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مقدمه
 واقعسه  بسا  مسستقیم  ارتبساط  جهت به که است اهمیتی با نظری مباحث جمله از تناسخ نظریه
 اسسناد  و هسا  گسزارش  در. باشسد  مسی  برخسوردار  بسیاری قدمت از آن، از پس مراحل و مر،

 هسای  تمسدن ، بسدوی  قبایسل  و اقسوام  در تسوان  می را نظریه این به اعتقاد سابقه، معتبر تاریخی
 و مکاتسب  و... و ایسران ، هنسد ، باسستان  یونسان ، مصسر  جمله از جغرافیایی تلفمخ های حوز 
 و ابراهیمسی  ادیسان  در حتسی  و مسانوی ، بسودایی ، هندویی مذاهب جمله از مختلف های نحله

 در ایسن نظریسه   .نمسود  مشاهد  نیز اسقمی شایع غیر و رسمی غیر های فرقه برخی در ویژ  به
، انسسان ) دیگر بدن به بدنی از( نفس حیات ادامه) نفس الانتق» به آن شایع و مصطلح معنای
 بسسیار  هسای  برداشست  و تعریسف  ایسن . گردد می اطق ، «مر، از پس( جماد و نبات، حیوان
 و انسسانی  معارف گوناگون های حوز  در و طوالنی تاریخی بستر در نظریه این مفاد از متنوع
 و معنسا  حیطه در حتی که است شد  متعدد های دگرگونی و تحوالت دستخوش چنان، الهی

 .ندارد وجود نظری اتفا  نظران صاحب میان، نیز آن تصوری مفهوم
 هسای  گونسه  از وسسیعی  طیسف  ،بروز آن علل و ها ریشه از نظر صرف ،معنایی اختقل این
 هسای  پوشسیدگی  و هسا  پیچیسدگی  درگیر را انسان... و عرفانی ،عققنی ،دینی، اجتماعی حیات
 را چنانچسه اشسار  شسد، از    نظریه این به معتقدان بتوان شاید که ای گونه به تاس نمود  خود

 ادیسان  فسر   از برخسی  ویسژ   و بسه  و بودایی هندو چون هایی آیین تا ،بشری اقوام ترین بدوی
 را اسسقمی  عالم درون و عرفانی کقمی فرقه چند و حتی مسیحیت، یهودیت چون توحیدی

 .دانست آنان زمر  در
های  نظران عرصه ، طرح این نظریه در حوز  اندیشه اسقمی، متولیان و صاحبدر نهایت

های فقهی، کقمسی، فلسسفی و عرفسانی را بسه مقابلسه       مختلف معارف اسقمی از جمله حوز 
علمی و معرفتی با این آموز  فراخواند. حاصل ایسن رویسارویی علمسی، تسدوین منسابع قابسل       

هسای کقمسی و    ویسژ  در حسوز    متقن در رد این نظریه بسه  ها، براهین و ادله توجهی از تحلیل
فلسفی است. در کنار این دو حوز  معرفتی، رویکسرد عرفسانی اهسل  و  و کشسف بسه ایسن       

نشینی ابهسام آمیسز آن    مسأله به جهت وجود ابهام معنایی در مفاد آموز  تناسخ و قرابت و هم
مس،، تجسسد و... در عسین اهمیست و     با مفاهیمی چون حلول، اتحاد، تجلی، تجدد امثال، تق

ارزش زیاد، دریچه نوینی به تجزیه و تحلیل این آموز  بر اساس روش اهل کشسف، گشسود    
 ، مسستملی (378 متوفی) سَرّاج است. در این رویکرد عرفانی، نام آوران بسیاری چون ابونصر

(، 638متوفی عربی ) ، ابن( پنجم قرن متوفی) هجویری عثمان بن ، علی(429 متوفی) بخاری
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 ،شیخ محمود شبسستری )متسوفی اوایسل قسرن هشستم (      عزیزالدین نسفی )متوفی قرن هفتم(،
و... بسه تحلیسل و ااهسار نظسر پیرامسون ایسن نظریسه         ( هشتم قرن متوفی) سمنانی عقءالدولة

 اند. براساس مبانی عرفانی خویش همت نمود 
بسا تعسالیم اسسقمی و مبسانی      غالب این عرفا به جهت ناسازگاری درونی آموز  تناسسخ  

انسد .یکسی از    شناسی عرفانی به رد و ابطال دیدگا  اهل تناسخ پرداخته شناختی و انسان هستی
این عارفان اهل  و  که به شرح و طرد دیدگا  تناسخیان پرداخته وحکم به عدم انطبا  این 

تسب و صسور   نظریه با مدعای اصلی وحدت حقیقت وجود و تنزل این حقیقت واحد در مرا
  است. شبستری محمود بلند آواز  ایرانی، شیخ مختلف هستی داد  است، عارف

شناسیتناسخدرآثارشبستریتحلیلمفهومیوگونه.1
قمسری   هجسری  687 سسال  در شبستری یحیی بن عبدالکریم  الدّین امین محمود بن سعدالدّین

 حسال، اطسقع   شسورید   یسن عسارف  ا زندگانی از شد. متولد تبریز در نزدیکی شهر شبستر در
شخصی  به سؤالت پاسخ در که وی «راز گلشن» منظومه تردید بی اما نیست دست در دقیقی

 اندیشسه  در تأثیرگسذار  و توجسه  قابل آثار از یکی است شد  سرود  هروی حسینی امیر نام  به
 ایسن  بساب ار سوی از شد  نگاشته متعدد شروح. رود می شمار به اسقمی عرفان تاریخ نظری

 در و موضوعات عرفسانی،  مسائل ترین مهم از عمیقی المعارفةدایر موجز، منظومه این بر فن
 ،شساهدنامه از این عارف نامدار آثاردیگری نیز همچون  2است. داد  قرار نظران صاحب اختیار

 .برجای ماند  است المحققین مرآت و الیقین حق  جمله از رساله چند و نامه سعادت
شبستری در دو جا از منظومه گلشن راز اصطقح تناسخ را به کسار بسرد  و    شیخ محمود

در هر دو مورد سلب همسانی اعتقادی با آن نمود  است. در یکسی از آن ابیسات، اعتقساد بسه     
 شناختی، باطل دانسته است: تناسخ را به لحاظ دینی و ارزشی، کفر و از منظر معرفت

 تناسخ زان سبب شد کفر و باطل
 

 3از تنگ چشمی گشت حاصل که آن
 

، از بساب رفسع شسبهه احتمسالی، اطسق       گلشن رازاما در بیت دیگر در جای دیگری از  
 کند: گرای خویش را نفی می تناسخ بر دیدگا  وحدت

 نیسسست ایسسن کسسز روی معنسسی تناسسسخ 
 

 4اهسسسوراتی اسسسست در عسسسین تجلسسسی 
 

بایسست همسان    موجود مسی به لحاظ معناشناختی تناسخ نفی شد  در ابیات فو ، با قرائن 
و مشهور میان اهل کقم و فلسفه باشد که در اولسی در مقابسل عسدم ادرا      5تناسخ مصطلح

صحیح از نگا  توحیدی و وحدت الیّه عالم هستی واقع شسد  اسست و در بیست دیگسر در     
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مقابل اهورات تجلیات وجود مطلق و یا به تعبیری اهور هویت واحد روحسانی در مظساهر   
 انی، قرار گرفته است.مختلف جسم

در بیسان  « فسسخ »و « مسسخ »، از دو واژ  گلشسن راز شبستری در بیت دیگسری از ابیسات    
مقصود خود بهر  برد  است. به کارگیری این دو واژ  از سوی وی کامقً مطسابق بسا معنسای    

 باشد: اصطقحی تناسخ مُلکی و اقسام چهارگانه آن می
 همه روی تو در خلق اسست زنهسار  

 

 خود را بدین علت گرفتارمکن 
 چو با عامسه  نشسینی مسسخ گسردی    

 

 چه جای مسخ یکر  فسخ گردی
 مبادا هسی  بسا  عامست  سسر و کسار     

 

 6که از فطرت شوی ناگه نگونسار 

هسای تناسسخ ملکسی در ایسن      کارگیری این دو نوع از گونسه  چنانکه به وضوح پیداست به
از آن، این است کسه سسالکی کسه در طریسق      شعر، از باب تشبیه و تمثیل ادبی بود  و مقصود

المقدور( پرهیز نماید  الناس )حتی بایست از همنشینی با عوام سیر معنوی قرار گرفته است می
چرا که این مصاحبت او را از مقام و مرتبه حقیقی خود به مراتب حیوانی و پسست )مسسخ(   

ادی( نیسز تنسزّل پیسدا کنسد     تر )نبساتی و جمس   دهد و حتّی ممکن است به مراتب نازل تنزّل می
کارگیری دو اصطقح مسخ و فسخ، به معنای اصطقحی  )فسخ(. بنابراین نقل این ابیات و به

دو یعنی انتقال نفس انسان پس از مر، به بدن یک انسان دیگر یا یسک حیسوان نبسود  و      آن
معبسود  سلوکی به مراقبت از مجالست بسا آنسان کسه از     – مقصود شبستری جز توصیه اخققی

 اند، نبود  است.  حقیقی در غفلت
 آمسوز   مفساد  در و اختقط معنسایی  ابهام چنانچه به اختصار در مقدمه بیان نمودیم، وجود

کسارگیری   برخسی مفساهیم عرفسانی، موجسب بسه      بسا  آمیز آن ابهام نشینی هم و قرابت و تناسخ
هیم و قواعسد  نادرست واژ  تناسخ بر غیر مصادیق اصلی خسود و حمسل آن بسر برخسی مفسا     

عرفانی شد  است که البته اطق  لفظ تناسخ در میان آنها صسرفاً بسه اشسترا  لفظسی بسود  و      
 باشد. شان نمی حاکی از وجود جامع مشتر  معنایی در میان

عرفانی که بعضاً مستمسکی برای همسان پنسداری آنهسا    -های فلسفی برخی از این آموز 
جسویی نمسود. در    در آثار غالب عرفا و برخی حکما پیتوان  با نظریه تناسخ شد  است را می

حالی که غالباً خود این اندیشمندان، این دست معسارف بلنسد عرفسانی را حمسل بسر تناسسخ       
های ناروا  اصطقحی و مفاهیمی چون حلول و اتحاد ننمود  و صراحتاً در مقابل این انتساب

 اند. موضع گیری نمود 
شناسی تناسخ، در ادامه به برخسی از ایسن معسانی و مفساد     به عنوان نمونه و در حیطه معنا
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گیسری   نماییم تا در کنار موضسع  قابل انطبا  با آنها در اندیشه شیخ محمود شبستری اشار  می
رسمی این عارف ایرانی در قبال نظریه تناسسخ، برخسی تعساریف عرفسانی از تناسسخ نیسز در       

شویم که به غیسر از  دو بیست اشسار      می معرض نظر محققّان قرار گیرد. گرچه مجدداً متذکر
ای دیگر از انواع تناسخ یاد نکرد  است و این تطبیسق،   شد  در باال، شبستری صراحتاً از گونه

صرفاً از باب استنباط اشترا  معنایی و محتوایی برخی تعابیر شبستری با مضمون انسواعی از  
 طور انّی و احتمالی. هآن هم ب ،باشد تناسخ عرفانی در نزد گروهی از صوفیه می

بسه اعتبسار اهسورات    « تطوّر و تبدّل مراتب مختلف هستی»گاهی اوقات تناسخ به معنای 
اطق  شسد  اسست. چنانچسه در     7گوناگون در ادوار هستی و یا با عنوان تبدل )تجدد( امثال،

 طور ضمنی اشار  شد  است: اشعار  یل به این معنا به

 گر با پوسست تابسد تسابش خسور    و
 

 ر ایسسن نشسسأ  کنسسد یسسک دور دیگسسر د
 

 درختی گردد او از آب و از خسا  
 

 که شساخش بگسذرد از هفستم افسق     
 

 همسسان دانسسه بسسرون آیسسد دگسسر بسسار
 

 یکسسی صسسد گشسسته از تقسسدیر جبّسسار  
 

 چو سیر حبّه بسر خسش شسجر شسد    
 

 8ز نقطه خش ز خش دوری دگر شسد  
 

*       *       * 
  بدان اول که تا چون گشت موجسود 

 

 ا انسسان کامسل گشست مقصسود    که تس 
 

 در اطسسسوار جمسسسادی بسسسود پیسسسدا  
 

 پسسس از روح اضسسافی گشسست دانسسا   
 

 پس آنگه جنبشی کسرد او ز قسدرت  
 

 9پس از وی شد ز حق صاحبارادت 

*       *       * 

 غسسذای جسسانور گسسردد ز تبسسدیل   
 

 خسسورد انسسسان و یابسسد بسسار تحلیسسل  
 

 شود یک نقطسه و گسردد در اطسوار   
 

 10دا دگسر بسار   وز او انسان شسود پیس  
 

بسه   11«سریان یک حقیقت احدی در صور مختلفسه »ای از موارد، تناسخ به معنای  در پار 
 کار رفته است. به عنوان نمونه ابیات  یل اشار  به این حقیقت عرفانی دارد:

  12هزاران آدم اندر وی هویدا است خا  ار بنگری راست  هر جزوی ز به
*       *       * 

 امسسسری اعتبسسساریجهسسسان را دیسسسد 
 

 13چو واحسد گشسته در اعسداد سساری    
 

*       *       * 
 در این مشهد یکی شد جمع و افراد 

 

 14اعسداد   چو واحد ساری انسدر عسین  
 

در عین اهور در  15،«وحدت حقیقت روحانی و نورانی انبیاء و اولیاء الهی»گاهی اوقات 
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سخ شد  اسست. ایسن معنسای از    در اعصار و ادوار مختلف )تعاقب اهور اولیاء(، حمل بر تنا
 توان جستجو کرد: تناسخ عرفانی را در مضمون اشعار  یل می

 نبسسسسوّت را اهسسسسور از آدم آمسسسسد
 

 کمسسسالش در وجسسسود خسسساتم آمسسسد
 

 والیسست بسسود بسساقی تسسا سسسفر کسسرد 
 

 چو نقطه در جهان دوری دگسر کسرد  
 

 اهسسور کسسلّ او باشسسد بسسه خسساتم   
 

 بسسسدو گسسسردد تمسسسامی دور عسسسالم 
 

 

 را چسسو عضسسوندوجسسود اولیسساء او 
 

  16او کل است و ایشان همچو جزونسد  که
 

*       *       * 
 بسسود نسسور نبسسی خورشسسید اعظسسم   

 

 گسسه از موسسسی پدیسسد و گسسه ز آدم  
 

 اگسسسر تسسساریخ عسسسالم را بخسسسوانی 
 

 مراتسسسب را یکایسسسک بسسساز دانسسسی  
 

 ای شسد  ز خور هسردم اهسور سسایه   
 

 17ای شسد   که آن معراج دین را پایسه 
 

این سه بیت آخسر را حمسل بسر تناسسخ بسه      گلشن راز ود بر الهیجی در شرح مبسوط خ
 18معنای اهورات کمّل و اهور حقیقت محمدی در صور مختلفه کمّل نمود  است.

تبدّل و صورت پذیری نفسس، متناسسب بسا هیسأت نفسسانی و      »تناسخ در برخی موارد به 
جسّسم یسافتن   )تناسخ ملکوتی( حمل شد  است، اشعار  یل به یک تعبیر حاکی از ت 19«باطنی

 اعمال و ملکات اخققی انسان در دار آخرت در هیأتی جدید است:

 ز تسسسو افعسسسال و احسسسوال مسسسدخّر 
 

 هویسسدا گسسسردد انسسدر روز محشسسسر  
 

 چو عریسان گسردی از پیسراهن تسن    
 

 بسار  روشسن   شود عیب و هنسر یسک  
 

 تنسست باشسسد ولسسیکن بسسی کسسدورت 
 

 که بنمایسد از او چسون آب صسورت   
 

 رهمسسه پیسسدا شسسود آنجسسا ضسسمای   
 

 20فسسرو خسسوان آیسسه تبلسسی السّسسرائر  
 

البته  کر موارد فو  صرفاً به عنوان نمونه بود  و هرگز به معنسای احصساء کامسل اشسعار     
 شیخ محمود شبستری و تطبیق آن با انواع مختلف تناسخ در معانی عرفانی آن نیست.

.دالیلابطالتناسخ2
وار  نه خود به نحو منطقسی و نظسام  واسطه  و  عرفانی و بیان شاعرا شیخ محمود شبستری به

که بیان شد در دو جای  گیری در خصوص نظریه تناسخ نپرداخته است اما همچنان به موضع
متعرّض این موضوع شد  و صراحتاً آن را نفی نمود  است. در این بخسش بسه    گلشن رازاز 

 بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
ر آخرین بخش پاسخ خسود بسا   ل سائل، دگویی به پرسش اوّ شیخ شبستری در  یل پاسخ

ترین اصل عرفانی یعنسی بحسث وحسدت وجسود و نحسو  ارتبساط        به محوری« تمثیل»عنوان 
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 پردازد: موجودات به مبدأ یگانه هستی می
 اگر خورشید بر یک حسال بسودی  

 

 شسسعاع او بسسه یسسک منسسوال بسسودی    
 

 ندانستی کسی کاین پرتسو اوسست  
 

 نبودی هسی  فسر  از مغسز تسا پوسست     
 

 جهان جمله فسرو  نسور حسق دان   
 

 حق اندر وی ز پیدایی است پنهسان ... 
 

 ز دور اندیشسسسی عقسسسل فضسسسولی
 

 یکسسی شسسد فلسسسفی دیگسسر حلسسولی  
 

 خرد را نیست تساب نسور آن روی  
 

 بسسرو از بهسسر او چشسسمی دگسسر جسسوی 
 

 دو چشم فلسفی چون بود احسول 
 

 ز وحسسدت دیسسدن حسسق شسسد معطّسسل 
 

 ز نابینسسسایی آمسسسد رأی تشسسسبیه   
 

 شمی اسست ادراکسات تنزیسه   ز یک چ
 

 تناسخ زان سبب شد کفر و باطسل 
 

 21حاصسل   که آن از تنگ چشمی گشت
 

دارد که اگر )به عنوان مثال( خورشسید   در این تمثیل شیخ محمود شبستری ااهار می
پیوسته در یک حال بود و طلوع و غروب و شدِت و ضعف نور آن پیوسته بر یک حال و 

شد که این روشنایی عالم ماد  از خورشید است یا از خود  نمیکس متوجّه  ثابت بود، هی 
این عالم محسوس. به همین نحو اگر حق تعالی از مرتبسه غیسب هویست خسود متجلّسی      

الوجود )مغز( از  کرد، واجب گشت و وجود اضافی و اعتباری موجودات را ااهر نمی نمی
 22گشت. الوجود )پوست( ممتاز نمی ممکن

جهان و هرآنچه در او است پرتوی از نور وجود حق تعالی است حال باید دانست که 
و این خورشید وجود چنان روشن و تابان است که از فرط درخشش، قابل رؤیت نیست. 
و چون این نور، پیوسته به واسطه دوام فیض به اقتضای  ات در آیینه وجسود ممکنسات   

بل ادرا  نیست و این منعکس است، تغییر و تبدّل آن به موجب سرعت خلع و لبس قا
صفت ثبات که در اصل متعلّق به  ات نور )خورشید( است و نه تابش آن، به اشتبا  در 

و این  23گردد چشم عقل محور فلسفی، به مظاهر و مرایای ممکنه )تابش نور( اطق  می
گردد که این ماهیات و مظاهر الهی )در چشم احول(  قائم به  ات و مستقل  موجب می

در مظساهر  « نسور آن روی » که برای دیدن حقیقت این وحدت   شوند، در حالیپنداشته 
بایسست مسسلّح بسه     مختلف بدون گرفتار شدن در گمراهی دو بینی و حلول و اتّحاد می

باشد و در ادامه قول به تشبیه « چشمی دگر»رؤیت باطنی و کشفی شد  و در جستجوی 
و قول به تنزیه )نفسی صسفات مخلسو  از    )اثبات صفات مخلو  به خالق( را از نابینایی 

و آنگا  بقفاصله به  24باشد. داند که هر دو به خطا می خالق( را از یک چشمی دیدن می
 گوید: موضوع تناسخ پرداخته و می
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 تناسخ زان سبب شد کفر و باطل
 

 که آن از تنگ چشمی گشست حاصسل  
 

آیسد کسه شسیخ شبسستری،      یگونه برم از پیوستگی مطالب نقل شد  این گانبه نظر نگارند
قائقن به دوبینی )احول(، اتّحاد، حلول، تشبیه، تنزیه، تناسخ و... بسیاری از این دست مسائل 
کقمی، فلسفی و... را به جهت نداشتن ابزار ضروری و متناسب )چشم مسلّح بسه کشسف و   

را از  شهود( با موضوع رؤیت وحدت حقّه حقیقیه الهی در کنسار مظساهر و مرایسای آن  ات   
نابینسایی، تسک چشسمی،     –واسطه همین نق، قابلی داند که به جمله محجوبین و ناقصان می

جسای   گرفتار شد  و در واقع به« کم و بیشی»در توصیف این حقیقت، به  –تنگ چشمی، ... 
 اند: نشانی دادن از آن حقیقت، نشان از نق، دید  خویش داد 

 در او هر چه بگفتند از کسم و بسیش  
 

 25انسسد از دیسسد  خسسویش   داد  نشسسانی
 

گیری شبستری در مورد تناسخ را بسه تبیسین ایسن دلیسل از      و اما تتمه این بخش از موضع
 نویسد: دهیم. الهیجی در این خصوص می زبان الهیجی اختصاص می

چشمى حاصل شسد  و وسسعت میسدان     جهت کفر و باطل گشته که از تنگ  تناسخ ازآن»
 اند و تنگ چشمى این طایفه را انواع است: فیض و اهورات الهى نادید 

انسد و از   اند منحصر در اجسسام مادیّسه   اند که ابدان که مظاهر ارواح آنکه اعتقاد کرد  -اوّل
)ع( است  اند و به مجازات اعمال به طریقى که موعود انبیاء ابدان مکتسبه مثالیه برزخیّه غافل

 اند. قائل نشد 
گویند که:  اند و منحصر در عدد متناهى، مى که نفوس قدیم اند آنکه چون قائل برآن -دوّم

انسد کسه هسر     شوند و ندانسسته  اند که به ابدان مستعدّ  متعلّق مى الدوام همان نفوس مکرّر  على
گسردد   لحظه حق را شئون و اهور به نوعى دیگر است و هر نفس به تجلّى دیگر متجلى مى

ين    ال فرى صرورة نالن رن ال يو تکرار در تجلى الهى واقع نیست که  ّت تجلسى  ) تجلى فى صورة مر
 شعر: بار( کند در یک صورت دو بار و نه در صورت دو چیز یک نمى

 بسسر آینسسه دیسسد  دل اهسسل دالن را 
 

 زو جلو  پیاپى رسد اما نسه بسه تکسرار   
 

 نیست  را  تو  ای در دو جهان حسن خود آینه
 

 

 درگا  تجلسى، بسه جسز از دیسد  نظّسار     
 

 اند. م فیوض الهى که آناً فآناً بر  رات موجودات فایض است غافلو از عمو
آنکه چون از ریاض قدس نسیمى به مشام جان ایشان نرسسید ، روح ایشسان روح    -سیّم

اند و مقید افتقار به اجسام  عالم نزاهت و اطق  ندید  است نفى استققل ارواح قدسى نمود 
اند و بسه جهست بقسا احتیساج بسه       اند که ارواح باقی اند و حقیقت حال درنیافته عنصرى داشته

 26«.اجسام مادّى ندارند
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و اما در بخش دیگری که شبستری موضوع تناسخ را صراحتاً بسه میسان کشسید  و آن را     
 نفی می کند مربوط به جواب سؤال چهارم سائل است که پرسید  بود:

 مسافر چون بود رهرو کدام اسست 
 

 27اسست   که را گویم که او مرد تمسام 
 

 گوید: می« مرد تمام»شبستری در توصیف 
 کسی مرد تمام است کسز تمسامی  

 

 کنسسد بسسا خسسواجگی کسسار غقمسسسی    
 

 پس آن گاهی که ببرید او مسافت
 

 نهسسد حسسق بسسر سسسرش تسساج خقفسست 
 

 بقسسایی یابسسد او بعسسد از فنسسا بسساز  
 

 28رود زانجسسام ر  دیگسسر بسسه آغسساز    
 

نکه از مرتبه تعیّن و تقیّسد کسه مسستلزم    مرد تمام و عارف کامل کسی است که در عین ای
عبودیت و متابعت است، عبور کرد  و به مرتبسه فنسای از خسود و بقساء بساد رسسید  اسست        

دهسد.   )خواجگی(، همچنان کار غقمی که طریق عبودیت و بندگی محض است انجسام مسی  
مسستحقّ اعطسای   این انسان، پس از طی مسیر فنای فی اد و وصول به مقام بقاء بعد از فنسا،  

واسطه ایسن مقسام، دوبسار  از جایگسا  اطسق  و       گردد و به تاج خلیفگی از جانب خداوند می
 29گردد تا خلیفه الهی و راهنمای گمراهان باشد. وحدت به مرتبه تعیّن و تقیّد باز می

بایست در ااهر و باطن )دثار و شعار( خسویش پیوسسته متابعست     آنگا  این مرد کامل می
شریعت و طریقت نماید تا دائماً متحقّق به تاج خقفت )مقسام والیست( کسه همسان      دائمی از

حقیقت است گردد و به واسطه این مقام اطققسی، جسامع کفسر و ایمسان و مجمسع اسسماء و       
صفات متقابله گردد. پس از ایسن مطلسب، شبسستری در مقسام تمثیسل برآمسد  و شسریعت را        

بسادام( دانسسته و مسسیر و سسیر میسان ایسن دو را،       همچون پوست )بادام( و حقیقت را مغز )
نماید که مغز بادام هنگامی که خام و نارسسید    طریقت دانسته است و از باب تمثیل اشار  می

شود و در صورتی  است، اگر پوست آن را جدا کنند، به کمال و فعلیت نرسید  و خراب می
 رسد.   آن آسیبی نمیکه مغز بادام کامقً رسید  باشد از جدا شدن پوست، به 

 شریعت پوست، مغز آمد حقیقست 
 

 میسسسان ایسسسن و آن باشسسسد طریقسسست 
 

 خلل در را  سالک نق، مغز اسست 
 

  بی پوست نغسز اسست  چو مغزش بسته شد 
 

 چو عارف با یقین خویش پیوست
 

 رسید  گشت مغز و پوست بشکسست 
 

 وجسسودش انسسدر ایسسن عسسالم نپایسسد
 

 30بسسرون رفسست و دگسسر هرگسسز نیایسسد 
 

سالک عاشق حیران که از غلبه » گوید: در شرح این ابیات می مفاتیح االعجازی در الهیج
و استیقء عشق معشو  حقیقی دیوانه و از قیود عقل مصلحت جوی خسقص و آزاد شسد    
است... اگر چنانچه عبادات ااهری تمام به جای نیاورد و قصوری در او واقع شود در مغسز  
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د... و چون سالکان به وسایل عبسادات و متابعست اوامسر و    آی که حقیقت است نقصان پیدا می
شوند؛ اوّل آنهایند کسه نسور تجلّسی الهسی      نواهی به نهایت کمال وصول یافتند به دو قسم می

انسد و از آن حالست    ساتر نور عقل ایشان گشته و در بحسر وحسدت محسو و مسستغر  شسد      
العقسل   گردند و چون مسسلوب  نمی بیخودی مطلقاً بار دیگر به ساحل صعود و مرتبه عقل باز

شود ... و قسسم دوّم آن   گشتند به اتّفا  اولیاء و علماء، تکالیف شرعیه از این طایفه ساقش می
انسد، از   اند و از هستی خود فانی شسد   اند که بعد از آنکه مستغر  دریای وحدت گشته طایفه

المحسو و فسر  بعسد     آن استغرا  توحید و شکر، به جهت ارشاد خلق به ساحل صحو بعسد 
آیند ]این گرو  در دو حالت بدایت و نهایت از متابعت دقیق اوامر و نسواهی   الجمع فرود می

انسد   گردند، یک قسم آنسان  کنند[ ... این قسم اخیر باز به دو قسم می ای غفلت نمی شرع لحظه
از آن  آیند به اهسور آثسار کثسرات    که از مرتبه وحدت و جمع چون به مقام فر  و کثرت می

بایست[ به وسایل عبادات و ا کسار و   شوند ]و این گرو  نیز می وحدت و جمع محتجب می
ایسن  « صسوفی ابسن الوقست   »اوقات متمسک گردند تا باز آن حالت بر ایشان اساهر گسردد و   

اند ... و قسم دیگر آنهایند که ایشان را بعد از اسستغرا  توحیسد و وصسول از مرتبسه      جماعت
الجمع و بقاء بعد الفنساء ، بسه جهست تکمیسل ناقصسان و ارشساد        مقام جمع جمع و اطق ، به

اند و ]این گرو [ از غایت کمال که دارند کثرت ایشان حاجسب وحسدت    مسترشدان فرستاد 
انسد ... و   نیست و وحدت ایشان هم حاجب کثرت نیست و پیوسته در مقام انکشاف حقیقت

.. مأمورند به ادای عبسادات اساهر  و باطنسه و ...    با وجود این همه کمال و قرب و یقین تام .
و چون عارف با یقین خویش که مقام وحدت و  31...«اند  الدوام در مقام انقیاد و اطاعت علی

در آن صسورت مغسز،    –کشف حقیقی است، بپیوندد و بار دیگر از آن حال محتجب نشسود  
و تکالیف شسرعیه بسر او   شود  گردد و پوست که شریعت است شکسته می رسید  و پخته می

انسد،   تسرین آن اقسسام   العقل شد  و از نساق،  نخواهد ماند ]که اشار  به اوّلین قسم که مسلوب
گیسرد و اگسر چنانچسه     باشند[ و وجود عارف واصل در این عالم تفرقه و کثرت قرار نمی می

بحسر   گاهی به حسب جامعیّت و اهورات که کمّل را هست در عالم تفرقه بیاید، بساز مسوج  
انسدازد ... و از ایسن    تجلّی الهی او را از ساحل تفرقه به غرقاب جمع و وحدت اطققسی مسی  

عالم تفرقه به جذبات الهی به نوعی بیرون رفت که دیگر هرگز از سراپرد  اجسقل و هیمسان   
   32آید. در مشاهد  جقل  والجقل، به فضای امکان و تفرقه بیرون نمی

 وجسسودش انسسدر ایسسن عسسالم نپایسسد 
 

 بسسرون رفسست و دگسسر هرگسسز نیایسسد  
 

دارد که اگسر   پس از این مقدمات، عارف شبستری با رجوع به همان تمثیل اوّل ااهار می
سالک در طریق تربیت خویش با پوست شریعت در معرض تابش خورشید ] ات الهسی یسا   
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یسک دور  انبیاء و اولیاء حق[ قرار گیرد، آن حقیقت که به مثابه حبّه است در نشسأ  آن مریسد   
 33گردد. نماید و باز نقطه آخر به اوّل متّصل می دیگر می

 و گر بر پوست تابد تابش خسور 
 

 در این نشو و نمسا گسردد چسو نسوبر    
 

 درختی گردد او از آب و از خسا  
 

 کسسه شسسا  او رود بسسر هفسستم افسسق  
 

 همان دانسه بسرون آیسد دگسر بسار     
 

 یکسسی صسسد گشسسته از تقسسدیر جبّسسار 
 

 جر شسد چو سیر حبّه بر خش شس 
 

 34ز نقطه خش ز خش دوری دگر شسد 
 

در خصوص ایسن ابیسات، بسا نسوعی ایجساز و       گلشن رازبا بررسی شروح معروف کتاب 
شویم که به نظر قابل بحث و بسسش بسیش    اجمال توأم با ابهام در تفسیر این اشعار مواجه می

اشست کسه وقتسی    توان چنین ااهسار د  در تفسیر این ابیات می گاناز این است. به نظر نگارند
سالک از ابتدای سیر خود، حقیقت وجودی خویش را )که  ات خود است در حالست حبّسه   
بودن( با متابعت کامل از شرع و اتّصاف به آداب طریقت در معرض تسابش انسوار خورشسید    

ترین مرتبه و صاحبان مقسام والیست بسا ترتیسب مراتسب آن( قسرار        ) ات باری تعالی در اعلی
رسد و پسس از بیسرون آمسدن از     قت وجودی متدرّجاً به پختگی و کمال میدهد، این حقی می

کنسد و   پوسته خود )موت ارادی( همچون درختی تنومند و پربار آن حبّه را به میو  مبدّل می
رسد و آن سالک )مبتدی در ابتدای سیر( به جرگه کسامقن )بسر    این قوس به انتهای خود می

د و اگر سیر خود را به اتمام رساند  باشد دوبار  بسرای  پیوند حسب مراتب اختقف سیر( می
کند و آن حقیقت کامل شسد  وجسود خسود را     هدایت سالکان دیگر به عالم کثرت رجوع می

)که محصول یک دور کامل سیر معنوی از بدایت تا انتها بود  و اکنون پس از اتمسام سسیر و   
صسورت حبّسه    وجود جمعی دارد( بهوصول به عالم وحدت آن را به نحو اجمال و لفّ و به 

دهد. به این معنا که ابتدای سسیر سسالک مبتسدی )مریسد( را      در وجود سالکان مبتدی قرار می
دهد )بدین وسیله آن حقیقت به نحو لسفّ را،   مطابق با ابتدای سیر خود در مقام فر  قرار می

ن حبّه درون سسالک  دهد( و از آن پس با وجود حقّانی خویش به مثال خورشید بر آ نشر می
واسطه آن حبّه کسه همسان نحسو  سسلو  و      تابد تا سالک، هم از درون خویش )به )مرید( می

طی منازل طریقت است( و هم از بیرون )تابش خورشید( بر مسدار وی )ولسی کامسل( طسی     
های متعسدّد   ها و حبّه طریق کرد  و رشد نماید. البته آن حبّه واحد پس از کمال یافتن به میو 

ر    وجود یافته و دوبار  پس از زراعت در وجود سالکان طالب به استشسهاد کریمسه   ّت ََ   ِ َکَمَثر
َمر  َيءرا أ  ل 

ُُ ََ َّّ     نلله ُيضرا ََ َئُ   َل   م  ُّ ُِّ ُس  َِ فى ُک
( مضساعف و متکثّسر   261)بقسر /  نَّتت َسَّع َس اب 

بّه درونسی در وجسود   گردد و این سیر در وجود خود کامل و به زراعت و ودیعه نهادن ح می
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سالکان متعدد تا رسیدن به مقام پختگی و کمال و مجدداً طی ایسن منسازل از سسوی کسامقن     
یابد؛ چون متضمّن رجوع از مقام نهایت به ابتداء و دوبسار  از آنجسا    دوّم و سوّم و... ادامه می

ائمساً در  انسد کسه د   در وجود دیگری به سوی نهایت است. این امر را چون خش دوری دانسته
حال سیر از بدایت به نهایت و از نهایت به بدایت است به صسورت مکسرر. همسین تلقّسی و     

بین بسه رؤیست    تفسیر از توالی مکرر آن حقیقت واحد نوعیه اگر به خوبی و با چشم حقیقت
 گردد. نرسد منجر به توهم تناسخ و انطبا  این نظریه باطل بر این امر صواب می

ه هم در موضع قبلی و هم در مبحث حاضر، مرحوم شبستری بسه  از همین منظر است ک
 دارد که: جهت دفع این توهم و بد فهمی ااهار می
 تناسخ نبود این کسز روی معنسی  

 

 اهسسورات اسسست در عسسین تجلّسسی   
 

 یة  و قد سسألوا و قسالوا مسا النهسا    
 

 35 یةة فقیسسل هسسی الرجسسوع السسی البسسدا
 

 دارد:  الهیجی در شرح این دو بیت ااهار می
یعنى اهور حقیقت در نشسأ  کساملى و بعسد از اتمسام     « تناسخ نیست این کز روى معنى»

واسطه رعایت مراسم شریعت و طریقت و عبادت اهور در مظاهر  دور  و وصول به مبدأ به
دیگر به ارشاد آن کامل و بعد از اتمام دور  در صسورت آن مظهسر، اهسور در مظهسر دیگسر      

گویند که خر  حجب المانى نمسود  از نهایست    کمّل مى تناسخ نیست بلکه این را بروزات
نماید، و تناسخ تعلق روح بعسد از خسراب    به بدایت و از بدایت به نهایت سیران و دوران مى

بدن اول به بدن دیگر است و این تعلق موقوف به خرابى بدن اول است و اینکسه در اهسور   
ز روى معنى و حقیقت اهسورات و  حقیقت در مظهرى و از او در مظهرى دیگر گفته آمد، ا

بروزاتى است در عین تجلى، و در تجلى الزم نیسست کسه مظهسر اول نیسست گسردد تسا در       
مظهرى دیگر اهور یابد و یا در هر دو مظهر به یک نوع اهور باشد بلکه تکسرار در تجلسى   

ين   نیست که  ّت اهر و در حالت واحد ، واحد مطلق به صورت چندین مظس ال يتجلى فى صورة م
 نماید[ نماید. ]آنگا  به این شعر منتسب به مولوی اشار  می هرجا اهور مى

 هر لحظه به شکل آن بت عیار برآمسد 
 

 هردم بسه لبساس دگسر آن یسار برآمسد     
 

 رفت  آمد و می القصه همو او بود که می
 

 وار برآمسد  تا عاقبت آن شسکل عسرب  
 

 اسست  صرف وحدت سخن تناسخ نیست این
 

 36«که به انکار برآمدکس  کافر شود آن
 

و سپس از آنجا که نهایت اهور کامقن در مرتبه سیر باد و مقام صحو بعسد از محسو و   
فر  بعد از جمع و رجوع به عالم انسانی و دستگیری از خقئق و هدایت آنها به جایگا  عزّ 

 اند: ربوبی است، لذا فرمود 
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 یة  النهسا  مسا  قسالوا  و سسألوا  قد و
 

 یةة البسسدا السسی الرجسسوع هسسی فقیسسل
 

یعنی سؤال نمودند و گفتند که نهایت سیر و کمال سالکان چیست؟ پس در جواب گفته شسد  
 افزاید: که نهایت آن است که رجوع و بازگشت به بدایت نمایند. و در این فراز الهیجی می

که چنانچه به کرات اشارت رفت مدارج و معارج وجود دوری اسست و فسیض از    بدان»
احدیت صرفه تا زمانى که به نهایت مراتب تنزالت کسه مرتبسه انسسانى اسست      عالم اطق  و

بندد. پس در قوس نزولى دایر  وجود، مبدأ احدیت باشسد و منتهسا    نرسد عروج صورت نمى
مرتبه انسانى و در قوس عروجى دایر  که عکس قوس نزولى واقع است مبدأ مرتبه انسسانى  

اء و سایران را  اله آن است که بعد از آنکه به سسیر  و منتها احدیت است، و نهایت کمال عرف
اد به مقام جمع و اطق  و فناء وصول یابند باز به سیر باد عن اد إلسى اد بسه    اد و فى الى

الجمع تنزل نمایند تا کمال معرفت شهودى که مقصود ایجساد اسست بسه     مقام بقاء و فر  بعد
سالک سایر به مقام جمع و توحید عیسانى نرسسید     حصول موصول گردد زیرا که در اول که

دانست و نه خلق، و در مرتبه جمسع و اسستهق  چسون وحسدت      بود کما ینبغى، نه حق مى
صرفه است و امتیاز اسماء و صفات و مظاهر در آن مرتبه محال اسست البتسه سسالک عسارف     

و نهایست عرفسان   تواند نمود؛ پسس غایست    تفصیل اسماء و صفات و مظاهر و احکام آن نمى
الجمع است چون در این مرتبه سالک عارف یسک حقیقست و یسک     هرآینه در مقام فر  بعد

نماید که در جمیع مظاهر و مرایا هرجا به خصوصیتى و نسوعى و صسفتى و     ات مشاهد  مى
بیند و از وجهى غیسر   اسمى ااهر گشته است و جمیع اشیاء را از وجهى عین آن حقیقت مى

و خلق کما ینبغى در این مرتبه توان شد و فاید  اهور و ااهار بسه حقیقست   و عارف به حق 
این مرتبه است ... ]پس چنانچه بیان شد[ نهایت آن است که رجوع و بازگشست بسه بسدایت    
نمایند و این نهایت و بدایت مراد است که نسبت با قوس عروجى و رجسوعى اسست یعنسى    

ز کثرت به جانب وحدت و از قطر  بسه دریسا بعسد از    اد که سیر است ا اد و فى در سیر إلى
اد بسود وصسول    آنکه از مرتبه فر  و تعیّن به مقام جمع و اطق  که نهایت سیر سایران إلسى 

حاصل شد باز از آن مرتبه اطق  و جمع به بدایت که مرتبه تعین و فسر  اسست مراجعست    
محبوسان قیود کثرات را بسه اطسق     نماید و در مقام استقامت و تمکین قیام نمود  اسیران و

وحدت رساند و ایشان به برکت حسن ارشاد آن کامل بعد از وصسول و حصسول کمسال بسه     
جهت ارشاد دیگران از مقام استغرا ، باز به مقام کثرت رجوع نماینسد و بسه اداى حقسو  و    
 آداب و عبادات مشتغل باشند و مشاهد  جمال محبسوب در جمیسع  رارى عسالم هرجسا بسه     

 37«. اى نمایند و از دوست به هی  حجابى محجوب نگردند اى و کرشمه جلو 
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ترکه، شا  داعی شیرازی و الهسی اردبیلسی در ایسن     از جمله ابن گلشن رازسایر شارحین 
خصوص مطلب قابل توجّهی غیر از آنچه عقمه الهیجی به نحو مبسوط، به آن اشار  نمود  

 38اند. است، بیان ننمود 
شود، شیخ محمود شبستری در دو عبسارتی کسه در    مطالب پیشین مشخّ، میچنانچه از 

گلشن راز به بحث تناسخ پرداخته است، به طور مستقیم به دالیل ابطال عقید  تناسخ اشسار   
و در عوض به صورت مبسوط به ایضاح ارکان محوری اعتقساد خسود )در بحسث     39کند نمی

اهر گونساگون و ...( مسی پسردازد تسا در     وحدت وجود و اهورات متوالی یک حقیقت در مظ
تقابل با قول باطل تناسخ، پرتو افشانی و درخشش قول حق، موجبات روشنی بطسقن قسول   

 غیر صواب تناسخ را نیز فراهم آورد.

.نتیجه3
طور که در بخش تحلیل مفهومی و گونه شناسی تناسخ متذکّر شدیم، در هر دو بخشی  همان

حتاً از تناسخ یاد کرد  است، تطابق و همسسانی آن بسا اصسول    که شیخ محمود شبستری صرا
ای که ایشسان از واژ    اعتقادی خویش را نفی نمود  و از قرائن و شواهد معنایی نحو  استفاد 

و همچنسین دو تعبیسر مسسخ و فسسخی کسه در بیست        گلشسن راز تناسخ در دو بیت از ابیات 
د که تناسخ مورد انکار ایشان همان تناسسخ  آی دست می اند اینگونه به دیگری متعرّض آن شد 

مُلکی است که با ارافت، هم به عدم سازگاری آن با تعالیم اسقمی و توحیسدی حکسم داد    
فلسسفی آن )باطسل بسودن(. غیسر از      –)کفر بودن( و هم به عدم صحت و سازگاری منطقسی  

  مسسائل  موارد فو ، معانی مختلف دیگری کسه برخسی از عرفسا و حکمسای الهسی در حسوز      
اند، تحت همین لفظ و عبارت، در آثار شبستری مورد اسستفاد    عرفانی برای تناسخ قائل شد 
طور که قسبقً نیسز بسه آن اشسار  نمسودیم، محتسوای برخسی از         قرار نگرفته است. گرچه همان

های تناسخ عرفانی )اگر تناسخ عرفسانی   اعتقادات صریح شبستری قابل انطبا  بر برخی گونه
ساخته شد  را اساساً کاری درست بدانیم( است کسه در انتهسای    های از پیش ونه انطبا و اینگ

 ایم.   شناسی مفاهیم تناسخ درآراء شبستری به اقسام آن اشار  نمود  بخش گونه

هانوشتپی
 

 راهنمایی به «اسقمی عرفان در تناسخ» عنوان با که است نگارند  دکتری رساله از رفتهبرگ مقاله این. 1
 وتحقیقات علوم واحد ،اسقمی آزاد دانشگا  در پازوکی شهرام دکتر و مشاور  محمودی ابوالفضل دکتر

 .است شد  تألیف، تهران
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اند از: شرح صائن  ری عبارتشیخ محمود شبست گلشن رازهای نگاشته شد  بر مثنوی  ترین شرح مهم. 2
 اد الی داعی شا  شرح الهی، به متخل، اردبیلی حسین الدین کمال الدین بن محمد ترکه اصفهانی، شرح
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