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حسـن قـادری در سـال  1362در دامغـان بـه دنیا آمـد .وی مدرک
کارشناسـی خـود را از دانشـگاه سـمنان و کارشناسیارشـد خود را
از دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد علـوم و تحقیقات در رشـته ادیان و
عرفـان تطبیقی اخـذ کرد .قادری در سـال  1396از رسـاله دکتری
خـود بـا عنـوان «تناسـخ در متون مقـدس هندویـی (اوپنیشـدها و
بهگودگیتـا) و متـون کالمـی شـیعه» در همان دانشـگاه دفـاع کرد.
مقالـه علمـی و پژوهشـی «کرامت از منظـر ابن سـینا و ابن عربی»
از ایشـان در پژوهشنامـه ادیـان منتشـر شـده اسـت .همچنیـن
قـادری مقـاالت متعـددی در حـوزه فلسـفه و عرفـان منتشـر کـرده
اسـت کـه میتـوان بـه مقاالتـی ماننـد «قواعـد العرفـاء و آداب
الشـعرتء»« ،کالم علـی (ع) در سـخن شـاعری از تبـار علوی»،
کشـف المحجـوب»« ،ادب نگارش احـوال اهـل دل»« ،فروزانفر
و میـرات موالنـا» و «نگاهـی بـه آیین مـزدک» اشـاره کرد.

چکیده اثر
تناسـخ ،نوعـی حیات پس از مرگ اسـت که در آن نفس انسـان پس از متالشـی شـدن بـدن اول ،به بدن دیگری انتقـال پیدا میکند.
ایـن عقیـده کمابیـش در اعتقادات ملل مختلف وجود دارد .یکی از ادیانی که تناسـخباوری در آن نقشـی محوری دارد ،هندوییسـم
اسـت .البتـه در کتـب مقـدس هنـد ،با اشـکال مختلفی از جهـان پس از مـرگ مواجهیم کـه دیدگاه برخـی از متون متقـدم این دین
نسـبت بـه جهـان پـس از مـرگ ،به بهشـت و دوزخ ادیان سـامی شـباهت دارد .امـا با گذر زمـان ،تناسـخ در اعتقـادات هندویی
بـه عنـوان عقیـدهای غالـب درآمـد .همانطـور کـه ذکـر کردیم ،عقیـده به تناسـخ در متـون اولیـه هندویی چنـدان مطرح نیسـت،
بـرای نمونـه در وداهـا بـه نـدرت میتوان اثـری از عقیده به تناسـخ یافـت ،امـا در براهمنهها حضور ایـن عقیده پررنگتر میشـود.
اشـاره مفصلتـر و روشـنتر بـه تناسـخ را در اوپنیشـدها میبینیم .از همیـن جهت از مرحلـه تألیف اوپنیشـدها به بعد ،تناسـخ در
اعتقـادات هندویـی بـه نحـو بارزتـری قابل مشـاهده اسـت .در گیتـا نیز ایـن عقیده بـه نحو بـارزی جای خـود را باز نموده اسـت.
امـا بایـد توجـه داشـته باشـیم چـون بسـیاری از سـؤاالت مطرح شـده در مـورد تناسـخ ،پرسـشهایی نوظهورنـد ،به نظر میرسـد
متـون مقـدس هنـد توفیق چندانی در پاسـخگویی به شـبهات وارد شـده ندارنـد .بر خالف هندوییسـم،
مسـلمانان بـا تناسـخ مخالفند و این عقیده در قرون اولیه اسلامی در شـمار مباحث جـدی کالمی نبوده
اسـت .ولـی پـس از اینکه آنها با بحث تناسـخ آشـنایی بیشـتری پیـدا نمودند ایـن عقیـده در بعضی فرق
اسلامی رواج قابـل توجهـی پیدا کـرد .از همین جهت ،به تدریج آرای تناسـخیان مورد بحـث قرار گرفته
تـا جایـی کـه سـرانجام در هر کتـاب کالمی فصلی بـه رد تناسـخ اختصاص یافتـه و متون کالمی شـیعه
ً
نیـز بـرای ّ
مبـرا نمـودن خود از برخـی اتهامات ،قویا مطالبـی را در رد تناسـخ مطرح نمودنـد؛ تا جایی که
ایـن متـون بیـش از اینکه بـه تبیین این مسـئله بپردازنـد آن را نقـد نمودهاند.

