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  مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ 
 *در اديان سالفه و در آثار ديانت بهائي 

 محمد قاسم بيات و ساطع بيات
  مقدمه

اين ه اي از حقيقت انساني پس از مرگ ب تعداد معتقدان به تناسخ يعني بازگشت روح و يا جنبه
 در صد ٢۵م امريكا از مرز جهان مادي در دهة اخير بر اساس سنجش افكار عمومي در بين مرد

اين اصل را در بين كثيري از پيروان اديان سامي و ه نيز گذشته و امروزه ميتوان معتقدين ب
  .غيرسامي و حتي در ميان غير معتقدان به مذاهب نيز در اين كشور يافت

مروري بيني فردي و اجتماعي بشري ابتدا     به اهميت تأثيرات اين اعتقاد بر رفتار و جهان نظر
اقسام اين عقيده در اعتقادات ملل خواهيم نمود و سپس به بررسي  كوتاه بر پيدايش و محتوا و

الوري در رد تناسخ و اشكال   الواح نازله از قلم حضرت موليًآثار الهي در امر مبارك و خصوصا
نموده و در اين بررسي نشان خواهيم داد كه امر مبارك تناسخ را رد .  پردازيم گوناگون آن مي

بجاي آن مؤمن را به يك نظام بديع و وسيع و كلي اعتقادي راهنمائي ميكند كه مختصر آن 
  :بدين قرار است

اين نظام علت خلقت انسان را عرفان و عشق حق توصيف نموده، هدف حيات مادي را كه اولين 
م بجهت مرحلة سير روح است كسب فضائل روحاني و معنوي هم براي زيستن در اين عالم و ه

اين نظام اعتقادي امراهللا انسان را از قيد تفسيرات ناصواب از . تعالي در عوالم ديگر معرفي ميكند
اين و حرص بدان كه مشغوليات  كتب آسماني و تصورات جهنم و بهشت آنچناني و ترس از

توصيفي روح و نفس ناطقه را .   سابقه بوده ميرهاندةاساسي زندگي خلق در غالب اديان و در ازمن
 روح انسان را طلسم اعظم  .اش را با جسم عنصري تعلقي روحاني ميخواند د و رابطهكن نوين مي

ميگويد و مسير ترقياتش را بسوي حضرت حق پس از قطع تعلق از جسد عنصري در عوالم 
فضل و .  التحصي و پر از عشق و جذب و شوق در پهنة المكان و در وراي زمان ترسيم ميكند

حد و اندازه  منتهي و عشق و محبت خالق را براي اين اشرف مخلوقاتش بي را بيرحمت حق 
عالم خاك را عرصة حدودات و قيودات و تاريكي همچون عالم جنين ميخواند و عوالم .  داند مي

روحاني را عوالم جان و جانان و نور و آزادي از حدود و قيود دنيا و سير و صعود و عروج بسوي 
 از اين رو در اين نظام امر الهي نيازي به ادامة ابدي رابطة روح انساني و اين  .دحي قدير ميخوان
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روح انساني .  باشد عالم خاك چه در قالب انساني ديگر و چه بصور گياهان و جانوران فروتر نمي
 در عوالم ، كه ارادة آزاد انساني است و الزمه و نشانة عشق حق به وي است،با عطية الهي

فضل حق شايستگي بيشتري براي رسيدن  هپردازد و در هر عالمي ب به سير و سلوك مياليتناهي 
اش با اعتقاد  توضيح اين نظام كامل اعتقادي امر مبارك و مقايسه.  يابد نياز مي  درگاه بيهب

  .تناسخيون موضوع اين بررسي را تشكيل ميدهد
  

 "تناسخ"معني 

.  )فرهنگ لغات منتخبه( جساد ديگر بعد از مرگ است  اه معني منتقل شدن ارواح بهتناسخ ارواح ب
 تناسخ تداوم ابدي و مسلسل دائرة تولد، عذاب حيات، مرگ و تولد مجدد است، بدين معني كه هر

پس تناسخ يك موجود .  آيد هنگام فردي بميرد روح و يا حقيقت او در قالب فردي ديگر بدنيا مي
اعتقادي .  اي متعدد را در قوالب متعدد گذرانده است حياتهًعبارت از تولد ذات اوست كه قبال

 يا تواسخ روح است كه "حركت روح در بين اجسام"ديگر كه وابسته به تناسخ است عقيدة به 
 عنوان حقيقتي ابدي پس از مرگ به جسدي ديگر چه انساني، چه حيواني، چه هنفس انساني ب

 از هندوان و يا بودائيان و ًاين اعتقادات غالبا هپيروان ب . گياهي، و حتي به اجسام منتقل ميشود
باشند ولي در چند دهة اخير اين اعتقادات به پيروان ساير اديان نيز بسط يافته تا  ساكنين آسيا مي
 اين ه در صد امريكائيان از معتقدان ب٢۵ بر اساس سنجش افكار عمومي بيش از ًبدانجا كه مثال

آمار ( امريكائيان در بارة اين مطلب هنوز نظري قطعي ندارند  در صد ديگر از٢٠اصولند و بيش از 
 هنگام ه ب"اتمان"بنا به اعتقاد هندوان روح خصوصي انساني .  )٢٠٠١سازمان گالوپ در ماه مي 

پاكي و طهارت كامل داراي خصوصياتي الهي چون پاكي، حضور در همه حال، آگاهي، دانائي، 
قرار دارد بعد از پاكي از آلودگيهاي ) اعمال(ر بند قانون كارما اين روح كه د.  قدرت و توانائي است

تولد خالصي يافته و با  از قيد سلسلة مرگ و) آزادي و نجات ("مكشا"جهان خاكي در مرحلة 
  .وجود حق يكي ميشود

  
  "كارما" معني

 معني عمل و يا پاداش عمل است و از زبان سنسكريت هندي گرفته شده ه در لغت ب"كارما"
پيروان آئين هندو معتقدند كه روح انساني از طريق تجربة حيات در طول عمرهاي متعدد و  . ستا

 اعتقاد آنان شكل و هب.  پيمايد در قوالب مختلف از آلودگيها پاك شده و باالخره مدارج ترقي را مي
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ي  اگر زندگًمثال.  خصوصيات هر حياتي را تناسخ بر مبناي چگونگي حيات قبل تعيين ميكند
بارتر از حيات قبل خواهد  شخصي در حيات قبل ناصواب بوده است در حيات جديد وضعي اسف

اين سرنوشت چيزي  بنابر.  "انسان هرچه كاشت درو ميكند"داشت، و اين مطابق اصلي است كه 
 عرضة "كارما"پس .   است"كارما"جز پاداش حيات قبل نيست، و اين همان اصل اعتقادي 

اين اعتقاد وقتي كه اين  بنا بر.   در قالب مادي قانون علت و معلول استقانون روحاني قضا
و در ) نجات ("نيروانا"اي ميرسد كه در آئين بودائي   بد فردي منتفي گشت او به مرحله"كارماي"

است ) تناسخ ("سمسارا"و اين همانا مرحلة آزادي از .  ناميده ميشود) آزادي ("مكتي"آئين هندو 
  . به حقيقت خالقة روحاني و حق است، عبارتي پيوستنهو ب ،شدن و منحل

 غايت تالش انساني است براي رسيدن به حكمت و "نيروانا"پيروان حضرت بودا معتقدند كه 
 مرحلة فنا ًرا آزادي نهائي نفس از عذاب حيات و تولد و مرگ، و غايتا از اين رو آن.  شفقت

  .نامند گشتن در روح بودا مي
 در رها شدن از قيد نادانيها، و گسستن قيود تعلق "مكتي"ان آئين هندو اين آزادي در ميان پيرو

 "كارما"و ) سرنوشت(در آئين هندو دو اصل قضا .  آنچه كه مادي است و وابستگي است از هر
مطابق اصل قضا سرنوشت هر انساني در هر .   مغاير يكدگرند با هم پذيرفته ميشوندًكه ظاهرا

ل معين شده، و تالش انسانها هيچ تغييري در سرنوشت آنان نميدهد، در حاليكه اي از قب مرحله
در آثار مذهبي هندو چنين آمده .   هر انساني مسئول اعمال خويش است"كارما"طبق قانون 

 خود را مسئول نتيجة زندگي خود بداند و در ضمن در "كارما"است كه اگر انساني مطابق اصل 
اي روحاني قرار ميگيرد كه ارادة خود را در ارادة  يش بكوشد، در مرحلهترقي و تعالي روحاني خو

بيند، كه در آن حالت اصل قضا و  حق منحل ميسازد، و خود را فقط آلتي در دست حق مي
 در "نيروانا" و "مكتي"اين اعتقادات و مفاهيم .  آيد شت تغييرناپذير حق براي او صادق ميوسرن

فنا از نفس و "اني و اسالمي يافت و با تغييراتي منشأ اعتقاد به اصل طول تاريخ راه به تصوف اير
 "هفت وادي"براي درك بيشتر مفهوم اين مقام در سير و سلوك به كتاب .   گشت"بقاء باهللا

 .)١٢٩وادي، ص هفت(جمال قدم مراجعه بفرمائيد 
اع آن كه در آثار اولية اين مقاله خواهيم ديد كه چگونه و به چه عللي اعتقاد به تناسخ و انو در

 هصورتي استعاري مطرح بوده، در بين اين ملل ب هآئين هندو و بودائي يا وجود نداشته و يا ب
 در معاني اشارات استعاري ًخصوصا.  طريقي كه امروز ديده ميشود، پديد آمده و پايه گرفته است
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ت انساني پس از مرگ و سير آثار مذهبي اين اديان در بارة اعتقاد به تداوم حيات روحاني حقيق
  .  تكاملي آن، تحقيق خواهيم نمود، تا سبب برداشت نادرست اعتقاد به تناسخ را روشن نمائيم

قبل از بررسي عقايد اديان سالفه در بارة تناسخ الزم است متذكر شويم كه اين اعتقاد به دو وجه 
  :گر گشته است جلوه
ستي فقط بدين ارض خاكي محدود گشته و دنيائي  اينكه عرصة كون و عالم هه اعتقاد ب–اول 

گردد و   اين دنيا باز ميه بًروح و يا حقيقت انساني مرتبا.  روحاني وراي اين عالم خاك وجود ندارد
  . عبارت ديگر اين جهان بهشت و جهنم هر وجودي استهگيرد و ب پاداش و عقاب خود را مي

 عالم خاكي، و اينكه تناسخ وسيلة تزكية نفس و  اعتقاد به وجود عوالم روحاني وراي اين–دوم 
 عوالم روحاني آماده هتهذيب و تصفية روح انساني در اين جهان است تا او را براي سفرش ب

  .نمايد
  

  ي اعتقاد به تناسخهاريشه
  آئين هندوًگير هر محققي است آنست كه اوال يابي مشكلي كه گريبان در اين تحقيق و ريشه

 يك ديانت واحد و هندوان را معتقد به يك كتاب ً ثانياٌ اين آئين را حقيقتابسيار قديم است و
 "ايندو" اشاره به مردمي بود كه در وراي رود هند ًعنوان هندو بدوا.  روحاني نميتوان دانست

از كشورهاي تبت و كشمير و پاكستان  اين رود سرچشمه از كوههاي هيماليا گرفته و.  ميزيستند
قاره و سرزمين پهناور در طول تاريخ به يك سلسله  مردم اين شبه.  بدريا ميريزدگذشته و آنگاه 

اند كه برخي سرچشمه از پيامهاي آسماني گرفته، و برخي ساختة پندار  اعتقاداتي پايبند گشته
مجموعة اين باورها، گرچه موارد اختالف زيادي را نيز شامل .  جستجوگر اين مردم بوده است

نامي كه خود .  اند  بنام آئين هندو شناختهً تشابهات و موارد مشترك فراوان، جمعااست، ولي بدليل
  .است) زندگي ابدي ("سنتانا دارما"هندوان بر اين آئين مينهند 

ستايند حقيقتي است جاودانه و وراي هر حقيقتي، كه آنرا منحل در  باالترين مقامي كه هندوان مي
قتش را بيشتر از مجموع همة هستي كه مخلوق اوست وجود ميدانند، ولي در عين حال حقي

هاي مختلف به   مينامند كه در طول زمان خود را بگونه"برهمن"اين حقيقت جاودانه را .  ميدانند
اي از  اعتقاد پاره هبنا ب.  اند  ناميده"شيوا"، و "ويشنو"، "برهما"هستي نمايانده است، و به نامهاي 

راهللا، همة اين ظهورات صفات و اسماء گوناگون خداي واحد يعني هندوان، و منطبق با آموزش ام
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 تا كنون "ويشنو"گروهي از هندوان را عقيده بر اينست كه  .  در عالم انساني است"برهمن"
  .  براي نه بار بصور مختلف در عالم ظاهر گشته و اينان منتظر ظهور جديد ايشانند

 است كه شامل سرودهاي مقدس آنان "ودا"ترين اثر مذهبي هندوان مجموعة كتب  قديمي
 سال قبل از ميالد مسيح از روايات ١۵٠٠ تا ٩٠٠ در حدود "سنسكريت" زبان هميباشد و ب

آنان معتقدند كه مطالب اين كتب كه شامل همة .   تحريرآمده استهنقلي رايج در ميان هندوان ب
مضامين  . رير گشته استحقائق آئين آنانست هميشه وجود داشته ولي در زمان بخصوصي تح

 "ودا"كتب .  اين مجموعه اثري قاطع بر ساير كتب مذهبي و اعتقاد عمومي هندوان داشته است
ساما "، ) شاهانه–علوم واال  ("ريگ  ودا"شامل چهاركتاب است كه بترتيب قدمت به نامهاي 

شناخته ) علم تناسخ ("اتهاروا ودا"، و )علم مراسم قرباني ("ياجور ودا"، )علم ذكر و سرود ("ودا
  .مضامين مجموعة اين كتب بيشتر در رابطه با مراسم قرباني و ترتيبات آنست.  ميشوند

ست و  اباشد كه شامل دستورهاي اعمال مذهبي آنان  مي"برهمانا"اثر مقدس ديگر هندوان كتب 
 "برهمانا" هريك از كتب.  اند  قبل از ميالد مسيح بتحرير آمده١٠٠٠ تا ۶۵٠در حدود سالهاي 

  . باشد مي"ودا" يكي از كتب هوابسته ب
 قبل از ميالد تحرير ۴٠٠ تا ٠ است كه در حدود سالهاي "آپانيشاد"اثر مقدس ديگر مجموعة 

.  تر از سالهاي ذكر شده است گشته ولي انشاء و سبك نگارش بعضي از اين كتب بسيار قديمي
وحاني فالسفه و روحانيون هندوست كه در مطالب اين كتب نتيجة تحقيقات منطقي و كشفيات ر

 تحرير گشته، و براي گروهي از هندوان غير قابل "ودا"توضيح و تفسير و بسط مطالب كتب 
نشستن در كنار " بمعني "آپانيشاد".   و با همان تقدس ديده ميشوند"ودا"تفكيك از كتب 

.  ؤلفين اين كتب است است كه خود بيانگر مضمون و معرف م"در تحت حقيقت" و يا "استاد
 ١٢ تا ١٠اند ولي كتب معروف در اين سلسله را   نوشته٣٠٠تعداد اين كتب را متجاوز از 

  .ميدانند
 –سرودهاي بهاگواد  ("بهاگواد گيتا"و نهايتاٌ كتاب مقدس ديگر پيروان آئين هندو كتاب 

 و شامل دستورات  سال قبل از ميالد تنظيم شده٢٠٠است كه تقريباٌ در حدود ) شونده ستايش
قسمتي از مطالب اين كتاب تعاليم حضرت  . براي ايمان و اعتماد كامل به حضرت كريشنا است

 حقيقت خداوند، "كارما"كريشنا است كه در ميدان جنگ و در بارة معني حقيقت انساني، حقيقت 
 "راكوروك شت" قهرمان جنگ "ارجونا"خصوصيات يك مؤمن و مطالبي از اين قبيل خطاب به 
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البته هندوان كتب  . العاده در تفكر و زندگي هندوان داشته است اين كتاب تأثيري فوق.  نازل شده
  . كثير ديگري نيز دارند كه اشاره به آنها خارج از محدودة اين بررسي مختصر است

.  اكنون با اين توضيحات مقدماتي بحث پيرامون تناسخ در ميان پيروان آئين هندو را دنبال ميكنيم
بخشي از سرزمينهاي وسيع جنوب شرقي آسيا كه كشور كنوني هند را تشكيل ميدهد اصل  در

اي نسبتاٌ جديد در تاريخ طوالني و درخشان   تولد يافت ولي اين پديده"سمسارا"اعتقادي تناسخ 
مثالٌ در كتب .  الدي نيستياي تا قبل از قرن نهم م مردم اين سرزمين است و از آن نشانه

اين اعتقاد .   تناسخ نيستزترين آثار ديانت هندو است ذكري ا  كه از قديمي"ودا"ي سرودها
سپس .   ذكر شده كه در قرن نهم قبل از ميالد تحرير شده"برهمانا"براي اولين بار در كتب 

 اعتقاد به تناسخ "آپانيشاد"بتدريج در قرون هفتم تا پنجم قبل از ميالد با تحرير كتب مذهبي 
با گسترش آئين .  اعتقادات پيروان آئين هندو و سپس آئين بودائي و جيني درآمدجزء اصول 

بودائي در چين اعتقاد به تناسخ پس از قرن سوم قبل از ميالد در مذهب تائوئي سرزمين چين نيز 
  .  پذيرفته شد

ا  انسان پس از مرگ هم بصورتي كامل باقي ميماند ولي هرگز ب"ودا"بنا به مندرجات سرودهاي 
 سال قبل ١۵٠٠ تا ٩٠٠اين تا زمان تحرير اين سرودها يعني  بنابر.  خداي خود يكي نميشود

كتاب .  از ميالد هنوز ذكري از الحاق حقيقت انساني به منشأ هستي در ميان نبوده است
 براي اولين بار مرگ دومي را مطرح ساخت و بازگشت حقيقتي از انسان را به عالم "آپانيشاد"

يابد نفس غيرخصوصي   حيات يافته و تجسد ميًمطابق اين كتاب آنچه مجددا . ن نمودمادي عنوا
.  هاي يك حيات به حيات ديگر منتقل نميشود رو خصايص انساني و آموخته انسان است و از اين

زيرا مطابق .  بودن تناسخ را براي يافتن كمال انساني نشان ميدهد خود عبث خودي هاين مطلب ب
  .  يچ موجودي اطالعي از گذشتة خويش براي جبران مافات ندارداين عقيده ه

رو مردگان خويش را با وسايل الزم  مردم مصر باستان نيز به حيات اخروي اعتقاد داشتند و از اين
المقدور در نگاهداري مناسب اجساد مردگان خود سعي  براي حيات اخروي به خاك سپرده و حتي

قارة هند اعتقاد اين  يافتن و تسلط گروهي از اقوام آريائي به شبه پس از ورود و سكني.  مينمودند
 هندوان نيز مردگان خود را ًنتيجتا.  واردان به حيات اخروي در ميان هندوان نيز پذيرفته گشت تازه

اين عقيده در ميان هندوها بتدريج .  با غذاي كافي و وسايل الزم براي حيات ديگر بخاك سپردند
 گشت كه اعتقاد به سوزاندن همسران زندة مردان مرده بود تا در جهان ديگر "ساتي"تبديل به 

 كه در زمان حكومت انگلستان بر هند "ساتي"بقاياي اين اعتقاد .  هم همدم همسرانشان باشند
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گاهي در نقاط دورافتادة هند  ملغي شده بود و در جمهوري هند نيز غيرقانوني اعالم شده هنوز گاه
  . كند بروز مي

 است نشان ميدهد كه هندوها نيز "ودا" كه اولين كتاب از مجموعة "ريگ ودا"بررسي كتاب 
سال اجراي  پيوندند و پس از يك چون چينيان معتقد بودند كه مردگانشان به ارواح گذشتگان مي

مراسم سوگواري براي آنان نام اين مردگان را نيز با مراسمي ماهيانه به اسامي گروه گذشتگان 
نياز به اين مراسم از آنجا .  )١-١١، آيات١۵، سرود ١٠ كتاب "ريگ ودا"مضمون از (.  فزودندا مي

ناشي ميشد كه هندوها معتقد به اثرات مثبت و يا منفي ارواح گذشتگان بر ارواح بازماندگان بودند 
  .  )۶، آية ١۵، سرود ١٠ كتاب "ريگ ودا"مضمون از ( 

   اخروي و پذيرش تناسخترك اعتقاد به حيات روحاني و عذاب
 كه "ياما" نفس انساني پس از مرگ به وسيلة يكي از خدايان "ريگ ودا"مطابق متون كتاب 

النوع مرگ و سلطان ارواح است مورد سنجش قرار ميگيرد و چنانچه خطايش بيش از اعمال  رب
واهد بود افتد كه گريزي برايش از آن نخ صوابش باشد براي هميشه به درون زنداني تاريك مي

بستگان هر انساني ميتوانند براي پيشرفت  . )٣-١٧، آيات ١٠۴، سرود ٧ كتاب "ريگ ودا"  ازمضمون(
ارواح مردگان خويش خيرات نمايند تا سبب خشنودي و رهائي بستگانشان از عذاب اين زندان 

نان كه  اولين كسي است كه براي ما مسكن يابد و همة آ"ياما"مطابق اين كتاب .  تاريك گردد
  .)٢، آية ١۴، سرود ١٠ كتاب "ريگ ودا"مضمون از (بدنيا آيند راه خود را بدانجا خواهند يافت 

در آثار مذهبي هندو اولين كتابي است ) قرن نهم قبل از ميالد ("برهمانا"به نظر ميرسد كه كتاب 
به عالم كه اشاره به ختم حيات روحاني نموده و سخن از مرگ ثانوي و بازگشت روح انساني 

اين اثر راه جلوگيري از اين مرگ ثانوي را استمرار و كشف حقائق باطني در طول  . خاكي ميكند
 "آپانيشاد"بينيم كه اين مرگ ثانوي در عالم روح در كتاب  سپس مي.  حيات مادي معرفي ميكند

ه عالم به مرگ در عالم مادي نيز تعبير ميشود، و راه جلوگيري از اين مرگ و بازگشت مجدد ب
يابي به اين عرفان سبب شروع  البته عدم دست.  الهي معرفي ميكند-خاك را عرفان روح انساني

طبق مضمون اين كتاب .   يعني قانون علت و معلول در حيات اين موجود ميشود"كارما"اصل 
 . هر انساني از رفتار و كردارش منتفع ميشود، عمل خوب او را خوب ميدارد و عمل ناصواب بد"

 "سيرت از خوشي صفاتش بدين حال آمده و انسان ديوسيرت از پستي صفاتش انسان خوش
  . )١۵،۴،۴ مضمون از بيرها دارانياكا آپانيشاد،(
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 .  است"كارما"كه امروز به ما رسيده نتيجة منطقي اين اصل  چنان اين اعتقاد به تناسخ آن بنابر
و بينائي و نياز و با فراواني غذا و نوشيدني بوسيلة فكر و احساس ": در اين كتاب چنين ميخوانيم

مضمون از ( "يابد روح متجسد پيشرفت ميكند، و بنا بر اعمالش روح جسدها و شرايط گوناگون مي
پس پذيرش تناسخ و ترك اعتقاد به حيات روحاني پس از مرگ .  )١١،۵شوتاش واتارا آپانيشاد، 

 به صورتي كه امروز به ما رسيده "كارما" اصل جسماني، و نياز به تولدهاي مكرر در عالم خاك و
  .  است"آپانيشاد"از ابداعات كتب 

اي به تناسخ و   صحبت از ابديت حيات روحاني پس از مرگ است و اشاره"ريگ ودا"در كتاب 
 مرا از مرگ برهان و نه از ": تولدهاي مكرر در عالم مادي در ميان نيست زيرا چنين ميسرايد

و در همين كتاب در ضمن .  )١٢، آية ۵٩، سرود ٧مضمون از ريگ ودا، كتاب (      "حيات جاودان
هاي ابدي روانه شو كه   اي روح اين مرده بسوي آن راه": يك دعاي ميت چنين ميخوانيم

با پاداش نذرهايت و اعمال ) سلطان ارواح مردگان ("ياما"پدرانمان رفتند و به آنان بپيوند، و با 
ات رو و با يك پيكر  پس در اينجا همة نقصها را بجا گذار، بخانه.   جاي گيرنيكت در بهشت اعلي

در اينجا ميبينيم كه ادامة .  )٧-٨، آيات١۴، سرود١٠ كتاب"ريگ ودا"مضمون از ( "پرشكوهي بياميز
 آرزوي "ياما"يك حيات ابدي با همنشيني ازلي با ارواح پيشينيان و با جسمي پرشكوه در مملكت 

النوع آتش  رب ("آگني" خطاب به "ودا"در دعايي ديگر در  .  بوده است"ودا" كتب معتقدين به
 مسوزان اي آتش، و او را كامالٌ در بر ًاو را تماما": چنين ميخوانيم) مراسم جسدسوزان هندوها

مگير، پوست و گوشتش را مسوزان تا وقتي كه او را به تمام و كمال پخته نمائي، پس آنگاه او را 
باز ميبينيم كه .  )١، آية١۶، سرود ١٠مضمون از كتاب ريگ ودا، كتاب( " پدران روانه كنبه سوي

اعتقاد بر آن بوده است كه پس از پاك شدن روح از ناپاكي تن و عالم خاك، روح جسدي مناسب 
  .  يافته تا بتواند حيات ابدي را در معاشرت با پيشينيان بسر برد حيات روحاني مي

در .   ندارد" تواسخ-حركت بين جسمي " هم اشاراتي به اصل اعتقادي "مانابره"مجموعة كتب 
 ارواح مؤمنين در آرزوي پيوستن به ارواح پيشينيان و زندگي "ودا"اين كتب نيز همچون كتب 

در اين كتب سخن از مرگ است و انجام مراسم گوناگون براي غلبه به ترس از .  اند جاودانه
هاي پيدا شدن اعتقاد به تناسخ و اشكال گوناگون آن از  از انگيزهبنظر ميرسد كه يكي .  مرگ

ميان برداشتن ترس از مرگ بوده است، زيرا تصور مجازات و مكافات در عوالم روحاني وراي عالم 
  . تر از پذيرش آنها در اين عالم خاك بوده است مادي مشكل
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 تعبير كرد در كتاب " تواسخ-جسمي حركت بين "را به اعتقاد  اي كه بتوان آن شايد اولين اشاره
 باشد كه البته هيچ صراحتي باين مطلب ندارد بلكه اشاره به مرگها و تولدهاي "هاپاتها برهمانا"

اين كنايات متأسفانه به معني تناسخ در عالم مادي تعبير .  متعدد ارواح در عوالم روحاني است
 عوالم ارواح پيشينيان بعدها در كتب متعدد اين كنايه به مرگها و تولدهاي مسلسل در.  اند گشته

 است بصورت "برهمانا" و "ودا" كه تفاسير فالسفه و معلمين آئين هندو بر كتب "آپانيشاد"
تناسخ روح در اجساد متعدد انساني و حيواني و گياهي در عالم خاك و بصورت سيارات و ثوابت 

، اين )كاوشي تاكي ("آپانيشاد" از كتب در يكي.  اند آسماني و فرشتگان و شياطين تعبير گشته
او در اينجا بصورت يك كرم، و يا پروانه، و يا ": اعتقاد با صراحت بيشتري مطرح گشته است

اي، و يا شيري، و يا ماري، و يا پلنگي، و يا يك انسان، و يا بصورت موجودي  ماهي، و يا پرنده
  .)١.٢ كاوشي تاكي،( "يابد لد مجدد ميديگر، و با شرايطي ديگر، مطابق اعمالش و عرفانش تو

 بصورتي مخرب و عاميانه در كتب مذهبي جديدتر "كارما"اين اعتقاد پس از تركيب با اصل 
اگر برهمني را ": چنين ميخوانيم) اصول دين براي عام ("پورانا" در كتاب  .هندو جاي گرفت

 گاو در حيات بعد به گوزپشتي بقتل برساني در حيات بعد به بيماري سل مبتال ميشوي، قاتل يك
يابد، قاتل يك دختر در حيات بعد بيماري خوره ميگيرد و هر سه گروه در طبقة  ناتوان تناسخ مي
آيند؛ قاتل زن و جنين در حيات جديد وحشي شده و پر از بيماريهاي ناعالج گردد،  پست بدنيا مي

 در عمر ديگر به بيماري پوست مرد زناكار خواجه ميشود، كسي كه به همسر مرشدش خيانت كند
خوار  كنندة گوشت در حيات ديگر به بيماري پوست سرخ آلوده شود، فرد شراب مبتال شود؛ مصرف

به دندانهاي بد رنگ معذب ميشود، كسي كه غذا بدزدد با جسم موش بحيات آيد، كسي كه گندم 
د به خوك دهكده تناسخ آيد؛ كسي كه گناهان غير طبيعي مرتكب شو بدزدد بصورت ملخ بدنيا مي

 "آيد و بدين طريق هركسي مرتكب خطا شود با قسمتي از كارماي بد خود بدنيا مي... يابد 
  .)۵مضمون از كتاب گارودا پورانا، بند (

همچنانكه نفس انساني، روح، در اين جسم ": گويد  ميبهاگواد گيتاحضرت كريشنا در كتاب 
 درحال پيشرفت است بهمين صورت در قالب جسمي انساني در مراحل كودكي و جواني و پيري

همانگونه كه جسم لباس فرسوده را بدور مياندازد و لباس جديد در بر  . ديگر پيشرفت خواهد كرد
ميكند، بهمين طريق روح نامحدود و جاودانه اجساد فرسوده را بدور ميريزد و در اجساد جديد وارد 

اين بيان حضرت كريشنا بدون در نظر گرفتن منابع .  )٢:٢٢ ،٢:١٣ راتاامضمون از مهابه( "ميشود
متعدد ذكر شدة پيشين در باب حيات معنوي و تولدهاي متعدد در عوالم ارواح پيشينيان به اعتقاد 
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 كه در پيش ذكر شد بفراموشي سپرده "ياما"ميبينيم كه سرودهاي .  به تناسخ تعبير شده است
 در بارة حقيقت نفس و يا روح بهاگواد گيتادر همين كتاب .  شده و جاي به اعتقاد به تناسخ داده

همانگونه كه خورشيد جهان را روشني ميبخشد حقيقت زندة وجود انساني هم ": چنين ميخوانيم
 در همين ًو مجددا . )١٣:٣۴ ،بهاگواد گيتامضمون از ( "انسان را بوسيلة خودآگاهي روشن ميكند

براي روح نه تولدي است و نه مرگي ": وح چنين ميگويد در بارة ر"آرجون"كتاب در خطابي به 
  . )٢:٢٠ ،بهاگواد گيتامضمون از  ( "زيرا كه روح بهنگام مرگ جسم نميميرد... در هيچ زماني 

در اينجا يكي از بيانات جمال قدم در بارة حقيقت روح را براي درك ارتباط استعارات آثار مذهبي 
آيتي كه از دخول و خروج  ]روح انساني[اوست ... ": كنيمگذشته با اين امر براي نمونه ذكر 

مقدس است و اوست ساكن طائر و سائر قاعد، شهادت ميدهد بر عالمي كه از براي او اول و آخر 
، ص منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا( "...است و همچنين بر عالمي كه مقدس از اول و آخر است 

١٠٨( .  
  

  و دو دليل عقلي بر رد آنسبب بروز اعتقاد به تناسخ 
 را بصورتي كه در اين ايام "كارما"آنچنانكه مذكور شد كتب اولية هندوان اعتقاد به تناسخ و 

 شايد براي توضيح و ،آموخت و اين عقايد بعدها بوسيلة متفكران و معلمان هندو مطرح است نمي
نكتة قابل  . عرضه شده است ،توجيه نابرابريهاي اجتماعي و عدم عدالت اجتماعي در جوامع هندو

تأسف در آنست كه اين اعتقادات خود سبب تداوم همان نابرابريها و اجحافات در طول تاريخ به 
يكي از علل تداوم نابرابريهاي اجتماعي در اين جامعه .  كثيري از مردم سرزمين پهناور هند شده

شرايط ديگران سبب ايجاد  دخالت هر فردي در زندگي و "كارما"آن بوده كه بنا بر اعتقاد 
 فرض آن بوده كه "كارما" بد براي هر دو طرف ميگشته زيرا در اين اصول تناسخ و"كارماي"

هركس بايستي بدبختيهاي خود و ديگران را بپذيرد تا بتواند در اين حيات جبران مافات خود 
  .نموده و براي تناسخ بعد توشة بهتري بردارد

در اين ايام و عدم تمايل عمومي به ريختن اين عقيده ) ت اجتماعيطبقا ("كاست"اعتقاد به نظام 
عواقب آن شبيه و يا   است و"كارما"دان تاريخ خود يكي از نتايج اعتقاد به تناسخ و  به زباله

اين عقيدة اجتماعي حتي در اين ايام .  داري سنتي بوده بمراتب بدتر از اعتقاد و عمل به نظام برده
اي از هندوان خارج نشده و هنوز آنچنان بر نحوة تفكر و عمل گروهي  تي پارههم از اعتقادات سن

بضاعت در پارلمان  از هندوان اثر دارد كه با وجود وضع قوانين متعدد جهت بهبود امور طبقات كم
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 دانسته و "نجس"مسلكان خود را از طبقة   ميليون از هم١۵٠هند، مردم اين سرزمين بيش از 
را از بسياري از حقوق اجتماعي و روابط  دانند و بر خالف قوانين مدون هند آنانرا ناپاك مي آنان

 اعضاي اين طبقة اجتماع هنوز هم مجبورند بيشتر كارهاي سخت  .آزاد با ديگران محروم ميكنند
باال در بين طبقات و ازدواج و  هحركت ب.   را انجام دهند"ناپاك"اعتقاد هنديان  هو كثيف و ب

ا با طبقات باالتر براي اين گروه عظيم از هنديان در بسياري از موارد هنوز ممكن حتي صرف غذ
  .نيست

گذشته از مضرات فراوان انساني و اجتماعي، و هم بنا بدالئل عدم تطبيق با كتب اولية هندوان 
 هدر اينجا ب.   بدالئل منطقي هم مردود است"كارما"اي از آنان اشاره شد، تناسخ و  كه به پاره

  :ذكر دو دليل كفايت ميشود
 "اتمان"چون پس از مرگ بنا باين اعتقاد فقط نفس غيرمختص فرد  -١

جسم جديد عذاب  يابد عادالنه بنظر نميرسد كه فرد و است كه تجسد مي
ديگر آنكه اين نفس غيرمختص هيچ آگاهي از . خطاهاي فرد قبل را ببيند

  . معاصي آينده شودحيات گذشته ندارد تا سبب پند وي و احترازش از
 سبب رهائي و خالصي روح غيرمختص از عذاب "كارما"نظام عقيدتي  -٢

او  هتولدهاي مكرر نميشود زيرا جسم جديد بايستي با فروتني هر عذابي كه ب
توجه به .   بد بيشتري نشود"كارماي"در اين حيات ميرسد بپذيرد تا سبب 

 غيرممكن بوده و ًاصل عموماتاريخ جوامع هندو نشان ميدهد كه كاربرد اين 
پذيراندن اعتقاد .  سبب بهبود وضع اجتماعي خلق ضعيف در اين جوامع نگشته

اي در دست طبقات حاكم  به قضا و سرنوشت در بين همة ملل غالباٌ وسيله
  .براي خنثي كردن جنبشهاي مردمي براي احقاق حقوقشان بوده است

  
  اعتقاد به تناسخ در فرقي از يهوديان

 در ًمثال.  طرق گوناگون راه يافته است هقاد به انواع و اقسام تناسخ در بين اكثر ملل و اديان باعت
ارواح بايستي ": كتاب زوهر كه از كتب اهل باطن تورات ميباشد مضمون بياني را چنين ميخوانيم

ة آن در اند باز گردند و براي اين بايستي تمام كماالتي را كه هست اي كه از آن آمده به ماده
را در يك حيات بيابند بايستي در هر چند  و اگر نتوانند آن.  وديعه گذاشته شده بيابند هوجودشان ب



  مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ در اديان سالفه و در آثار ديانت بهائي                ٩سفينة عرفان  دفتر  

136 

" حيات كه الزم است بيابند تا پاك و پاكيزه شده و شرايط و قابليات اتحاد با خدا را بدست آرند
  .)٩٩، ص٢زوهر، ج(

ين امر مانعي براي معتقدان يهودي تناسخ بينيم ولي ا گرچه در تورات تأييدي بر اصول تناسخ نمي
مثالٌ يهوديان اهل باطن در توجيه عمل حضرت موسي در قتل يك مصري حضرت .  نبوده است

مطابق قانون تورات، حضرت  موسي را تناسخ هابيل و فرد مصري را تناسخ قابيل ميدانند، و
  .موسي با اين عمل قصاص قتل هابيل را از قابيل گرفته

 مضامين مربوط به قيامت "هشاناه روش" و يا "براچوت"گري هم از آثار يهودي چون در كتب دي
همين دليل كتاب ايوب كه از كتب تورات است ه شايد ب.  صورت تناسخ تعبير شدهه و رستاخيز ب

به همانگونه كه ابرها پراكنده ميشوند ": در پاسخ به يهودياني كه چنين اعتقادي داشتند ميگويد
اش ديگر  اش باز نگردد و خانه او هرگز به خانه.  كه به قعر قبر رفت ديگر باز نگرددكسي نيز هر

جائي كه من ه ب": و همچنين.  )١٠-٩، آيات٧مضمون از كتاب ايوب در تورات، فصل ( "او را نشناسد
مضمون از كتاب ايوب در ( "ميروم، سرزمين تاريكي و در ساية مرگ، از آن ديگر بازگشتي نيست

كجاست انساني كه مرد و جسمش متالشي شد و روحش ": و همچنين.  )٢١، آية١٠، فصلتورات
نشينند، انسان نيز  را از دست داد؟ همچنانكه آبها خشك ميشوند و سيالبها ساكن شده و فرو مي

 "كنند ميميرد و برنميخيزد، تا زماني كه آسمانها بزير آيند او برنميخيزد و از خواب بيدارش نمي
پس از چند ": و باز هم چنين ميخوانيم.  )١٠-١٢، آيات١۴از كتاب ايوب در تورات، فصل مضمون (

، ١۶مضمون از كتاب ايوب در تورات، فصل( "راهي ميروم كه هرگز بازگشتي ندارده من ب سال ديگر
  . )٢٢آية 
  

  اعتقاد به تناسخ در ميان پيروان آئين بودائي
 روح انساني در اين عالم مادي نياز به تربيت روحاني دارد آموزد كه تعاليم اساسي آئين بودا هم مي

تا خصوصيات ناشايسته چون خشم، حرص، حسد، خودخواهي و ناداني را تبديل به مهرباني، 
بخشندگي، خير خواهي براي عموم، عشق به ديگران و آگاهي نمايد، تا در اين جهان مادي و در 

 از حضرت بودا چنين مضموني را "دهاما پندا" در كتاب.  وراي آن عالم روحاني مخلد گردد
از اصول پاك و اخالقي پيروي كن، انسان پاك در اين جهان ! برخيز و بيكاره مباش": ميخوانيم

  .)١۶٨، آية ١٣داما پادا، فصل ( "و در عالم بعد هردو در آسايش است
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تو اكنون چون ": وانيماي براي حيات روحاني چنين ميخ و همچنين در بارة نياز به اندوختن توشه
اي و  به نزد تو آمده؛ در كنار در خروجي ايستاده) ياما(اي كه قاصد مرگ  زده برگي زرد و خزان

كوش  نياز از ديگران كن، سخت خود را بي. اي اي براي راهي كه در پيش داري نيندوخته توشه
درون عالم بهشتي  بهستي، ها را از خود بدور راندي و از قيد گناهان ر باش و آگاه، چون ناپاكي

اي، براي تو ديگر  رسيده) يامي(عمرت به سر آمده و به نزديك مرگ . درآئي) آريا(برگزيدگان 
ها را از خود  كوش باش و آگاه، چون ناپاكي نياز از ديگران كن، سخت خود را بي.  جائي نيست

 ، آيات١٨داما پادا، فصل ( "يدبدور راندي و از قيد گناهان رستي ديگر تولد و نابودي را نخواهي د
٢٣ -٢٣٨۵(.  

يكي از اهداف آئين بودائي عرضة راه نجاتي براي رهائي هندوان از ترس و عذاب مداوم تناسخ 
تعاليم حضرت بودا به روش همة مظاهر ظهور قبل و بعد در ظاهر به نفي و انكار .  بوده است

 ارائة راهي براي گريز از امكان تناسخ اعتقاد پيشينيان سخني نگفته و بيشتر توجه خود را به
اي از سوءتفاهمات گشته و در اين  اين روش انبياء در مواردي سبب پاره.  معطوف داشته است

  . دليلي كه ذكر شد اعتقاد به تناسخ همچنان باقي ماند بهمورد نيز در ميان گروهي از بودائيان 
  

  اعتقاد به تناسخ در ميان پيروان آئين مسيح
 از پيروان اولية آئين مسيح نيز بنا به اعتقادات قبل خويش تا قرنها همچنان معتقد به گروهي

اين اعتقاد در ميان .  تناسخ باقي ماندند و دالئل متعدد از آثار مسيحي را مستمسك ميگرفتند
مثالٌ اولين رهبر كليساي ارتودوكس كه تعاليم . قليلي از رهبران كليسا نيز حامياني داشت

اي از الهيون مسيحي از مروجان و   را پس از پولس تدوين كرد بنا به روايت پارهمسيحيت
اعتقاد به قدمت روح انساني و تناسخ در اروپا .  طرفداران اعتقاد به قدمت روح انساني بوده است

گروهي معتقدند .  ريشه در آموزشهاي مكاتب فلسفي چون افالطونيان و نوافالطونيان داشته است
عتقدات در كليسا تا زمان كنگرة پنجم اتحادية مسيحيان در شهر قستنطنيه در سال كه اين م
 ميالدي هنوز ادامه داشته و تنها پس از قتل دو پاپ كه هنوز از اين عقايد طرفداري ۵۴٣

  .  ميكردند اين تعاليم از مجموعة اعتقادات كليسا برداشته شد
 و "كارما"م حضرت مسيح ميدانند چه اگر اصل اكثر مسيحيان اعتقاد به تناسخ را مخالف تعالي

اين باشند كه شهادت حضرت مسيح سبب نجات  بهتناسخ را بپذيرند ديگر نميتوانند معتقد 
همچنين پذيرش اين اصول خداوند قادر توانا را به تماشاگر ناتواني در .  روحاني معتقدين ميگردد
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 در آئين مسيح مؤمنان به آسايش ابدي در . بازي خلقت مبدل ميكند كه مغاير تعاليم مسيح است
از اين رو جائي براي سخن از تناسخ .  اند عالم ملكوت و گناهكاران به آتش جهنم وعده داده شده

  : ذكر مضامين چند مثال از انجيل قناعت ميكنيم بهبراي اطمينان .  نميماند
براي تو .  از خود دور كنپس اگر دست و پايت سبب گناه براي تو گردد آنان را قطع كرده و "

 "بهتر است كه بدون دست و پا در حيات باشي تا با داشتن دست و پا به آتش ابدي مبتال شوي
 .)٨، آية ١٨انجيل متي، فصل (
 به آنان خواهد گفت از من دور شويد و به آتش ابدي بسوزيد كه براي شيطان و پس او"

 "مبتال شوند و آن انسان پاك به زندگي ابديپس آنان به عذاب ابدي ... هميارانش تهيه  شده 
همانگونه كه براي انسان مقدر " :و باالخره در بيان زير.  )۴۶ و ۴١ آيات ،٢۵انجيل متي، فصل (

بار قرباني  بار بميرد و پس از آن با قضاوت اعمالش روبرو شود، مسيح نيز يك شده كه فقط يك
و دوباره باز گردد نه آنكه گناه خلق را برگيرد بلكه شد تا گناه كثيري از انسانها را بدوش گيرد، 

  .)٢٧ -٢٨ آيات،٩انجيل، كتاب يهودان، فصل( "كه در انتظار اويند نجات آورد براي آنان
  

  اعتقاد به تناسخ در ميان پيروان آئين اسالم
روان در آئين اسالم نيز تناسخ و قدمت روح انساني تأييد نشده ولي گروهي از مسلمين نيز چون پي

  .  اند دو معتقد بوده ساير اديان به تناسخ و يا قدمت روح انسان و يا هر
توئي كه شب را بر روز ": وسيلة برخي به تناسخ تعبير شده هبمثٌال مضمون زير از قرآن مجيد 

توئي كه به مردگان حيات بخشي و از زندگان قبض .  چيره گرداني و روز را بر شب فائق آوري
  .  )٢٧عمران، آية  قرآن، سورة آل( "كس كه اراده كني ميرساني ئي كه رزق به هرآنحيات كني، و تو

 يكي از خصوصيات كثيري از صوفيان اسالمي اعتقاد به قدمت روح انساني بوده كه اين فكر
همچون انديشة مسيحيان اوليه كه ذكر آن شد مقتبس از فلسفة افالطونيان و نوافالطونيان بوده 

ظاهر با حديث شكوة نيي آغاز ميشود  هبوي معنوي اثر موالنا جالل الدين رومي كتاب مثن . است
كه از نيزار بريده شده و از درد هجران و فراق وطن ناله سر داده، ولي در معني حديث درد 

كند كه پس از تولد در اين عالم خاكي از بارگاه وصلت محبوب  هجران روح خويش را بيان مي
  :و آرزوئي جز بازگشت در سر ندارددور افتاده  هبابدي 

  كند  مي     شكايت    جدائيها    از    كند   مي ني   چون  حكايت بشنو  از 
  اندهناليد زن     و   مرد  نفيرم  از     اند  مرا    ببريده  تا    نيستان   كز  
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  اشتياق   درد     شرح   بگويم  تا      فراق  از حهشر شرحه خواهم سينه 
   خويش وصل    روزگار  جويد باز      دور ماند از اصل خويشهركسي كو

   ماست آن  حال  نقد حقيقت خود       اين   داستان بشنويد  اي  دوستان
  .كند كه اين حديث نقد حال خود اوست و ميبينيم كه موالنا با صراحت بيان مي

 و رسيدن به مرحلة موالنا در شعري ديگر اشاره به گذشتن از مراحل جمادي و نباتي و حيواني
 با اين توضيح كه از اين مرگها چيزي از دست نداده و اين مرگها خود سبب ترقي ،كند انساني مي

  :و نمو او بوده است
    زدم   سر   بحيوان   مردم نما  از       نامي شدم  و مردم  جمادي   از     

ز مردن كم شدم  كيپس چه ترسم     شدم  آدم    و  حيواني   از   ردم             م   
    بال  و  پر  مالئك   چون برآرم تا       بشر     از  بميرم   ديگر   حملة    

  وجهه   اال    هالك      شيء كل       وج ز   بايدم  جستن   هم  ملك ز و       
   شوم  آن نايد    وهم   اندر   آنچه     شوم    ملك  پران   ديگر  از   بار  
     راجعون      اليه     انا    گويدم      چون ارغنون م عد پس عدم گردم   
  . او شود و چون وي   در  گردد محو     شود  جو   آب چون  در   آب كوزه  

ولي از  . عنوان دليل اعتقاد وي به تناسخ و وحدت وجود گرفت هبالبته ميتوان اين شعر موالنا را 
 رشد روحاني انسان كه در تمثيل مراحل نظر ديگر ميتوان ديد كه رومي در اين شعر در باب

مرحلة انساني رسيده و سپس در عوالم حق چون  هبجمادي و نباتي و حيواني را گذرانده تا 
بررسي .  با اين تعبير بيان موالنا ارتباطي با تناسخ ندارد . مالئك آرزوي پرواز دارد سخن ميگويد

ومي به آن اشارت رفته خارج از حيطة اين  از ر وموضوع وحدت وجود كه در اين دو شعر ذكر شده
  .مقالة مختصر است

اسالم نيز چون آئين مسيح با عقيده به پاداش و عذاب اخروي در بهشت و يا جهنم و بازگشت 
 گرچه همانگونه كه قبالٌ بيان شد ،سوي حق راهي براي اعتقاد به تناسخ نميگذارد هبروح انساني 

  . از صوفيان رايج بوده استاين اعتقاد خصوصاٌ در بين گروهي 
  

  تعاليم ديانت بهائي در بارة حقيقت روح انساني و انكار نظرية تناسخ
در اين مبحث به علت خلق انسان و ماهيت روح انساني، مبدأ و مقصد روح، اختيار روح انساني، 

 توجه به عاقبت روح در عوالم الهيً علت تعلق روح به جسم و سير روح در عالم مادي، و نهايتا
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در اين مبحث روشن خواهد شد كه رد نظرية تناسخ و تواسخ نتيجة منطقي اعتقادات  . كنيم مي
  .بهائي در بارة مطالب مذكوره است

  
  علت خلق انسان و ماهيت روح انساني

نه قديم، ذاتش غير قابل  بنا به تعاليم امر بهائي روح انساني مخلوق الهي است، پس جديد است و
بارگاه ملكوت و  هببدي است، به علت حب حق خلق شده، و براي رسيدن شناخت است و ا

 كلمات مكنونة عربيعصارة اين تعاليم را درچند بند از .  جبروتش هستي يافته و هدايت شده
 : حضرت بهاءاهللا در زير زيارت ميكنيم

يت عليك يا ابن االنسان، كنت في قدم ذاتي و ازليت كينونتي، عرفت حبي فيك، خلقتك و الق"
  .              "مثالي، و اظهرت لك جمالي

  ." اثبتكةيا ابن االنسان، احببت خلقك فاحببني كي اذكرك و في لوح الحيا"
يا ابن الوجود، رضوانك حبي و جنتك وصلي فادخل فيها و التصبر، هذا ما قدر لك في ملكوتنا "

  ."االعلي و جبروتنا االسني
أبشرك فاستبشر به والي مقرالقدس أدعوك تحصن فيه لتستريح الي  النور ة يا ابن الروح ببشار"

  . "ابداالبد
 ً لي لم تركتني و طلبت محبوباً مني لتكون حبيباًيا ابن المنظر االعلي، اودعت فيك روحا"

  ."سوائي
براي درك رابطة روح با جسم انساني ابتدا مضمون فارسي بيان انگليسي جناب اديب طاهرزاده را 

  :يكنيممالحظه م
نور درون آئينه قرا ندارد بلكه از منبعي  . رابطة روح و جسم همچون ارتباط نور و آئينه است"

هنگامي كه روح .  رو شكستن آئينه تأثيري بر نور ندارد ديگر بر روي آئينه منعكس ميشود، از اين
اين خلقت .  مانند ميشود انساني با جسم وي مرتبط ميشود سبب خلق انساني با خصوصياتي بي

حضرت .  هر روحي مبدأش زمان ايجاد نطفة هر انساني است ولي روح ابدي شده و فنائي ندارد
روح انساني در عالم زمان ابتدائي دارد ولي انتهائي ندارد و براي ابد ادامه ’: عبدالبهاء ميفرمايند

.  ل كمال است  پس روح انساني ابدي است و در عوالم روحاني الهي براي ابد در حا‘.مي يابد
اين فكر حيات .  بخش براي نژاد انساني ايست تعالي  ايدهًچنين مفهومي از حيات ابدي حقيقتا
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عهد (. "آورد ابدي است كه احساس شعف و سپاسگزاري از حق توانا را در قلب هر مؤمني پديد مي
 )٧و ميثاق بهاءاهللا، ص

انواع و ماهيت روح ميفرمايند كه  در بارة )١٠٣-١٠١صص( كتاب مفاوضاتحضرت عبدالبهاء در 
القدس، و سپس خصوصيات آنها  اند، روح نباتي، حيواني، انساني، ايماني، و روح ارواح به پنج گونه

اي مركب از تركيب عناصر و امتزاج مواد  را قوه ابتدا در تعريف روح نباتي آن.  را بر ميشمرند
ز هم تفريق شود آن قوة ناميه نيز محو حاصل شده مثل قوة برق ميدانند كه چون اين اجزاء ا

 گرچه اين ،هم از امتزاج عناصر تركيب شده سپس در تعريف روح حيواني ميفرمايند كه آن.  گردد
اين قوه نيز چون اجزائش .  تر است، و روح حيواني يا قوة حساسيه ناميده ميشود تركيبي مكمل

اش تمام شود و بسوزد آن نور   فتيلهتفريق گشت محو شود،  مانند نور چراغي كه چون روغن و
سپس در شرح روح انساني ميفرمايند كه اين روح چون نور آفتاب است و جسم .  نيز محو گردد

ايشان روح انساني را نفس ناطقه و  . ايست كه فنايش اثري بر فيض آفتاب نكند انسان چون آئينه
و سبب بروز بدايع و صنايع و .  قوة كاشفة انساني ميدانند كه محيط بر جميع اشياء است

ايشان .  مشروعات عظيمه و اعمال نفوذ در وقايع مهمة تاريخ است ، و عقل قوة روح انساني است
اين روح است كه اگر كسب كماالت كند .  بينند اين روح را مختار در انتخاب عمل خير و شر مي

اما اين روح .  ت خوانندترين موجودا اشرف ممكنات گردد و چنانچه اكتساب قبائح كند پست
القدس  اگر اين روح متصف بروح ايماني كه از نفثات روح.  انساني نياز به تربيت و هدايت دارد

اسرار الهيه و حقائق الهوتيه شود و  هبوقت آسماني گردد و روحاني شود و مطلع  است گرديد آن
مبارك واسطة بين القدس در امر  روح.  هدف خلقت خويش كه لقاي حضرت حق است رسد هب

.  حق و روح انساني و رساندن انوار تقديس از شمس حقيقت به حقائق مقدسه تعريف گشته است
واسطة آن عالم وجود و ارواح انساني را  هبعبارتي قوة مظاهر ظهور است كه  هبالقدس  پس روح

  .  كنند منقلب مي
 حيوان را در روح انساني و  وجه تمايز انسان و)١٣٢ -١٣۵صص(مفاوضات حضرت عبدالبهاء در 

ولي در عين حال .  روح حيواني شريكند نفس ناطقه ميبينند زيرا انسان و حيوان در جسم و
 ًرو منطقا از اين.  كثيري از حيوانات را در قوت حواس و قدرت جسماني برتر از انسان ميدانند

بينيم انسان اكثر قواي  كه مي  در حالي،بايستي حيوانات در اين عالم بر انسان برتري جسته باشند
ايشان اين برتري انسان را نتيجة قدرت روح انساني و .  خدمت خود آورده هبطبيعت و حيوانات را 

  .نفس ناطقة وي ميدانند
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 روح انساني از كجا آمده و به كجا ميرود؟

 از طريق پيروان فالسفة افالطونيان و ، ذكر شدً آنچنانكه قبال،نظرية قدمت روح انساني
.  نوافالطونيان به مسيحيت و سپس به فالسفة اسالمي و ايراني و متصوفه منتقل شده است

لدين رومي بر اين عقيده بودند كه روح انساني از روح حق امتفكرين و پيشواياني چون جالل
همين دليل حقيقت و  هايست كه از همان جنس نور حق است، پس ب صادر شده و چون جرقه
تر اين عقايد كه  از انواع ديگر و افراطي.  او بپيوندد و با او يكي شود ه بًذات انساني ميتواند مجددا

در ميان پيروان آئين هندو ديده ميشود اين است كه هستي را تجلي ظهوري حق ميدانند، 
جات گوناگون هستي را اين اعتقاد حق در در هبنا ب.  همچون ظهور شاخه و گل و ميوه از تخم

 نهايت ظهور حق را در انسان دانند و ًمثال.  درجات متفاوت در آن منحل گشته هايجاد كرده و ب
خواري را برگزيده و  رو گياه از اين.  سپس در حيوان و آنگاه در گياهان و باالخره در جمادات

  .خوردن گوشت حيوانات را ممنوع ميدانند
ست با ا نة عربي را در بارة رابطة حق و خلق زيارت كرديم كه ممكني از كلمات مكنوب مطلًقبال

بيان مبارك اين .  اي اين بيانات سبب سوء تفاهم گردد زبان استعاره اعتقادات پيشينيان و هتوجه ب
 ً لي لم تركتني و طلبت محبوباً مني لتكون حبيباًيا ابن المنظر االعلي، اودعت فيك روحا": بود

تعلق ": حضرت عبدالبهاء در تبيين اين بيان مبارك ميفرمايند ). كنونة عربيكلمات م ("سوائي
فتاب است به اجسام مظلمه از ممكنات، و تعلق آخلق تعلق موجد است به موجود، تعلق  هحق ب

تجلي ظهوري در ... انوار آفتاب از آفتاب صدور يافته نه ظهور يافته ... صانع است به مصنوعات 
ص صرف و ممتنع و مستحيل است زيرا الزم آيد كه قدم محض بصفت حق باري تعالي نق

.  ستا حدوث متصف گردد و غناي صرف فقر محض شود و حقيقت وجود عدم گردد و اين محال
 هيعني مايتحقق به االشياء حق است و ممكنات ب.  لهذا جميع ممكنات از حق صدور يافته است

اصطالح فالسفة سلف عقل اول  ه حقيقت كليه كه بو اول صادر از حق آن . او وجود يافته است
 "... عقل اول شريك حق در قدم نگردد ... اصطالح اهل بهاء مشيت اوليه نامند  هنامند و ب

  .)١۴۵ -١۴۴صمفاوضات، ص(
در نزد اهل بهاء حق در ذات غيب منيع اليدرك خود هميشه بوده و خواهد بود و قيام و بازگشت 

حضرت عبدالبهاء در بارة دميدن روح الهي و يا .  حق قيام صدوري استارواح انساني هم بسوي 
قيام ارواح انساني به حق قيام صدوريست، و اينكه در تورات ": گذاردن در آدمي ميفرمايند وديعه
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ميفرمايد كه خداوند روحش را در آدم دميد اين روحيست كه مانند نطق است از ناطق حقيقي 
  ). ١۴٧-١۴۴صمفاوضات، ص ("م تأثير نمودهصدور يافته و در حقيقت آد

  : روح بدين قرار استةچند نكتة دقيق و ظريف ديگر در بار
و اگر الي ماالنهايه ": بفرمودة حضرت بهاءاهللا درك ماهيت و ذات روح خارج از توانائي بشر است

 عرفان او كما هو بعقول اوليه و آخريه در اين لطيفة ربانيه و تجلي عز صمدانيه تفكر نمائي البته از
منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا، لوح مال هادي قزويني، شمارة ( "حقه خود را عاجز و قاصر مشاهده نمائي

هائي از اين حقائق روح در آثار الهي بيان شده است كه در اينجا  ولي البته بفضل حق جنبه ). ٨٣
  . صورتي خالصه عنوان ميشوند هب

زمان با انعقاد نطفة جسماني بوجود  هم"فرمودة حضرت ولي عزيز امراهللا  هروح و يا نفس انساني ب
فرمودة حضرت  هو ب).  ٧١امراهللا به آالسكا، ص هاي حضرت ولي ترجمه از انگليسي از پيام( "آيد مي

مفاوضات، ( "االبد باقي و برقرار است روح انساني را بدايت است ولي نهايت نه، الي"عبدالبهاء 
نامهاي ديگري چون نفس ناطقه و قوة كاشفه نيز ياد  هوح انساني در آثار مباركه باز ر).  ١١۴ص

عقل قوة روح انساني است، روح "شده و عقل انساني يكي از قواي روح را تشكيل ميدهد يعني 
بمنزلة سراج است عقل بمنزلة انوار كه از سراج ساطع است، روح بمنزلة شجر است و عقل بمثابه 

ست، مثل شعاع آفتاب كه لزوم ذاتي شمس است ا  روح است و صفت متالزمة آنثمر، عقل كمال
مفاوضات، ( "اسرار الهيه و حقائق الهوتيه نشود هروح ايماني مؤيد نگردد مطلع ب هولي تا ب... 
ولي روح .  روح انساني بمدد قواي خمسة ظاهرة مادي ادراك كائنات جسماني كند  .)١۴٨ص

اي دارد كه عبارتند از قوة  قواي معنويه) ١۴٩مفاوضات، ص(عبدالبهاء فرمودة حضرت  هانساني ب
مخيله كه تخيل اشياء كند، و متفكره كه تفكر در حقائق امور نمايد، و مدركه كه ادراك حقائق 

اي رابط ميان قواي خمسة  اشياء كند، و حافظه كه آنچه ادراك نموده حفظ نمايد، و قوة مشتركه
  .ستظاهره و قواي باطنه ا

در بارة اين مطلب كه حيات روحاني چيست و مكان روح و عالم ملكوت كجاست حضرت 
ملكوت موقع جسماني نيست، مقدس است از زمان و مكان، جهان روحاني ": عبدالبهاء ميفرمايند

اما داخل ... روح مكان ندارد بلكه المكانست ... است و عالم رحماني، و مركز سلطنت يزداني 
صدق و صفاست،  هتقديس و تنزيه است، ب هانقطاع است، ب ه است، بمحبةاهللا ه بشدن در ملكوت

  ).١٧١-١۶٩مفاوضات، صص("جانفشانيست هو استقامت و وفاست، ب
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  توجيه شرايط جهان و روابط نابسامان جوامع بشري
ني، و  ذكر شد كه شايد اعتقاد به تناسخ براي توضيح و توجيه شرايط نابسامان در روابط انساًقبال

هاي رايج جامعة بشري، و ترس از فنا و نابودي و در نتيجه جلوگيري  عدالتي ظلم و اجحافات و بي
با عنايت به قسمتهائي از كلمات مكنونه .  از تصور پوچي زندگي انساني، ابداع و منتشر شده است

ل مذكور در و مضامين بيانات حضرت عبدالبهاء كه قبالٌ درج شد ديگر جائي براي استناد به عل
گير عالم است نياز به  ماند ولي اين مسائل فردي و اجتماعي كه گريبان تأييد اعتقاد به تناسخ نمي

  .يابد توجيهي جديد مي
 پس انسان حاصل عشق حضرت حق ،فرمودة جمال قدم علت آفرينش ممكنات حب بوده هب

اختيار است، چه كه اجبار شرط الزم در هر رابطة عاطفي حبيب و محبوب، و انسان و حق،  . است
پس روح انساني آزاد خلق شده و آزادانه و از روي اختيار .  و عشق متقابل با هم هماهنگي ندارند

درك علل مشكالت جوامع  . به محبوب ابدي خويش عشق ميورزد و يا از او دوري ميجويد
در انتخاب خوب و لهاي چند هزار ساله به همين آزادي انساني اجد بشري و اختالفات و جنگ و

  .  بد برميگردد
اعتقاد بهائي تاريخ چند هزار سالة بشر با همة فجايع و مظالمش دليل بر خودخواهي و پستي و  هب

 بلكه اين صفحات تاريخ خود نشانة اميد به آيندة درخشان نوع ،خشونت ذاتي انساني نيست
يشرفت تدريجي انسان از  در باب پ)١٣٠-١٢٩صمفاوضات، ص(حضرت عبدالبهاء .  انساني است

 هبدو پيدايش در عالم خاك ميفرمايند كه انسان در رحم كرة ارض چون نطفه در رحم مادر ب
اين حالوت و ظرافت و لطافت و هيأت و شمايل و حسن  هتدريج نشو و نما نموده، و در بدايت ب

وعيت و ماهيتش ولي در عين حال نطفة نوع ممتاز بوده نه نطفة حيوان، و ن.  و مالحت نبوده
مدنيت سبب شده كه انسان كه از بدو خلقت قابليت و استعداد اكتساب .  تغيير نكرده است

كماالت صوريه و معنويه را داشته از حالت جنگلي بيرون آمده، و چون اثمار درختان جنگلي كه 
  .ياي الهيندو باغبان عالم انساني انب.  تر شده تر و شيرين واسطة باغباني تربيت شوند لطيف هب

 ، در نيم قرن اخيرً و خصوصا،با وجود پيشرفتهاي فراوان در تمدن مادي و معنوي در دو قرن اخير
هم بسياري ازشرايط نامناسب و ناسالم  در روابط بين افراد و ملل باقي مانده و نظم بديع  باز

 فزايش روزبروزبا ا . نجات بشر آمده هآراي امر الهي براي حل همين مسائل و مصائب ب جهان
 اميد به صلح و برابري و برادري و وحدت عالم ،نقش امراهللا در پيشبرد تمدن مادي و معنوي بشر

  . انساني بيشتر خواهد شد و اين خود به اين روند سرعتي فوق تصور كنوني ما خواهد بخشيد
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  .كين همه از نتائج سحر است    باش تا صبح دولتش بدمد
  

  نساني به جسد در عالم ماديعلت و هدف از تعلق روح ا
. گروهي از پيروان آئين هندو انسان و حقيقت وجود وي و همة هستي را تجلي ظهوري حق دانند

رو معتقدند كه حقيقت انساني بايد خود را از ناپاكيهاي مادي و جسد و زندگي برهاند تا  از اين
ايف مؤمن هندو را در اين اين فلسفه اهداف و وظ و . موفق به عروج بسوي حق و يا بحق گردد

  .جهان مشخص ميكند
علت گذار روح انساني و انسان در اين ) يهود و مسيحيت و اسالم(در آثار مذهبي اديان سامي 

در فصول اول و دوم سفر تكوين كتاب تورات شرح  . اي ديگر ترسيم يافته عالم خاك بگونه
در اين متن است كه همچنين .  ستخلقت جهان و همة نباتات و حيوانات و آدم و حوا آمده ا

علت  همطابق مندرجات اين كتاب حوا و آدم ب.  شرح اعمال آدم و حوا را در باغ عدن ميخوانيم
نافرماني، و خوردن ميوة درخت ممنوعه، و يافتن قوة درك خوب و بد، مورد غضب حق قرار 

اين اعتقاد با .  يابند كن ميگرفته و براي تنبيه از بهشت رانده شده، و بصورت تبعيد در زمين مس
پس .  تغييراتي در متون مذهبي و فلسفي و هنري پيروان اين اديان بازتابي مؤثر داشته است

اي زندان تشبيه گشته كه از آن گريزي نيست و هر فردي ناچار است  حيات مادي در عمل بگونه
  .  دورة اين زندان خود را بگذراند

من درد : خداوند خطاب به زن فرمود": وا در ارض چنين استمتن حكم تبعيد و تنبيه آدم و ح
هميشه در اشتياق شوهرت خواهي  . زايمان و فغانت را بيشتر ميكنم و بارداريت با درد خواهد بود

  .  بود و او صاحب تو خواهد بود
چون به حرف همسرت گوش دادي و از ميوة درخت ممنوعه : و خداوند خطاب به آدم فرمود

با زحمت و مشقت روزي خود را تا آخرالحيات از .  ن بخاطر تو مورد غضب من استخوردي زمي
با .  آرد و گياهان وحشي براي خوراكت بروياند زمين براي تو خار و خس ببار.  زمين برگيري

  )١٩ -١۶فصل دوم سفر تكوين تورات، آيات ( ".خاك برگردي هعرق جبينت نان خود را درآوري تا ب
حافظ شيرازي .  اند همان معاني تعبير گشته ه بًات در آيات قرآنيه نيز آمده و غالبااين مفاهيم تور

  :زبان حال عموم ميگويد هدر اين باره ب) ديوان حافظ(
  آزادم  جهان  دو  از هر   و عشقم بندة   گفتة  خود  دلشادم فاش ميگويم و  از  

   افتادم   چون ادثهح    دامگه  درين كه  طاير گلشن قدسم  چه دهم  شرح فراق
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  آبادم  خراب   دير  اين   در  آورد  آدم   من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
  )ديوان حافظ: (و باز رندانه ميگويد

  . اگر من به جوي نفروشممناخلف باش   پدرم روضة رضوان بدو گندم بفروخت
يفيت زندگي و اين برداشت منفي از حيات مادي روح عواقب وخيمي در درك هدف حيات وك

.  اين اديان داشته است كه تفصيل آن خارج از موضوع اين مقاله است هروابط انساني معتقدين ب
در نهايت غرابت است و "فرمودة حضرت عبدالبهاء  هظاهر خوانده شود ب هاصل داستان چنانچه ب

ص عاقلي شخ هرا ب اگر اين ظواهر اين حكايات... عقل در قبول و تصديق و تصور آن معذور 
لهذا اين حكايت آدم و حوا و تناول شجره و خروج از ... نسبت دهند البته عموم عقال انكار كنند 

  .  )٨٩مفاوضات، ص( ". رموز است و از اسرار الهيه و معاني كليه و تأويل بديعه داردًجنت جميعا
ه در پي يافتن پيروان اولية حضرت مسيح ك . اين داستان در بين مسيحيان كاربردي تازه يافت

پذير براي علت شهادت و مرگ زودرس موالي خود بودند ظاهر اين داستان تورات را  توجيهي عام
مسيحيان خطا و نافرماني آدم و حوا را به گناه اوليه تعبير و .  اي براي نيت خويش يافتند وسيله

كار و مستوجب عقوبت  اين علت همة نسلهاي آيندة بشر را از آدم و حوا گناه هتفسير نمودند و ب
اعتقاد آنان فقط شهادت و قرباني تنها فرزند خداوند ميتوانست خشم وي را فرو  هبنا ب . ديدند

  .  نشاند و گناه اولية فرزندان آدم و حوا را بشويد
برخورد مسيحيان و كليسا با بسياري از مسائل اجتماعي در طول تاريخ ناشي از اين برداشتها از 

 تصور آنكه ،ارزشي زندگي مادي  اعتقاد به بيبه عنوان مثال،.   تكوين بودهاين داستان سفر
اي نبوده و نيست،  غيرمسيحيان را جز بار گناه در اين جهان و پاداش جهنمي در عالم ديگر توشه

 گروهي از ،با اين اعتقاد.  را ميتوان نام بردپايمالي حقوق زنان و ندادن نقشي شايسته به نسوان 
.  ها جاي گرفتند  در كلية ادوار ترك دنيا نمودند و در صومعه، چه مرد و چه زن،مسيحيان

 متصوفه را گرفت تا آنجا كه به دنيا پشت كرده ًهائي از اين طرز تفكر دامن اسالم و خصوصا جنبه
  .و زاوية خانقاه را بر مجلس درس و علم ترجيح دادند

لي بشر هميشه نياز به تعليم و تربيت داشته و اعتقاد اهل بهاء علت خلقت انسان عشق بوده و هب
صورت تدريجي از  هاين تعليم و تربيت ب . خواهد داشت تا شايستة رسيدن به بارگاه حق شود

اي از عشق حق است كه خلقش  طريق ظهور انبياء و رسل به انسان رسيده و اين نيز خود نشانه
: ر خويش را اينچنين بيان ميفرمايندحضرت بهاءاهللا هدف از ظهو . حال خود نگذارده هرا ب

مقصود اين عبد از حمل شدائد و باليا و انزال آيات و اظهار بينات اخماد نار ضغينه و بغضاء بوده "
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كتاب ( ".آسايش حقيقي فائز گردد هنور اتفاق منور گردد و ب هكه شايد آفاق افئدة اهل عالم ب
  )۴١٢عهدي، ادعية حضرت محبوب، ص

جهت عصيان و  هقاد به تبعيد آدمي و يا روح انساني را از بهشت به عالم خاك بآئين بهائي اعت
كسب كماالت از طريق سير و  هنافرماني از حق رد ميكند و بجاي آن اصل نياز روح انساني را ب

جمال قدم در بندي از كلمات  . پذيرد سلوك در اين جهان مادي با تعلق به جسمي عنصري مي
كاربردن كلمات و لغات مرتبط با اعتقادات پيشينيان تبيين و تفسيري زيبا  همكنونة فارسي ضمن ب

از خلقت و هدف آن و نقش حق در حمايت و حراست و هدايت اين اشرف مخلوقاتش ارائه 
مصاحبت دوست حقيقي و  اين بيان در ضمن گوياي شكوة ايشان از غفلت بشر از . ميفرمايند

هاي عدم بودي و ترا بمدد   در باديه-اي پسر وجود": باشد يانهماك وي در بازي آب و گل نيز م
تراب امر در عالم ملك ظاهر نمودم و جميع ذرات ممكنات و حقائق كائنات را بر تربيت تو 

 چنانچه قبل از خروج از بطن ام دو چشمة شير منير براي تو مقرر داشتم و چشمها براي ،گماشتم
ا نمودم و بصرف جود ترا در ظل رحمتم پروردم و از جوهر حفظ تو گماشتم و حب ترا در قلوب الق

فضل و رحمت ترا حفظ فرمودم و مقصود از جميع اين مراتب آن بود كه بجبروت باقي ما درآئي 
و قابل بخششهاي غيبي ما شوي و تو غافل چون بثمر آمدي از تمامي نعيمم غفلت نمودي و 

موش نمودي و از باب دوست بايوان دشمن مقر بگمان باطل خود پرداختي بقسمي كه بالمره فرا
  ) ۴۴١ -۴۴٠ادعية حضرت محبوب، صص( ".يافتي و مسكن نمودي

حكمت ظهور ": حضرت عبدالبهاء در حكمت ظهور روح انساني در جسد در عالم مادي ميفرمايند
و كند، زيرا سير  روح در جسد اينست، روح انساني وديعة رحمانيست، بايد جميع مراتب را سير

 انسان چون در اقاليم و ممالك ًمثال . حركت او در مراتب وجود سبب اكتساب كماالت است
بهمچنين روح ... مختلفه بقاعده و ترتيب سير و حركت كند البته سبب اكتساب كمال است 

انساني چون سير در مراتب وجود كند و دارندة هر رتبه و مقام گردد حتي رتبة جسد، البته اكتساب 
اين هدف انسان در حيات مادي نيز چون عوالم الهي   بنابر) ١۴٢مفاوضات، ص (". نمايدكماالت

هاي  حضرت عبدالبهاء با توجه به جنبه.  حصول تربيت در كلية شئون انساني و روحاني است
اشرف موجودات انسان است، انسان در نهايت رتبة جسمانيست ": مختلف وجود انساني ميفرمايند

يعني نهايت نقص است و بدايت كمال، در نهايت رتبة ظلمت است و در . اتو بدايت روحاني
و مقصود از مربي اينست كه نفوس بشريه  . جنبة حيوانيت دارد و جنبة ملكيت... بدايت نورانيت 

  پس حيات )١۶۵مفاوضات، ص (".را تربيت بكند تا جنبة ملكيت بر جنبة حيوانيت غالب شود
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انسان آيت كبراي ": فرمودة مبارك ه ترقيات انساني و روحاني و بانساني دانشگاهي است براي
پس اگر در .   زيرا جميع اسرار كائنات در انسان موجود است، يعني كتاب تكوين است،الهي است

مهبط الهامات رباني ... ظل مربي حقيقي بيفتد و تربيت شود جوهرالجواهر گردد، نوراالنوار شود، 
و چون ... روم بماند مظهر صفات شيطاني گردد، جامع رذائل حيواني شود و اگر چنانچه مح . گردد

زيرا كماالت ... وقت ديگر ترقي در مراتب كماالت دارد  اشرف مقامات عالم انساني رسد آن هب
و چون كماالت انسانيه غيرمتناهي است پس بعد از صعود از اين عالم ... انسانيه غيرمتناهيست 
    ) ١۶۶مفاوضات، ص( ". تواند نمودنيز ترقيات در كماالت

از بيانات اخير روشن ميشود كه تعلق روح انسان به جسمي عنصري در طول حيات عين فضل و 
مقصد ديگر از .  موهبت و عنايت و رحمت حق در تربيت و تنزيه و تكميل روح انساني است

يت عوالم روح را در خود اي نوران حيات عنصري تقليب و تنزيه اين جهان مادي است تا چون آئينه
آراي حضرت بهاءاهللا تقليب اين عالم خاك و  اهداف نظم بديع جهان يكي از.  منعكس سازد

  .تمدن مادي است كه شرح آن خارج از مطلب اين بررسي است
  

  عاقبت روح انساني پس از مرگ جسماني
 رسيده و "ياما" به بارگاه ً بيان شد كه بنا به متون اولية آئين هندو روح درگذشتگان نهايتاًقبال

پيوست و در  پس از سنجش اعمال در صورت خير براي ابد به گروه ارواح پاك پيشينيان مي
 . همين اعتقاد با تغييراتي در اديان سامي نيز وجود دارد. صورت شر به قبيل ارواح شروران

 سمي مردگان و در آئين اسالم و مسيحيت روز رستاخيز به روزي موعود براي قيام جًخصوصا
كس پاداش اعمال نيك و يا بد خود  سنجش خطا و صواب خلق اختصاص يافته كه در غايت هر

تأثيرات تعاليم آئين زردشت نيز بر اعتقادات .  را براي ابد در فردوس و يا دوزخ دريافت ميكند
 موضوع . ذكر است مسيحيان و مسلمانان در مورد روز رستاخيز و حيات پس از مرگ درخور

بهشت و جهنم از مضامين محكمات كتب عهد جديد و قرآن مجيد در ميان اكثر مؤمنين اين 
اديان شناخته ميشود و كتب محققين و معلمان اين اديان در شرح و بسط جزئيات اين دار آخر 

  .اند جائي براي كنجكاوي باقي نگذارده
مين در آثار مقدسه و كتب امر مبارك در اين زمينه نيز خط بطالن بر ظاهرنگري به اين مضا

در بسياري از الواح مباركه عوالم روحاني الهي نامحدود و نامتناهي خوانده .  كشد علماي اديان مي
آن عوالم نداريم  هاند، گرچه ما در اين حيات آگاهي ب  كل طائف اين عالم ماديًاند و عموما شده
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 در لوحي رابطة اين عوالم را چنين بيان حضرت بهاءاهللا . )٢٠، ص۴حضرت بهاءاهللا، مائدة آسماني، ج(
منتخباتي از آثار ( "فرق اين عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم است": ميفرمايند

 هتا زماني كه جسم انساني قدرت حفظ حيات دارد رابطة تعلق روح ب.  )٨١حضرت بهاءاهللا، شمارة 
سير روحاني خويش ادامه  ه ميگردد و روح بخاك باز هدر غير آن جسم ب جسم ادامه دارد و

بقاي  هروح غير جسد است و بقايش مربوط ب": حضرت عبدالبهاء در اين باره ميفرمايند.  ميدهد
اقتدار و نفوذش مانند  جسد نيست بلكه روح در نهايت عظمت در عالم جسد سلطنت نمايد و

 يابد و يا بشكند از شعاع آفتاب محروم فيض آفتاب در آئينه ظاهر و آشكار گردد و چون آئينه غبار
 ايشان به دو نوع ادراك روح انساني در حيات عنصري بشر اشاره ) ١۶٢مفاوضات، ص( ".ماند

ميفرمايند، يكي ادراك از طريق قواي محسوسات انساني چون چشم و گوش كه در حقيقت 
 صورت ً قوا و مستقيمابيننده و شنونده روح است؛ و نوع ديگر كه اين ادراك بدون واسطة اين

اين خود دليل ديگري است بر .  )١۶٢-١۵٩مفاوضات، صص (ميگيرد، چون ادراكات در عالم رؤيا
مرض جسد  هروح انساني بر حالت واحده است نه ب"فرمودة مبارك  هب.  استقالل روح از جسم

گردد نه نه عليل شود، نه ضعيف گردد، نه حقير .  صحت جسم صحيح گردد همريض شود و نه ب
 هپس معلوم و محقق گشت كه روح غير از جسد است و بقايش مشروط ب.  خفيف شود، نه صغير

  . "بقاي جسد نيست
و اما پس از مرگ روح انساني چه سرنوشتي دارد؟ در آثار امر مبارك اشارات فراواني به حاالت 

و اينكه سؤال نموديد ": جمال قدم در لوحي ميفرمايند.  ارواح پس از ترك تعلقات جسماني گشته
كجا راجع ميشود، اگر به حق منسوب است به رفيق اعلي راجع، لعمراهللا  هروح بعد از خراب بدن ب

شود كه جميع السن و اقالم از ذكرش عاجز است، هر نفسي كه در امراهللا ثابت  به مقامي راجع مي
عالم و صنايع   ماية ظهورو راسخ است بعد از صعود جميع عوالم از او كسب فيض مينمايند، اوست

در خمير مالحظه نمائيد كه محتاج .  او، و اشياء ظاهره در او، به امر سلطان حقيقي و مربي حقيقي
منتخباتي از آثار حضرت ( "است به مايه، و ارواح مجرده ماية عالمند، تفكّر و كن من الشاكرين

اي  از خروج از بدن بقدرت و قوت و غلبهبعد "و چنان ارواحي بفرمودة مبارك .  )٨٢بهاءاهللا، شمارة 
ظاهر كه شبه آن ممكن نه، و ارواح لطيفة طيبة مقدسه بكمال قدرت و انبساط بوده و خواهند 

  . )٨٠منتخباتي از آثار حضرت بهاءاهللا، شمارة ( "بود
 ...": ايشان در لوحي به چند مطلب در بارة حاالت روح انساني در عوالم الهي اشاره ميفرمايند

اينكه سؤال از بقاي روح نمودي اين مظلوم شهادت ميدهد بر بقاي آن، و اينكه سؤال از كيفيت 
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انبياء و مرسلين محض هدايت .  آن نمودي انه اليوصف و الينبغي ان يذكر اال علي قدر معلوم
اند، و مقصود آنكه عباد تربيت شوند تا در حين صعود با كمال  خلق به صراط مستقيم حق آمده

ايشانند ماية وجود و علت عظمي از براي ... ديس و تنزيه و انقطاع قصد رفيق اعلي نمايند تق
سبب و  كمال ظهورات و صنايع عالم، بهم تمطرالسحاب و تنبت االرض، هيچ شيء از اشياء بي

بعد از صعود بين يدي اهللا ... علت و مبدأ موجود نه، و سبب اعظم ارواح مجرده بوده و خواهد بود 
اين بقاء بقاء زماني است نه بقاء ذاتي،  . ضر ميشود به هيكلي كه الئق بقا و الئق آن عالم استحا

چه كه مسبوق است بعلت، و بقاء ذاتي غير مسبوق، و آن مخصوص است بحق جل جالله طوبي 
   ). ١۶۴مجموعة الواح مباركة حضرت بهاءاهللا، لوح عبدالوهاب، ص( "للعارفين

حضرت .  عناوين مختلف ذكر بقاي روح و مجازات و مكافات آمده است هدر كتب همة اديان ب
 و "يك نوع ثواب و عقاب وجودي": عبدالبهاء اين مجازات و مكافات را به دو نوع تقسيم ميكنند

اين نعيم و جحيم وجودي در جميع عوالم الهيه است چه اين " و ميفرمايند كه "اخروي"ديگري 
 . "تي، و حصول اين مكافات سبب وصول بحيات ابديه استعالم و چه عالم روحاني ملكو

بفرمودة مبارك كسب كماالت و فضائل در اين جهان سبب تولد روحاني و نزديكي به حق و 
جنت حقيقي در اين جهان است، و بالعكس انهماك در شهوات و شؤن نفس و هوي و صفات 

و در بارة مكافات .  اين عالم استاعظم عقوبات و سرنگوني در نيران در. ظلماني در اين جهان
و حصول آرزوي دل و جان و لقاي رحمن در ... نعم و الطاف روحاني است ": اخروي ميفرمايند

محروميت از عنايات خاصة الهيه و مواهب الريبيه و سقوط در " و عذاب اخروي "جهان ابدي
لو بعد از موت باقيست اسفل دركات وجوديه است، و هر نفسي كه از اين الطاف الهي محروم  و

  )١۵٨ -١۵٧مفاوضات، صص (".ولي در نزد اهل حقيقت حكم اموات دارد
و اما چه عواملي در عوالم روحاني سبب كسب فيوضات و ترقي روح و لقاي رحمن ميشود؟  

اي از امورات  بفرمودة حضرت عبدالبهاء، در حيات مادي انسان داراي اختياري نسبي و در پاره
ال خيريه و افعال شرّيه است، و در اموري چون خواب و ممات و عروض امراض خويش چون اعم

ل است، و در امور ئودر امور اختياري انسان مس.   مجبور استًو انحطاط قوي ارادة انساني نسبتا
ولي در عين حال هر عمل انساني چه خير و چه ناصواب موقوف بمدد  . اجباري غيرمسؤل

  )١٧۶-١٧۴مفاوضات، صص(.   نرسد نه بر خير مقتدر و نه بر شرّ تواناپروردگار است، چه اگر مدد
 در عوالم ديگر . خلق و الزمة عشق است ه بيان شد كه اين اختيار نسبي از عنايت حق بًقبال

دليل اول بر اين مطلب .  الهي نيز اين اختيار نسبي روح انساني در انتخاب خير و شرّ ادامه دارد
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تر و شديدتر در كار خواهد بود، چه  درجاتي بس لطيف هعوالم روحاني بشرط عشق است كه در 
كه روح انساني در عوالم ملكوت از مشاغل فريبندة آب و گل كه مناسبت با جسم مادي او دارد 

و دليل ثاني بيان حضرت عبدالبهاء است كه ميفرمايند در عوالم روحاني نيز انسان  . دور است هب
اين مضمون  . تضرّع و رجا طلب مغفرت كند هه براي ترقي روحاني خويش برا دارد ك توانائي آن

اند ولي البته در حق  در رابطه با امكان ترقي براي كساني است كه در گناه و عدم ايمان مرده
 بيان مبارك اين. نيكوكاران نيز صادق است، و اين نشانة اختيار روح انساني در عوالم الهي است

ر اينجا قوه داريم كه در حق اين نفوس دعا كنيم همين طور در عالم ديگر چنانچه ما د": ستا
آيا جميع خلق آن عالم مخلوق خدا .  هم كه عالم ملكوت باشد همين قوه را دارا خواهيم بود

همچنانكه دراينجا ميتوانند بتضرّع اقتباس انوار .  پس در آن عالم هم ميتوانند ترقي كنند.  نيستند
پس چون نفوس .  ا هم ميتوانند طلب غفران نمايند، بتضرّع و رجا اقتباس انوار كنندنمايند در آنج

در اين عالم بواسطة تضرّع و ابتهال يا دعاي مقدسين تحصيل ترقي مينمايند بهمچنين بعد از 
الخصوص چون مظهر شفاعت مظاهر  فوت نيز بواسطة دعا و رجاي خود ميتوانند ترقي كنند، علي

  )١۶۴مفاوضات، ص( ".مقدسه گردند
: ايشان در بياني ديگر شرايط و وسائط ديگر ترقي ارواح را در عوالم ملكوت روشن ميفرمايند

ترقي روح انساني بعد از قطع تعلق از جسد ترابي در عالم الهي يا بصرف فضل و موهبت رباني، "
ات عظيمه كه بنام و يا بطلب مغفرت و ادعية خيرية سائر نفوس انساني، و يا بسبب خيرات و مبر

اطفالي كه پيش از بلوغ صعود نمايند يا قبل از وعده از رحم سقوط ... او مجري گردد حاصل شود 
اين اطفال در ظل فضل پروردگارند چون سيئاتي از آنان سر نزده و باوساخ عالم طبيعت ... كنند 

مفاوضات، ( ".آنها شوداند، لهذا مظاهر فضل گردند و لحظات عين رحمانيت شامل  آلوده نگرديده
  )١۶٩ص

يك از  كاربرد صحيح اين اختيار نسبي روح انساني كه هدية حق است براي هر انساني در هر
ست كه انسان ا  شايسته آنهفت واديمضمون كلي كتاب  هبنا ب.  عوالم الهي سؤالي است بجا

اي از خود  د كه گوئي اراده ارادة خويش را با ارادة حق آنچنان منطبق و همنوا و سازگار سازًنهايتا
و اين مفهوم حقيقي فناء في اهللا و بقاء باهللا در امر .  ندارد، و در او جز ارادة حق حكمفرما نيست

اين مرحلة ترقي روحي  هست كه با رسيدن با اميد و هدف غائي هر روح پاكي آن.  مبارك است
حركت آيد و در انوار  هم ارادة او بدر اين عالم و در عوالم حق چون برگي آزاد از تعلق، با نسي

اين است پاسخ .  افشاني و پايكوبي بسوي او اوج گيرد رقص و دست هاي ب عشق او چون ذره
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منتهاي حق، و اين است معني وصلت روحاني و  عشق بي شايستة روح انساني به هدية اختيار و
   و تواسخ در عالم مادي ميماند؟آيا پس از اين جائي براي اصرار بر تناسخ.  اتحاد با محبوب ابدي

در خاتمه براي اطمينان خاطر بيان حضرت عبدالبهاء را در رد عقيدة به انواع تناسخ و تواسخ را در 
ما را مقصد بيان "ايشان ابتدا ضمن ذكر اين مطلب مهم كه .  اينجا زينت اين مقاله ميكنيم

بندي و خالصه   تناسخ را تقسيم فرق معتقدين به" توهين عقايد ملل ديگر نيست،حقيقت است
سو نشانة تنوع در اين عقايد است، و از سويي ديگر احاطة پاسخ ايشان به  ميفرمايند، كه از يك

پس بدان كه تناسخيان بر دو ": اين عقايد غامض است كه تا حدودي در اين مقاله عرضه گشته
 لهذا برآنند كه انسان بتناسخ و قسمند، قسمي معتقد بعقاب و ثواب معنوي در عالم اخروي نيستند،

رجوع باين عالم مجازات و مكافات بيند، و نعيم و جحيم را حصر در اين جهان دانند، و بجهان 
 بر دو قسمند، بعضي برآنند كه انسان گاهي در رجوع باين ًو اين فرقه ايضا . ديگر قائل نيستند

 حمل عذاب اليم از عالم حيوان دوباره عالم بصورت حيوان درآيد تا مجازات شديده بيند و بعد از
و قسم ديگر برآنند كه از عالم انسان بعالم انسان رجوع .  بعالم انسان آيد و اين را تواسخ گويند

و هر دو فرقه .  كند و در رجوع ثواب و جزاي زندگاني اول مشاهده نمايد، و اينرا تناسخ گويند
 اهل تناسخ بعالم اخروي قائل و تناسخ را زيگر او فرقة د.  بجهاني غير اين جهان قائل نيستند

واسطة تكامل شمرند كه انسان بذهاب و اياب و در اين جهان بتدريج كسب كماالت نمايد تا 
يعني نفوس تركيب از ماده و قوتند، ماده در بدايت يعني دور اول ناقص .  آنكه بمركز كمال رسد

د و صفا و لطافت حاصل كند تا مانند آئينه شفاف است و چون مكرر باين عالم آيد ماده ترقي نماي
اين است مسألة اهل .  گردد، و قوت كه عبارت از روح است بجميع كماالت در آن تحقق يابد

  دالئلي كه ايشان در رد )٢٠٢-١٩۶صص ،مفاوضات عبدالبهاء (". بيان شدًتناسخ و تواسخ مختصرا
ذكر چند مورد از آنها  هن و متنوع است و فقط بتناسخ و تواسخ در مفاوضات ذكر ميفرمايند فراوا

  .در اينجا كفايت ميشود
ايشان ابتدا اشاره ميفرمايند كه تكرر در عالم ملك كه آئينة عوالم ملكوت است وجود ندارد زيرا 

الوجود مشابه و مطابق و مماثل و بدون  اگر خزائن وجود مملو از دانه گردد دو دانه را من جميع"
چون برهان توحيد در جميع اشياء موجود و وحدانيت و .   البد فرق و تمايزي در ميانامتياز نيابي

فردانيت حق در حقائق جميع كائنات مشهود پس تكرر تجلي واحد ممتنع و محال، لهذا تناسخ و 
تكرر ظهور روح واحد بماهيت و شؤون سابق در اين جهان تجلي واحد است، و اين مستحيل و 



  مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ در اديان سالفه و در آثار ديانت بهائي                ٩سفينة عرفان  دفتر  

153 

 ميفرمايند كه روح انساني نيز كه از كائنات ملكوتيه است تكررش در مقامي از آنگاه.  "غيرممكن
  .  مقامات چه در قوس نزولي و چه در قوس صعودي ممتنع و محال است

ها را ظاهر   همان اشجار همان برگها و ميوهًبايد توجه نمود كه ايشان آمدن فصول را كه ظاهرا
 همان برگ و ميوة پارسال نميدانند، ً  دقيقارا يوة امسالميكنند تكرر نوعي گويند، يعني برگ و م
ديگر آنكه ايشان تكرر و .   است كه باز آمده"نوعيت"بلكه معتقدند كه از تركيب عناصر جديده 

بر فرض تصديق اين "عالم ناسوتي را سبب تغيير ماهيت و مورث كماالت نميدانند،  هرجوع ب
ن نه، زيرا جوهر نقص به عود و رجوع حقيقت كمال مطلب، در تجدد و عود تغيير ماهيت ممك

  ."شجرة زقوم آنچه تكرر يابد ثمر شيرين ندهد... نگردد 
قدري اين جهان ناسوت در مقايسه با عالم ملكوت اشاره كرده و دليل ديگري  ايشان آنگاه به بي

 بعد از نجات از عالم ناسوتي را چندان قدر و مزيتي نه كه انسان": بر رد تناسخ عرضه ميفرمايند
اين قفس دوباره آرزوي آن دام نمايد، بلكه بفيض ابدي استعداد و قابليت حقيقت انسان بسير در 

و رجوع روح بعد از صعود منافي حركت ... و رجوع  مراتب وجود ظاهر و عيان گردد نه به تكرر
حم دوباره بعالم رحم مانند آنست كه انسان بعد از خالصي از عالم ر... طبيعي و مخالف نظم الهي 

تصور حصر وجود در "ايشان پيداشدن اين عقايد را در گروهي از تناسخيون به علت  . "رجوع كند
اگر عوالم الهي به اين عالم " ميدانند، و ميفرمايند كه "هاي الهي اين جهان فاني و انكار جهان

 مانند عقول قصيرة ...جسماني منتهي گردد ايجاد عبث شود بلكه وجود ملعبة صبيان گردد 
فالسفة سلف مثل بطلميوس و سائرين كه چنين اعتقاد و تصور مينمودند كه جهان حيات و وجود 
محصور در اين كرة ارض است و اين فضاي نامتناهي وجود محصور در طبقات تسعة آسماني و 

  ."مالحظه نمائيد كه چقدر فكرشان قصير و عقولشان ضعيف بود.  جميع فارغ و خالي
را دليلي بر تناسخ ميدانند و آن نظر  اي آن  به موضوع رجعت انبياء اشاره نموده كه پارهً نهايتاو 

در كتب مقدسه و صحف الهيه ذكر رجعت موجود ولي ": نادرست را نيز چنين اصالح ميفرمايند
جوع زيرا مقصود انبياي الهي از رجوع ر.  نادانان پي به معاني آن نبردند و تناسخ گمان نمودند

در انجيل .  ذاتي نيست، بلكه رجوع صفاتي است، يعني رجوع مظهر نيست رجوع كماالتست
ميفرمايد كه يحيي بن زكريا حضرت ايلياست، از اين بيان مراد رجوع نفس ناطقه و شخصيت 
حضرت ايليا در جسد حضرت يحيي نه، بلكه مراد اينست كماالت و صفات حضرت ايليا در 

  ."ور نمودحضرت يحيي جلوه و ظه
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براي تبرك با اين بيان جمال قدم در وصف خلقتش آنچنانكه در كلمات مكنونه آمده اين بحث را 
  :خاتمه ميدهيم

حجاب غفلت را خرق .   تو شمس سماء قدس مني، خود را بكسوف دنيا مياالي–اي دوست "
  ."ارائيپرده و حجاب از خلف سحاب بدرآئي و جميع موجودات را بخلعت هستي بي كن تا بي
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