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Abstract:
Prominent figures in the school of segregation deny the ab-Prominent figures in the school of segregation deny the ab-
stractness of the human soul and due to their emphasis on the 
corporeality of soul and body, believe in material the monism 
of Man. However, due to their recognition for supernatural, 
they are not enlisted among pure materialists. Almost all of 
them, owing to their belief in the total distinction between 
Quran, philosophy, and mysticism, hold that human sciences 
are non-certain and gradational and therefore these views are are non-certain and gradational and therefore these views are 
neither parallel nor intersecting. Employing the anthropologi-
cal bases, the current research has analyzed and criticized the 
explanations and views of prominent figures in the school of 
segregation concerning issues such as corporeal resurrection, 
the quality of the continuation of mere material life of man in 
purgatory and the inconsistent unity of materiality of soul and 
abstractness of sciences. The research has adopted a descrip-
tive and analytical method to answer “whether the founders of 
the school of segregation succeeded in explaining resurrec-
tion, purgatory and truth of science and perception through a 
materialistic account of human existence”.     
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 ک؛یانسان در مکتب تفک یماد انگاریوحدت
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 مقدمه:

های اسالمی به هستی و انسان، نگرش مکتب تفکیک است که در دوران معاصر یکی از نگرش

این است که روح را  یشناسانساندارد. از جمله آراء اصحاب تفکیک در  صدسالهقدمتی حدود 

. البته مبنای اصلی اندمخالفگویند روح مجرد و بسیط است مادی دانسته و با رأی فالسفه که می

مکتب تفکیک مخالفت ایشان با جمع قرآن و روایات با فلسفه و عرفان است و در جهت تبیین 

اند. از جمله این موارد، قول به مادیت نفس عیات متعددی معتقد شدهاین مبنا به مسائل و مد

تری یکی از مسائل اصلی این مکتب خود دارای پیامدها و لوازم جزئی عنوانبهانسان است که البته 

ای از لوازم قول به مادیت انسان، در مسائلی چون تحقق معاد، شود. پارهدر درون تفکر تفکیک می

ارتباط نفس انسانی با معلوماتش خودنمایی  مسئلهخی انسان بعد از مرگ و ادامه حیات برز

مختلف مکتب تفکیک انجام و ابراز  هاییدگاهدپرشماری درباره نقد  یهاپژوهشکند. تا کنون می

مادیت انسان و  مسئلهدر صدد بررسی و سنجش دیدگاه تفکیکیان در  یشروپشده است. مطالعه 

دهد لوازم اعتقاد زم آن است. اهمیت این تحقیق از آن روست که نشان مینیز بررسی توالی و لوا

تواند سازگار باشد. آیا به جسمانیت روح انسان با اصول اعتقادی پیروان مکتب تفکیک نمی

الوصف حیات انسان مادی است اما مع کامالًتوان پذیرفت که وجود انسان عقل و نقل می حسببه

توان تبیینی معقول خ ادامه دارد؟ آیا در عین اعتقاد به جسمانیت روح، میبعد از مرگ در عالم برز

توان برای کیفیت تحقق علم و ادراک و مشروعی از معاد ارائه نمود؟ آیا با مادی دانستن روح، می

دانیم در طول تاریخ علم و فلسفه، مکاتب که می همان گونهتبیین خردپسندی ارائه نمود؟ 

منکر معاد، حیات برخی  غالباًاند، اما منکرین تجرد روح، انسان را انکار کردهپرشماری تجرد روح 

مکاتبی مانند مکتب تفکیک، در این عرصه به نظرات متناقضی  کهیدرحالو تجرد علم نیز هستند. 

معتقدند؛ در عین اعتقاد به حیات برزخی، معاد و تجرد حقیقت علم، تجرد روح انسان را انکار 

باب دیدگاه مکتب تفکیک در مورد انسان تا کنون چندین پژوهش انجام و عرضه  کنند. درمی

ای با ( در مقاله1397محمدحسن )شده است. آقایان قدردان قراملکی، علی و قدردان قراملکی، 

در باب چرایی ستیز بزرگان مکتب تفکیک با « ستیزی مکتب تفکیک فلسفه، فلسفه»عنوان 

مجتبی قزوینی مداقه نموده است. از نظر نویسندگان این مقاله، فلسفه با محوریت آراء شیخ 

دانستن عقل بشری که موجد  اعتباریبتفکیک عقل از نظر ایشان به عقل فطری و عقل بشری و 
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. آقایان کبیر، یحیی و حائری موحد، شودیماین ستیز محسوب  منشأدانشی چون فلسفه است 

تحلیل کیفیت حصول معرفت انسان از دیدگاه میرزا جواد » با عنوان یامقالهدر  (1399) اکبریعل

به بررسی معرفت حقیقی و راه کسب آن پرداخته است. از نظر نویسندگان در مقام « تهرانی

 باشدیمای در عرض بدن و همچون بدن مادی نفس مقوله مقایسه در نگرش میرزا جواد تهرانی

 اساسینبراواسطه در فیض خلق شده است.  عنوانبهو عقل موهبتی است الهی و از سوی خداوند 

معرفت عقلی از نظر میرزا جواد تهرانی در سه قسم معرفت فطری، معرفت تذکاری و معرفت 

دیدگاه مکتب » ای با عنوان( در مقاله1388) . خانم کامرانی، سمیهشودیماعطایی منحصر 

بزرگان این مکتب را مورد بررسی  مدعای مادیت نفس از دیدگاه« تفکیک در تجرد یا مادیت نفس

قرار داده است. از نظر نویسنده برخی ادله موید مادیت نفس را مورد نقد و بازنگری قرار داده و 

عیار این مدعا را به جهت صراحت آیات و روایات بر تجرد نفس قابل مناقشه دانسته است. اما 

 مسئلهقیقی با تخصص موضوع و جستجوی مقاالت و آثار موجود موید این است که تاکنون تح

 ید دانست به جهت گستردگینوشتار حاضر وجود ندارد یا حداقل مشاهد نگردید. البته با

ن مقاله یآنها در نوشتار حاضر دشوار است و لذا ا یلک ی، بررسکیکتب تفکبزرگان م هاییدگاهد

 یرزا مهدیم یعنیتب کن میا تأثیرگذارت برجسته و یز و اهتمام خود را به چهار شخصکتمر

 اهللیتآد معروف به یمروار یرزا حسنعلیو م یرزا جواد تهرانی، مینیقزو یخ مجتبی، شیاصفهان

ن یدگاه ایابتدا د اساسینبرارده است. ک نظرصرفن یریدگاه ساید معطوف نموده و از دیمروار

ل یآن تحل یمدهاایپ یو در ادامه برخ گیردیمقت انسان مورد مداقه قرار یبزرگان در خصوص حق

 م خواهد شد. یو تقد

 حقیقت انسان از منظر مکتب تفکیک. 1

پردازند و سعی در کشف راز ها اگر اهل تأمل باشند ابتدا به کاوش در خویشتن خویش میانسان

گرفته باشد چه از حس  نشئتچه از حب ذات  مسئلهنمایند. این و رمزهای وجود آدمی می

  آوران مکتب تفکیک:کنجکاوی بشر، مبین اصالت چنین گرایش متعالی است. به گفته برخی نام

رود. آیا قبل از زندگِی انسان میل دارد خود را بشناسد و بداند از کجا آمده به کجا می

ی است که این جهان، وجودی داشته یا نه؟ آیا بعد از مردن هم بقایی دارد یا چون نبات

پوسد و به کلی از بین روید و بعد از چندی خشک شده و میدر اثر عوامل طبیعی می



 1400بهار و تابستان ، 45 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

54 

دیگری اعطا شده است؟  سرچشمةرود؟ آیا این قوایی که دارد ذاتی اوست یا از می

خواهد به جواب آنها دیگر دارد و می سؤالانسان در حقیقت و قوا و آثار خویش صدها 

سان و آثار و خواص و قوای او و کلیه مباحثی که در اطراف برسد. شناسایی حقیقت ان

 .(96: 1387)قزوینی، امند ن - یودشناسخ -س های فوق بشود را معرفت النفپرسش

 «بیان الفرقان» یجلدپنجشیخ مجتبی قزوینی که یکی از بزرگان مکتب تفکیک است در کتاب  

 مختلف این مکتب پرداخته است. هااهیدگدبه  -ت مکتب تفکیک اس نامةمرامه به منزله ک -

اینکه حقیقت انسان چیست؟ انسان چه قوایی دارد؟ چه آثاری از انسان قابلیت صدور دارد؟ 

دهند. باید دید شیخ مجتبی را تشکیل می شناسیانسانسه پرسشی هستند که اضالع مثلث 

از حقیقت انسان دارد. مرحوم قزوینی، بر آن است که  سؤالمرحوم قزوینی چه پاسخی در جواب 

و از  (88)همو: افعال انسان است  منشأانسان دارای دو جهت بدن و روح است و این روح است که 

. ایشان (132)همو: و سرور و هموم اوست  یذلذانظر وی حقیقت انسان روح است و مُدرِک آالم و 

)همو: شود جسمانیت انسان معتقد می تبعبهجسمانیت آن و اما روح انسان را مجرد ندانسته و بر 

. این دیدگاه در بین دیگر بزرگان مکتب تفکیک نیز رایج است. پیش از شیخ (510-509؛ 125-112

مؤسس مکتب تفکیک یاد  عنوانبهمجتبی قزوینی، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که از ایشان 

شود نه این بدن مشهود؛ می« من»که از آن تعبیر به  داندشود، حقیقت انسان را آن چیزی میمی

از دیدگاه وی انسان عبارت  اساسینبرااما نفس انسانی نیز مانند بدن او امری مادی است و 

. (215تا: ؛ همو، بی47: 1385)اصفهانی، خواهد بود از بدن و روحی که هر دو مادی و جسمانی هستند 

رگان مکتب تفکیک و مؤسس انجمن حجتیه، در کتاب شیخ محمود حلبی توالیی از دیگر بز

ها حتی روح پس همه روح»آورد تقریرات درس میرزا مهدی اصفهانی به نقل از استاد چنین می

« و اوصیای او جسم و مادی است و برخالف پندار فیلسوفان کور، ناپیراسته از ماده است پیامبر

شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و از . مرحوم میرزا حسنعلی مروارید از (214)همو: 

منعکس  تنبیهات حول المبدا و المعاداندیشمندان مکتب تفکیک است که نظریاتش در کتاب 

ای گانهداند )نفس و بدن( دالیل هفتمی یدو ساحتکه انسان را  حالیندرعشده است. ایشان نیز 

دهد تجرد نفس را ذکر و مورد نقد قرار میرا در انکار تجرد نفس اقامه نموده و دالیل قائلین به 

توان از میرزا جواد آقا این مکتب می نظرانصاحب. از دیگر (248-240و  32-30 :1375)مروارید، 
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تهرانی نام برد که ایشان نیز به مغایرت نفس و بدن و عدم تجرد نفس از ماده و لواحق مادی 

 (.259: 1374)تهرانی، معتقد است 

 در مکتب تفکیک انگاری انسانوحدت. 1. 1

اعتقاد به مادیت اجزاء انسان و تاکید بر آن، دیدگاهی مسبوق به سابقه طوالنی در تاریخ تفکر 

اند، برخی اند و از آن دفاع کردهگروهی که بر مادیت انسان اعتقاد داشته ینترمعروفاست. 

ه مفهوم و موجود را در مادیت و افراطی هستند که با انکار ماورای طبیعت، هرگون یانگراتجربه

گرایی، فلسفه گرایی، اثباتتحت عناوینی چون اتم هاگروه. این اندکردهمنحصر  جهانییناحیات 

شوند و قدمتی از دوره موضع یعنی فیزیکالیسم شناخته می ترینمهمگرایی و مکانیستی و ماده

. فیزیکالیسم در 1(100: 1390 خرمشاهی، ؛107: 1371)رایشنباخ، یونان باستان و ذیمغراطیس دارند 

همه موجودات در عالم هستی مادی بوده و هیچ چیزی  ،است که بر اساس آن اییدهاحقیقت 

با نفی ابعاد فرامادی مانند نفس و روح، تمام ماهیت  عمدتاً هایزیکالیستفورای ماده وجود ندارد. 

را عین رفتارهای ملموس و محسوس انسان دهند و نفس نفس را گاهی به رفتار انسان تقلیل می

دانند. برخی دانند. گاهی نیز نفس را در عینیت با مغز قرار داده و نفس را همان مغز میمی

که  دانندیمذهن  یافزارهانرم ینوعبهکارکردهای مغز و  عنوانبهدیگر نفس را  هاییزیکالیستف

بودن  یبعدتک. گروه مشهور دیگری که به (857-843:  1386 )خاتمی،آن است  افزارسختمغز نیز 

انسان اعتقاد دارند، برخی متکلمان مسلمان هستند. این گروه البته به عرضیت و جسمیت بدن 

دانند و نفس قائل هستند اما منکر متافیزیک نیستند. البته در بین ایشان گاهی نفس را عرض می

انگاری جسم و نفس از دیدگاه برخی و گاهی حتی عرض نیز لحاظ نشده است. البته همسان

متکلمان مسلمان در انحاء مختلفی چون: عرض بودن نفس، محسوس بودن جسم و نفس، جزء 

؛ حلی، 81: 1، ج1364؛ شهرستانی، 334-330تا: )اشعری، بیقابل رصد است  ... الیتجزی، جسم لطیف و

ن انسان در این تفکر، تفسیر علل اعتقاد به جسمانی بود ترینمهمرسد . به نظر می(18: 1363

دهند و لذا خداوند را تنها موجود فرامادی دانسته و متفاوتی است که ایشان از معنای تجرد می

 انگارند. مادی می عموماًا ماسواهلل ر

                                                             
 .365-345: 1386رای کسب اطالع بیشتر عالوه بر آثار فوق، رک: هاسپرس، ب .1
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همان سان که گذشت بزرگان مکتب تفکیک به یگانگی و مادیت روح و جسم انسان قائل 

انگاران وجودی نیستند و خود نیز همواره گرایان و مادیهم مشرب تجربه قطعاًشدند. اما ایشان 

شناختی، تفکیکیان به لحاظ وجودی مادی انگار های معرفتلذا فارغ از بحث ؛به آن تاکید دارند

  نبوده و به جهان فراتر از تجربه و ماده اعتقاد دارند.

-ترین تعریف دوگانهبه شمار آورد. روشن دوگانه انگارانتوان در زمره البته تفکیکیان را نمی

قـت متفـاوت از یاعتقاد به اینکه نفـس و بـدن دو جـوهر و حق»انگاری این است که بگوییم: 

تعریف و تعبیر تفکیکی از انسان با صدر این «. است یماد یگریمجـرد و د یـیک که هستند هـم

ن مکتب تفکیک در عین پذیرش غیریت تعریف سازگار اما با ذیل آن ناسازگار است. اندیشمندا

تابند و بر ماده و جسم بودن نفس آدمی تاکید دارند بنابراین در نفس و بدن، تجرد نفس را برنمی

گنجند زیرا ایشان تفکیک و تمایز جوهری و بنیادینی بین جسم و نفس نمی دوگانه انگارانزمره 

ذت و الم از دیدگاه تفکیکیان نیز تقویت کنند. این مدعا در بحث معاد جسمانی و بحث لوضع نمی

داند گردد. میرزا مهدی اصفهانی مُعاد در مَعاد و ملتذ حقیقی و متألم حقیقی را همین بدن میمی

، نحوه نگرش به انسان در مکتب تفکیک دو ویژگی اساسی دارد؛ اساسنیبرا. (102تا: )اصفهانی، بی

انگاری انسان است؛ اما این که تفکیکیان چه دالیل انگاری و ویژگی دوم مادیویژگی اول وحدت

دهند و یا و شواهدی برای وحدت انگاری انسان و تاکید بر مادیت نفس و انکار تجرد آن ارائه می

تأملی است  درخور مسئلةای در پس این مدعا وجود دارد، علمیهای علمی و غیراینکه چه دغدغه

نیست. اهتمام مقاله حاضر به بررسی پیامدهای قول به که هدف نوشتار حاضر بررسی این موارد 

در ادامه بحث  رونیازاانگاری انسان در مکتب تفکیک معطوف شده است، مادیت نفس و وحدت

 برخی لوازم و پیامدهای این مبنا تبیین و بررسی خواهد شد.

 انسانمکتب تفکیک درباره حقیقت بررسی برخی پیامدهای . 2

های شناسی، یکی از پارادایمشناسی با جهاناره ضرورت هماهنگی مبنای انساندر تاریخ تفکر، همو

شده است. طبیعی است هر پارادایم نسبت به پارادایم پیشین مستلزم تغییرات اساسی محسوب می

رادیکال در هندسه معرفتی هر تفکر خواهد بود. از جمله مواضعی که در هر پارادایمی دچار تغییرات 

انگاری شود. وحدتو نتایجی است که در پارادایم جدید کسب می هاپاسخشود نوع ای میعمده
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 تواندیمانسان از نوع تفکیکی را اگر بتوان مبنایی منسجم دانست فارغ از ادله و شواهد له و علیه آن، 

معتقدان آن بوده باشد یا خیر، به هر روی با این مقدمات  مدنظرنتایج و پیامدهایی داشته باشد که 

انگاری انسان در مکتب تفکیک مورد بررسی در این قسمت از مقاله برخی نتایج و پیامدهای یگانه

 قرار خواهد گرفت. 

 پیامد اول: ناتوانی در ارائه تبیینی معقول و مشروع درباره معاد . 1. 2

برانگیزترین ترین و همچنین چالشیکی از پیچیده ،سم جسمانی آندر ق مخصوصاً تبیین معاد  مسئله

مشترک هم یکی از  صورتبه یجسمانشود. معاد مسائل حوزه دین و تفکر فلسفی محسوب می

سینا از جانب متکلمینی چون غزالی جوان بوده است و هم مالصدرا را تا دالیل چندگانه تکفیر ابن

 معاد را در چند قسم تصور نمود:  مسئلهمرز تکفیر از جانب متکلمین پس از وی سوق داده است. 

روحانی باشد و آیات و روایات مرتبط با معاد جسمانی نیز به شیوه تأویل به  صرفاًمعاد ( 1

، 1379)مصباح یزدی،  انددانستهروحانی  صرفاًبرخی فالسفه معاد را  ظاهراًد. معاد روحانی احاله شون

 .(551: 3ج

جسمانی باشد و به آیات و روایات مرتبط با تحقق معاد جسمانی تأکید گردد.  صرفاًمعاد ( 2

اند؛ معاد را در قسم جسمانی انگاری انسان معتقد بودهعمده متکلمین مسلمانی که به جسم

 .(548: 5ج ،1374)مکارم شیرازی، اند دهمنحصر کر

سمانی باشد. این قسم مورد تأیید قاطبه متفکرین بزرگ مسلمان ج - یاینکه معاد روحان( 3

طوسی، سهروردی،  رینصخواجهسینا، ای چون ابنو غیرمسلمان معتقد به معاد بوده است. فالسفه

: 1376سینا، ؛ ابن552: 3ج ،1379)مصباح یزدی، معتقد به این قسم هستند  عمدتاًمالصدرا تا متأخرین 

 .به بعد( 250: 9ج ،1380، مالصدرا، 460

شناسی فرد خواهد از مبنای انسان مأخوذ قاًیدقگفته، اعتقاد به هر یک از سه قسم پیش 

بود. برخی از معتقدین به مبنای دوگانگی انسان، به جهت اعتقاد به اصالت روح و طفیلی بودن 

نیز به جهت تاکید بر هر دو بعد جسم و  دوگانه انگاراندانند. برخی را روحانی می جسم، معاد

)متدین( نیز به معاد جسمانی  وحدت انگاراناند. وحانی شدهر - یروح، معتقد به قسم معاد جسمان

اینکه موضع بیشتر بزرگان مکتب تفکیک در مورد انسان، وحدت  بهباتوجهاند. صرف معتقد شده
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جسمانی است. این نوشتار  صرفاً است، طبیعی خواهد بود که در نظر قاطبه ایشان، معاد انگاری 

تواند در مکتب تفکیک مطرح گردد: جهت اول، اینکه معاد از دو جهت می مسئلهمعتقد است 

انگاری انسان بوده باشد معاد جسمانی یکی از لوازم و نتایج اعتقاد مکتب تفکیک به مبنای وحدت

معاد یکی از ملزومات و عوامل سوق یافتن  مسئلهه بررسی خواهد شد. جهت دوم اینکه که در ادام

رسد مخالفت شدیدی که بزرگان انگاری انسان گردد. به نظر میمکتب تفکیک به مبنای وحدت

اند و از داشته - با فلسفه مالصدرا مخصوصاًیونانی آن  منشأبه جهت  -مکتب تفکیک با فلسفه 

توفیقشان در تبیین  حالنیدرعطرفی شاهد ناکامی فیلسوفان در تبیین قسم جسمانی معاد و 

انگاری اند؛ به معاد جسمانی معتقد شده و به همه لوازم آن از جمله وحدتقسم روحانی بوده

معاد  همسئلتر بودن جنبه دوم، اند. اما در این مقاله با وجود محتملانسان را نیز گردن نهاده

 یکی از لوازم وحدت انگاری انسان مورد بررسی قرار گرفته است. عنوانبهجسمانی 

مکتب تفکیک عالم آخرت همانند عالم دنیا محصور زمان و مکان است و فارق دنیا  در نگاه 

آن چیزی  .(319 : 1تا، جاصفهانی، بی) 1هاستو آخرت )مثل فارق بدن و روح( کثافت و لطافت آن

 قتاً یحقهمان بدن عنصری انسان است چرا که این بدن است که  گرددیبازمکه از انسان در معاد 

و معاقب هموست و شود پس مثاب دهد و یا معاصی را مرتکب میافعال و طاعات را انجام می

ر ایشان . منظو(102تا: )اصفهانی، بیباشد مدرِک لذت و الم همین بدن است که مالک نفس نیز می

از جسم، همانا جسم عنصری است و این ترسیم جسمانی از معاد را نظر رسا و واضح قرآن معرفی 

در روز نشور، ارواح تمام مردم ... »فرماید: قرآن مجید با صدای رسا و بیان واضح می»نمایند: می

                                                             
بودن حیات دنیوی به جهت ضعف و  مکانمندو  زمانمندبر خالف نظر مالصدرا است. از نظر صدرا  یقاً دقاین دیدگاه . 1

زمان و مکان  مؤلفهنقص وجودی آن است. از نظر صدرا دنیا به جهت ضعف تکونش و تغییر در احواالتش نیازمند دو 

است و به همین جهت تمام پدیدهای مادی محصور در زمان و مکانی خاص بوده و در سایر اجزاء زمان و مکان حضور 

مستقل دارد و موجودات اخروی نیز وجودی قوی داشته و از قوه و استعداد مبری هستند. ندارند. آخرت وجودی تام و 

شوند. از نظر وی اینکه ما از زمان و مکان آخرت این دو از عالم آخرت سلب می اساساًزمان و مکانش تجددی نداشته و 

 ینصدرالمتألهزمان و مکان هستند.  بندیدوقکنیم به جهت ارائه اخبار و اطالع از آن برای کسانی است که در صحبت می

باشد و معنایش است که ساعت مشتق از سعی می جهتینبدکند اینکه قیامت در قرآن ساعت نامیده شده تاکید می

خداوند و عالم ملکوت در سعی و تالش هستند و مراتب  جانببهاین است که نفوس بر اساس حرکت جوهری و غریزی 

 (.378 :9ج ،1380، همو، 1024 :2ج ،1386امتشان برپا گردد )مالصدرا، تا قی کنندیممختلف را طی 
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ای روحی و هبه اجساد عنصریه آنان بازگشت نموده و از برای مردم در آن جهان لذات و عذاب

 . (477: 1387 )قزوینی،« باشدجسمی می

 بررسی و نقد
بدن  - و نه مثلیت و یا شباهت -له در مقوله معاد جسمانی، اثبات عینیت ئدشوارترین مس

تواند بعینه و باشد. چگونه آنچه متالشی شده است به جهت مادی بودن، میدنیوی و اخروی می

و ممتاز عودت یافته و انسان اخروی عینا همان انسان  ها و همراه وجود مشخصبا تمام ویژگی

. همان سان که گذشت بزرگان مکتب (627: 2ج، 1381؛ همو 275: 9ج، 1380)مالصدرا، 1دنیوی باشد

دانند و به عینیت و نه تفکیک نیز در بحث معاد جسمانی، مُعاد را همان بدن عنصری انسان می

 ورزند. مثلیت و شباهت تأکید می

 نویسد:مرحوم میرزا جواد تهرانی در تبیین این همانی و مالک عینیت در معاد می 

بدن هر انسانی را جزئی است اصلی که در او بر سبیل خصوصیت و تعین اخذ شده و 

اجزایی است فرعی که بر وجه ابهام و بدلیت در آن ماخوذ است. پس قوام شیئیت و 

است که از بدو خلقت در عالم قبل از صلب و شخصیت بدن هر انسان به همان جزء اصلی 

رحم، خالق متعال برای وی معین و مقدر و محدود و مشخص نموده است و قوام تشخص 

لبته هر انسان مرکب از روح و بدن تنها به روح او نیست بلکه به روح با بدن اصلی است و ا

زند صیت او نمیی فرعیه صدمه به شختغییر و تبدیل ضمائم مخلوطه و اجزاء ممزوجه

 . (394: 1374 )تهرانی،چنانکه در دوره زندگی هر شخص در دنیا نیز چنین است 

های مادی را یا بر اساس حکمت خداوند اعتقاد دارند خداوند قادر حکیم، خودِ این بدن

شوند ها وارد میانگیزاند و ارواح در این بدن)بدون هیچ تأویل و توجیهی( در سرای دیگر بر می

                                                             
گروهی مانند متکلمان، حشر اموات و  (فال وجود دارد: مسئلههای متفاوتی از این در بین متفکرین مسلمان تبیین .1

: 1372انند )عالمه حلی، دمعاد جسمانی را مقتضای حکمت خداوند و از ضروریات دین دانسته و پذیرش آن را الزم می

، ی)غزال کنندیمگروهی دیگر همچون غزالی، در تبیین صحت آن به آیات خداوند استناد  (ب (246: 1407؛ همو، 431

به اثبات بعد روحانی معاد پرداخته و پذیرش معاد جسمانی  صرفاًگروهی از فالسفه مشایی و اشراقی،  (ج (249: 1990

موجودی مجرد،  عنوانبهبا لحاظ انسان  عرفاً گروهی از  (د( 460: 1376، یناسابناند )آن را بر سبیل سمعیات پیموده

 کامالًت که فلذا بر خالف بدن عنصری دنیوی، بدن اخروی مثالی و برزخی اس دانندیمبدن را امری فرعی و تحت تدبیر 

گروهی مانند مالصدرا و برخی اخالف فیلسوف وی بر اساس  (ـه (12: 3ج ،تا، بییابن عرب) با مزاج دنیوی متفاوت است

 بعد(. به 275 : 9ج، 1380مالصدرا، ) اندبرآمدهمبنای اصالت وجود در صدد ارائه تبیین 
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ها و ثواب و شوند برای ارواح انسانگردند باذن اهلل و بدن میهای دنیوی باز مینی همین بدنیع

شوند. دلیل ایشان نیز یکی امکان عقلی این ادعا است و دیگری نصوص و ظواهر عقاب را پذیرا می

 . (377)همان: بسیار زیاد موجود در کتاب و سنت 

هایی است کر شده است در واقع شبیه همان تبیینآنچه در مکتب تفکیک به عنوان راهکار ذ

و یا مقتضای حکمت  مسئلهکه متکلمان عمدتا در باب ضروری بودن و فوق طور عقل بودن این 

کماکان به قوت خود باقی است که عودت  مسئلهاند، اما صورت ارائه کرده مسئلهخداوند بودن این 

شود. بعینه بدن دنیوی محال است و لذا از افعال دارای شأنیت انتساب به قدرت خداوند خارج می

است که بسیاری از بزرگان آن را در حد اولیات از بدیهیات « امتناع اعاده معدوم بعینه»این همان 

 :1434 )طباطبایی، انگارندب تنبیه و اشاره به بداهتش میاند و ارائه استدالل برای آن را از بادانسته

 شود:ی امتناع اعاده بعینه معدوم ارائه می. در این جا به اختصار یکی از ادله(44-45

 ود مستلزم آن است که هویت شخصی شیاگر شیئی بعینه اعاده یا متکرر ش مقدمه اول:

زیرا معنای بعینه بودن تکرر وجود و  متکرر و مُعاد عین همان هویت شخصی شیء اول باشد؛

 اعاده، عینیت شئ دوم یعنی متکرر و مُعاد با شیئ اول است. 

مقدمه دوم: اگر هویت شخصی شیء دوم یعنی متکرر و مُعاد عین شیء اول باشد مستلزم 

آن است که وجود آنها یکی شده باشد و آنها وجودی واحد باشند زیرا بر اساس اصالت وجود 

ی هر شیء عین وجود آن شیء است. از این رو اگر هویت شخصی دو شئ عین هم هویت شخص

 باشد به معنای آن است که آنها وجودی واحد هستند نه دو وجود. 

مقدمه سوم: اگر شئ متکرر یا مُعاد و شئ اول دارای یک وجود باشند اعاده و تکرر در باره 

که میان دو شئ تمایز باشد تا یکی مبتدا دیگری  آنها معنا ندارد زیرا اعاده و تکرر مستلزم آن است

مُعاد و یا متکرر باشد و تمایز نیز سبب اثنینیت و دوتا شدن است. بنابر این اعاده و تکرر درباره 

 . (438-433: 1ج، 1395)نبویان، وجود واحد معنا ندارد و محال است 

شایسته است داللت  باید گفت اوالًی وجود مقتضیِ اعاده معدوم در آیات و روایات نیز در باره

روایاتی که به آنها استناد شده از حیث  هر یک از آیاِت مورد استدالل مورد مداقه واقع شود ثانیاً 

گونه که مکتب تفکیک برای اثبات رأی خویش به کتاب و همان سند و داللت بررسی شوند ثالثاً

له نظر خویش و بر علیه نظر تفکیکیان  کند فالسفه نیز از کتاب و سنت مصادیقیسنت رجوع می
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مِّنهْمْ  یلُّ امْرِکطْمَعُ یأَ»سوره معارج  39و  38دهند به عنوان نمونه مالصدرا با توجه به آیات ارائه می

معتقد است هر شخصی در قیامت عبارت است از « عْلَمُونیإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا  لََّکمٍ یدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیأَن 

لومات و معتقداتش که اگر علمش از باب شهوات و هواهای فاسده باشد معاقب است و اگر مع

معلوماتش از امور قدسیه و معرفت اهلل و قرآن باشد از اهالی ملکوت اعلی خواهد بود پس همانطور 

ی آنها هی تشکیل دهندگیرند در آخرت مادهها شکل میی نطفه و غذاکه مردم در دنیا از ماده

سوره انشقاق اشاره کرد  6توان به آیه همچنین می .(206 :1360)صدرا،  ات و اعتقاداتشان استنی

کدح یعنی سعی به جانب چیزی؛ « هیدْحاً فَمُلقک کرَبِّ یادِحٌ إِلک کهَا الْإِنْسانُ إِنَّیا أَی»فرماید: که می

ی مکتب تفکیک معتقد است بنا بر این آیه انسان در حال سعی به جانب پروردگار است. از طرف

فقط خداوند مجرد است و مجرد، زمانمند و مکانمند نیست و انسان موجودی زمانمند و مکانمند 

این است که چگونه موجودی مادی و زمانی و مکانی به سوی موجودی کامال مجرد  سؤالاست. 

 کند؟ مالقات این دو موجود چگونه است؟ زمان سعی میمکان و بیو بی

معاد را در  دانند و هم از این رونویسندگان مکتب تفکیک که وجود انسان را کامال مادی می

اند تبیینی معقول و مشروع توانستهن -مانند برخی متکلمان– کنندجسمانی بودن آن منحصر می

به دنیوی که  دیاز معاد ارائه دهند. از نظر آنها معاد عبارت است از پیوستن روح مادی به بدن ما

ار گرفتن آنها زعم آنها اجزاء آن )و یا حداقل جزء اصلی آن( در دنیای مادی باقی مانده و با قر

 آید. درکنار یکدیگر عینا بدن عنصری دنیوی بوجود می

انگاری وجود انسان است و در بین که ناشی از یگانه-تبیین معاد جسمانی در این مکتب 

پیامدهای خردستیز متعددی را به همراه دارد. عالوه  -تبرخی متکلمان پیشین نیز رائج بوده اس

آکل و »و شبهه « اعاده معدوم»بر ناتوانی چنین تبیینی در دفع شبهات مهمی نظیر شبهه 

، اگر تحقق آخرت اینگونه باشد که برخی متکلمان سابق و تفکیکیان معاصر معتقدند، در «مأکول

ای تکراری از همین دنیای چنین عود و اعاده این صورت آخرت و قیامتی برپا نشده است بلکه
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مادی است که دار عمل و تحصیل است و نه اقامه نشئه آخرت که دار جزاء و تکمیل خواهد بود. 

 .(153: 9، ج1990)مالصدرا،  1کندقرآن کریم در آیات زیادی آخرت را کامال متفاوت با دنیا معرفی می

 یم لوازمملزو یانگار ین مادینند و اک یمنحصر مت ی، انسان را در مادکیکبزرگان مکتب تف

-یسمانات قرآن بر ضرورت معاد جیشود؛ اما صراحت آ یم یجسمان صرفاًچون اعتقاد به معاد 

ه کنیبدون ا معاد نموده است یرش قسم روحانیتب را وادار به پذکن میاز بزرگان ا یروحانی، برخ

سازگار است. شان نا یانسان شناخت یمعاد با مبان یتوجه داشته باشند اعتقاد به تحقق قسم روحان

 ند: یگوین میچن ین ناسازگاریدر باره ا کیکبزرگان تف یبرخ

گرداند و اجزایش به همان ها را بعد از مرگ و پراکنده شدن اجزایش برمیخداوند بدن

 که درکند سپس روح هچنانصورت اولیه یا با تغییر در برخی عوارض، الفت برقرار می

بیند به همان جسم واجد روح شود یا نعمت میگردد؛ انسان عذاب میاین دنیا بود برمی

 .(207: 1375 )مروارید،و اگر خواستی بگو روحانی و جسمانی هر دو 

 یوحانبزرگان مکتب تفکیک در این که معاد هم جنبه ر یبرخ گونه که پیداست لسان همان

 ض دارد.آنها تعار یشناختانسان یبا مبان ییمبنا نیدارد صریح است و چن یو هم جنبه جسمان

 و غیرمشروع درباره حیات برزخی رمعقولیغپیامد دوم: دیدگاهی . 2. 2

، 1404فارس، )ابنبرزخ در کتب لغت به معنای حائل، حاجز و حد وسط بین دو چیز معنی شده است 

بتوان  بساچه. در اصطالح، عالَم بین دنیا و قیامت را گویند و (375: 1ج، 1416منظور، و ابن 333: 1ج

تصریح  خاطربه -. اعتقاد به عالم برزخ 2دنیا و آخرت متعین شده است حدفاصلبرزخ برای  واژةگفت 

مورد اجماع اکثر مسلمانان است. بزرگان مکتب تفکیک در جهت تبیین وجود عالم  - آیات و روایات

 .(77: 1428، یی؛ طباطبا555-550: 1387)قزوینی، اند ات بهره بردهبرزخ از آیات و روای

                                                             
نحن قدرنا بینکم » ( و41و 40 :)معارج «علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین ،انا لقادرون»... از جمله این آیات:  .1

نحن خلقناکم و شددنا » ( و61و  60 :)واقعه« علی ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما ال تعلمون ،الموت و ما نحن بمسبوقین

 .(28 :)انسان« اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالکم تبدیل

بار در قرآن ذکر شده است که در دو بار منظور فاصله بین دو دریای شیرین و شور است و یکبار نیز در واژه برزخ سه . 2

تَرَکتُ  مایحَتَّى اِذا جاءَ َاحَدَهُمُ المَوتُ قالَ َربَِّ ارجِعون لَعَلَّى اَعمَلُ صلِحـًا ف» معنای عالمی بین دنیا و آخرت صراحت دارد

 (.100-99 :)مومنون «لُها و مِن وراِئهِم بَرزَخٌ اِلى یَومِ ُیبعَثونکَلَّ اِنََّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِ
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 نویسد:شیخ مجتبی قزوینی در این باره می

از مسلمات روایات و از ضروریات دین اسالم تصدیق به وجود عالمی است بین دنیای 

 مشهود و عالم قیامت به نام برزخ که ارواح پس از مفارقت این عالم در عالم برزخ متنعم

باشند و گفتیم چون روح جسم لطیفی مخالف با اجسام و یا معذب به نعم جسمی می

جسمی و حسی ]را[ دارا  ذیلذاروحی و عقلی و هم  ذیلذای ما است، هم محسوسه

باشند اما تعلق ارواح پس از مرگ به اجساد مثالیه، مسلم روایات و دین و مذهب می

نیست و دلیلی هم اقامه نشده ]است[ ... پس وجود برزخی انسان همان روح این عالم 

است که پس از مفارقت متنعم یا معذب تا روز قیامت و عذاب و ثواب او روحانی و 

 .(551-550: 1387)قزوینی، ی عقلی و حسی است جسمانی یعن

حیات مادی روح انسان در  ادامةقزوینی ضمن نفی جسم مثالی به  اهللتیآچنان که پیداست 

 تر ذکر آن گذشت.مکتب تفکیک است که پیش شناسیانسانبرزخ معتقد است و این تبیین منطبق با 

 بررسی و نقد
گر بزرگان مکتب تفکیک توجهی به لوازم قول به رسد شیخ مجتبی قزوینی و دیبه نظر می

اند. توضیح اینکه برای بقاء هویت انسان در سه عالم دنیا، برزخ مادیت روح و نفی تجرد آن نداشته

ای وجود داشته باشد که حافظ هویت و ادامه حیات انسان بایست ذات و جوهر اساسیو آخرت می

انسان( در  تیهو هوو  یهماننیاشخصیت انسان )باشد. جوهری که مقوم شخصیت انسان است. 

تواند شود بنابراین در عوالم دیگر نیز ماده نمیمادیت حفظ نمی صرفبههمین دنیای مادی نیز 

توانیم که به میوه درخت نمی طورهمانحافظ هویت باشد و نیاز به جوهری دیگر خواهد بود. 

؛ به انسان پس از دنیا نیز صرف وجود ذرات وجود عناصری از خاک در آن بگوییم خاک خاطربه

 .(434-432: 1392)مصباح یزدی، کند همانی صدق نمیمادی دنیایی در آن این

انقسام پذیری آن است. اگر موجودی  تبعبهو  گانهسهویژگی اصلی ماده امتداد آن در جهات 

رد و الجرم دارای مکان و را داشته باشد مادی است و هر موجود مادی این ویژگی را دا یژگیواین 

زمان خواهد بود. دارابودن ویژگی لطافت هیچ تأثیری در مادیت ماده )ابعاد ثالثه و مکانمند و 

در دیدگاه پیروان مکتب تفکیک  گرفتهصورت یهاخلطرسد یکی از زمانمند بودن( ندارد. به نظر می

اند چنانچه ویژگی لطافت را در روح دخالت دهند از مادیت و جسمانیت آن این است که پنداشته
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شود. به گفته عالمه طباطبایی رقت و لطافت یا غلظت و کثافت اجسام از کیفیات جسمانیه کاسته می

 .(74، 9: ج1990)طباطبایی، است و دخالتی در شدت و ضعف مرتبه وجودی ندارد 

کنند که منظورشان دانند و حتی تأکید میجسمانی می مکتب تفکیک که روح را نظرانصاحب

از جسمانیِت روح نه جسم مثالِی برزخی مورد اعتقاد فالسفه بلکه جسم عنصری جرمانی دنیوی 

چنین  بنا برباید به پیامدها و توالی چنین دیدگاهی ملتزم باشند.  .(551-550: 1387)قزوینی، است 

ه موضوع آن جسم عنصری است و به مشاهده ریزترین و ک - یجربتعلومبایستی با ابزار  اوالً فرضی 

بتوانیم ادعای خروج روح از بدن )بعد از وقوع مرگ( را مورد  -د انیافتهترین اجسام دستلطیف

 اً یثانپذیر است؛ آزمایی قرار دهیم؛ چرا که هر جسم عنصری دنیوی، محسوس و مشاهدهراستی

اند قائل به یک مکان مادی در همین عالم مادی باشیم؛ دا شدهبایستی برای ارواحی که از بدن ج

بایستی بپذیریم که عالم برزخ در مکانی در همین دنیای مادی قرار دارد. آیا پیروان  گریدعبارتبه

  ای ملتزم هستند؟!مکتب تفکیک به چنین پیامدها و لوازم علمی اثبات نشده

 :قرارداد موردتوجه توانیمکلی از منظر قرآن و احادیث، برزخ را حداقل به دو صورت  صورتبه

قسم اول آن تصور و تفسیری است که غیر کامالن و عوام دارند و برزخ را عالمی میانه بین 

. از این منظر برزخ عالمی است متوسط که هر شخص پس از مرگ کنندیمعالم دنیا و آخرت لحاظ 

. (100 :مؤمنون) «ونَبْعَثُیوْمِ ی یوَ مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَ ». بردیمو قیامت کبری در آن به سر  تا زمان بعث

طبیعی است بقای انسان بعد از موت و هجرت از عالم مادی، مستلزم این خواهد بود که هویت و 

 از بین نرود و هویت مذکوراصالت وجودی انسان بعد از مرگ باقی باشد و با انعدام اجزاء مادی انسان 

 مورد انکار بزرگان مکتب تفکیک است. قاً یدق ی فرامادی و مجرد از ماده خواهد بود کهیامقوله

نیست که رابطه بین عوالم دنیا،  نیچننیااز منظر دیگر که مخصوص کاملین و خواص است 

پس از زندگی دنیوی، حیات برزخی  مثالًباشد که  گونهنیازمانمند باشد و  یارابطهبرزخ و قیامت 

آغاز شود و در نهایت پس از اتمام زمان دنیا، قیامت و حیات اخروی محقق گردد. از نظر کاملین 

زمانی نیست بلکه شرفی و وجودی است و لذا قیامت و برزخ و  گانهسهاهل توحید، رابطه عوالم 

برزخ و قیامتش  تواندیمانسان  آخرت هم اکنون نیز محقق است و اگر غطاء و حجاب کنار رود

 یا مولی علی برزخ و قیامت برای فردی چون پیامبر د و لذارا در همین جهان مشاهده نمای

ای که در قرآن با فعل ماضی بدان تصریح شده، مخصوص دو نفخهنماید. در همین جهان قیام می
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 ثم ی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِالَّ مَنْ شاءَ اللَّهُوَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِ» تحقق قیامت کبری است

که در آسمان ها و  یشود، تمام کسان یو در صور دمیده م؛ «فَإِذا هُمْ قِیامٌ یَنْظُرُون ینُفِخَ فِیهِ أُخْر

شود،  یکه خدا بخواهدسپس بار دیگر در صور، دمیده م یمیرند، مگر کسان یزمین هستند م

. استثناء (68)زمر:  خیزند و در انتظار حساب و جزا و سرنوشت خویشند یبه پا م یناگهان همگ

شدگان از صعق در این آیه کسانی هستند که برزخ و قیامت آنها در همین دنیا برایشان فراهم 

. با توجه به این رویکرد نیز باید گفت تحقق مقام برزخ و قیامت در حیات دنیوی با 1شده است

های لفهؤها از ماده و جسمانیت نیز مستلزم برخورداری انسان از ماین جهان توجه به تعالی

 فرامادی و مجرد از ماده خواهد بود.

مسائل  برزخ همسان معاد به صرف اعتقاد به این مسئلهرسد بزرگان تفکیک در به نظر می

اند. باز مانده عارضاند و از ارائه دلیل عقلی برای اثبات اعتقاد خویش و دفع دالیل مبسنده کرده

ابطه اموات قبر، فشار قبر، حفظ ر سؤالبه هر روی عالم برزخ در اسالم مشتمل بر لوازمی چون: 

ایگاه وجودی با زندگان، ادامه تکامل برزخی انسان با بروز نتیجه اعمال و خیرات وابستگان و ج

ج از توانایی دارد که خار هر کس در این عالم است و همه این مسائل نیاز به تبیین عقلی و نقلی

 مبانی مکتب تفکیک است.

 پیامد سوم: تأیید دیدگاه فیزیکالیسم درباره علم و ادراک. 3. 2

از نوری  عبارت استشود. عقل در علوم الهی در مکتب تفکیک علم به الهی و بشری تقسیم می

زئیات را درک راه است و عاقل به کمک آن حُسن و قبح افعال و کلیات و ج کنندةروشنکه 

عقل در علوم بشری فقط مدرک کلیات است. از منظر تفکیکیان علم در علوم  کهیدرحالکند می

کند ولو کشف تام و از نوری که برای صاحبش شیئی از مجهوالت را کشف می عبارت استالهی 

ریف نزد نفس تع و در علوم بشری به حضور صورت شیء تمام نباشد چه اینکه علم ذو مراتب است

و به حضوری و حصولی تقسیم شده است. معقول و معلوم در علوم الهی خطا بردار نیستند اما در 

                                                             
)شیخ « انا و الساعة کهاتین»: چنان که رسول گرامی اسالم دو انگشت سبابه خویش را کنار هم قرار داده و فرمودند .1

(. 153 :40ج: 1404)مجلسی، « لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا» :فرمود نیرالمؤمنیامو امام  (188: 1413مفید، 

 .378: 9ج: 1380 ؛ همو،352: 1382همچنین رک: مالصدرا، 
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توان گفت فلسفه و عرفان که از جمله علوم نمی ؛ لذارسند و گاهی نهمی واقعبهعلوم بشری گاهی 

 دیگر ییک بیان به .(65-61: 1385)اصفهانی، بشری هستند برای رسیدن به حقایق قابل تکیه هستند 

 و االصابة ان حیث-المنطقیة البراهین من الحاصل القطع ان ذکرنا مما اتضح» :مکتب این دانشمندان از

 اتفاقا االصابة بین الواقع و الثبوت مقام بحسب امره یدور - علیه مستورة و القاطع اختیار عن خارجة عدمها

جدایی  نقطةتوان این شکاکیت نسبت به علوم بشری را می .(50 :1395 ،یمیانج) «المرکب الجهل و

 های رایج اندیشه اسالمی دانست.مکتب تفکیک از سنت

 انسان حقیقت با که است آن از ترمتعالی مجردند اموری که علم و عقل حقیقت تفکیکی نگاه از

 یا عالم تفکیکیان،. است نوریه حقایق این فاقد ذاتاً مراتبش جمیع و قوا همة با نفس و شود یکی

 نفس شدن داخل لکن پذیرندمی آورد چنگ به را حقایق این نفس اینکه از بعد را نفس شدن عاقل

 غیرممکن و ممنوع را آنها شدن نفس مراتب از یکی و نور دو این تنزل یا عقل و علم زمرة در

در مکتب تفکیک علم موجودی مستقل  .(112و108: 1387 قزوینی،؛ 30و13-11: 1416 مروارید،) دانندمی

 جاییجاو خارج از انسان یا روح اوست؛ یعنی عالم و علم همواره دو تا هستند. مرحوم قزوینی در 

کند که روح عین علم و عقل نیست؛ حقیقتی است که گاهی دارای کتاب بیان الفرقان تصریح می

، 11: 1416مروارید، ؛ 132، 120، 116، 112، 108: 1387)قزوینی، هاست علم و عقل است و گاهی فاقد آن

عین علم نیست. علم بذاته، نور است و معلوم، بذاته  گاهیچه. همچنین معلوم (81: 1385اصفهانی،  ؛14

 واسطهبهیعنی معلوم « ظاهر بذاته و مظهر لغیره»غیر نور؛ چرا که در لسان روایت، نور عبارت است از: 

؛ 108: 1387قزوینی، ) تواند با نور یکی شودذا هرچه غیر نور است نمیشود؛ لعلم کشف می ینورافشان

در مورد حقیقت علم، واضح قلمداد شده و  الذکرفوقاین که مطالب  توجهقابل .(13: 1416مروارید، 

 .(16 )همان:این مطالب آمده، ارشادی است  ییدتأشود آنچه در آیات و روایات در کید میأت

انگارِ مکتب شناسیِ یگانهاصلی این نوشتار، ما در جستجوی لوازم انسان مسئله بهباتوجه

این است: مادیت  سؤالعلم در این مکتب؛ لذا  شناسانةیهستابعاد  همةتفکیک هستیم نه بررسی 

باشد؟ کیفیت حصول علم مکتب تفکیک است سازگار می ییدتأروح چگونه با تجرد علم که مورد 

 و ادراکِ مجرد برای روح مادی چگونه است؟ 

اند و در پاسخ ضمن رد تبیین فلسفی ادراک )انطباع متفطن بوده سؤالعلمای مکتب به این 

یابیم که حقیقت نفس، علم و ادراک اند بالوجدان میصور در نفس یا حضور معلوم نزد عالم( گفته
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: 1387)قزوینی، گیرد اند صورت میعلم و عقل که خارج از ذات نفسنور  واسطةبهنیست و ادراک 

کیفیت ادراک و علم به »نویسد: می باره ینا. مرحوم میرزا جواد تهرانی در (16 :1416مروارید،  ؛113

نور مجردی خارج از مقام ذات نفس باشد و نفس آنها را بدان نور  یلهوسبهکلیات، ممکن است 

 . (252: 1374)تهرانی، « ابراین مستلزم تجرد ذات نفس نگرددمجرد شهود نماید بن

 بررسی و نقد
باشد. مکتب تفکیک در تبیین حقیقت علم و عالم شدن انسان دچار نوعی تهافت و تناقض می

اگر چنین  که انگاری انسان نیستاین مقاله در پی نقد تفصیلی دیدگاه مکتب تفکیک درباره وحدت

حکمت متعالیه( به این مهم  یژهوبهبا استفاده از اصول عقلی فلسفی فالسفه ) بود با براهین متعدد و

انگاری انسان پرداختیم؛ بلکه هدف اصلی در این نوشتار نمایان کردن برخی از پیامدهای وحدتمی

 به پذیرش چنین پیامدهایی ملتزم نیستند.  یندیشندب، خود، نیک یکیانتفکاست که اگر 

از نظر پیروان مکتب تفکیک عالم شدن انسان مستلزم این نیست که علم در روح وارد شود 

باعث شده  آنچه مسلماًو یا با آن متحد گردد بلکه علم حقیقتی است خارج از روح انسان. 

 .(260: 1374)تهرانی، انگاری روح انسان است تفکیکیان به چنین دیدگاهی سوق پیدا کنند مادی

الهی شرط عالم شدن انسان را حضور علم )یا معلومِ بالذاتِ مجرد( نزد  یحکماهمه  ییمبگواگر 

ایم. البته در عرصه تحقیق و دانش آنچه متبع است نگفته گزافبهدانند سخنی روح مجرد می

رسد در نزد تفکیکیان خرق سخن بزرگان حکمت گویی باشد و نه رجال؛ اما به نظر میعقل می

 رود!شمار میآمیز به خود هنری افتخر

 یاکنندهقانعمهم و اساسی همچنان در مقابل پیروان تفکیک قرار دارد و پاسخ  سؤالاین 

امری مادی چگونه واجد یا  عنوانبهشود؟ نفس برای آن ندارند که نفس مادی چگونه عالم می

نوعی ارتباط مبهم و  خاطربهتواند )امری مجرد است؟ اگر نفس مادی می عنوانبهمدرِک علم 

عالم شود پس چرا  -د ه خارج از آن قرار دارک -مجردی به نام علم  یقتحق( با یک رنشدهیتفس

اشیاء و اجسام و ذرات مادی دیگر نتوانند به چنین موهبت عظمایی نائل شوند؟ اگر در انسان 

ن و اجسام هیچ حقیقت مجردی نیست و هر چه هست همه مادی است چه تفاوتی بین نفس انسا

 مادی دیگر وجود دارد؟ آیا این جز ترجیح بال مرجح است؟
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های مادی مغز متکفل مکتب تفکیک تبیین فیزیکالیستی ادراک، مبنی بر این که سلول

 است یمادپذیرد که روح در عین این که اما می (99: 1387)قزوینی، تابد ادراک باشند را برنمی

ت: چه فرقی میان تبیین مکتب تفکیک درباره ادراک )روح این اس سؤالمدرک علم مجرد باشد. 

مادی واجد نور علم که مجرد است بشود( و تبیین فیزیکالیستی ادراک )سلول مادی واجد علم 

)که مکتب تفکیک بر مادیت نفس تصریح دارد و شرحش  است یمادبشود( وجود دارد؟ اگر روح 

تی که بر شخص فیزیکالیست وارد است بر گذشت( پس خصوصیات ماده را دارد و همان اشکاال

 دماغ از ناشی را تعلم و تعقل و درک و فهم مادیون با نواهم باید عالِم تفکیکی نیز وارد است. یا

 .شوند قائل نفس تجرد به باید دانندنمی جسمانی یشةر دارای را خواص گونهینا اگر یا و دانست

انگاران نفس قرار داده و انکار تجرد نفس از طرف پیروان مکتب تفکیک آنها را در جرگه ماده

 کند. صرف اعتقاد به تغایر نفس و بدن آنها را از این نوع فیزیکالیسم خارج نمی

در نزد حکیمان، دانشمندان و محققان متعمق، لطافت و رقت یک موجود مادی از مادی و 

بتوان قابلیت ادراک « جسمی لطیف»کاهد تا با توصیف نفس به نمی وجهیچهبهجسمانی بودن آن 

آید آنها به آن اعطاء نمود؛ چه اینکه در جهان مادی نیز اجسام لطیف بسیاری هستند که الزم می

 عمالًاما خصوصیات ماده را ندارد پس  است یمادتفکیکیان نفس  زعمبهرا نیز عالِم بدانیم. اگر 

برخی  انگارةمجرد است و بحث لفظی است. حتی ممکن است نرفتن زیر بار تجرد نفس، ریشه در 

اند دانستهمحدثین و متکلمینی داشته باشد که تنها موجود مجرد و قدیم را وجود واجب تعالی 

 .(545: 1380مقداد، )

نفس و بدن  در موجودات مادی قائل است و یبندرتبهاگر عاِلم تفکیکی به وجود طیف و  

کند چرا این اجازه را به عالم فلسفی جسمانیت ترسیم می یرةداهایی که دارند در تفاوت همةرا با 

یا تشکیک را در عالَم تجرد به کار بندد و میان ماده  یبندرتبهدهد که نظیر همین طیف یا نمی

مستمسک مکتب  نور مجرد علم، تنها ظاهراًو مجرد تام، به وجود مجرد ناقص معتقد شود؟ 

آثار مجرد نفس انسانی را به  هرگونهکه  یطوربهتفکیک برای فرار از پذیرفتن تجرد نفس است، 

دهند تا لزوم تجرد نفس پیش نیاید. این یعنی در کنار بدن و نفس مادی، نوری آن نور نسبت می

شدن نفس و این است که همین آگاه  سؤالمجرد روشنگر راه است تا نفس ببیند و آگاه شود. 

نیست که  گونهیناشود؟ اگر حقیقت ادراک مجرد نیست و واجد علم شدن روح چگونه توجیه می
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علم مجرد نزد نفس مجرد حاضر شود و علم و عالم یکی شوند؛ صرف فرض موجود مجرد و ممتاز 

رد گشاید و اگر فرایند ادراک مجچگونگی عالم شدن انسان نمی مسئلةاز نفس )نور علم( گره از 

 نماید.و مادی بودن فاعل ادراک )نفس( معقول نمی است یباقبه قوت خود  سؤالاست باز 

انکار یکی شدن نفس و علم، ظلمانیت  هایزمینهیشپاز جمله  بساچهنکته دیگر این که 

نفس و نورانیت و قداست علم در برخی آیات و روایات باشد. ممکن است نویسندگان تفکیکی 

جایگاه رفیع علم در قرآن و حدیث، یکی شدن این وجود نورانی و پاک را با نفسی که  بهباتوجه

منظور از علم در مباحث عقلی،  اوالًداند بر نتابد. در این باره باید گفت: آن را تاریک و دنی می

شود مطلقِ دانستن، آگاهی و معرفت است که شامل آگاهی از آبی بودن رنگ آسمان هم می

اطالع از رنگ آسمان، علم هست اما علمِ ارزشی و مقدس نیست؛ پس علم در بحث  بدیهی است

 قلب فی اهلل نور یقذفه علمی که در آیات و روایات، مدح شده و با عباراتی همچون لزوماً موردنظر

 .(136: 1368)مصباح یزدی، یشاء مزین گشته، نیست  من

و ممدوح و مفید نیست برای مثال در آیه قرآن و روایات همواره خوب  یینةآعلم در  ثانیاً 

 النَّاسَ  عَلِّمُونَی فَرُواْک نَیاطِیالشَّ نَّکوَلَ مَانُیسُلَ فَرَک وَمَا مَانَیسُلَ کمُلْ یعَلَ  نُیاطِیالشَّ تَتْلُواْ مَا وَاتَّبَعُواْ» یفةشر

 فُرْ کتَ فَلَ  فِتْنَةٌ نَحْنُ إِنَّمَا قُوالَی یحَتَّ  أَحَدٍ مِنْ عَلِّمَانِ ی وَمَا وَمَارُوتَ هَارُوتَ بِبَابِلَ نِکیالْمَلَ یعَلَ  أُنزِلَ وَمَا السِّحْرَ

 ضُرُّهُمْ ی مَا تَعَلَّمُونَیوَ اللَّهِ بِإِذْنِ إِالَّ أَحَدٍ مِنْ بِهِ نَیِبضَآرِّ هُم وَمَا وَزَوْجِهِ الْمَرْءِ  نَیبَ بِهِ فَرِّقُونَی مَا مِنْهُمَا تَعَلَّمُونَیفَ

 :)بقره «عْلَمُونَی انُواْک لَوْ أَنفُسَهُمْ بِهِ شَرَوْاْ مَا وَلَبِئْسَ  خَلَقٍ مِنْ اآلخِرَةِ  یفِ لَهُ مَا اشْتَرَاهُ لَمَنِ عَلِمُواْ وَلَقَدْ نفَعُهُمْ ی وَالَ

 جَاءتْهُمْ فَلَمَّا»ة از علم به عنوان ابزاری برای تفرقه بین همسران و ضرر یاد شده و طبق آی (102

برخی از علمی که  (83 :)غافر «سْتَهْزِئُونی بِهِ  انُواک مَّا بِهِم وَحَاقَ  الْعِلْمِ مِّنَ عِندَهُم بِمَا فَرِحُوا نَاتِ یبِالْبَ رُسُلُهُم

داشتند در مقابل بینات و دالیل روشن انبیاء بهره می بردند. بنابراین علم حتی در لسان شارع 

 الی نیست.نیز همواره با ارزش و مقدس و متع

دهیم که این سخنِ قرار می موال علی یهاحکمتاین مقال را سخنی گهربار از  ختامحسن

کند که علم کند و هم با صراحت بیان میبسیار حکیمانه هم تجرد نفس را با قاطعیت اثبات می

کل وعاء یضیق بما جعل فیه اال وعاء العلم «: »حضور حقیقتی مجرد نزد روح مجرد»عبارت است از 
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ظرف  جزبهشود چیزی در آن از گنجایشش کاسته می قرارگرفتنهر ظرف )مادی( با « فانه یتسع

 .(205: حکمت البالغهنهج)گردد علم در آن( به گنجایشش افزوده می قرارگرفتنعلم که )با 

 یریگجهینت

با وجود تفکیک بین روح و جسم، به جهت مادی انگاشتن  شناسیانسانمکتب تفکیک در حوزه 

 اذعان به واسطهبهگیرند. اما ایشان انگاران انسان قرار میانگاران و مادیجسم و روح، ذیل وحدت

تجربی خارج شده و در  یهامسلکگراها و ماورای طبیعت و موجودات متعالی از ماده، از خیل ماده

در قبال حقیقت انسان البته برای ایشان لوازم و  یریگموضعاین  گیرند.وضعیت میانه قرار می

، نوع نگاه آنها در یشناسفرجامدردسرساز ایجاد نموده است. در حوزه الهیات و  بعضاًپیامدهای 

معاد، تفکیکیان به جهت انکار تجرد  مسئلهکیفیت معاد و برزخ نمود بیشتری یافته است. در  مسئله

چالش برای آنها اثبات عینیت  ترینمهماند. اما معاد جسمانی متمایل شده به قسم یعتاً طبروح، 

در  یقاًدقانسان دنیوی و اخروی و الجرم نفی کلی معاد خواهد بود. همین بحث  همانییناهویت و 

مادیت  حکمبهبرزخ نیز وجود دارد. اینکه چگونه انسان سراسر مادی باشد و در هنگام مرگ  مسئله

که ایشان با استناد  هرچنددر عالم برزخ به حیات خویش ادامه دهد.  حالیندرعولی  از بین برود

اما در حوزه نقل نیز دیدگاه مکتب  اندپرداختهبه برخی آیات و روایات به تبیین دیدگاه خویش 

چالش برای مکتب تفکیک  ترینمهمنیز  یشناسمعرفتتفکیک دارای معارض زیادی است. در حوزه 

کیفیت  اساساًو  شودیمه علم مجرد و متعالی از ماده چگونه برای روح مادی حاصل این است ک

 حصول علم برای انسان و حصول مجرد در محل مادی چطور ممکن است.

 منابع

 .قرآن کریم 

 البالغهنهج. 

 زاده آملی، قم، تحقیق حسن حسنمن کتاب الشفا اتیاله، (1376) ، حسین بن عبداهللنایسابن: 

 بوستان کتاب.

 جلدی(. 4نور )دوره  افزارنرمدار الصادر ، نسخه  :، بیروتالفتوحات المکیه، (تابی) عربیابن 
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 دارالجیل.

 اعلمی. مؤسسه :بیروت ،لسان العرب، (ق1416) محمد بن مکرم نیالدجمالمنظور، ابن 

 جا.، بیمقاالت االسالمیین و اختالف المصلیین، (تا)بی اشعری، ابوالحسن 

 بوستان کتاب. :، تحقیق حسن جمشیدی، قمابواب الهدی، (1385) یاصفهانی، میرزا مهد 

 ( تابیـــــــــــــ،) مرکز اسناد آستان قدس. :، مشهدتقریرات 

 در راه حق. مؤسسه :، قمالبمیزان المط، (1374) تهرانی، میرزا جواد 

  ،تحقیق محمد نجمی زنجانی، قمانوار الملکوت، (1363) یوسف بن الحسن نیالدجمالحلی ،: 

 مکتبه الشریف الرضی.

 ( 1372ـــــــــــــ) ،محقق شکوری :، قمکشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد. 

 انتشارات علم. :، تهرانمدخل فلسفه غربی معاصر، (1386) خاتمی، محمود 

  ،انتشارات علمی  :، تهرانمنطقی؛ رهیافتی انتقادی سمیویتیپوز، (1390) نیبهاءالدخرمشاهی

 فرهنگی.

 شرکت انتشارات  :، ترجمه موسی اکرمی، تهرانپیدایش فلسفه علمی، (1371) رایشنباخ، هانس

 علمی فرهنگی.

 مکتبه الشریف الرضی. :، قمملل و نحل، (1364) شهرستانی، عبدالکریم 

 ستیزی مکتب تفکیک فلسفه، (1397) محمدحسنقدردان قراملکی،  ؛قدردان قراملکی، علی ،

 .139-121: 108کالم اسالمی، شماره 

 اتیانتشارات باق :، قمدهیاإلنسان و العق، (ق1428) طباطبایی، محمدحسین. 

 ( 1990ـــــــــــــ) ،دار احیاء التراث العربی ، بیروت:تعلیقه علی االسفار اربعه. 

 ( ق1434ـــــــــــــ) ،نشر اسالمی مؤسسه :، قمنهایه الحکمه. 

 فصلنامه فرهنگ دیدگاه مکتب تفکیک در تجرد یا مادیت انسان، (1388) کامرانی، سمیه ،

 .46-27: پژوهش، شماره پنجم

 انسان از دیدگاه تحلیل کیفیت حصول معرفت ، (1399) اکبریعلموحدی زاده،  ؛کبیر، یحیی
 .168-145: 39اعتقادی کالمی، شماره  یهاپژوهش، فصلنامه میرزا جواد تهرانی
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  محقق قاضی المباحث الکالمیة یاللوامع اإللهیة ف، (ش1380) عبداهللمقداد، فاضل مقداد بن ،

 غات اسالمی.یدفتر تبل :، قمیمحمدعلطباطبایی، 

 دارالمشرق. :بیروت ،تهافت الفالسفه، (1990) غزالی، امام محمد 

 حدیث امروز. :، قزوینبیان الفرقان، (1387) قزوینی خراسانی، مجتبی 

 از محققان، بیروت: یمحقق/ مصحح: جمع ،بحار األنوار، (1403) یمحمدتقبن  محمدباقر، یمجلس 

 .یالعرب اءالتراثیاحدار 

 آستان قدس رضوی. :، مشهدتنبیهات حول المبدا و المعاد، (1375) مروارید، میرزا حسنعلی 

  ،سازمان تبلیغات اسالمی. :جا، بیآموزش فلسفه، (1368) یمحمدتقمصباح یزدی 

 ( 1379ـــــــــــــ) ،المللنیبشرکت چاپ و نشر  :تهران، آموزش عقاید. 

 ( 1392ـــــــــــــ) ،امام خمینی مؤسسهانتشارات  قم:، معارف قرآن. 

 نگره ک :، قمیغفار اکبریعل و ی، مصحح حسین استاد ولیاألمال، (1413) مفید، محمد بن محمد

 د.یخ مفیش

 نسل جوان. :، قمپیام قرآن، (1374) مکارم شیرازی، ناصر 

 ،انجمن حکمت و فلسفه.  :، تهراناسرار اآلیات، (1381) شیرازی ابراهیم بن محمد مالصدرا 

 بنیاد حکمت اسالمی صدرا. :، تهراناالربعهالحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه ، (1380) ـــــــــــ 

 العربی. اءالتراثیاحدار  :، بیروتالحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه، (1990) ـــــــــــ 

 بنیاد حکمت صدرا. :حبیبی، تهران ینجفقلتصحیح و مقدمه  ،بیالغحیمفات، (1386) ـــــــــــ 

 ( 1382ـــــــــــ) ، بنیاد  :، تصحیح و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهرانالربوبیهالشواهد

 حکمت صدرا.

  ،مؤسسه :، تحقیق محمد بیابانی اسکوئی، قمتوحید االمامیه، (1395) محمدباقرملکی میانجی 

 .تیباهلمعارف 

 مجمع عالی حکمت اسالمی. قم:، جستارهایی در فلسفه اسالمی، (1395) نبویان، محمدمهدی 

 نشر نگاه. :، ترجمه سهراب علوی نیا، تهراندرآمدی به تحلیل فلسفی، (1386) هاسپرس، جان 


