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 چكيده

چيستي حقيقت انسان از ديرباز مورد توجه انديشمندان مذاهب و مکاتب گوناگون بوده است. اما 
ويژه تجرد و ماديت وجود دارد كه تلقي هريك از اين دو، روح، به نظرهايي در مسئلة چيستياختالف

باهم متفاوت است. برخي از آنان وجود روح غيرمادي را پذيرفته و كاري به اثبات آن  در اين مسئله
گويند، شناسان الحادي مياي وجود روح مادي را پذيرفته و گروه ديگر، كه به آنها روانندارند و عده

شناسي ديدگاه واحدي وجود ندارد. اما از منظر قرآن، رو روان اند، از اينروح را منکر شده طور كليبه
انسان تركيبي از جسم و روح است. روحي مجرد و موجود مستقلي كه داراي حيات و از ملکوت است؛ 

محل  حقيقتي واحد كه داراي مراتبي است. ازآنجاكه در ميان انديشمندان، بحث تجرد يا ماديت روح
نزاع است، بحث چيستي آن حائز اهميت است. اين نوشتار تالش دارد تا به روش تحليلي ـ توصيفي، 

پژوهان مورد شناسي در مسئله روح پرداخته و آنها را با ديدگاه قرآنبه تبيين ديدگاه مکاتب روان
ضي به بعد روح شناسي ديدگاه متناقاين نتيجه حاصل شد كه علم روان بررسي مقايسه قرار داده و

اند؛بررخي معتقدند انسان داراي روح )نفس، روان وذهن( از دارد؛ برخي به طور كلي روح را نفي كرده
پژوهان به روح، نفس و جسم اعتقاد يك سو و جسم )بدن( از سوي ديگر است.گروهي همانند قرآن

با بسياري از قرآن پژوهان  و حتي به تجرد آن نيز ايمان دارند. بنابراين اين دسته از روان شناسان
 ديدگاه يکساني دارند و قائل به تجرد روح مي باشند.

  شناسي مرگ.قرآن، تجرد روح، روانها: كليدواژه
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 مقدمه

اي است كه همواره ذهن بشر را به خود شناخت چيستي حقيقت انسان، بعد مادي و معنوي وجود انسان و كيفيت آن، مسئله

 همة اديان و بيشتر مکاتب بشري بر بعد روحاني انسان تأكيد دارند، اما اينکه حقيقت روح چيست؟ معطوف داشته است. تقريباً

 اي كه همواره مورد مناقشه بوده است.آيا اين روح، كيفيتي مادي دارد يا غيرمادي، مجرد است يا غيرمجرد، نکته

ر اصطالح فلسفي، به معناي ( و د69، ص 2ق، ج1430در لغت، به معناي برهنه شدن )مصطفوي، « تجرد»

مند ماده و ماية قبلي رود كه موجوديت آنها نيازدربارة اشيايي به كار مي« مادي»عاري بودن از صفات ماده است. واژة 

شود و از نظر استعمال، تقريباً معادل كلمة رود كه شامل خود ماده هم ميتري به كار ميباشد. گاهي در معناي عام

مجرد آن است كه جسم يا جزء جسم نباشد، پس جوهر مجرد جوهري است كه »سينا ابنيدگاه جسماني است. در د

(؛ در اين تعريف، تجرد عبارت است از: مفارقت از ماده 60ق، ص 1405سينا، )ابن« نه جسم دارد و نه جزء جسم است

كنند و اوصاف آن را ي(؛ يعني عالوه بر جسم، اموري كه در جسم حلول م200، ص1357و عاليق آن )گيالني، 

در معني غيرمادي و « مجرد»(. كاربرد واژة 167تا، ص پذيرند، از دايره تجرد خارج هستند )ميرداماد، بيمي

هاي اجسام است )مصباح، غيرجسماني است؛ يعني چيزي كه نه خودش جسم است و نه از قبيل صفات و ويژگي

رين مباحث، مسئلة تجرد آن است. اين مقاله، تالش دارد مسئلة ت(. دربارة روح، يکي از اساسي199، ص1، ج 1383

شناسي را مورد بررسي قرار دهد. اين مسئله و مسائل متعدد و گوناگون ديگري تجرد روح در نگاه قرآن و علم روان

تفسير ازجمله مسئلة معاد جسماني و روحاني، وحي و نزول آن از طريق فرشتة وحي، نيز تفاوت يا اشتراك توضيح و 

شناسي امروزي ضروري است. پرسش اصلي اين است كه آيا روح مجرد است يا غيرمجرد؟ اين مباحث و... در روان

 گيرد؟شناسي چگونه مورد بررسي قرار ميمسئلة تجرد روح در نگاه قرآن و علم روان

 الف. روح و تجرد آن در ديدگاه قرآن

مسائل معارف اسالمى است. بخشي از اين معارف به روح، اصالت ترين مسئله روح و بقاي آن پس از مرگ، از مهم

روح و استقالل آن از بدن و بقاي آن پس از مرگ اختصاص يافته است. آياتى كه به زندگى پس از مرگ اشاره 

ر داند. اينك به تعدادي از آيات، كه بكنند، دليل روشني است بر اينکه قرآن، روح را واقعيتى مستقل از بدن مىمى

 شود.تجرد روح داللت دارد، اشاره مي

 شهدا ابدي . حيات1

سَبيلِ اللَّهِ  وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في»ازجمله آيات قرآن، كه با صراحت بر بقاى روح و تجرد آن داللت دارد، دو آية 

سَبيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ ال  وَ التَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في»( و 169عمران: )آل« أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

( است كه مربوط به حيات شهيدان پس از مرگ است. خداوند در اين آيات، ساحت شهدا را از 154)بقره: « تَشْعُرُونَ
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، جايگاه شهيدان را در محضر «عند ربهم»با تعبير  داند. خداوندمرگ و فنا مبرا دانسته، آنان را شايستة مقام قرب خود مي

گنجد، بايد مجرد از جا و مکان باشد )جوادي است و در مکان نمي« التدركه االبصار»كند؛ خدايي كه خود تعيين مي

باشد. در اين (. بنابراين، نفس انسان كه شايستة چنين مقامي است، مجرد از ماده و احکام آن مي88، ص 1385آملي، 

آيه، براي روح مرگي تصور نشده است؛ چون روح پس از جدايي با جسم در قالب مثالي باقي خواهد ماند، تا قيامت فرارسد 

كند ، بر اين نکته تأكيد مياثناعشر تفسيرو براساس اعمال انسان در عالم برزخ، در راحتي يا عذاب خواهد بود. صاحب 

شوند و در بهشت عالم البي مثل اين بدن، كه آن را قالب مثال گويند، وارد ميكه ارواح پس از مفارقت ابدان دنيايى، در ق

نيز معتقد است:  عالمه طباطبائي(. 299، ص 2، ج1363عبدالعظيمي، باشند تا روز قيامت )حسيني شاهبرزخ متنعم مي

 ارد:اين آيه شريفه داللت بر زنده بودن انسان )روح انساني( پس از مردن تا قبل از قيامت د

شود و موجودى مجرد مثالى يا كند؛ يعنى نفسش از ماده مجرد ميانسان بعد از مردنش تجرد پيدا مى

تر از وجود گردد و مرتبه مثاليت و عقليت فوق مرتبه ماديت است، چون وجود، در آن دو قوىعقلى مى

اى دوباره يافتهملمادى است، با اين حال ديگر محال است چنين انسانى، يا بگويم، چنين نفس تكا

آيد كه چيزى بعد از فعليت به قوه و استعداد برگردد و اين محال است اسير ماده شود، وگرنه الزم مى

تر از وجود ساير انواع حيوانات است و محال است انسان برگردد و به نيز وجود انسان، وجودى قوى

أو  مجردا مثالياً فيعود موجوداً  المادةعن و اإلنسان بموته يتجرد بنفسه وسيله مسخ، حيوانى ديگر شود 

، و الوجود فيهما أقوى من الوجود المادي، فمن المحال أن تتعلق مرتبة المادة، و هاتان الرتبتان فوق عقلياً 

 بعد خروجه إلى الفعل، و هو محال القوةء إلى ، و إال لزم رجوع الشيثانياً  بالمادةالنفس بعد موتها 

 (.206، ص 1ق، ج1417)طباطبائي، 

، 3ق، ج1404داند )حسينى همدانى، نيز اين آيه را نشانة تجرد روح نسبت به جسم مي انوار درخشاننويسندة تفسير 

، معنى مجازى و باقى ماندن آثار زحمات و نام و نشان آنهاست. اما «حيات»اند كه مراد از (. برخي احتمال داده256ص 

خوردن شهيدان و سرور آنها از جهات زىشود؛ زيرا با ساير آيات قرآن كه دربارة روچنين معنايي از آيه استنباط نمي

(. البته ارواح مؤمنان و شهيدان، با ارواح 172، ص3، ج1374مختلف است، سازگاري ندارد )مکارم شيرازي و همکاران، 

 مندي از لذايذ و آالم در عالم برزخ است.غيرمؤمن از نظر تجرد تفاوتي ندارند. تنها اختالف ميان آنها در بهره

دارد. اين مخلوق برگزيده، با تمام « روح»وان موجود برگزيده، عالوه بر جسم، قدرت برتري به نام عنانسان به

« عالم برزخ»تواند از مرگ فرار كند و پس از قطع ارتباط با دنيا، انسان در عالمي به نام ، نميهاي وجوديپيچيدگي

يجه اعمال مشخص گردد. در اين حيات برزخي، افراد برد تا روز محشر و قيامت فرا رسد و نتبا جسم مثالي به سر مي

به دليل لطافتي است « جسم مثالي»و« عالم مثال»يا متنعم هستند و يا معذب تا آنکه قيامت برپا شود. طرح عنوان 

كه در اين جسم وجود دارد؛ زيرا اين جسم مثالي همان جسم مادي نيست، بلکه منظور از عالم مثال يا برزخ، عالمي 

 سو، به جوهر جسماني و از سوي ديگر، به جوهر عقلي شباهت دارد.روحاني و از جوهري كه ازيكاست 

 معتقد است: عالمه طباطبائي
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عالم مثال همچون عالم برزخي است ميان عقل مجرد و موجودات مادي. بنابراين، عالم مثال موجودي 

كل و عرض فعلي را داراست. است كه ماده نيست، لكن بعضي لوازم ماده بودن همچون مقدار، ش

انسان با جميع خصوصيات ذات و صفات و افعالش در عالم مثال موجود است، بدون آنكه اوصاف رذيله 

 (.29، ص 1371و افعال سيئه و لوازم نقصي و جهات عدمي با وي همراه باشند )طباطبائي، 

نيازمند كالبدي است كه در روح انسان چون مجرد است، براي ادامه مسير حركت خود در عالم برزخ، 

نام دارد. روح آدمي غير از بدن اوست و بدن تابع روح است و « جسم مثالي»آن قرار گيرد. اين كالبد 

شود، بلكه در حيطه قدرت خداوند محفوظ است تا روزي كه اجازه بازگشت روح با مردن متالشي نمي

دد و با همان خصوصياتي كه خداوند به بدن يافته و به سوي پروردگارش براي حساب و جزا برگر

 (.377، ص 16ق، ج1417سبحان از آن خبر داده، مبعوث شود )طباطبائي، 

 نکات اين آيه كه بر تجرد روح داللت دارد، عبارت است از:

اند، در اين دنيا به جاي كه جسم شهدا و كساني كه در راه خدا كشته شدهانسان غير از جسم، روح دارد. چنان -

 مانده و آنچه نزد خدا وجود دارد، تنها روح و نفس انساني است. پس روح امري مجرد است.

بسيارى از عوارض اين ماده گيرد كه از در اجساد لطيفى قرار مى ،از پايان زندگى اين جهان پسروح انسان  -

گويند كه نه بکلى مى «بدن مثالى»يا  «قالب مثالى» بر كنار است و چون از هر نظر شبيه اين جسم است، به آن پليد

، 14، ج1374 ،و همکاران )مکارم شيرازي مجرد است، و نه مادى محض، بلکه داراى يك نوع تجرد برزخى است

 )مجلسي، هاى دنيوى آنان استهايى شبيه بدنارواح مؤمنان )در برزخ( در بدن ،صادقامام بنا بر فرمايش  (322ص

 .(119، روايت 268، ص 6، ج 1394

 بر توقف التذاذشان تالم و و ادراك شودنمي فاني بدن، از بين رفتن است و با محسوس از جسم غير انسان -

 آنها ادراك و شوندمي برخودار آن از انسان اعمال براساس اينها نيست. خالي لذايذ و آالم از گاههيچ ندارد، پس بدن

 .«انساني روح» نام به جاودان و مجرد است روحي محتاج بلکه نيست، پذيرامکان جسماني بدن با فقط

 . مرگ، به معناي توفي2

أَجَلٍ  إِلى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرى قَضى كُ الَّتيمَنامِها فَيُمْسِ لَمْ تَمُتْ في اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حينَ مَوْتِها وَ الَّتي»

(. اين آيه نيز بر تجرد روح داللت دارد. خداوند در پاسخ منکران 42)زمر: « ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ مُسَمًّى إِنَّ في

كند. توفي به معناي گرفتن تمامي يك چيز است ي، معرفي م«توفي»دانستند، مرگ را معاد كه مرگ را نابودي مي

شود، خداوند مرگ را گرفتن تمام حقيقت و (. جسم انسان با مرگ متالشي مي184، ص7ق، ج1417)طباطبائي، 

كه جسم انسان با مرگ متالشي گويد. درحاليكند و از بازگشت آن به سوي خود سخن مينفس آدمي معرفي مي

جدايي روح و نفس انسان از جسم اوست، نه جزء آن است. انسان عالوه بر روح انساني، روح شود. اين امر بيانگر مي

ها را بر عهده نباتي و حيواني هم دارد. ازآنجاكه روح نباتي و روح حيواني، فقط وظيفة رشدونمو، حس و حركت انسان

 شود.است ميدارند و تجرد در آنها راه ندارد، تنها از روح حيواني در روز قيامت بازخو



  81 شناسيقرآن و روان از ديدگاه روح تجرد بررسي تطبيقي

 آمده است كه آدمى را دو روح است: منهج الصادقيندر تفسير 

آيد و چشم و گوش نيروى ديدن و شنيدن و به وسيله آن حس و حركت پديد مي ،يكى روح حيوانى

روح انساني است و آن جوهري ملكوتى، حقيقت  ،ديگر .كنندساير حواس قوت احساس پيدا مي

منزله مركب است از براى روح انسانى و قوام آن به بدن به ،روح حيوانى .انسانيت و گوهر آدميت است

بلكه محيط بر بدن و تعلق آن به بدن تعلق  ،كه تابع و قائم به بدن نيست ،برخالف روح انسانى .است

نفس حيوانى نيز  ،شودميرد و چراغ حيات بكلى منتفى ميهنگامى كه آدمى ميرو ازاين .تدبيري است

راكب و سوار فانى  ،چنان كه اگر مركب فانى و هالك شود .مانداما روح ملكوتى باقى مي، رودياز بين م

 (.102ـ101، ص 8، ج 1336 )كاشاني، گرددنمي

 كه: آمده است اثنا عشردر تفسير 

ست اين آيه، اشاره به نفس )روح انسانى( دارد كه عقل و تميز به آن متعلق است. در مقابل آن، روح حيوانى ا

گذارد، كند و روح او را باقى ميكه نفس و تحرك به آن قائم است، و خداوند در خواب نفس انسان را قبض مى

كند. پس زوال روح، مستلزم زوال نفس است و عكس اما به هنگام مرگ هم روح و هم نفس را قبض مي

نيز روح  الحديثسناح(. صاحب تفسير 249، ص11، ج 1363عبدالعظيمي، آن صادق نيست )حسيني شاه

شود، اما در وقت خواب، فقط روح را موجودي مستقل دانسته كه در وقت مرگ هر دو روح از بدن خارج مى

 (.298، ص9، ج 1377شود )قرشي، انسانى تحويل گرفته مى

 آيد:پس با دقت در اين آيه، نتايج زير به دست مي

گيرد؛ مرگ تنها براي جسم است و روح مرگ ندارد. خداوند هم به هنگام مرگ و خواب ارواح را تحويل مى -

شود؛ و اگر بنا باشد، بيدار بشود، روح او را دارد، او ديگر بيدار نمىاگر بنا باشد آدم در خواب بميرد، روح او را نگاه مى

 داشت. كند. اين كار تا وقت مرگ او ادامه خواهدرها مى

گيرد، نفس است. آنچه روح با نفس تفاوت دارد. آنچه را خداوند به طور كامل به هنگام خواب از انسان مي -

شود، روح است. انسان در خواب، حركت و تنفس دارد كه از مشخصات روح هستند هنگام مرگ از انسان گرفته مي

 شوند.و در خواب از انسان گرفته نمي

ها، ماية احتجاج قرار داد تا انسان دريابد كه ارواح پس از مرگ، چنين خواهند خداوند خواب ديدن را براي انسان -

شوند و با اراده خداوند، به هنگام برپايي قيامت به بود. ارواح پس از مرگ، همچون خواب ديدن از بدن خارج مي

 گردند. اين به دليل تجرد روح است.ها بازميبدن

 مَن روح انساني. 3

 با ها،انسان حقيقت (،11)سجده: « رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلى»با توجه به آيه 

 و است وابسته انساني روح به هاانسان حقيقت ازآنجاكه شود.مي تبديل خاك به جسم تنها و رودنمي بين از مرگ

 نيز طباطبائي عالمه شود.مي گذاشته فرشتگان نزد قيامت روز تا امانت رسم به مرگ هنگام ناميراست، و مجرد روح،
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در نظر ايشان،  داند.آدمي مي روح را انسان حقيقت مرگ، از پس انسان زندگاني استمرار و حركتي سِير لحاظ با

 ، همان«من»يا  انسان، حقيقت كه دارد داللت اين امر بر ،«رُوحَکُم يَتَوَفَّى» نکردن استفاده و «يَتَوَفَّيکُم»كارگيري به

 (.129، ص 7ق، ج 1417است )طباطبائي،  انسانى روح

 بدن از غير آدمى روح نتيجه، است. در مجرد امري چون شود؛نمي تحول دستخوش هرگز انسان، روح

 اجازه كه روزى تا است محفوظ خداوند قدرت حيطه در مرگ از پس روح است؛ روح تابع بدن اوست.

 و كندمى داللت نفس تجرد بر كه است قرآنى آيات ترينروشن از آيه، بيابد. اين بدن به بازگشت

 .(252، ص16آن )همان، ج  حاالت از حالى يا آن جزو نه است، بدن از غير نفس اينكه

شود. هر انساني در اين درك و مشاهده تعبير مي« من»يابد كه از آن به انسان در خود، معنا و حقيقتي را مي

ها، در اين درك مساوي هستند. به راستي اين من، كجاي مانند ديگران است؛ يعني من و تمامي انسان

در نزد من « من»يك از اعضاي بدن محسوس نيست، ولي دائمًا بدن قرار دارد؟ به طور قطع، در هيچ

غير از بدن است، نه همه آن و نه جزئي از آن و نه خاصيتي از خواص  «روح»حاضر است. بنابراين، نفس 

يك از اين احكام را كنيم، هيچمشاهده مي« من»آن؛ زيرا مفروض اين است آن چيزي كه در خود، به نام 

 (.362، ص 1وجه مادي نيست )ر.ك: همان، ج هيچپذيرد. بنابراين، نفس )روح( بهنمي

، كه به معناي دريافت كامل و قبض كردن روح است، به «يتوفاكم»با مددگيري از كلمه ، اهلل مکارم شيرازيآيت

پردازد و معتقد است: روحي كه نزد فرشتگان به رسم امانت گذاشته شده، روحي است مجرد اثبات و استقالل روح مي

، بر آن يني همدانيحس(. 135، ص17، ج1374و شخصيت هر انساني در گرو آن است )مکارم شيرازي و همکاران، 

تبع و در است كه بشر صاحب جسم و روح است. هر دو تحت نظر و در قلمرو و واليت اوست، ولى بدن عنصرى به

 تحت نظر عزرائيل و اعوان او خواهد بود.  پرتو روح

ا روح، پس از جدايي از بدن عنصرى، با روح قدسيه الهى، عزرائيل و اعوان او اتصال و ارتباط دارد؛ زير

كه نفوس جزئى بشرى از پرتو و قواى نفس كليه الهيه است و پيوسته با آن ارتباط دارد و هنگامى

عالقه روح از بدن عنصرى قطع شود، به عالم نفس كليه الهيه در نظام كلى اتصال و ارتباط خواهد 

صى با بدن عنصرى الموت و اعوان او، ارتباط خايافت. ارواح از نظر تجرد و ارتباط با نفوس قدسيه ملك

هاى مثالى به سر خود و يا خاك بدن خود خواهند داشت. ارواح اهل ايمان، در سعه و سرور و نعمت

، 13ق، ج 1404برند و ارواح پليد كفار در ضيق و آتش حسرت روانى خواهند بود )حسينى همدانى، مي

 (.25ـ23ص 

ن، وصف و حالت نيست؛ زيرا در غير اين صورت خروج شود كه روح و نفس براي انسابا دقت در اين آيه، مشخص مي

معنا خواهد شدن و زندگي پس از مرگ، كه از ضروريات دين است، بي موصوف خواهد بود و تنعم و عذابنفس از بدن، بي

و ها شود، اگر مادى يا جزئى از جسم انسان باشد، بايد ويژگيتعبير مى« من»بود. روح و روان انسان، كه از آن به 

هاى عمومى ماده را ندارد. پس وجود آن از سنخ و جنس يك از ويژگىكه هيچهاى ماده را داشته باشد. درحالىنيازمندى

موجود مادى نيست. در ميان موجودات مادى، بايد بين ظرف و مظروف تناسب باشد و وجودِ بزرگتر در ظرف كوچکتر جاى 
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زرگتر از خود، علم دارد و صورت تمام آنها، با همان وسعت و گستردگى واقعى گيرد، اما انسان به بسيارى از موجودات بنمى

 كند.نزد او حاضر است. اين ظرف، همان روح انسان است كه به وسيله مغز و اعصاب و ديدگان، كسب علم مى

شادي  اند. اما روح و آثار آن مثل دوستى، دشمنى، غم،گيرىكاركردها و آثار موجودات مادى، قابل اندازه

شود، حتى هاى مادى مىتوان اندازه گرفت. گذشت زمان، موجب فرسوده شدن پديدهو... را نمى

انداز يك واقعيت، كه در روح و جان هاى مغز و اعصاب نيز در حال كهنه و نوشدن هستند، اما چشمسلول

 (.260و42، ص 8، ج 1368شود )صدرالمتألهين، ما نقش بسته است، هرگز كهنه و دگرگون نمى

 انسان در الهي روح . دميدن4

(، به حقيقت روح اشاره دارد؛ روحي مستقل و 72)ص: « فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي»آية 

مجرد كه حيات، قدرت و علم دارد و از عالم امر و ايجاد نشئت گرفته است. اين روح، از صفات و احوال سرچشمه 

، اضافة روح آدم به خداوند را دليل شرافت و كرامت آن دانسته، صدرالمتألهين گيرد؛ زيرا از سنخ مادي نيست.نمي

(. 42، ص8، ج 1368كند )صدرالمتألهين، معتقد است: اين اضافه، بر تنزه انسان از عالم جسم و جسمانيات داللت مي

، به «تسويه»نهاده است.  ، و نفخ روح تمايز«تسويه»افزون بر اين، خداوند در اشاره به مراحل آفرينش انسان بين 

معناي آفرينش اجزا و اعضا و تعديل مزاج، بر مراحل جسماني آفرينش انسان داللت دارد و دميدن روحي، كه به خدا 

(. اين آيه، بر همة نفوس داللت 46ق، ص 1406كند )فخررازي، منتسب است، بر مرحلة تجرد انسان داللت مي

شده به شود كه روح دميدهخن به ميان آمده است. از آيات شريفه استنباط ميكند؛ چراكه از خلق مطلق آدميان سمي

 ها، از عالم امر و مجرد؛ يعني همان روح انساني است كه به بدن تعلق گرفته است.انسان

 كه حال يعني است؛ شده واقع روح نفخ و تسويه فرع و نتيجه امر، اين است. وقوع ماده از و امر «فقعوا» عبارت»

 رسد،مي نظر به (.236، ص 12ق، ج 1417)طباطبائي، « كنيد سجده او بر مالئکه شما دميدم، آن در خودم روح از

 حضرت آدم آفرينش به مربوط خلقت، سير در و زماني لحاظ به روح آفرينينقش نخستين قرآن، آيات ظاهر براساس

قرآن  تعبير مطابق گرديده، تسويه و يافته كمال جسدي در روحه شدن دميد و نفخ كريمه، مسئله آية باشد. درمي

 آغاز مرحله در را خود نقش كه است قرآن نگاه از آفرينش، نظام در روح گريجلوه نخستين اين .است منعکس شده

 آيد:كند. بنابراين، از اين آيات نتايج زير به دست ميمي ايفا انسان نوع خلقت

 روح است؛ كرده هبوط خويش علوي مقام از و شده ساكن دنيا اين در رباني نفخ به و است بدن از روح، غير -

 است. باقي آن فناي از پس و بدن از مستقل

 آنهاست. جسم خلق و آفرينش مراحل طي از پس ها،انسان جسماني بدن به روح تعلق -

 نيست؛ ماديات و ماده بر متوقف كه است وجودي يعني آيد؛مي وجود به خدا امر طريق از تنها كه است حقيقتي روح -

 شود.مي ثابت قرآن نظر از روح تجرد احتمال، اين طبق پس .گرددمي موجود الهي امر با فقط كه است ديگري سنخ از



84    ، 1400، تابستان 54سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

 امر عالم از . روح5

(، ازجمله آياتي است كه به صراحت 85)اسراء: « يالًوَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إاِلَّ قَل»آية 

مورد « روح»در اين آيه، گرچه روح مطلق آمده، اما بنا بر قرائن، مراد از »داللت دارد بر اينکه مراد از روح، روح انساني است. 

)حسيني، « به كار رفته است سؤال، روح انساني است. بنا بر عقيده بيشتر مفسران در اين آيه، روح به معناي روان و عامل حيات

شده دربارة روح در اين آيه، پرسش از حقيقت روحي است كه در ، پرسش مطرحطباطبائي عالمه(. از ديدگاه 20، ص1364

كنندة حقيقت روح است كه در همة مظاهر كالم خدا به كار رفته است؛ بدون اينکه روح خاصي موردنظر باشد و پاسخ هم بيان

 معتقد است: رآنالقغرايب(. نويسندة تفسير 198، ص 13ق، ج 1417و مصاديق روح وجود دارد )طباطبائي، 

رمز است به اينكه روح، جوهر مجرد بسيطي از امر رب است و به صرف امر « قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي»

« إنَّما أَمْرُهُ إذا أرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فََيكُونُ »پديد آمده است. در سورة يس آمده است: « كُنْ فَيَكُونُ »

باشد. از اينجا گويد: باش، پس ميدهد هنگامي كه روح را اراده كند، به او ميمي( كه نتيجه 81)يس: 

اند و متفاوت با اعراض وابسته شود كه روح متفاوت از جسم است كه متوقف بر ماده و مدتدانسته مي

ق، 1416به اجسام است. روح بسيط محض است، وگرنه به انضمام اجزايش وابسته بود )نيشابوري، 

 (.381 ، ص4ج

دانند. مفسران، اين عالم را به ، تجرد روح را مضمون اين آيه ميجوادي آملي اهللآيتو  عالمه طباطبائياي مانند عده

 اند. جنبةمجرد و جسماني براي انسان قائل شده اند و با توجه به اين دو عالم، دو جنبةعالم امر و خلق تقسيم كرده

جسماني، به عالم خلق تعلق دارد. آنها عالم خلق را منطبق بر زمان و مکان  جنبةمجرد و روحاني، به عالم امر و 

كن »صورت تدريجي است و علل و اسباب دارد. در نتيجه، در چنين عالمي فرمان  دانند كه مسير تکامل در آن، بهمي

کامل در آن تدريجي نيست، بلکه گيرد، اما در عالم امر، موجودات با خداوند در ارتباطند و مسير تصورت نمي« فيکون

آني و بدون اسباب مادي است. به عبارت ديگر، خداوند كار خود را به دو بخش تقسيم كرده است: بخشي از كارها را 

دهد. مانند آفرينش نظام كيهاني كه قرآن درباره زمان آن، مند انجام ميكه مربوط به طبيعت است، به صورت زمان

كن »اصطالح، با گردد و به. بخش دوم، اموري مجرد از زمان است كه به عالم امر بازميگويداز شش روز سخن مي

 (.53، ص 14، ج1379يابد)جوادي آملي، تحقق مي« فيکون

 نويسند:عالمه طباطبائي مي

آيد؛ يعني وجودي است كه متوقف بر ماده و روح حقيقتي است كه تنها از طريق امر خدا به وجود مي

گردد. پس طبق اين احتمال، تجرد و از سنخ ديگري است كه فقط با امر الهي موجود مي ماديات نيست

 (.208، ص 13ق، ج1417شود )طباطبائي، روح از نظر قرآن ثابت مي

 ديگرگونه . آفرينشي6

قَرارٍ مَكينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا  يوَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ طينٍ، ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً ف» آيه در خداوند

-12)مؤمنون: «  اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَالْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ
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 اشاره وجود از ديگر نحوي به آورده، پديد ديگري آفرينش در را او كند. سپسمي اشاره انسان آفرينش مراحل (، به14

اند، جسم به قائم وجودي صور همة كه هاييهگون است؛ متفاوت گذشته انسان بر پيشين كه هايگونه با ذاتاً كه كندمي

 (.304، ص1354است )صدرالمتألهين،  خداوند ذات به قائم خورشيد، به نور قيام همانند اخير، گونة كهدرحالي

 است: معتقد طباطبائي عالمه

 كامالً  انسان، پيدايش از مرحله اين كه دارد داللت مطلب اين بر انشا، به خلق از آيه اين در سياق تغيير
 در انسان آنهاست. همانند نه و پيشين مراحل عين نه كه ايمرحله يعني است؛ قبلي مراحل از متفاوت
 مغاير خواص، و صفات و ذات در مرحله، اين در كهداشت، درحالي را آن خواص و ماده سابق، مراحل

 .(20، ص 15ق، ج1417است )طباطبائي،  پيشين مراحل با

 باشد؛ جسماني تواندنمي كه گويدمي سخن انسان جسماني جنبه تکامل از پس ديگري آفرينش از روشنيبه آيه، اين
 جديدي خلق جسم، براي مرحله اين در خداوند است. شده استفاده «انشانا» تعبير از و است دميدن از سخن چراكه

 د.كر ايجاد «روح» نام به
، ص 15كند )همان، جشود كه صدر آيات، آفرينش تدريجي مادي انسان را وصف مياز سياق آيات، روشن مي

كند كه با نوع آفرينش اره دارد، آفرينش ديگري را بيان مي( و در ذيل آيه، كه به پيدايش روح يا شعور و اراده اش23
(. اين اختالف تعبير، خود شاهدي است بر اينکه خلق آخر از سنخ ديگري 20، ص1369قبلي مغاير است )طباطبائي، 

 درباره مراحل آفرينش انسان معتقد است:  حسيني تهرانيتواند مادي باشد، بلکه مجرد است. است كه نمي

خداوند انسان را از گل خالص آفريد؛ پس حدوث انسان از گل شروع شده و آن جسم است و پس از 
آفرينش او از گل، انسان گلى را نطفه نمود... يعنى جسمى به جسم ديگر تبديل شده است و پس از آن 

ديگر شده  شده آفريد؛ در اينجا نيز جسمى تبديل به جسمگوشت جويدهنطفه را به شكل علقه يعنى پاره
است و پس از آن علقه را مضغه آفريد. در اينجا نيز جسمى تبديل به جسم ديگر گرديده است و پس از 
آن مضغه را استخوان آفريد. در اينجا نيز جسمى تبديل به جسم ديگر شده است و چون خداوند روى 

ود؛ يعنى اين انسان انسان را تبديل به خلقت ديگرى نم استخوان گوشت پوشانيد، در اين حال اين
ثُمَّ » جسمي را روحانى كرد. حقيقت و روح اين اجسام، تبديل به نفس ناطقه انسانى گرديد. پس در

 (. 125تا، صگردد )حسيني تهراني، بيرود و به نفس مجرد تبديل مي، ماده كنار مي«أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ

د: ابتدا خلقت جسم و سپس، آفرينش روح انسان. از مجموع آيات اين آيه به دوساحتي بودن خلقت انسان اشاره دار
گردد يواردشده دربارة خلقت انسان، وجود و استقالل روح و مركب بودن انسان از روح و جسم، به روشني استنباط م

كه ساحت هريك با ديگري متفاوت است. قرآن مرحله دميده شدن روح را در پايان مرحله پوشاندن گوشت بر 
كند. در نتيجه، بدون تحقق مرحله دوم آفرينش، ها، كه پس از مراحل نطفه، علقه و مضغه است، معرفي ميخواناست

 رو آيه اشاره به اهميت نقش و جايگاه دميده شدن روح دارد.وجود يافتن انسان محقق نخواهد شد. ازاين

 شناسيب. روح و تجرد آن در روان

اند. از ديدگاه هاي اخير، بيش از گذشته به مسئلة روح توجه كردهغربي در سده شناسانفالسفه، انديشمندان و روان
شناسي اساساً نسبتي با تعريف انسان و روان انسان ندارد؛ چراكه هيچ علمي موضوع خود را تعريف برخي مکاتب، روان
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شناسي نيز يرد. مکاتب روانپذعنوان اصل موضوعي ميگيرد و بهكند، بلکه موضوع خود را از علمي فرادست مينمي
تحليل علمي فرايندهاي »شناسي عبارت است از: اند. روانتعريف انسان و روان او را از مکاتب گوناگون فلسفي گرفته

 (.6، ص1374)استوتزل، « هاي حافظه آدمي به منظور درك رفتار ويذهني و ساخت

دهد. فالسفه، به بحث روان و مورد مطالعه قرار مي هاي رواني راشناسي امروز، نمودهاي رفتاري و پديدهروان

كنند. كنند و براي نفس قوايي فرض ميعنوان جوهري مستقل از بدن ثابت ميترجيحاً وجود نفس پرداخته و آن را به

ت شناسي جديد، به حاالبنابراين، تعريف و توصيف نفس و قواي آن و اثبات وجود آن، در قلمرو فالسفه است. اما روان

جمالي و پردازد و به اثبات نفس و قواي آن نظري ندارد )بنيرواني انسان يا به تعبير قدما، به كيفيات نفساني مي

 (.16، ص 1395احدي، 

اند طوركلي روح را انکار كرده، و اصالت را به بدن دادهشناسان دربارة روح، سه ديدگاه متفاوت دارند: گروهي بهروان

، معتقدند كه روح و بدن انگاري(. گروه دوم، وجود روح را انکار نکرده، بلکه منکر تجرد روح شدههگرايي يا يگان)وحدت

پژوهان، به روح مجرد، انگاري(. گروه سوم، همانند قرآندهند )ثنويت يا دوگانهبه صورت موازي به فعاليت خود ادامه مي

 پردازيم.هريك از اين مکاتب، دربارة روح و تجرد آن ميانگاري(. در ادامه، به نظر گانهجسم و نفس معتقدند )سه

 نگاري(اگرايي )يگانه. وحدت1

از ديرباز اين پرسش كه انسان جسمي است متناهي يا فراتر از آن، ذهن انديشمندان را به خود مشغول داشته است. 

غربي قرار گرفته، اما آنچه محل شناسان تقسيم انسان به ذهن )روح( و بدن )جسم(، مورد قبول فالسفه و روان

 اختالف است، چگونگي ارتباط ذهن با بدن است.

اهميت هاي نافرجام براي مشكل ذهن و بدن، به انكار وجود يا به نوعي كوچك و بيحلبسياري از راه

يابد. با در نظر داشتن توفيقات علوم فيزيكي، تعجبي شمردن موقعيت يكي از اين دو نوع، خاتمه مي

هاي ذهني را تنزل رد كه در اين مرحله از رشد فكري خود، وسوسه شويم تا مرتبه و شأن هويتندا

گرايانه، كه اخيراً درباره ذهن رايج شده است، مثل رفتارگرايي، دهيم. بنابراين، بسياري از مفاهيم ماده

ضمناً، وجود هرگونه گيرند كه صريحاً يا كاركردگرايي و فيزيكاليسم، سرانجام در اين وضعيت قرار مي

 (.22، ص 1382كنند )سرل، شيئي را مانند ذهن انكار مي

(. در اين نگاه، 113، ص 1387گرايانه، اصالت با جسم است و انسان مستقل از جسم وجود ندارد )ايزدي، در رويکرد وحدت

ها وجود داشته باشد، وجود تجربههاي انسان وجود ندارد و راه ديگري براي دانستن چيزي كه جدا از ذهن جدا از برداشت

(. به عبارت ديگر، هيچ 49، ص 1395هاي اوست )الندين، ها و انديشهندارد. تنها چيزي كه براي انسان باقي است، برداشت

تواند وجود داشته باشد و هريك از كاركردهاي بدن، كه مغز در آن دخالت ندارد، صرفاً فعاليت ذهني بدون دخالت مغز، نمي

« ذهن بر حسب كاركردهاي مغز بايد تعريف شود»معتقد است:  پير كابانيستر بدن است. ردهاي ماشيني اجزاي پايينكارك

توان به صورت مادي تعبير كرد. از نظر آنها، (. در اين رويکرد، انسان يك ماشين است و ذهن را مي150)همان، ص 
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ها فتار آدمي است؛ يعني كردارها و گفتارهاي انسان، اعم از آموختهاي از علوم طبيعي با موضوع مطالعة رشناسي رشتهروان»

اي كامالً عيني و آزمايشي از علوم طبيعي است. اين رو شاخه(. ازاين36، ص1، ج1377)هيلگارد و ديگران، « هايا ناآموخته

جسم، است تا قابليت مشاهده  گنجد؛ چراكه روح نهشود كه وجود روح و تجردش در آن نميگرايي منجر ميباور، به مادي

 گيري داشته باشد و نه قابليت آزمايش دارد. بنابراين، روح هيچ نقشي ندارد.و اندازه

گونه كه خداباوران امروزي شناسان علمي )رفتارگرايان(، تأكيد دارند افزون بر تعاريف قديمي، روح مسلماً، آنروان

توانند گرايان مياي ماوراء طبيعت است و تنها فراطبيعت، بلکه مسئلهبه آن معتقدند، ماهيتي فيزيکي و طبيعي ندارد

گرايان، روح تنها به دليل ماوراءطبيعي بودنش، از ارزش به وجود چنين چيزي اعتقاد داشته باشند؛ يعني از ديد طبيعت

سو، معتقدند خداباوران ازيكاي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه علمي و فلسفي برخوردار نخواهد بود. اما مسئله

كنند اي غيرمادي است و از سوي ديگر، در بدن انسان جاي دارد؛ يعني روح را در مکان و قالبي تعريف ميروح پديده

چيز « درون»تواند كه تناقضي آشکار با مسئلة تجرد روح دارد. چيزي كه حالتي طبيعي و مادي نداشته باشد، نمي

 ز طبيعي و يا مادي ديگري( قرار گيرد.ديگري )يا حداقل درون چي

نکتة ديگر اينکه اگر انسان فقط همين جسم است، پس انتقال تجربه از فردي به فرد ديگر، چگونه ممکن است؟ با 

عامل اصلي كسب تجربه، ذهن »توان تجربه كسب كرد. اگر در پاسخ بگويند: بدن فيزيکي و جسماني صرف، نمي

گرايان، منکر ذهن هستند. دوم، آنها معتقدند: هيچ شويم: اول، بسياري از وحدترو ميبه، با دو مشکل اساسي رو«است

تنهايي قادر پذيرد. در پاسخ به آنان بايد گفت: مغز خود از عالم ماده است و بهفعاليت ذهني بدون دخالت مغز انجام نمي

، خلقتي باشد كه بتوانند عمل انتقال تجربه را به نيست كه عمل انتقال تجربه را انجام دهد، پس الزم است كه در انسان

 ها انجام دهد و آن فقط روح است و مغز آلتي است براي روح، البته روح مجرد.ساير انسان

 انگاري(. ثنويت )دوگانه2

امعه است ترين نظريه نزد عموم جترين ديدگاه نزد جامعة فلسفي و علمي غرب نيست، اما رايجانگاري، هرچند مقبولدوگانه

دارترين اديان جهان جاي دارد. اين نظريه در بيشتر تاريخ غرب، نظرية غالب دربارة ذهن بوده است. و عميقاً در بطن پرطرف

گيرد؛ اما همة آنها در اين نکته مشتركند كه سرشت ذاتي هوش آگاه، چيزي اين رويکرد، چندين نظرية متفاوت را دربر مي

، 1386ماند )چرچلند، ابد، وراي حيطة علومي مانند فيزيك، نوروفيزيولوژي و علوم كامپيوتر مي غيرفيزيکي است؛ امري كه تا

(. در اين رويکرد، رويدادهاي مادي و ذهني، هر دو وجود دارند. دغدغه اصلي اين گروه، توصيف چگونگي ارتباط 24ص

كنون، فيلسوفان بسياري حقيقت انسان را با نوعي رويدادهاي ذهني و مادي و در واقع، رابطة ذهن و بدن است. از گذشته تا

كنند: جهاني دانند كه در جهاني كه اساساً فيزيکي است، زندگي مياند. آنها، آدميان را موجوداتي ميثنويت تفسير كرده

ين جوهر، گرفته از ذرات مادي و قوانين فيزيکي حاكم بر آن، اما خود، جوهري دارد كه از سنخ امور يادشده نيست. الشک

هاي بدني ندارد، همانند بدن، به فعاليت خود شود. در اين ديدگاه روح وجود دارد، اما كاري به فعاليتنفس يا روح ناميده مي
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هاي گذارند و حالتهاي ذهني، بر فرايندهاي بدني تأثير نميرود. حالتدهد و با مرگ، به همراه بدن از بين ميادامه مي

هاي متفاوت يك جوهرند. در اين ديدگاه، انسان كنند. آنها صرفاً جنبهاي ذهني تغييري ايجاد نميهجسماني هم در حالت

توان از هم جدا كرد. در اين نظريه، روح و بدن دو جنبه از يك يفقط يك جنبه از خدا يا طبيعت است و ذهن و بدن را نم

نگري گرايي )كارگردگريي( و توازيرد، دو نظرية تعاملحقيقت است كه هر دو جنبه، وحدت بنيادي دارند. اساس اين رويک

 پردازيم.گرايي( است كه به تبيين آنها مي)ساخت

 گرايي )كارگردگرايي(تعامل

تر وجوي توضيح فرايندهاي ذهني، به روشي دقيقكاركردگرايي در واكنش به ساختارگرايي شکل گرفت و در جست

ناصر هشياري، بر هدف و منظور هشياري و رفتار تمركز دارد. اين رويکرد، مندتر است و به جاي تمركز بر عو نظام

صورت متقابل است. مطابق اين ديدگاه، به تعامل ذهن و بدن معتقد است. به عبارت ديگر، تأثير اين دو بر هم به

 تواند سرآغاز رفتار باشد.ذهن مي

شناسان، همچون مستقيم است. اين گروه از رواناي نظريه اول. براساس اين نظريه، رابطه ذهن با بدن رابطه

معتقدند: روان و بدن بر يکديگر تأثير متقابل دارند. آنها روح و بدن انسان را  مك دوگالو  ويليام جيمز، رنه دكارت

گسترده و بدن از ماده گسترده است )شکركن و دانند. روح از ماده نااي مستقيم ميداراي جوهر متفاوت با رابطه

گرايان، در اعتقاد به تمايز كلي روان و بدن، بر يك باور نيستند و در مورد (. تمام تعامل41، ص 1، ج1369کاران، هم

(. 159، ص 1356اي به تأثير متقابل اين دو ساحت در يکديگر قائلند )بزرگمهر، ماهيت روان نظر يکساني ندارند: عده

دانند و معتقدند: روان و بدن دو جوهر مستقل و مجزا هستند و با وجود ياي ديگر تأثير روان بر بدن را بيشتر ماما عده

شمارند. آنها بر اين باورند كه روان تفاوت دانند نه قديم، از ابتدا آن را مجرد مياينکه روان را موجودي حادث مي

به دليل اينکه در ذات خود اساسي با بدن دارد. بنابراين، تركيب اين دو، تركيبي انضمامي است. اين نظريه، نفس را 

داند. البته تمايز نفس از بدن، تمايز وجودي كامالً مستقل از بدن است، قابل مردن ندانسته و آن را جاويدان و ناميرا مي

(. با وجود اين، بايد دقت كرد كه 268ـ264، ص 1376است و در عمل، نفس چندان از بدن متمايز نيست )صانعي، 

كه آن دو كامالً باهم متفاوتند؟ اگر بين نفس و بدن تباين وجود افتد؛ درحاليچگونه اتفاق مياتحاد بين نفس و بدن 

داشته باشد، به اعتباري بودن آن خواهد انجاميد و اين در عمل غيرممکن است. اما اگر نفس هميشه ثابت باشد و 

 شود؟هيچ رشد و كمالي نداشته باشد، تعالي انسان چگونه توجيه مي

دوم. انسان از بدن و روح تشکيل شده است. پس موجودي دوگانه است؛ اما مجزا از هم. اين نوع روح، نظريه 

شود؛ نه در حيوانات. روح به خاطر نداشتن ماده كامالً ساده است؛ يعني از اجزاي ماده ها يافت ميفقط در انسان

معتقد است كه هدف نهايي روح،  سنت توماس (.35، ص 1395جسماني مثل بدن ساخته نشده است )الندين، 

 شناخت خدا و رابطه انسان با خداست و اعمال متعدد روح، بايد به وسيله بدن انجام شود. بنابراين:
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 فعال در جهان است.كاركرد روح كامالً از بدن جداست. روح جاودان است؛ يعني روح الهيات كه حاوي دانش فعال و نا -

 كند.اجتناب از درد است و در برابر موانع مقاومت مي وجوي خير وروح متحرك در جست -

كند: حس دروني )مانند تخيل، حافظه و ارزيابي(، حس كننده به دو شيوه عمل ميكننده يا ادراكروح حس -

 گانه(.بيروني )مانند حواس پنج

 (.36ـ روح نباتي، شامل تغذيه، رشد و توليدمثل است )همان، ص

گرايي( شناسي عناصر ذهني )ساختشناسي عمليات ذهني است كه در مقابل روانواقع روان شناسي كاركردي، درروان

كند؟ چه چيزي انجام داده گيرد. وظيفة اصلي كاركردگرايي، فهم اين مسئله است كه فرايند ذهني، چگونه عمل ميقرار مي

هاي محيطي نيازهاي ارگانيسم و ضرورت دهد؟ با چنين نگاهي، هشياري در مقام واسطي ميانو تحت چه شرايطي رخ مي

كند. از نگاه پيروان كاركردگرايي، تمايزي ميان ذهن و بدن وجود ندارد. در واقع، ذهن و بدن جوهرهاي متفاوتي عمل مي

(. كاركردگرايي، در قالب تحقيق دربارة رفتار 214، ص 1386كنند )شولتز و شولتز، نيستند، بلکه از نظمي يکسان تبعيت مي

مانده ذهني و ديوانگان تبديل شد كه هايي همچون مطالعه كودكان عقبشناسي در حوزهانسان، به بخش مهمي از روان

دانند و معتقد به تعامل ذهن و گرايي مورد غفلت واقع شده بود. كاركردگرايان، روح را مستقل و مجزا از بدن ميدر ساخت

تواند سرآغاز رفتار باشد. آنان دانند. مطابق اين ديدگاه، ذهن ميهم را متقابل مي بدن هستند، به عبارت ديگر، تأثير اين دو بر

 براي روح، كاركرد جدا از بدن متصورند و اعتقادي به تجرد روح ندارند.

 گرايي(نگري )ساختتوازي

هاي هاي پديدهگرايان، عمليات و فرايند گرايي عبارت است از: تحليل ساختارهاي ذهني. كانون توجه ساختساخت

شود. هشيار است. در اين رويکرد، تجربه محيطي به طور همزمان موجب پديد آمدن رويداد ذهني و پاسخ جسماني مي

 باره وجود دارد:هرچند كه هر دو كامالً مستقل هستند. چند نظريه در اين

کديگر ندارند، بلکه فقط به موازات هاي ذهني و بدني مستقل بوده و هيچ تأثير بر ياساس، فعاليتنظريه اول. براين

يابند. اين نظريه، وجود دو قلمرو رواني هايي از هر دو قسم پديدار، به موازات و مقارن يکديگر وقوع ميهم بوده و سلسله

كنند و بر يکديگر تأثير پذيرد كه آن دو، به طور مستقل عمل ميكند و مييا ذهني و مادي يا فيزيکي را فرض مي

گيرد )هنريك و ياند و وقايع يك قلمرو به موازات وقايع قلمرو، ديگر انجام مبستهرند. با وجود اين، كامالً همگذانمي

(. براساس اين نظريه، شواهد فراواني وجود دارد كه هرگاه امري در ذهن شخص روي دهد، 34، ص 1380همکاران، 

باشد. براي نمونه، بسته با حالتي رواني مير رويداد جسماني همآيد و در مقابل، هرويداد متناظري در مغز او به وجود مي

آيد. شود، به موازات آن، حالتي رواني كه همان احساس درد است نيز پديد مياي به بدن وارد ميهنگامي كه صدمه

 باشند. شوند، بدون اينکه رابطه علّي داشتهيكه اين دو پديده مختلف، تنها به موازات يکديگر حاصل مدرحالي

پوشاند، اما كامالً از آن جداست. رابطة روح با بدن، نظريه دوم. در اين نظريه، روح غيرمادي است و بدن را مي

موازي است؛ يعني با بدن آميخته نيست، بلکه در كنار آن قرار دارد. روح وجود مستقلي دارد، با بدن و چيزهاي 
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اي شود. مطابق اين نظريه، روح جوهر يا مادهروح به بدن نازل ميجسماني ديگر متفاوت است و ذات يگانه، از طريق 

تواند انجام دهد: درك دنيا، انديشيدن مندي و مجزا از بدن وجود دارد و چند فعاليت را مياست كه بدون توجه به مکان

 (.32، ص1395درباره آنچه معلوم است و تأمل ناب )الندين، 

ان چيزي جز ماشين نيست كه مانند ساعت به شيوه مکانيکي فعاليت دارد. با نظريه سوم. در اين نظريه، ذهن انس

رو ذهن كامالً دهد. ازاينكند و با نيروهاي فيزيکي دروني، حركت خود را ادامه مينيروهاي فيزيکي بيروني شروع به كار مي

دهد و قادر نيست آزادانه و از پاسخ مي هاكند. فرد تنها به اين محركجنبة انفعالي دارد و از طريق محرك خارجي عمل مي

عنوان آزادي اراده وجود ندارد. به (. بنابراين، چيزي به39، ص1، ج1369كند )شکركن و همکاران، روي اراده عمل

 توان چگونگي عملکرد روح و تجرد آن را ثابت كرد.توان وجود روح را اثبات كرد، اما نميرسد، با اين نظريه مينظرمي

پذيرند و تا حدودي به روحانيت عنوان وجودي مستقل ميانگاري، اگرچه روح را بهگانهرسد، در مکتب دومي به نظر

طوركلي منکر تجرد روح هستند. اين گروه معتقدند: روح و بدن دو لبة يك قيچي هستند كه در كنند، اما بهآن اشاره مي

انگاري، هيچ جوهري وراي مغز نيست، اما رند. براساس دوگانهتنهايي كاربردي نداشوند و هريك بهكنار هم كامل مي

اي از خواص است كه هيچ شيء فيزيکي ديگري، واجد آنها نيست. به عبارت ديگر، اين خواص ويژه مغز داراي مجموعه

تن و... اند، نه خود مغز. خواص مزبور عبارتند از: درد داشتن، احساس رنگ، انديشيدن، ميل داشمغزند كه غيرفيزيکي

توان آنها را در قالب مفاهيم متعارف علوم فيزيکي ها، اين است كه هرگز نمياين ويژگي« غيرفيزيکي بودن»مقصود از 

 شود:(. اين مکتب، منتقداني دارد كه به مواردي از نقد آنان اشاره مي28ـ26تبيين كرد )همان، ص 

يابيم كه اين گروه، بدن را سد، اما با كمي تأمل درميرانگاران درست به نظر ميگانهدر نگاه اول، نظريه دو

دانند. اوالً، بايد دانست بدن، بدون روح هيچ ارزشي ندارد و قوام بدن، به قوام روح بستگي دارد. تر از روح ميباارزش

اده آملي، زاي از مراتب نفس است. در حقيقت بدن در نفس و روح است، نه اينکه روح در بدن باشد )حسنبدن، مرتبه

هاي آن است. ثانياً، (؛ زيرا نفس و روح، داراي جامعيت و قوت وجودي است كه بدن شعاعي از شعاع218، ص1371

دانند و در هر صورت، دانند و گروهي اندك آن را جسم لطيف ميداران اين ديدگاه، روح را مادي ميبسياري از طرف

يکرد، تقسيم انسان به ذهن و بدن، امري نادرست است و بايد به وحدت دهند. ثالثاً، در اين رورأي به تجرد روح نمي

حلي در اين خصوص ارائه انگاران براي بدن و نفس، هيچ وحدتي قائل نشدند يا حداقل راهانسان توجه كرد. دوگانه

 دهند.نکردند. همچنين دربارة تأثيرپذيري نفس با بدن و بالعکس، روش خاص و روشني ارائه نمي

 انگاريگانهه. س3

شناسند كه سه بعد دارد: جسم، روح و نفس. انسان را موجودي مي ويکتور فرانکلشناسان، همچون اين دسته از روان

آنها تالش دارند جاودانگي انسان را با گذشته او پيوند زنند. به عقيدة آنان، هرآنچه در گذشته محقق شده ماندگار، 

ـ فيزيکي است. در ماده غيرآلي، د يا مجموع تواناييابدي و جاويدان است. روح يك فراين هاي معين براي تعامل رواني 
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كه يکي از آنها ايگونهدهد، بهمقداري روح وجود دارد. مواد آلي از طريق تکامل، درجة باالتري از روح را پرورش مي

ري است و معتقد است كه حتي در باو، طرفدار روحمگ دوگاليابد. ترين شکل زندگي، به انسان تکامل مياز پست

(، نظر او با نظر الهيون در مورد روح متفاوت است. اين 142، ص 1395ماده غيرآلي، مقداري روح وجوددارد )الندين، 

هاي ما، همين كه به مرحله ها و حتي رنجها، تجربهها، خالقيتشناسان، بر اين باورند كه تمام تواناييعده از روان

تواند آنها را و عملي شدند، گذرا نيستند، بلکه به گذشته پيوسته و در آنجا موجودند. هيچ چيزي نه ميتحقق درآمدند 

از بين ببرد و نه تغيير دهد. زمان حال، مرز ابديت است. انسان براي جاودانه ماندن، بايد هر لحظه تصميم بگيرد، از 

با محقق ساختن، آن را به قلمروي امن و امان گذشته متصل شماري كه دارد، يکي را انتخاب كند، تا ميان امکانات بي

هاي جسماني و رواني، جنبة ديگري وجود دارد كه به مردان و زنان (. آنها معتقدند: غير از جنبه153سازد )همان، ص 

آموزد يهاي غلبه بر مشکالت را به آنها مسازد و راهپذير ميبخشد. آنها را مسئوليتآزادي مسئوليت و شأنيت مي

 (.156، ص 1372)اميل فرانکل، 

اگر انسان چيزي بيش از تركيب نباشد و ركن سومي وجود نداشته باشد كه به اين تركيب اتحاد 

ببخشد و آن را كامل كند، انسان با حيوان تفاوتي نخواهد داشت. اين ركن سوم، كه مقوم انسانيت 

مان روح يا خود است كه امروزه آن را بخشد، ههمتاي وجود را تعين ميانسان است و شكل بي

 (.174، ص1380نامند )هنريك و همكاران، مي« شخصيت»

، امور و مسائل «بعد رواني»از اين منظر، انسانيت حول محور روح بنا شده كه روكشي رواني ـ فيزيکي است. منظور از 

، هسته معنوي و كامالً «بعد روحاني»نظور از مربوط به سيستم عصبي است كه گاه خودآگاه و گاه ناخودآگاه هستند. اما م

هاي معنوي است. اين غيرمادي وجود انسان است كه خاستگاه ناخودآگاه دارد. به اين ترتيب، روح هسته و مركز فعاليت

كنندة يگانگي و تماميت انسان است. اين ديدگاه، عناصر اصلي ساحت روحاني هسته معنوي، كامالً شخصي و تضمين

داند. معنويت در اين ديدگاه، به معناي احساس مرتبط بودن با موجودي سه عنصر معنويت، آزادي و مسئوليت مي انسان را

تواند براي زندگي فرد معنا و هدفي فراهم سازد و در ساية آن متعالي و خارج از وجود شخصي است. موجودي كه مي

ت بدون در نظر گرفتن مضمون ديني، به كار رفته و فقط معنا، به آرامش و آسايش دروني برسد. در اين نظريه، معنوي

حاكي از امور كامالً انساني و غيرمشترك با ساير مخلوقات است. آزادي نيز در اين ديدگاه، در قلمرو برخورد با شرايط 

زاد نيست، شود؛ به اين معنا كه انسان موجودي است با ميدان آزادي محدود. او در انتخاب شرايط و عوامل، آتعريف مي

آورد. به وجود مي بلکه آزاد است در برخورد با شرايط چه واكنشي انتخاب كند. در اين ديدگاه، خود آزادي محدوديت

اساس، آزادي بايد در چارچوب مسئوليت قرار گيرد. در غير اين صورت، در معرض سقوط و انحطاط خواهد بود؛ زيرا براين

ها و رفتارهايي كه تند. ازآنجاكه انسان آزادي انتخاب دارد، در قبال انتخابآزادي و مسئوليت، دو روي يك سکه هس

(. باورمندان به اين نظريه، با اهميت دادن به روح، اصالت آن 39، ص 1372دهد، مسئول است )اميل فرانکل، انجام مي

كنند كه همه اند و صرفاً بيان ميتهاند؛ اما با وجود توجه به اين بعد متعالي، از مبدأ و مقصد آن سخني نگفرا پذيرفته



92    ، 1400، تابستان 54سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

اي پنهان دارند. دربارة غايت هستي انسان و جهان؛ يعني جهان آخرت نيز مطلبي ها، ذاتاً با يك موجود متعالي رابطهانسان

 تبيين تمايز دقيق ميان روان و روح و عدم ارائة گزارشي ازهاي ديگر اين نظريه، عدم به ميان نيامده است. از كاستي

 گانه است.تعامالت و تأثيرات متقابل ابعاد سه
 گويد:شود. او ميداران تجرد نفس محسوب مياز طرف دكارتدر فلسفة جديد، 

كنم(؛ ولي وجود بدن مشكوك است، پس كنم )فكر ميوجود نفس يقيني است، به دليل اينكه شك مي
جهت من تصوري متمايز و واضح از  گويد: از يكنفوس با ابدان يكي نيستند. به بيان ديگر، او مي

عنوان منزله يك چيز متفكر و ناممتد دارم و از جهت ديگر، تصوري متمايز از جسم، صرفاً بهخودم، به
توانم بدون چيزي ممتد و نامتفكر دارم. بر اين اساس، يقيني است كه من واقعاً از بدنم متمايزم و مي

است؛ يعني اشغال « امتداد داشتن مكاني»تي جوهر مادي، آن موجود باشم. به گفته دكارت، ويژگي ذا
است )هارت و « آگاه بودن»يا « فكر كردن»هاي ذاتي جوهر نفساني، كه ويژگيحجمي از فضا؛ درحالي

 (.13، ص 1381ديگران، 

تواند شناسي، ميانشناسان، در فلسفه و الهيات سنت فکري بسيار غني وجود دارد. روبايد توجه داشت مسائلي مورد توجه روان

هاي بيني، ازجمله فرضنهاي جهاشناسان بدون توجه به فرضرسد، اگر رواندر تعامل با فيلسوف نقش ايفا كند. به نظر مي

رو خواهد شد و اگر آن باورها و اعتقادات، به نحو صريح، جهت تأمل و هاي علمي با مانع روبهديني عمل كنند، پيشرفت فعاليت

در دسترس قرار گيرد، موجب تسهيل فرايند پيشرفت علمي خواهد بود. نکتة پاياني اينکه رابطة ميان دو حوزة  مشاركت عموم

اي، بايد دوسويه باشد؛ به اين معنا كه بايد متأثر از هم باشند. از اين جهت كه بايد دانشمندان و متخصصان حرفهدين و علم، مي

اي مسلط شوند، تا نتايج بهتري حاصل شده و اين دو حوزه، به دانش علمي و حرفه بر فلسفه و الهيات و الهيون و فيلسوفان،

 ي ديگر حل كنند.بتوانند با تأثير مثبت بر هم مشکالت و نواقص خود را با كمك حوزه

 گيريبندي و نتيجهجمع

وح را اكثر اديان الهي، هاي اصلي فلسفة الهي، اصالت روح و استقالل جوهري آن از بدن است. مسئله ريکي از بنيان

بردن به حقيقت روح است. انسان با شناخت اند. آنچه محل اختالف  است، شناخت و پي و مذاهب اسالمي پذيرفته

 كند.يابد و درك درستي از زندگي پيدا ميحقيقت روح، حقيقت خويش را درمي

دي داشته باشد. در باورهاي اسالمي، محدود به جسم نيست و بايد بعدي فراما بسياري بر اين باورند كه حيات

كند. بنابراين، روح حقيقتي شخصيت هر انساني با روح او آميخته است و تغييرات در جسم، بر شخصيت او خللي وارد نمي

مجرد است و حركت براي موجود مجرد،  ،ماند. نکتة مهم اين است كه روحمستقل است كه پس از مرگ هم باقي مي

گاه وارد بدن شود. خارج از آن نيز وجود ندارد؛ تواند هيچشود. بنابراين، نميگاه در عالم ماده داخل نميچمعنايي ندارد و هي

زيرا خارج شيء مادي نيز عالم ماده است. خارج شيء ذهني، موجودي ذهني است، نه موجودي عيني. انسان موجودي 

، «ماده»ست؛ يعني صورتي است همراه با ماده و منظور از است مركب از روح و بدن. البته بدن ماده نيست، بلکه مادي ا

 آيد:ماده فيزيکي نيست، بلکه ماده فلسفي است. بنابراين از آنچه گذشت، نتايج ذيل به دست مي
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 بدون اوست، مخصوص فعل همان و است ايجاد كلمه همان كه است خداوند امر معناي بـه قرآن، در . روح1

 در آن؛ آنها تدريجي تأثيرات و مادي و وجودي اسباب دخالت

 عرض و طول ندارد. هم حجم و ندارد، وزن زمان و مکان جسماني، امور اوصاف و جسم از مجرد آدمى . روح2

 نيست؛ هم حس قابل و ندارد جزء نيز و عمق و

غيرمادى دهد كه روح دهد. آيات مربوط به خلقت انسان، نشان مي. هويت واقعى انسان را روح تشکيل مي3

است. بقاى انسان پس از متالشى شدن جسم و تداوم زندگى در عالم برزخ و به تمام و كمال دريافت شدن آن، 

 نشانگر غيرمادى و غيرجسمانى بودن روح است؛

شناسي ديدگاه متناقضي به بعد روح دارد. بحث روان و نقش و جايگاه آن در شخصيت انسان مورد توجه . علم روان4

طوركلي روح را نفي عنوان بُعد متعالي انسان، مورد غفلت قرار گرفته و رويکردهايي نظير رفتارگرايي، بهروح بهاست، اما 

اند؛ چراكه از نظر آنان قابليت مشاهده ندارد و تنها چيزهايي كه قابليت مشاهده را داشته و عيني بودن آنها قابل اثبات كرده

 توان به سه دسته تقسيم كرد:شناسان، نگاه به مسئله روح را مينظر روان باشد، وجود داشته و واقعي هستند. از

اند. آنان انسان را طوركلي منکر مسئله روح بودند و اصالت را به بدن دادهدستة اول، كه تعداد آنها بسيار اندك است، به -

 دانند.اي ذهني را نتيجه دخالت مغز ميهاز ذهن استفاده كردند و فعاليت« روح»جسم فيزيکي فرض كردند و به جاي واژه 

دستة دوم، مسئله روح و بدن را قبول دارند؛ اما با رويکردهاي مختلف. آنها معتقدند: انسان داراي روح )نفس،  -

هاي ذهن و بدن با هم مربوط هستند؛ . فعاليت1روان و ذهن( و جسم )بدن( است. در اين نگاه، سه تصور وجود دارد: 

هاي ذهن و بدن كنش متقابل با يکديگر دارند. در عين . فعاليت3ي ذهن و بدن مستقل از يکديگرند؛ ها. فعاليت2

گذارند، اما به تجرد روح حال، اين گروه معتقدند كه روح و بدن دو مقوله جدا از هم هستند، بلکه در يکديگر تأثير مي

 دانند.اعتقادي ندارند و در نهايت، آن را جسم لطيف مي

پژوهان، به روح، نفس و جسم اعتقاد و حتي به تجرد آن نيز ايمان دارند. داليل تجرد ة سوم، همانند قرآندست -

دليل  ظاهراً شناسان برگرفته از دالئل فالسفه و دانشمندان كالم اسالمي است وروح از ديدگاه اين گروه از روان

اه يکساني دارند دگپژوهان ديبا بسياري از قرآن ،شناسانرواناين دسته از  ،بنابرايناند. مستقلي براي خود ارائه نداده

 باشند.و قائل به تجرد روح مي
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