
 

  
  

  

  
  
  

 جستاري در چيستي و چگونگي مسخ انسان
   محمدتقي شاكر اشتيجه
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  مقدمه
كه گيري آن، و مراحل شكلعد جسماني او افزون بر ب اه قرآن انسان داراي دو ساحت است؛از نگ

 در آياتي از قرآن كريم به تصوير كشيده شده، به ساحت ديگر انسان نيز توجه ويژه شده است
در بينش اسالمي، حقيقت انسان را روح جاودانه او تشكيل  .)9، ؛ سجده12-14، منونؤم: به ك.ر(

بينش . انساني نقش ندارد ولي در حقيقت ،عمل براي روح استابزار دهد و جسم گرچه مي
كند كه از نگاه اين پرسش را مطرح مي ،1بنيادين قرآن درباره انسان و پيوند و هويت الهي او

چه  ،2انگاري خداستقرآن فراموشي خويشتن خويش و ساحت اصلي انسان كه در تالزم با فرع
آيا دگرگوني ژرف روحي انسان ممكن است عاملي براي  ؟آوردوجود ميتحول و تغييري در او به

ديدار شدن تحوالت جسماني باشد و انساني كه در باطن، هويت و اصالت خويش را از دست داده پ
آيا عالوه بر تغيير جسماني،  نيزاست، دگر شدن مادي و ظاهري براي او امري قابل تحقق است؟ 
پرسش و كنكاش در پذير است؟ دگرگوني كامل روحي و تبديل روح انساني به روح حيواني صورت

را نمايان  گيرد و ضرورت آني انسان، مراتب و منازل متفاوتي از ساحت او را دربر ميدگرگون
كه راهيابي به انجامد بررسي اين مسائل به آشكار ساختن حقايق مهمي در انسان مي. سازدمي

ي اصرار بر انحراف و عدم پذيرش حقيقت و مسائلي از موضوع پر همانند چراي االتي ديگرؤپاسخ س
  .  سازدرا هموار مي از معادرمز و ر

   شناسي مسخواژه
ونه خاصي از گمفيد و  بوده عوض شدن و تحويل در شكل و صورت معنايبه »مسخ«واژه 

اقبح "منظور با قيد ابن .)206ص ،4ج ،1410؛ فراهيدي، 768، ص1412 راغب اصفهاني،( دگرگوني است

 .)55، ص3، ج1414 منظور،ابن( نده استتغيير خاص را در تبيين واژه مسخ گنجا ايهگون "منها
شده مطرح با توجه به قيد. اندگونه خُلقي و خَلقي دانسته بيشتر ارباب لغت مسخ را داراي دو

و دگرگوني است كه در آن صورت و مسخ نوعي خاص از تغيير  توان گفتمنظور ميتوسط ابن
                                                               

 ).156بقره، ( »گرديم بازمى او سوىبه و خداييم آنِ از ؛ ماراجِعونَ إِلَيه إِنَّا و للَّه إِنَّا«. 1

 گرفتار خودفراموشى به را آنها نيز خدا و كردند فراموش را خدا ؛الْفَاسقُونَ هم أُولَئك أَنفُسهم فَأَنسئهم اللَّه نَسواْ«. 2
 ).19حشر، ( »ندافاسقان آنها ؛كرد
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؛ 330، ص4ج ،1364اثير، ابن( ديابتر تحول ميتر و پستلقت از حالت اصلي به صورتي زشتخ

   .)573، ص2، ج1375 طريحي، ؛437، ص8ج تا،بي ؛ طوسي،537تا، صبي فيومي،

  :يادكرد مسخ در كالم انديشمندان اسالمي به دو گونه است
  .كه ويژه صورت و طبيعت ظاهري است ،مسخ عيني يا جسمي. 1
القي پست و صفاتي ناپسند گردد مسخ اخالقي يا دروني؛ به اين معنا كه انسان داراي اخ. 2

 مصـطفوي، ( شـود تشبيه  - همانند كلب و خنزير -ها و از همين رو به حيواناتي داراي اين ويژگي

 .)257، ص6، ج1371قرشي، ؛104ص ،11ج ،1360

  قرآن و مسئله مسخ  
  على نَاهملَمسخْ نَشَاء لَو و« :در قرآن كريم تنها در يك مورد از واژه مسخ استفاده شده است

هِمكَانَتا مواْ فَمتَطَعا اسيضم ونَ لَا ورْجِعبه و[ كنيم مى مسخ خود جاى در را آنها ،بخواهيم اگر و ؛ي 
 »برگردند عقب به يا دهند ادامه را خود راه نتوانند تا ]سازيم مى مبدل روح بى هايى مجسمه

گر ها حقايقي را بيان كرده كه حكايتانسان اما در چهار مورد درخصوص گروهي از ؛)67، يس(
؛ 60، مائده :به ك.ر( هاي تحقق مسخ استجلوهبيانگر و  هدبول آنها به حيوان تغيير ماهيت و تبد

اين آيات نمايانگر آن است كه اين مسئله پيوندي وثيق  .)65، ؛ بقره154و47، ؛ نساء163- 166، اعراف
  .ائيل دارداسربا رويكرد و عملكرد گروهي از بني

اند كه جز در برابر لذات و نمايد كه آنها امتي بودهاسرائيل روشن مي هاي بني حيله دقت در
وجـه بـه   هـيچ انـد و بـه  ها در پذيرفتن توحيد بودهترين امت كماالت مادي تسليم نشده و لجوج

اده همين خصلت و خوي ايشان باعث شد كـه عقـل و ار  . آوردند نميايمان حس  يحقايق ماورا
هرچنـد كـه    -پرستي صـحيح بدانـد   د حس و ماده باشد و هرچه را مادهآنها تحت فرمان و انقيا

نتيجـه ايـن پسـتي و    . قبول كنند و تنها سخني را كه حس تصديق كند، بپذيرنـد  - حق نباشد
، 1 ، ج1417 ي،طباطبـاي ( اين شد كه در گفتار و كردار خود دچار تناقض شـوند  نيزشان فكريكوته

در نتيجه، جريان تشريع حكم ممنوعيت صيد، منجر به لعنت گروهي از ايشان و مسـخ   .)210ص
  .)369-370، ص12 همان، ج(شدن طايفه ديگرشان شد 
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، كردنـد مـي از طريق صيد ماهي امرار معاش  براساس گزارش قرآن، گروهي از يهود كه عمدتاً
جز روزهاي شنبه، در ديگـر  هماهي ب اي كه خداوند متعال مقرر فرموده بود، جهت صيدطبق برنامه

امـا  . به عبادت خداوند مشغول باشندكه روزهاي هفته آزاد بودند و در روز شنبه براي آنها الزم بود 
با وجود آگاهي كامل از اين حكم، با مكر و حيله توان خود را در روزهاي شنبه نيز جهت صيد آنها 

مدعي بودند كه ما از خوردن ماهي در روز شـنبه  كردند و در توجيه رفتار خويش آبزيان صرف مي
استمرار بر . خوردندو در روزهاي ديگر ميكرده روز شنبه صيد  در نتيجه ؛نه صيد آن ،ايممنع شده

صورت ميمـون و  بهرا را فراهم نمود و آنها آنان اسباب مسخ  ،مكر و حيله و نافرماني از دستور الهي
 .پيوند داده است نهاي آنان گروه را به رفتار و نيتمسخ اي كريم قرآن. بوزينه درآورد

  سرشت انسان هاي دگرگوني درو زمينه قرآن
با . به عوامل تغيير و دگرگوني فطرت و سرشت انسان اشاره شده استاز قرآن در آيات متعددي 

   :ها را در موارد ذيل برشمردتوان اين علل و زمينهآيات مي اين مرور
   ؛)71، حج ؛9، ابراهيم( )يپرستبت(سليم شدن در برابر غير او پرستش غير خدا و ت .1
 ؛)119 ،؛ نساء149، عمرانآل( و هواي نفس) جن و انس(پيروي از شيطان  .2

 ؛)23، ؛ توبه95، اعراف(تقليد كوركورانه از پيشينيان  .3

 ؛)108، ؛ نحل85، بقره( لجاجت و انكار آيات الهي و مالقات با خداوند .4

 .)39، فاطر ؛63، هود(ر الهي نافرماني از اوام .5

در حقيقت اين امور اسباب فراموش شدن حقيقت انسان را فراهم و اين فراموشي و غفلـت از  
. گـردد دگرگوني  انسانيت انسان و تغيير روحـي او مـي   موجبخدا و سرسپردگي به غير پروردگار 

فـس و بـاطن انسـان و    سـاز دگرگـوني ن  فراموشي خدا و انكار آيـات الهـي زمينـه    ،طبق بيان قرآن
م  أُولَئـك   أَنفُسهم فَأَنسئهم اللَّه نَسواْ« :خودفراموشي و غفلت از حقيقت اوست قُونَ  هـ ؛)19، حشـر ( »الْفَاسـ 

انگـاري در پـذيرش اوامـر الهـي و بـه فراموشـي سـپردن        شدگان از يهود با سهلكه مسخهمچنان
شي حقيقت خويش را گشوده و زمينه تحقق دگرگـوني  ويل و توجيه آن، درهاي فراموأواقعيت با ت

   .)54، ؛ زمر12 ،انعام( داندآيات قرآن اين امر را زيان و خسران واقعي مي. ايجاد نمودندرا در خود 
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كه مسئله مسخ در ارتباط و برپايه پذيرش وجـود فطرتـي    شودميبا آنچه بيان گرديد، روشن 
ير اين صورت براي اين لوح نانوشـته، تغييـر، دگرگـوني و    كه در غچرا ؛باشدي براي انسان ميخداي

آرايـد هر انساني است كه لوح وجـود خـويش را از ابتـدا مـي     مسخ معنا نخواهد داشت و اين خود .
باشد كه آيات خود گفتاري مستقل و پراهميت مي ،مسئله وجود فطرت و معرفت به خدا در انسان

، اشـتيجه و محمـدي احمـدآبادي    شـاكر  :به ك.ر( دننمايلت ميسوره روم بر آن دال 30سوره اعراف و 172

ثير عمـل و  أد، تد با موضوع فطرت بر آن داللت داراي كه آيات مسخ در پيوننكته .)81- 110، ص1389
توضيح آن در كه  -  باشدثير روح بر جسم آدمي در دنيا ميأرفتار انسان بر روح او و همچنين تبيين ت

 . تري ايجاد نمايددر رهيافت مسائلي از معاد نيز فهم دقيقتواند مياين امر  كه -  ادامه خواهد آمد

ميـان انديشـمندان اسـالمي     ،انـد در تبيين و تفسير آياتي كه به بيان مسئله مسخ پرداخته
مسخ و امكان حداكثري و حداقلي دگرگوني انسان از لحـاظ روح   محدوده ؛نظر وجود ندارداتفاق

ز جسم يا جسم از روح در ايـن تغييـر و دگرگـوني، امـوري هسـتند كـه       و جسم و تبعيت روح ا
ضـمن  سعي شده  دراين نوشتار. ها و مباني متفاوتي در رابطه با آنها مطرح گرديده استديدگاه
فهم دقيق مسئله مسخ بـا  . به نتايج و پيامدهاي آنها نيز اشاره شود ،شدهمطرح بندي آرايدسته

اين پرسش پاسخ گفته شود بايد به ابتدا  دربه عبارتي . خ ممكن استتمايز ميان اين امر و تناس
پس از روشـن   قرآن بر تحقق معاد و رد تناسخ سازگار است؟ تأكيدكه پذيرش مسخ جسماني با 

از االتي ؤبه سـ  ،هاي مطرح در چگونگي مسخال و بررسي تطبيقي ميان ديدگاهؤشدن پاسخ اين س
معجـزه بـوده يـا نـه؟      ،دهـد خي كه قـرآن از آن خبـر مـي   مس :اين دست پاسخ داده خواهد شد

ه شود؟ رابطهاي ديگر هم محقق شده و ميشدگان چگونه شد؟ آيا مسخ در امتسرنوشت مسخ
  شدگان چگونه است؟حيوانات موجود با مسخ

  مسخ و تناسخ
اري از امور باور به تناسخ در ميان ملل و اقوام پرشم. النفس استتناسخ از موضوعات پرقدمت در علم

 ن نفـس و يـافت تعلـق   تناسخ عبارت است از .)431ص ،1389 فياضي،( شوديقيني و حتمي شمرده مي
 و تصـرف  و به تدبيراي كه گونهبه ،همين دنيا در ي ديگريهابه بدن ،شخصي كه جان داده است روح
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تناسخ آن  :تناسخ آوردهسينا در تعريف ابن .)38ص ،2ج ،1409تفتازاني، ( بپردازددر بدن جديد اكتساب 
   .)108، ص1363سينا، ابن(ر بازگشت نمايد است كه نفس رهاكننده بدن، به بدني ديگ

بـراهين عقلـي بـر اسـتحاله تناسـخ      بيشتر انديشمندان مسلمان به فراخور تـوان خـويش بـا    
، لدين شـيرازي صـدرا  :بـه  ك.ر( »في بطالن التناسـخ  ةقاعد« عنوان مالصدرا در فصلي با. اندفشاري نمودهپا

بـه   )232، ص1360همـو،  : به رك( »اإلشراق التاسع في أن النفوس ال تتناسخ «نيز در  و )557- 558، ص1363
و تناسـخ منفصـل يـا ملكـي را بـه سـه نـوع نزولـي،          پردازدانواع تصورات براي مفهموم تناسخ مي

محـال بـودن تناسـخ را    هرچند برخي . نمايدرا ذكر مي ن آنالو ادله بط ،متشابه تقسيم و صعودي
اجمال اما به ،)453- 454، ص1389 فياضي، :به ك.ر( دانندنياز از استدالل ميامري قريب به بديهي و بي

 ،گرفتـه شـناختي  از ادلـه روان  ؛بايد گفت براي ابطال تناسخ به ادله گوناگوني استدالل شده اسـت 
يت كـه امـري وجـداني اسـت و     هماني فرد در حالت و زندگي اول و دوم يا وحدت شخصچون اين

عـدم   اننـد ادلـه فلسـفي م   ، تالزوم يادآوري و در ذهن داشتن اطالعات در دو مرحله فرضي حيات
س محال بودن انتقال نفـ  ،جسم و ماده خود است با اين بيان كه روح عرض بر ،امكان انتقال عرض

سان و نفس او از قـوه بـه   و نيز عدم امكان برگشت روح و فصل ان منطبع در يك ماده به ماده ديگر
فعل و لزوم تعلق دو نفس به يك بدن، و لزوم تعطيل نفس و تعلق نفـس بـه بـدن نامسـتعد، كـه      

  .)232، ص1360؛ صدرالدين شيرازي، 453- 508ص ،همان: به ك.ر(اموري محال است 
در . تبيين مرز و تفاوت ميان مسـخ و تناسـخ اسـت    ،ترين مسائل مرتبط با موضوع مسخاز مهم

كه تبيين آن در ادامـه خواهـد   ( سه تفسير عمده وجود دارد ،بيين مسخي كه در قرآن مطرح شدهت
از . اسـت  مـؤثر از تفاوت مسخ و تناسخ نيز  سؤالبرداشت گوناگون از تفسير مسخ، در پاسخ به  ).آمد

ي از بحث ،در اين نگاه .ديدگاه قائلين به مسخ جسماني، مسخ عبارت است از تبدل صورت و تغيير آن
مسخ تعلق گرفتن نفس ممسـوخ بـه   در واقع با اين تفسير، . باشدجايي نفس و روح مطرح نميهجاب

تغيير و تبديلي است كه  ،افتد بلكه آنچه در مسخ اتفاق مي ،باشد نمي -  حيوان -  بدن موجودي ديگر
اما تناسخ  .دآورشود و او را به شكل ميمون يا خوك درميدر صورت و ظاهر انسان ممسوخ ايجاد مي

بـه   فـرد مـرده  اي مربوط به حوادث پس از مرگ است كه در آن ادعاي تعلـق نفـس و روح   مسئله
بـه تـدبير و تصـرف و    يافته با بدني جديـد  هايي ديگر در همين دنيا مطرح است تا روح انتقالبدن
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و ميـان مسـئله   رازايـن  .)116، ص58، ج1404مجلسـي،   ؛38- 39، ص2، ج1409تفتـازاني،  ( داكتساب بپرداز
  . تناسخ و مسخ تفاوتي ماهوي وجود دارد

از نظـر مـا مسـخ امـري محـال       :نويسـد شريف مرتضي در بيان تفاوت مسخ با امور محال مي
اي كه انسـان اسـت بـه موجـود      صيرورت موجود حي و زنده ،دانيمآنچه ما آن را محال مي ؛نيست
مسخ تغييـر يـافتن صـورت موجـود زنـده كـه        كهدرحالي ؛باشدمي ،اي كه قرد يا خنزير استزنده

عالمه مجلسي بـا رد اخبـاري    .)353- 354ص ،1، ج1405، الهديعلم(انسان است به بهيمه گشتن است 
تـوان بـه   نمـي  :نويسـد ورزد و در اين رابطه ميكه داللت بر تناسخ دارد، به توجيه آنها مبادرت مي

و الزم است آنها را يا به مسخ يا امـوري ديگـر    تمسك نمود ،باشندظاهر اين اخبار كه شاذ هم مي
در نتيجه تفاوت مسخ با تناسخ در اين ديدگاه عبارت است  .)116، ص58، ج1404مجلسـي،  ( ويل بردأت

بلكـه تنهـا صـورت و ظـاهر      ،پـذيرد  از اينكه در مسخ انتقال روح از بدني به بدني ديگر صورت نمي
هاي مثـالي  تناسخ روح از بدني به بدني ديگر غير از بدندر  كهدرحالييابد؛  مي جسم و بدن تغيير

  .دارنداجماع نفي آن  يابد، كه تمام مسلمانان بر انتقال مي
باشد، با تقسـيم مسـخ   مي آندار طاليهخود در ديدگاه مسخ روحي و جسمي كه مالصدرا اما 

  . داندل را محال ميدو، مسخ منفصو از اين هل شدئتفاوت قا دو قسماينبين  ،به متصل و منفصل

  منظر مالصدرا  هاي مسخ ازصورت
 :مسخ به دو گونه قابل نگرش است ،در يك نگاه از ديدگاه صدرا

اين . نفس از بدن انسان هنگام مرگش به بدن حيواني ديگر هنگام والدتش منتقل گردد. 1
  . است همان مسخ معروف در نزد تناسخيه است كه ادعا و امري باطل و پوچ نزد محققين

است  پذيراين امكان. شخص واحدي از صورت خود به صورت حيواني ديگر متحول شود. 2
 . و دليلي بر محال بودنش نداريم

علت امكان نوع دوم اين  :نويسدتبيين چگونگي تحقق و وجه صورت دوم مي لهين درأصدرالمت
هـا متجلـي   ه نفـوس بـر بـدن   واسـط ها از مبـدأ بـه  ها و صورتاند و شكلها تابع نفوساست كه بدن

ماننـد آن تغييـر    واسطه شهوت، غضب، ترس، شادي وبه همين جهت زماني كه نفس به - شوند  مي
اي از پستي و اصرار بـر آن   بنابراين بعيد نيست كه بعضي نفوس به درجه ؛-  كند ميبدن تغيير  ،كند
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 .شكل و متناسب با آن خُلق درآيداي كه بدن هم گونهبه ند؛ده خود قرار تأثيربرسند كه بدن را تحت
   .)473، ص3 ، ج1366 ،لدين شيرازيصدرا( ر مسخ شودنحو اتصال دچاتبع باطن بهبهنيز در نتيجه ظاهر 

رو انسـالخ نفـس از بـدن    ازاين ؛داندصورت اول جاري مي وي ادله بطالن تناسخ را تنها در
ل يـ را امري ممتنـع و شـواهد و دال   طبيعي به بدن طبيعي ديگر كه منفصل و جدا از اولي است

 يو .شـمرد محال بودن نسخ را ناظر به وجه و شكل اول از دو صورت منفصل و متصل مسخ مي
باشد و مسخ متصل مي سنخ از ،يل واقع شده و قرآن به آن خبر دادهئاسرا آنچه در بني :افزايد مي

نتيجـه عـدم    باشد كـه در روه ميوجه هالكت آنها كه روايات به آن اشاره دارند، زوال عقل آن گ
   .)473-474همان، ص(پس از چند روز تحقق يافته است  ،امكان تدبير غذاي مناسب با بدنشان

شواهد  و نيز در »في بطالن التناسخ ةقاعد« فصلي با عنوان در مفاتيح الغيبلهين در أصدرالمت
تصورات براي مفهوم تناسخ پرداختـه   به انواع »اإلشراق التاسع في أن النفوس ال تتناسخ«در  الربوبيه

گونه از معناي قابل تصوير براي مفهوم تناسـخ، دو نـوع آن را مربـوط بـه      است و با اشاره به سه
گونه، تنهـا يـك    كند و از ميان اين سهعالم دنيا و نوع سوم را مربوط به عالم آخرت معرفي مي

اي از يهـود روي   ر جريـان مسـخ دسـته   از ديدگاه وي آنچه د. شمرد قسم را باطل و ناصحيح مي
، 1363، همو :به ك.ر(به بوزينه بوده است  شاننها و تبدلآتبع آن مسخ ظاهر داده، مسخ باطن و به

وي در جواب تفتازاني كه با حملـه بـه فالسـفه، بسـياري از آنهـا را      . )232، ص1360؛ 557-558ص
كونـوا قـردة   «ويل آياتي مثل أفالسفه به ت و بر اين باور است كه -قائلين به تناسخ معرفي نموده 

كه دانند، درحاليپرداخته و آن را مربوط به بعد از مفارقت روح مي )166؛ اعراف، 65بقره، ( »خاسئين
كند كـه فالسـفه بـه    بيان مي - خالف كالم آنها داللت دارد نصوص قطعي از قرآن و احاديث بر

مالصـدرا در  . باشـد  باطن مى» مسخ«ه مرادشان باشند، بلكتناسخ مصطلح و معروف معتقد نمي
  :آورده اسفارفالسفه در اين زمينه در  يدفاع از بزرگان و قدما

و ظنّى أنّ ما هو منقول عن أساطين الحكمه كأفالطون و من قبله من أعـاظم الفلسـفه   

مثل سقراط و فيثاغورس و آغاثاذيمون و إنباذقلس من إصرارهم علـى التناسـخ لـم    

   .)6، ص9 ، ج1981، صدرالدين شيرازي( إلّا الذى ورد في الشريعه يكن معناه
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مذهب حكما در اين جهت كه نفوس انساني در آخرت بـر صـورت اعمـال و نياتشـان     در واقع 
   .است) السالمعليهم(موافق مذهب انبيا  ،گرددمحشور مي

بدني بـه بـدني    زمسخ انتقال روح ا درتوان گفت در مجموع در تمايز ميان مسخ و تناسخ مي
بـدني بـه بـدني     اما در تناسـخ روح از  ،يابدمي بلكه تنها صورت بدن تغيير ،پذيردديگر صورت نمي

 ،مجلسـي ( دارنداجماع ن آنفي  يابد، كه تمام مسلمانان برانتقال مي -  هاي مثاليبدن از غير -  ديگر

  .)116ص، 58ج ،1404

  قوه بازگشت چيزي از فعل به  ه مسخ و استحالهمسئل
، محـال اسـت   باشـد هر موجودى كه از نظر وجود داراى كمال بيشـترى   كه با پذيرش اين نكته

حال همان موجود اول باشـد،  تر از خود تبديل شود و درعين بازگشت نموده و به موجودى ناقص
تـر از وجـود سـاير     كه وجودى قوى -  وجود انسانآيا محال نيست  شود كهمطرح مي سؤالاين 

يگر شود؟ اين پرسش مترتب بر واسطه مسخ، حيوانى دهبازگشت نمايد و ب - وانات استانواع حي
  .مسخ و تناسخ قابل پيگيري است رابطه

براساس ديـدگاه خـود در مسـخ و ديگـر مبـاني خـود، ماننـد         -ي در پاسخ عالمه طباطباي
ز قوه به با پذيرش محال بودن بازگشت مجدد به قوه براي چيزي كه ا - پذيرش حركت جوهري

، 1 ، ج1417ي،يطباطبا( باشد از مصاديق اين امر محال نمي، بر اين باور است كه مسخ هفعليت رسيد

دنبال آن احـوالي دارد  صورت انساني، افعال و به: نويسدتوضيح اين ديدگاه مي وي در .)207-208ص
كنـيم   تصور اگر. شود يتدريج صورت خاص و جديدي براي او پيدا مكه با تكرار و تراكم آن احوال به
گونه يك نوع از حيوانات درآمده باشـد، در ايـن فـرض صـورت      ها بهصورت انسانيت فردي از انسان

حيوان  انساني است خوك يا ميمون يا هر حيواني روي صورت انساني نقش بسته و اين شخص مثالً
آن از باطن به ظـاهر در  هاي نفساني و ظهور دليلي بر محال بودن تجسم نفسانيات و صورت. ديگري

وجـود نـدارد؛ زيـرا نفـس انسـانيت در       -  شك مجسم خواهد شدگونه كه در آخرت بيهمان -  دنيا 
هاي صورت هتواند ب رو ميازاين ؛پذيراي هر نفسي بود ،ابتداي حدوثش بدان جهت كه نقشي نداشت
رو انسـان  ازايـن  .قيـد گـردد  م ،مشخص و بعد از اطالق ،خاصي متنوع گردد و در نتيجه بعد از ابهام

بنـابراين   .)206ص ،همـان ( اي فاقد انسانيت باشـد  شدهنه اينكه مسخ ،شده استشده انساني مسخمسخ
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توان گفت تناسخ اين است كه نفس انسان بعد از دستيابي به نوعي از كمال و جدا شدن از بدن، بـه  مي
وحـدت كثيـر و    ،ش نفس داشـته باشـد  بدن ديگري منتقل گردد كه در اين صورت اگر آن بدن، خود

مستلزم اين است كه چيزي كه بـه   ه،و اگر نفس نداشت ،آيد كثرت واحد كه امري محال است پيش مي
همچنين عالمه با  .)209همان، ص( دوباره به قوه بازگشت كند و اين نيز امري محال است ،فعليت رسيده

  .دو روشن استتناسخ نخواهد يافت و تمايز آن گفتار ما ربطي به موضوع گيرد كهمياين بيان نتيجه 

  نگاه عرفا، فالسفه و متكلمين به مسخ
 على فَنرُدها وجوها نَّطْمس أَن قَبلِ من معكُم لِّما مصدقًا نَزَّلْنَا بما ءامنُواْ الْكتَاب أُوتُواْ الَّذينَ يأَيها« هآي

 شما به ]خدا[ كتاب كه كسانى اى ؛مفْعوالً اللَّه أَمرُ كاَنَ و السبت أَصحاب لَعنَّا كَما نَلْعنهم أَو أَدبارِها
 شماست با كه است هايى نشانه با هماهنگ و - كرديم نازل ]خود پيامبر بر[ آنچه به! شده داده

 را آنها يا زگردانيم،با سر پشت به سپس كنيم، محو را هايىصورت آنكه از پيش بياوريد، ايمان -
 هر در خدا فرمان و ساختيم دور را »سبت اصحاب« كه گونههمان سازيم، دور خود رحمت از

 ؛ازجمله آياتي است كه به مسخ گروهي از يهود اشاره دارد )47، نساء( »است شدنىانجام حال
اجمال به گونه بهننمايد و ايميتعبير  »اصحاب السبت «ي كه خداوند از آنها به يهاهمان انسان

تغيير و تحولي كه قرآن از  اساساً كه بارهدراين. سبب ايجاد دگرگوني در آنها اشاره كرده است
ر ساحت روح يا دهد مجازي يا حقيقي بوده و سپس بررسي اينكه تحول آنها دآن خبر مي

گروهي : گيردشاخه جاي مي شده در سهبوده است، آرا و نظرات مطرح جسم يا هر دو ساحت
گروهي همچون آلوسي و بيشتر  ،دندانعربي تحقق مسخ را تنها در ساحت باطن ميهمانند ابن

گروهي مانند  دانند ورا در مرحله ظاهر و صورت مي مرتضي و تفتازاني آن متكلمين مانند سيد
 ،رازي قائل به تحقق مسخ در هر دو ساحت انسان و ترتيبي بودن اين مسئله مالصدرا و فخر
ها هريك از اين ديدگاه. باشند مسخ ظاهر ميتحقق تبع آن مسخ باطن و بهوقوع يعني نخست 

  . آيدكه در ادامه مي باشدنيازمند تبيين و بررسي مي
  تحقق دگرگوني در روح: ديدگاه اول

انديشوران اين ديدگاه با پذيرش امكان مسخ ظاهري و باطني بر اين باورند كه تحقق كامـل مسـخ   
همان امري اسـت كـه در هريـك از     ،ا امكان ندارد و آنچه براي اقوامي از يهود محقق گرديددر دني
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بـا  . روحي و درجـه انسـانيت اسـت    هتنزل رتب ،ها امكان و احتمال تحقق آن وجود دارد و آنانسان
مسـخ دو   ،1الـدين عربـي  ياز نگـاه محيـ   .باشـد  اين توصيف مسخ در اين ديدگاه مسخ اخالقي مي

رو تغييـر شـكل و ظـاهر    ازايـن . آخـرت  همرگ در نشئيكي در دنيا و دومي پس از  :ردمرحله دا
 كُونُـواْ  لَهم فَقُلْنَا السبت فىِ منكُم اعتَدواْ الَّذينَ علمتُم لَقَد و« وي ذيل آيه. يابد انسان در دنيا تحقق نمي

 آگـاه  كردنـد،  گنـاه  و نافرمـانى  شـنبه  روز در هك شما از كسانى حال از قطع طوربه ؛خَاسينَ قرَدةً
بـا اشـاره بـه اسـباب      )6بقـره،  ( »درآييـد  طردشده هايى بوزينه صورت به :گفتيم آنها به ما! ايد شده

و احكام و شرايع از سـويى و وجـود عقـل از سـوي ديگـر بـراى دورى         يعني كتاب الهى - هدايت 
هـا بـا دوري از سرشـت خـود و آلـودگي بـه       انسانمعتقد است  - ها و عالم سفلىها از زشتيانسان

هند و استعدادهاي فطري خـود را  دمرتبه روحي خود را در سطح حيواني تنزل مي ،صفات حيواني
  از جهـت  حيوانـات    بـه  تبـديل شـدن    در نتيجه انسان در دنيا به سراشـيبى  سازند؛  زايل و تباه مي

. نمايـد و محمل آن را روح و نفس انسان معرفي ميها وي عامل مسخ را خود انسان. افتدمي  روحى
داند كـه ايـن   دهد را مسخ روحي و رواني مي خبر مياز آن عربي مسخي كه قرآن بر اين اساس ابن

باشد و مخصـوص  ط آن ممكن ميدر هر زمان و مكاني با ايجاد شرايدگرگوني دروني توسط انسان 
  .آن گروه نبوده است

   و إن تبتعث نحو الفضائل تبهج    م خساسههي النفس إن تهمل تالز
شود و اگر به سمت فضائل برانگيخته  با پستي همراه مي ،اگر نفس رها گردد

  .)38-39، ص1 ، ج1422عربي،ابن(يابد  تعالي مي ،شود
 مسخ جسماني  : دوم ديدگاه

اي  ه مرحلهب ،ها يا همان مسخ اخالقيپيروان اين نگاه عالوه بر پذيرش تحقق تنزل روحي انسان
هـاي  بـر ايـن اسـاس انسـان    . باشـند يعني تحقق مسخ جسماني نيز  معتقد مـي  ،پس از اين امر

پس از كوردلي و سقوط از مرتبه انساني و شـباهت   ،دهدنافرماني كه قرآن كريم از آنها خبر مي
                                                               

الدين عربي اختالف است؛ محققين معتقدند نويسنده يبه محي عربيير ابنتفسدر انتساب كتاب تفسيري مشهور به . 1
چراكه  ؛هرحال اين مسئله در اصل موضوع بحث دخالتي مستقيم نداردبه. كتاب مذكور عبدالرزاق كاشاني است

  .عربي استعبدالرزاق نيز از بزرگان عرفا دوره خويش، و در عرفان مروج مكتب ابن
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 سيد مرتضي،. رفتاري به حيوانات، در ساحت جسماني نيز دچار تحول و دگرگوني اساسي شدند
چنـد در  هر ؛باشـند مي  عالمه طباطبايي از پيروان اين ديدگاه تفتازاني، عالمه مجلسي، آلوسي و

سيد مرتضي دليل پذيرش امكان و . تبيين و برخي امور ديگر در اين مسئله با هم اختالف دارند
 كه به عقيـده وي خبـر   -حاد آتحقق مسخ در ساحت جسم را طبق مبناي خود نسبت به اخبار 

 ،1، ج1405، الهـدي علم( داندمائده ميسوره  63سوره بقره و  65آيات  -شود  موجب علم نميواحد 

  .)353-354ص
شود كه جنبه مسخ ظاهري اهل قريه براي استفاده مي شرح المقاصدكالم تفتازاني در  از ظاهر

مسخ باطن در  ثيرأشدگان و تاو بيشتر مورد توجه است تا تبييني مرتبط و پيوندخورده با باطن مسخ
 ،نفي را ي نفس و روح در مسخيجاهزيرا وي جاب ؛خواهد شدگونه كه در ديدگاه سوم مطرح آن ،ظاهر

تغيير و تبديلي است كه در صورت و ظاهر انسان ممسوخ  ،افتد و معتقد است آنچه در مسخ اتفاق مي
   .)38- 39، ص2ج ،1409تفتازاني، (آورد  شود و او را به شكل ميمون يا خوك درميايجاد مي

در بحثـي   بحـاراالنوار  »كتـاب السـماء و العـالم    ةتتمـ  « 42باب مرحوم عالمه مجلسي نيز در 

بـه موضـوع مسـخ و     ،طوالني كه در حقيقت نفس و روح و مسائل پيرامون آن مطرح نموده اسـت 
د وي پس از نقل كالم سيد مرتضي در مورد حكم مسخ، فهم خويش از كالم سي. پردازد تناسخ مي

ظاهر كالمه رحمه اهللا أوال و آخرا أنه عنـد المسـخ يخـرج عـن حقيقـة      «: داردگونه بيان مياينرا مرتضي 

رسد آنچه سيد  نظر مياما به .)112- 114، ص58ج ،1404مجلسـي،  : ك به.ر( »اإلنسانيه و يدخل في نوع آخر
رحوم سيد با صـراحت  چراكه م ؛كالم وي متفاوت است ازمجلسي با برداشت عالمه  ،مرتضي نگاشته

بحـث  « تي متنوع، ذيل عنوانسؤاالاي است از  كه رساله مسائل الطرابلسيات الثالثهدر مسئله يازدهم از 

مرحـوم   .)353- 354ص ،1، ج1405، الهـدي علم :به ك.ر( زدپرداميبه نفي اين ديدگاه  »فيما ورد في المسوخ
، بـدانيم  هيئت او شكل و به هيكل و انسان را نوع اگر امتياز :نويسددر بيان ديدگاه خود مي مجلسي

اگـر   و ،ديگر انسان نخواهد بود است وخوك  مسخ  ميمون و شده پس ازانسان مسخ در اين صورت
 ديدگاه صـحيح همـين  كه  - بدنش بدانيم  ر حيوانات به روح مجرد يا ساري دريسا از انسان را امتياز
و كـان إنسـانا فـي    « :رودبين نمي از و ي خواهد ماندمسخ باق انسانيت ممسوخ با فرضاين  در -  است

 وي .)113ص ،58ج، 1404 مجلسـي، ( »حيوان و لم يخرج من نوع اإلنسان و لم يـدخل فـي نـوع آخـر     تصور
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انسـانيت   ،يهود شده ازگروه مسخ بر اينكه دارندداللت كه  دانسته مستند ديدگاه خود را دو روايت
 سـخن گفـتن   بـر  گرچـه قـادر   ،از دست ندادنـد  -  باشدن ميآنشانه  شعور كه عقل و - خويش را 

  .1)114ص ،همان( نبودند
در رابطـه بـا مسـئله مسـخ      -  عرفاني اسـت  - كه تفسيري اجتهادي  -  المعانيروحآلوسي در 

يعني او بر اين عقيده است كه يهوديان آن قريه در شـكل   ؛صورت حقيقي استمدعي تحقق آن به
وي در زمينـه  . دانـد و اين انديشه را ديدگاه بيشتر ارباب تفسـير مـي   ظاهري تبديل به قرده شدند

شدگان كالم صريحي ندارد، هرچند از اظهارنظري كه در رابطه با جايگاه تغيير و تبدل روحي مسخ
توان تمايل وي به پذيرش تحقق تبـدل و تغييـر    مي ،بيان نموده است» خاسئين«و » قرده«نحوي 

حقيقت آن گـروه كـه روح   گرچه در نتيجه  .ي آن شهر را استفاده نمودتنها در صورت و جسم اهال
به اين قول كه «: نويسداو در اين رابطه مي. اما متحول نگشت ،تنزل يافت بسيار ،انساني ايشان بود

چراكه جمع بـا واو و   ؛زيرا الزم بود خاسئه گفته شود ؛اشكال شده ،خاسئين صفت براي قرده باشد
از بـاب  . 1 :گونه پاسخ داده شده اسـت  از اين اشكال به سه. العقول محال استنون براي غير ذوي
به اعتبار اينكه با مسـخ تنهـا صـورت    . 3 ؛به اعتبار اينكه قبالً عاقل بودند. 2 ؛تشبيه آنها به عقال

رو كـه  ازآن« :نويسدييد ديدگاه سوم ميأآنگاه در ت. »اما حقيقت آنها باقي است ،آنها تغيير كرده
 :آنگاه كه نزد وي آمد و بـه وي گفـت   ،شده يكي از افرادي كه نزديكانش را نهي كرده بودوايتر

آيـه متعـرض   . آري، سپس اشك بر صورتش جاري شد: وي در پاسخ گفت ،آيا تو را نهي نكردم
اين نكته نشده كه آنها به خوك تبديل شده باشند، اما قتاده روايت كرده كه جوانان به ميمون و 

   .)284، ص1 ، ج1415 آلوسي،( »پيرها به خوك تبديل شدند
آيات مسخ، داللتي بـر   آلوسي معتقد است ظاهركه شود از اين گفتار همچنين استفاده مي

 البحر المحـيط  هنويسند. مسخ ظاهري ندارند و پذيرش اين ديدگاه با كمك روايات ممكن است
امكان دارد خداوند فهم انساني را بعـد   :نويسدنيز چنين احتمالي را جايز و صحيح شمرده و مي

همچنين عالمه  .)398ص ،1 ، ج1420آندلسي،( يمون براي آنها باقي گذاشته باشداز تبديل آنها به م
بلكـه صـورت    ،از بين نرفتـه كلي بهشدگان تصريح دارند كه انسانيت مسخ الميزاني در يطباطبا

                                                               
 .طرح خواهد شد مربوط به اين موضوع ت در بررسي محتواي رواياتدو رواي اين متن. 1
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، 1417 ي،يطباطبـا (جاي صورت انساني در روح و نفس آنها نقش بسـته اسـت   هخوكي و ميموني ب

 .)205-206، ص1 ج

  شدگانتغيير جسم و روح مسخ: ديدگاه سوم
تنزلِ روحي انسان بـه حـد حيوانيـت، بـه      ه افرادي است كه مسخ را عالوه برتبيين سوم، ديدگا

دهند و همين امر را عامـل تغييـر جسـماني و تناسـب     تغيير كامل روحي انسان نيز سرايت مي
دهنـده و پذيرنـده ايـن    توان سازمانطور مشخص مالصدرا را ميبه .نمايندجسم با روح بيان مي

پذير است، كه به تشريح آن رازي نيز چنين برداشتي امكان كالم فخر هرچند از ،نگاه بيان نمود
  . پردازيم مي

نـه   ،شـدگان دگرگوني روحي و تغييـر نفـس و روح مسـخ    - 1كالم مجاهدابتدا مالصدرا هرچند 
دليـل مخالفـت چنـين    امـا از پـذيرش آن بـه    ،شمارد ي ميياحتمال نيكورا  – صورت و ظاهر ايشان

كنـد  وي تبيين مسئله مسخ را با اين سؤال آغاز مـي . نمايد م الهي خودداري ميكال احتمالي با ظاهر
مسئله مسخ، نفـس و   كه با وجود براهين متقن و قوي در امتناع تناسخ، اگر مدعي آن باشيم كه در

آيا اين همان تناسخي نخواهـد بـود كـه آن را     ،شودماند و صورت تبديل به حيوان مي روح باقي مي
يابـد، در ايـن فـرض     معدوم و قرده وجود مي ،يم شخصي كه انسان استييم؟ اگر بگوشمرمحال مي

هـا و احـداث و ايجـاد گروهـي از     مسخي صورت نيافته است، بلكه اهالك و نابودي گروهي از انسان
  . و موضوع تغيير يافته است )472، ص3 ، ج1366 ،صدرالدين شيرازي(ها تحقق پذيرفته حيوانات و ميمون

توجه به مباني فلسفي خويش در رابطه نفس و جسم معتقد است جسم حامل نفس وي با 
گونه كه برد، همان همراه خود مي هزندگي ب هرا در جاد بلكه نفس حامل جسم است و آن ،نيست

با  )559، ص1363، همو: بهك .ر( و برپايه نظريه حركت جوهريا .برد نه كشتي، باد را باد، كشتي را مي
كند، نظريه مجاز در كالم الهي را ديدگاهي م خلط تناسخ با آنچه قرآن به آن اشاره ميبر عد تأكيد

اسرائيل  داند و معتقد به تحقق مسخ در روح و نفس انسان است، كه البته در قوم بني صحيح نمي
  .به سبب شدت تغييرات روح و باطن آنها منجر به بروز و تجلي آن در صورت نيز گرديد

                                                               
. وي ساكن كوفه بود .عباس استاز شاگردان مبرز ابن )ق103متوفي و ق 21متولد (مجاهد بن جبر مكي  .1

باشد، بلكه گاه از مصادر لغوي و اساليب بياني نيز استفاده برده تفسير وي تنها نقل حديث يا اقوال صحابه نمي
  .)133- 134، ص1378ايازي،  :به ك.ر( تاس
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مسخ مورد ادعاي آيات و روايات  ،متصل و منفصل با تقسيم مسخ به دو نوع صدرالمتألهين
بندي، انتقال نفس در اين عالم از بدنى چراكه طبق يك تقسيم ؛داندشايع نمي معنايبه را مسخ

  : استتصور مگونه  چهاربه به بدنى ديگر 
   .دنگوي كه به آن نسخ مي جايي روح به بدن انسانى ديگرهجاب. 1
   .گويند تقال روح آدمي به بدن حيوانى غير انسان كه به آن مسخ مىان. 2
   .انتقال روح به بدنى نباتى كه به فسخ مشهور است. 3
  .)533، ص1375، اردكاني حسيني( انتقال روح به بدن جمادي كه به رسخ شهرت دارد. 4

، 9 ، ج1981 ،ازيصـدرالدين شـير  (گونه انتقال باطل و محال اسـت   از ديدگاه مالصدرا هر چهار 

 ؛)2-21همـان، ص : ك بـه .ر( ادله بطالن چنين انتقالي را ذكر نموده است اسفاروي در كتاب  .)4ص
كنند با ديدگاه قائلين آن داللت مي ن كريم برآآنگاه به تبيين تفاوت ماهوي مسخي كه آيات قر

مسـخي غيـر از ايـن     ،دهندآنچه آيات نسبت به آن گزارش مي: نويسد پردازد و مي به تناسخ مي
جايي و انتقال نفسي از بدني هدر اين مسخ جاب .ناميممسخ مشهور است كه آن را مسخ باطن مي

وي مسخ را داراي دو مرحله . پذيرد تا ادله بطالن تناسخ شامل آن گردد به بدن ديگر تحقق نمي
لـو  « :دنياسـت  همرحله اول آن تنزل روحي به مرحله حيواني است كه مربوط به نشئ: شماردمي

انسلخ اإلنسان عن الفطرة اآلدمية بواسطة الجهل أو الرذيلة األخرى و مسخ نوعا آخر قردا أو خنزيرا بحسب 

باشـد   مرحله دوم، تعلق يافتن نفس انسان به بدن مناسب با آن مي .)285، ص1363 ،همو(  »الباطن
ه در بنـدي، آنچـ  به اين تقسـيم  با توجه. )5، ص9 ، ج1981 ،همو( يابدآخرت تحقق مي هكه در نشئ

آخرت در همين دنيا به  ههاي قيامت و نشئ، تجلي برخي واقعيتاقوام پيشين گزارش آن رسيده
 يبـه بيـان  . باشدهم مخصوص آن دوره و براي عبرت ديگران ميامر و خواست الهي است كه آن

دهد و متابعت شهوت ميرذالت و اصرار بر صفات حيواني در آن گروه كه قرآن از آن خبر  ،ديگر
هاى دنيا سبب و زمينه تبلور باطني شده است كه تجلي كامل و و آرزوهاى نفس و پيروى غرض

فراگير آن در آخرت خواهد بود، اما برخي تجليات آن به امر الهي در همين دنيـا ظهـور و بـروز    
نيا به بوزينـه و  آن تبدل و دگرگوني صورت ظاهري آن گروه از يهود در همين د هكرده كه نتيج

   .)51، ص1340 ،همو(خوك است 
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يك اصطالح  :تعبير مسخ داراي دو اصطالح است كه آيددست ميبهچنين از بيان مالصدرا 
از اصطالح دوم مسخي است كه قرآن حاكي  ؛همان تناسخ است و را مشهور دانسته كه صدرا آن
  . باشدتحقق آن مي
مكتـب  ته مكتب اشاعره و يكي از پيشوايان بزرگ آن يافرازى با وجود آنكه پرورش اما فخر

بدون مصلحت و حكمت بودن افعال الهي، انكار حسـن و قـبح    چونو اعتقاداتي  رودمي شماربه
داند، علم كالم را كـه  هاي خود مياسباب بر مسببات را سرلوحه افكار و بينش يعقلي و عدم ابتنا

بر روش فلسفه تـدوين نمـود و مسـائل     ،كند ز آن دفاع ميبر عقايد اشعري بنيان نهاده و با اصرار ا
مشرب و مذاق  بر آن را قرآن اوست كه شاهكار كالمي وي، تفسير .فلسفه را با اين علم در آميخت

اعتراضات مخالفين را در تفسـيرش بـا تمسـك بـه اصـول       وي عبارتيبه .عقلي تدوين نموده است
وي  .)56- 62، ص1386 شـبلي نعمـاني،  ( و روايت اكتفا كنـد نه اينكه به صرف نقل  ،دهدعقلي پاسخ مي

بـا تمايـل بـه     )65، بقـره ( »خَاسينَ قرَدةً كُونُواْ لَهم فَقُلْنَا السبت فىِ منكُم اعتَدواْ الَّذينَ علمتُم لَقَد و«ذيل آيه 
مدعى اسـت كـه بـا     كند،پذيرش مسخ شدن روحى و جسمى يهودياني كه قرآن به آنان اشاره مي

تحقـق  صـرف   -  هرچند نظـر مجاهـد   ؛ماندويل نميأت به   نيازى ، حمل آيه بر ظاهرش  وجود امكان
   .)541، ص3 ، ج1420رازي، (داند  در آيه را ديدگاهي دور از حقيقت نمي - دگرگوني روحي

مطرح  ازجمله اشكاالت مطرح بر ديدگاه مسخ جسماني و روحاني آن است كه آنچه اين ديدگاه
اگر در ايـن   و شود،كه مشاهده مي  است زيرا انسان اين شكل و هيكلي   ؛اعدام و ايجاد است ،كندمي

  ، اجسـام عراضـى كـه بـه اعتبـار آن    يعنى خدا اَ ؛گيرداعدام انسان صورت مي ،تركيب قرد ايجاد شود
هسـتند را محـو و    دهنده و شاكله وجود جسـماني انسـان  عراض قوامانسان وجود يافته است و اين اَ

بنـابراين مسـخى    .يابد را خلق نموده اسـت عراضى كه به آن اعتبار قرده وجود و هستي ميو اَ ،نابود
در جـواب ايـن    فخر رازي .)همان( »و بالجمله يكون إعداما و إيجادا و ال يكون مسخا« :تحقق نيافته است

 ؛اين شكل ظاهري است مرى ماورايسان نيست، بلكه انسان اانْ اين هيكل محسوس :نگارداشكال مي
امـا شـخص    ،شـوند مي پس اجزا متبدل  .عكسهشود و بچراكه اين انسان گاه بعد از الغرى چاق مي

عبـارتي  بـه  .)همـان ( اصل انسـان نيسـت   ْدهنده آن است كه اين هيكلو اين نشان ،بعينه باقي است
  . رندواباين  نيز بركه فالسفه همچنان ،انسانيت انسان در گرو آن نيست
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رازي بر اين باور است كه اگر قبول نموديم انسان داراي دو ساحت است، بـر   هرحال فخربه
ظاهر آيـات را بـر تحقـق مسـخ ظـاهري و       يمتوانمي ،هر مبنايي كه بر اين بنيان بنا شده باشد

  .)708، ص2001 سميح دغيم،: بهك .ر ؛542همان، ص( باطني مورد قبول قرار دهيم

  تواي رواياتبررسي مح
رو نگاهي به روايات مسـخ  ازاين ؛اندروايات در تحليل و تفسير آيات مسخ نقش مهمي ايفا نموده

  .يابددر اين پژوهش ضرورت مي
، را نقـل نمـوده   شـدگان دارد نسل مسخ يرواياتي كه داللت بر بقا الدر المنثورسيوطي در 

طبـق   .)76، ص1 ، ج1404سـيوطي،  ( رده اسـت نابودي كامل آنهـا آو  ييدأگونه كه رواياتي در تهمان
گروهي مرتكبان معصيت، گروهي بازدارندگان از  :مردمان آن ديار سه دسته بودند ،برخي روايات

رو دست بـه  ازاين ؛دانستندفايده ميكنندگان را بينافرماني دستور الهي و گروهي كه رفتار نهي
سه گروه تنها گروه ناهي دچار عذاب نشدند و از اين  .نمودندزدند و سكوت ميهيچ اقدامي نمي

همـان،  (شناختند كننده را مياي كه گروه نهيگونهبه ،خود به قرده تبديل شدند هخان ديگران در

   .)138ص ،3 ج
در . روايتي آمده كه به شرح اين داسـتان پرداختـه اسـت    نآالبرهان في تفسير القركتاب  در

يك دسته كساني كه به مخالفت دسـتور   :دو دسته تقسيم شدندمردم آن ديار به  :اين روايت آمده
الهي همراه با حيله و نيرنـگ دسـت زدنـد و گروهـي كـه بـا آنهـا مخالفـت نمودنـد و آنهـا را بـه            

ثير أتگروه دوم آنگاه كه واكنش خويش را بي. نمودندتوصيه گيري از مخالفت دستور خداوند  كناره
رو بـه قريـه و مكـاني نزديـك آن مكـان      ازايـن  ؛ته اول نمودندگيري از دستصميم به كناره ،ديدند

ديگر انسـاني در آن   ،اين گروهمهاجرت فرداي روز . از عذاب الهي بيم داشتند ؛ چراكهمنتقل شدند
كسـاني كـه مسـخ شـده      ،طبق روايت مـذكور  .بلكه همگي قرده شده بودند ،قريه باقي نمانده بود

بـا گريـه و حركـت     ،هستيشد تو فالني مي سؤالگاه كه از آنها شناختند و آنديگران را مي ،بودند
اين منوال بودند تا باران و بـاد آنهـا را در دريـا ريخـت و      آنها سه روز بر. نمودندييد ميسر آن را تأ

از نسل  ،بينيمشده است كه آنچه از حيوانات شبيه آنها مي تأكيددر اين روايت . همگي نابود شدند
   .)325 ، ص1 ، ج1416 راني،بح( آنها نيستند
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طبق . نمايندميتصريح ضمني گونه روايات بر وقوع مسخ جسمي و ظاهري اهالي آن ديار اين
ايـن   .باشـند مـي  »السبتاهل«ند كه از جمله آنها اشده سيزده گروههاي مسخانسان ،برخي روايات

بودن آنها و عبرت گرفتن روايات دليل تحريم خوردن از گوشت قرده و همچنين خنزير را ممسوخ 
  .)37، ص2 ، ج1368قمي مشهدي، (دارد بيان مي ماجرا از آن

ي اين مسئله كه وجـه امتيـاز انسـان از    يبندي روايات، با طرح ابتداعالمه مجلسي در جمع
اگر امتياز نوع انسان را به هيكل و شكل و هيئت او بدانيم و : نويسددانيم، ميحيوانات را چه مي

شده پس از مسخ ديگر انسان نخواهد يم مسخ جسماني محقق شده است، انسان مسخمعتقد شو
ر حيوانات را به روح مجرد يا كه امتياز انسان از سايصورتيرد ؛ امااست خوك بلكه ميمون و ،بود

انسـانيت   ،در ايـن فـرض   - داندصحيح ميرا كه عالمه همين ديدگاه  -ساري در بدن او بدانيم 
وي مستند  .)113، ص58، ج1404 مجلسي،(رود  سخ باقي خواهد ماند و از بين نميشدگان با ممسخ

  : دانداين تفسير را دو روايت ذيل مي
 ،گروهي از اهـل يهـود كـه از آنهـا جـدا شـده بودنـد       « :روايت شده است )ع(از امام محمد باقر

 ،ه انسـان بودنـد  شدگان نزديكان خويش را كهنگامي كه پس از مسخ وارد منطقه خود شدند، مسخ
ود پس به قوم خـ . شناختندنمي ،ها اقوام خود را كه به ميمون تبديل شده بودنداما انسان ،شناختند

خداونـد  « :آمـده اسـت  نيز ) ع(در تفسير امام حسن عسكري .)همان( »آيا شما را نهي نكرديم :گفتند
كه نه كسي خـارج گشـت و نـه    نحوي به ،شهر بسته ماند هآنها را به ميمون تبديل كرد و درواز ههم

آنها اطراف شهر جمع شـدند و متوجـه    .اين مطلب به گوش ساير مردم رسيد كسي وارد شد و هيچ
تماشاكنندگان آنها دوسـتان و   .زنند در هم موج مي ،شدند تمام مردان و زنان به ميمون تبديل شده

بـا   ،گريست تي؟ او در حالي كه ميآيا تو فالني هس :گفتند شناختند و به آنها مي نزديكان خود را مي
   .)268- 269، ص1409، )ع(عسكريحسن   امام(. »كرد، آري سرش اشاره مي

 بـر اينكـه   كننـد عالمه مجلسي بر اين باور است كه اين دو خبر داللت مـي  ،كه گذشتچنان
از دسـت   -  كه عقل و شـعور نشـانه آن اسـت    - اسرائيل، انسانيت خويش را  شده از بنيگروه مسخ

   .)114، ص58، ج1404 مجلسي،( گرچه قادر بر تكلم هم نبودند ،ندادند
تي بـر ايـن   سـؤاال مسخ،  هاي مطرح ذيل آيهپس از تبيين مسخ و بررسي و مقايسه ديدگاه

  .باشدگردد كه نيازمند بررسي و پاسخ ميمسئله مترتب مي
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  شدگانسرانجام مسخ
شـدگان  به مسخ ،شوندحيوانات كه ديده ميشدگان يهود نابود شدند يا بازگشت برخي آيا مسخ

  شوند؟است و از نسل آنها شمرده مي
هـاي ممسـوخ   ت مثل سگ و خوك و ميمون از انسـان پندارند برخي حيوانا تناسخ مياهل 

گونه كـه هـر نفسـي    يندب ؛دانندگرفته از انسان ميتئگروهي ديگر همه حيوانات را نش .باشندمي
بـه عـالم ملكـوت     ،اگر توانست آن را با علم و عمل تكامل دهـد  ؛گيردمي ابتدا به بدن انساني تعلق

قدر شود و آندر غير اين صورت به بدن حيواني مناسب با آن خُلق و خوي منتقل مي ،يابدتجرد مي
   .)همان( نجات يابد ،كند تا اين هيئات از او زايل شود و با رفتن به عالم ملكوتها تردد ميدر اين بدن
كه گزارش شده، تنهـا قاضـي ابـوبكر بـن عربـي       چنانيان پيروان شريعت مبين اسالم آندر م

از  ،اكنون موجودنـد ي كه هميهاها و بوزينهشدگان زندگي نموده و ميمونمسخكه معتقد بوده است 
اما جمهور مسلمانان معتقـد بـه نـابودي     .)398، ص1 ، ج1420 آندلسي،( باشندشدگان مينسل آن مسخ

عنـوان  تنهـا از همـين نـام بـه     المعانيروح در تفسير .)541، ص3 ، ج1420رازي، :به ك.ر(ند اشدگانمسخ
روايتي را ذكر نموده كـه   اين نظر،آلوسي در برابر . شدگان ياد شده استمخالف نظريه هالكت مسخ

از حضـرت   .انـد  همگي نابود شـده  ،مورد غضب الهي قرار گرفتند كه هر قوميكه دارد بر اين داللت 
لقردة و إن اللّه تعالى لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسال و إن ا« :روايت شده است )ص(رسول اعظم

از اخبـار   :نويسـد نيـز مـي   طباطباييمرحوم عالمه  .)284، ص1 ، ج1415آلوسي، ( »الخنازير كانوا قبل ذلك
مانـد و بـه    چند روزى زنـده نمـى   بعد از مسخ جز ،شود هر قومى كه مسخ شود بسيارى استفاده مى

 :نويسدطبرسي نيز در رد ديدگاه فوق مي .)303، ص8 ، ج1417، طباطبايي(شود  فاصله كمى هالك مى
رو كـه كسـي چنـين    آدم بدانيم و ازآنبايد گروهي از حيوانات را از بني ،آنها بود ياگر بنا بر بقا

  .)265، ص1 ، ج1372 طبرسي،( شدگان نشماريمالزم است اين حيوانات را از نسل آن مسخ ،گويدنمي
بر لزوم جدا نمـودن و فاصـله نهـادن     تأكيد اين زمينه با توجه دادن و مرحوم شيخ صدوق در

معتقد است ممسـوخ بـيش از سـه روز     ،هاي تاريخي و كلمات و حرف مردمميان حقايق و واقعيت
صورت مجازي بـه  و بهبوده سم مستعار ا ،شده معروف شدهنام حيوان مسخماند و آنچه بهزنده نمي

علـت عصـيان   شدگاني هستند كه بهاز نظر صورت مثل مسختنها اين حيوانات  .شودآنها اطالق مي
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صورت اين حيوانات را يافتند و خداوند گوشت آنها را حرام كـرد  پروردگار استحقاق تغيير نعمت به
   .)495ص ،2، ج1403صدوق، ( نگرددتا از آنها نفعي برده نشود و از عقوبت آنها كاسته 

  معجزه بودن يا نبودن مسخ يهود
اعجاز بودن يـا نبـودن مسـخ يهـود      ،يكي از مسائلي كه ذيل بررسي چگونگي مسخ مطرح است

  .پاسخ به اين پرسش وابسته به ديدگاهي است كه در رابطه با مسخ بيان شده است. است
معتقـد اسـت آيـات     ،شدگان اسـت روحي مسخ )نه تغيير كلي( عربي كه قائل به دگرگونيابن

رو او مسخي كه قرآن براي يهود بيـان  ازاين .باشد اي توسط خداوند نمي تحقق معجزه مسخ دال بر
  .)39، ص1 ، ج1422 عربي،ابن( داندها ميزمان هالوقوع در همنموده را امري فراگير و ممكن

اي  بـه اذن الهـي معجـزه    ،اسـرائيل  معتقد است در جريان مسخ بنـي  طباطبايي همرحوم عالم
بـه بـاور وي تحقـق    . اند برخي يهوديان در اين دنيا مسخ به بوزينه شده تحقق يافته است و حقيقتاً

، 1 ، ج1417 ،طباطبـايي ( زيرا مستلزم محال ذاتي نيست ؛داردبا قانون عليت نمنافاتي چنين معجزاتي 

   .)205- 206ص
العاده بوده كه در آن برخـي  اسرائيل امري خارقخ بنيلهين نيز جريان مسأبه باور صدرالمت

لدين صـدرا (هـا تجلـي و بـروز يافتـه اسـت      ه انسـان الم آخرت در دنيا براي تذكر و تنبواقعيات ع

  .)473-474، ص3 ج ،1366 ،شيرازي

 مسخ و انسان امروز مسئله

ف و ضـدى  دهد، هر عمـل مخـال  گونه كه هر عمل موافق يك فطرت آن فطرت را رشد مىهمان
صـورت  زند كه اگر اين صورت ضد زياد تكرار شود و بـه نيز يك صورت ضدى در انسان نقش مي

ايـن يعنـى    .گـردد مىتبديل و به صورت ديگرى  هشدآن صورت باطنى عوض  ،يك ملكه درآيد
 :بـه  ك.ر(رود بدين معنا كه آن فطـرت اولـى از بـين مـى     ؛شودانسان در درون خودش مسخ مى

هـا و كـنش و   رو مسخ انسان امري مسـتمر و دائرمـدار بيـنش   ازاين .)162-163، ص1370 مطهري،
نكُم  اعتَدواْ الَّذينَ علمتُم لَقَد و«ى آيه ادر معن )ع(از امام باقر و امام صادق .باشدهاي او ميواكنش مـ 

) 65بقره، ( »لِّلْمتَّقيَن موعظَةً و خَلْفَها ما و يديها   بينْ لِّما نَكَالًا اخَاسينَ فجعلْنَاه قرَدةً كُونُواْ لَهم فَقُلْنَا السبت فىِ
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مـا مسـلمانان    »ما خلفها« نسل آن زمان و مراد از »ما بين يديها« منظور از: نقل شده كه فرمودند
  .)266، ص1 ، ج1372 طبرسي،(هستيم 
 علـى  فَنرُدها وجوها نَّطْمس أَن قَبلِ من معكُم لِّما مصدقًا نَزَّلْنَا بما ءامنُواْ بالْكتَا أُوتُواْ الَّذينَ يأَيها« آيه

والً  اللَّه أَمرُ كاَنَ و  السبت أَصحاب لَعنَّا كَما نَلْعنهم أَو أَدبارِها فْعـنشـانگر اسـتمرار و زنـده     )47، نسـاء ( »م
طباطبايي با پذيرش ارتباط آيه مذكور با آيات قبل كه در  همرحوم عالم. است بودن تهديد مسخ

علت خيانت دچار لعنت خداوند شدند و در نتيجه توفيق ايمـان از  رابطه با يهودياني است كه به
پس آيه . نمايد افاده عموميت مي »يا ايها الذين اوتوا الكتاب«جمله  ظاهر: نويسد آنها سلب شد، مي

نمايد كه در صورت استكبار، دچـار  هل كتاب را پس از دعوت به كتاب جديد، تهديد ميتمامي ا
  :يكي از اين دو تهديد خواهند شد

يعني به حالتي درخواهند آمد كه به جهت مخـالف مقاصـد سـعادت زنـدگي      ؛»طمس«. 1
  . سوي فطرت بشري خود حركت خواهند نمودانساني حركت و پشت به

زيرا آيه، لعنت خدا بر آنها را به لعنـت دربـاره اصـحاب سـبت      ؛شد گرفتار مسخ خواهند. 2
ماننـد اهـل سـبت بـه     ) ص(خاتم پس در صورت اصرار بر مخالفت با قرآن و پيامبر .تشبيه نمود

 . گردند عذاب مسخ گرفتار مي

تهديد مسخ تهديدي جدي و هميشگي است كـه اهـل كتـاب را در گذشـته و     اين بيان، با 
 .)367، ص4 ، ج1417 ،طباطبايي(دهد د تحذير و هشدار قرار ميحال و آينده مور

ا  مكَانَتهِم  على لَمسخْنَاهم نَشَاء لَو و«همچنين آيه  واْ  فَمـتَطَع ا  اسـي ضـم ونَ  لَـا  و رْجِعـبـه  ) 67يـس،  ( »ي
دارد و ح تصري) ص(اكرم تهديدي سخت و محكم نسبت به كفار در لجاجت و عناد نسبت به پيامبر

آسـان   نمايد و آن را براي خداوند قادر متعـال بسـيار  آنها را به مسخ ناگهاني و يكباره تهديد مي
اما با اين حال مالصدرا معتقـد   .)674، ص8 ، ج1372 ؛ طبرسـي، 473، ص8  تا، جبي طوسي، :به ك.ر( داندمي

جهـت عـدم   يـا بـه   رامطلـب  ن ايـ دليل  يو .پذيرد صورت نمي) ص(است اين مسخ در امت محمد
 ؛دانـد و يا به سـبب اعتـدال مزاجشـان مـي     ،رسوخ صفات رذيله نفساني در آنها تا آن حد و ميزان

نمايد، گرچه مسخ باطن در ايـن امـت    ها و مزاج ايشان آن تحول در شكل را قبول نميچراكه بدن
آن از ملـك يـا    هاي مناسب بـا هايي كه به صورتاما باطن ،هاي انسانييعني صورت ؛فراوان هست
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كلّ ذلك يخالف ما فطر عليه اإلنسان في مقام بشريته « :هاي حيوانات منتقل شده استشيطان يا صورت

  .)470- 473، ص3 ، ج1366 ،لدين شيرازيصدرا( »الطبيعيه إما عال أو سافل
و طبق فرمـايش معصـومين    بودهصدا لهين در اين زمينه همأعالمه مجلسي نيز با صدرالمت

لكـن   ،اين امت هم متحقق خواهـد شـد   در ،هاي سابقه تحقق يافتهد است هرآنچه در امتمعتق
بلكـه واقـع    ،لذا وقوع مسخ در اين امت هم امري ممكـن  .باشدمتناسب آن مي اشگونه شيوه و

ها از فهـم و درك معـارف و حقـايق    مسخ قلب ،ها تحقق يافتهساير امت اما آنچه در ؛شده است
  .)117ص، 58ج، 1404 مجلسي،( باشدمي

 نتيجه

اي است كه هگستر روشن شد كه مسخ در اصطالح داراي معناي وسيع وبنابر آنچه بيان گرديد، 
تفـاوت اصـلي مسـخ و    . گردد شامل تنزل روحي انسان تا عقيده به تغيير روح و جسم انسان مي

ن و به تعبير مالصـدرا  جايي روح از بدن يا عدم آهتناسخ نيز بازگشت به جدا شدن، انتقال و جاب
  . نمايدديگري را محال مي اتصال و انفصالي است كه يكي را موجه و

مسـخ  : تـوان تقسـيم نمـود   شده درباره مسخ را به سـه گـروه اصـلي مـي    هاي مطرحهديدگا
بنـدي بـر معيـار كيفيـت     اين تقسـيم . مسخ ظاهر و باطن انسان و مسخ نفس و روحي ،ظاهري

عنوان مبنا مورد قبول واقـع شـده،   ها بهنچه وجه مشترك تمامي نگاهآ. است تحقق مسخ استوار
توان به باورمنـدي وجـود روح در   ظاهر و جسم انسان است كه از آن مي ياعتقاد به ساحتي ورا

هاي مطرح قابـل  ي براي انسان در ديدگاههمچنين وجود فطرتي پاك و خداي. ودانسان تعبير نم
  . پردازش است

با وجود تهافت و اختالف ظاهري كه در آنها مشـاهده   - شده ي اقوال مطرحوجه اشتراك تمام
) در رفتـار و عمـل  (شـده در حـد نفـس حيـواني     هاي مسخبه تنزل سطح روحي انسان -  شودمي

روح انسان و امكـان دگرگـوني و   براي اين باور خود با عقيده به وجود مدارج مختلف . گرددبرمي
كه گذشـت، شـدت سـقوط يـا     هرچند چنان. يابدنزول پيوند مي تحول در آن به سمت تعالي يا

بـر همـين اسـاس    . كامل در مقام تنزل، ميان انديشمندان اسالمي مورد اتفاق نيست جاييهجاب
و تبديل به يك حيوان نشود، امـا   هديشود كه انسان گرچه از نظر جسمى مسخ نگرددانسته مي
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ر او فراهم است كه با مسخ خُلق و خوي در رديف عالم از نظر روحى و معنوى اين امكان د يقينبه
در . گـذارد اثـر مـى  هـردو بـر روح   ن است كه گناه و طاعـت  آمراد از اين گفتار . حيواني قرار گيرد

و در نه با طبيعـت انسـان    ،صورتي كه انسان عملى را كه با طبيعت يك حيوان ديگر مشابهت دارد
مسـخ  . يابـد مي كم صورت معنا و صورت باطن او تغيير كم يك عمل ضد انسانى را تكرار كند، واقع

  . باشدهمين نوع مسخ مياز ن كريم بيان گرديده است، يهوديان كه در قرآبرخي 
 ؛اي الهـي تعريـف نمـود    تـوان معجـزه  مسخ مورد اشاره در قرآن را مي ،نكته پاياني اينكه

ايـن  . و اعجاز را به مسخ مربوط ندانسـت  كرددو را ادعا توان عدم پيوند ميان اينكه مي گونههمان
تجلي كامل اين واقعيـت در . امر به نوع تلقي و نگاه به چگونگي و مراحل تحقق مسخ بستگي دارد

  . قيامت، امري مورد پذيرش است
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