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  حقيقت تركيبي انسان از روح و جسم؛
  پردازي هشام بن حكم دربارة حقيقت انسان نظريه

  
  1محمدتقي سبحاني  05/05/1395: تاريخ دريافت
  2آبادي حسين نعيم  03/08/1395: تاريخ تأييد

  
  چكيده

ديگر از برخي . معتقد بود» دوآليسم واقعي«امامية نخستين در موضوع حقيقت انسان به 
نظرية فيزيكاليستي حقيقت انسان، نظرية : ترين آراء دربارة حقيقت انسان عبارت بودند از مهم

بر اساس اعتقاد امامية نخستين، حقيقت انسان . انگار روح منطبعه نظّام و نظرية فلسفي روح
بدن  كه اصالت با روح است، اما عبارت است از تركيبي حقيقي از روح و جسم كه در عين اين

تري حقيقت انسان را در سه ساحت  نظرية هشام بن حكم به نحو دقيق. گيرد نيز مدنظر قرار مي
شود؛  دنيايي كه شامل روح و بدن به نحو تركيب حقيقي مي ساحت اين: دهد مورد توجه قرار مي

كه عبارت از عقل و قدرت اراده در انسان است؛ و ساحت روح كه به » ما به االمتيازي«ساحت 
عنوان جزء اصلي و ثابت از حقيقت انسان ـ البته داراي تجرد نسبي نه تجرد محض فلسفي ـ 

  . تواند به فعاليت مدرِكانه بپردازد گيرد و بدون نياز به هيچ چيز ديگري مي مدنظر قرار مي
 

  واژگان كليدي
  .حقيقت انسان، روح، جسم، نفس، هشام بن حكم، دوآليسم

                                                               
  و عضو انجمن كالم اسالمي حوزهعضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي . 1

)sobhani.mt@gmail.com.( 
و عضو انجمن كالم اسالمي  Dبيت كالم اهل هدانشجوي دكتري دانشگاه اديان و مذاهب قم و پژوهشگر پژوهشكد. 2

 ). hnaeimabadi79@gmail.com(حوزه 

 
 
 

  تحقيقات كالمي
  فصلنامه علمي پژوهشي
  انجمن كالم اسالمي حوزه

1395زمستاندهم،پانزم، شماره چهارسال 

Tahqīqāt-e Kalāmi 

Islamic Theology Studies 
An Academic Quarterly 

Vol.4, No.15, January-March 2017 



 

 

ره 
شما

م، 
هار

ل چ
سا

انز
پ

م، 
ده

ان
ست
زم

 
13

95
  

8

  مقدمه
نه صرفاً از آن جهت كه شخص انسان به عنوان يك » شناسي نفس« امروزه اهميت مباحث
يا در پاسخ به اين پرسش كه كدام فعل، فعل واقعي انسان است و  1مكلف مورد خطاب است

چنين نه فقط از آن جهت كه كدام بخش از بدن در دنياي بعدي مورد كيفر يا پاداش قرار  هم
از جهت ارتباطي كه اين بحث با مسئله مرگ و فناي  و به همين ترتيب نه الزاماً فقط 2گيرد مي

ها مباحثي بودند كه عمدة دغدغة متكلمان نخستين اسالمي براي  اين( 3كند انسان پيدا مي
، بلكه عمدتاً به دليل ارتباط وثيق و زيربنايي كه بين )شدند توجه به مسئله نفس محسوب مي

اربرد عيني در بستر واقعي اجتماع انساني هاي علم براي ك شناسانه و متدولوژي نظريات نفس
بر اين اساس، اعتقاد بنيادين به . گيرد وجود دارد، اين مباحث مورد توجه دانشمندان قرار مي

اين مطلب كه حقيقت انسان چيزي به جز جسم ظاهري نيست، گاهي حتي سر از 
خودآگاه از حقيقت  پردازي به طور آورد كه در فرآيند نظريه هايي در دانش درمي متدولوژي

هرچند ممكن است اساساً ارتباطي بين فيزيكاليست بودن (كنند  پوشي مي جوهري انسان چشم
به همين ترتيب، اين اعتقاد اساسي كه حقيقت انسان  4).و ماترياليست بودن وجود نداشته باشد

ت است چيزي به جز جوهر مجرد نفس نيست و جسم آدمي صرفاً ابزار و مركبي براي آن حقيق
اي كه خصوصاً با فلسفة رايج اسالمي از قرون ميانه تا كنون دائماً تقويت شده ـ خواسته  ـ ايده

هاي  هايي در دانش شده كه اساساً توجه چنداني به جنبه يا ناخواسته منجر به متدولوژي

                                                               
كه همچون متكلمان ديگر، بحث از صفات مكلف را به خود  113: ق1406شيخ طوسي، : فقط براي نمونه نك. 1

 . كشاند قت مكلف ميمكلف و سپس حقي
سيد (» و هل الحساب عليها أو على األبدان و الحساب على الحي المكلف المأمور المنهي: و قوله«: فقط براي نمونه. 2

  ).30: 4ق، 1405مرتضي، 
با چرخشي ) ق699. م(ميثم بحراني  هاي اوليه، خداياري معتقد است متكلمان امامي پس از ابن عالوه بر ديدگاه .3

  ).98: 1390خداياري، (بحث از چيستي نفس را در مباحث معاد مطرح كردند  آشكار
شود كه در تز دكتري خود در تبيين  فقط براي ارائه يك نمونه از اين تصور رايج، به محمدتقي يوسفي اشاره مي. 4

 هها با ماترياليست، هم دگاههمانيِ اين دي انگاران فيزيكاليست، به نظريات مدرن بسنده كرده و به دليل اين ديدگاه يگانه
رسد كه  وي در نهايت به اين تحليل ناخودآگاه مي. ها را با يك تحليل مورد قضاوت قرار داده است فيزيكاليست

كه چنانچه خواهد آمد،  ؛ غافل از اين)28: 1390يوسفي، (فيزيكاليسم مساوي با الحاد و ماترياليست است 
حقيقت انسان، فيزيكاليست  هي از شيعه مانند سيد مرتضي و شيخ طوسي درباراي از معتزله و حت هاي برجسته شخصيت

كه اساساً اين ديدگاه را كه نفس موجودي جداي از جسم  48ـ47: 1390برنجكار، خداياري، : چنين نك هم. بودند
  .اند گرايان در برابر معتقدان به خدا و دين تلقي كرده نيست، ديدگاه ماده
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دگاه رسد، دي اما در اين ميان به نظر مي. دهند كاربردي و واقعيات عيني حيات بشري نشان نمي
كه آدمي داراي  ـ مبني بر اين Dبيت هاي اهل اي از امامية نخستين ـ مبتني بر آموزه برجسته

حقيقتي تركيبي، آن هم تركيب حقيقي ـ و نه امتزاجي ـ است كه شامل هم جسم و هم روح 
تر مورد تحليل  اي جامع تواند به عنوان نظريه ، مي)هرچند حيات اصلي از آنِ روح است(شود  مي
كند به تحليل دقيقي از تبيين هشام بن حكم  اين نوشتار تالش مي. بررسي قرار بگيرد و
رسد همان ايدة  مذهب، از مسئله حقيقت انسان كه به نظر مي پرداز امامي ، متكلم نظريه)ق179(

اساسي متكلمان اماميه در عصر حضور است، بپردازد؛ ديدگاهي كه پس از حدود يك قرن در 
  . كم به حاشيه رانده شد اميه با معتزله كمتعامل عميق ام

  انگارانة محض در باب حقيقت انگارانه و يا جسم به دليل مشكالتي كه ديدگاه روح
اين . اند گزين بوده هاي جاي حل گران به دنبال راه آورد، همواره پژوهش انسان به وجود مي

  گاري مدرن روح انجاميدهان ها خصوصاً در دورة معاصر در بسياري از موارد به جسم تالش
) 1941. م(اي همچون هانري برگسون  در اين ميان براي نمونه به فيلسوفان برجسته. است

  قائل نبود، اما از 1)همچون دكارت(شود كه هرچند به تمايز خارجي نفس و بدن  اشاره مي
  جهت اعتقادش به تمايز مفهومي روح و بدن و از جهت واحدانگاري حقيقت نفس و بدن

  بايد با مالصدرا) روح يا نفس داراي سير صعودي و ماده و حافظه داراي سير نزولي است(
  و 105: 1390پيري ـ ايسماعيلوف، (مقايسه شود  )نفس جسمانية الحدوث و روحانية البقاست(

  ايالت كاليفرنيا 2فيليپ كاليتون، استاد مدرسة عقايد كالرمونت چنين به هم). 113
با رويكرد نوپديدارگروي  ذهن و نوپديدارگرويخود با عنوان  كتاب شود كه در اشاره مي

گرايانه ارائه داده  و ذهن 3عالمه و مالصدرا البته با رويكردي جسمي حداكثري، ديدگاهي مشابه
                                                               

براي اطالعات بيشتر در اين باره و فقط . شود مي "body dualismـmind"ه از آن تعبير به ديدگاهي كه امروز. 1
  :براي نمونه نك

Skirry, Justin, René Descartes: The MindـBody Distinction, in: IEP (Internet Encyclopedia of 

Philosophy). Link: http://www.iep.utm.edu/descmind/#SH2a 
آثار فلسفي دكارت به انگليسي با اين  هتر در ميان آثار اصلي انگليسي، به ترجم چنين براي اطالعات دقيق هم

   :اطالعات رجوع كنيد
Descartes, 19841991ـ, v II, p16. 
2. Claremont school of theology. 

اي كه نوپديداري براي  توان دريافت كه تعالي هاي او مي با مطالعه انديشه«: كند كه لهدي اشاره ميا طور كه علم همان. 3
وجودي يا  هماند و از سنخ تعالي به معناي علو جايگاه يا ارتقاي مرتب ماده باقي مي هذهن قائل است كماكان در محدود

 ).58: 1389الهدي،  علم(» جاودانگي نيست
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خصوص متكلمان اماميه كمتر مورد توجه  هاي متكلمان، به با اين همه، تا كنون ديدگاه 1.است
فان «ميان كساني كه به طور مستقيم به اين موضوع پرداختند به از . گران بوده است پژوهش

شود كه در اثر وزين خود با دقت بسياري به تبيين تاريخي انديشة هشام بن  اشاره مي» اس
يك از متكلمان مسلمان مانند هشام، دوگانگي نفس و  وي معتقد است هيچ. حكم پرداخته است

است؛ رأيي كه براي شيعيان كوفه نيز متعارف بود   نداده بدن را تا اين اندازه مورد تأكيد قرار
)Van Ess, 1991, 1: 368 .(رسد دربارة ديدگاه ممتاز هشام بن حكم مبتني بر  اما به نظر مي

احاديث و روايات كه در عين تمايل به حقيقت نوراني روح، از توجه به جسم فيزيكي آدمي غافل 
اي با قابليت توجيه عقالني بين اين دو بپردازد، هيچ كار  نشده و توانسته است به تبيين رابطه
  . متمركزي تا كنون انجام نشده است

  هاي موجود در عصر هشام بن حكم ديدگاه
براي تبيين حقيقتي كه هشام بن حكم به دنبال آن بود، تبيين نظريات رايج در دورة او 

تئوري (تئوري نخست . شتدر آن دوره چهار تئوري كلي وجود دا. رسد ضروري به نظر مي
است كه دو دست و دو ) شده ديده(معتقد بود، حقيقت انسان همين هيكل مشاهد ) فيزيكاليست

  ديدگاه دوم،). 332، 331، 330، 329: 1980اشعري، (پا دارد؛ روحي در ميان نيست 
. شدند داران اين تئوري به دو گروه اصلي تقسيم مي طرف. انگار حقيقت انسان بود نظرية روح

  خواني داشت اي از آنان تفسيري از روح ارائه دادند كه با تفسير فالسفة نخستين هم عده
)see: W.E.M, 1999: 866 ( اما . شود مي» نفس مستقل«يا  2»نفس مجرد«كه از آن تعبير به

انگاري، با هر گونه برداشت  دستة ديگري از متكلمان در عين اعتقاد به روح و مخالفت با جسم
بدين ترتيب، روح غيرجسماني الزاماً به معناي روح با مفهوم . كردند يدي از روح مخالفت ميتجر

گر بوده و آثاري بر  تجرد فلسفي نبود، بلكه روح عبارت بود از حقيقتي كه خودش فاعل و كنش
اين دو ديدگاه عمدتاً شامل نظرية نفس مستقل و نظرية روح منطبعه نظّام . آن مترتب است

نظرية سوم، نظريه ). 241: 1396آبادي،  نعيم: براي اطالعات بيشتر در اين باره نك( شدند مي
                                                               

  :هاي كاليتون در اين باره نك ديدگاهبراي آشنايي با . 1
Clayton, 2004, especially 12, 19, 32, 39, 60, 61, 62, 93, 98, 147,149. 

  .57ـ52به بعد، 18، 10، 8خصوص صفحات  نامه، به كل پايان: 1389الهدي،  علم: چنين نك هم
در جايي از كتابش، بابي تحت اين  وي. مالصدرا بخش مهمي از اسفار خود را به اين موضوع اختصاص داده است. 2

 في) 1( فصل:  فصول فيه و حدوثها كيفية و عقليا تاما تجردا اإلنسانية الناطقة النفس تجرد بيان في: كند كه عنوان باز مي

  ).260: 8، 1981مالصدرا، (مقدار  في منطبعة ال و مقدار ال و بجسم ليست الناطقة النفس أن
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تعداد زيادي از متكلمان در دورة هشام بن حكم معتقد به جزء . معروف جزء اليتجزي است
اين  1).332: 1980اشعري، (ها بودند  اليتجزي يا ذرات غيرقابل تقسيم يا همان نظريه اتم

مبتني بر اين ) 263: 2010عيد نفيسه، (يوناني بودن آن نيز منتفي نيست ديدگاه كه احتمال 
اي در بدن كه غير قابل تجزيه است و بقية اجزاي  است كه حقيقت انسان عبارت است از ذره

 2.بدن در خدمت آن جزء هستند

  اماميه و نظرية دوآليستي واقعي 
يرات جدي شد، در اين دوره از يك ديدگاه امامية نخستين هرچند به داليلي بعدها دچار تغي

كه مبتني بر روايات و  اين تمايز غير از اين. ها برخوردار است تمايز آشكار نسبت به همة ديدگاه
كليني، : مثالً نك(هاي امامان اماميه است كه از علم لدني و ماورائي برخوردار بودند  راهنمايي

اي  گراي برجسته هاي عقل دازي شخصيتپر ، مرهون نظريه)3ـ1، ح221و  214ـ212: 1ق، 1407
هاي  شاخص برجستة اين نظريه آن است كه بايد ميان ساحت. همچون هشام بن حكم نيز هست

بر اين اساس، زماني كه دربارة . مختلف بحث در حقيقت انسان، تفكيكي اساسي را در نظر بگيريم
شود كه در  ز روح و جسم ميشود، اشاره به مجموعة كاملي ا هويت انسان در اين دنيا بحث مي

به همين ترتيب، . دهند كنار هم و با تركيبي حقيقي ـ نه انضمامي ـ حقيقت انسان را تشكيل مي
تواند با جسم يا  آيد كه مي شود، سخن از روح به ميان مي زماني كه از عنصر اصلي انسان بحث مي

تواند ما به االمتياز انسان باشد  مياين عنصر ـ چنانچه خواهد آمد ـ . بدون آن فاعليت داشته باشد
 . شود بدين ترتيب، تا حدي وجه تمايز ديدگاه اماميه روشن مي. تواند نباشد و مي

كنيم، در ميان عمدة  مي 3»دوآليسم واقعي«اين ديدگاه كه ما ترجيحاً از آن تعبير به 

                                                               
» شناسي معتزله بصره نظريه فيزيكي كالم؛ اتم، فاصله و خأل در كيهان«خود با عنوان  ظناني النور در كار مفصل. 1

 .See: Alnoor, 1994: تحليل مبسوطي از اين نظريه ارائه داده است
اي مربوط به  بدن ذره هاشعري يا كسي كه اشعري از او نقل كرده، احتماالً بين اين حقيقت كه ديدگاه اماميه دربار. 2

ن است و نه حقيقت انسان، خلط كرده و به همين دليل، گروه دوم از اماميه را قائل به جزء اليتجزي معرفي حقيقت بد
 ).61: 1980اشعري، (كرده است 

) 160: 1392؛ مورفي، 239: 1، 1380كاپلستون، (افالطون  هدر برابر دوآليسمي است كه دربار» دوآليسم واقعي«. 3
  هدانند كه عد كه بدن را صرفاً ابزار روح و به نوعي فاعل موجب روح مي گويند يا حتي فالسفه اسالمي مي

  چنين در برابر دوآليست بشر بن معتمر و هشام بن عمرو كنند؛ و هم زيادي تسامحاً از آن تعبير به دوآليسم مي
  الت قائلاص) روح يا جسم(يك از دو طرف  كه چنانچه خواهد آمد در عين تركيب حقيقي روح و بدن، براي هيچ

 .نيستند
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ربارة آن صورت مخالفت جدي د 2)ق436. م(رواج داشت و عمالً تا زمان سيد مرتضي  1اماميه
و اين فرآيند به غير از  3طأطريون نيز به اين ديدگاه معتقد بودند jدر دوره امام كاظم. نگرفت

كه در زمان سيد مرتضي  گروهي از معتزليان شيعه شده تا دورة نوبختيان ادامه پيدا كرد تا اين
دو . وجه استتقسيم اشعري در اين باره قابل ت). 95: 1392زاده،  حسيني(دچار چرخش شد 

كند، مربوط به  فرقة اولي كه اشعري در نظرية حقيقت انسان در ميان اماميه بدان اشاره مي
پردازي هشام  دوران حضور است كه گروه نخست همان نظرية ممتاز اماميه است كه مورد نظريه

ه كه گفته شد، ارتباطي ب چنان  گروه دوم نيز آن). 61: 1980اشعري، (بن حكم قرار گرفت 
گروه سوم و چهارم مربوط به دوران خود اشعري، يعني اواخر قرن سوم و اوايل قرن . اماميه ندارد

هايي از اماميه، ديگر به قول  كه گروه 4راوندي است چهارم در عصر خاندان نوبختي و بعد از ابن
مي بودند به عبارت ديگر از بين معتزليان، يك گروه نظّا. نظّام و حتي ابوالهذيل متمايل شدند

ها در اين دورة تاريخي  كه تئوري نظّامي داشتند و يك گروه ابوالهذيلي بودند كه هر دوي اين
اين سخن اشعري . ها ديدگاه نظّاميه و ابوالهذيلي به اماميه منتقل شد شيعه شدند و از طريق آن

                                                               
هشام بن سالم . گردد ديدگاه هشام بن سالم در بحث استطاعت به اختالفي مبنايي در موضوع حقيقت انسان باز مي. 1

عقيده است  دهد، با مؤمن طاق در قول به اصالت جسم هم برخالف هشام بن حكم در شناختي كه از انسان ارائه مي
به همين دليل، او استطاعت بر فعل را جسماني و آن را جزئي از انسان . )الشيء اال االجسام: 45: 1980اشعري، (

بدين ترتيب، سخن هشام بن سالم در باب استطاعت سخني . اي در روح و نفس ، نه قوه)43: 1980اشعري، (داند  مي
او برخالف . اردمتمايز، اما در بستر فكري، جرياني فكري است كه ظاهراً اعتقادي به ذووجهين بودن حقيقت انسان ند

آدمي، يعني  هاي از جنبه حساس، دراك و زند جسماني انسان را به عنوان موات و زيرمجموعه ههشام بن حكم كه جنب
روايتي از خود هشام : چنين نك هم. ، معتقد به حيات و قدرت مستقل جسم است)60: 1980اشعري، (داند  روح مي

  .تصريح شده است» نفخت فيه من روحي«ماني بودن روح در كه به جس 283: 2، 1380عياشي، : بن سالم در
سيد «معتقدند، در ميان دانشمندان شيعه ) 87: 1390خداياري، (و خداياري ) 172: 1389اسعدي، (اسعدي . 2

 .هيكل مشاهد را مطرح كرد هنخستين كسي است كه ايد» مرتضي
دهد كه زماني كه روح خارج  خون و نفس و ادامه ميروح، عقل، : كند جسد را بر چهار چيز بنا مي jامام صادق. 3

كند و خون و نفس  رود و زماني كه روح چيزي را ببيند، عقل آن چيز را براي روح حفظ مي شد، عقل در پي آن مي
بر اساس اين روايت به نظر ). 61، ح226: 1، 1362؛ صدوق، 2، ح292: 58ق، 1403مجلسي، (مانند  باقي مي

روح  هآيد، ديدگاه تجردانگارانه دربار خن از خروج روح و در پي آن عقل از بدن به ميان ميرسد زماني كه س مي
به هر حال، سند اين روايت ـ كه سندش در بحاراألنوار به طور كامل آمده، اما در متن . شود دچار خلل جدي مي

علي بن حسن طاطري، سعيد خصال افتادگي دارد ـ حاوي دو تن از خاندان طاطري است، زيرا غير از  هشد چاپ
. ، عموي علي بن حسن طاطري است)162: ق1407نجاشي، (گويد  طور كه نجاشي مي بن محمد نيز آن) سعد(

النظر اشاره كرده است ةگمنام خالص هزاده به مشابهت ديدگاه طأطريون به بنونوبخت به نقل از نويسند حسيني
 ). 81: 1385نام،  بي: به نقل از 96: 1392زاده،  حسيني(
  . 80: 1392ميرزايي، : راوندي با سيد مرتضي نك ابن هانگاران ديدگاه جسم هبراي مقايس. 4
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كه ) 32: ق1411سيد مرتضي، ) (ق436. م(هاي نظرية امثال سيد مرتضي  در حقيقت به ريشه
بدين ترتيب، تمايز آشكار ميان امامية نخستين با . كند ديدگاه ابوالهذيلي داشتند اشاره مي

  1.شود هاي ميانه تا كنون مشخص مي هاي ديگر آن دوره و حتي خود اماميه در دوره انديشه
دوآليسمي كه اماميه از حقيقت انسان مدنظر داشت، با در كنار هم ديدن مجموعة روايات 

ها  غرض ما از تفكيك اين روايات جداسازي نتايج آن. ة حقيقت انسان قابل تحليل استدربار
نيست، بلكه مشاهده مجموعة اين روايات در كنار هم، ما را با ايدة چندمحوري اماميه آشنا 

اي كامالً جسماني  دهد كه جنبه ها به ما واقعيتي از روح را نشان مي برخي از اين روايت. كند مي
كنند، خصوصاً به دليل عدم  به طور كلي، رواياتي كه صحبت از مفارقت روح از بدن مي. دارد

 ـ) روح(اي جسماني  توانند معنايي به جز جدا شدن ماده سنخيت نفس مجرد با جسم، نمي
با خصوصيات جسماني شديدتر ) بدن(اي جسماني ديگر  هرچند با خصوصيات متفاوت ـ از ماده

چنين رواياتي كه صحبت از متالشي شدن يا نشدن روح بعد از  هم. ندداشته باش) يا متفاوت(
روح محسن در روشنايي و (آورند يا دربارة اقامت روح در مكان خود  مفارقت از بدن به ميان مي

تر، رواياتي كه فرمول  و از همه واضح) و روح گنهكار در تنگي و ظلمت) وسعت(فسحت 
گزارشي كه ظاهراً . گيرند ، در اين دسته جاي مي)عد از اينب: نك(كنند  جسماني روح را بيان مي

انگاري روح دارد  آمده و به نوعي اشعار به جسم) ق548. م(طبرسي  احتجاجاتنخستين بار در 
اي از اين  و به برجسته كردن بخش جسماني و الزاماً غيرمجرد روح پرداخته است، بخش عمده

ون است و رطوبت جسم و صفاي رنگ و صداي خوش و مادة روح از خ: خصوصيات را در بر دارد
گيرد؛ پس زماني كه خون جامد شد، روح از بدن فارق  خندة زياد همگي از خون نشئت مي

افزايد  كند، اما چيزي به وزن آن نمي اين روح همچون باد در مشك، جسم را پر مي. شود مي
كند، ولي چيزي به وزن آن  اين مفهوم كه جسم را پر مي). 351ـ349: 2ق، 1403طبرسي، (

تواند تمثيلي براي مخاطب آن دوره و  ، مي)ما اآلن اطمينان داريم هوا هم وزن دارد(افزايد  نمي
تفهيمي براي مخاطب مدرن تلقي شود كه در آن روح در عين برخورداري از كيفيت جسماني 

را به گونة  روايت مناقب ما. اما چيزي است كه فاقد برخي خصوصيات جسم مثل وزن است
اين روايت در ابتدا چشم را ابزاري براي ديدن روح . كند ديگري با جنبة جسماني روح مرتبط مي

... اي سفيد و سياه است و ديدن، كار روح است نه چشم چشم تكه دنبه«در نظر گرفته است؛ 

                                                               
نظري نظريات امثال سيد مرتضي و شيخ  هچهارم بعدها به پاي هگويد، همين نظري طور كه محمدتقي سبحاني مي آن. 1

  ).133: تا سبحاني، بي(طوسي و پس از آن غالب متكلمان شيعه تا كنون تبديل شد 
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ر كه طو شود، مثل اين است كه خورشيد با تاريكي پوشاند شده باشد؛ همان وقتي چشم كور مي
مسكنِ روح در مغز است . شود اش در آسمان است و شعاعش روي زمين پخش مي خورشيد كره

طور كه با غيبت كُره خورشيد، شمس منتفي  شود و همان و شعاعش در تمام بدن پخش مي
  ).353: 4ق، 1379شهرآشوب،  ابن(» شود، با قطع سر نيز ديگر روحي وجود ندارد مي

رواياتي كه به روشني . كنند نيز توجه ما را به خود جلب مي هاي ديگري از روايات گروه
توانند ما را به مفهومي از  آورند، مي سخن از بقاي روح اما باز هم با جنبة جسماني به ميان مي

. روح نزديك كنند كه در عين داشتن مفهوم بقا، با تلقي فالسفه از تجرد روح همساني ندارد
ي در مقابل زنديقي كه به فناي روح بعد از مرگ اعتقاد داشت، ا به نقل مناظره حتجاجا مثالً
كند كه بعد از خاموش شدن نورش رفته و باز  زنديق، روح را به چراغي تشبيه مي. پردازد مي
گردد؛ به همين ترتيب، بعد از مرگ و مفارقت روح از بدن، ديگر مراجعتي وجود نخواهد  نمي

آتش «روح به منزلة چراغ نيست، : شبيه ديگري به ميان آوردامام بعد از رد اين تشبيه، ت. داشت
روح، جسمي رقيق است كه لباسي . است) رونده و غيرثابت(در اجسام ثابت است و نور ذاهب 

تا زمان بعث ) مثالً قبر(روح بعد از مرگ در همان محل فرود بدن . »كثيف بر تن كرده است
يا مثالً خورده [طبيعي، مثل به صليب كشيده شدن اين مسئله با شرايط مرگ غير. ماند باقي مي

كه ديگر معلوم شد جنبة (منافاتي ندارد، چون در اين صورت روح ...] شدن به توسط گرگ و
تا زماني كه به زمين بازگردانده شود، به امانت باقي  1در دستان فرشته مرگ) جسماني دارد

گسيختگي  هم ود خارج شد، دچار تالشي و ازكه از قالب خ چنين بعد از اين اين روح هم. ماند مي
در دستة ديگري از روايات،  2).349: 2ق، 1403طبرسي، ( ماند شود و تا نفخ صور باقي مي نمي

به درستي معلوم نيست آيا روحي كه منطقاً شبيه چيزي است كه ما . روح به معناي جان است
روح . ست، تفاوت ماهوي دارند يا نهدانيم با روحي كه بخش دومِ حقيقت انسان ا آن را جان مي

                                                               
و روح هم ) 30، ش184: 79 ق، 1403مجلسي، (شود  اگر قبض روح توسط ملكي از مالئكه خداوند انجام مي. 1

اين . قبض روح هم باشيم هچنين به دنبال سنخيتي متناسب با روح براي فرشت كيفيتي جسماني دارد، پس بايد هم
شود، بايد بين  توسط يك فرشته از بدن جدا مي روح جسماني است، روح: استدالل به اين صورت قابل طرح است

قبض روح هم داراي  ه؛ پس فرشت)افتد وگرنه محال اتفاق مي(قابض و مقبوض سنخيت متناسبي وجود داشته باشد 
  . ماده و جسماني است

ؤال معلوم نيست چرا گزارش مفصلي كه مجلسي در دو جا نقل كرده و هر دو از احتجاج است، يك جا به عنوان س. 2
همان ) 33: 58ق، 1403مجلسي، (جا  ـ البته از أخبرني عن السراج ـ و در اين) 216: 6 ق، 1403مجلسي، (زنديق 

بخش نخست، به عنوان سؤال هشام بن حكم آمده است؟ احتماالً روايت از هشام نقل شده و مجلسي  همتن به عالو
هرچند اين احتمال كه هشام زنديق را به جاي . ستخلط كرده است و در حقيقت هشام روايت زنديق را نقل كرده ا

  ).33: 58 ق، 1403مجلسي، (خود جا بزند، كامالً منتفي نيست 
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شود و به پاي آدمي جان و قدرت الزم براي حركت را  به معناي نخست، از پا وارد بدن مي
؛ مجلسي، 8: 7ق، 1407كليني، (شود  ؛ در جسم دميده مي)71: 2ق، 1404قمي، (دهد  مي

: 92ق، 1403مجلسي، : ال روح فيك تحرّكُك(؛ باعث و محرك آدمي است )454: 92 ق، 1403
كند  شود، بيشترين آفات بدني ظهور پيدا مي ؛ و در نهايت زماني كه از بدن خارج مي)454

هايي از روايات، ذهن ما را با ماهيت جسماني  بدين ترتيب مجموعه). 4: 78ق، 1403مجلسي، (
  . زند روح گره مي

تني بر آن ديدگاه توان با وسعت نظر بهتري، رواياتي را كه مب هرچه باشد اكنون ديگر مي
اين . بيان شده است، مورد تحليل قرار داد) بدن و روح دو حقيقت در كنار هم(دوآليستي اماميه 

شعبه،  ابن( تحف العقولبر اساس روايت . روايات گاهي نزديكي بيشتري با دوآليسم دارند
ر دارد و بدن روح به عنوان بخشي از اركان اساسي انسان در كنار نار و نور قرا) 354: ق1404

روح يكي از اين چهار ركن . است) دعائم(آدمي داراي چهار طبع، چهار ركن و چهار ستون 
و ريح و بلغم، طبايع آدمي و عقل، ستون آدمي است كه ) ها يكي از مزاج( خون و مرَّه. است

 به هر حال، به همان ترتيب كه خوردن و آشاميدن آدمي به نار و. شود شامل فهم و حفظ مي
ها به آب منتسب شده، تحرك به روح منتسب شده است؛ به طوري كه اگر روح نباشد  فهم طعم

شود؛ نفسي  اين حركت روح به وسيلة نفس انجام مي. شود حركات ظاهري انسان غيرممكن مي
زند، نوري است كه مورد  در نتيجه، حركاتي كه از نفس مؤمن سر مي. كه حركتش از ريح است

زيرك (زند، آتشي است كه مورد تأييد نكراء  هايي كه از نفس كافر سر مي آن تأييد عقل است و
انسان با دو شأن دنيايي و آخرتي خلق شده كه شأن دنيايي «اين مفهوم كه . است) آميز شيطنت

گفته در نظرية  ، ما را با همان دو حيثيت پيش»آن جسم و شأن آخرتي آن روح و نور است
روح و نور «چنين اين مفهوم كه  هم). ابتداي بحث نظرية هشام: نك( زند دوآليستي روح گره مي

كنند و به آسمان  كه برخالف جسم، شأني آخرتي و آسماني دارند بعد از مرگ جسد را ترك مي
 1.هاي مكاني باشد تواند فارع از محدوديت كند كه روح نمي ، به روشني به ما گوشزد مي»روند مي

آيد، اما حتي در صورت جعلي  ها غريب به نظر مي در بعضي بخشهرچند  كفاية األثرگزارش 
جعل روايات نيز به هر صورت و به طور عمده مبتني . تواند مورد استناد ما قرار بگيرد بودن مي

                                                               
: 6 ق، 1403مجلسي، (و بحاراألنوار نقل كرده ) 107: 1، 1385صدوق، (همين روايت در علل الشرايع هم آمده . 1

علي بنُ أَحمد رحمه اللَّه قَالَ حدثَنَا محمد بنُ أَبِي عبد اللَّه  حدثَنَا«: سند اين روايت در علل الشرايع اين است). 117
ادنِ أَبِي زِييلَ باعمنْ إِسع زِيدنِ ينِ بيسالْح همنْ عع يرَانَ النَّخَعمنِ عى بوسنْ مع يالْكُوفبو عقَالَ قَالَ أَب يكُونالس  د

اللَّهj . «اي با همين مضمون است كه خالصه 117:  6ق، 1403مجلسي، : چنين نك هم . 
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انسان واحدي «شوند؛  هاي مفروغ عنه محسوب مي ها داده هايي بوده است كه بعضي از آن بر داده
در  1.»شود نايي است و شامل جسم و عرَض و بدن و روح مياست كه برخالف خداوند، دو مع

توان استناد كرد؛ اين روايت از اين جهت كه عقل را  نيز مي األثر يةكفاجا به روايت ديگري از  اين
كند كه روح نام دارد و با عقل  داند، وجود جنبة دومي را براي انسان روشن مي راهبر روح مي

برخي ديگر از اين ). 240: ق1401خزاز رازي، (مرتبط است ) ردكه احتماالً جنبة جسماني دا(
وقتي سخن از . تري به دو جنبه از حقيقت انسان در اين دنيا اشاره دارند روايات به طرز لطيف

آيد، تا حد  خلقت روح در كنار مفهوم خلقت جسم در همان روايات يا روايات ديگر به ميان مي
كه در  خصوصاً اين ؛)2و1، ح133: 1ق، 1407كليني، (شويم  يزيادي به ايدة دوئاليسم نزديك م

) يا جان(كه در اين صورت روح حيواني ) همان روايت(جا روح منتسب به خود خداوند است  اين
در بعضي موارد، دو مفهوم بدن و روح در كنار هم قرار دارند؛ مثل روايات . معنا نخواهد داشت

ق، 1407كليني، (رود  روح در جنين، مبلغ دية او باال ميحاوي اين حكم كه بعد از دميده شدن 
رسد ديدگاه امامية نخستين كه با هوشياري توسط متكلم  بدين ترتيب به نظر مي). 342: 7

اي كالمي تبديل شد، ما را به اين واقعيت رهنمون  اي مثل هشام بن حكم به نظريه برجسته
يبي حقيقي از روح و بدن است و البته در كند كه حقيقت انسان در اين دنيا داراي ترك مي

هاي مختلف ديگر مثل خواب، مرگ، دنياي ديگر يا هر چيزي غير از آنچه در ظاهر اين  ساحت
  . تواند بدون نياز به هيچ بدني به فعاليت مدرِكانه بپردازد شود، مي عالم ديده مي

  نظرية هشام بن حكم

شناسي متناظر به روايات به دنبال آن  نساناي كه هشام بن حكم در تبيين عقالني ا نظريه
بود، مبتني بر تفكيكي بود كه متكلمان معتزلي در همان دوره و متكلمان ديگر حتي اماميه در 

اين تفكيك عبارت . كردند پوشي مي چنين فالسفه در همة ادوار از آن چشم هاي بعد و هم دوره
. رت مسئله بحث حقيقت انسان تلقي كنيمبود از چيزي كه اآلن بايد آن را تجديد نظري در صو

ساحت نخست : گيرد بر اين اساس، حقيقت و ماهيت انسان در سه ساحت مورد توجه قرار مي
تمام هويت انسان، ساحت دوم وجه ما به االمتياز انسان و ساحت سوم عنصر ثابت و اصلي انسان 

مقوله با يكديگر متفاوت در حقيقت، ما با سه مقوله مواجهيم كه شاخص تحقق آن سه . است

                                                               
فاخبرني عن قولك انه واحد ال شبيه له اليس اهللا واحدا و االنسان واحدا فوحدانيته «: 12: ق1401خزاز رازي، . 1

المعني جسم و عرض و بدن و روح و اهللا واحد واحدي المعني و االنسان واحد ثنوي  Jاشبهت وحدانية االنسان فقال
  ».انما التشبيه في المعاني الغير
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ساحت نخست، يعني تمام هويت انسان از ديدگاه متمايز هشام بن حكم عبارت است از . است
روح و بدن به معناي تمام خصوصياتي كه اآلن و در اين دنيا بخشي از هويت انسان را شكل 

پاسخ هشام . دهند، به طوري كه اطالق نام انسان در نظر اول داير مدار آن خصوصيات است مي
اشعري، (در اين ساحت تمام هويت روح و بدن است » انسان كيست؟«بن حكم به پرسشِ 

اين پاسخ ما را در اين باره كه هشام با متكلماني همچون بشر و هشام بن عمرو كه ). 60: 1980
: 11، 1965ـ1962قاضي عبدالجبار، (در ظاهر به حقيقتي تركيبي براي انسان معتقد بودند 

اما عبدالجبار به تفاوت ديدگاه هشام بن حكم با هشام بن . كند دچار اشتباه مي) 335، 310
يزعم ان الجسد ) يعني هشام بن حكم(لكنه «: دهد كه گونه توجه نشان مي عمرو و بشر بدين

در واقع عبدالجبار هوشيارانه به اين بخش ). 310: 11، 1965ـ1962قاضي عبدالجبار، ( »موات
دهد در عين تركيب حقيقي روح و بدن، بخشي از حقيقت  كه به ما اجازه مي از نظرية هشام

به حساب ) موات(و بخشي را فرعي ) كه مدرك است و فعال و دراك است(انسان را اصلي 
آيد، تمام  در آيات قرآن نيز وقتي سخن از انسان به ميان مي. بياوريم، توجه داشته است

هاي جسماني انسان  شود؛ لذا در بيان جنبه رده ميخصوصيات انسان جزء حقيقت انسان شم
و قرار دادن انسان به صورت نطفه در ) گل خالص(اي از طين  سخن از خلقت انسان از سالله

رحم و تبديل فرآيندي آن به علقه، مضغه، استخوان و گوشت به ميان آمده است كه خلق آخَر 
و در جاهاي ديگر، سخن از جزئي از ) 14ـ12: مؤمنون(در مرحلة نهايي قرار دارد ) دميدن روح(

  ).11: مثالً سجده(رود  آيد كه اصلي است و با مرگ از بين نمي حقيقت انسان به ميان مي
بر اساس نظرية هشام بن حكم، ساحت دوم از حقيقت انسان كه همان وجه ما به االمتياز 

كنند، عقل و حريت اراده  انسان است، برخالف چيزي كه تجردانگاران خود را بدان ملزم مي
كنند كه به تجرد  تجردانگاران براي متمايز كردن انسان از ساير موجودات، خود را ملزم مي. است

روح آدمي معتقد شوند، در حالي كه وجه ما به االمتياز انسان از ساير موجودات طبق تعاليم 
اس است كه انسان برخالف قرآن و روايات، عقل و حريت اراده يا قدرت اراده است و بر اين اس

عالمه طباطبائي توجه ما را به انواع ادراكاتي كه از . شود موجودات ديگر مكلف به تكاليفي مي
اين ادراكات كه . كند شود و در قرآن بدان اشاره شده است، جلب مي طريق انسان حاصل مي

زعم، حفظ، حكمت،  شامل ظن، حسبان، شعور، ذكر، عرفان، فهم، فقه، درايه، يقين، فكر، رأي،
، همه و همه وجه ما )247: 2تا،  طباطبائي، بي(شود  خبره، شهاده، عقل، قول، فتوا و بصيرت مي
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به همين ترتيب، در روايات اماميه از عقل به عنوان چيزي كه مورد امر  1.به االمتياز انسان است
چيزي كه خداوند با آن يا ) 1، ح10: 1ق، 1407كليني، (گيرد  و نهي يا ثواب و عقاب قرار مي

سخن به ) 3، ح11: 1ق، 1407كليني، (آيد  شود يا بهشت به وسيلة آن به دست مي عبادت مي
چنين توضيحات تفصيلي عميقي دربارة عقل در روايت مفصلي كه از هشام  هم. ميان آمده است

ز اين ارادة آدمي نيز ا). 12، ح13: 1ق، 1407كليني، (بن حكم نقل شده است، وجود دارد 
بهتر است ) 3، ح109: 1ق، 1407كليني، (جهت كه با ارادة الهي مورد مقايسه قرار گرفته است 

ساحت سوم نيز عنصر اصلي . به عنوان وجه ممتاز انسان از ديگر موجودات مدنظر قرار بگيرد
اين روح انساني، هم واجد عنصر ما به االمتياز انسان، يعني . انسان است كه همان روح است

اين بخش از نظرية هشام بن . قل و قدرت اراده، و هم واجد اشتراكاتي با موجودات ديگر استع
اش، همراه  تواند با حقيقت اصلي كند كه بگوييم انسان مي حكم اين امكان را براي ما فراهم مي

گاه  يچرسد ه بنابراين، به نظر مي. با يا بدون چيز ديگري ـ مثل بدن ـ به فعاليت مدركانه بپردازد
چنين سنت متكلمان معتزلي و  ها درباره سؤال از ماهيت انسان در سنت فلسفي و هم پاسخ

ها هشام بن حكم  اند، اما امامية نخستين و در رأس آن متكلمان متأخر اماميه تمييز داده نشده
به اين موضوع عميقاً توجه داشتند كه بايد به پاسخي پرداخت كه همه شئون حقيقت انسان را 

  . ها در بر بگيرد در همة ساحت
، همان چيزي است »عنصر اصلي انسان«به هر حال، سخن هشام در پاسخ به پرسش دربارة 

او بعد از . كند رأي با فالسفه است، دچار اشتباه مي كه در ابتدا ما را در اين باره كه هشام هم
كننده و حساس و پس از  معرفي بدن به عنوان جزء موات، با تأكيد بسياري روح را فاعل درك

فالبدن موات و الروح هي الفاعلة الدراكة «: كند آن بالفاصله به عنوان نوري از انوار معرفي مي
اگر بدن مرده محسوب شود، پس به ). 61: 1980اشعري، ( »الحساسة و هي نور من األنوار

آن تعبير به ابزار  تواند معادل همان چيزي باشد كه تفكر رايج فلسفي معاصر هشام از آساني مي
كردند كه هيچ اختياري از خود ندارد و همة حواس جسماني، مثل چشم و گوش  يا آلت روح مي

  .و المسه نيز در حقيقت هرگز فاعل افعال نيستند و تمام تدابيرِ حتي حسي با روح است

                                                               
؛ 170: بقره: اي از آيات مربوط به عقل و مشتقات آن در قرآن قابل مطالعه و بررسي است؛ مثالً نك مجموعه. 1

: حديد ؛25: ؛ جاثيه28، 24: ؛ روم35: ؛ عنكبوت12: ؛ نحل4: ؛ رعد242، 170، 164، 75، 73: ؛ بقره43: عنكبوت
مبيني . 46: ؛ حج44: ؛ فرقان10: ؛ ملك151: ؛ انعام2: ؛ يوسف68: ؛ يس80: ؛ مؤمنون61: ؛ نور117: عمران ؛ آل17

  ). 90: 1380مبيني، (به تحليل اين آيات پرداخته است » عقل در قرآن« هدر مقال
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عيت دهد، ما را با اين واق اما مجموعة نظام متكاملي كه هشام از حقيقت انسان ارائه مي
انگار نيست، اما هرگز تمايلي هم به  كند كه هرچند هشام دربارة حقيقت انسان جسم مواجه مي

بخش مهمي از نظرية هشام از ميان مناظرة مهم بين هشام بن حكم . تجردانگاري فلسفي ندارد
 1).124ـ123: 2تا،  مقدسي، بي: نك(اش نظّام دربارة روح، قابل بازيابي است  و شاگرد معتزلي

فرض را  كند كه نظّام اين پيش كند، روشن مي پرسش اولي كه نظّام از هشام بن حكم مطرح مي
در مورد استادش هشام بن حكم در نظر دارد كه هشام روح را در حالتي نزديك به تجرد 

داند در ديدگاه هشام، روح دو حالت دارد كه  اي كه معلوم است مي به گونه(داند، زيرا نظّام  مي
زيركانه ) كشد انشغال به جسد دارد و در ديگري از استخدام جسد براي ادراك دست ميدر يكي 

تواند اشخاص  كني كه روح در حالت عدم استخدام جسد مي چگونه تصور مي: پرسد از هشام مي
هايي از  و اَشكال را درك كند؟ هشام در پاسخ به اين پرسشِ نظّام، با دقت فراواني به بيان تفاوت

كند كه جسم محل  او تأكيد مي. برد پردازد كه روح را چند پله از جسم باالتر مي ح ميجسم و رو
مثل خواب كه در آن جسم ساكن (تضاد است؛ تضادي كه يكي از دو سوي آن ـ كه سكون باشد 

تواند تضاد داشته باشد و سكون در آن راه ندارد،  كند، اما روح نمي ـ ادراك را زايل مي) است
ـ هميشه زنده و ذاتاً دراك است و  2طور كه اشعري هم اشاره كرد است كه ـ هماناي  چون قوه
به هر صورت، در جسم اگر يكي از حواس به هر دليل . تواند اين درك را انجام دهد خود مي

رود، اما در روح وقتي از بدن جدا  ساكن بشود و از فعاليت بيفتد، ادراك از بين مي) مثالً خواب(
ر انشغالي به بدن ندارد، بلكه خودش حساس، دراك و فاعل است و حالت سكون شود، ديگ مي

  . ندارد
اين بخش از . بدين ترتيب، نظرية هشام به دنبال تبيين نوعي تجرد نسبي براي روح است

تئوري هشام در پرسش دوم نظّام قابل بازيابي است، زيرا هشام در پاسخ به آن، توجه ما را به 
كند كه با قوت زيادي با مفهوم مجرد  روح، يعني انبساط و ارتفاع جلب مي خصوصيت ديگري از

اين خصوصيت نيز همانند عدم تضاد كه در باال گفته شد، بسياري از . خورد نسبي گره مي
كند، زيرا برخالف جسم ـ كه بر اساس روايت كليني از  هاي جسم را از روح سلب مي محدوديت

دهد و در  ها، قدرت انفاذ را از دست مي جهه با حجاب و پردهشخص هشام، قوة باصره در موا
ـ روح از طريق هيچ مانعي از ) 99: 1ق، 1407كليني، (گردد  نتيجه نور به محل قبلي باز مي

                                                               
: گويد در پايان ترجمه مياين مترجم . 350ـ349: 1، 1374مقدسي، : ناقصي از اين مناظره نك هبراي ترجم. 1
 .قدر، مطلب را متوجه نشده است رسد، مترجم گران به نظر مي» .ظاهراً متن افتادگي دارد«
  )61: 1980اشعري، (» الروح هي الفاعلة الدراكة الحساسة«. 2
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كند و از آن مانع يا حجاب باال  شود، زيرا روح انبساط و ارتفاع پيدا مي نظر ديد محدود نمي
كه تصور نكن اين ادراك  دهد و آن اين نكتة ديگري نيز توجه مي ضمناً هشام، نظّام را به. رود مي

است، بلكه اين ادراك روح دقيقاً به ) به تنهايي(روح به صورت توهم و تقدير و در حالت انفرادي 
شد؛ يعني مالمستاً و حساً آن هم علي  همان صورتي است كه از طريق حواس بدن انجام مي

به عبارت ديگر، روح به تنهايي ـ و بدون استفاده از . ر انفرادي، نه به طو)با محسوس(االجتماع 
بدين . توانست تواند به همان گونه صاحبِ درك شود كه اگر با بدن همراه بود، مي جسد ـ مي

 Dبيت هاي قرآن و اهل شناسي ويژة هشام بن حكم كه با دقت زيادي از آموزه ترتيب، انسان
شود؛ زيرا هشام تأكيد  رد فالسفه ندارد، مشخص مياقتباس شده و هيچ نسبتي با روح مج

سازي، بلكه خودش را آن هم در  كند كه روح شيء ملموس را نه توهماً و تقديراً و با صورت مي
كه حواس ظاهري در كار باشد  كند و به همين ترتيب، حس را بدون اين جاي خودش درك مي

برخالف تصور بعضي كه هشام را قائل به كه ـ  نتيجه اين. كند و جسمي در كار باشد، درك مي
پندارند ـ اين از امتيازات هشام است كه او براي بدن نيز همانند  نظريه فلسفي تجرد روح مي

عالوه بر نقل قول نه چندان معتبري كه . روح به عنوان جزئي از حقيقت انسان اعتبار قائل است
، )310: 11، 1965ـ1962قاضي عبدالجبار، (دهد  راوندي دربارة هشام انجام مي عبدالجبار از ابن

گذارد كه هشام قائل به روح با قيد تجرد  سخن شيخ مفيد نيز ـ در بدو نظر ـ ترديدي باقي نمي
چنين  ظاهراً منشأ اين اشتباه، برداشت نادرستي است كه از ديدگاه هشام و هم. فلسفي است

  1.دست ديگران صورت گرفته است فالسفه به دست مفيد و پس از آن از سخنان شيخ مفيد به
شود كه بايد بين سه  بندي نهايي از نظرية هشام بن حكم خاطرنشان مي بنابراين، در جمع
شناسيم  اش و در حالت عادي كه مي جهاني زماني كه انسان را با هويت اين. ساحت تفكيك كنيم

. حقيقي نه انضمامي دهيم، حقيقت انسان تركيبي از روح و بدن است؛ تركيبي مدنظر قرار مي
مثل (بدن بدون روح، موات است . كند حقيقي است به اين معنا كه حقيقتاً روح بدن را زنده مي

شود؛ يعني  كند، واجد خصوصيات روح مي و به ميزاني كه روح در آن حضور پيدا مي) سنگ
نا نيست كه روح اين به اين مع. ها اوالً براي روح است ادراك، زندگي، اراده و حريت كه همة اين

كند، بدن خودش زنده  زنده و بدن مرده است، بلكه زماني كه روح در بدن حضور پيدا مي
گوييم شخصي اراده دارد، يعني همين دست  وقتي مي. شود شود و خودش حقيقتاً مدرِك مي مي

درت دهد صاحب اراده است، هرچند اين اراده و ق هاي او كه كاري را انجام مي او و همين انگشت
                                                               

اند، با  ب شدهحقيقت انسان مرتك ههشام دربار همحمدتقي سبحاني، اشتباهي را كه ديگران درباره مفيد و مفيد دربار. 1
  ).به بعد 144: تا سبحاني، بي(دقت بررسي كرده است 
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كند، بلكه جسم  گويند ـ جسم را عصا نمي طور كه فالسفه مي روح انسان ـ آن. به تبع روح باشد
بدين ترتيب، بهتر است نسبت روح و جسم را به آهني كه گداخته . بخشي از هويت انسان است

شود تشبيه كنيم؛ ديگر آهن و آتشي  رسد كه تمام آهن تبديل به آتش مي شده و به حدي مي
در ساحت دوم كه وجه ما به االمتياز . است» آهنِ آتشين«ر نيست، بلكه آنچه موجود است در كا

شود، زيرا در  انسان، يعني عقل و اراده است، باز هم اين وجه ما به االمتياز اوالً به روح داده مي
ساحت سوم ديگر ماجرا از اين قرار است كه ما به روح به عنوان بخش اصلي و مستقل حقيقت 

اين بخش اصلي هرچند مجرد است، اما مجرد نسبي است؛ بدين معنا كه . كنيم سان نگاه ميان
داراي بعد و كميت و كيفيت و حركت و نقل و انتقال است، اما نه از نوعي كه در اين دنيا 

 تر از اين دنيا مثالً بعد دارد، اما نه بعدي كه ما در اين دنيا داريم؛ لذا خيلي راحت. شناسيم مي
اشعري، (نور من األنوار : گويد تعبير هشام دربارة روح كه مي. گيرد در آن تداخل صورت مي

، به همين موضوع اشاره دارد كه روح كه حيات و ادراك از آنِ اوست، از كثافت و )61: 1980
اي ندارد؛ نوعي تجريد و مفهوم فرامادي كه خصوصيات اين دنيا با اين  تاريكي اين دنيا بهره

  .ها را ندارد يويژگ
جا نيز  اين اتصال زنجيروار در اين. نظريات هشام بن حكم همچون زنجير به يكديگر متصلند

اگر از هشام دربارة حد داشتن يا نداشتن روح سؤال كنيم، ممكن است توجه . قابل بازيابي است
اما نه مثل اجسام كه خدا جسم است،  اين: اي كه دربارة خداوند ارائه داد جلب كند ما را به نظريه

جا نيز از هشام بعيد نيست كه بگويد روح جسمي است، اما نه  اين). 31: 1980اشعري، (ديگر 
گفت جسم است و حد و تعين دارد، اما نه  مثل جسم بدن؛ به اين معنا كه اگر دربارة خداوند مي

آيد  از او برميجا به طريق اولي  شناسيم، اين هاي اين اجسام كه مي حد و تعيني همچون تعين
دانيم متفاوت است؛ روح نوري از انوار  كه بگويد جسمي است كه با چيزي كه ما از جسم مي

خاصيت انبساط و ارتفاعي كه هشام براي روح در مناظره نظّام بيان كرد نيز به همين نور . است
كه نظّام هم  توانيم به حدسي قوي دست پيدا كنيم از همين جا مي. كند بودن او ارتباط پيدا مي

كرد، به دنبال تبيين چيزي بود كه از استادش هشام بن حكم  مي» جسم لطيف«كه سخن از 
از اين منظر احتماالً جسم لطيف نظّام همان چيزي است كه . دربارة روح به دست آورده بود

كنيم را دارد، اما با خصوصيتي كه براي ما  تمام خصوصيات چيزي كه ما بر آن اطالق جسم مي
تنها تفاوت نظّام با هشام در اين است كه نظّام در نهايت صرفاً . در اين عالَم قابل درك نيست

انگاري در حقيقت  انگار است، در حالي كه هشام بن حكم به اين نكته توجه دارد كه يگانه يگانه
تمايز . جهاني انسان به نحو كامالً صحيحي قابل جمع است انگاري در هويت اين انسان با دوگانه

بدين . انگاري حقيقت انسان است انگاري و يگانه نظرية هشام با نظّام همين جمع ميان دوگانه
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ترتيب، هشام در جايگاه متكلم اماميِ عصر حضور، در راستاي روايات ـ عالوه بر مقابله با 
از معتقدان به جسماني بودن حقيقت انسان ـ در مقابل دو گروه ديگر نيز قرار داشت كه يكي 

كه قائل به روح بودند، اما بدن را جزئي از حقيقت  ها ـ كه در رأسش نظّام بود ـ در عين اين آن
كه در عين ) 2همچون بشر بن معتمر و هشام بن عمرو(و گروه ديگري  1دانستند انسان نمي

راي دانستند، اما امكان استقاللي را كه هشام ب كه حقيقت انسان را تركيبي از روح و بدن مي اين
  . كرد، در نظر نداشتند روح فراهم مي

  نتايج
گيري كالم اسالمي بايد از چهار نظرية اساسي دربارة موضوع  در دوران نخستينِ شكل

رود،  ساز به شمار مي اي ممتاز و جريان نظرية امامية نخستين كه نظريه. حقيقت انسان ياد كرد
» دوآليسم واقعي«ما ترجيحاً از آن به نظرية امامية نخستين كه . موضوع بحث اين پژوهش است

كنيم، در ميان عمدة اماميه رواج داشت و عمالً تا زمان سيد مرتضي مخالفت جدي  تعبير مي
از اين منظر، حقيقت انسان عبارت است از تركيبي حقيقي از روح و . درباره آن صورت نگرفت

گيرند؛ هرچند در  قرار مي جسم؛ به طوري كه هم جسم و هم روح به نحو تركيب حقيقي مدنظر
اين روح كه به هر حال عاري از تجرد فلسفي است، گونة خاصي از . نهايت، اصالت با روح است

هاي مختلف ديگر مثل خواب، مرگ، دنياي ديگر يا  اين روح در ساحت. شود جسم محسوب مي
چيز ديگري ـ مثالً  تواند بدون نياز به هيچ شود، مي هر چيزي غير از آنچه در اين عالم ديده مي

  .بدن ـ به فعاليت مدرِكانه بپردازد
نظرية هشام بن حكم در اين ميان به عنوان كسي كه به نحو دقيقي اين روايات را مورد 

نظرية تأثيرگذار او مبتني بر . پوشي نيست ارزيابي و تبيين عقالني قرار داد، هرگز قابل چشم
                                                               

هايي همچون خابط، فضل حدثي، بكر بن اخت عبداهللا و پيروانشان كه از نظريه نظّام در حقيقت انسان  شخصيت. 1
و كان يقول ان   :115: بي تا  اسفرايني،  ي روح تصريح كرده است؛ اسفرايني به اعتقاد خابط درباره. كردند پيروي مي

محمدجواد،   مشكور،. اند هر دو شاگرد نظام بوده  )حدئي(خابط و فضل حدثي . االنسان في الحقيقه هو الروح الخ
: و راجع به حدثي نك 114: تا ، بي اسفرايني: راجع به خابط نك: اند ظاهرا هر دو قائل به تناسخ بوده. 150: 1372 

اي با نام  س اول كه بكر بن اخت عبدالواحد را سرسلسله فرقه 92: تا ني، بياسفراي: هم چنين نك. همانجا  مشكور،
نظّام كه حقيقت انسان روح است نه بدن موافقت داشته  هزيسته و با عقيد بكر در دوران نظّام مي. كند بكريه معرفي مي

  .لب الذي تكون منه الروحكان في ايام النّظّام و كان يوافقه في قوله ان االنسان هو الروح ال هذا القا: است
هذا الجسد الظاهر و الروح الّذي يحيا به، : حكى عن بشر بن المعتمر أنه: 310: 11، 1965ـ1962قاضي عبدالجبار،  .2

و حكى عن هشام بن عمرو مثل قول بشر بن المعتمر، لكنه كان يجعل األعراض التى ال ...   و هما بمجموعهما حيان
  .ن أحد قسمى اإلنسانيكون اإلنسان إلّا بها م
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هاي بعد  وره و متكلمان ديگر حتي اماميه در دورهتفكيكي بود كه متكلمان معتزلي در همان د
بر اساس اين نظريه، حقيقت و ماهيت انسان در سه ساحت مورد توجه قرار . بدان توجه نداشتند

نخست تمام هويت انسان، دوم وجه ما به االمتياز انسان و سوم عنصر ثابت و اصلي : گيرد مي
معناي تمام خصوصياتي كه در اين دنيا ساحت نخست عبارت است از روح و بدن به . انسان

در نظر او داير مدار آن » انسان«دهند، به طوري كه اطالق نام  هويت انسان را شكل مي
ساحت دوم كه وجه ما به االمتياز انسان است، عقل و حريت اراده است كه در . خصوصيات است

قت انسان است كه بدون و ساحت سوم، عنصر اصلي حقي. آيات و روايات بر آن تأكيد شده است
پردازد و داراي  كه به چيز ديگري ـ مثالً بدن ـ نياز داشته باشد، به فعاليت مدركانه مي اين

  . احساس است
  كند؛ بنابراين، نظرية هشام بن حكم سه امكان را براي ما فراهم مي

بدن به دنيايي انسان شامل تركيبي حقيقي از روح و  كه، تمام هويت اين امكان نخست اين
هاي تجرد روح فلسفي كه بدن  اين امكان ما را از اشكال اساسي نظريه. شود رسميت شناخته مي

  .رهاند برند، مي را از اساس به حاشيه مي
كند، اصلي و فرعي كردن حقيقت انسان  امكان دومي كه نظرية هشام براي ما فراهم مي

زنده و حساس و دراك ـ داده  است؛ به طوري كه اصالت انسان به روح ـ به عنوان بخش
  .شود مي

تواند همراه با چيز  اش مي امكان سومِ نظرية هشام اين است كه انسان با حقيقت اصلي
  .ديگري ـ مثل بدن ـ يا بدون آن به فعاليت بپردازد

هايي همچون بشر بن معتمر و هشام بن عمرو  امكان دوم و سوم در نظريات شخصيت
مادامي . ظرية مختار اماميه نخستين، هر سه ويژگي قابل جمع استدر ن. پوشي شده است چشم

كه روح در بدن انسان است، حقيقت انسان عبارت از تمام اين هويت شامل روح و جسم است؛ 
بان جسم باشد،  آن هم نه به صورتي كه بدن عصا يا كشتي براي روح و روح عصازننده يا كشتي

در عين حال . نسان است كه با روح كامالً اتحاد داردجا بخشي از حقيقت ا بلكه بدن در اين
هايي  اين كار در حالت. تواند از كار بيفتد و روح، لگام همة امور را در دست بگيرد همين بدن مي

  .مثل خواب يا انخالع روح ممكن است اتفاق بيفتد
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