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Reincarnation in Indian religions and its reflection in Mulla Sadra's thoughts 

 

Abstract: 

 

What makes people think and think about death and life after death is the ambiguity 

of human destiny after the separation of the soul from the body and how to calculate 

actions, etc., which in the belief of believers in Hinduism and derivative religions It is 

answered by the law of karma and the endless cycle of the broker. This article seeks 

to provide a brief overview of the background and process of reincarnation among the 

people of India, although the belief in reincarnation has somehow created a vacuum 

of a system of reward and punishment among the ruling mirrors. In the Indian 

subcontinent, but the contradiction of the principles and principles governing 

reincarnation with the proofs and principles of Sadra's wisdom, including the proof of 

power and action and the movement of substance and the principle of inviolability in 

existence, is undeniable and in the end we will not want anything but the annulment 

of reincarnation. Receipt. 

 

Keywords: Reincarnation, Mulla Sadra, Hinduism  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3429 
درا 

الص
ت م

کرا
 تف

در
ن 

ب آ
زتا

و با
ی 

ند
ن ه

دیا
ر ا

خ د
اس

تن
 

 

3429-3444،صص1140 یازدهم، بهمن،شماره پنجمجامعه شناسی سیاسی ایران، سال  (پژوهشی_ میمقاله عل)علمی ماهنامه   
https://dx.doi.org/10.30510/psi.2022.347597.3589 

 تناسخ در ادیان هندی و بازتاب آن در تفکرات مالصدرا 

 1حسینیلیال  اصل 

 2محمد صافحیان 

 3مهدی نجفی افرا

 چکیده

کند، مبه  اورن سهگنوته   آنچه موجبات توجه و اندیشهه وزی  رز اا  مگ  و یندی  س  ای مگ  زا رگام  م   

که رز ااوز معتقدان اه مندوئیسهه  و    ااتههدم و...  آرمیان س  ای مفازق  زوح ای ادن و چگونگ  محاسههبه االا  

. این نوتهتاز رز تهورم اریان مشهت  تهدا ای آن ، اه وسهیقه قانون کازما و چگبه ا  سایان سهلسهازا اه آن ساسه  رارا 

ییگ  تناسه  رز میان مگرمان مندوسهتان، اه این ن ته  اا اگ سیشهینه و زوند ته  س  آن اسه  تا رز بل  مگوز  کوت

ما  حاک   اپگرایر که مگچند ااتقار اه تناسه  توانسهته اسه  اه نوا  بلک یظ ن اا سارا  و جرا زا رز میان آیین

رز تهبه جریگا مند زر  کند اما تاهار مبان  و الهو  حاک  اگ تناسه  اا اگامین و الهو  ح ل  لهدزای  ای جلقه  

ا  جر  اورا و رز نهای  اه نتیجهاگمان قوا و رعه  و حگک  جومگ  و الههه  لمعیه  ر  ا،وجور، ایگ قاا  ان هاز  

 .اایا  تناس  نخوامی  زسید

 ئیس ، مندویذز واژا: تناس ، مللدزا
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 مهمقد

آئین مندوئیسه  زا   اورا ومندوئیسه     و  ما  اسهیاز  ای جلقه اسهلاتهبه جریگا مندوسهتان مو ن اریان و آئین  

  و اسهه   ا  ای آرا  و زسههوا و اقاید یونایون  واهلما  اشههگ  رانسهه  که مجتگین آیینتوان ی   ای کهنم 

یا    "کگمه "چگبه    معگر  کگر که اای   ای اقاید ااسهتان  رز میان سیگوان مندوئیرا،    توان اه انوانزا م   "تناسه "

توان زقیب  رز اگااگ معار رانسه  و موزر توجه قگاز یگرتن  ااتهد. تناسه  زا م م  رازا  ازتبا   مح    "سهلسهازا"

ه زجع  رز رین اسهلا ن اا مسها،اه ر،ی  مشهااه  آتهاید  ای جانب رانشهلندان و معتقدان رین اسهلا نیر این ااتقار  

توان اه  م  انده ر،ی  کگراو اقیه آن اقام اندارانشهلندان اسهلم  که اه موعهون تناسه  واکنا نشهان رار  . ای میانااتهد

زا اه  وز اجلا،  موزر   تا اقیدا تناسهه  رز اریان مند  آن مسههتی  . رز این نوتههتاز رز س مللههدزا اتههازا کگر

مللههدزا زا موزر مداقه قگاز رمی  که رز نهای  اه اایا  اایبوان  قگاز رارا و سههپ  رلی  زرت تناسهه  رز رقسههفه  

 اندیشه تناس  بوامی  زسید.

یگرر، چگونگ  یندی  و نون سهههگنوتههه  آرم  زا رز تو،د اعد ، ذکگ م   "کگمه  "تناسههه  که ملوازا رز کناز  

این ااتقار رز    قگون متلار  تبدی  اه اخا   کند.، ایان م االا  رگر نون یندی  رعق  و نیظ و اداسههب اا  متن

و  تهدا ما  منشهعب ای آن و ریگگ آئینجدای  ناسذیگ ای یندی  و رگمنگ مذمب  مگرمان معتقد اه آیین مندوئیسه   

مگرمان این تهبه جریگا اا رگمنگ و  حت  س  ای ظهوز اسهلا و سهپ  ،شه گکشه  مسهقلین اه این سهگیمین و مواجه  

اه اسهلا نیر، این ااتقار رز این مندوان کلگنگ نشهد، اق ه  ما  رین اسهلا و حت  یگویدن اسهیاز  ای ارگار آمویا

ه  ت رو رگمنگ مند  و اسهلم  اگ ی دیگگ مسهتی  چنان رز    سها،یان ملنشهین  مسهقلانان و مندوان تهامد تا یگا

ما   ما  اگجسهته اندیشهه مند  الالوا اگ جنبهای جنبه"بوانی :  م   رز این اازا جهان اسهلارز تازی  رقسهفه رز 

اجتلاا  آن یعن  تقسهی   بقات  مندوان  تناسه  اسه . این اندیشهه مگ چند مسبو  اه زوییازان کهن اس  و،  رز  

 . 20: 1373ابوز ،  الر "ت از تد و ت   واعح  اه بور یگر  بل  رو قگن سنج  و تش  قب  ای میلر آ

این موعهون اه معار و زسهتابیر و جهان س  ای    ادا ااوز معتقدین  کندقب توجه م آنچه که رز مسها،ه تناسه  ج 

و اه ر،ی  ملین ازتباط اا معار، جرو  مگ  و ا،بته تهبام  اسهیاز این موعهون اا مسها،ه زجع  رز رین اسهلا اسه .  

تناسه     بلک ادا ااوز اه معار ای  گف   29: 1392نجف  ارگا، . التهورمسهائ  مه  رز اق  کلا اسهلم  محسهو  م 

مبتن  اگ ادا،  ا،ه  که منجگ    ااتقار اه نون باله  ای ن اا ابلقوزان سهاکن تهبه جریگا مندوسهتان، اه وسهیقه اا

ر   یگرر و نف  زا اه انوان وجور  جاوران، مسههتق  ای جسهه  و ای،  معگاه قانون کگمه و چگبه سههلسههازا م 

اه ملین من وز اگآنی  تا اسهتدللت مللهدزا اقیه تناسه     70-67:  1388 کند، جبگان تهدا اسه . الزی یوسهف ،م 

موزر اایبوان  قگاز رارا و چگای  مخا،ف  و  اا تناسه  زا اگزسه     ،اه تناسه  ما  مند ا اا نگام  اه ااوز آیینز

ما  مند  تدا مگوز  کوتاا اگ تازیخچه و مبان  تناسه  رز آییناین نوتهتاز لیا اسه  اا نلایی . اگا  نی  اه مقصهورِ

  و معار رز من ومه ح ل   عراتههته ااتههی  و سههپ  وجوا مشههااه  و نقاط ابتلف این ااتقار زا اا مسهها،ه زج

 للت مخا،ف اا تناس  ای جانب مللدزا نائ  آیی .دلدزای  اایبوان  نلایی  تا اه نتیجه ییگ  ای است

 مفهوم شناسی -1
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 تد. آنچه رزاازا تناس  مه  اس ، رانستن معن  ،غو  و الیلح  تناس  اس  که رز ارامه اه آنها اتازا بوامد

  تعریف لغوی تناسخ-1-1

  الههفهان ، زااب  الای این اگرن چیر  اه چیر ریگگ   اه معن  یائ  سههابتن،و   " نسهه "تناسهه  رز ،غ ، ای مارا     

؛ احلهد رگامیهد  546ا  تها؛  من وز،  ن  اا؛  1294:  2ج     ؛1403  التهههگتون ،  اها ه  کگرن،  جهای جهااهه ،  782:  1374

 ، و یا ای یظ لههوزت اه  165:  1379 السههجار ،و یا اه معن  انتقا  م تو  اه م تو  ریگگ    .1310: 4ج ؛1383

     نیر ذکگ تدا اس .352 :2010لوزت ریگگ رزآمدن الریگویا،دین، 

 سخ ی تناحمفهوم اصطال -1-2

انتقا  نف  ای ادن انصههگ  یا  بیع  اه ادن ریگگ  که ای   "  :توان اینگونه تعگیف کگررز الههیلح، تناسهه  زا م 

  .  234-233: 1360/مللدزا،7: 9؛ ج1368، مللدزاال  "او،  منفص  و جداس  

تهوی ، که نقیه اتهتگای ایشهتگ تعازیف رز تعازیف رلسهفه، اا قید وجور ادن  ایگ ای ادن او،یه نف  زواگو م    

اه   تگرر نفوس و ازواح رز این اا،  ای یظ ادن مار  اه ادن مار  ریگگ تهور:ازائه تهدا اگا  تناسه  محسهو  م 

؛  107: 2؛ج1384؛ احسهائ ،  539:  2؛ج1381مللهدزا،؛ 330: 9؛ج1368مللهدزا،ال یونه اسهتعدار و آمارا سهای  موار

» ا،تناسهه ، تعق  ا،نف  ر     "تفتایان  نیر تعگیف  مشههااه ازائه میدمد:    .285؛ 1382؛ ارا، ،  109؛  1382اان سههینا،

  . تعق  زوح رز این نشئه ای اا،  اه ادن ریگگ، تناس  اس .108: 5؛ ج1409مذا ا،عا،  ا،  ادن آبگ« التفتایان ، 

 ای بر تطور اندیشه تناسخ پیشینه -2

ایشهتگ  ، ااوز اه تناسه  جرو ااتقارات قدیل  اشهگ اسه  که رز این  انا اگ یفته مق  و نح  نویسهان و تازی  رانان    

  : 1ج؛1380/ قیب ا،دین تههیگای ،  255 :2ج ؛1415ما و اقواا جایگاا باص و معتقدین  رازر.ال تهههگسههتان ،  رگقه

امها این ااتقهار رز این اریهان توحیهد  جهایگهام  نهدازر و زیشهههه آن زا اهایهد رز اریهان  مهاننهد     155: 1354/ نهاس،  477

  255  :2ج ؛1415اند جس  و جو کگر. التهگستان ،  اورای  و مندوی  که ای مشگ  یمین سگچشله یگرته

اسهلا اا قوت یگرتن رگقه الت زیی  تهد. ادین لهوزت که سیگوان این  وزور تناسه  اه رنیا  ما  او،ین نشهانه  

رگقه س  ای آتهنای  اا اندیشهه تناسه  مندوان رچاز این تهبهه تهدند که بداوند رز واق  زوح ا،قدسه  اسه  که رز 

اسه . و اه ملین ر،ی     ادن حاهگت آرا، حاهگت ایسه ، و رز نهای  رز کا،بد سیامبگ و ائله اسهلا حقو  کگرا

تگین ن گیات الت تهیعه تبدی  تهد. و ا،بته این رگقه موزر ت فیگ ائله اقیها سهلا قگاز یگرتند.ال  اه الهق   تناسه 

  34: 1379زی سوینج ،  

 گذری بر اندیشه تناسخ در هند -3

ا  اگبوزراز  حاک  اگ رگمنگ مندوسهتان ای جایگاا ویها  ماما و اندیشههاندیشهه تناسه  رز کناز ریگگ آمویا        

یااد، انسههان تنها یظ تو،د و یظ مگ  نخوامد راتهه ، اق ه  اسهه ، رز ن گ رگر  که اا رگمنگ مندوی  زتههد م 

   Hick,1990;131ال  این امگ جرو اهدیهیهات این رین اسههه  اهازمها و اهازمها رز رنیها ینهدی  بوامهد کگر، و ااتقهار اهه 
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ف تهدا رز متون مقدس مندوما، اه ویها رز اوسانیشهارما، اا آنچه رز یمان حاعهگ این مگرا معتقد اه  تناسه  تولهی

اسه    تهدا راراااتهد. رز اوسانیشهارما تعقی  ما  معتقد اه تناسه ، متداو  اسه  متفاوت م و ریگگ آئین سه یمندوئ

نیفه رگیند اسه ، که اگا  وا،د، او،ین تناسه    که تعدار تناسه  اگا  مگ رگر، سهه ااز اسه ، او،ین تناسه  یمان انعقار

  واق   رزتهور، رومین تناسه  س  ای تو،د رگیند سسهگ بوامد اور و یمان  که سسهگِ سسهگ النوا  متو،د تهد، محسهو  م 

  که Swami, Shree Purohit & Yeats ,W.B, 2003 ; 82-83اس ال تهدا  تهگونو   یگرتهته  تناسه  سهوا  

کنند.  ما  مختقف تعبیگ و تفسههیگ م را، این ن گ قاا  سذیگ  نبورا و آن زا اه لههوزترز زوییاز امگوی و این مگ

 راننهد.مها  رین  منهدوی  مگتبم م این تغییگ رز تعگیف و تولهههیف تو،هد رواهازا زا اهه تحگیف اگملنهان رز آمویا

  6-1: 1ج؛1389التایگان،  

تهوی  که رز کناز ااتقار اه تناسه  و  سهگیمین نیر مواجه م اجتلاا  باص این  -رز کناز این آمویا، اا ن اا  بقات 

رمد که تا یگ اسهیاز  رز سهبظ یندی  و نون  ا  سگقدزت زا رز ر گ مندوان م سهلسهازا و کازما، تشه ی  من ومه

 کند.مند  ای زوییاز اگ آنها حاک  م زعای  

ل  برز رز سهیوز سیشهین اه آن اتهازا تهد،   ملانیوز کها  کهن و قدیل  اسه  اما اندیشهه تناسه  مسهبو  اه سهااقه 

 ما  سنج  و تش  قب  ای میلر، اه ت ق  واعح تگون اه بورنلای  کگر.قگن

آمویا تناسه  رز ااتدا من وز و مقصهور  جر انتقا  ازواح ای جسهد  اه جسهد ریگگ نداته ، و،  امگویا مفهوم   

ا  سگاسگ زنج و رزر و اعیگا ، تناس  زمای  ای یندی  تگ ای یظ انتقا  لگف رازر، اه این معن  که،اسیاز ویس 

 و زسیدن اه آزاما ااد  اه وسیقه رنا تدن رز نف  کق  اس .

توان اینیوز یف  که، اگوی تناسهه  اه این تهه   امگوی ، نتیجه یگرتاز  مگرا رز اعههیگا  یندی  و ناران  م 

  .21  :1373،نسب  اه اتفاقات جهان س  ای مگ  اس  ال رابوز 

رز اوسانیشههارما یندی  مار  و رنیو  اه محق  کفیف و ایگ قاا  سهه ون  تشههبیه تههدا که ایگ تههخ  رز س     

زمای  ای آن ااتهد ااتدا ااید کفیف اورن آن زا رزی کگرا سهپ  رز زاا بلله  ای آن ا وتهد و این زمای  حاله   

 تور مگگ اا کلظ یگرتن ای اگاملا.  نل 

ن کفیف  زما تهور ااتدا اه ته   آ  ظامگ بوامد تهد که موجب ساک  ا گارا تهدا و رز تهخصه  که اتواند ای ای

س  ملین سگاکندا کگرن ساک ، زوحا ازتقاک سیدا کگرا و ایگ اتواند رز زاا سای ماندن مور  ااق  الاند رز نهای  اه  

 . 1 463  -459 / 2003اوسانیشارما،  زی  ت   انسان  سای و زوحان  ای ناساک  رنیا بلص بوامد تدال 

رز اوسانیشهارما، اخا سگاتهنا اوسانیشهار، رگای تهشه ال رز اگب  نسه ، رگای سنج   رزاازا س  ای مگ  اینیوز تعقی     

 تور که:رارا م 

 
 خالصه شده از متن سانسکریت کتاب مقدس هندوها  1
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و چگونه یارا تهههدن آنها مو گ اسههه .ال   آرمیان چند رسهههته مسهههتند، و این تفاوت رز یندی  اعد ای مگ  آنها   

Swami, Shree Purohit & Yeats, W.B, 2003 :46   تقسهی  اند  ازائه تهدا مشهااه تقسهیل  اسه  که

رمد و ازواح انسانها زا اه ازواح اا، ، متوسم  مللدزا رز اسفاز ای اقساا ازواح آرمیان، ای جانب اتگاقیون ازائه م 

ال .سذیگرزا م   نلاید و رز نهای  تناسهخ  که اگا  ازواح اا،یه رز اا،  اق  و مق وت اسه  و عهعیف تقسهی  م 

  14 :9ج؛ 1368،مللدزا

بوانی  که » ملانگونه که زوح قا،ب یگرته اه  وز مداوا رز این ادن رز جا  ریگگ  ای کتا  مقدس مندوما م   

کند، اه ملین تگتیب رز یمان مگ  نیر زوح اه جسهه  ریگگ  وازر  ای کورک  اه جوان  و سههپ  اه سیگ  یذز م 

تهور.« ال سهوآم    بیع  زوحان  بور واقف اسه  ای چنین تغییگ ، حیگان و سهگیشهته نل یگرر. رگر  که اه  م 

 امها  یهااهد، م  رز مگ  زا تن"بوانی :  چگا کهه رز جها  ریگگ  ای کتها  مقهدس منهدوان م    .85 :1386سگااهوسهارا؛  

 و ا شهد نه و تهور کشهته نه جان  .اجنگ اهازاتا رگیند ا  س  اسه   نامحدور و رناناسذیگ ناسذیگ، تغییگ لیرا ، جان

  71: 1386الاهایاوارییتا،    "اهگا اس .ا  معگر   ای سندازر، کشته یا کشندا زا جان آن ه

 قبد، تشهبیه تهدن روزان یندی  و یذزان الگ آرم  اه تو،د آنچه رز این رگای ای اهایاوار ییتا توجه ایشهتگ  م    

یذزاندن کورک  و نوجوان  و جوان  نی و و سگتاز ای مورقی  اه راتتن  مجدر یا ملان تناس  اس ، ملانگونه که 

یگرر، راتهتن یندی  بگسهند و زاعه  ای با، ، و انجاا االا  نیظ و کگراز  روزان جوان  و سیگ  آسهورا بت  م 

 ا  بوامد تد.سسندیدا، موجب راتتن یندی  مجدر آسورا

  و تیوز مفهوا و آمویا تناسهه  رز این اقواا قائ  اه آن، این سهوما رز س  موتهه ار  و واکاو  سههیگ تحو     

زسهد که رز    قگون این آمویا اه تدزیج تحگیف تهدا ااتهدا و رز نهای  اه ته    نیسه  اما اینیوز اه ن گ م 

ند نباید ای ن گ روز راته  که اگا  تهنابتن تناسه  و انتقا  ازواح ااید متون  مگچ  یونه امگوی  رزآمدا ااتهد.ارگاط

مقدس مند  زا موزر میا،عه قگاز رار چگا که آنچه رز اگب  متون رزاازا انتقا  اه ادن سگندیان یا موازر  تهبیه اه  

اما    9:  1388تهور، ازتبا   اه تناسه  ندازر. ییگا که زیشهه تناسه ، رز االا  بیگ و تهگ اسه . الا،یاسه ، آن مدیدا م 

وان معتقد اه تناسه ، چند نلونه ای این موازر زا که جان ناس  اه جه  توعهیح و تهناب  ایشهتگ اقیدا حاک  اگ سیگ

 کنی .رز کتا  بور اه آن اتازا کگرا، رز ارامه ذکگ م 

جان ناس س  ای توعهیح و تعگیف تناسه  رز ااوز معتقدین آن، اه چند نلونه ای تا یگ االا  رز نحوا تو،د مجدر  

 کند:ارگار اتازا م 

تهور و رز نتیجه ینامان  آرم  رز نتیجه ازت ا  ینامان اسهیاز، رز مگحقه ااییشه ، تبدی  اه موجور  ایجان م     

رز نتیجه ازت ا  معاله  ناته  ای مغر و اندیشهه، رز   کند وا  ظهوز جدید سیدا م گنداناته  ای یفتاز، رز کا،بد س

مگت ب قت  یظ اگملن،     156: 1380الجان ناس،کنند. تگ تجدید حیات م ا  سسههه   و  سههها،یان رزای، رز  بقه

کند. اتههخالهه  که ای آیاز رارن اه ریگگان ،ذت ما و جانوزان موذ  ظهوز م مراز مگتبه رز سی گ ان بوتها و ارع 

تبدی  اه مو   اند، نیر انااگ نون ما،  که ریریداتههوند. ریران و اتههگاز، اگند، تبدی  اه رزندیان یوتههتخواز م م 
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این نون جرئ  نگگ  رز امگ تا یگ االا      156: 1380جان ناس، زی  . الو یا ابگ و میلون وبگس بوامندحگای  له 

 رمد.جرئ  رز نحوا تحو  کا،بد تو،د اعد  تخ ، چیر  جر املی  این موعون زا نشان نل 

 نقشه  زسهید که اعدما مگ رو،ا  ای یمان رز ار از مندوما  آزیای  نهار، رو ن گیه و اقیدا جدید اه ظهوز  رز اگمه

   رز  رقسفه مندوئیس  سیدا کگرند.اساس

  این اسهاس، . اگ تهورتهنابته م   "سهلسهازا" رز یاان و رگمنگ مند اه نااتناسه  اسه  که  ن گیه نخسه ، ملان  

  جهاویهدان رز ااق  اقیین اها زوح رز مقهام  زوح انسهههان منگهاا مفهازقه  ای اهدن، رو حها،ه  زا تجگاهه بوامهد کگر: یها

کند و  ، یظ سههقسههقه توا،د و تجدید حیات زا    م کند یا آن هحالهه  م  وحدت تاامواجه تههدا و  بداوند

اا رز یمان  سههگانج و ،ا بور زا    بوامد کگرآید که رز مگ ااز تو،د، روز  ریگگ رزم رزس ، ای اا،ل  اه اا،لس 

جان  ارامه راتهته و رازر.ال زی   این سهقسهقه تو،د و مگ ، تا ملیشهه تهور ونتق  م   ریگگ ممگ ، ااز ریگگ اه ادن

  158-156: 1380ناس، 

اه  . ا  ارتد،  یونایون اِقو  و سهفق ، اتفرز اواو رز یمان  محدور،  تواندم   این سهقسهه ا  سایان تو،د و مگ    

اهه مگاتهب  این تغییگ اهدن  و یهام   واق  تهههور  انوزان،  جه توانهد رز نبهاتهات، و یها رز  ایهان اهتگ، یهام  حقو  زوح م 

رز   مفل، زوح رگر  ای  بقه سسه ، رز حیات مجدر بور، .ت  تعق  اگیگررز اوا،  اقیا  مسه   سهفل  وجور و یا

  158-156: 1380جان ناس، الزی  .یا این ه رز جسد ینبوز یا ییاا رزآید کا،بد اگملن  رزآید،

  ، تهوی  مواجه م جسهد  مارو  یا سی گ  مارون  رومین ن گیه اا چگونگ  تو،د مجدر و اق  انتقا  زوح ای رز    

الزی  یات  اسه .نون حیات آیندا مگ ذ  حتشهخی  و تعیین  اند. قانون کازما اهدا راز که آن زا قانون کازما نامیدا

  158-156: 1380جان ناس، 

ای    س ، رمندانجاا م    لهها،ح و زرتاز نیظاالابور   کسههان  که رز حیات:  بوانی رز کتا  مقدس مندوما م  

ز، رز ییگر. و،  زواح اتهخاص تهگو... جا  م یا سسهندیدا، مانند زح  یظ ین اگملن  شهان رز یمدان زوحمگ  

    158-156: 1380جان ناس، .ال  تورل، رز یمدان سگ  یا یگی  یا بوی وازر م ؛ مفم گواا  ناسسند و  مزح 

توان مشهامدا کگر که قانون کگمه و چگبه سهلسهازا و تناسه   ای اوسانیشهارما رز اند قب  ذکگ تهد، م که  انا اگ آنچه   

کنهد و اهه اذاهان ویه  روزانه  این ااتقهار موجبهات  اهه نوا  نقا اهایرازنگ  اگا  سیگوان آیین منهدویرا زا اهای  م 

  587  :1ج؛1378زا رگام  کگرا اس .ال روزان ،سذیگ  ااز مسئو،ی  االا  بیگ و تگ ای جانب آحار جامعه 

 مالصدرا مواجهه تناسخ با آراء-4

  تقسی  اند  کگر:توان رز سه نون  رمد زا م آنچه مللدزا اگا  تعگیف تناس  رز رقسفه بور ازائه م   

مهاننهد این هه حیوان  الیگر و اهه اهدن حیوان ریگگ   ،انتقها  نف  ای اهدن اهه اهدن  ایگ ای اهدن او  رز ملین رنیها  اول:"

 منتق  تور و رگق  ندازر که ای اب  اه اتگف منتق  تور یا اگا  

 رنیا  کسب تدا رز مق ات و ابلاا انتقا  نف  رز آبگت ای ادن  اه ادن مناسب  :دوم
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و این   ای قوا  نفسانیه . . .  اه لوزت  که رز اا ن اقبه رازر، مس  اا ن اس . تغییگ ظامگ ای لوزت انسان   :سوم

ته   جایر اسه  و واق  تهدا اسه  رز قوم  که موا  نف  تههویه یا ااهبیه یا تهییانیه اگ آنها اقبه کگرا و اه  

  . 232-231: 1360 /مللدزا، 558-555 :1363ا، مللدزال "اندت   میلون یا بوی رزآمدا

 کند:اقامه م اگا  رر  اقساا تناس  رلیق  راند و تنها نون او  ای تناس  زا اه لگاح  مگرور م مللدزا      

 روند استکمال نفس و بدن -4-1

رزجۀ  بیعه  رزجۀ نف  رز آاای حدوث،  رازر که:  ایهان م اه اگمان قوا و رعه  نیر معگوف اسههه   که  این اگمان،  

کند تا ادانجا  تگقى مى  اه وسیقۀ حگک  جومگ ، سهاز  رز اجسهاا اس ، سپ  اه تدزیج اگحسب است لالت مارا

ریگگ  ، موجور تههد،  رز ی ى ای رزجات،  که اگا  نف ، رعقیتىکند. منگامى  کسههب که رزجۀ نباتى و حیوانى زا نیر 

و مگاح  و رزجاتى زا که رز   و اسههتعدار محب ااییگرر  ای رعقی  اه قوا مل ن نیسهه  که اا انتقا  اه ادن ریگگ

 .نتیجۀ است لا  ذاتى احگای نلورا اس  ای رس  ادمد

سیگ قهقگایى و ااییش  اه حا،  ااتدایى رز اا،  آرگینا    اق  ادا ااییش  نف  اه قوا و استعدار این اس  که 

که سایه و اسهاس آن اگ حگک  لهعور  اسه  محا  و ملتن  اسه  مگگ آن ه روزان الگ و اقا  موجور  اسهگ آمدا 

ااتهههد و اه جانب رسهههار و تبامى زو  نهد و اجرا  وجور  و  اه کقیات  بیع  اپیوندر نه این ه اه سهههایمان  

 انهها  بققه  انتقها  یهاانهد و حگکه  قهقگایى زا ح لها رسهههار نهامنهد نهه اهاییشههه  اهه حها  او .جهدیهد  ای سهههایمه 

   234 :1360المللدزا، 

 نوع رابطه نفس و بدن -4-2

 ر،ی  اعد  متش   ای رو قسل  اس  و مبتن  اگ نون زاایه نف  و ادن اس : 

سهیدا ز لیا اگا  متعقَّ  نف  واق  تهدن لا ک  یگگ، ایگ ادن روا اهرز لهوزت انتقا  زوح ای ادن  اه ادن ر الف(

زی، ال ، معیت  بوامد ماند.جدید ادنرز  نف ، رز اینصههوزت  ادن روا، ،غو اسهه ؛ چگا کهنتقا ِ نف  اه ، اااتههد

  .191-189 :5؛ ج1369و ملو،   1003-1000 :3؛ ج1386حسن یارا آمق ، 

 :  مفگوض اس  رو احتلا  ، زا کسب کگرا ااتدایگ ادن کلا  میقو   

ااید یظ نف  اه تدایگ ادن  ،رگضکه رز این کلا  اگا  ادن، قب  ای بگوج زوح ای ادن حال  تدا  :احتمال اول

 و ریگگ نیای  اه نف  روا نیس ؛  مشغو  ااتد

که رز این    کلا  زسههیدن ادن روا اه لههوزت ملرمان واق  تههور،حدت و اه ؛ بگوج نف  ای ادن او   احتمال دوم:

 آید:لوزت چندین ات ا  سیا م 

اس ؛   محا این   رز یظ ادن واحد تجل  کندف که هااناید نف   ، ارز لوزت ملرمان  موت چندین نفگ •

  تواند تح  تدایگ یظ نف  ااتد.رقم م ادن چگا که 
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ای ادن او  اه    ایجار اته ا  بوامد کگر، ییگا تا یمان  که تعقت  نف رالهقۀ یمان  تعقت  نف  اه رو ادن   •

و حت  رگض وقون چنین حا،ت  اااث    ،روا تعق  اگیگرتواند اه ادن ، نل  وز کام  منفظ نشهدا ااتهد

 :3ج ؛1386 آمق ،  یارا حسههنزی  المعی  ماندن نف  ای تدایگ ادن که امگ  محا  اسهه  بوامد تههد.  

  .191-189 :5ج ؛1369 ملو،  و 1000-1003

زا اه رنبا  رازر؛   که یظ نف  حارث رازر منتق  تههور، اتهه الت  که رز اال ذکگ تههد ایگ نف  اه ادن روم ب(

ادن  که اسهتعدار میقو  بور زا کسهب کگرا اه نف  روا اگا  کسهب ریب نیای ندازر و حاهوز مداگ روا  ییگا

-189 :5؛ ج1369و ملو،   1003-1000  :3؛ ج1386، حسهن یارا آمق زی الاگا  ادن امگ  ،غو و ا  رایدا اسه   

191.  

 اتحادی بودن ترکیب نفس و بدن  -4-3

 نف ، مللدزا ا بات کگرا اس  که: مگاوط اه  رز مباحث   

 اولً: تگکیب نف  و ادن، تگکیب اتحار  اس  نه انالام .

 اس . انیاً: نف  رز ااتدا  حدوث، امگ  اا،قوتا اس ، کلا این ه ادن م  امگ  اا،قوتا 

 کنند. ا،فاً: این رو اه ملگاا م ، مگاح  رعقی  زا    م 

ییگر که ای  گر ، نفسهه  که اا،فع  تههدا محا  اسهه ، رواازا اه لههوزت قوتا محب رزآید تا اه ادن و نتیجه م 

  محها  اسههه .  جهدیهد  تعقت  ییگر و ای  گف ریگگ، تگکیهب امگ اها،فعه  النف  سهههاا   و امگ اها،قوتا الاهدن جهدیهد

   5-3 :9؛ ج1368لدزا، ملال

ملانگونه که مشههور اسه ، این ر،ی  مللهدزا نیر تقگیبا مشهااه ر،ی  مبتن  اگ حگک  جومگ  و اسهت لا  نف  

 توان ای آن رز اگااگ تناس  نرو،  اهگا اگر نه تلاا انوان تناس . اس  که رز ارامه اه آن بوامی  سگراب ، و ایشتگ م 

 رد تناسخ بر مبنای حرکت جوهری – 4-4

. مگچند که تهام  مله اقسهاا  کنداسهتدل  مللهدزا اگ مبنا  حگک  جومگ  ، تناسه  ای قسه  نسه  زا مگرور م 

 .  مللدزا حگک  زا جرو جدای  ناسذیگ موجور مار  و جسلان   16: ص9؛ج1368المللدزا،یگرر تناس  نیر م 

 ا،   بیعیات تعلی  رارا اس .کند و این حگک  زا اه ک  ااالا م 

اینی  که معقو  حگک   تور که  اا  ااتد یا اگع  زا نل ای ن گ و  میچ موجور جسلان  رز این اا،  یار  نل 

و سهیلن جومگ نباتهد؛ این وااسهتگ  اگض اه جومگ رز حگک  اه این ر،ی  اسه  که ااگاض رز تهئون وجور  ای  

  .  98-97 :1360مللدزا،ال کنندجومگ تبعی  م 

نف  رز آاای حدتوث و سیدایا بور، رز حدت قوتا و اسههتعدار محب اسهه  و اوسههیقه حگک  جومگ ، مگاح     

کند. انااگاین، نف  و ادن رز ا گ حگک  جومگ  ای قوتا اه سهل   مختقف  زا اه سهل  کسهب رعقیتها  لیا    م 
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بور، رازا  تهنن باله  اسه . نف  انسهان رز مسهیگ  تهوند و نف  اایاک مگ یظ ای مگاح  زتهد رعقی  بازج م 

ا  اه مگحقه ریگگ لهاحب االا  و ابل  حسهنه و سهیتئۀ تهدا و رز نهای  رز ا گ  این حگک  و رز سهیگ ای مگحقه

  .46ص:6؛ ج1368کند المللدزا، زما م  تور و ادن بور زااتتدار جومگ  و ذات  اه مگحقه تجگتر نائ  م 

 اعد ای زمای  ادن بور، اه ادن ریگگ  تعقت  ییگر ای رو حا  بازج نیس :اا این حا  ایگ نف  

 ییگریا نف  اا حفظ تجگتر بور اه ادن جدید تعقت  م  اول:

رمد تا رز سهیح ادن و جسه  قگاز ییگر و اا  یا ای حدت تجگتر، تنرت  کگرا و رعقیتها  بور زا نیر ای رسه  م  دوم : 

 ادن جدید متحدت تور و واحدت  حقیق  زا تش ی  رمد.

رگض نخسه  اا      کهادن ریگگ  منتق  تهور، چگا  تواند اعد ای زمای  ادن بور، اهاه ن گ مللهدزا، نف  نل 

 ه موجور  که اا،فع ، مجگر اینایگ نف  اا حفظ تجگتر بور اا ادن روا متحدت یگرر اه ر،ی   ر،ی  که  اسه ، اه این

تواند اا موجور  که اا،فع  مار  اسه ، متحد تهور و تهخصهی  واحد  زا تشه ی  رمد، ییگا رز لهوزت  اسه  نل 

 وامد زر  و این تدن  نیس . اتفا  ارتارن چنین چیر ، موی  و تخصی  مستق  مگ کداا ای آنها ییگ سوا  ب

لهدزا تهبیه ملین اته ا  زا رز مباحث نف ، رز حدوث ازواح قب  ای اادان، اگ ارل ونیان و ازسهیوئیان وازر کگرا  

اسه  که ایگ نفوس، قب  ای اادان یا ملگاا و ملرمان اا اادان اصهوزت موجور مجگتر بق  تهوند و سهپ  اه ادن 

 دا و واحدت حقیق  زا تشهه ی  رمند مجگتر اا،فع  اا مار  اا،فع  متحدت تهه   تعقت  ییگند، چگونه مل ن اسهه  که

  رز حا،  که تگکیب نف  و ادن، تگکیب  اتحار  و  بیع  اسهه  نه لههناا ، و رز 3-2 :9؛ ج1368  المللههدزا،

 تگکیب اتحار ، یظ موی  وجور رازر نه رو موی .

نیسههه ، ییگا وجور مجگتر ای این جهه  اها ه  اسههه  کهه حگکه  اگا  موجور مجگتر، قهااه  رگض    امها رگض روا

  رز واق  حگک   264: ص7و ج  22-20ص:3؛ ج1368 مللههدزا،رعقی  اه سههل  قوتا حگک  کند.ال ایتواند نل 

تهد تگکیب نف    ملیشهه ای قوتا و اسهتعدار اه سهل  رعقی  اسه ، نه ای رعقی  اه  گف قوتا. ییگا ملچنان که اتهازا

 و ادن، اتحار  اس  نه لناا  و انالام .

زسهیدن اه نفسه  اسه  که قوم ملۀ مگاتب کلا  زا رازا ااتهد تا اتواند اه کلالت مجگتر ای مارا   اای  ذات  ادن 

رازا  رسهه  یااد، و این امگ ادون نف  حار   که ذاتاً ایگ مار  و رعلً مار  ااتههد و ملۀ مگاتبا زا اه  وز اا،قوتا 

 یااد.ااتد تحق  نل 

تواند ا ، که ابازت اس  ای: رعقیت  مجگتر ای مارا، ریگگ نل ای سو  ریگگ، نف  اا زسیدن اه کلا  و اای  ذات  

ا  اگیگرر و ای مگاتب قو  و تهدید اه سهو  مگاتب عهعیف و ناق  تنرت  اه  وز قسهگ  ای حگک  کلا   قبانه

  .16ص :9؛ ج1368 مللدزا،ال یااد و حگک  کند.

مگحقۀ قوتا ااییگرر. و  اه نف  ااید گض تعقت  نف  اه ادن روا انسهان ،  ، و اا رنف  اسه  رااقی  ادن اگ اهدا     

، نف  تح  تن یگ  که رز اینصههوزتکند که این ااییشهه  اه لههوزت تدزیج  ااتههد یا اه لههوزت آن .  رگق  نل 
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؛ ییگا ادن اا،قوتا محب و نف  ااتهدنف  تهناسه  مللهدزا م متاهار اا الهو    و این واق  بوامد تهدرااقی  ادن 

، و اگا  این ه نف  اه چنین ادن  تعقت  یااد، ااید اه نف  اا،قوتا تبدی  یگرر که رز تهورتهنابته م   اا،فع  محب

  .19ص:9ج؛1368 المللدزا،امگ محا  اس   این لوزت، ادن اگ نف  رااقی  بوامد رات  و این

 ی الوجود:ال معطّل ف -4-5

اگر و ای آن اا انوان حج  ااا اگا  زر تناسهه  یار  این ر،ی  زا مللههدزا اگا  زر تناسهه  محدور نیر اه کاز م 

 کند.م 

ایگ اپذیگی  که نف  یا زوح س  ای مفازق  ای ادن، اه ته ق  ای انحاک تناسه  سیدا بوامد کگر، اه حصهگ اقق  ااید  

 تور:اه ی   ای ات ا  ییگ متناس   

 اه اا،  اق  اپیوندر. -1

 اگیب   اگور.-اه اا،  مفا  البیا  منفص   یا ملان اتباح ابگو  المفا،  - 2

 اه ادن حیوان یا انسان  ریگگ منتق  تور. -3

  9ص :9؛ ج1368 المللدزا، عقت  نگیگر الاه میچ ادن  ت یگ نفسان ، معیت  و ای از الاند.کلً ای تدا-4

راند که ای ،حاظ رزجات انسهان  و مگاتب  تهگاقیان، قسه  او  و روا زا مخصهوص ارگار  م مللهدزا  اه نق  ای ا

سیوندند که اگا  بازجین ای  و س  ای مفازق  زوح ای ادن اه اا،  اق  و ملئظ م   زوحان ، لهاحب راهای  اورا

 این اا،  قاا  تصوز نیس .  

کند که این نون ای تناسهه   معگر  کگرا و اعههاره م قسهه  سههوا زا مگتبم اا ابوان ا،صههفا و اگب  ای تناسههخیان 

مخصهوص ارگار رازا  زوح متوسهم یا عهعیف اسه  و انااگ قوت و عهعف زوح اه ادن انسهان یا حیوان یا حت   

  .9و  8ص :9؛ ج1368مللدزا، بوامند تد ال جلار ریگگ  وازر

کند که کاز نف ، تدایگ ادن اسه  و رز مللهدزا اگا  زر نون سهوا و چهازا ای احتلالت میگح تهدا یوتهرر م 

تواند ااتد، س  تا نف  مس  تدایگ نفسان  وجور  معیتق  و رنا نیس ، نفس  که رناناسذیگ اس  ادون تدایگ نل 

 م  مس . 

و،  رز لههوزت اتفا  ارتارن حا،  سههوا و چهازا، آنچه اگا  نف  و ادن اتفا  بوامد ارتار جا  تام  و سههوا   

ف  رز این حالت اا،اهگوزم ااید وازر ادن  تور تا اتواند اه تدایگ نفسان  اپگرایر و رز این لوزت رازر، چگا که ن

 چند رگض، رزاازا زاایه میان ادن مستح  سذیگ  نف  جدید و نف  آمارا تناس  یارتن، قاا  ایان اس :

 اپذیگر. کا،بد  که رازا  نف  انسان  تدا الاه  وز  بیع  ، نف  جدید نس  تدا زا م  -1

 نف  انسان  او  مان  جذ  و انتقا  نف  آمارا تناس  یگرر. -2
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 کا،بد انسان  ای قبو  نف  حارث جدید بورراز  کند -3

آید و این  تهههور و اجتلهان رو نف  رز ادن واحدت لیا م ایگ موزر او  سیا آید که یظ کا،بهد رازا  رو  نف  م 

 اتته ااتد و رو نف  یظ ادن زا تدایگ کنند.تواند رو ذات رمحا  اس  چون یظ چیر نل 

این مف  این اسهه  که رع  رازا  رو راا  ااتههد و رز مگ لههوزت مگ تههخصهه  بور زا ملیشههه یظ نفگ و یظ   

/  91 :1378/ مللهدزا،  11-9 :9؛ج 1368المللهدزا،   راند نه این ه ای بور، رزی روئی  راتهته ااتهد.تهخ  م 

  . 439 :1381مللدزا،

وا و سهوا: ایگ نپذیگرتن ای جانب نف  مقدا که سیا ای این رز ادن سهاکن اورا ااتهد اه این ر،ی  قاا   رز موزر ر

سذیگ  نیسهه  چون این نف  اگ نفوس ریگگ ازجحی  و اگتگ  ندازر و ،ذا توان مقااقه و جقوییگ  ای حاههوز  

 نف   ان  زا رز کا،بد نخوامد رات .

م  قاا  قبو  نیسه  چگا که اسهتعدار مارا ادن رز قبو  موامب اسه  نه مان     اما ایگ نپذیگرتن ای جانب کا،بد ااتهد 

وزور مومب  تدن، مانند وقت  که نوز بوزتید اه ریواز  اتااد و ریواز ناچاز اه سذیگ  این نوز ااتد و ایگ ت ک  

منع   کنی ، ریواز رز لهیقق  که توان اایتاااندن نوز زا رازا ااتهد اه سهل  ریواز اگیگی  و نوز بوزتهید زا اگ آن 

سذیگ  نوز بوزتهید و نوز منع   تهدا مقاوت  نخوامد راته . اما اینها ر،ی  اگ لهح  تناسه  نخوامد اور، چگا  

  11-9 :9ج ؛1368که وجور رو نف  رز یظ ادن محا  و تناس  میققا ملتن  اس . المللدزا، 

توان اینگونه توعهههیح رار که موی    از الاند زا م تواند معی  و ایر،ی  این ه نف  س  ای مفازق  ای ادن نل    

  نف  اه تدایگ ادن اس . و نفس  که میچ ادن  زا تدایگ ن ند رز واق  نف  نیس .

بوامد موزر تناس  واق  تور، ااید ااتدا اا توجه اه معنای  که اگا  تناس  انوان تدا اس ، اا،اگوزم نفس  که م 

وقت  اهدن زا زمها کگر، ،ح هه مفهازقتا ای اهدن او ، ایگ ای ،ح هۀ اتصههها،ا اهه اهدن روا اهدن بور زا زمها کنهد، نف  

اهاتهههد، و این مگ یهظ ای رو ،ح هه بگوج ای اهدن او  و وزور اهه اهدن  هان ، یمهان  مگچنهد نهاچیر وجور بوامهد  م 

 تعیی  محا  اسه . آید منگام  که این رو ادن اورا؛ ای تدایگ معیت  اورا ااتهد، رز حا،  کهراته  س  لیا م 

  14-12: 9؛ج1368المللدزا، 

 طرح یک نکته   

کنی  که رلی  اگ اسهاس الهو  اسهاسه  این  رز اگامین میگح تهدا رز من ومه ح ل  لهدزای ، مشهامدا م    

ح ل  ایان تهدا و ،ذا جا  تعجب نیسه  که سیگوان اگب  اریان یا مسها،ظ و یا اگب  ای مت قلان این اگامین زا  

ر تناسهه  زا اه ر،ی   و اه مخا،ف  اا آنها اگبیرند، و اگامین اقامه تههدا رز ز ه و رز اگااگ آن اقامه ر،ی  کگرانپذیگرت

مللهههدزا،   و یها اهه ر،یه  جهد،  اورن ال339:    8؛ ج1368. مللهههدزا،    323:  3/ ج1412تفتهایان   روز  اورن؛ ال

  اقنان  235  -221 :2؛ ج1372گوزر ،  تههدا السههه  و حت  اا   رانسههتن مفگوعههات اگامین اقامه  201: 9ج؛1368

 کنندا ندانسته و اه ااوز اه تناس  ارامه رمند.
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 کیفیت بدن اخروی: -4-4

یگرر، رقیقا ملین ادن رنیو  بورِ  ادن ابگو ، که نف  رز تناسهه  مق وت  یا تجسهه  االا ، اه آن منتق  م     

و تغییگ بصهولهیات ادن یا    267-266: 1360للهدزا،الم رازرنف  اسه  چگا که اقا  ادن اه اقا  نف  اسهتگ  

 نف  تا یگ  رز تشخ  ادن و نف  نخوامد یذات . 

س  رز واق  نف  متشهخ  رز رنیا، س  ای مفازق  ای ادن مار ، اه ادن ابگو  متناسهب اا اولهاف کسهب تهدا  

ا،ب  اگب  بصهولهیات، و رقم قتهور تناسه  نامید، چون ادن، ملان ادن اسه  اا تغییگ رز سیوندر زا نل بور  م 

 . 267-266: 1360مللدزا، ادن رنیو  تغییگ کگرا اس  ال

ر،ی  این امگ نیر این اس  که ادن ابگو  اه تبعی  ای نف  و تح  قوا بلقه و رااقه نف ، رز اا،  مفا  موجور  

 . و  271-270 :1360،المللهدزایگرر و اراعهه لهوزت  اه نف  نیسه  که یفته تهور اا ادن رنیو  تفاوت رازر  م 

ا  اگا  زوح، که تاا  زوح و منع   ای زوح اورا و رز این تفاوت اه جه  این اس  که اادان ابگو  مانند سایه

 . 834-833 :1360رث ای زوح اس  المللدزا، حقیق  حا
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 نتیجه

ای جلقه رلیق  که رز متون مقدس مندوی  اگا  وجور راتهتن و قیع  اورن ن ام  سیچیدا اگا  مگ  و یندی    

که ملین    ذکگ تهدا اسه  جرا  رز اگااگ االا  بیگ و تهگ آرم  رز    حیات بور اسه . و نیای  اه ذکگ نیسه  

  کگرا اس  چگا که این یندی  زا  ن اا سارا  و جرا موجبات زعایتلند  تخ  ای یندی  رعق  بویا زا رگام

راند. اما این ن اا رز من ومه ح ل  متعا،یه جایگام  ندازر اا تلاا زنجها و سههخت  حالهه  یندی  قبق  بور م 

کند که تناسهه  اا تشههخ   چگا که مللههدزا اا ت یه اگ اگمان تجگر نف  و زوند اسههت لا  نف  و ادن ا بات م 

نف  س  ای زسههیدن اه رزجه کلا  و رعقی  یارتن، ای وجور ادن ا  نیای   راتههتن نف  رز تاههار اسهه . چگا که

رمد و،  رز لههوزت وقون تناسهه  این اسههت لا  ا  معن  کند که رز واق  مگ  زخ م یگرر و ادن زا زما م م 

اکه  یگرر چگاق  م تناسهخ  زخ رمد آنگاا امگ  محا  و  تهور چگا که اگ اسهاس اگمان قوا و رع  مللهدزا ایگم 

رز تناسه  تهامد این نون ای تعق  محا  ای ن گ مللهدزا مسهتی  یعن     امگ  اا،فع  اه امگ  اا،قوا تعق  یگرته اسه .

ییگر که حت  مل ن اسه  ای ادن قبق  بور  سسه   نفسه  اگ اسهاس قانون کازما اه ادن یا جسهل  ریگگ تعق  م 

این نون تعق  و وجور اا حگک  جومگ  و اگامین  تگ ااتهد و رز مگاتب عهعیف تگ  ای وجور واق  تهدا ااتهد. و 

مبتن  اگ قوا ورع  و زوند اسهت لا  نف  و ادن کامل رز تاهار اسه  و رز من ومه ح ل  لهدزای  قاا  سذیگ  

 نیس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3442 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 1

140
 

 رهگس  مناا 

 

 تبگیر ، چاپ او ، تهگان، تل  األضحویه فی المعاد، 1382اان سینا، ااو اق  حسین ان ابداهلل،  .1

 ، چاپ روا، ایگوت، موسسه ا،بلغ، جقد رواشرح العرشیه، 1384احسائ ، احلد ان یین ا،دین،  .2

، چاپ او ، ق ، اقرب الموارد فی فصح  العربیه و الشحوارد، 1403ا،خوز  ا،شههگتون  ا،قبنان ، سههعید،  .3

 منشوزات آیته اهلل مگاش  نجف ، جقد روا

، ایگوت،  لسحان العرب ، 1375محلد ان م گا اان من وز،   ا،فاهه  جلا  ا،دینالرگیق  ا،لصههگ ، اا  .4

 رازا،صارز، جقد سوا

، چهاپ روا، ق ،  بهااهه اسهههواال  العین کتحاب ترتیحب،  1383ا،فگامیهد ، ابهدا،گحلن ا،خقیه  ان احلهد،   .5

 سایمان اوقاف و اموز بیگیه 

نیلسها  نامه تخصهصه  سهوما نامه   هندو، مقدس متون در تناسحخ و مرگ  از پس زندگیا،یاسه ، سگیا،  .6

 1388اریان، سا  سوا، تلازا تش ، ساییر و یمستان 

 ، چاپ او ، ق ، ا،شگیف ا،گع ، جقد سنج شرح المقاصد ، 1412تفتایان ، مسعور ان الگ،   .7

 ، تهگان، نا ، جقد سنج شرح منظومه، 1369حسن یارا آمق ، حسن،  .8

 ، ق ، اوستان کتا ، جقد سواشرح اشارات و تنبیهات، 1386...........................................،   .9

  تهگک : تهگان سوز، آزیان  امیگحسهین و  ساتهای  و اسهگگ   آزاا احلد ،تمدن تاریخ ،1378،  وی  روزان ، .10

 جقد او  رگمنگ   و اقل   انتشازات

، چاپ سهههوا،   مفردات فی غریب االفاظ القرآن ، 1374ال 1416زااب الهههفهان ، حسهههین ان محلد،  .11

 ایگوت، رازا،شامیه  تحقی : لفوان ادنان راوور ،

، چاپ او ، تهگان، ویازت رگمنگ و ازتهار  فرهنگ اصحطالحات فسسحفی، 1379سهجار ، سهید جعفگ،  .12

 اسلم 
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