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 مقدمه

 سنتِ نیا بخشی از .شودمی اداره نیتکو عالم آن اساس بر که است ینی، قواناالهیمؤاخذه  سنت

ها از خطوط مشخص انسان عبور وی گرانیطغ ،یناظر به سرانجام انحرافات اخالق االهی عقوبت

 االهی میانسان منحرف از صراط مستق یزندگ انیکه در پا است پیامبرانتوسط شده تعیین االهی

 آنها، ریتفاس و اتیآ به مراجعه با کهکرده  انیب را هاسنت نیا میکر قرآنشود. می شریگبانیگر

 .شودمی میتقس یو اجتماع یبه دو قسم فرد یدر جوامع بشر هاسنت نیا انیجر که میبریم یپ

 استکبار علت به بسیاری یهایآباد و هاگروه و افراد ،ینیبر اساس نصوص د ،یدر بخش اجتماع

 به توانمی مونهن یبرا ؛دندیو نابود گرد ندشد االهی عقوبتار چد االهی هایمانفر سرکشی از و

 یفَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ ... عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ» :نوح اشاره کرد ای ثمود قوم عذاب

پیچیدند ... آنگاه ردند و از فرمان پروردگار خود سرشتر را پی کپس آن ماده ؛نَ یدَارِهِمْ جَاثِمِ

 نوحنیز  قوم بارهدر. (78-77)اعراف:  «هایشان از پا درآمدندلرزه آنان را فرا گرفت و در خانهزمین

اند با ما سخن که ستم کرده کسانیو درباره  ؛مُغْرَقُونَ إِنَّهُمْ ظَلَمُوا نَیالَّذِ یفِ یتُخاطِبْنِ ال وَ»: فرمایدمی

آن در قرآن  یبرا یفراوان قیمصاد نیز یبخش فرد در .(37)هود:  «اندیشدنکه آنان غرقمگوی، چرا

 یبرخ .شدن پسر نوحمانند خسف قارون و غرق ؛با هالکت است مالزمی ذکر شده که برخ

که  ایشدن در دندلبستگان و غرق یبراشدن مرگ کیخبر نزد انندهم ؛است هالکت بامقارن نیز 

 نددچار آن شد لیاسرائیبن از یگروهکه  ،مسخ االهی عقوبت مانند؛ داردبه همراه  یمضاعف عذاب

 یهمگ سپس و ندنماند زنده حالت نیا درهم  شتریب روز سهو  نددرآمد و خوک نهیبوزو به شکل 

وجود  نظراختالف اندیشمندان مسلمان نمیاوقوع عذاب مسخ در  یچگونگ درباره .شدند هالک

 .شودمی لیتحل و یاقوال بررس نیمقاله ا نیا در که دارد

عذاب مسخ، در پژوهش حاضر برآنیم پس از  راجع بههای پژوهشی با وجود برخی نگاشته

و دالیل مفسّران  هادگاهید اش، با نگاهی جامع،و تبیین کاربردهای قرآنی «مسخ» یشناسمفهوم

رویکرد کوشیم می. در این میان مقایسه و ارزیابی کنیمبا حکمای مسلمان را  االهیعقوبت درباره 

 یمتا در نهایت بتوانکنیم مفسّران و فیلسوفان مسلمان را با دقت تحلیل و واکاوی  نیترشاخص

 بیم.به نظری صحیح دست یا
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 «مسخ» یشناسمفهوم. 1

 در لغت «مسخ». 1. 1

 ایبه شرط آنکه صورت  ،است کردنلیتبد ای برگرداندن گرید زیچ به را یزیچ اصل در «مسخ»

 «مسخ» شناسانلغت شتریب که ستا رونیااز  ؛باشد یو بدتر از صورت اول ترزشتآمده دیپد یءش

، فارس؛ ابن206 :1409، فراهیدی) اندکرده معنا یاول از ترپست و رتزشت صورت به ،صورت لیرا تحو

 .(443: 2ج ،1375، یحیطر؛ 72 :2ج ،1414، یومیف؛ 329: 4ج ،1367، یجزر ریاثابن؛ 323: 5ج ،1404

 اصطالح در «مسخ». 2. 1

 گونه است: سه «مسخ» ،مطابق دیدگاه اندیشمندان

 رخ یانسان یبقا با یصورت ماد رییتغ صرفا  در چنین مسخی  ی:ظاهر ای یمسخ مُلک الف.

 یکه بدن ماد دهیثبات رسا به یماد علوم در رایز ،ستیآن نبودن بر محال یعقل لیکه دل دهدمی

همان  شایحال بدن کنون نیع در وشوند می لیدر هر چند سال تبد شیهاسلولبا همه ذرات و 

بقره بر  66-65یات آ ظاهر چنانچه ؛دارد وجود آن ثباتا یبرا زین ینقل لیلد .ستا او یبدن قبل

 .داللت دارد نکتهاین 

به  عتیاست که انسان در عالم طب آن مراد از چنین مسخیی: درون ای یمسخ مَلکوت ب.

 شیدایپ نهیزم. انتخاب چنین مسیری، کندمیحرکت  میخالف صراط مستقبر و رودمی هراهیب

در روح و  ینفسان کهمل نیا جیتدرهکه ب دآوریمفراهم  آدمی یبرا را یای از ملکات نفسانملکه

خواه آن صورت با فطرت  ؛دشومی ینفس و یبرا یصورت و ،با روح متحد ند وکمیرسوخ  شجان

بوزینگانی  نَ؛یونُوا قِرَدَةً خاسِئک» هیآشدن به شکل بوزینه در ؛ مانند مسخنباشد ایسازگار باشد  هیاول

عارض بر حقیقت  که ،تبهکار انسانِ یظاهر شکل اگرچه صورت نیادر . (65)بقره: « باشید طردشده

 نهیبوز ،دهدمی لیتشک راش تیکه واقع ،شنفس مجرد کنیل ،باشد آدمی شکل ،ستا روح اوو 

که  اصحاب سبت رخ داد یمانند آنچه برا ،شودمی آشکار ایدن در ای یآدم تیواقع نیا کهاست 

 ینْفَخُ فِیوْمَ ی» هیآه چآن رینظ؛ رسدبه ظهور می امتیدر ق ای ،شد خوک و نهیبوزان شو باطن ظاهر

به آن اشاره دارد. ( 18)نبأ: « گروه بیاییدروزی که در صور دمیده شود و گروه الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً؛

 من به امت ازده گروه » چنین نقل شده است: ،ذیل این آیه، امبریپدر روایتی تفسیری از 
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ی، زیحو) «است همسلمانان جدا ساخت ریآنها را از سا وندشوند که خدامحشور می ییهاصورت

 .(275 :5ج ،1415 ی،کاشان ضیف؛ 493: 5ج ،1415

 که ،رَّفانهمُحَ رییبر هر گونه تغ یکل طور به «مسخ»گاه کلمه انحراف از هدف اصلی:  ج.

در هنگام استنساخ  سینونسخهاگر  ؛ برای نمونهشوداطالق می ،ببرد نیرا از ب یزیچ اصلیهدف 

 را کلمات یو الفاظ و امال عبارات، لیتسه و کمک الیخ به خود لیم به یمیقد یهاکتاباز 

 لیتبد یبرخ رونیااز  .(151 :5ج ،1389 ی،آمل یجواد) قدما را مسخ کرده است نوشتهدهد،  رییتغ

 گریبه شیء د ئیتحول شی زیدر آن ن رایز، اندشمردهمسخ  زیمانند سنگ را ن یانسان به جمادات

 .(44 :12ج ،1415، یآلوس) وجود دارد

 قرآن در «مسخ». کاربرد 2

 یسخ ظاهر. م1. 2

 به یسیع و داود زمان در که شده داده نسبت« شنبه روز» اصحاب به مسخ نوع نیا قرآن در

بوزیگانی خوارشده درآمدند،  صورتبهکه  ،یهود بارذلتدر آیات قرآن فرجام  .است وستهیپ وقوع

 :شوددیده میبه سه شکل 

که در ساحل دریای احمر در شهر اَیله ساکن  ،یانهودی از ایعده داوددر زمان  .الف

سر برتافتند و به  االهیبودند، با زیرپا گذاشتن حرمت روز شنبه به عنوان روزی مقدس، از فرمان 

نَ اعْتَدَوْا یوَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِ» اتیآد. مسخ شدن نگانیبوز صورت به رونیا؛ از مشغول شدندصید ماهی 

و کسانی از شما را که در روز شنبه ]از فرمان خدا[  ؛نَیونُوا قِرَدَةً خاسِئِکالسَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ  یمْ فِکمِنْ

فَلَمَّا »و  (65: )بقره «شدهشان را گفتیم بوزینگان باشید طردکردند نیک شناختید، پس ای تجاوز

و چون از آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند  ؛نَیدَةً خاسِئِونُوا ِقرَکعَتَوْا عَنْ ما نُُهوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ 

چنین  قتادهاشاره دارد. از  مطلببه این  (166: اعراف)« دیباششده به آنان گفتیم بوزینگانی رانده

 هانهیبوزمدار درآمدند و مثل نگان دُیصورت بوز بهگناهکار تمام زنان و مردان  نقل شده است که

و  ندماندنسه روز زنده از  شتریبشده، های مسخ، انسانعباسابنطبق روایتی از . کردندیمصدا 

؛ 759: 4ج ،1372 ،یطبرس) نماند یباق آنها از ینسل و شدند کهالسپس  .ردندکمردم آنها را تماشا 

 .(542-540: 3ج ،1420رازی،  فخر
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 االهی اتآی انکار و لهیحبردن کاربه و «شنبه روز» انیعص مانند هودیاز  یبرخ عمل .ب

 میتسل یماد یهاشهوات و لذت در برابر جز بهلجوج بودند و  یکه آنها امت دکنیم روشن

کورکورانه از  دیتقل دلیل به جوانانشانواقع شدند و  االهیلعن و غضب  مشموللذا ؛ شدندنمی

: 4ج ،1419حاتم، ابی)ابن شدند مسخ انکخو صورت به رانشانیپ ونگان یبوز صورت به، انینیشیپ

: 2ج ،1404، یوطیس ؛133: 2ج ،1418وی، ضایب؛ 391: 12ج ،1420ی، راز فخر؛ 333: 3ج ،1372؛ طبرسی، 1164

مَثُوبَةً  کمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِکقُلْ هَلْ أُنَبِّئُ» :است هیآ ، اینشاهد این مدعا .(926: 2ج ،1412، قطب بن دیس ؛295

را به بدتر از ]صاحبان[  بگو آیا شما ...؛ رَیهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازیعِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَ

این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم؟ همانان که خدا لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از 

 .(60 ده:ئما)« ... پدید آورده آنان بوزینگان و خوکان

 یسیع ینگان و به دعایصورت بوز به داود یلعن شده و به دعا هود،یاز  یگروه .ج

؛ از ... مَیمَرْ ابْنِ یسَیعِ وَ داوُدَ لِسانِ یعَل لَیإِسْرائِ یبَنِ مِنْ فَرُواک نَیالَّذِ لُعِنَ»: درآمدند کصورت خو به

میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند به زبان داود و عیسی بن مریم مورد لعنت قرار گرفتند 

 :اندنقل کرده باقر امام از یتیروا قول نیا دییتأ دربرخی مفسّران  .(78)مائده: ...« 

 اللَّهُ فَمَسََخهُمُ ...ُزَمَانِهُِ یفِ اعْتِدَاؤُهُمُْ انَک وَُ سَبْتِهِمُْ یفِ اعْتََدوْا لَمَّا(ُأيلة) أُبُلَّةَ أَهْلَُ لَعَنَ فَإِنَّهُ دَاوُدُُ أَمَّا

« ابّله»اهل ، داود ؛کذَلُِبَعْدَُفَُرواکُثُمَُُّالْمَائِدَةُُهِمُیعَلَُأُنْزَِلتُْنَيالَّذُِلَعَنَُ فَإِنَّهُُُ یسَیعُِ أَمَّا وَُ قِرَدَةُ 

واسطه گناهی که در روز شنبه مرتکب شده بودند لعن کرد و این سرپیچی در زمان  را به

نیز کسانی را  یسیعوی روی داد ... پس خداوند آنها را به شکل بوزینگان درآورد. 

 ،1372 ،یطبرس ؛609: 3ج تا،، بییطوس)دند یورز فرک و شد نازل مائده آنها بر هک لعن کرد

 .(203 :4ج ،1368، یمشهد یقم؛ 661: 1ج ،1415؛ حویزی، 343: 2ج ،1416بحرانی،  ؛357 :3ج

 یباطن مسخ .2. 2

 سبب .دارد یمختلف قیمصاد االهی عقوبتکه  میابییدرمقرآنی و روایی  یهاآموزهبا مراجعه به 

 مسخها عقوبت آن جمله از ؛است عقوبت و جرم تناسب نام به یگرید سنت با آن مطابقتتفاوت، 

قرار  یافاصله قت،یحق انیم و آنها یادراک یقوا انیم که معنا نیا به .ستا هااز انسان یبرخ یباطن

 شدگانمسخ مانند؛ کنندداشت که حق را درک  نخواهند را تیقابلاین  آنها گرید و شودمیداده 
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 پافشاری و شیخو کردار هیبه فراموشی سپردن و توج و االهی دستورهایبه  یتوجهیب با که هودی

 .دندکر جادیخود را ا یدرون یدگرگون تحقق نهیزم و گشودند را شیخو قتیفراموشی حق باب ،آن بر

، «نانک»، «صَرْف»، «طبع»، «ختم»از جمله  ،مترادف و مختلف ریتعاب با ،فراوانی اتیآ در

 شدهسنت مهم اشاره  نیا بهو غیره  «مرض»، «قساوت»، «بیتقل»، «قفل»، «نیرَ»، «غالف»

از سنخ امور عدمی و ، و معاندان و افرانک یهادل بودنبسته و یریناپذتیهدا دال برکه  ،است

خداوند رحمت خود را از اشخاصی که راه عصیان را در پیش گرفته و  ،عدم ملکه است. بنابراین

بودن که مفسّران در توجیه بسته ستا رونیا، قطع خواهد کرد. از کنندیمآن پافشاری  بر پیوسته

 دهیآفر گونهنیا انشهایقلب معتقدند شد،یمگردانی از حق که سبب روی ،هاانسانهای برخی دل

نیز  شدند. خداوند مطرود و ملعون، و دل طبع و قلب ختم مستحق فر،ک سبب به آنها نشد؛

 ورزد اصرار انیعص بر و بازنگردد انابه و توبه انکام و ررکم یهادادنمهلت از پس هک را یگنهکار

 مسدود را یو قلب و ،سلب او از را خود یدهاییتأ و قیتوف و خاص ضیف گذارد،میوا خود حال به

 .(445 :5ج ،1389جوادی آملی، ) است دوربه  خدا رحمت از و ملعون او و کندیم

 انحراف از هدف اصلی .3. 2

 ،رَّفانهمُحَ رییبر هر گونه تغ یکل طور به «مسخ» کلمه گاهکه  میابییدرمبا تحقیق در آیات قرآن 

را  شیها اصل خواز انسان یبرخ کهچنان. شوداطالق می ،ببرد میانرا از  یزیهدف اصلی چ که

 ینبات و یوانیحکه نفس  در حالی ؛هستند یو فرع یبدل یبه فکر خودفقط و اند کرده فراموش

 تیهدف و غا نه است لیبه خود اص دنیرس یبرا یالهیوس است،نازله نفس  مرتبهکه  ،انسان

 آمده است: گونهنیادر وصف چنین افرادی  یاهیآدر  .انسان

ُ ُأَنْفُُسهُمْ ُأَهَمَّْتهُمْ ُقَدْ ُطائَِفةٌ ُغَُيوَ ُاْلجاهِلِیظُنُّوَنُبِاللَّهِ ُظَنَّ ُالْحَقِّ ُیرَ ُمِْنُيةِ ُلَناُمَِنُالْأَمْرِ َُهلْ و  ؛ءُ یشَقُولُونَ

های های ناروا همچون گمانن خود بودند و درباره خدا گمانگروهی ]تنها[ در فکر جا

 .(154: عمرانآل)گفتند: آیا ما را در این کار اختیاری هست؟ بردند، می]دوران[ جاهلیت می

 .استنفس  نییپا مراحل و یبدل خودِ، رفاه ،هاانساناز برخی اهتمام  تمامبر این اساس، 

آنان همانند  الْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ؛ک کأُولئِ»: فرمایدمی میمنحرفان از صراط مستق بارهدر خداوند

شیخ  ،مجاهد چنانچه ؛است لیو نه تمث هیتشب نه نیا .(179)اعراف:  «ترندچهارپایان، بلکه گمراه

سراسر  رایز، است ریو تحق نیگویند و نه توهمفسّران می گریدطباطبایی و  ،طوسی، زمخشری
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با برهان و  مانیبینند و حکعارفان آن را می رایز ،تنیس زیآممبالغه ودب و لطف است اقرآن 

را برخالف  اتیروا و اتیندارد ظاهر آ یوجه ،لیهمه دل نیبا ا .رسندیبدان م اتیمحدثان با روا

 .میکن هیآن توج

 رونیااز  .است شیخو تیسقوط انسان از انسان مراحل انیصدد ب در فوق هیآ ،در حقیقت

 دید از هک است یقتیحق نییتب یها به چهارپایان برابرخی انسان هیکه برخی معتقدند تشب ستا

 شو غمّ همّ تمام وشهوت است  بر اساس شکم و اشکه مشی یانسان است، زیرا دهیپوش یبرخ

لَّ کاللَّهُ خَلَقَ وَ» :روداست که بر شکم راه می یوانیمانند ح ،رتیو س ئتیاز نظر ه ،ستا شکم او

پس  ،ای را ]ابتدا[ از آبی آفریدست که هر جنبندها و خدا ؛ ... بَطْنِهِ  یعَل یمْشِ یدَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ 

صورت  نیدر ا .(503 :1ج ،1389جوادی آملی، ؛ 45)نور:  «... روندای از آنها به روی شکم راه میپاره

چون  ،ستین یدفع ،نزول ریس نیا .شودمی دهیپوش تشیبرجسته و انسان تشیوانیح روزبهروز

بَلْ هُمْ » سوم مرحله و یقیحق وانیح سپس ،کینزدمحض  وانیبه ح نخست ؛طفره محال است

که  ،مرحله نیادر  .شودمی« کالنبات»و  کندمی سقوط آن از ترپست بهنیز  گاه .گرددمی« أَضَلُّ 

خوردن و به فکر خوب فقطرود و می نیعواطف و احساسات از ب ،است یوانیح اتیاز ح ترپست

و سبز و خرم کند است که خوب غذا جذب  نیتمام تالش نهال ا رایز ،است دنیو بال دنیخرام

 :رسدمی ،جماد مرحلهبه  ،از آن ترپست به آنگاه ؛بماند

مِنَُالْحِجارَةُِلَماُکُیفَهُُِکمُْمِنُْبَعْدُِذلِکقَسَتُْقُُلوبُُثُمَّ قَسْوَة ُوَُِإنَُّ تََفجَّرُُِمنْهُُالْأَنْهاُرُيالْحِجارَةُِأَوُْأَشَدُُّ

مِْنهاُلَماُ عَمَّاُتَعْمَلُونَیهْبِطُُمِْنُخَشْيْخرُجُُِمنْهُُالْماءُُوَُإِنَُّمِنْهاُلَماُیشَّقَّقُُفَيوَُإِنَُّ  ؛ِةُاللَّهُِوَُمَاُاللَّهُُبِغافِلُ 

تر از آن؛ چراکه همانند سنگ یا سخت ،شما بعد این ]واقعه[ سخت گردیدهای سپس دل

و آب از آن خارج  شکافندیم آنهاای از زند و پارههایی بیرون میها جویاز برخی سنگ

کنید، غافل نیست ریزد و خدا از آنچه میشود و برخی از آنها از بیم خدا فرو میمی

 .(74: بقره)

 و نُه مرحله نزول نیا و شده رتکرا نباتات و جمادات درباره هیآ نیسه مرحله در ا همان

از  که یانسان ،بنابراین .(227-226: 21ج ،1389)جوادی آملی،  است میاز صراط مستق انسانانحراف 

ش هدف از خلقت ،ست. همچنینا رام او نیو زم هاآسمان یتمام ،گرددست و به خدا برمیا خدا

سرانجام  .طانیش عبادت نه است یتعالحقمعرفت و خالصانه با عبادت ،اندگرفتهکه از او پیمان 
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که نتواند  گرددیممبدّل  روحیب ییهامجسمهو به  شودیممسخ در پی عنادورزی و مقابله با حق 

 ا به عقب بازگردد:یراه خود را ادامه دهد 

ُصِراطٌُهذاُیاعْبُدُونُُِأَنُُِوَُنیمُبُُِعَدُوُ ُمْکلَُِإنَّهُُطانَیالشَُّتَعْبُدُواُالَُأنُْآدَمَُیبَنُِايُمْیکإِلَُُأَعْهَدُْأَلَمْ

ای فرزند آدم مگر با شما  ؛رْجِعُونَُيُالُوَُایمُضُِااَنتِهِمُْفَمَاُاْسَتطاعُوکمَُیعَل...ُلَمَسَخْناهُمُُْمٌیمُسْتَقُِ

عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید، زیرا وی دشمن آشکاری است و اینکه مرا 

بپرستید این است راه راست ... و اگر بخواهیم هر آینه ایشان را در جای خود مسخ 

 .(67- 60: س)یای[ که نه بتوانند بروند و نه برگردند کنیم ]به گونهمی

 ن فریقین به مسخرویکرد مفسّرا .3

بودن یخیو تار شنبه روزوقوع عذاب مسخ بر اصحاب  بیانگر اتیقرآن و روا اتیآنکه ظاهر آ با وجود

مغایر بعضا  که اند مطرح کردهی گرید یهادگاهید، بعدبه  نیا از زمان تابعامّ  ،استداستان  نیا

قائالن به مسخ باطنی و معتقدان  :اشاره کرده شیاند دوبه توان میعمدتا  است.  ظاهر آیات بوده

 ی.صور و یمعنوبه مسخ 

 یقائالن به مسخ ظاهر دگاهید .1. 3

 ؛132: 1ج ،1419حاتم، ابی)ابن است بوده یظاهرصورت  به هودیامت  مسخ معتقدندبسیاری از مفسّران 

معنا که جسم انسان  نیا به .(173: 2ج ،1407؛ زمخشری، 759: 4ج ،1372؛ طبرسی، 290: 1ج تا،طوسی، بی

 از از انسان و ترنییپاکه از نظر رتبه  ،مبدل شود گرید یزیچ ای یوانیبه کالبد ح االهیبا قدرت 

افزون  ،ییطباطبا. باشدنفس انسان  شنفس اما، انسان است یهاییبایزشت و فاقد ز یلحاظ ظاهر

سینا، ابن)قائل است به نفس  بدنص تشخّ هبو  ددانمیصورت بدن را نفس بر آنکه مانند سایر حکما، 

بازگشت و مسخ وجود انسان به وجودی  (135-133: 8ج ،1981: شیرازی ؛ صدرالدین187-188: 1975

آنکه بقای نفس انسانی از بین رود. بی داند،را ممکن می ،سایر انواع حیوانات یعنی ،تر از خودناقص

 جیتدربهآن احوالی دارد که با تکرار و تراکم آن احوال  دنبال بهصورت انسانی، افعال و در نظر او، 

 :نویسدمی ،در تبیین دیدگاه خویش ،وی در ادامه ود.شپیدا می شصورت خاص و جدیدی برای

گر از انواع ید یصورت نوع به او یانسان ظاهری ه صورتکم ینکرا فرض  یاگر انسان

صورت  یت رویوانیصورت حه ک ، مبدل شده باشدکمون و خویل میاز قب واناتیح

است  یانسان یسکن یچن ،است یاو نفس انسانناطقه نفس  امانقش بسته،  اشیانسان
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 کیتش باطل گشته و صورت خویانسان یلکهه بکنیمون، نه ایاست م یا انسانیو  کخو

رار عمل، کنقش بسته باشد. اگر انسان در اثر ت اشیانسانصورت  یجا به یمونیو م

 یلیچ دلیو ه شودیمن صورت متصور آند، نفسش به کسب کات را کاز صور مل یصورت

ه در آخرت ک طورهمان ،ینفسان یهاصورتات و یه نفسانکنیبودن ام بر محالیندار

طور که پس همان ظاهر درآمده و مجسم شود.ه ز از باطن بیا نیدر دن ،شودیممجسم 

ای فاقد شدهاست که مسخ گردیده نه اینکه مسخ انسان ،شدهتیم انسان مسخگف

 .(314 :1ج ،1374، ییطباطبا) انسانیت باشد

 یادله قائالن به مسخ جسمان

اند، استناد به صریح آیات و روایات بودن مسخ ظاهریترین دلیل مفسّرانی که قائل به حقیقیمهم

و مبتنی بر  یخیتاری گزارشذیل، ات یآدر  سبت اصحاب بارهدر قرآن گزارش ،است. از نظر آنها

 عْدُونَ ی إِذْ الْبَحْرِ حاضِرَةَ انَتْک یالَّتِ  ةِیالْقَرْ عَنِ سَْئلْهُمْ وَ»: ظاهری صراحت دارد مسخواقعیت است که بر 

و از اهالی آن شهری که کنار دریا  ؛نَیونُوا قِرَدَةً خاسِئِک... فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَْنهُ قُلْنا لَهُمْ  السَّبْتِ یفِ

کردند ... و چون از آنچه از آن نهی بود از ایشان جویا شو، آنگاه که به ]حکم[ روز شنبه تجاوز می

ما ک»و ؛ (166-163: )اعراف «شده باشیدبه آنان گفتیم: بوزینگانی رانده شده بودند سرپیچی کردند

که اصحاب سبت را لعنت کردیم آنان را ]نیز[  چنانیا هم ؛ اللَّهِ مَفْعُولًاانَ أَمْرُکلَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَ 

 داللت حیصح تایروابرخی  ،همچنین .(47)نساء:  «لعنت کنیم و فرمان خدا همواره تحقق یافته است

 لیتأو یبرا یاهیداع و دکر عمل هیآ ظاهر بهضرورت دارد  رونیااز  .ندنکمی یقیحق مسخ وقوع بر

 ،یعقل لحاظ از ،گرید صورت به یصورت رییتغ هکچرا ،ندارد وجود آن داللت از نظر صرف و ظاهر نیا

 انگریکه ب یاخبار»: نویسدمی یمجلس زمینه نیادر نیست.  آن لیتأو به یازین و است ریپذامکان

بسیار روشن است  .(111: 58ج ،1403ی، )مجلس «و صورت است، متواترند ئتیه رییتغ یمسخ به معنا

 نفس به تقدم ویکه  استبر تغییر صورت بدن متکی  فقطرو مجلسی از آن شهیاندکه مسخ در 

؛ همو، 140)همان: باور دارد  ،استقالل این دو از یکدیگر، در عین همکاری آنهابدن، همراه با  بر

ارتباط میان نفس و بدن ارتباطی ذاتی و طبیعی حال آنکه در حکمت متعالیه  .(167: 5ج ،1404

 بهکه  قائل استنفسی  یهر بدنحرکت جوهری، برای  هینظرکه مالصدرا بر مبنای است. چنان
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نفس محصول به بیان دیگر،  .حرکت صورت نوعیه آن بدن است دنبالهو  ستا او از آنِ طور کامل

اما در بقا از  بوده، مادی نیازمند نهیمزبه در پیدایش است که حرکت جوهری صورت نوعیه بدن 

 .(272: 1382 ؛ همو،330-325 :8ج ،1981 صدرالدین شیرازی،)ت مادی مستقل اس زمینه

 یقائالن به مسخ باطن دگاهید. 2. 3

ها بر اثر از انسان یبرخ رایز ،است بوده یباطن و یعذاب مسخ درون معتقدندنیز ن مفسّرا از برخی

و  ینفسان یهابر خواهش پافشاریهوس و  و اراه هودر کوره نهادنفطرت و گام ریانحراف از مس

بر اثر تداوم  ،. همچنیناندشده یوانیمتخلق به اخالق ح جیتدربه االهی یوامر و نواهامخالفت با 

آن  یبو رنگ و شانیقرار داده و زندگ ریتأث آنها را تحت تیشخص یوانیح یآن خو ،حالت نیا

 گیرد.صفت را به خود می

: گویدبقره می 56 هیآ لیذ او .است نیتابع از مجاهد کرد مطرح را هینظر نیا که کسی نیاول

نه یصورت بوز بهو مسخ نشده  یراستبهنان یا ایو  شد مسخ نگانیچون بوز آنان یهادل»

هایی همچون مثل خری است که کتاب ؛أَسْفاراًحْمِلُ یمَثَلِ الْحِمارِ ک» هیآ بسانه قرآن کبل ،امدندیدرن

 ریدر تفسنیز  یریقش .(205: 1410 مجاهد،) «در مقام تمثیل است (5)جمعه:  «کشدرا بر پشت می

 ،شمردن الزامات شرعسبک و االهیترک اوامر  سبب هامت ب نیگوید امی ،بقره 56 هیآ لیذ ،خود

وَ نُقَلِّبُ »: دیفرمایم که خداوند قول مانند؛ تر از مسخ نفوس استدیشد که مسخ قلوب شدند

گردانیم ]درنتیجه به آیات ها و دیدگانشان را برمیو دل ؛ؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍیما لَمْ کأَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ 

 .(97 :1ج ،2000ی، ریقش؛ 110 :انعام) «بار به آن ایمان نیاوردند که نخستینآورند[ چنانما ایمان نمی

است معتقد دیدگاه مسخ باطنی معتقد بوده و ضمن تأیید دیدگاه مجاهد  هب زیعبده نمحمّد 

 بوده قوم نیا ریتحق درصدد صرفا  و دهینام خوک و مونیاصحاب سبت را م ،خداوند از باب مثل

در ادامه  .(343: 1ج ،1414رضا،  )رشید است کرده هیتشب االغ به را افراد که یگرید اتآی مانند است؛

 اشیانسانل کتا او را از ش کندینمرا مسخ  یارکو گناه انگریعصخدا هر » :سدینویمنیز چنین 

است و او با  یکی پروردگارست. سّنت ینش نیار مطابق سّنت او در نظام آفرکن یرا ایند؛ زکخارج 

 :گویدمینیز  پایاندر  «.داشته است پیشین یهاقرنه با ک کندیمحاضر همان برخورد را  یهاقرن

پس  .مردم است ترساندن ،از عذاب مسخ مقصوداست که  نیا عرفاو  رتیاهل بص نزد مشهور»
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 تا،بیی، مراغ؛ 345-344 :1ج ،همان) «ستا فکرها کیانتخاب آنچه مجاهد گفته موافق با عبرت و تحر

 .(264 :1ج تا،بی، ابوزهره ؛139 :1ج

 یادله قائالن به مسخ باطن

 بندی کرد:توان دستهدالیل قائالن به مسخ باطنی را در محورهای زیر می

 ؛527 :1ج ،1420، عاشورابن) ستیاجساد ن ح در مسخ صورت وینص و صرمسخ یهود، ة یآ. 1

 .(140 :1ج تا،بی ،یمراغ

 .(446: 6ج ،1414رضا،  )رشید ستین دیقول مجاهد بع ،استعمال لغت از جهت معنا و. 2

؛ ستین انسان گرید شدهمسخ موجود رایز ،عذاب است از مستلزم نقض غرض یظاهرمسخ . 3

 ساختار و جسم نیهم، (یو یاز اساس وجود یبخش مهم کمدست) انسان ساسا و اصل کهچرا

 نخواهد انسان شدهمسخ موجود نیا گرید رفت میان از جسم نیا یوقت ،. همچنیناست یظاهر

 قتیحق در نیا .داشت نخواهد را فریک و پاداش افتیدر طیشرا گرید ستین انسان چون و بود

 .(541 :3ج ،1420، رازی فخر) مسخ نهاست  جادیا و اعدام

بر  ،آشکارشدن حق پس از کهی انسانبه  در عرف کهچنان است،مشهور  زهایجامَ. از باب 4

 هایاز مجاز یجازمَ نیپس اگر ا .است نهیبوز و االغگویند مثل می کندجهالت پافشاری می

 .(همان) ستین سرنوشت نیدر ا یمحذور بنابراین ،مشهور است

پس به ]سزای[  ؛... ةًیقاسِ قُلُوبَهُمْ جَعَلْنا وَ لَعَنَّاهُمْ ثاقَهُمْیمِ نَقْضِهِمْفَبِما » هیآ لیذ نامفسّر. برخی 5

 را« اهملعنّ» (13)مائده: ...« هایشان را سخت گرداندیم دل شان کردیم وشان لعنتپیمان شکستن

ابوالفتوح رازی، ) است نفوس از دتریشد قلب عقوبت معتقدند و انددانسته هودی قلوب مسخ همان

 .(541 :3ج ،1420 ،یراز فخر؛ 615 :1ج ،1407 ،یمخشر؛ ز301: 6ج ،1408

 یادله قائالن به مسخ باطننقد دیدگاه و 

 مد نظرش باشد یخداوند مسخ باطن هر کجاتوان گفت در رد دالیل معتقدان به مسخ باطنی می

، «بیتقل»، «قفل»، «نیرَ»، «غالف»، «نانک»، «صَرْف»، «طبع»، «ختم»چون  یریتعاب

در مقام تمثیل باشد، آن را اگر  ،نیهمچن .آوردمی هیدر خود آو غیره را  «مرض»، «قساوت»
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 ییهاتابک هک است یخر مَثَلِ همچون؛ حْمِلُ أَسْفاراًیمَثَلِ الْحِمارِ ک» هیآ ؛ مانندکندمی انیب ا حیصر

رو و از این لْهَثْ؛یهُ کلْهَثْ أَوْ تَتْرُیهِ یإِنْ تَحْمِلْ عَلَ الْکلْبِمَثَلِ کفَمَثَلُهُ » و (5)جمعه:  «کشدیم پشت بر را

ور شوی زبان از کام برآورد و اگر آن را داستانش چون داستان سگ است ]که[ اگر به آن حمله

 شاننظر دییتأ یبرا نانیا خود که همچنان .(176)اعراف:  «رها کنی ]باز هم[ زبان از کام برآورد

 اصحاب سبت درباره که حالیدر  .است رفته کار بهدر آن  ریتعاب نیا که کردند انیب را یاتیآ

ونُوا کفَلَمَّا عَتَْوا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ » :درآمدند خوکان و نگانیبوز صورت به کهاست  شده حیتصر

د به آنان گفتیم بوزینگانی و چون از آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردن؛ نَیقِرَدَةً خاسِئِ

آن اشاره  هبذیل  هیآ کهچنانهست؛  بر وقوع آننیز  یخیشاهد تار .(166: اعراف)« دیباششده رانده

و از اهالی آن شهری که کنار  ؛...السَّبْتِ  یعْدُونَ فِیانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ ک یالَّتةِ یوَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْ» :دارد

 .(163اعراف: ) «کردنددریا بود از ایشان جویا شو، آنگاه که به ]حکم[ روز شنبه تجاوز می

ه بصحیح  نیز ،دانسته نفوس از دتریشدرا  قلوب مسخ که ،یریقشدیدگاه مفسّرانی مانند 

 یزندگ راحت مسلمانان میان در زده انشیهادل بر مهر خدا که ینامنافق چراکه ،رسدنمی نظر

 ایآ ندیگویم ؛السُّفَهاءُ آمَنَ ماک أَنُؤْمِنُ قالُوا» :گیرندمی استهزاءبه  را مسلمانان یگاه بلکه و کنندمی

 ،شنبه روز اصحاب که حالی در (13)بقره:  «م؟یاوریب مانیا ،اندآورده مانیا خردانکم هک گونههمان

 یفالن ایآ»که  زدندیم صدا را آنها یوقت و شدندنمی خارج خانه از ،شدند یصور مسخ که یزمان

که مسخ قلوب  البته کسانی. «آری»: کردندمی اشاره سر با و ختندیریم اشک «؟یهست تو

شود؛ شوند همواره ترس رسواشدن در دل دارند و این عذابی مضاعف برای آنها محسوب میمی

فرماید: ست، چنین میا فرماحکم شانکه ترس همیشگی بر قلب ،که خداوند در وصف منافقانچنان

در مقابل،  .(4)منافقون:  «... پندارندهر فریادی را به زیان خویش می یَحسَبونَ کُلَّ صَیحَةٍ علیهم ...؛»

بردند؛ چنین سر میه در عذاب و رنج ب ،هم از درون و هم از بیرون ،که مسخ ظاهری شدند کسانی

تر و عذاب این گروه عمیق ،گرفته است. بنابراین فرا را شانجسم و روح سرتاسر اهیکجان عذاب

 شدیدتر از گروه دوم است.

اقوام تفاوت دارد و  گریبا د لیاسرائیقوم بن چراکه ،ستیدرست ننیز نظر عبده  ،همچنین

 لیاسرائیبنکه خدا به  ییهانعمت رایز ،الفارق استمع اسیق گرید یهابا امت لئیاسرایبن سهیمقا
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ها امت گریکه به آنان نشان داد به د یمعجزات ،. همچنیننکردی گریامت د چیه بیعطا کرد نص

 .(139 :5ج ،1389 ی،آمل ی)جواد طلبدیم یخاص مانیو ا ژهیشکر و ،همه تفضّل نیشک ابی. نکرد هئارا

اگر امتیاز نوع انسان به همین شکل و هیکل  گفتتوان رازی نیز می در نقد دیدگاه فخر

شود؛ این همان مسخ و بوزینه و خوک می ،شدن از انسانیت خارجباشد، با مسخ اشظاهری

ست. ا مطابق دیدگاه صحیح حکما، انسانیت و اصالت آدمی با روح او ،مستحیل است. حال آنکه

است. چنین « انسان بوزینه»و او  شدهباطل و منعدم ن ،شدهیان، انسانیتِ انسانِ مسخدر این م

، یستن عذاب از مستلزم نقض غرضانسانیت و  فقدان منزلهبه  ،برخالف دیدگاه فخر رازی ،مسخی

؛ آشتیانی، 114: 58ج ،1403ی، مجلس: .کن)همراه با حفظ معرفت و ادراک هویت انسانی است  بلکه

 .(123-122: 5ج ،1389؛ جوادی آملی، 19: 1381

 یو صور یقائالن به مسخ معنو دگاهید .3. 3

 اشاره کرد. از نظر او، ابتدا ریکثابنتوان به ند میادر میان مفسّرانی که قائل به هر دو گونه مسخ

تعبیر وی چنین  .(186 :1ج ،1419 ،ریکث)ابن مسخ شد آنها صورت و در ادامه اسرائیلبنی یهاقلب

 از یگروه. به این صورت که شدند یصور و یمعنو مسخاصحاب سبت  من نظره ب» است:

 و نداده گوش هم گرانید اندرز به کرده، انیعص یموس زمان در دیص میتحر از لیاسرائیبن

 زمان در و شدند یمعنو مسخ دچار شده، یاندوزثروت مشغول. نشد نازل آنها بر هم ییبال

 .(187 :)همان «درآمدند نگانیبوز صورت به شانیا یدعا به داود

 یو صور یبه مسخ معنو قائالن ادله

ونُوا کفَقُلْنا لَهُمْ  السَّبْت یمْ فِکنَ اعْتَدَوْا مِنْیوَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِ» هیآ اقیس ازخود  ریتفس در ریکثابن .الف

کردند نیک شناختید،  و کسانی از شما را که در روز شنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز نَ؛یقِرَدَةً خاسِئِ

انَتْ حاضِرَةَ ک یةِ الَّتِ یوَ سْئَلُْهمْ عَنِ الْقَرْ»و  (65)بقره:  «ایشان را گفتیم بوزینگان باشید طردشدهپس 

و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود از ایشان جویا شو، آنگاه که به  ؛... السَّبْتِ یعْدُونَ فِ یالْبَحْرِ إِذْ 

 صورت به هیقر آن اهل گویدمی و ویدجمیبهره  (163)اعراف:  «کردند]حکم[ روز شنبه تجاوز می

در  حق بود و هیشب ظاهر در آنها عمل رایز ،بود لشانعم مطابق شانیجزا و شدند مسخ نگانیبوز

. نبودند انسان قتیحق در یول د،بودن انسان به نیترهیشب ظاهر در هم آنها پس .حق مخالفباطن 
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 نیز دیدگاهادامه  در .است تبطمر اتیآ اقیس و ظاهر خالف مجاهد قولگوید می ،همچنین

خداوند هر گونه اراده  گویدمی و ندکمی نقل ،بودند یقائل به مسخ صور که ،رامجاهد  نامعاصر

 بهها مدت هیچون اهل آن قر وکند و تحول می لتبدّ دگونه بخواه هر ودهد میکند انجام 

د. فروختنیدر بازار م وکردند می دیروز شنبه ص علنا  ،نشد نازل هم یعذاب و دادند ادامهشان کار

 سپسو  یمعنو مسخابتدا  ؛اصرار داشتند خودگناه  بر و ندکردمینهم توجه  گرانید هوعظمبه 

 ؛186 :1ج ،1419 ،ریکث)ابن درآمدند نهیبوز صورت به شانو فرزندان زنو  مرد و ندشد یصور

 .(132 :1ج ،1419 ،حاتمیابابن

جزای آنها موافق با عملشان بوده است،  استمعتقد  یتهران یصادق مفسّران معاصر،از  .ب

از  که یزمان ،هم شانیهابدنقرار دادند « نیقردة خاسئ» را یشارواح خو که نفس و کسانی رایز

 مسخ در هر دو جزء ،منظور ،بنابراین .شودمی شانمثل ارواح انسانی خالی شد، یهاصهیخص

 مسخ زین شروح تردیدیب شودمی مسخصورت جسمانی  بهکه  کسی گویندمی برخی نیز است.

، یبرس حافظ؛ 10 :1419؛ همو، 368 :11ج ،1365 ی،تهران یصادق) است روح تابع جسم چون .است شده

1422: 309). 

قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ ... وَ إِذْ  یةِ الَّتِیوَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْ» هیآ در (فاء) دو و دیق نیچند وجود .ج

و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود جویا شو ... و آنگاه  ؛... داًیهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً َشدِکقَوْماً اللَّهُ مُهْلِ

کننده ایشان است یا آنان را به عذابی که گروهی از ایشان گفتند: برای چه قومی را که خدا هالک

آنان را موعظه  یگروه یدهد مدتنشان می (164)اعراف:  «دهید؟عذاب خواهد کرد، پند می سخت

پس هنگامی که آنچه را بدان تذکر داده  ؛... ُروا بِهِکلَمَّا نَسُوا ما ذُ»: دادندو آنها گوش نمی ندکردمی

 هادلدر  ششدنریتأثیبنیز رها کتذ یمقصود از فراموش .(165همان: )« شده بودند از یاد بردند

همان: ) «و چون از آنچه از آن نهی شده بودند، سرپیچی کردند ؛... فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ» :ستا

 نگانیبوز صورت به، خداوند آنها را کردند یپافشار االهی تیبر معص که یزمان ،بنابراین .(166

 رَبِّهِمْ  أَمْرِ عَنْفَعَتَوْا » فرماید:می شانسرنوشت دربارهکه خداوند  ثمود قوم مانند طردشده درآورد؛

 آنهاکه  تا ]آنکه[ از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالی وَ هُم یَنظُرُونَ؛ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمُ

نیز به چنین عقوبتی گرفتار  صالح قوم .(44ذاریات: )« نگریستند، آذرخش آنان را فرا گرفتمی
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شتر پس آن ماده نَ؛یجاثِم دارِهِمْ یف فَأَصْبَحُوا الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ... رَبِّهِمْ أَمْرِ عَنْ  عَتَوْا وَ النَّاقَةَ فَعَقَرُوا» :شدند

 در و گرفت فرو را آنان لرزهنیزم ... آنگاه را پی کردند و از فرمان پروردگار خود سر پیچیدند

 .(77)اعراف:  «درآمدند پا از شانیهاخانه

 رویکرد حکما به مسخ .4

که  کنندیمتبیین  یاگونهمسخ را به  ،بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی خویش ،حکمای اسالمی

نفس آدمی در مسیر  ، معتقدندحرکت جوهری هینظر هیپابر  ،آنهانیازی به مجازانگاری نیست. 

؛ به این صورت کندیمیوانی پیدا تکامل خویش در صورت انحراف از غایت انسانی، روح و نفسی ح

و آن را همراه خود دارد. زد سامیکه نفس با اکتساب ملکات و رذایل اخالقی، بدنی متناسب با آن 

نفس افزون بر ارتباط با بدن مادی عنصری با بدن دیگری نیز در تعامل است که  ،در حقیقت

برخالف بدن مادی، از سنخ عناصر مادی نیست و نوعی سنخیت و تجرد با نفس در آن مالحظه 

در نشئه اخروی . در این میان، تناسب کامل روح و جسم، پس از مفارقت روح از بدن شودیم

اسرائیل به وقوع بنی درباره االهیبه اذن  یادهیپداین دنیا چنین  چند درمحقق خواهد شد. هر

 .(558: 1363؛ همو، 4-3: 9ج ،1981)صدرالدین شیرازی،  پیوست

 یملکوت تناسخ به دیدگاه قائالن .1. 4

مسخ صورت  ،از نظر آنها .اندکردهتوجه  یفیظر نکته به ،مسئله مسخ نییدر تب ،حکمای اسالمی

 :بر دو وجه است شلو تبدّ

 نزدمسخ معروف  نیکه ا مادی دیگربه بدن  مرگهنگام  انسان بدن از نفس انتقال نخست:

 .(7: 9ج ،1981 همو،) استباطل  نزد محققان است و هیتناسخ

)مفارقت و تعلق نفس  گرید وانیح صورت بهخودش  هیاول صورت ازواحد  شخص: تحول دوم

واقع شد  لیاسرائیاز بن یگروه بارهدر چنانچهست(؛ ا خود او ساختهاز بدن به بدنی حیوانی که 

بر  یلیو دلاست  زیجا چنین مسخی .بود یانسان قتیحق یبا بقا یصورت ماد رییتغ صرفا  که

بدن  راتییکه ما تغاست مطلب  نیاساس هم بر .ندانفوستابع  هابدن زیرا ،ستینش بودنمحال

صورت برافروخته که در آنها )ی و غیره غضب و ترس و شاد مانند زمان ،نفوس راتییرا هنگام تغ

 اتیخُلق در غرقکه  ینفوس ستین دیبع پس .کنیممشاهد می، (حالیب وزرد  ایشود و سرخ می



 1399بهار و تابستان ، 43 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

100 

در  یاگونه به دارند بر آن هم اصرار و اندرفته هراهیبه ب عتیو در عالم طب شده نکوهیده و پست

)همو،  آیددرمی االهیبه اذن  ایدن در اتیخلق آن مناسب شکله ب بدنگذارد و یم ریتأث آنهابدن 

 .(472 :3ج ،1366

 یقائالن به تناسخ ملکوت ادله

تناسخ در  رایز ؛پنداردیم نیکو یبلکه وجه ،ندانسته دیبع رامتقدم  یمجاهد و حکما نظر مالصدرا

 حکما جمهور دهیعقآید که به درمی نهیبه شکل بوز گرید یو بدنشود میمعدوم  یبدنمصطلح، 

اشکال  نیا شان،شد نه جسممسخ  های آنانکه قلب ،نظر این انیبا ب مجاهد . حال آنکهاست باطل

 به یازیآن اصال  ن مطابقوجود دارد که  یفیظر نکته نجایا ،نظر مالصدرا است. بهکرده  دفعرا 

 بر دو وجه است: شتحولصورت و  مسخو آن اینکه  ستین آیات عدول از ظاهر

شود و باطل است. در چنین مسخی، گفته می «تناسخ مُلکی»در اصطالح به آن  وجه اول:

 دیگر است نه تحول صورت. وانیحانتقال نفس از بدن انسان به بدن 

صورت باطن بوده که  تناسخ ملکوتی که به معنای تحول باطن و تصور ظاهر به :دوم وجه

است  گرید وانیح صورت به یشخص واحد از صورت تحولنیز صرفا  معقول و مقبول است. در آن 

چنین تناسخی در اصل، تغییر صورت  ،نه اعدام بدنی و ایجاد بدن دیگر که محال باشد. بنابراین

شدگان است که به شهادت آیات و روایات، گروهی از مادی با بقای حقیقت انسانی مسخ

 .(472 :3ج ،1366 ی،رازیصدرالدین ش) ت بوزینه درآمدندصور و به نداسرائیل به آن مبتال شدبنی

 نقلیو  عقلی لیلد مخالفو  دودمر که ستا تناسخیه هینظر نهمابودن وجه اول باطل لیدل

 دگیر تعلق نیستاز آن  منفصل که بدنی به نفس گرا اما ؛کندنمی تأییدآن را  لیلید هیچو  ستا

 لیدل همین به. دبو هدانخو مصطلح تناسخ اقمصد ،باشد ورتصیرو  لتحو صورت به لنتقاا یا

جَعَلَ  وَ»: دیفرمایمکه خداوند چنان پندارند؛آن را محال نمی ینبو ثین و احادآظواهر نصوص قر

امَةِ یالْقِوْمَ یوَ نَحْشُرُهُمْ » ،(60)مائده: ...«  ید آوردهدو از آنان بوزینگان و خوکان پ .؛. رَیمِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَناز

کأنَّهم »، (97اسراء: ) «شان دراُفتاده برخواهیم انگیختو روز قیامت آنها را بر روی چهره ؛وُجُوهِهِمْ  یعَل

)مدثر: « به خَرانِ رمنده مانند که از پیش شیری گریزان شده است قَسوَرَةٍ؛ مِنْ فِرَةٌ * فَرَّتْحُمُرٌ مُستَنْ

 .(282: 4ج ،1366ی، رازیصدرالدین ش؛ 50-51
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 تایخلقو  افعالکه متناسب با  یگرید قتیبه حق یانسان قتیاثبات تحول باطن از حق یبرا

 دجساا تخردر آ ایرز اند،اشاره کردهمطلب نیز به این  انیهمه اد است، روایات فراوانی وجود دارد.

 مرتکب شده ایکه در دنی است متناسب با اعمال بدنیرا  حیرو هرو اند ارواح یهاهیسا منزله به

 .(6-4 :9ج ،1981همو، ) شودنمی جدا یو از هرگز که

 االنواعنوع به نقائال دگاهید .2 .4

 ی سنّتمنطق مقام تقریردر  ،تناسخ ملکوتی هینظردر پی تکمیل  ،از مروجان حکمت متعالیه یبرخ

آنچه  و االنواع( است)نوع ریحسب ظاهر، انسان نوع اخ به و ایگرچه در دنمعتقدند مسخ برآمده و 

است که تحت خود انواع  یبه حسب باطن نوع یند، ولاتحت نوع انسان است، اصناف و اشخاص

 و ظاهراصحاب سبت رخ داد که  یمانند آنچه برا ،شودآشکار می ایدر دن ایکه  یانواعدارد؛  یفراوان

 .(146 :5ج ،1389 ی،آمل یجواد) رسدمی ظهور به امتیق در ای شد نهیبوز شانباطن

ه متحد بالنوع یها بر حسب فطرت اولانسان نفوس گوید، میدر بیانی فلسفی ،نیز مالصدرا

 از یناش هکها آن یبرا حاصل اتیاخالق و اتکمل از دیدرآو بر حسب آنچه از قوت به فعل شود می

 یعنی .است اتیاخالق و اتکمل نوع با متناسب ینوع هر هک شودیم ثرالنوعکمت است، اعمال رارکت

وانات یو عدد ح شودیموان محشور یل همان حکه بر او غالب آمده باشد به شک یوانیصفات هر ح

امت یدر ق. م استن عالَ یوانات ایادتر از انواع حیت، زیدوم بر حسب نوع ئهحاصل از انسان در نش

 سابقهیبوانات ین نوع حیو ا اندنبودها یه در دنک شودیمو مشاهده  شوندیممحشور  یواناتیحنیز 

حاصل  ،اندشدهانسان جمع  یکه در باطن ک ،وانات متعددیات حکاثر امتزاج اوصاف و مل در

 .(450 :1379 ی،سجاد؛ 47: 5ج ،1366ی، رازی)صدرالدین ش شودیم

 االنواعنوع به قائالن ادله

را تحت نوع انسان قرار  یگریدانند و انواع دانسان را نوع متوسط و جنس سافل می ،معرفت اهل

 ریمسچهار  نیاز ا یکی شرشد ریدر مس کهدانند می یبالفعل وانیح را ناطق وانیح آنها دهند.می

 یعد روحبُ و االهیبه معارف  و است دنیآشام وو غمش خوردن  همه همّ .1: ندیگزیمرا بر

 یراستبه و شده آنهاملکه  انیارپاهچ وهیشبه  یها زندگگونه افراد پس از سالاین .کندنمی ییاعتنا

آنان همانند چهارپایان، بلکه  هُمُ الْغافِلُونَ؛ کالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِک کأُولئِ» :شوندمی مهیبه
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 مهیبه شکل به زین امتیق در .است« ناطق نعم وانیح» یانسان نیچن .(179)اعراف:  «ترندگمراه

ها از انسان یبعض .2 ؛نه عقل است «تیمیبه»ان شریفصل اخ و ترندگمراه بلکه ،شوندمی محشور

 و هوش همه دهانسان درن رایز ،ترنددرنده ییخودهدرن وانیهر ح از یحت وهستند  خودرنده

 یانسان نیچن ریاخ فصلو  گیردمی کار به یزیخونر در ،است وانیح از شتریکه ب ،راش استعداد

 و یگرلهیح که یانسان .3 ؛است« ناطق سبع وانیح» یانسان نیچناست نه عقل و « تیسبع»

 فصل .(191)بقره:  «قتل بدتر است فتنه از الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؛» است: کرده انتخاب را ییجوفتنه

را  شاستعداد همه هوش و که یانسان و .4 ؛است« طانیناطق ش وانیح»و او « طنتیش»ش ریاخ

و است « تیمَلَک» شریفصل اخ گرفتهکار  به االهیشدن به اخالق متخلق ول یکسب فضا یبرا

)یوسف: « ای بزرگوار نیستاین جز فرشته؛ مٌیکرِ کمَلَ إِلَّا هذا إِنْ  ...» :است« ناطق مَلَک وانیح»او 

منظر  کیکه از  ،ندامندرجانواع متعدد، تحت انسان  نیهمه ا باالتر است. زیبلکه از فرشته ن، (31

 .(369-367 :16ج ،1389 ی،آمل ی)جوادنوع متوسط  گریو از منظر داست سافل  جنس

 دهیبرگز دگاهید .5

که نظر  میابییدرمعذاب مسخ  دربارهپس از واکاوی دقیق دیدگاه مفسّران و حکمای مسلمان 

 با تقریری عقلی و اتیو روا اتیدقت در آ با . اواست ترجامعو  ترحیصح هادگاهیداز سایر  مالصدرا

و وده بدر آخرت  هما و ین دنیا در هم که است ناپذیرارکان یتیواقع و قتیحق ،مسخ گویدمی

ث یات و احادیآ شانمسخو موجبات  گناهانو اعمال و شدگان مسخدر باب  کهچنان هست.

 ووانات غلبه یاز اوصاف ح یصفت که یکسبر هر  گویندو می اندکردهنقل  امبریپاز ی فراوان

 ش،طباع ،شود اشیذات ،دوم صفت آن وکند  لیزا را اشیاصل استعداد هک یطور به ،ندک رسوخ

 با ه مناسبک ونددیپیم یبه هنگام مفارقت به بدننیز روح او  شود.میوان خاص یطباع آن ح

به اذن  چنین چیزیروشن است که  .(282 :4ج ،1366ی، رازیصدرالدین ش) صفت راسخ در او باشد

 اصحاب روز شنبه واقع شد. بارهچنانچه در ،تواند در دنیا نیز به وقوع بپیونددمی االهی

یابیم قائالن به مسخ باطنی، درمی ژهیوبهنظر در دیدگاه مفسّران فریقین،  با دقت ،همچنین

میان تناسخ مُلکی و َملکوتی تفاوت  اندنتوانسته دارد. زیرا هاییو ضعف یستکه این دیدگاه کامل ن

 ند.اهو قائل به مسخ معنوی شد ،ناگزیر به تأویل آیات رونیاقائل شوند؛ از 
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 کی فقط یمتماد یهاسده یط در دیشاو  ندرتبه هاانسان مسخ چهاگر ،مطلب دیگر اینکه 

 یدر نظر گرفته شود، کار اشژهیو طیشرا که یصورت در ،ینادر عمل هراما  وندد،یپب وقوع به بار

در عالم وجود ندارد؛  ییو استثنا یکار اتفاق کلی نیز طور به .آیدعام به حساب می یو قانون یدائم

 االهیعقوبت  ،نیبنابرا .افتیتحقق خواهد  یطور قطع به ش،طیدر صورت تحقق شرا یهر کار

کنند و می یزندگنیز  ندهیو آ که در زمان حال یکسانتمامی  یبرا و نبودهگان تگذش ژهیو، مسخ

و  ؛خَلْفَها ما وَ هایدَی نَیبَ لِما الًاکنَ  فَجَعَلْناها» هیآ کهچنان؛ دارد یامکان وقوع ،مطابق آنها دارند یاعمال

بر چنین  (66: بقره) «[ پس از آن عبرتی قرار دادیمیهانسلما آن ]عقوبت[ را برای حاضران و ]

: .کن) افتدیمسخ اتفاق م قائم امیاز ق پیش که کنندمی دییتأ زین اتیرواصراحت دارد. مطلبی 

نعمانی  الغیبةاز جمله حدیثی در کتاب  ،(242-241: 52ج ،1403؛ مجلسی، 367: 5ج ،1425حر عاملی، 

 :دیگومی ریابوبصکه در آن 

ُاةِیالْحَُیفُِیالْخِزُْعَذابَ» :دیفرمایم هک اوندخد شیفرما ردمک عرض صادق امام به

بچشانیم و قطعاً عذاب  تا در زندگی دنیا عذاب رسوایی را به آنان ؛الْآخِرَةُِلَعَذابُُوَُایالدُّنْ

 یا»: دندست؟ فرمویا چیخوارساز دن عذاب (16)فصلت:  «تر استکنندهآخرت رسوا

 نارک در و خود اقتا در و خانه در یمرد هک است نیا از تررسواکننده یننگ دامک !ریابابص

 و زنند کچا او بر هابانیگر اشخانواده ناگاه ،باشد خود الیع و اهل انیم در و برادران

 عرض «.شد مسخ نونکاهم یفالن: شود گفته ست؟یچ نیا: ندیبگو مردم. برآورند ادیفر

]مسخ  آن از پیش هکبل .نه»: فرمود «.آن؟ از پس ای است قائم امیق از پیش»: ردمک

 .(379-378 :1418، نبیزیبا)ابن «خواهند شد[

در این زمینه، با برخی آیات قرآن مطابقت کامل  مضمونهممفاد احادیث فوق و سایر روایات 

 لَمَسَخْناهُمْ نَشاءُ وَلَوْ» ات ذیل است:یآاست. شاهد این مدعا فتنی رو داللت آنها پذیردارد و از این

اگر بخواهیم هر آینه ایشان را در جای خود مسخ  ؛رْجِعُونَ ی ال وَ ایمُضِ اسْتَطاعُوا فَمَا انَتِهِمْکمَ یعَل

و به هر صورتی  ؛رَکبَکصُورَةٍ ما شاءَ  یأَ یفِ»و  ؛(67: س)ی« کنیم که نه بتوانند بروند و نه برگردندمی

 .(8)انفطار: « که خواست تو را ترکیب کرد

و تا در میان آنان  ؛هِمْیفِ أَنْتَ وَ عَذِّبَهُمْیلِ اللَّهُ انَک ماوَ » هیآبرخی در رد احادیث فوق، به  ،با این حال

امت که بر اساس آن،  اندکردهاستناد  (33: انفال) «هستی، خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند
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 قاعده. از نظر آنان، با توجه به شوددچار نمی ،عذاب مسخ ژهیوبه ،االهیعقوبت گاه به هیچ پیامبر

 تعارض روایت به عنوان خبر واحد با نص متواتر، باید به کنارگذاشتن آنها قائل شد.

رخی ب بر عذاب نزول با یمنافات امت همه از عذاب یفن گفت دیباچنین اشکالی به در پاسخ 

ای از عذاب پرسنده ؛دافِع لَهُ سَ یلَ نَیافِرکلِلْ واقِعٍ بِعَذابٍ  سائِلٌ سَأَلَ» هیآ کهچنان؛ داشت نخواهد از آنها

مطلب به این  (2-1)معارج:  «ای نیستواقع پرسید که اختصاص به کافران دارد و آن را بازدارنده

 اصرارگناه کنند و بر عمل نمی االهیپیامبران  هایدستور مطابقکه  کسانیهمچنین، اره دارد. اش

پسر  بارهدر االهیکه در بیان نان؛ چندیآینم حسابان و اهل آنان به امبریپجزء امت  صال دارند، ا

ای نوح او در حقیقت از کسان  ؛رُ صالِحٍیإِنَّهُ عَمَلٌ غَ کسَ مِنْ أَهْلِیا ُنوحُ إِنَّهُ لَی»آمده است:  نوح

او اهل تو »ه فرمود: کنی. بر این اساس، ا(46)هود:  «او ]دارای[ کردار ناشایسته است .تو نیست

ز سوار یاهل خودت را ن»خدا وعده نجاتشان را داده و فرموده بود: ه ک یاز افرادوی یعنی  ،«ستین

ابند اهل صالح تو هستند. پسرت اهل یه قرار است نجات ک یرا مراد از اهلیست، زین« نکب یشتک

ست؛ یعنی قرابت معنوی با تو ندارد. یصالح و اهل دین تو ن یبه تو دارد، ول یتو است و اختصاص

)طباطبایی،  «رُ صالِحٍیإنَّهُ عَمَلٌ غَ»بالفاصله فرمود: « کسَ مِنْ أَهْلِیإِنَّهُ لَ» جملهال دنببه خداوند  ،بنابراین

 .(118: 3ج ،1366ی، رازیصدرالدین ش؛ 351: 10ج ،1374

در  یپست نفسان و لهذیرسوخ صفات ر معتقدنددر مقابل مطالب فوق، برخی از اندیشمندان 

امت  نیا در ،مسخ باطنی نیست که دچار مسخ ظاهری شوند؛ هرچند حد میان امّت اسالمی در

ها بدن زیرا، فتدانمیاتفاق  اسالمی امت در مسخ گونهنیا. از نظر این متفکران، دهدرخ میبسیار 

رحمت را بر خود خداوند  پذیرد. از سوی دیگر،این شکل تحول را نمی شانهایو اعتدال مزاج

)انعام: « رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ؛ یعَلتَبَ ک»فرض دانسته است: 

پیامبری که برای جهانیان رحمت بوده و برای هدایت این امت مبعوث شده است.  ،همچنین ؛(12

َو »فراتر از آن، طبق آیات قرآن، خداوند امّت اسالمی را از هر نظر در حد معتدل آفریده است: 

 ی،رازیش نیصدرالد؛ 143)بقره: « رو قرار دادیمگونه شما را امتی میانهو بدین مْ أُمَّةً وَسَطاً؛کجَعَلْنا کذلِک

 .(473: 3ج ،1366
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و « کاالنعام» هااز انسانبرخی  ،بر اساس آیات قرآن ،دیدگاه فوق نیز باید گفتبه در پاسخ 

 تخصصا   و کنندنمی درک یزیچ و شده نهاده مهر آنها قلوب و بصر و سمع بر و هستند« ارةکالحج»

 کأُولئِ  بِها سْمَعُونَی ال آذانٌ لَهُمْ وَ  بِها بْصِرُونَی ال نٌیأَعْ لَهُمْ وَ بِها فْقَهُونَی ال قُلُوبٌ لَهُمْ» :خارج از ناس هستند

کنند و چشمانی دارند که با دارند که با آن ]حقایق را[ دریافت نمی ییهادل ؛أَضَلُّ هُمْ بَلْ الْأَنْعامِک

« ترندآنان همانند چهارپایان بلکه گمراه .شنوندهایی دارند که با آنها نمیبینند و گوشآنها نمی

حیوانی را که جز مثل کسی است که ؛ نِداءً وَ دُعاءً إِلَّا سْمَعُی ال بِما نْعِقُی یالَّذِ مَثَلِک...»، (179: اعراف)

از سوی دیگر، با پذیرش این  .(171: بقره) «زندشنود بانگ میصدا و ندایی ]مبهم چیزی[ نمی

که باطنی  به کسی توانیمد، آیا نشوکه برخی از امت اسالمی دچار مسخ معنوی میمطلب 

همچون درندگان و شیاطین دارد گفت که دارای اعتدال در مزاج است. مگر نه آن است که 

شده دارد جزء امّت که باطن مسخرا  کسی توانیمدهد. آیا حقیقت انسان را باطن او تشکیل می

 اسالمی محسوب کرد؟

 جهینت

 گریبود و در د هودیخاص امت  یشده که اول انیدو نوع مسخ ب قرآن در با توجه به آنچه گذشت،

 ریدامنگاست ممکن  که است یمسخ معنونیز  یگرید. شودنمی دهیدنوع مسخ  نیاز ا یها اثرامت

 شیدایپ نهیدهد زمانجام می یانسان هر کار رایز ،ستین یقوم خاص مختص و شودها اکثر انسان

 یآدم جان در ینفسان ملکات نیا جیتدرهب وکند خود فراهم می یرا برا یای از ملکات نفسانملکه

 رشد سبب باشد، پسندعقل و شرع ملکات نیا اگر که شودمی متحد یو نفس با و ندکمی رسوخ

، «حْمِلُ أَسْفاراًیمَثَلِ الْحِمارِ ک» راه ابتدایدر  .کندمی یرا ط یوانیح یاگر نباشد راه خو و شودمی

 شد خواهد« نَیوُنوا قِرَدَةً خاسِئِک» هیآ مصداق ریمس یانتهادر  و« الْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ک کأُولئِ» سپس

 د.شوخوک می ای نهیبوز شنفس یول ،ماندیم یباقاو  یچه شکل ظاهراگر و

 دست آمد: بهسه نظر  هودیامت  کیفیت مسخ درباره نیقیفر ریتفاسپس از واکاوی 

 ؛ه آن معتقدندی که اغلب مفسّران بصور مسخ .1

 ؛آنندکه گروه اندکی موافق  یمعنومسخ  .2
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آن باور دارند. باورمندان به هر دو نوع مسخ، دلیل  همسخ صوری و معنوی که برخی ب .3

 امر یدیق چیه بدون بقره سورهدر  کهچناندانند؛ گرفته از آیات و روایات میئترا نش هااختالف

لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً .. .»: آوردمی دیق نیچند اعراف سوره در اما ،کندمی انیب را« نَیونُوا قِرَدَة  خاسِئِک»

نهی  و با وجود نکرد اثر آنها در هاتذکر وقتیبر این اساس،  .«... بِهِ رُواکذُ ما نَسُوا فَلَمَّاهُمْ ً... کاللَّهُ مُهْلِ

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ »: درآمدند نهیبوز صورت به، کردندآنها پافشاری  دادناز گناهان، بر انجام

 .«نَیونُوا قِرَدَةً خاسِئِکقُلْنا لَهُمْ 

مسخ در  بودن گونهبا رویکردی جامع و با تمایز میان تناسخ مُلکی و ملکوتی، دو صدرا مال

دیگر از مسخ  یاگونهدانستن مسخ میان تناسخیه، . او ضمن باطلکندیمآیات و روایات را توجیه 

. است وانیصورت ح به خود شخص واحد از صورت تبدل و تحول که بر اساس آن، ردشمیمرا باز

ها تابع که بدنچرا ،ستین شبودنبر محال یلیدلبوده که  زیجاچنین مسخی  ،از نظر صدرا

 ،بر آن پافشاری و رفتار یبد شدت ،رفتنکژراهه سبب بهاز نفوس  رخیب . در این میان،ندانفوس

 اثر شانیعیکه در بدن طب یاگونه به ؛اندکردهخود فراهم  یرا برا یاز ملکات نفسان یاملکه

 مسختبع آن  به که ابدییم تحول ،مناسب آن خُلق است که یشکل بهن شایمادگذاشته و بدن 

 دهد.رخ می ظاهر

 منابع

  میکرقرآن. 

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی.المسافر شرحی بر زاد ،(1381الدین )آشتیانی، جالل ، 

 ،العلمیة الکتب دار: بیروت ،العظیم القرآن تفسیر فی روح المعانی ،(1415) محمود آلوسی. 

 النزار مکتبة: اضیر ،میالقرآن العظتفسیر  ،(1419) الرحمن عبد حاتم، یاب ابن. 

  تهران:  غفاری،اکبر علی :ترجمه ،الغیبة للنعمانی ،(1418بن ابراهیم ) بی زینب، محمداابن

 صدوق.

 انیلیاسماع قم:، واألثر الحدیث غریب فی النهایة ،(1367) بن محمد مبارک ،یجزر ریاث ابن. 

 ( 1975ابن سینا، حسین بن عبداهلل)، ئة الهیقاهره: ابراهیم مدکور،  :، تصحیحطبیعیات ؛شفا

 .المصریة العامة للکتاب

 العربی التاریخبیروت:  ،والتنویر التحریر تفسیر ،(1420) طاهر محمد ،عاشور ابن. 
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 االعالم مکتب، قم: اللغة سییمقا ،(1404احمد ) فارس، ابن. 

 الکتب داربیروت:  ،تفسیر القرآن العظیم ،(1419اسماعیل ) ر،یکث ابن. 

 دار الفکر.، بیروتزهرة التفاسیر ،(تامحمد )بی زهره، ابو : 

 های ، مشهد: پژوهشو روح الجنان روض الجنان ،(1408) بن علی نیحس ،یراز ابوالفتوح

 آستان قدس رضوی.

 بعثتقم:  ،البرهان تفسیر ،(1416) هاشم دیس ،یبحران. 

 العربی. التراث اءیاح دار ، بیروت:التأویل و اسرار لیانوار التنز ،(1418) عبداهلل ،یضاویب 

 اسراءقم:  ،میتسن تفسیر ،(1389) عبداهلل ،یآمل یجواد. 

 للمطبوعات یعلماال ةمؤسس بیروت: ،االنوار مشارق ،(1422) رجب ،یبرس حافظ. 

 ةمؤسس: ، بیروتإثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، (1425) حر عاملى، محمد بن حسن 

 .للمطبوعات علمىاال

 اسماعیلیان، قمتفسیر نور الثقلین (،1415) حویزى، عبد على بن جمعة :. 

 ةالمعرف دار بیروت:، القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنارتفسیر  ،(1414محمد ) ،رضا رشید. 

 العربی. الکتاب دار بیروت: ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف ،(1407) محمود ،یزمخشر 

 ( 1379سجادی، جعفر)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا ،

 اسالمی.

 قوالشر دار بیروت: ،ظالل القرآن یف ،(1412شاذلی ) میابراه قطب، بن دیس. 

 ی.مرعش اهللیتآخانه قم: کتاب ،المأثور تفسیر ر فیالدر المنثو ،(1404) الرحمن عبد ،یوطیس 

 یمکتبة محمد الصادق، قم: بالقرآن القرآن ریتفس یف البالغ ،(1419محمد ) ،یتهران یصادق 

 .یالطهران

 قم: فرهنگ اسالمی.بالقرآنفی تفسیر القرآن  الفرقان ،(1365)ـــ ــــــ ، 

 داریب قم: ،میرکر القرآن الیتفس ،(1366م )یبن ابراه ، محمدیرازین شیصدرالد. 

 ـ ــــــ  .یاء التراث العربیدار إح بیروت:، ة األربعةیاألسفار العقل یة فیمة المتعالکالح ،(1981)ـ

 محقق یمصطف :مقدمه و حیتصح ،ةکیالسلو مناهج یف ةیالربوب الشواهد ،(1382)ــــــ ــ 

 صدرا. یاسالم متکح ادیبن تهران: داماد،

 تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.مفاتیح الغیب ،(1363)ــــ ــــ ، 
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 باقر موسوی همدانی، : محمد، ترجمهزانیالم تفسیر ترجمه ،(1374) نیمحمدحس ،ییطباطبا

 .نیمدرس جامعهقم: 

 ناصر خسرو تهران: ،القرآن ریتفس ین فایمجمع الب ،(1372بن حسن ) فضل ،سیطبر. 

 ی.مرتضوتهران: ، نیمجمع البحر ،(1375) نیفخرالد ،یحیطر 

 العربی. التراث اءیاح دار بیروت:، فی تفسیر القرآن انیتبال ،تا(بیبن حسن ) محمد ،یطوس 

 العربی. التراث اءیإح دار بیروت: ،ریبکر الیالتفس ،(1420) بن عمر محمد ،یراز فخر 

 هجرتقم:  ،نیالع ،(1409) بن احمد لیخل ،یدیفراه. 

 مکتبة الصدرتهران:  ،یصافال تفسیر ،(1415مالمحسن ) ،یکاشان ضیف. 

 دار الهجرةقم:  ،رینمالمصباح ال ،(1414) احمد ،یومیف. 

 ( 1418فوالدوند، محمدمهدی)، سالمی.ا، تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف ترجمه قرآن 

 تابکلل العامة ةیالمصر ئةالهیقاهره:  ،لطائف االشارات ،(2000) میرکال عبد ،یریقش. 

 فرهنگ  وزارتتهران:  ،بحر الغرائب و قئکنز الدقا ،(1368بن محمد رضا ) محمد ،یمشهد یقم

 اسالمی. ارشادو 

 یاإلسالم رکالف ، نصر )امارات(: دارجبر بن مجاهد اإلمام ریتفس ،(1410جبر ) بن مجاهد 

 ثة.یالحد

 ی.العرب التراثء ایدار اح بیروت: ،بحار األنوار ،(1403) باقر ، محمدیمجلس 

 ( 1404ــــــــــــــــــ)، ةیالکتب االسالم دار تهران: ،العقول مرآة. 

 ی.العرب التراثء ایدار اح بیروت: ،یالمراغ ریتفس ،تا()بی یمصطف احمد ،یمراغ 

 
 
 
 
 
 
 
 




