حجب ظلمانى نموده ،از نهایت
به بدایت و از بدایت به نهایت سيران و دوران مىنماید ،و تناسخ تعلق روح بعد از خراب
بدن اول به بدن دیگر است و این تعلق موقوف به خرابى بدن اول است و اینکه در ظهور
حقيقت در مظهرى و از او در مظهرى دیگر گفته آمد ،از روى معنى و حقيقت ظهورات و
بروزاتى است در عين تجلى ،و در تجلى الزم نيست که مظهر اول نيست گردد تا در
مظهرى دیگر ظهور یابد و یا در هر دو مظهر به یک نوع ظهور باشد ،بلکه تکرار در تجلى
نيست که ال یتجلى فى صورة مرّتين و در حالت واحده ،واحد مطلق به صورت چندین
مظاهر هرجا ظهور مىنماید[ .آنگاه به این شعر منتسب به مولوی اشاره مینماید]
هر لحظــه به شکـل آن بت عــيار برآمد

هردم بلبــاس دگــر آن یار برآمــد

القصه همو بود کــه مىآمـد و مـىرفـت

تا عاقبت آن شکل عــربوار برآمـد

این نيست تناسخ سخن وحدت صرفست

2

کافر شود آنکس که به انکار برآمد»

و سپس از آنجا که نهایت ظهور کامالن در مرتبه سير باهلل و مقام صحو بعد از محو و
فرق بعد از جمع و رجوع به عالم انسانی و دستگيری از خالئق و هدایت آنها به جایگاه عزّ
ربوبی است ،میگوید:
و قد سألوا و قالوا ما النهایة

 .5شبستری ،شيخ محمود ،گلشن راز ،ص.49
 .2الهيجی ،محمد ،ص.922

فقيل هی الرجوع الی البدایة
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یعنی سؤال کردند که نهایت سير و کمال سالکان چيست؟ در جواب گفته شد که
نهایت آن است که رجوع و باز گشت به بدایت نمایند .در این فراز الهيجی میافزاید:
«بدانکه چنانچه بکرات اشارت رفت ،مدارج و معارج وجود دوری است و فيض از
عالم اطالق و احدیت صرفه تا زمانى که به نهایت مراتب تنزالت که مرتبۀ انسانى است
نمىرسد ،عروج صورت نمىبندد .پس در قوس نزولى دایرۀ وجود ،مبدأ احدیت باشد و
منتها مرتبۀ انسانى و در قوس عروجى دایره که عکس قوس نزولى واقع است ،مبدأ مرتبۀ
انسانى و منتها احدیت است ،و نهایت کمال عرفاء و سایران راه اله آنست که بعد از آنکه به
سير الى اهلل و فى اهلل به مقام جمع و اطالق و فناء وصول یابند ،باز به سير باهلل عن اهلل الى
اهلل به مقام بقاء و فرق بعدالجمع تنزل نمایند تا کمال معرفت شهودى که مقصود ایجاد
است ،به حصول موصول گردد ،زیرا که در اول که سالک سایر به مقام جمع و توحيد عيانى
نرسيده بود ،کما ینبغى نه حق مىدانست و نه خلق ،و در مرتبۀ جمع و استهالک چون
وحدت صرفه است و امتياز اسماء و صفات و مظاهر در آن مرتبه محالست ،البته سالک
عارف تفصيل اسماء و صفات و مظاهر و احکام آن نمىتواند نمود ،پس غایت و نهایت
عرفان هرآینه در مقام فرق بعدالجمع است چو در این مرتبه سالک عارف یک حقيقت و
یک ذات مشاهده مى نماید که در جميع مظاهر و مرایا هرجا به خصوصيتى و نوعى و
صفتى و اسمى ظاهر گشته است و جميع اشياء را از وجهى عين آن حقيقت مىبيند و از
وجهى غير ،و عارف به حق و خلق کما ینبغى در این مرتبه توان شد و فایدۀ ظهور و اظهار
به حقيقت این مرتبه است[ ...پس چنانچه بيان شد] نهایت آن است که رجوع و بازگشت
به بدایت نمایند و این نهایت و بدایت مراد است که نسبت با قوس عروجى و رجوعى
است ،یعنى در سير الى اهلل و فى اهلل که سير است از کثرت به جانب وحدت و از قطره به
دریا ،بعد از آنکه از مرتبۀ فرق و تعيّن به مقام جمع و اطالق که نهایت سير سایران الى اهلل
بود ،وصول حاصل شد ،باز از آن مرتبۀ اطالق و جمع به بدایت که مرتبۀ تعين و فرقست
مراجعت نماید و در مقام استقامت و تمکين قيام نموده ،اسيران و محبوسان قيود کثرات را
باطالق وحدت رساند و ایشان به برکت حسن ارشاد آن کامل بعد از وصول و حصول
کمال به جهت ارشاد دیگران از مقام استغراق ،باز به مقام کثرت رجوع نمایند و به اداى
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حقوق و آداب و عبادات مشتغل باشند و مشاهدۀ جمال محبوب در جميع ذرارى عالم
هرجا به جلوهاى و کرشمهاى نمایند و از دوست به هيچ حجابى محجوب نگردند».

5

سایر شارحان گلشن راز از جمله ابن ترکه ،شاه داعی شيرازی و الهی اردبيلی در این
زمينه مطلب قابل توجّهی غير از آنچه عالمۀ الهيجی به نحو مبسوط به آن اشاره نموده
است ،بيان ننمودهاند.

2

چنانچه از مطالب پيشين مشخّص میشود ،شيخ محمود شبستری در دو عبارتی که در
گلشن راز به بحث تناسخ پرداخته است ،به طور مستقيم به دالیل ابطال عقيدۀ تناسخ اشاره
نمیکند 9و در عوض به صورت مبسوط به ایضاح ارکان محوری اعتقاد خود (در بحث
وحدت وجود و ظهورات متوالی یک حقيقت در مظاهر گوناگون و  )...میپردازد تا در
تقابل با قول باطل تناسخ ،پرتو افشانی و درخشش قول حق ،موجبات روشنی بطالن قول
غير صواب تناسخ را نيز فراهم آورد.
نتیجه
همانطور که در بخش تحليل مفهومی و گونه شناسی تناسخ متذکّر شدیم ،در هر دو بخشی
که شيخ محمود شبستری صراحتاً از تناسخ یاد کرده است ،تطابق و همسانی آن با اصول
اعتقادی خویش را نفی میکند و از قرائن و شواهد معنایی نحوه استفادهای که ایشان از واژه
تناسخ در دو بيت از ابيات گلشن راز و همچنين دو تعبير مسخ و فسخی که در بيت
دیگری متعرّض آن شدهاند ،اینگونه بدست میآید که تناسخ مورد انکار ایشان همان تناسخ
مُلکی است که با ظرافت ،هم به عدم سازگاری آن با تعاليم اسالمی و توحيدی( ،کفر بودن)
و هم به عدم صحت و سازگاری منطقی -فلسفی آن (باطل بودن) حکم دادهاند .غير از
موارد فوق ،معانی مختلف دیگری که برخی از عرفا و حکمای الهی در حوزه مسائل
عرفانی برای تناسخ قائل شدهاند ،تحت همين لفظ و عبارت ،در آثار شبستری مورد استفاده
 .5الهيجی ،محمد ،مفاتيح االعجاز ،صص.924 – 922
 .2نک :ابن ترکه ،صائن الدین ،ص591؛ و نيز :داعی شيرازی ،شاه محمود ،ص273؛ و نيز :الهی اردبيلی،
ص587؛ و نيز :سبزواری ،محمد ابراهيم ،شرح گلشن راز ،به اهتمام پرویز عباسی داکانی ،تهران ،نشر علم،
5985ش ،ص.949
 .9روشن است که چ نين انتظاری از ناظم عارف یک مثنوی شاعرانه ،کامالً بی وجه است.
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قرار نگرفته است .گرچه چنانکه که قبالً نيز به آن اشاره نمودیم ،محتوای برخی از اعتقادات
صریح شبستری قابل انطباق بر برخی گونههای تناسخ عرفانی (اگر تناسخ عرفانی و
اینگونه انطباقهای از پيش ساخته شده را اساساً کاری درست بدانيم) است که در انتهای
بخش گونهشناسی مفاهيم تناسخ در آراء شبستری به اقسام آن اشاره نمودهایم.
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