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چکیده
دیدگاه مکتب تفکیک ،مادیت روح است که مدعی امتداد نظرگاه متکلمان متقـدم اسـت و بـا دو
رویکرد سلبی و ایجابی بدان پرداخته است .رویکرد اول در نقـد دیـدگاه فلسـفی در تجـرد روح
است و رویکرد دوم با ادلۀ عقلی و نقلی به اثبات عنصر مادی و مظلمالذات روح کوشـیده اسـت.
مسئلۀ این پژوهش ،تحلیل و بررسی دیدگاه این مکتب با تمرکز بر رویکرد ایجابی اسـت کـه بـا
روش تحلیلی به تدقیق و تحلیل ادعا و سنجش آن پرداخته است .بنـابراین بررسـی اشـکاالت و
انتقادات آنها از براهین فلسفی تجرد نف  ،از عهدۀ این مقاله بیرون است .یافتهها از آن حکایـت
دارد که فار از تنوع دیدگاههای معرفتی در متکلمان متقدم ،از ادعای انحصار تجرد به خداوند به
دلیل تباین خالق و مخلوق ،بهتدرید کاسته شـده و بـه برخـی از موجـودات و برخـی از نفـوس
تسری و تقلیل یافته است .ادلۀ عقلی نیز یا قابل نقد هستند و یا معارضاتی در مقابل خـود دارنـد.
ادلۀ نقلی نیز از اجماع داللی بر مادیت روح بیبهرهاند .ناسازگاری درونی در کیفیت مـادۀ روح و
اوصاف آن و مواجه شدن با مشکالت نظرگاه مقابل ،در دوئالیزم نف و بدن ،از دیگر مشـکالت
این دیدگاه است.
کلیدواژهها :مکتب تفکیک ،روح ،مادیت روح ،تجرد.
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 ..طرح مسئله

مسئلۀ اصلی این پژوهش ،بررسی دیدگاه مکتب تفکیك در باب کیفیت روح است.
دیدگاه این مکتب ،اعتقاد به مادیـت روح اسـت کـه اصـحاب آن ،مـدعی اسـتنباط و
استخراج آن از آیات و روایات هستند و به دنبال آن ،بر دیدگاه فلسفی و عرفانی تجـرد
روح تاختهاند و به هیچ روی مجرد بـودن نفـ

و روح را برنتابیـده و ایـن دیـدگاه را

خالف نظر جمهور متکلمان امامیه و همهنین گزارههای نقلی دانسـتهاند کـه نـاظر بـر
جسم رقیق یا ماده لطیف آبی یا خاکی هستند .در حقیقت ،دیدگاه صـاحبنظران ایـن
مکتب ،دو رویکرد سـلبی و ایجـابی را دنبـال مـیکـرده اسـت کـه در اولـی بـر نقـد
دیدگاههای فلسفی نشستهاند و در دومی به تبیین نظرگاه خود ،با ذکر ادلۀ عقلی و نقلی
پرداختهاند .از این رو ،پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکرد تحلیلی ـ انتقـادی ،عیـار
صحت دیدگاه این مکتب در کیفیت وجودی روح را مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرار
دهد .از این رو ،توجه به رویکرد سلبی این دیدگاه ،در نقـد ادلـه و بـراهین فلسـفی و
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ارزشسنجی آن براهین و پاسخگویی به اشکاالت ،از عهدۀ این مقاله خارج است و جز
در مواردی اندک ،نظیر ادلۀ عقلی مرحوم مروارید و اشکاالت وارده توس ایشان ،بدان
پرداخته نشده است .در ذکر و نقد آن ادله نیز از آنجا که محور چند دلیـل مشـترک ،در
تالزم حرکت و تغییر با مادیت روح ،بوده است ،به نقد و نفـی ایـن تـالزم ،مبتنـی بـر
دیدگاه صدرایی در حرکت نف  ،تمرکز شده است .بدینسان ،پ

از ذکـر پیشـینهای

مختصر از دیـدگاه مربـوط ،در مباحـث متکلمـان پیشـین ،و تبیینـی کوتـاه از نظرگـاه
اصحاب این مکتب ،به نقد و بررسی مدعا ،ادله و سازواری درونی نظرگاه این مکتـب
میپردازیم؛ و از این رو ،تمرکز بحث بیشتر بر رویکرد ایجابی مباحث آن مکتب است.

061

 .2پیشنیهشناسی دیدگاه متکلمان در باب كیفیت روح

بر خالف تصور اولیه ،دیدگاه متکلمان در باب کیفیت روح را نمیتوان یکدست و
یکرنگ برشمرد؛ چـون بـهرغم آنکـه انتسـاب مادیـت روح بـه آنـان مشـهور اسـت،

نظرگاههای متنوعی را در میان نحلههای کالمی میتوان رصد کرد .در میان اشـاعره بـا
وجود آنکه برخی مانند صاحب شرح المواقف به صراحت دیدگاه جمهور متکلمان را
جسم لطیف و هیکل مخصو ،دانستهاند (جرجانی ،)۱۷۵/۹ :کسانی مانند امـام فخـر
رازی تجرد روح را برگزیدهاند (فخر رازی )۵۹۷/۱ :۱۰۱۷ ،و یا مانند غزالـی کـه روح
را لطیفهای ربانی دانستهاند (غزالی )۹/۵ :۱۰۱۵ ،که نه جسم است و نه عر

:

«اما این روح که ما آن را دل میگوییم ،محل معرفت خدای عزوجل است و بهایم را
این نباشد و این نه جسم است و نه عر

 ،بل گوهری است از جن

گوهر

فرشتگان و حقیقت وی به شناختن دشوار است» (همو.)۱۷ :۱۵۷۵ ،

در میان معتزله نیز بیشتر دیدگاه مادیت روح مقبول است ،چنانکه نظام اشاره کـرده
است:
«ان الروح جسم لطیف مشابك للبدن مداخل للقلـب باجزائـه مداخلـة المائیـة فـی
الورد( »...شهرستانی.)55/1 :1333،
اما کسانی چون معمر بن عباد سلمی انسان را جوهری غیرجسمانی دانستهاند:
(همان.)34 :
در میان متکلمان امامیه نیز میتوان دیدگاههای مختلفی را مشاهده کـرد .برخـی بـه
سه دیدگاه متکلمان امامی بهویژه در سدههای میانی اشاره کردهانـد (خـدایاری:۱۵۷۵ ،
 .)۱۷۱دیدگاه اول ،دیدگاه کسانی است که به تجرد روح قائلند .این نظرگاه از هشام بن
حکم که به ترکیب حقیقت انسان از روح و بدن و نوریت روح و فاعیلیت و مـدرکیت
آن قائل است (فخر رازی۵۱ :۱۰۱۷ ،ـ )۵۹تـا بزرگـانی نظیـر شـیخ مفیـد کـه روح را
حقیقتی قائم به خود میداند که فاقد حجم و حیز و ترکیب و تغییر است (شـیخ مفیـد،
 )۷۹ :۱۰۱۵و دیدگاه کسانی چـون خواجـه نصـیرالدین طوسـی ،قابـل رصـد اسـت؛
چنانکه خواجه در تجرید االعتقاد به صراحت تبیین میکند که« :و هـی جـوهر مجـرد
لتجرد عارضها» (حلی.)۱۵۵ :۱۰۱۵ ،
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«االنسان معنی او جوهر غیر جسد و عالقته مـع البـدن عالقـة التـدبیر و التصـرف»
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دیدگاه دوم ،به کسانی چون سید مرتضی علمالهـدی مربـوط اسـت کـه انسـان را
چیزی جز همین هیکل مشهود و مجموعـۀ اجـزای بـدن نمـیدانـد؛ چراکـه ادراک و
ال به جملۀ اعضای بدن مربوط است؛ و سپ
فعالیت انسان ،کام ً
سلمی در مجرد دانستن نف
طوسی نیز پ

با نظر معمر بـن عبـاد

مخالفت میکنـد (شـریف مرتضـی .)۱۵۰ :۱۰۱۰ ،شـیخ

از اطالق عنوان «حی» به انسـان ،بـه جـای واژۀ نفـ  ،حـی را چنـین

تعریف میکند:
«و الحی هو هذه الجملة المتناسبة للمشاهدة دون ابعاضها و بها یتعلق جمیع االحکام
من االمر و النهی و المدح و الذم» (شیخ طوسی)۱۵۷ :۱۰۵۵ ،؛ یعنی از نظر وی «حی
همین مجموع اعضای قابلمشاهده بدن است ،نه جزء و بخشی از آن؛ و همۀ احکام
الهی از امر و نهی و مدح و مذمت ،به همین مجموع اعضا تعلق دارد».

در واقع ،در ذیل این پرسش که «متعلق تکلیف چیستر» انسان به عنوان «حـی» را
همین جمله و مجموع اعضای مورد مشاهده بدن میداند؛ نـه آنهنانکـه شـیخ مفیـد و
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دیگران به عنوان ذاتی مجرد حال در بدن دانستهاند و یا جزئـی و بخشـی از انسـان بـه
عنوان روح یا اجزای اصلی و غیر اینها کـه دیگـران پنداشـتهاند .ایشـان در ادامـه بـر
ادعای خود استدالل میکند که ادراک لذت و الم در همۀ بدن وجود دارد و اگر عضوی
مثل مو و ناخن فاقد حیات باشد ،فاقد ادراک نیز هست .همهنین این را نیز که انسـان،
روح به معنی حیات عر

یا هواء باشد ،نادرست دانسته است و معنـای سـومی غیـر

این دو نیز از دیدگاه او معقول و متصور نیست (همان.)۱۵۷ :
دیدگاه سوم که از سویی همسو با دیـدگاه قبلـی در مادیـت روح اسـت ،حقیقـت
انسان را اجزایی اصلی در بدن میداند که پایدار و باقی هستند .ابنمیثم و محقق حلـی
از مدافعان این دیدگاه هستند (خدایاری .)۱۷۱ :۱۵۷۵ ،در واقع ،در تمـایز بـا دیـدگاه
پیشین که بر مجموع اعضای هیکل محسوس و نه برخی از بخشها و اجزای آن ،نظـر
داشت ،این دیدگاه به برخی از اجزای بدن نظر دارد؛ چراکه اجزای اصـلیه از آغـاز تـا
پایان عمر ثابت و پایدار است (بحرانی ،بیتا)۱۵۷ :؛ و هویت مکلف ،به همین اجـزای

اصلیه است (حلی۱۵۱ :۱۰۱۰ ،و)۱۵۷؛ لذا این دیدگاه به بحث معاد جسمانی و اعـادۀ
اخروی بدن توجه دارد که اعادۀ اجزای اصلیه و نه همۀ بدن واجب است و بدین شکل
شبهات واردشده نظیر آکل و ماکول را نیز میتوانند پاسـخ دهنـد کـه اجـزای فضـلیه،
لزومی به اعاده ندارند.
البته این سه دیدگاه ،غیر از دیدگاه کسانی چون شیخ صدوق است که با نظر به ادلۀ
نقلی ،روح را غیر از بدن و دارای آفرینشی دیگر میداند که برای بقا آفریده شده اسـت
وپ

از هبوط از ملکوت اعال ،در زمین غریب و زندانی است (صـدوق.)۷۵ :۱۵۱۱ ،

ایشان اگرچه تجرد روح را به صراحت بیان نکرده ،جسمانی بودن آن را بـه صـراحت
نفی کرده است (همان)۷۷ :؛ چه اینکه معتقد است روح را خلقتی دیگر و متفـاوت از
بدن است.
نکتۀ مهم دیگر در تبارشناسی نظر متکلمان امامیه ،رویکرد گفتمـانی بحـث اسـت؛
چه اینکه تا سدۀ ششم و پیش از محقق طوسی و ابـنمیـثم بحرانـی ،بحـث حقیقـت
انسان ،ذیل عنوان مکلف و مباحث عدل الهی مطـرح مـیشـد (شـیخ طوسـی:۱۰۵۵ ،
جسمانی و روحانی قرار گرفت (خدایاری۱۹۷ :۱۵۷۵ ،ـ.)۱۷۵
 ..دیدگاه مکتب تفکیک

مکتب تفکیک در ابتدا میکوشد خود را در امتداد متکلمان پیشین قـرار دهـد و بـا
ادلۀ مختلف نقلی و عقلی به اثبات مادیت روح بپردازد .به نظر میرسد بیشتر نظر سوم
یعنی اجزای اصلیه ،منتخب اصحاب این مکتب باشد .به لحاظ رویکـرد بحـث نیـز در

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح

۱۵۰ـ)۱۵۷؛ اما از سدۀ هفتم بـه بعـد ،ذیـل مباحـث معـاد و حقیقـت انسـان در معـاد

امتداد رویکرد دوم متکلمان ،یعنی ذیل بحث معـاد ،بـه بررسـی ماهیـت روح و نفـ
میپردازد (مروارید.)۱۱۵ :۱۰۱۹ ،
میرزا مهدی اصفهانی در ابتدای ابواب الهدی به بحث نفـ
نف
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میپـردازد و مـراد از

انسانی و حقیقت و ذات آن را همان چیزی میداند که از آن بـا لفـظ «انـا» تعبیـر

میشود و در مرحلهای که همراه جسم میشود ،انسان نـام میگیـرد و بنـا بـر تعریـف

صاحب شریعت ،حقیقتی مظلم الذات ،حادث و البتـه بـاقی اسـت (اصـفهانی:۱۵۹۷ ،
)۰۵؛ و به طور کلی شیء بالغیر است و بذاتها خودش را فاقد است و تنها به نور علم و
عقل به عنوان انوار عینی خارجی ،واجد حیات و ادراک میشود (همان) .سـپ

میـرزا

مهدی به صراحت تبیین میکند که در علوم الهی عدم تجرد نف  ،محقق است (همان:
 )۰۹و دیدن این عدم تجرد و فقر ذاتی و مظلم الذات بودن ،اساس دین اسـت؛ چراکـه
عامل تذکر و انتباه به فقر ذاتی انسان و کشف انوار و فیوضـات بـه عنـوان فعـل الهـی
میشود (همان)؛ چه اینکه کل کماالتش بالغیر و از ناحیۀ خداوند است (همان.)۷۱ :
متأخران و معاصران مکتب تفکیک نیز همـین مسـیر را دنبـال کـرده و بـه شـرح و
تفصیل آن نشستهاند؛ چنانکه آیت لال شیخ مجتبی قزوینی خراسانی با ذکر مقدمهای در
باب فقدان ذاتی انسان و مظلم الذات بودن او ،در ذی المقدمه ،بدین مطلب میرسد که
مشخص میشود روح انسانی دارای نور و ادراک و کماالت خاصی از ناحیـۀ خـودش
نیست تا دال بر خلقتی دیگرگونه و احیاناً مجرد باشد ،بلکه همه مرهـون انـوار مجـرد
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علم و عقل به عنوان حقایقی خـارجی و نـه متحـد بـا نفـ

انسـانی اسـت (قزوینـی

خراسانی)۱۱۵ :۱۵۹۵ ،؛ از این رو ،درک گزارههای نقلـی در تعبیـر از روح بـه عنـوان
جسمی لطیف و رقیق و حقیقت ظلیه بهراحتی میسر میشـود (همـان)؛ و اینکـه روح
غیر از بدن و اجزای آن است (همان )۱۱۵ :و ادراک این مطلـب بـا خـواب کـه در آن
شخص خود را واجد جسمی لطیف و دارای شکل و مقدار میبیند و با مـوت ارادی و
انخالع بدن میسر است (همان )۱۱۰ :و همهنین تحقیقات تجربی معاصران در احضار
ارواح و ،...دال بر مادۀ محسوسه و لطیفۀ روح است (همان).
برخی از معاصران نیز کوشیدهاند در کنار ادلۀ نقلی با تفصـیل بیشـتری ادلـۀ عقلـی
عدم تجرد نف

را تبیین کنند و به شش دلیل تمسک کردهاند:

۱ـ ما ذات خود را بیرون از مکان ابدانمان نمییـابیم ،کـه در ایـن مکـانیم و نـه در
مکانی دیگر ،لذا آنهه مکانی است ،مجرد نیست.
۱ـ ما خودمان را در حرکت در مکان مییابیم و هر چه تحرک در مکان داشته باشد،

مادی است.
۵ـ ما خود را محدود به حسب کمیـت مییـابیم؛ چنانکـه خـود را کوچـکتـر از
دیگری در اشغال یک مکان مییابیم ،درحالیکه مجرد ،از پذیرش و عرو

کمیت ابـا

دارد.
۰ـ مـا ذات خـود را محـل حـوادث و اعراضـی نظیـر حسـن و سـرور مییـابیم،
درحالیکه مجرد فاقد این ویژگی است.
۷ـ ذات انسان معرو

نقص و کمال در علـم قـرار میگیـرد کـه منجـر بـه تغییـر

میشود و در مجردات تغییر نیست.
۱ـ انسان در حین خـواب بـرای عـوام و مـوت ارادی بـرای خـوا ،،خـودش و
وجودش را در عین خارج بودن از بدن ،در حالی مییابد که در حرکت و فعالیت است
و عوار

مختلفی بر او عار

میشوند (مروارید.)۵۹ :۱۰۱۹ ،

ایشان با نظر به آموزههای نقلی ،به مادیـت روح رسـیدهاند و البتـه آن مـاده را آب
دانستهاند؛ چه اینکه اصـل همـۀ موجـودات اعـم از دنیـوی و اخـروی ،از آب اسـت
است:
«فان الروح بهذا المعنی علی مایظهر من الروایات جزء من المادة اللطیفة التی خلـق
منها کل شیء من العلیین و السجین و الدنیا و االخرة و الجنة و النار و ما فیها و سـمیت
تلک المادة فی الروایات المبارکة بالماء» (مروارید .)33 :1411 ،این ماده فی ذاته فاقد
کماالت نوریه و حیات است و با وجدان انوار معنویـه صـاحک کمـاالت مـیشـود
(همان).
در ادامه در صدد بیان این نکته هستند که روح غیر از بدن است و دارای اصـالت و
استقالل از ماده است و اگرچه مادی است و الطف از بدن است چنانکه دیده نشـود و
لم

نشود (تهرانی ،بیتا ،)۵۵ :در عین حال ،ماده و روح ،هر دو محتـاج و متکـی بـه

خداوند هستند (همان.)۱۷ :

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح

(مروارید۱۱۱ :۱۰۱۹ ،؛ و بیابانی)۱۷ :۱۵۷۵ ،؛ لذا روح انسانی نیز از همین مادۀ لطیـف
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ترکیب میان این دو ماده یعنی مادۀ کثیفـۀ بـدن و مـادۀ لطیفـۀ روح نیـز ترکیبـی
صناعی انضمامی و نه اتحادی است (بیابانی)۰۵ :۱۵۷۵ ،؛ چه این که بر خالف اتحاد
ماده و صورت فلسفی ،تداخل و ترکیب بین ماده و روح وجود ندارد و در واقع ،بـه
دلیل تمایز کیفی بدن با روح مادی لطیف ،ترکیب انضمامی دال بر این است که روح
به بدن تعلق و احاطه دارد ،نه آن که با آن درآمیخته باشد؛ لذا گاه ترکیب انضمامی نیز
نفی شده و تعبیر مالکیت و واجدیت روح نسبت به بدن به کار رفته است (اصفهانی،
بیتا۱۵۵ :ـ.)۱۵۹
البته تقدم ارواح بر ابدان بنا بر آموزههای نقلی تبیین شده اسـت کـه ابتـدا ارواح در
عالم اظله و اشباح در هواء بودهاند (مرواریـد )۱۱۹ :۱۰۱۹ ،و سـپ

بـا بـدن ذری در

عالم ذر وجود داشتهاند تا در این عالم ،جمـع روح و بـدن و ترکیـب انضـمامی آنهـا
شکل گیرد (بیابانی۰۵ :۱۵۷۵ ،ـ.)۰۵
 ..نقد و بررسی
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در نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک ،فار از ادوار تاریخی و تغییـرات بحثـی و
گفتمانی که بر اندیشمندان آن رفته است؛ بر مسئله و مدعای ایشان متمرکـز میشـویم؛
چنانکه در ابتدا اشاره کردیم رویکرد ایجابی مکتب تفکیک در اثبات مدعایش در ایـن
مقاله مورد توجه و مسئلۀ اصلی بحث است .بنابراین رویکرد سلبی و اشکاالت ایشـان
به رویکرد فلسفی را به مجال دیگری وامینهیم .اما به لحاظ تدقیق مدعای این مکتـب
در باب کیفیت روح ،مواردی ذکر خواهد شد.
در ابتدا برخی از متکلمان متقدم ،ادعای این گزاره را داشتهاند:
 ..تنها خداوند مجرد است و جز او همه چیز جسم و جسمانی است.
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چنانکه جرجانی در شرح المواقف اشاره کرده است که جمهور متکلمان بـا تجـرد
نفوس و عقول ،بنا به نفی مطلق مجردات ،مخالفند (جرجانی .)۱۰۵/۵ :۱۵۱۷ ،ادلـهای
نظیر آنهه در صورت اطالق وصف تجرد بر خالق و مخلوق ،موجـب تشـابه خـالق و
مخلوق خواهد شد ،این مطلب را یاری کرده است.

مکتب تفکیك نیز با طرح تبـاین خـالق و مخلـوق ،ایـن ادعـا و دلیـل را همراهـی
کردهاند .عالوه بر اینکه برخی از ادلۀ نقلی را نیز شاهد آوردهانـد کـه هـر آنهـه دارای
ترکیب و تغییر و مثل است ،دارای جسم است و جسمانی است و خداوند چـون فاقـد
اینهاست ،تنها مجرد عالم است (میالنی)۱۷۱ :۱۵۹۱ ،؛ و اینکه منشأ دیدگاه فالسـفه
در تجرد روح ،بحث صدور و سنخیت علت و معلول و قاعدۀ الواحد در تبیـین صـادر
اول بوده است که از اساس دارای مشکل و منجر به توالد خداوند است (همان.)۱۷۹ :
این گزاره ،گذشته از آنکه به لحاظ فلسفی با پاسـخهایی روبـهرو بـوده اسـت کـه
اطالق مفاهیم مشترك عموماً و مفهوم مجرد خصوصاً ،بر خـالق و مخلـوق ،منجـر بـه
تشابه مصداقی و رتبی نمیشود و در حقیقت دچار اشکال خلـ مفهـوم و مصـداق و
اشکاالت عقلی دیگری است (عالمه طباطبایی ،)۱۱ :۱۰۵۱ ،به لحاظ نقلی نیـز مـوارد
نقضی را در مقابل خود دارد؛ مانند مفهوم شیئیت که اطالق آن بر خـالق و مخلـوق بـا
رعایت دو حد تعطیل و تشبیه ،جایز دانسته شده است:
«یجوز انه یقال لل انه شیءر قال (ابوجعفر الثانی) نعـم یخرجـه مـن الحـدین :حـد
همهنین موارد دیگری در آیات وجود دارنـد نظیـر «احسـن الخـالقین» و «احکـم
الحاکمین» و ...که به شکل «افعل» تفضیل بر خداوند اطالق شده ،حاکی از آن است که
صفات کمالی مشترکاً و البته بالذات و به نحو اصالت بر خداوند و به شـکل تبعـی بـر
مخلوقات قابل اطالق هستند:
«ظاهر جملۀ « لل االسماء الحسنی» و همهنین جملۀ «له االسماء الحسنی» این است که
معانی این اسماء را خدایتعالی به نحو اصالت داراست و دیگران به تبع او دارند...؛ از
جمله ادله بر این معنا یعنی بر اینکه اسماء و اوصافی که هم بر خدا اطالق میشود و
هم بر غیر او مشترك معنوی هستند ،اسمائی است که به صیغۀ افعل تفضیل وارد
شدهاند مانند اعلی و اکرم؛ چه صیغۀ افعل تفضیل به ظاهرش بر این داللت دارد که
مفضل و مفضلعلیه هر دو در اصل معنی شریکند و همهنین اسمائی که به نحو
اضافه وارد شدهاند مانند خیر الحاکمین و خیر الرازقین و احسن الخالقین؛ چه

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح

التعطیل و حد التشبیه» (کلینی2 :1413 ،ـ.)51/1
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اینگونه اسماء نیز ظهور در اشتراك دارند» (عالمه طباطبایی.)۷۵۰/۹ :۱۵۵۵ ،

اما مهمترین چالش این گزاره ـ بر مبنای روش نقلی ـ گزارش گزارههـای دینـی از
موجودات مجردی غیر از خداوند است؛ چنانکه آیاتی دال بر تجـرد فرشـتگان وجـود
ال در برخی عبارات ،از رفتوآمد و پر کردن شرق و غرب از وجود اسرافیل یا
دارد؛ مث ً
جبرائیل سخن رفته است ،درحالیکه قابل مشاهده نیستند و تزاحمـی بـا امـور مـادی
دیگر ندارند و لذا این فرشـتگان از اجسـام مـادی نیسـتند (همـو۱۷۰ :۱۵۹۱ ،و.)۱۷۷
همهنین روایاتی که دال بر موجودی نظیر روح القدس هستند که از عالم ملکـوت و از
سنخ مجردات دانسته شده است؛ چنانکه در حدیثی از امام صادق 7در بـاب پرسـش
از روح آمده است:
«قال :خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل ،کان مع رسول لال و هو مع االئمة و هو من
الملکوت» (کلینی۱ :۱۰۱۵ ،ـ)۱۷۵/۱؛ تعبیر «هو مـن الملکـوت» و اینکـه در واقـع از
عالم ماده و ناسوت نیست ،گویای مادی نبودن آن است.
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

071

همهنین دستکم اصحاب مکتب تفکیک به اذعان خـود ،عقـل و علـم را از انـوار
مجرد دانستهاند که فاقد ترکیب و تجزیهاند:
«بالتأمل فی ما ذکرنا یظهر فی الجملة ان المجرد عن المادة و لواحقها فی المخلوقات
هو نور العلم و العقل بما لهما من الکماالت النوریه ،بال ترکیب و تجزوء فی ذاتهما»
(مروارید.)33 :1411 ،

بنابراین چارهای جز کاهش ادعا و رسیدن به گزارههای دیگر نیست .لـذا مـیتـوان
این ادعا را بیان کرد:
 .2غیر از خداوند ،مجرداتی نظیر علم و عقل وجود دارند؛ اما روح ،مادی است.

در گزارۀ دوم ،نسبت به وجود مجردات غیر از خداونـد ،تواضـع بیشـتری وجـود
دارد؛ اما این پرسش جدی را در مقابل خود دارد که اگر انواری مجرد ،غیر از خداونـد
وجود دارند ،چه اشکالی دارد که روح را نیز مانند آنهـا مجـرد بـدانیمر آیـا در اینجـا
مشکل اطالق وصف تجرد بر خالق و مخلوق و تشابه بین آن دو وجود نداردر

در باب بخش دوم گزاره که روح را مادی میداند ،این مفهوم مـیتوانـد بـه معنـی
اینهمانی نف

و بدن با دو قرائت قدیم و جدید باشد:

 .221روح مادی است به این معنی که چیزی جز همین هیکل محسوس و مشـهود مـادی
نیست .مانند سید مرتضی و شی

وسی که انسان را همین هیکل محسوس و مشهود میدانند.

 .222روح مادی است به معنی فیزیکالیز ،نوین که قاسل به اینهمانی نفس و بدن است که
حقیقت دیگری غیر از بدن برای انسان قاسل نیست.

البته اگرچه به نحوی هـر دو تقریـر ،در یگانـهانگاری مشـترک و همسـو هسـتند،
تمایزاتی نیز دارند؛ چه اینکه فیزیکالیزم نـوین ،گذشـته از تقریـرات متفـاوتی کـه در
اینهمانی نوعی یا مصـداقی و شـبهپدیـدار و حـذفگرایـی دارد ،معنـای خاصـی در
مادیانگاری و بیشتر متأثر از دیدگاههای نوین فیزیولوژی مغز و اینهمانی روح با مغز
و سلولهای عصبی در فلسفۀ ذهـن دارد (صـبوحی و همتـی مقـدم )۵۵۱ :۱۵۷۱ ،کـه
متمایز از مفهوم موردنظر قدما مبتنی بر علم طبیعی و ظاهر بدن و کل اجزای آن اسـت.
اما بزرگان مکتب تفکیک ،از هر دو معنا تحاشی دارنـد و بـه شـدت تأکیـد دارنـد کـه
بدن و سلولهای مغزی میپردازند ،هویـت مسـتقل روح را اثبـات میکننـد (قزوینـی
خراسانی)۷۹ :۱۵۹۵ ،؛ و بر ترکیـب انسـان ،از دو واقعیـت بـدن و روح تأکیـد دارنـد
(تهرانی ،بیتا)۱۷ :؛ البته مشخص نیست که چرا در عین تـالش بـر فاصـله گـرفتن از
فیزیکالیزم نوین ،به سـخنان آنـان در اثبـات مادیـت روح ،اسـتناد مـیشـود (قزوینـی
خراسانی.)۱۱۰ :۱۵۹۵ ،
بدینسان ،اگرچه مکتب تفکیک ،روح را مادی میداند ،میکوشد خود را به نـوعی
به دوئالیزم نزدیک کند و سخن از روح بـه عنـوان مـادۀ لطیـف میکنـد تـا از نظرگـاه
وحدتگرایانۀ فیزیکالیزم جدا شود؛ لذا در گزارۀ دوم ،اگرچـه سـخن از مادیانگـاری
روح است ،به معنی گزینش دیدگاه سید مرتضی و شیخ طوسی و یا فیزیکالیزم جدیـد
نیست؛ اگرچه بنا بر مادی دانستن روح ،بهویژه در مباحث معاد ،مانند متکلمان متقـدم،
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اینهمانی نف

و بدن را باور ندارند و به نقد تحویلانگاری نف

و حاالت نفسانی به
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از سوی برخی از فالسفه به نوعی دیگر از مونیزم متهم هسـتند؛ چنانکـه مالصـدرا در
الشواهد الربوبیه بیان میکند که جمهور متکلمان ،تنها معاد جسمانی را قبول دارند:
« ...فذهب جمهور المتکلمین و عامة الفقها الی انه{معاد} جسمانی فق  ،بناء علـی
ان الروح جرم لطیف سار فی البدن» (صدرالمتألهین.)232 :1312 ،
نظر به مباحث طرحشده ،معنای گزارۀ دوم نیازمند تدقیقی مجدد است:
 ..روح انسان كه متمایز از بدن است ،حقیقتی مادی از جنس مادۀ لطیف و مظلم الذات است.

ابتدا باید چگونگی اثبات ادعای مادی بـودن روح بررسـی شـود .بیشـتر اسـتدالل
مکتب تفکیک بر روی ادلۀ نقلی است؛ چه اینکه برخی از اصحاب مکتب تفکیک ،در
کنار نقد ادلۀ عقلی فالسفه در تجـرد نفـ  ،گـاه بـا همـان ادلـه ،بـه نفـی فیزیکـالیزم
پرداختهاند و بر براهینی مانند ثبات هویت و خلع بدن و خودآگـاهی تمسـک کردهانـد
(تهرانی ،بیتا۵۱ :ـ۵۵؛ و قزوینی خراسانی.)۱۱۰ :۱۵۹۵ ،
دالیل عقلی نیز که در اثبات مادیت روح ذکر کردهاند و پیشـتر ذکرشـان گذشـت،
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

دالیل چندان محکمی نیستند؛ چه اینکه ادراک مکـان و کمیـت و تغییـر بـرای انسـان
میتواند به اعتبار بدن برای انسان باشد و بالعر
شود .یا در باب عرو

و تغییر حاالت نفسانی و نقص و کمال علم نیز چیـزی اسـت

که خود ،مورد ادعا و قبول برخی از فالسفه مانند مالصدرا است که حرکـت جـوهری
نف

را قبول دارد ،بیآنکه تالزم آن با جرمیت نف
« ...اما قول قدما که نف

را بپذیرد:

متحرک است به خاطر آن که محرک مباشر است،

سخن صحیحی است که دارای برهان است و البته از این مطلب ،جسمانیت
نف
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به روح و حقیقت انسان نسبت داده

الزم نمی آید؛ چه این که حرکات فی ذاته و اشتدادی نف  ،به وسیلۀ برهان

اثبات شد و تصریحاً و تلویحاً اشاره شد که نف

دارای تغییرات جوهری و

تحوالت ذاتی از مرتبۀ حسی تا مرتبۀ عقلی است؛ چنان که در اوایل حدوث و
تکوینش متحد با محسوسات و ح

است و سپ

به مرحلۀ تخیل و اتحاد با

خیال می رسد تا هنگامی که به مرتبهای می رسد که معقوالت را نزد خود حاضر

می یابد و به عقلی مجرد صیرورت می یابد که منزه از جسم و جسمانیات است»
(صدرالمتألهین.)۱۰۷/۹ :۱۵۹۵ ،

حاج مالهادی سبزواری نیز در تعلیقات خود بر اسفار از تمایز این دیدگاه صدرایی
با دیدگاه قدما سخن میگوید که قدما تنها قائل به حرکـت در اعـرا
(همان)؛ اما صدرا به صراحت بیان میکند که نف

نفـ

بودهانـد

انسانی در جوهرش ،دائم التحول و

التجدد است:
« ...فظهر ان للنف

االنسانیة تطورات و شئوناً ذاتیة و استکماالت جوهریة و هی دائمة

التحول من حال الی حال و من راجع الی ذاته یجد ان له فی کل وقت و آن شأناً من
الشئون المتجددة» (همان.)243 :

این مطالب حکمت متعالیه برخی از معاصران را بر آن داشته است که تالزم تغییر با
ماده داشتن را منفصل کنند و به نقد مبنای آن بپردازند .پذیرش ایـن انفکـاک ،مسـتلزم
پذیرش قوه و استعداد در نف

مجرد و امکان تغییـر در عـین تجـرد اسـت (فیاضـی،

 .)۱۱۵ :۱۵۷۵از جمله موانع عقلی این مطلب ،مالزمت ماده با قوه و استعداد اسـت؛ و
بنا بر این برهان ،جسم دارای دو حیثیت است :یکی حیثیتی که با آن دارای فعلیـت
است و دارای وجود اتصالی و صورت متعین عینی است؛ و دیگری حیثیتی بالقوه که با
آن ،فصل و وصل و حرکت و حرارت را قبـول میکنـد .لـذا جسـم دارای دو حیثیـت
واقعی و مرکب از آنهاست که یکی ماده و دیگری صورت است .امـا بـر ایـن برهـان
اشکال شده است که این برهان توان اثبات هیوالی اولی را به عنوان حقیقت و جوهری
خارجی ندارد .در این مطلب از نقـد معاصـران نوصـدرایی مـدد گرفتـه شـده اسـت؛

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح

سیر بحث را تا براهین اثبات ماده اولی میبرد (صدرالمتألهین۱۵۷/۷ :۱۵۹۵ ،ـ.)۱۱۵

چنانکه برخی بر حیثیت اعتباری و نه حقیقی این مفاهیم در اضـافه بـه مقسـم سـخن
گفتهاند (مصباح یزدی.)۱۷۵/۱ :۱۵۵۹ ،
برخی نظیر استاد مطهری نیز اشاره میکنند که قوه و فعـل از مفـاهیم معقـول ثـانی
فلسفی و اجزای تحلیلی و نه خارجی اشیاء هستند (مطهری۱۵/۰ :۱۵۱۰ ،ـ.)۱۹
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با الهام از این مباحث ،نتیجه گرفته شده است که قوه داشتن ،مسـتلزم مـاده داشـتن
نیست و میتوان برای مجردات نیز به قوه و استعداد و در نتیجه ،حرکت قائل شد:
«پ

تا اینجا این قاعده که «هرچه قوه دارد ،ماده دارد و هیولی دارد و مرکب است»،

«نفی شد و حداقل اثبات نشد و عک

نقیض آن عبارت است از «هرچه ماده ندارد و

مرکب نیست و بسی است ،قوه و قابلیت ندارد» ،باطل شد ،بلکه ممکن است که یک
موجود بسی نیز قابلیت و استعداد حرکت و تکامل را داشته باشد؛ پ

برهان بر نفی

حرکت در مجردات ،باطل و حرکت در مجردات و موجودات بسی بالمانع شد»
(معلمی.)۱۱۵ :۱۵۹۷ ،

از این رو ،در اینجا ابتدای بحث در کیفیت حاالت نفسانی و نوع تغییرات مـادی و
معنوی است؛ لذا نمیشود به راحتی از تغییرات نف
دستکم این نتیجه یک نتیجۀ معار

بـر مادیـت آن حکـم رانـد و یـا

در مقابل خود دارد که باید از سد آن بگذرد.

اما ادلۀ نقلی در این باب ،با چالش اجماعیای کـه بـر اثبـات مادیـت روح داللـت
دارند ،روبهرو هستند؛ چه اینکه در کنار برخی از ادله مبنی بر اینکه روح از ریح است
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921

یا جسم رقیق است ،ادلۀ دیگری وجود دارد مبنی بـر اینکـه آفـرینش روح را خلقتـی
ِِ
ین(مؤمنـون )۱۰/کـه از
دیگر است :ثُ یم َأنشَ ْأن َُاه َخلْقًا َ
ـن ال َْخـالق َ
آخ َر َفتَبَ َار َك اللیـ ُه َأ ْح َس ُ
مراتب قبلی نطفه ،علقه و مضغه با «ثم» که داللت بر تراخی دارد ،جدا میشود و با فعل
انشاء و ایجاد ،تمایز خود را با مادیت حفظ میکند .همهنین ستایش و تبارک الهی پ
از آن ،احتماالً به دلیل اضافه شدن یک مادۀ مظلم الذات فاقد کماالت نمیتواند باشـد،
چنانکه تفکیکیان معتقدند:
«ان المراد من النف

االنسان حقیقته و ذاته المعبر عنها بلفظ انا و الظل الحادث

الکائن ...فهی علی ما عرفها صاحب الشریعة بالتذکر شیء بالغیر ،مظلم الذات»...
076

(اصفهانی43 :1315 ،؛ و مروارید.)213 :1411 ،

یا در نهد البالغه آمده است:
«ان هذه القلوب اوعیة فخیرها اوعاهـا» (نهـد البالغـه )۰۵۵ :۱۵۷۱ ،و «کـل وعـاء
یضیق بما جعل فیه اال وعاء العلم فانه یتسع به» (همان)۰۹۵ :؛ بدینسان از طریق علـم،

به مادی نبودن قلب و نف اشاره شده است.
ُــل الــر ِ
ــن الــر ِ
َك َع ِ
وح ق ِ
ــن َأ ْمــ ِر
همهنــین مــواردی نظیــر آیــۀ َ ویَ ْســ َألُون َ
وح م ْ
ُ

َربِّي(اسراء )۹۷/که احتمال داللت بر تجـرد را دارنـد؛ چنانکـه برخـی چـون عالمـه
طباطبایی در تفسیر المیزان در اثبات تجرد روح و اینکه روح از عالم امر است ،از ایـن
آیه استفاده کردهاند (عالمه طباطبایی)۰۷۷/۱ :۱۵۵۵ ،؛ چه اینکـه کـاربرد واژۀ امـر در
برابر عالم خلق در قرآن و دارا بودن ویژگیهایی نظیر دفعی بودن در مقابـل تـدریجی
بودن ماده ،بر این داللت دارد که عالم امر ،عالم مجردات است و لذا اگـر روح از عـالم
امر باشد ،همسنخ آن عالم خواهد بود.
البته به این استدالل ،اشکال شده است که «الروح» در اینجا بـه روح انسـانی اشـاره
ندارد ،بلکه منظور ،خلقی اعظم از جبرائیل و میکائیل است .در تبیین این مسئله گرچـه
میتوان به نظر کسانی چون عالمه مجلسی اشاره کرد که تفسیر «الروح» در این آیه بـه
روح انسانی را ،با وجود محملهای دیگر جایز دانستهاند« :یمکـن حمـل الجـزء علـی
الروح االنسانی و ان کان ظاهره الملك او خلق اعظم منه» (مجلسی.)۰۱/۱۱ :۱۵۵۰ ،
واژۀ «الروح» در آیۀ موردنظر است؛ درحالیکه روایات ذیل آیـه ،تبیینکننـدۀ مخلـوقی
اعظم از مالئکه در این باب هسـتند (همـان) .امـا نظـری بـه «روایـات روح القـدس»
ت فِ ِ
یه
میرساند که به فر این تفسیر که مراد اینجا «الروح» باشد ،با پیوند به آیه نَف َْخ ُ

مِن ر ِ
وحي که ذیـل آن نیـز آمـده و «الـروح» مـراد اسـت (مجلسـی،)۰۱/۱۱ :۱۵۵۰ ،
درمییایبیم که اگر الروح از ملکوت و مجرد است و روح انسانی از نفخۀ اوسـت ،بـاز
هم میتوان از تجرد روح بر مبنای این آیه سخن گفت.
تنوع گزارههای نقلی له و علیه مادیت روح و وجود احتمال خالف مادیت ،مـانع از
اثبات قطعی گزارۀ  ۵است؛ و شاید از این رو ،شیخ صدوق در عین آنکه روح را مادی
نمیداند ،به تجرد تصریح نمیکند و اگرچه خلقت روح را متمایز از بدن و دیگرگونـه
میداند و به نحوی امر را در ابهام و تردید نگاه میدارد.

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح

با این حال ،به نظر میرسد صحت استدالل عالمه مبتنی بر تبیـین درسـت مصـداق
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همهنین عالمه مجلسی با نقل گزارههای نقلی مختلف و ذکر آراء نحلههای متعدد،
بیان میکند که دالیل عقلی محکمی بر تجرد و مادیت روح اقامه نشده اسـت و ظـاهر
آیات و روایات نیز اگرچه بر تجسم و مادیت روح و نفـ

داللـت دارد ،قابـل تأویـل

هستند و برخی نیز بر تجرد روح ـ گرچه به شکل غیرصـریح ـ داللـت دارنـد؛ و لـذا
حکم به تکفیر قائالن به تجرد ،چیزی جز افراط نیست؛ چه اینکـه از بزرگـان علمـای
امامیه بر این اعتقاد بودهاند و از آن طرف ،جزم بر تجرد نیز در مقابل ادلـۀ نقلـی دیگـر
تفری است .سپ

میرسد بدانجا که:

ال فـی البـدن ...او یکـون
«فاالمر مردد بین ان یکون جسماً لطیفاً نورانیاً ملکوتیاً داخ ً
مجردا یتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده االصلی بجسد مثالی( »...همان.)114 :
بدینسان به نظر میرسد که دستکم دالیل نقلی در اثبات این گزاره ،قطعیت الزم
را ندارند .از این رو ،دیدگاه مکتب تفکیک نمیتواند بهراحتی با تمسـک بـه برخـی از
ادلۀ نقلی ،نظریۀ رقیب را به عنوان تعار
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  92ـ بهار و تابستان 6921
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قطعی با نصو ،،از میدان به در کند .البتـه

داللت احتمالی نقلیات برای هر دو نظریۀ رقیب ،گویای آن است که هر کـدام پـ

از

برداشت خود از این آموزهها ،باید به تفسیر و توجیه سایر نمونههای ناسازگار پرداخته
و با مرجحات عقلی نظر خود را تثبیت کنند؛ چنانکه هم صدرا پ

از ذکر ادلـۀ نقلـی

متناسب با نظرش در کنار ادلۀ عقلی به تفسیر و تأویل روایات مورد توجه نظریـۀ مـادۀ
لطیف پرداخته است (صـدرالمتألهین)۵۱۹/۹ :۱۵۹۵ ،؛ و هـم برخـی از تفکیکیـان بـا
پذیرش احتمال نظر مقابل ،و متین دانستن نظر عالمه مجلسـی ،بـه ادلـۀ عقلـی اثبـات
مادیت نف

توجه کردهاند (مروارید.)۵۹ :۱۰۱۹ ،

در گام دوم ،به فر

اجماع بر مادیت ،معنای مادی بـودن و کیفیـت آن بـه تبیـین

نیازمند است؛ چه اینکه برخی مانند طبرسی در مجمع البیان دیدگاه جمهـور متکلمـان
را جسم رقیق هوایی دانستهاند (طبرسی)۱۹۹ :۱۰۱۷ ،؛ و برخی مانند عالمـه مجلسـی
تعبیر جسم لطیف نورانی ملکوتی را به کار بردهاند (مجلسـی )۱۵۰ :۱۵۵۰ ،و دیگـران
مادۀ لطیف از جن

آب و یا طینت را به کار گرفتهاند.

در کیفیت ادعایی نظریه تفکیك ،دو ویژگـی لطیـف و مظلـم الـذات بـودن بسـیار
اهمیت دارند .ویژگی اول ،یعنی لطیف بودن نیازمند تدقیق معنایی است:
 .123روح مادی لطیف به معنی ملکوتی و نورانی است .چنانکه در تعبیر عالمه مجلسـی
در برداشت از روایات آمده است.
 .223روح مادی لطیف به معنی جسم رقیق هوایی یا جسم آبی باشد که نوعی مادۀ الطف
از سایر مواد عنصری باشد.

از نظرگاه این مكتک ،روح و مادۀ لطیف ،فقدان محض و مظلم الذات اسـت کـه
«ان المراد من النف

االنسان حقیقتـه و ذاتـه المعبـر عنهـا بلفـظ انـا و الظـل الحـادث

الکائن ...فهی علی ما عرفها صاحب الشـریعة بالتـذکر شـیء بـالغیر ،مظلـم الـذات»...
(اصفهانی43 :1315 ،؛ ومروارید)213 :1411 ،؛ پس نمیتواند معنای گزارۀ  113مراد
باشد؛ و اگر معنای  .213در کار باشد ،بازگشتی به نظریات فیزیكالیزم قدیم ،بهویژه با
تبیین فالسفۀ یونانی پیشاسقراطی مانند طالس ملطی و آناکسیمندر خواهـد بـود کـه
روح انسانی را در تناسک با کائنات ،از جنس آب یا هوا میدانستهاند.
ابتدا تبیین میشود که بر اساس روایات وارده که «خدای تعالی ارواح را دو هـزار سـال
پیش از بدنها آفرید ،سپ

آنها را در هوا ساکن کرد .پ

روحهایی که در آنجا با هم

آشنایی داشتند در اینجا ائتالف دارند و آنهایی که در آنجا از هم نفرت داشتند در اینجا
نیز با هم اختالف دارند» (مجلسی ،)۱۵۱/۷۹ :۱۵۵۰ ،ارواح در خلقـت دو هـزار سـال
پیش از ابدان در حالت هوایی معلق بودهاند (بیابـانی )۵۱ :۱۵۷۵ ،یـا در عـالم اظلـه و
اشباح بودهاند و ظل هوا فاقد نور است که به روح اطالق شده است (مرواریـد:۱۰۱۹ ،
۱۱۹و)۱۱۵؛ سپ

برخی از تفکیکیان ،در تبیینی دیگر ،بنا به خلق همۀ عالم از آب ،بـه

حقیقت آبی روح مادی حکم کردهاند (مروارید۵۵ :۱۰۱۹ ،؛ و بیابانی)۱۷ :۱۵۷۵ ،؛ چه
اینکه حقیقت همۀ موجودات دنیوی و اخروی از آب است .از اینجا میتـوان بـه ایـن
گزاره دست یافت:

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح

عالوه بر اینها در گزارۀ دوم نیز تبیین دقیق و یکدستی وجود ندارد؛ چه اینکـه در

079

 .12223روح از آب است؛ چنانکه حقیقت تما ،موجودات دنیوی و اخروی از آب است.

اما بالفاصله خود این گزارۀ موجبۀ کلیه در تعار

بـا روایـات آفـرینش نخسـتین

انوار پیامبر و ائمه ،:نقض میشود و تخصیص مـیخـورد (مرواریـد )۱۱ :۱۰۱۹ ،و
بهصراحت تبیین میشود که:
«خلقت مشیت ،عقل و علم و نور پیامبر از آب نبوده است» (همان.)۱۹ :
پ

گزارۀ اخیر تبدیل میشود به این که:

 .1212223همۀ موجودات عالم از آب هستند به جز مشیت و عقل و علم و نور پیامبر.9

چه اینکه دارای دو سنخ هستند که یکی از سنخ آب و مظلـم الـذات و دیگـری از
سنخ نور و طبق گزارههای قبلی ،مجرد هستند .این گـزاره آشـکارا بـه دسـتهبنـدی در
موجودات عالم ،یعنی مجردات و مادیات نظر دارد؛ و اینکه بـه دلیـل مجـرد دانسـتن
ارواح نوریۀ پیامبر 9و ائمه ،:ارواح انسانی نیز به دو قسـم مجـرد و مـادی تقسـیم
میشوند .این گزاره مؤید گزارۀ  ۱خواهد بود.
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در باب ارواح انسانهای دیگر نیز در کنار مرحلۀ هوایی و مرحلۀ آبی ،مرحلۀ خاکی
نیز اضافه شده است؛ چه اینکه گزارههای متعددی از آیات قرانی بـه حقیقـت خـاکی
انسان اشاره دارند:
َ واللیـ ُه َخلَ َقکُم ِّمن تُ َراب(فاطر)11/؛
ُ ه َو ال ِیذي َخلَ َقکُم ِّمن تُ َراب ثُ یم مِن نطْ فَة ثُ یم م ِ ْن َعلَقَة(غافر.)33/
در تبیین این مطلب ،برخی از اصحاب مکتب تفکیك ،به تبدیل جوهر آبی به خـاك
نظر دادهاند (مروارید)۱۱ :۱۰۱۹ ،؛ و اینکه این حقیقت خاکی در دنیـای دیگـر خلـق
شده ،سپ

در صلبها و رحمها قرار گرفته است (همان)۱۹ :؛ نه اینکه منظور ،تغذیۀ

انسان از گیاه و میوۀ برآمده از خاك دنیوی باشد تا از طریق بدن انسان به نطفـه تبـدیل
شوند.
ایشان این مطلب را بدون تبیین دانستهاند که چگونه جوهر واحدی بـه دو قسـمت
با ویژگیهای مختلف روح و بدن تقسیم شده اسـت (همـان)۱۷ :؛ و عـالوه بـر ایـن،

مشخص نیست در پایان کار ،ارواح انسانهای دیگر ،به شـکل هـمعـر

 ،از عناصـر

مادی هوا ،آب و خاك هستند و یا تغییرات تدریجی و تبدیلی مشخصی دارندر
همۀ این گزارهها نیازمند شفافیت هسـتند؛ بـهویژه آنکـه برخـی از صـاحبنظران
تفکیکی هرگونه تغییر و تبدیل در حقیقت و هویـت انسـان را منتفـی دانسـتهاند؛ چـه
اینکه بر هویت و وحدت ثابت روح استدالل کردهاند (تهرانی ،بیتا.)۵۵ :
در باب ویژگی مظلم الذات بودن نیز در ابتدا ،شمول ادعای آن محل تأمل است .بنا
به تصریح تفکیکیان ،مظلم الذات بودن ،ارواح انبیا و ائمـه :را نیـز در بـر

میگیـرد٩

(اصفهانی ۷۱ :۱۵۹۷ ،و )۷۹؛ درحالیکه گزارههای روایی ،مبنی بر خلقت ارواح نوریۀ
ائمه :این کلیت را برنمیتابد:
«ان لال خلقنا من نور عظمته( »...مجلسی)۰۷/۱۱ :۱۵۵۰ ،؛ و چنانکـه دیـدیم ،ایـن
مطلب مورد اعتراف برخی از اصحاب مکتب تفکیك نیز بود.
نکتۀ مهم دیگر آن است که چگونه آب ،حیاتبخش است و از دیگر سو فقدان محض
و مظلم الذاتر در حقیقت ،پای یك ناسازگاری وصفی در میان است که چگونه روح کـه
فقدان محض است .برای رفع این ناسازگاری ،گزارۀ  ۰مطرح شده است.
 ..روح انسان ،مادۀ لطیف مظلم الذاتی است كه كماالت خود را به واسطۀ انوار
مجردۀ علم و عقل ،كسب میكند.

گزارۀ چهارم ،هم نیازمند توضیح و اثبات است و هم با چالشهایی روبهرو اسـت.
گذشته از اثبات معنای خاصی که مکتب تفکیک از علم و عقل مـیکنـد ،جـای تبیـین
ارتباط این انوار مجرد با بدن و روح میماند؛ چه اینکه یکی از چالشهای نظریۀ تجرد
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1البته عالوه بر مادی و مظلم الذات دانستن ارواح انبیا و ائمه ،:مواردی خالف آن در بیانات میرزا مهدی اصفهانی
نیز وجود دارد که ارواح آنها را حقایق نورانیۀ مجرده مانند نور عقل و علم میداند (اصفهانی )۵۵ :۱۵۹۷،که
جدای از وجود ناسازگاری ،بنا بر این تعبیر دوم ،بحث تنافی آن با تباین خالق و مخلوق پیش میآید.

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح

از جن

آب حیاتبخش است ،خود ،فاقد هرگونه حیات ذاتـی و بلکـه مظلـم الـذات و
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روح و دیدگاه دوئالیزم ،کیفیت ارتباط و تعامل نف

و بدن است .حال اگرچه پـذیرش

اصالت و واقعیت دو جوهر مستقل بدن مادی و مادۀ لطیف از سـوی مکتـب تفکیـک،
این مشکل را ندارد ،مشکل به سمت دیگری نقل مکان میکند؛ چه اینکه انوار مجـرد
چگونه با روح به عنوان مادهای لطیف ،ارتباط و تعامل دارنـدر و اساسـاً چگونـه مـاده
مظلم الذات که فقدان محض است ،قابلیت ادراک و پذیرش انـوار و حقـایق مجـرد را
داردر بدیهی است تا روح خودآگاهی نداشته باشد ،دیگرآگاهی ،به معنـی ادراك انـوار
مجرد و معنوی نیز نخواهد داشت .از این رو ،تأکیـد بـر جـدایی عقـل و علـم از روح
انسان و بالغیر دانستن کماالت وجودی نف  ،به هدف حفظ فقر ذاتی انسان ،در جهت
توجه به انوار الهی و حقیقت ربوبی ،معضالت دوگانهانگاری فلسفی را حل نمیکنـد،
بلکه خود نیز باید با این معضل دستوپنجه نرم کند.
نتیجهگیری

در پایان درمییابیم که ادعای مکتب تفکیک در مادیت روح و نف

انسانی ،بنـا بـر
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ادلۀ عقلی و نقلی برای حفظ تباین خالق و مخلوق و به هدف تبیـین فقـر ذاتـی نفـ
انسان ،به اثبات قطعی تن نمیدهد؛ چراکه ادلۀ نقلی ،به قطعیت ،ایـن دیـدگاه را یـاری
نمیکنند و یا دستکم به شکل کامل نظریۀ رقیب را حذف نمیکنند.
عالوه بر اینکه ادعای عدم تجرد مخلوقات از سوی خود ایـن مکتـب ،بـه وجـود
انوار و ارواح مجرد نقض میشود؛ چنانکه میشود ارواحـی نـورانی و مجـرد وجـود
داشته باشند .اگر چنین است که اطالق لفظ تجرد بر مخلوقات و مجرد دانسـتن ارواح،
اشکالی جدی و نافی گزارههای دینی است ،این مکتب دچار نوعی ناسازگاری درونی
و خودبراندازی میشود؛ و اگر اینها مشکلی ندارد ،دستکم از ایـن زاویـه نمیتـوان
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نظر رقیب را نقد و از میدان به در کرد .ایـن خـود گویـای آن اسـت کـه ایـن مکتـب
میتواند به جای رویکرد سلبی محض ،بـا همـدلی بیشـتری دیـدگاههای رقیـب را در
آغوش بگیرد و یکسره به طعن و نقدشان ننشیند؛ گو اینکـه گـاه در عمـل ،از برخـی
دالیل و نتاید آنان ،به نفع خود مدد میجوید.

در باب ارواح مادی نیز یکدستی و همگونی مشـاهده نمیشـود؛ چـه اینکـه سـه
عنصر هوا ،آب و خاک تبیینهای مختلفی را پیش روی نظرگاه این مکتب قرار میدهد
و بازخوانی مجددی میطلبد؛ بهویژه که دو صفت اصلی لطیف به معنـی مـادۀ لطیـف
عنصری و مظلم الذات بودن ،چندان قابل اثبات نیستند .عالوه بر اینها معضالت تبیین
چگونگی ارتباط انوار مجرد با نفوس و ارواح مادی ،به قوت خود باقی است.

نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح
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