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Abstract  

One of the criticisms of the intellectual traditions opposing Islamic philosophy is that all the different schools 

of Islamic philosophy are influenced by elements of Greek philosophy. Referring to common principles and 

foundations between Islamic and Greek philosophy, the followers of maktab-e tafkīk (school of separating 

religious and 'foreign' or secular sciences) claim that Islamic philosophy is against and in contrast to the pure 

teachings of Ahl al-Bayt (P.B.U.T.). According to them, Islamic philosophy is an expansion of Greek 

intellectual principles that have no divine origin and its purpose is to compete with the pure ideas of Ahl al-

Bayt (P.B.U.T.). The most important basis of maktab-e tafkīk in opposition to Islamic philosophy is the 

existence of these common foundations between Islamic and Greek philosophy. The question now is whether 

maktab-e tafkīk itself has something in common with Greek philosophy, and if such similarities exist, can this 

be regarded as evidence of non-originality and secularity of this theological approach? By scrutinizing the 

works of Plotinus and the writings of the followers of maktab-e tafkīk, this paper examines the commonalities 

of these two intellectual approaches in the two realms of theology and psychology. According to the 

achievements of this research, many of the principles and foundations of maktab-e tafkīk have been clearly 

stated in the words of Plotinus, as if the word of Plotinus had appeared in another language in the written 

works of maktab-e tafkīk. According to the authors, the existence of these commonalities is not a proof of the 

non-originality and secularity of this school; rather, finding sources of one’s thought in the words of the 

ancients or in other cultures shows the wide scope of that thought and indicates that the course of human 

thought can be of a continuous, trans-temporal and trans-spatial course. 
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 چکیده
 یاز عناصر فلسف یاسالم ۀمکاتب مختلف فلسف یريرپذیبه آن، تأث یاسالم ۀمخالف فلسف یفکر یهااز جمله انتقادات سنت

ست. پ وناني صول و مبان کیمکتب تفک روانیا ستناد به وجود ا شترک م یبا ا سف انیم سالم ۀفل مخالفت و  یمدع ،یونانيو  یا
است كه  یوناني یاصول عقل ۀافتيگسترش ،یاسالم ۀنظر آنان فلسف( هستند. بهع)تیببا معارف ناب اهل یاسالم ۀتقابل فلسف

شأ اله ست. مهمتیبناب اهل یهاشهيندارد و هدف آن رقابت با اند یمن سف کیمکتب تفک یمبنا نيتر)ع( ا  ۀدر مخالفت با فل
سالم سف یهاشهير نیهم یا شترک فل سالم ۀم سش ا یونانيو  یا ست. حال، پر ست  نيا خود، وجوه  ک،یمکتب تفک ايآ كها
شتراك سف یا صورت وجود چن یوناني ۀبا فل شتراكات نیندارد و در  صیو غ یرالهیبر غ یديرا مؤ نيا توانیم ايآ یا  نيا بودنلیرا

کرد يدو رو نينقاط اشتراک ا ک،یمکتب تفک روانیپ فاتیو تأل نیپژوهش با تتبع در آثار فلوط نيكرد؟ در ا یتلق یاتیاله کرديرو
سئل یفکر س ۀدر دو م شنا سو نفس یخدا س یشنا ستاوردشودیم یبرر س نيا یها. مطابق د صول  یاز مبان یاریپژوهش، ب و ا

ضوح در كالم فلوطبه کیمکتب تفک ست، به مطرح نیو در آثار مکتوب اهل  گريد یزبانبه نیكالم فلوط ايكه گو یاگونهشده ا
مکتب  بودنیو الحاد لیراصتتیبر غ یلیتنها دلوجوه اشتتتراک نه نيوجود ا ندگان،كرده استتت. ازنظر نگار دایظهور پ کیتفک
امتداد و  ۀدهندنشتتان گريد یهانیدر ستترزم اي انینیشتتیدر كالم پ یتفکر یهاستترمنشتتأ افتنيبلکه  رود،یبه شتتمار نم کیتفک

 است.  یو فرامکان یانو فرازم وستهیپ یریتفکر بشر س ریمطلب است كه س نيا انگریآن تفکر و ب یگستردگ
.خدا، عقل، نفس، روح، معرفت ن،یفلوط ک،یمکتب تفک: واژگان کليدي
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 مقدمه

های مختلف مشتتترک استتت و همواره از آن ترين مستتایلی كه در میان پیروان مکتب تفکیک در دورهيکی از مهم
كنند، مستتئلۀ ستترمنشتتأ و آبشتتخور های تفکر در عالم استتالمی ياد میعنوان برتری روش تفکر خود بر ستتاير روشبه

دارند كه منشتتأ و منبع روش تفکر فیلستتوفان، مبانی الحادیذ اخذشتتده از فیلستتوفان  تفکرات استتت. اين گروه اصتترار
سلمان و خرده سوفان م ستاويزی برای تاختن به فیل ست؛ اين ادعا همواره د ست. يونانی ا شمار رفته ا گرفتن بر آنان به 
ش الهیات الهی و الهیات بشتتری برخی از متفکرانذ اين مکتب چنان بر اين نکته اصتترار دارند كه الهیات را به دو بخ

ها خود را پیروذ الهیات الهی استتالمی و برحق می ند )حکیمی، تقستتیم كرده و تن گاه افراطی برخی از 25دان (. از ن
تبع آن ظهور تفکر فلسفی در جهان اسالم، از گیری نهضت ترجمٔه آثار فلسفی و بهانديشمندانذ مکتب تفکیک، شکل

سی بهخدعه شیعه)ع( انجام های خلفای عبا ضعیف جايگاه امامان  ست كه به نیت ت ست ويژه مأمون بوده ا شده ا
 (.43، الهدی ابواب)اصفهانی، 

سخ سلمان پا سوفان م شتر جنبۀ اهای گوناگونی به اين مدعا دادهفیل سلیم در برابر اند كه بی نفعالی دارد. برخی با ت
تعبیر ديگر، فلسفۀ اسالمی دانند كه متعلق به دوران اسالمی است. بهای از فلسفه میاين ادعا، فلسفۀ اسالمی را دوره

، فلسفه مقامو در دورۀ اسالمی به اين شکل شرح و بسط يافته است )داوری، ها ذاتًا يونانی است همانند ساير فلسفه
شدۀ فلسفۀ يونان محسوب شده است گرايانه فلسفۀ اسالمی ترجمه و شرح نادرست و تحريف(. از منظری افراط26

می، فلسفۀ اند كه ساختار اصلی فلسفۀ اسال(. برخی ديگر ضمن پذيرش اصل ادعا، بیان داشته67، فارابی)داوری، 
 مقاالتلحاظ كمی و كیفی دستتخوش تحوتتی عظیم شتده استت )مطهری، يونانی و استکندرانی استت كه البته به

سفی سیم كرده3/36، فل سالمی را به دو بخش تق سفۀ ا سفۀ يونان (. برخی ديگر نیز فل شی كه برگرفته از فل اند؛ بخ
م آن منوط به آشتتنايی با استتالم استتت )جوادی آملی، استتت و بخشتتی ديگر كه برگرفته از مبانی استتالم استتت و فه

توان الجمله میهای تفکر فلسفی را بايد در مشرق زمین جست و فی(. گروهی ديگر بر اين اعتقادند كه ريشه1/345
(. 1/28های شرقی بوده است )مصباح، وبیش متأثر از عقايد مذهبی و فرهنگهای فالسفۀ يونان كمگفت كه انديشه

جنبان تفکر و انديشۀ فلسفیذ بشر خصوص مصر، ايران و هند را سلسلهاند كه مشرق زمین بهاين گروه سعی كرده لذا
اول در فلسفۀ اسالمی، قرآن، (. گروهی ديگر بر اين باورند كه منابع و مآخذ دست30معرفی كنند )ابراهیمی دينانی، 

(. برخی نیز ستتعی 304اصتتول كافی و... استتت )خمینی، البالغه، صتتحیفۀ ستتجاديه و ديگر كتب روايی مانند نهج
اند شواهد متعددی از وجود آيات و روايات در كتب فلسفی را ارایه دهند و ضمن مقايسٔه قواعد عقلیذ مطرح در كرده

 (.1/22اند )خرمیان، ها خبر دادهفلسفۀ اسالمی با روايات، از همسانی آن
بودن يا نبودن فلستتفۀ شتتده در خصتتوص يونانیدعای مطرحوستتقم اهدف اصتتلی اين پژوهش بررستتی صتتحت

مانده، چه  رسد در اين میان مغفول باقیشده نیست. آنچه به نظر میهای مطرحاسالمی يا داوری در خصوص پاسخ
بپذيريم منشأ تفکر فالسفۀ اسالمی يونان بوده، چه نپذيريم، اين است كه سرمنشأ تفکرات مکتب تفکیک كجاست؟ 
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توان منشأ تفکر تفکیکیان را همچون فلسفۀ اسالمی در كالم فیلسوفان يونان يافت؟ آيا صرف اتخاذ يا مشاهدٔه یآيا نم
بودن آن استتت؟ اگر بتوان اثبات كرد كه مبانی تفکرات يک قاعده يا اعتقاد در كالم فیلستتوفان يونان، دلیلی بر بشتتری

ته، تفکیکیان خواهند پذيرفت كه الهیات آنان نیز بشتتری و مکتب تفکیک نیز در تفکرات فیلستتوفان يونان وجود داشتت
 الحادی است؟ 

ها بپردازيم و با بررسی كالم فلوطین و مقايسۀ آن با در اين مختصر قصد داريم هرچند كوتاه به پاسخ اين پرسش
ونانی اين مکتب های يهای فراوان اين دو تفکر را نشتتان داده و ريشتتهبرخی از مبانی فکری مکتب تفکیک؛ شتتباهت

 فکری را برشماريم. 
شناسی به طور مختصر و تنها در دو مبحث خداشناسی و نفسبه فراوانی موضوعات و مسایل مشترک، بهباتوجه

 پردازيم. اين بررسی تطبیقی می
های يک نظريه يا ستتبک تفکر در تزم به ذكر استتت كه از منظر نگارندگان اين پژوهش، يافتن اصتتول و ريشتته

شه شینیان، نهاندي سوب نمیتنها نقطههای پی سفه ضعف آن مح سترۀ آن تفکر دارد. فل شان از امتداد و گ شود، بلکه ن
شود. فلسفه در ماهیت و اين وصفذ بارز شناخته می معنای عام و وسیع كلمه، تفکر و انديشیدن است كه آدمی بهبه

شته و ندارد. قدمت  صی ندا شخ صاص به هیچ قوم، نژاد و حتی زمان م شرقی و اخت ست و نه  ذات خود نه غربی ا
 پیدايش فلسفه به قدمت پیدايش بشر و حاصل تالش قوۀ عاقلۀ انسان برای يافتن حقايق جهان هستی است. 

لوطین و مقايسۀ آن با متفکران و فیلسوفان مسلمان، مقاتت بسیار زيادی نوشته شده است در زمینۀ آرا و افکار ف
صرتوان به مقالۀ ها میكه ازجمله آن ضی سلبی الهیات در فلوطینی عنا ستمی در مجلۀ  ،قمی سعید قا شتٔه ژيال ر نو

از محمد نصر اصفهانی و نیز  های نفسمقایسٔه دیدگاه افلوطین و مالصدرا دربارۀ ویژگیفلسفی، مقالۀ  هایپژوهش
نگاشتتتۀ بتول احمدی در مجلۀ حکمت معاصتتر اشتتاره كرد. در  جاودانگی روح از منظر افلوطین و سهههروردی مقالۀ

توان به آثاری همچون؛ خصوص تبیین يا نقد آراء متفکران مکتب تفکیک نیز مقاتت زيادی نگاشته شده است كه می
 دیدگاه بررسههی و نقداثر محمدحستتن نوروزی در مجلۀ بازتاب انديشتته، مقالۀ  خداشههناسههی فمری متفک کفتی 

 کمبیقی بررسههیاز امیر قربانی در مجلۀ حکمت استتراء و همچنین مقالۀ  اصههفهانی مهدی میرزا شههناخفیمعرفت
سفگاه شاره كرد؛  نوشتۀ جعفر نکونام دراخباریگری  و کفتی  متفک دو پیدایش کاریخی خا صلنامۀ پژوهش دينی ا ف

شه سی ري صوص برر های يونانی مبانی فکری مکتب تفکیک و مطالعۀ تطبیقی اين دو مکتب فکری اما تاكنون در خ
 ای نوشته نشده است. مقاله

 
 . فلوطين۱

شهر میالدی در  205تتتتا  203فلوطین كه نزد فیلسوفان مسلمان به الشیخ الیونانی مشهور است در حدود سال 
سالگی بتتته اسکندريه رفت و يازده سال در محضر فیلسوف  28لیکوپلیس مصر ديده بتتته جهان گشتتتود. وی در 
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سپرس،  سفه پرداخت )يا ساكاس، بتتتته فراگیتتتتری فل سکندرانی، آمونیوس  شتیاق به سالگی به 39(. در 10ا سبب ا
م كه قصد لشکركشی به ايران را داشت، روی به آشنايی با فلسفۀ ايرانی و هندی همراه سپاهیان گرديانوس امپراتور رو

شته سال ايران نهاد، اما پس از ك رفت و  ُرممیالدی به  244شدن گرديانوس از ايران گريخت و به انطاكیه رفت و در 
میالدی آغاز به  253بار در حدود ستتال ت. فلوطین برای نخستتتیندر آنجا به مدت ده ستتال به تدريس فلستتفه پرداخ

عنوان يکی از ها را سامان دهد و فرفوريوس بهرساله نوشت؛ اما خود فرصت نیافت آن رساله 54تألیف كرد و حدود 
سته شتهبرج ستاری نو شاگردان او به گردآوری و ويرا ستادش پرداخت. فرفوريوس، ترين  ساله را ب 54های ا شش ر ه 

شامل می ساله را  سیم كرد كه هر گروه، ُنه ر شت. فرفوريوس آن مجموعه را گروه تق صل دا ساله چندين ف شد و هر ر
س يعنی ُنه ئادذ نِّ  (.39تا  29پس به اين عنوان شهرت يافته است )رحمانی، ها نامیده كه ازآنگانهاذ

صلی در اين تحقیق مجموعۀ انئاد ست كه در قالب منبع ا سن لطفی ترجمه  فلوطین آثار رهٔ دوها ا به قلم محمدح
 و در انتشارات خوارزمی به چاپ رسیده است. 

 
 . مکتب تفکيک۲

ور نظیر میرزا مکتب تفکیک، مجموعه معارف و اصتتولی استتت كه در قرن اخیر توستتط عالمانی فقیه و انديشتته
صفهانی ) شیخ مجتبی قزوينی )1380تا  1305اكبر الهیان تنکابنی )ق(، علی1365تا  1303مهدی ا تا  1318ق(، 

ق(، شیخ محمدباقر ملکی و برخی ديگر از عالمان معاصر ارایه شده 1339تا  1270ق(، شیخ هاشم قزوينی )1386
لحاظ منبع و محتوا پای فشرده است و بیش از هر گروه و مکتبی بر جدايی معارف فلسفی و عرفانی از معارف دينی به

 اند. مکتب تفکیک گذاشته و رسمًا نام اين تفکر را
به آنکه نظرات اين مکتب در آثار مختلف پراكنده استتت و منبعی مدون و منستتجم از مجموعه تفکرات توجهبا

مورد از آثار مکتوب بزرگان اين مکتب در اين مقاله صتتورت متناوب و موردبهمکتب تفکیک وجود ندارد، ناگزير به
شناسی ت و مسایل الهیات، در اين مقاله بر دو موضوع خداشناسی و نفسسبب گستردگی موضوعااستفاده شده وبه

ترين اصتتول فکری مکتب تفکیک در اين دو موضتتوع را بیان كنیم و با ارایۀ تمركز شتتده و تالش شتتده استتت تا مهم
ده است. شواهدی از متن آثار فلوطین و مکتب تفکیک نشان دهیم كه اين مبانی در اصول فلسفۀ فلوطین نیز مطرح بو

دلیل پرهیز از شتایبۀ تفستیر به ر ی و ستوءبرداشتت از آثار مکتب تفکیک و فلوطین، در مواردی تزم به ذكر استت به
 شده است. صورت مستقیم ارایه هايی از هركدام بهقولاندک نقل

 
 . خداشناسی۳

كید دارند و در مکتوبات مختلف خود به  سی تأ سا صل ا سی پیروان مکتب تفکیک بر چند ا شنا در مبحث خدا
توان به مواردی همچون ناكارآمدی عقل و براهین عقلی در شتتناخت اند؛ ازجمله اين مباحث میها پرداختهتبیین آن

http://wikifeqh.ir/رم
http://wikifeqh.ir/رم
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بودن خداوند اشتتاره كرد لی و خود تعريفتعانداشتتتن شتتناخت ايجابی خداوند، وراء وجودبودن حقخداوند، امکان
گذاران و پیروان كه بنیان(. درحالی56؛ ستتیدان، 29، 3،جالفرقان بیان؛ قزوينی، 46، الهدی ابواب)اصتتفهانی، 

توجه میان اصول های درخورمکتب تفکیک قایل به اصالت اصول و مبانی مکتب فکری خود هستند، وجود شباهت
توجهی از اين اصتتول را دهد؛ چراكه بخش شتتايان فلوطین، اين ادعا را محل تأمل قرار میو مبانی يادشتتده با آراء 

ضوح در آثار فلوطین میبه ست و شد. تزم به ذكر ا شاره خواهد  شواهد ا شاهده كرد. در ادامه به برخی از اين  توان م
موارد، عین ستتخنان فلوطین و دلیل اهمیت تطبیق و مقايستتۀ نظرات در اين پژوهش، تالش شتتد در برخی از كه به

 صاحبان اثر مکتب تفکیک ذكر شود تا شایبۀ تفسیر به ر ی و سوء فهم پیش نیايد. 
 

 . اصول مشترک الهيات فلوطين و مکتب تفکيک۴

 . وراء وجودبودن احد يا خداوند۱. ۴
ساير رويکرداز مهم سبب تمايز آن از  صول الهیات فلوطین كه  ست، مترين ا سئلۀ وراء وجودبودن های الهیاتی ا

ست؛ زيرا وجودذ همۀ موجودات از  ست، بلکه فوق وجود ا ست. خداوند نه موجود و نه حتی وجود ا احد يا خداوند ا
شئت می ستی گیرد و بنابراين احد نمیاحد ن ستین، فوق ه ساس، واحدذ نخ شود. بر همین ا تواند فردی از وجود تلقی 

مثابٔه يکی از موجودات توان به(. خداوند را نمی2/702آثار فلوطین، و اصتتل و مبد  هستتتی استتت )فلوطین، دورۀ 
شی می سوب كرد؛ زيرا آن چیزی كه همۀ افراد از او نا ست، بلکه غیر از همۀ افراد و پیشمح تر از شوند، خود فرد نی

ها موجود ه در آنهاست؛ نه همچون اصلی كها است، اصل و مبد  آنتر از همۀ اين چیزآنچه پیش»ها است. همۀ آن
 )همان(.« هاباشد، بلکه همچون منشأ صدور آن

ستن رتبۀ فوق وجودبودن خداوند در آثار مکتب تفکیک نیز مطرح  صفهانی با متأخردان ست. میرزا مهدی ا شده ا
مکتب  هایترين تفاوترا از اصتتلیكرات به اين نکته اشتتاره كرده استتت و آن وجود از خالق، رب و مالکذ وجود، به

نظر اصتتفهانی، خداوند، مالک و خالق وجود، علم و عقل استتتت داند. بهالهی خود با مکاتب فکری بشتتری می
صفهانی،  ست )همان، 67، الهدی ابواب)ا ست و نه عدم، بلکه رب و مالکذ وجود ا (. 87(. او )خداوند( نه وجود ا

وجود از رتبۀ خالق متأخر است و برای همین است رتبۀ »وجود در مرتبۀ مخلوقیت است و خداوند در مرتبۀ خالقیت. 
كه خالق، امر ثالث بین وجود و عدم نیستتت تا خداوند رافع نقیضتتین باشتتد، بلکه رتبۀ وجود مخلوقیت استتت و رتبۀ 

 (.100)همان، « خداوند خالقیت
 ها. مغايرت حق و خلق و نبود سنخیت میان آن۲. ۴

به قات و  با مخلو ند  خداو غايرت  یک، م تب تفک یات فلوطین و مک قاط مشتتترک اله تعبیر ديگر نبود از ديگر ن
 سنخیت و تشابه میان خداوند با ساير مخلوقات است. 

ست و  صفات منزه ا ست. در نظام فکری فلوطین، احد از همۀ  شابه احد با مخلوقات معتقد ا فلوطین به عدم ت
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ها است شود؛ چراكه او نه فردی از افراد بلکه منشأ صدور افراد و غیر از آنر او اطالق نمیيک از صفات بشری بهیچ
ها حیات آفريند و بدانها را می(. ماهیت او غیر از ماهیت موجوداتی است كه آن2/702)فلوطین، دورۀ آثار فلوطین، 

ه وصتتفی. احد نه نامی دارد و نه چیزی گون(. خداوند واحد مطلق استتت بدون هیچ662بخشتتد )همان، و نظم می
حال ناچاريم كه بر او آيد، درعیناش گفت. نه قابل شتتناختن استتت و نه به احستتاس و تصتتور در میتوان دربارهمی

سمی بنهیم )همان،  ساس و هايی كه بر خداوند اطالق می(. به اعتقاد فلوطین همۀ نام1672ا سیر و بیان اح شود، تف
ها چیزشتتود احد فراستتوی همۀ (. حتی زمانی كه گفته می1082كنیم )همان، ما خود پیدا میای استتت كه تجربه

(. درنهايت، 704ها نیست و نامی برای او وجود ندارد )همان، يک از همۀ اين چیزاست؛ به اين معنا است كه او هیچ
 (.1082بنامیم )همان، « او»سخن دقیق اين است كه حتی حق نداريم او را 

مراتب ستتتازد و ارزش او بهكند و منظم میآفريند و زنده میهايی كه میهیت خود او غیر از ماهیت آن چیزما«
 (.1/662)همان، « چیزها است همۀ آن ارزش از بیش

انديشمندان مکتب تفکیک نیز قایل به غیريت حقیقی اسما و صفات، اعم از صفات لفظی يا وجودی با خداوند 
ه مرحوم حلبی به جای مباحث اعتقادی خود ك(. میرزا مهدی اصتتفهانی در جای53، یراتکقرهستتتند )اصتتفهانی، 

صاف  صفات. اين او ست نه مجموعۀ ذات و  ست. خداوند فقط ذات ا ست، به اين مبحث پرداخته ا تقرير در آورده ا
 (.68شود )همان، تعّینات خداوند است؛ اما او با اين صفات متعین نمی

ست. میان علت و معلول هیچمبنای اين ديدگاه نی صنوع از همۀ جهات ا صانع و م ست؛ ز تباين  سنخیتی نی گونه 
ترين واضحات عقلی است )همان، چراكه هرگونه سنخیتی مستلزم تشابه است و عدم تشابه خالق و مخلوق از بديهی

سیدان به17 سیدجعفر  صلی(.  ثر مکتوب خود، توحید ترين اعنوان پرچمدار مکتب تفکیک در دوران كنونی نیز در ا
 (. 85داند )سیدان، را تمايز و تباين ذاتی و وصفی میان خالق و مخلوق می

تعالی در ذات و صتتفات و شتتئون حقیقتًا از منظور از تباين ذاتی و وصتتفی میان خدا و خلق، آن استتت كه باری»
 (.85)سیدان، « یستگونه سنخیت و مشاركتی میان خالق و مخلوق نآفريدگان خود متمايز است و هیچ

 . عدم كارايی عقل و براهین عقلی در شناخت خداوند۳. ۴
مسئلۀ شناخت خداوند نیز ازجمله مبانی مشترک اين دو رويکرد الهیاتی است. محدودۀ شناخت عقل در قلمروذ 

شنا ست، هرگونه  ست و ازآنجاكه از منظر اين دو رويکرد الهیاتی، مرتبۀ خداوند فوق وجود ا خت عقلی موجودات ا
ست. به شر و تعقل محدود او غیرقابل فهم، توصیف چنانحقیقت احد آن»نظر فلوطین غیرممکن ا ست، برای ب كه ه

(. احد برتر از سخن عقل و ادراک است؛ زيرا عقل و ادراک دادٔه اوست و او 2/705)دورۀ آثار فلوطین، «و بیان است
 ها نیست. يک از اينهیچ

داند؛ اما ازنظر او شتتناخت خداوند را از وجهی برای بشتتر ممکن می معارف القرآنمیرزا مهدی اصتتفهانی در 
(. در موضعی ديگر نیز 6، معارف القرآنگونه كه حقیقتًا هست، ممتنع است )اصفهانی، شناخت حقیقی خداوند آن
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اخت خداوند و شناخت كماتت و افعالش كند كه شنصراحت بیان میدر باب ناكارايی عقل در كسب معرفت حق به
صورات و بافتهنه شناخت در علوم الهی به نور تنها با تعقالت و ت ست، بلکه حتی اين  شری غیرممکن ا های خیالی ب

 علم و عقل نیز ممتنع است. 
ست» شناخت كماتت و افعالش، در علوم الهی به نور علم و عقل ممتنع ا شناخت خداوند و  ، )همو« بدان كه 
 (.69، الهدی ابواب
 . عدم امکان شناخت ايجابی خداوند۴. ۴

كید دارد كه امکانفلوطین در بخش شناخت ايجابی از احد وجود ندارد  های متعددی از آثار خود بر اين نکته تأ
وند سخن تعبیر ديگر هرچند انسان از خداتوان دربارٔه احد بیان كرد اين است كه او چه نیست. بهو تنها چیزی كه می

دهد؛ زيرا كه انسان قادر به شناخت خدا كدام از اين سخنان شناخت ايجابی را از او به دست نمیگويد، اما هیچمی
ناپذيری شتتناخت ايجابی خداوند (. البته امکان2/1082 و انديشتتیدن دربارۀ او نیستتت )فلوطین، دورۀ آثار فلوطین،

گیرد؛ بدان معنا نیستتت كه وند در حیطۀ شتتناخت انستتان قرار نمیمعنای نفی وجود او نیستتت. اين امر كه خدابه
 وجه شناختی از خداوند ندارد. حیطۀ شناخت انسان تا آن اندازه است كه از وجه سلبی او را بشناسد )همان،هیچبه

ی (. تعالی او از مخلوقات ستتبب شتتده استتت تا هرگونه ستتخن ايجابی دربارۀ او غیرممکن باشتتد. او را نه هستتت705
نه حیات )همان، می نه ماهیت و  نامید،  بارۀ او می1/451توان  كه در كه هیچ (. تنها چیزی  توان گفت اين استتتت 

 (1055)همان،  0توان گفتنمی
توان نامید، نه ماهیت، نه زندگی؛ زيرا برتر از همۀ توان گفت، نه او را هستتتی میاش نمیهیچ ستتخنی درباره»

 (.1/451)همان، « هاستآن
صفهانی نیز بارمیرز ست. از نگاه وی رسیدن به توحید حقیقی در گروذ هاوبارا مهدی ا شاره كرده ا ها به اين نکته ا

كند كه شناخت خداوند به اين است خود چنین بیان می کقریرات اعفقادیتعالی است. او در نفی همۀ صفات از حق
صافش با آنكدام از آفريدهكه به هیچ شباهت ندارد و در جمیع او شناخت ها مباين و از آنهايش  ست. اين  ها منزه ا

صفهانی،  ست )ا شبیه ا شرع به نفی نظر او باتوجه(. به69، کقریراتسلبی، معنای خروج از حد ت صاحب  به اينکه 
ست )همان،  صفات از او ا ست، پس توحید او نفی  صفات و حوادث متجدد نظر داده ا (. 40همۀ عالیم امکانی و 

صفهانی در عنوان يکی از بزرگشیخ مجتبی قزوينی نیز به شارح كالم میرزا مهدی ا شوران مکتب تفکیک و  ترين دان
ست كه خدا را نمی بیان الفرقان شیئیت و علیت تعريف كرد يک از عناويتوان به هیچمعتقد ا ن حتی وجود، ماهیت، 

و شتتناخت. تمامی مفهومات و معقوتت و متصتتورات، غیر ذات مقدس او استتت و شتتناخت خداوند به غیر خود، 
پس خدا را نتوان شناخت و تعريف كرد به وجوه و عناوين حتی به وجود و ماهیت و شیئیت و »محال و ممتنع است. 

)قزوينی، « ه دانستتته شتتد آنچه مفهوم و معقول و متصتتور استتت، غیر ذات مقدس اوستتتعلیت و امثال آن؛ زيرا ك
1/236.) 
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 های معرفت خداوند. راه۵. ۴
های معرفت خداوند اشتتاره كرد. هرچند از منظر توان به راهازجمله مشتتتركات ديگر اين دو رويکرد الهیاتی می
های شتتناخت وند استتت؛ معرفت فطری و شتتهودی از راهالهیات فلوطینی و تفکیکی، عقل ناتوان از شتتناخت خدا

 خداوند است. 
 . معرفت فطری خدا۱. ۵. ۴

شده در عالم ذر است، بدان معنا است كه خداوند معرفت خود را در اين نوع از معرفت كه همان معرفت حاصل
لفعل و فعال كنند. از نگاه نهاد همۀ بندگانش قرار داده استتت و تنها تزم استتت بندگان همان فطرت خداشتتناس را با

به كنند كه بی او زنند و احستتتاس میاقتضتتتای طبیعت، حدس میفلوطین همۀ موجودات در طلب او هستتتند و 
شته كه به« نیک»توانند بود. ولی نمی صد و غايت طلب مادرزاد در نهاد ما گذا شه در ما عنوان مق ست، همی شده ا

  اصطالح در خوابیم.است حتی زمانی كه به
شان می» شان مجبور ستند و طبیعت ساس كند؛ چنانچه گويی حدس میهمۀ موجودات در طلب او ه زنند و اح

 (.2/734 دورۀ آثار فلوطین، )فلوطین،« توانند بودكنند كه بی او نمیمی
ست. به سان نهاده شده ا  نظر میرزا مهدی خداوند خوددر مکتب تفکیک نیز معرفت فطری در عالم ذر در نهاد ان

سان ساند و ان شنا شناخت و ها نیز او را به معاينه درک كردند؛ اما پسرا در عالم روحانیت و ذری به بندگان  ازآن اين 
يت را از ياد و خاطر آنان برد و معرفت را ها ثابت گردانید. بر همین استتتاس نیز هر كودكی بر معرفت در دل آن رؤ

به خلقت انسان در مرتبۀ  بیان الفرقان( شیخ مجتبی قزوينی نیز در 85، القرآن معارفشود )اصفهانی، فطری زاده می
شاره میعالم ذر و نهاده سان در اين مرتبه ا شر را در »كند. شدن معرفت خدای متعال در ذات ان خداوند متعال قباًل ب

 (.1/83)قزوينی، « صورت ذری خلق فرموده و معرفت خود را در ذات آنان قراردادعالم ذر به
 . معرفت شهودی خدا۲. ۵ .۴

ستدتل  ست، هرگونه ا ستی و برتر از وجود ا سوی ه شناخت ذات مبرا از تركیب كه فرا بنا بر نظر فلوطین برای 
باط معنوی و بیمنطقی و برهان عقالنی، بی ها از راه نوعی ارت طال وقت استتتت و انستتتان تن يده و عقیم و اب هیچ فا
صل اول می ستدتلی به ا سد. ازاينا ست؛ چون مبد  رر و فلوطین هیچ برهانی برای اثبات وجود خدا مطرح نکرده ا

(. فلوطین از اين نوع كشتتف و شتتهود عرفانی به تابش نور بر 202توان دريافت )رحمانی، مطلق را تنها با تجربه می
ست.  شنايی بر او نتابد بی»روح افراد ياد كرده ا ست، ولی اگر بتاگر آن رو سته ابد آنچه را میخدا و بیگانه از خدا ج

 (.2/711دورۀ آثار فلوطین،)« يافته است
شهودی در  ست. اين معرفت  شته ا شاره دا شهودی ا سبذ معرفت  صفهانی نیز در موارد متعدد به ك میرزا مهدی ا

صل می سیر برهان و عرفان حا شناخت خداوند از م صفهانی، پی عجز و اعتراف عقل به ناتوانی از  ، کقریراتشود )ا
تواند خودش را به انستتان يابد كه تنها خداوند استتت كه میدر اين مرتبه، انستتان تنها راه شتتناخت را در اين می(. 27
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 بنماياند. 
كه عقل به انستتداد ابواب برهان و عرفان به استتتقالل حکم كرد و نیز شتتناخت و معرفت خدا محتمل بر آنگاه »

ست، قطعًا به ساختٔه او نی ستقالل حکم می فرض وجودش در متن واقع،  شناخت آن، آن ا صر در  كند كه طريق منح
 )همان(.« ای ندارد كه با تضرع از او بخواهد كه خود را به من بشناساناست كه خود، خود را معرفی نمايد. لذا چاره

اشته كرده و اذعان د عالوه بر معرفت فطری، به شناخت شهودی اشاره میزان الممالکمیرزا جوادآقا تهرانی نیز در 
خدای متعال به معرفی خود به مردم در عالم سابق »دهد. است كه اين معرفت در اين عالم برای گروه خاصی رخ می

و مفطورنمودن آنان را به معرفتش اكتفا نفرموده، بلکه در اين عالم نیز ذات مقدستتش را برای طايفۀ خاصتتی به نفس 
 (.60« )فرمايدمقدسش معرفی می

تفکیکی مبتنی بر كالم نقلی متفاوت شتتناستتی شتتناستتی عرفانی فلوطین با مبانی نفسانی نفسبه اينکه مبباتوجه
ست و از  ست. ازنظر مکتب تفکیک، ذات نفس مظلم و تاريک ا شهودی كاماًل متفاوت ا ست، نگاه آنان به معرفت  ا

نمايد. ماًل دشتتوار میگونه تجردی برخوردار نیستتت. بنابراين تبیین مستتئلۀ معرفت شتتهودی در اين رويکرد كاهیچ
، میزان الممالک)تهرانی، « توان حقیقت آن را بیان كردكلی مجهول استتتت و نمیكیفیت اين عرفان و معرفت، به»

69 .) 
باتوجه ما از منظر فلوطین،  تاستتوعات، ا مان، ( و الهی1/2/4به تجرد نفوس ) ( و نیز تبیین 10/1/5بودن آن )ه

نفس از عقل و عقل از احد، تبیین علم انسان در عوالم فراتر از طبیعت بر اساس  مراتب عالم بر اساس فیضانسلسله
 شدنی است. (، كیفیت اين معرفت شهودی تبیین4/4/1علم حضوری و عدم غیبت )همان، 

 
 شناسی. نفس۵

شتتناستتی استتت. دانشتتوران اين مکتب در اين موضتتوع نیز يکی ديگر از مباحث مهم در مکتب تفکیک، نفس
اختالفات بستتیار عمیقی با فیلستتوفان مستتلمان دارند و اصتترار دارند كه مبانی تفکر خود را در اين مبحث از آيات و 

انگاری وجود انستتان و گانهر، ستتهاند. مستتایلی همچون خلقت نفس پیش از جستتم، وجود عالم ذروايات اخذ كرده
رغم اين هايی از اين موارد استتتت. در اين بخش نیز علیجدايی عقل و علم از روح، هبوط نفس به عالم ماده نمونه

 شناسی از منظر الهیات فلوطین و مکتب تفکیک اشاره خواهد شد. ادعا، به برخی از مبانی مشترک در نفس
 بدن . جدايی و استقالل روح از۱. ۵

صرفًا يک رابطه بین  ست و  شته ا ستقل دا صیل و م ست روح پیش از ورود به قالب تن، وجودی ا فلوطین معتقد ا
صل  ستقل و بدن حا شد. اين موجود م ست كه پس از مدتی اين رابطه قطع خواهد  روح ما پیش از دخول به »شده ا

 (.1/495دورۀ آثار فلوطین، )« قالب تن، وجود اصیل و مستقل داشته است
عینًا به اين مطلب اذعان كرده است. روح در وجود مستقل از  فلسفۀ بشری و اسالمیمیرزا جواد آقا نیز در كتاب 
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ست )تهرانی،  ست به بدن محتاج نی سالمیبدن و در تحقق و زي شری و ا سفٔه ب ستی روح با 26، بحثی در فل (. همزي
 بدن غیر از لباس و مستقل از آن است. كه وجود بدن همچون همزيستی بدن با لباس است، درحالی

 حدوث نفس قبل از بدن. ۲. ۵
ازجمله نقاط اشتتتراک مکتب تفکیک و فلستتفۀ فلوطین، قول به خلقت نفس قبل از بدن استتت. فلوطین در رد 

عنوان كمال اول شتتمرده شتتود، كند كه اگر نفس بهتعريف نفس به كمال اول برای جستتم طبیعی آلی استتتدتل می
صورت برای بدن خواهد بود و درنتیجه تزم میبه شیامنزلۀ  شود؛ زيرا انطل  1آيد كه در هنگام خواب، روح از تن دور ن

پذير نخواهد بود )فلوطین، دورۀ آثار فلوطین،  رفتن موجودات امکانخواببايد همواره با تن پیوسته بماند و درنتیجه به
اش روند. پس روح، جوهر استتت و هستتتیير حیوانات به خواب می(. اين در حالی استتت كه انستتان و ستتا1/628

متوقف بر هستتتیذ جستتم نیستتت؛ بلکه پیش از آنکه در كالبد موجودی زنده درآيد، وجود دارد. بنابراين تن يا جستتم 
اش بر هستی جسم نیست، بلکه وجود دارد پیش از روح جوهر است و هستی»تواند باشد. سبب پیدايش روح نمی

 (.1/630)همان، « تواند بودر كالبد موجودی زنده درآيد، بنابراين تن سبب پیدايی روح نمیآنکه د
شده در نگاه مکتب تفکیک نیز قبول هم سالم  سفه وارد ا ست كه از فل زمانی خلقت نفس و بدن خطای بزرگی ا

 ول المبدأ و المعادکنبیهات حاستتت و با آيات و روايات، مخالفت صتترير دارد. شتتیخ حستتنعلی مرواريد در كتاب 
لبقاءبودنذ نفس بدان معنا كه نفس به حدوث بدن كند كه نظريۀ جستتمانیت الحدوث و روحانیت اتفصتتیل بیان میبه

سمانیات به معنای حقیقی مجرد شود تا به كمال خود نایل حادث شود و سپس در فرايند حركت جوهری از ماده و ج
چ برهان خاصتتی بر اين نظريه اقامه نشتتده استتت و روايات متعددی كه نظر او هی(. به192شتتود، پذيرفتنی نیستتت )

 دتلت بر خلق نفس قبل از بدن دارد، شاهدی بر بطالن اين نظر است. 
 . تفاوت و جدايی روح و عقل۳. ۵

ست. فلوطین روح و عقل را دو امر متفاوت  شرب فکری ا شتركات اين دو م تمايز و تفاوت روح و عقل از ديگر م
ست كه روح میداندمی ستقلی ا شد. روح، عقل محض مند يا بیتواند از آن بهره. در اين نگاه، عقل موجود م بهره با

نیستتت، بلکه مانند هر ذات ديگری، عمل و فعالیت خاص خود را دارد؛ بنابراين فعالیت روح خردمند، انديشتتیدن 
ست، ولی درعین ست وگرنه فرقا شیدن نی صر به اندي ی میان روح و عقل وجود ندارد )فلوطین، حال آن فعالیت منح
اند، ولی عالوه بر انديشتتیدن به تدبیر بدن و (. از نگاه فلوطین عقولذ جزیی، انديشتتۀ محض1/643دورۀ آثار فلوطین، 

 پردازند. تصرف در كالبد جسدانی خويش نیز می
به اينکه فقط وابسته ت و باتوجهاز منظر فلوطین، عقل اولین و نخستین موجود است كه از احد به وجود آمده اس

(. عقل صتتورت احد استتت و در صتتفات به او 5/1/6،کاسههوعاتبه احد استتت، بزرگتر و برتر از همٔه چیزها استتت )
                                                 

1 .Entelechiea معنای آنچه هدف و غايت خود را در خود دارد. مراد فلوطین اينجا اشاره به عقیده است كه ارسطو در رسالۀ نفس خود اظهار داشته ای است يونانی بهكلمه
 شود.موجب آن روح عبارت است از صورتی كه در ماده متحقق میاست و به
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حکم سنخیت میان علت و معلول بايد شباهتی با او داشته شباهت دارد؛ زيرا اولین موجود پديدآمده از احد است و به
 (.1/5/7شود )همان، احد مستقل نیست و از آن جدا نمیباشد. عالوه بر اين عقل از 

در نفس انستتان وجود دارد، اما اين حضتتور، حضتتور زمانمند و  -ناپذير استتتو البته احد كه از آن جدايی–عقل 
صورت و به صورت در  صاحب  شید در فروغ آن يا  ست؛ بلکه همچون وجود خور ضور تعبیر دقیقمکانمند نی تر ح

 ست. حقیقت در رقیقت ا
از نگاه مکتب تفکیک عقل، نوری خارجی، مجرد و بستتیط، ظاهر بالذات و مظهر غیر و خارج از نفس انستتان 
صفهانی،  صديق حق و تکذيب باطل را دارد )ا شناخت جزییات و ت سن و قبر افعال،  شخیص ح ست كه قدرت ت ا

س15تا  14، ابواب الهدی ست كه خداوند بر ان ضه می(. در تعريفی ديگر عقل، نوری ا كند و خارج از حقیقت ان افا
 .)26و  21و 13انسان است )مرواريد، 

شاره سان كه میشیخ مجتبی قزوينی نیز عینًا به تمايز و تفاوت روح و عقل ا ست و بین روح ان تواند تعقل كرده ا
نسبت به عدم كند و عقل كه سراسر تعقل است، فرق گذاشته است. اين تمايز از خطاب امر الهی به تفکر و نکوهش 

به اينکه ذاتًا كه عقل نیز باتوجهستتم انستتان قابلیت خطاب و امرونهی را ندارد، چنانشتتدنی استتت. جتفکر، استتتنباط
ست، نمی شنده ا سرزنش بهموجودی اندي شیدن يا  سبب عدم تفکر قرار گیرد تواند مورد خطاب امر الهی برای اندي

 ديگری به نام روح است كه متمايز از جسم و عقل است.  (. بنابراين مورد خطاب مرتبۀ1/183)قزوينی، 
سرزنش از تعقل» ست كه خطاب و  سم قابل بديهی ا ست؛ زيرا ج سم نی نکردن يا امر به تعقل راجع به بدن و ج

ست؛ زيرا نتوان گفت: ای عقل، چرا تعقل مخاطبه و امرونهی نمی ست كه مخاطب عین عقل هم نی شد و معلوم ا با
شنی نمیكه نور را مخاطب نمیكنی، چناننمی ستی يا رو شن نی سان توان كرد كه چرا رو دهی، پس مخاطب، روح ان

 )همان(.« است. اگر روح عین عقل بود خطاب غلط بود
 . تفاوت خواص و عوارض روح و جسم با يکديگر۴. ۵

داند و شتتود و آن اينکه فلوطین روح را مجرد مینظری در بین اين دو مکتب ديده میدر اين موضتتوع اختالف
رو كه در مجموعۀ آثار فلوطین همچون آثار تفکیکیان شتتمارد؛ اما ازآنرو عوارض آن را متفاوت با جستتم بر میازاين
د گفت كه در اين موضتتوع آنچه در بین اين دو گروه درستتتی و دقت تعريفی از تجردذ مدنظر يافت، بايتوان بهنمی

ست كه هر دو به سم ا ست؛ همان تمايز و تفاوت بین عوارض روح با ج شترک ا اند. از صراحت به آن اذعان كردهم
 منظر فلوطین، طبیعت روح عاری از هرگونه عوارض جسمانی است. 

نه رنگ دارد و نه شتتکل و نه به ياری حس ازآنچه گفتیم روشتتن شتتد كه روح، طبیعتی خدايی و ابدی استتت. »
 (.1/631 دورۀ آثار فلوطین، )فلوطین،« توان آن را دريافتتمسه می

ستاد خود، بار شارهشیخ مجتبی قزوينی نیز همچون ا كرده كه حقیقت روح امری لطیف و رقیق  ها به اين نکته ا
(. حقیقت روح، جسم لطیف و رقیقی 1/60نی، است كه ازلحاظ آثار و خواص با اجسام مشهود متفاوت است )قزوي
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 غیر از اجسام مشهود است و آثار و خواص آن نیز غیر از آثار و خواص اجسام مشهود است. 
 . بساطت و عدم تركیب روح۵. ۵

صوص با فلوطین از ديگر اعتقادات مکتب تفکیک دربارۀ روح می شاره كرد كه در اين خ ساطت روح ا توان به ب
ست. به ر یكاماًل هم ست. ا سیط ا ست چون »نظر فلوطین روح هر موجودی، امر واحد ب روح هر موجودی يکی ا

ست و به ضر ا شد و جزیی تمامی آن در همۀ جای تن حا ضو با ست كه جزیی از آن در اين ع ستی هم يکی بیش نی را
 (.1/653 دورۀ آثار فلوطین، )فلوطین،« ديگر در عضو ديگر

روشتتنی اصتتفهانی كستتی كه با علم، به ذات، انّیت و حقیقت خويش توجه كند، به كه از منظر میرزا مهدیچنان
 (.86، الهدی ابوابكند )اصفهانی، بودن روح را درک میبساطت و غیرمركب

 . مالک هويت و تشّخص انسان۶. ۵
شّخص و اين سفی و رويکردمعیار ت سایل مهم در مکاتب فل سان ازجمله م ست. بهمانی ان نظر ههای الهیاتی ا

سان به شیفلوطین، ان سدانی، بلکه  ست و نه تن مادی ج سیذ ظاهری، نه روح فردی ا ء عنوان موجود دارای ادراک ح
سی می سش از آنکه ادراک ح سخ به پر ساس در پا ست. بر اين ا ست كه از تركیب آن دو به وجود آمده ا كند، ثالثی ا

 (.1/49است )فلوطین، دورۀ آثار فلوطین، دهد: آن از تركیب تن و روح پديد آمده كیست؟ پاسخ می
سمانی او به سان به روح يا بدن ج شّخص ان شّخص، برآمده از در مکتب تفکیک نیز ت ست؛ بلکه اين ت تنهايی نی

ست )مرواريد،  سمانی ا ساخته132روح و بدن ج سان آفريده و  شده از اجزای مختلف مانند بدن، علم و عقل (. ان
(؛ لذا تشّخص انسان برآمده از 1/180؛ قزوينی، 108، کقریراتشود )اصفهانی، واحد میاست، اما با اجتماع، شیء 

 روح و بدن اوست. 
 گیرد.. تناسب روح با بدنی كه به آن تعلق می۷. ۵

صتتورت مستتتقل به حیات خود به آنکه از منظر اين دو مکتب، روح پیش از خلقت بدن ايجاد شتتده و بهباتوجه
گیرد، توضیحی ارایه شود وگرنه اين ين خصوص كه چرا روحذ مشخص به بدنذ خاص تعلق میموجود است، بايد در ا

 اشکال وارد است كه انتخاب يک بدن از بین ابدان برای ارواح موجود، ترجیر بالمرجر خواهد بود و غیرممکن. 
واند به غیر آن تعلق تشده است و لذا روح نمی نحو اختصاصی برای روحذ خاص آمادهفلوطین معتقد است تن به

ست و وارد تنی میگیرد. روح در زمان معّین و مقرر نازل  ست نوع او و برايش در نظر گرفته شود كه همشده ا شده ا
(. در مکتب تفکیک نیز چنین تناستتبی میان روح و بدنی كه قرار استتت به آن تعلق گیرد، 1/499)دورۀ آثار فلوطین،

ست )مرواريد،  شده ا سب آفريد؛ (. 320لحاظ  سال، برای هر روح بدن منا خداوند پس از خلق ارواح به دو هزار 
شتتده از ستتجین و ملر يعنی برای روح مخلوق از علیین و از آب شتتیرين، بدنی از علیین آفريد و برای روح آفريده

 اجاج، بدنی از سجین آفريد )همان(.
 . تعلق روح به بدن در عوالم پیش از عالم ماده۸. ۵
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گیرند و سپس به عالم ماده وارد ۀ فلوطین، ارواح پس از خروج از جهان عقل به تن خاصذ خود تعلق میدر فلسف
ازآنکه در آنجا تنی  شوند و پسكه ارواح از جهان عقل بیرون روند، نخست وارد جهان آسمان میهنگامی»شوند. می

 (.1/501 دورۀ آثار فلوطین، )فلوطین،« شوندهای خاكی میپذيرفتند، از طريق آن تن وارد بدن
پیروان مکتب تفکیک نیز بر اين نظرند كه روح انستتان پیش از هبوط به عالم ماده در عالمی كه در متون دينی به 

وسیلۀ آن توانسته است به معرفت الهی دست يابد. میرزا گرفته است كه به عالم ذر معروف است، به بدن ديگر تعلق
صفهانی در دروس اعت شاره قادی خود به چندگانگی عوالم و وجود بدن ذری قبل از عالم ماده اينمهدی ا كرده گونه ا

عالم ذر اول، خلقت روح بدون بدن بوده استتت، عالم ذر دوم، خلقت روح با تعلق به بدن و عالم ذر ستتوم، »استتت: 
 (.219، کقریرات)اصفهانی، « خلقت روح با بدن دنیوی در صلب حضرت آدم

شده است و باشد اين است كه انسان در عالمی قبل از اين عالم خلق شريفه و روايات مستفاد می آنچه از آيات»
طور كه در اين عالم خداوند متعال قبل از اين هر انستتانی را به وجود ذری خلق فرمود و او را مکلف ستتاخته و همان 

 (.3/28قزوينی، )« باشد، در عالم قبل نیز دارا بوده استدارای بدن و روح و عقل می
شناسی و تبیین مراتب هستی، به مبانی فکری فلوطین و مکتب تفکیک در هستیالبته تزم به ذكر است كه باتوجه

های عالم ذر در اين دو مکتب فکری با يکديگر متفاوت استتتت؛ برای نمونه ازنظر مکتب تفکیک، تجرد تام ويژگی
ساير موجودات هیچ مرتبه ست و  ستند ی از تجرد را ندارند، بنابراين بدنامختص خداوند ا سمانی ه های ذری نیز ج

كند )تاستتوعات، كه فلوطین اوًت بر استتاس نظريۀ فیض، مراتب عالم را ترستتیم می(. درحالی248و 218)مرواريد، 
ار استتت به اين نظريه، نفس كه از فیضتتان عقل پديد آمده استتت، از مراتبی از تجرد برخورد( و ثانیًا باتوجه5/1/6

 (. 1/2/4)همان، 
 مثابٔه زندان روح. بدن به۹. ۵

ست. از نگاه  سفۀ فلوطین ا شتراک مکتب تفکیک با فل كیفیت تعامل روح و بدن در جهان مادی، از ديگر وجوه ا
سیر زندان دنیوی و گرفتار قفس مادی می ست كند. تن بهفلوطین، روح با ورود به بدن مادی، خويش را ا منزلۀ گور او

كند و های تن را تحمل میهمچون زنجیری بر دست و پای او نهاده شده است. روح انسان انواع مصایب و بدبختیو 
منزلۀ غار و زندان (. جهان به1/642ها و شتتهوات گرفتار استتت )فلوطین، دورۀ آثار فلوطین، ها، امیال، ترسدر بند

(. بدن 83، الهدی ابوابن وجود دارد )اصتتفهانی، روح استتت. در مکتب تفکیک نیز چنین ديدگاهی نستتبت به بد
سان به ست. البته اين ابتالیات بهمثابٔه زندان و برای ابتالی روح به فتنهان سان و گذر از امتحانات ها ا منظور تکامل ان

 سخت الهی است. 
 . نحوۀ ارتباط روح و بدن۱۰. ۵

ان به استتتقالل روح از بدن و تفوق و برتری آن بر بدن تواز ديگر مبانی مشتتترک میان اين دو رويکرد الهیاتی، می
پس از شدت و قوت روح اشاره كرد. از منظر فلوطین، بدن ابزار روح است و اين روح است كه بر بدن استیال داشته و 



                                      101    ... و  یبر مباحث خداشناس دیبا تأک کیمکتب تفک یفکر یدر مبان ینیعناصر فلوط یواکاو، فخار نوغانیو رستمیانی 

عنوان ابزاری برای رستتیدن به اهداف و مقاصتتد خويش به كار دهد. روح فردی، بدن مادی خود را بهبه آن فرمان می
هايی كه گونه كه صنعتگران از تأثر آورد، متأثر شود؛ همانهايی كه به ابزارش روی میگیرد؛ لذا تزم نیست از تأثرمی

راند و آن را (. روح بر تن فرمان می1/45شتتوند )فلوطین، دورۀ آثار فلوطین، آورد، متأثر نمیبه ابزارشتتتان روی می
 (.1/628ورزد )همان، دورۀ آثار فلوطین، اومت میكند و حتی گاهی در برابر آن مقرهبری می

ست و ثانیًا روح فرمان ست. در اين ديدگاه، در مکتب تفکیک نیز اوًت رابطۀ روح و بدن، رابطۀ آلی ا فرمای بدن ا
يد، واسطۀ آن انجام دهد )مروارهای مناسب با دنیا را بهمنزلۀ مركب و آلت برای روح تعبیر شده است كه كاراز بدن به

شده است. كاركرد بدن منحصر به دوران ضعف روح و تعلق آن  (. اين مطلب گاهی با صراحت بیشتری مطرح256
ست كه به سته شده ا بحثی در يافتن مجدد روح، ديگر نیازی به آن نخواهد بود )تهرانی، محض قوتبه عالم مادی دان

سالمی شری و ا سفۀ ب تواند بدون ابزاری همچون مغز تفکر كند و به هايی میتن(. روح هنگام جدايی از بدن به38، فل
 ادراک امور و اشیا نایل شود. 

 . هبوط نفس از عاَلم عقل و فراموشی معارف در اين عالم۱۱. ۵
از منظر فلوطین، ارواح فردی قبل از هبوط به عالم جستتمانی و در عالم معقول همۀ حقايق را مشتتاهده و نظاره 

ستند هم چیز علمرو به همهاند و ازاينكرده سانی باوجود اينکه از آن جهان آمده و متعلق به آنجا ه دارند؛ اما ارواح ان
اند. علت اين فراموشی نیز شادمانی كودكانٔه استقالل روح و دوری از خود و هم از پدرذ خود، يعنی خدا فراموش كرده

ست و ارواح همچون كودكانی كه زمان درازی  شده ا سبب گمراهی روح  صل  ست. مخالفت و دوری از ا صل ا از ا
شند، نه خود را می شده با سرزمین بیگانه بزرگ  سند و نه پدر و نه وطن حقیقی خود را. همچنینجدا از پدر در   شنا

ست كه جهان برين را به شده ا سبب  شمردن خودذ خويش  سوس و حقیر ستگی به اين جهان مح كلی از ياد ببرند دلب
رفتن اين غفلت و بازگشتتت روح به اصتتل خود، نظر فلوطین تنها راه ازبین(. به2/661)فلوطین، دورۀ آثار فلوطین، 

(. بر اين اساس، آدمی بايد اصل و منشأ روح و ارج 661تذكر و يادآوری ارزش و جايگاه روح به انسان است )همان، 
 را به ياد آورد و خود را برای صعود و عروج آماده كند.  آن

شتتده استتت كه انستتان در عالم ذر، معرفت را كستتب كرده طور كامل پذيرفته در مکتب تفکیک نیز اين اصتتل به
ست؛ اما پس از هبوط به زمین و تعلق سا صلی اين تهگرفتن به بدن مادی، دان ست. عامل ا های خود را فراموش كرده ا

خود حقیقت آموختن را تذكر و يادآوری  کنبیهاتالله مرواريد در كتاب فراموشی نیز عصیان و توجه به غیر است. آيت
سان در عالمی ديگر فراهم داند كه پیشآن چیزی می ست ) از اين برای ان ست اموری 27شده ا (. حلبی نیز معتقد ا

كه (، چنان9طوركلی معاصتی ستبب حجاب عقل انستان و فراموشتی او استت )شتهوت، غضتب، طغیان و به چون
به غیر می ند )قزوينی نیز عامل فراموشتتی معرفت فطری را غفلت و توجه  (. بر اين استتتاس چون نفوس 1/238دا

باشند ند، نیازمند مذكری میاكاری و ساير مقتضیات بشری، محجوب گشته و از درک حقايق بازماندهواسطۀ گناهبه
شتتتدن نور عقل و يادآوری (. درحقیقت رفع حجاب عامل روشتتن76كه حجاب ظلمت را از میان بردارد )همان، 
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 معرفت از ياد رفته است. 
 

 گيرينتيجه

منظور نقد ادعای های مکتب تفکیک بههمچنان كه در تبیین مسئله اشاره شد، واكاوی عناصر فلوطینی در انديشه
سمیتمکتب تفکیک در به شناختن و الحادیر سالمی بهن سفٔه ا ستن فل شترک میان دان سایل م دلیل وجود مبانی و م

 فلسفۀ اسالمی و يونانی است. 
های جدی بر مکتب ستتاز نقدتواند زمینهکتب تفکیک با فلستتفۀ فلوطین میمروری بر نقاط مشتتترک فراوان م

شبیه نقد سیار  شد كه ب ست. نقدتفکیک با سوی مکتب تفکیک ا سالمی از  سفه و عرفان ا شده بر فل هايی های وارد
مکتب،  بودن اينها، الحادی و بشتتریهای مکتب تفکیک و تأثیرپذيری از ستتاير انديشتتهمانند عدم اصتتالت انديشتته

جهت تبعیت و پیروی از مکتب نوافالطونی يونان، برداشت ناصواب از كالم معصومان)ع( از سوی مکتب تفکیک به
 هايی از آن است. ها با فلسفۀ فلوطین و درنهايت تفسیر به ر ی كالم معصومان)ع( نمونههمسويی اين برداشت

شناسی شناسی، خداشناسی و نفسترين مسایل هستیمهمقطعًا وجود مبانی عقلی و تبیین خردپذير و عقالنی از 
سان سفۀ فلوطین مانع از يک ست؛ درحالیدر فل ست. ديدگاه فلوطین، ديدگاهی عرفانی ا ستن اين دو رويکرد ا كه دان

ست. در حوزۀ مبانی نفس سلفی ا سیر كالمی نقلی  سی ازنظر تفکیک، تجردذ تام مختص رويکرد تفکیکیان، تف شنا
به كه ازنظر فلوطین باتوجهرو نفس مجرد نیستتت، بلکه امری جستتمانی استتت؛ درحالیاستتت و ازاينخدای متعال 

مراتب نزولیذ هستی، نفس انسان مراتبی از تجرد دارد. بساطت نفس، تعلق نفس به بدن درنتیجٔه شوق نفس به سلسله
س سل ساس  سیر نزولی عقل بر ا سیم  صیلی طبیعت، تر شاهدٔه مراتب تف ستی ازجمله موارد لهمطالعه و م مراتب ه

ست؛ درحالیمطرح شهشده در تفکر فلوطین ا سًا به چنین های تفکیکی يا با آنكه در اندي سا شده يا ا ها مخالفت 
ست. اين تفاوت شده ا سبب مینکات دقیق و مهمی توجه ن سًا مکتب تفکیک كه در تبیین های مبنايی  سا شود تا ا

گونه ه خوانش ستتطحی و ظاهری از روايات معصتتومان)ع( بستتنده كرده استتت و هیچعوالم فراتر از طبیعت، تنها ب
های حکمی و يک از رويکرداند، در رديف هیچبیت)ع( نداشتتتهتوجهی به مبانی عقلی و خردپذير معارف ناب اهل

 عرفانی قرار نگیرد. 
نان و ستتاير مکاتب فکری امری بديهی استتت كه وجود برخی از اشتتتراكات فکری بین فلستتفۀ يو همچنین اين

سفی و الهیاتی، نه سوب نمیفل ضعف يا انحراف آن مکاتب مح شانگر شود، بلکه برعکس میتنها دلیلی بر  تواند ن
عمق و گسترۀ وسیع آن تفکر باشد و بیش و پیش از آنکه با فرضیۀ انحراف انديشمندان اسالمی از معارف ناب اسالم، 

توان اين فرضتتیه را مطرح كرد كه بستتیاری از متفکران و فیلستتوفان بزرگ يونان یم، میآنان را به چوب الحاد و كفر بران
اند. عالوه بر اين هرچند اند و به منبع وحی الهی دستتترستتی داشتتتهحقیقتًا يکی از انبیا يا يکی از اولیای خداوند بوده

صالت يک مکتب می صرا سایل منح ساس وجود مبانی و م شود، اما اين امر فرد در آن بهتواند بر ا سنجیده  مکتب 
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ضعفی بر اصالت آن محسوب شود های دينی و فلسفی نقطهمعنای اين نیست كه وجود نقاط اشتراک میان رويکردبه
 و در نهايت اينکه كه سیر تفکر بشر، سیری پیوسته، فرازمانی و فرامکانی است. 
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