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چکیده
جریان موسوم به مکتب تفکیک ،که پایههگهار نن میهر ر میهاص راهفیا ش گ دهاگرخ

دهی

محموخ حلبش رست ،یکش ر خیاگاههایش رست که بررص تبیین معا ف رلیش گ حهو یهب بهه نن
دکب گرفته رست .با یان رین مکتب برهاننگ ص گ عقال یت ر حجاب رالش سیان بهه عمه
مطالب گ معا ف خین دمرخه گ به مقابله با نن پرخرختهر ا .ریشان خلیب به ردتباه رفتاخن فالسفه گ
متکلمین ر رهب برهان گ تعقلش بوخن ن ان خر سته گ خ

رستاص قا نن معتقا ا تمام معقهوت

باییش ظلمت بوخه گ طلب معرفت ر رین ره عین گمررهش گ ضاللت رسهت گ برههاننگ ص خ
کسب معرفت مساگص با ربطال گ هام رسالم مشبادا .رین مقاله بها گ

تواهیفش گ تحلیلهش،

ضمن شان خرخن جایگاه عقب گ برهان خ مکتب تفکیک به قا حو حصول معرفت ر منظهر
رین مکتب پرخرخته رست .بر سش معرفتدناسش خینش خ مکتب تفکیک شان مشخها که طرخ
عقال یت خ رین مکتب گ عام ر رئه مالکش معتبر خ سنجش معا ف خینش گ بهوخ رههش بهررص
تعامب با خین گریزرن به عنورن مالک مشترک میم ترین قاط ضعف مبا ش معرفتدناسش خ رین
مکتب رست.
واژگان کلیدی :مکتب تفکیک ،میر ر میاص رافیا ش ،عقب ،برهان ،معرفت خینش
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مقدمه و بیان مسئله
ن چه به عنورن پایه گ رساس هر وع معرفتش به عنورن یک راب غیرقابب ترخیا مطرح رست به
طو ص که با ر کا نن خیگر هیچ معرفت گ دناختش خ کا خورها بوخ ،راب عقلش رمتناع تناقض
رست .گص خیگر سخن ن که پایر

رحکام قطعش عقب گ عام ر کا نن رالش بوخه رست که

مختص رسالم گ/یا محاگخ خااش یست .رگر رین راب ر پایریم ،هیچگاه ذهن ما ر حالت
دک خا ج مى دوخ؛ یعنى خ نن گقت هیچ ما عى خورها بوخ که چیزص هم بادا گ خ عینحال
معاگم بادا حقیقت رین رست که راب «رمتناع جمع قیضین گ فع قیضین» چیزى یست که قابب
مناقشه بادا گ به عنورن یک کبررص مسلم مو خ پایر

متکلمین گ فالسفه رست (مطیرص،1394 ،

ج  .) 82 :5ن چه ر اا رسالم بین علماص دیعه یز مو خ رتفاق بوخه رست ،بهطو ص که مخالفت
با نن فرخ ر قاار ر رین خورها کرخ که مباأ گ معاخ ر رثبا
کنا ،حجیت گ ر

موخه گ قول ر بیاص رلیش ر تصای

عقب رست .حتش عالمه حلش که ر دایاترین مخالفین فلسفه بهدما مشنیا

گ جیاخ با فالسفه ر گرجب مشخر ا (حلش1414 ،ق ،ج  )45 :9خ جاص جاص کتب خوخ بررص
خارگ ا گ معا ف توحیاص ،رخلۀ عقلش رقامه کرخه گ خ کشف رلمررخ ذیب مبحث حسن گ

رثبا

قبح عقلش ،ر کا حکم عقب ر مساگص با عام تور ایش رثبا

نخر

گ گعا گ گعیا مشخر ا.

رحاخیث مفصلش یز خ کتاب عقب گ جیب راول کافر اظر به همین جایگاه گرتص عقب خر خ.
خ گرقع ن چه مو خ قبول تمامش علما حتش مخالفین فلسفه یز رست پایر

حکم بهاییش عقهب

رست .رما خ خهه هاص رخیر ،گیکرخ ر تقاخص جایاص خ مورجیه با فلسفه دکب گرفت که هه تنیها
ن ان ر مخالف فلسفه موخ بلکه خ مقابب متکلمین یز قرر خرخ .ن چه به عنورن مسهئلۀ راهلش ریهن
تحقی مطرح رست ه ارف مخالفت بنیا گار رن مکتب تفکیک با فلسفه ،بلکه مخالفت با تعقب گ
برهان خ معا ف خینش گ ر جمله خاردناسش رست.
میر ر میاص رافیا ش مؤسس مکتب تفکیهک کهه برخهش نن ر مکتهب معها فش خررسهان یهز
مش امنا به رخعاص داگرخر ش خ ر تباطش با رمام مان(عج) متحمب علوم نن حضهر
حضر

مهشدهو ا گ

ریشان ر مأمو شر علوم خویش مشسا ا (حلبش ،بشتا .)6 :گ جالبتهر ن کهه تفکیکیهان

رخعا خر ا تا قبب ر ظیو بز گان رین مکتهب رحهاص ر علمهاص رسهالم معنهاص اهحیح گریها
توحیاص ر فیمیاه بوخ .بز گان رین مکتب معتقا ا سرّ به ردتباه رفتاخن علما ،متکلمین گ فالسهفه
گ عرفا نن بوخه که ن ان رهب برهان بوخ ا.
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میر ر میاص رافیا ش پس ر رخعاص مالقا

با رمام مان(عج) داگرخر ش تربیت مشکنها ،خ

رین بین ،دی محموخ حلبش ر بها ترین دهاگرخرن ریشهان گ تقریرکننها یکهش ر میهمتهرین
کتابهاص میر رست که خ تبیین معا ف تفکیک سیم بسزریش خردته رست.
میر ر میاص رافیا ش خ رکثر نثا خوخ به مناسبتهاص مختلف خ بها عقهب گ جایگهاه نن

خ معرفت خارگ ا سخن گفته رست گ عماه بحثهاص ریشان ر مشتورن خ کتاب تقریهرر

گ

ربورب رلیاص یافت.
میر ر میاص رافیا ش گ بهتبع ریشان داگرخرن رگ یز عالگهبر مخالفت بها فالسهفه ،مسهلک
متکلمین دیعه ر یز گمررهش گ ضاللت مشخر نا گ خلیب نن سبتش رست که بین معرفت عقلهش
گ معرفت خینش قائب هستنا .میر رص رافیا ش خ رین ربطه مش ویسا:
«تمام معقوت

باییش گ ضرگ ص ،ظلمت رست گ طلب معرفت ر رین ره عین گمررهش گ

ضاللت رست ،چررکه نن کج رهه گ گ

خیور گان رست» (رافیا ش.)294 :1389 ،

گ یز مش ویسنا« :فالسفه گ متکلمین به عقهب مررجعهه مهشکننها گلهش مها خوخمهان ر گل
مشکنیم خ تفکرص» (حلبش ،بشتا.)2۰1 :
«سر رینکه عرفا گ متصوفه به خطا رفتاخ ا نن بوخ که ن ان رهب برهان بوخ ا» (همان.)41 :
«رگر به کتاب گ سنت مررجعه مایش نن خگ ر مملو ر دورهاص بر رین خهورهش یافهت کهه
رساس دریعت بر معرفت فطرص رست ه رکتسابش ،بنابررین کسش که بر لزگم معرفهت رکتسهابش
برهان رقامه کنا خ حقیقت خ ربطال گ ر یارم نن مشکودا» (همان.)25 :
گ رلبته رینکه منظو ر معرفت فطرص خ رین مکتهب چیسهت کهه نن ر خ مقابهب معرفهت
عقلش قرر مشخهنا بارن خورها پرخرخت.

اهدف و پرسش تحقیق
خ رین مقاله ،مبا ش گ ن ر تفکیکیان خ با مفیوم عقب گ برهان مو خ بر سش قرر گرفته رست گ
خ مجموع رین پژگهش با جوع به متون رالش پایهگار رن مکتب تفکیک خ پش پاسخگویش به
پرسشهاص یر رست:
-

ماهیت عقب خ رین مکتب چگو هه تعریهف دهاه گ چهه ر
داهر ا؟

گ جایگهاهش بهررص نن قائهب
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-

نیا رین مکتب رهکا ص بررص کسب معرفت گ حصول حقای گ معا ف خین ر رئه خرخه رست؟

-

پایهگار رن رین مکتب چه سبتش بین معا ف ر رئه دا مکتهب خهوخ گ سهایر علمها بهرقهرر
مشکننا؟
رلبته تاکر رین مطلب یز ضهرگ ص رسهت کهه بحهث مها خ ریهن پهژگهش «جایگهاه عقهب خ

خاردناسش» ر منظر مکتب تفکیک رست ه ارف ر

عقب ر منظر ن ان.

پیشینۀ پژوهش
خ با

بر سش ر

عقب گ برهان خ معرفت خینش ر گاه مکتب تفکیک ،کا مستقلش ر جام

شاه گ رغلب پژگهشها خ رین مینه معطوف به پاس خرخن به ر تقاخر

تفکیکیان به برخش قورعا

فلسفش بوخه رست گلش رینکه خوخ رین مکتب چه ظام معرفتش خ قبال قا فلسفه ر رئه مشخها گ
رینکه نیا رین ظام معرفتش ن ان ر فقط خ مقابب فالسفه قرر خورها خرخ یا عموم علماص رسالم،
پژگهشش ر جام شاه رست گ دایا خلیب رین رمر یز خ خسترس بوخن منابع رالش رین مکتب
بادا ،به طو ص که ر مجموع حاگخ خه کتاب میر ر میاص رافیا ش گ دی محموخ حلبش ،فقط سه
رثر بهطو

سمش به چاپ سیاه رست .رما بارینحال پژگهشهایش خ رین ربطه ر جام داه که

مشتورن ن یا ر خ خگ طیف خستهبناص کرخ:
پژگهشهایش که کمگبیش به بر سش مبا ش معرفتش مکتب تفکیک پرخرخته رست؛ سهیا محمها
رسماعیلش هادمش ( )1382خ مقالۀ « قا گ بر سش ظریه معرفت خ مکتهب تفکیهک» بهه بر سهش
کیفیت رخ رک ر خیاگاه مکتب تفکیک گ مقایسۀ نن با خیهاگاهههاص کالمهش گ فلسهفش پرخرختهه گ
سعش خ شان خرخن نن خردته که رین مکتب به غم رخعایش که خر خ ،گ

گ محتوریش غیر ر سهایر

مکاتب ار خ گ یز به برخش تناقضگویشهاص رین مکتب پرخرخته رست که ر سهویش مجهرخ بهوخن
فس ر مغایر با رخلۀ عقلش گ قلش مشخر نا گ ر سوص خیگر خلیب بر تجرخ علم گ عقب رقامه مشکننا
گ بررص رثبا

ماعاص خوخ به ن رص فلسفش متمایب مشدو ا گ خ مجموع خ رین مقاله سعش داه تها

شان خرخه دوخ که مر قاطعش بین معرفت فلسفش گ کالمش گ ن چه خ مکتب تفکیک مطهرح دهاه
مشتورن قائب دا .پژگهش خیگهر جهورخ قهوص -اهاخق ت یجها ش ( )1389خ مقالهۀ «با سها ص
خیاگاه معرفت دناختش میر ر میاص رافیا ش» رست .خ رین مقاله بیشتر به مباحث چیسهتش علهم،
ماهیت علم گ ر ورع نن گ معناص ااق گ مالک تصای پرخرخته داه گ ر هورع دهناخت گ مباحهث
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گجوخدناسش علم ،تجرخ گ حصولش یا حضو ص بوخن نن مطرح داه گ با ن ر فالسهفه مقایسهه
داه رست .گلش رینکه تعقب گ برهان خ رین ظهام معرفتهش چهه جایگهاهش خر خ گ خ اهو
مخالفت با ن چه ظامش ر رئه خورها دا محب بحث نن مقالهه بهوخه گ خهن چنهین پژگهشهش
رحساس مشدا.
طیف خگم نثا ص که خ مقام پاس به ردکات
دی  « ،)1391 ،قاهاص مکتب تفکیک بر گحا

تفکیکیان بر فالسفه بوخهر ا؛ ما نا (محموخ
گجوخ» گ برخش نثها خیگهر ،گلهش چنهانکهه

مطرح دا بر سش مخالفتهاص مکتب تفکیک با خاص فالسفه مجال خیگرص مشطلبا.
عالگهبر مقات

یاخ داه کتب گ پایان امه هایش یز خ ر تباط بها مکتهب تفکیهک گادهته

داه رست ر جمله ،گیاص خلوص ودتۀ سیا حسن رسالمش ،رلبته ویسهناه خ ریهن ودهتا
تنیا به بر سش مکتب تفکیک بررساس گریت محما ضا حکیمش پرخرخته رست .ر کتابههاص
خیگر مش تورن به رین مور خ ردا ه کرخ قا گ بر سش ظریه مکتهب تفکیهک ودهتۀ محما ضها
ر داخص یا ،بنیان مراوص :فلسفه رسهالمش ر گهاه مکتهب تفکیهک ودهتۀ حسهین مظفهرص.
همچنین پایان امه »تبیین نفرینش عهالم ر خیهاگاه مکتهب تفکیهک» ودهتۀ خهاریا خها ش گ
«مقایسه فس ر خیاگاه حکمت متعالیه گ مکتب تفکیک» ودتۀ فر رخ محبش .نثا یاخ دهاه ر
مش تورن جامعش ر خگ طیف عنورن داه دمرخ گلش طب ن چه ذکر دا پهژگهش حاضهر ههم ر
حو پرخرختن نن به قا مکتب تفکیک گ ر رئه مبا ش گ ظام معرفتش نن گ هم ر جیت جهوع
جامعش که به نثا خطش میر ر میاص رافیا ش گ دی محموخ حلبش خردهته رسهت کهامالد بهایع
بوخه گ ما خ رین پژگهش ر منظرص به رین مکتب مش گریم که ن ان ر به جبیهگیرص خ مقابهب
عموم علماص رسالم قرر مشخها ه ارف فالسفه.

چارچوب مفهومی
عقب خ رین پژگهش ،خصوص مصطلح فلسفش گ کالم ظرص جا ص خ بررهین فلسفش بوخه بلکه
به معناص همان عمت گ حجت خ گ ش رست که خارگ ا خ بشر به گخیعه یاخه رست که نخمش
توسط نن پیش ر هر چیزص گزر رگلش «راب رمتناع تناقض» ر بهخوبش مشفیما گ خ ظّب نن
گزر ههاص باییش ر کامالد رخ رک مش مایا .لار بایا به مر گ تفاگ

عقب گ فکر خقت خردت ،ن چه

تفکیکیان به مخالفت با نن پرخرختهر ا ه فکر گ ر ایشۀ فلسفش بلکه مقابله گ مخالفت با راب تعقب
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رست .هر فکر گ ر ایشهرص لزگماد تیجۀ تعقب یست گ مشتور ا منتج ر تخیب گ توهم گ ...یز بادا.
لار بایا بین رمکان باطب بوخن فکر با باطب بوخن راب تعقب تمایز قائب دا گ باطب بوخن فکرص ر
بیا ۀ مخالفت با راب تعقب قرر ارخ .چنانکه پایهرصترین محو هر بحث گ پژگهشش قبول راب
عقلش «رمتناع جمع قیضین گ فع قیضین» رست .خ حالشکه خ مکتب تفکیک حتش قائب به فع
قیضین داه گ مش ویسنا « :ه گجوخ مشدوخ گفت ه عام .چیزیم گلش گجوخ یستیم» (رافیا ش،
.)13۰ :1389
خ حالشکه رمام ااخق (ع) مىفرماینا:
«لم یکن بین رإلثبا

گرلنفش منزله» (ااگق1398 ،ق .)246 :بهین فهش گ رثبها

چیهز سهومش

گجوخ ار خ.
رمام ضا (ع) یز خ پاس سلیمان مرگ ص _که بین« :عین خهار بهوخن یهک دهىء» گ «غیهر رگ
بوخن نن» تناقضش مىبینا_ مىفرماینا« :رص جاهب ،هنگامش که بگویش نن عین گجوخ خار یسهت،
پس نن ر غیر رگ قرر خرخه رى؛ گ گقتهش بگهویش غیهر رگ یسهت ،پهس نن ر خهوخ رگ قهرر خرخهرى»
(همان.)453 :
مطلب خیگرص که بایا بارن ردا ه کرخ ن که منظو ر معرفت فطرص خ ریهن پهژگهش معرفهت
فطرص خ خاردناسش رست ه مطل معرفتدناسش که دمول نن ماسوص رهلل ر یز فرر مشگیرخ.
ت م به یاخنگ ص رست که حجیهت گ رعتبها قهول معصهوم گ کهالم رلیهش ر بهه عنهورن پهیش
فرض هاص مشترک بین خوخ گ مکتب تفکیک خ ظر مشگیریم گ بنا ار یم خ ریهن پهژگهش گر خ
مناقشا

برخش فالسفه گ یز متفکررن غربش دویم .خ مجموع ودتا حاضر بر پایۀ مبا ش خینش خ

ااخ رست به بر سش تطبیقش جایگاه تعقب ر منظر خین گ مکتب تفکیک بپرخر خ گ شان خهها نیها
مبا ش فکرص رین مکتب ریشان ر فقط به مخالفت با فالسفه خورهها کشها ا یها خرمنهۀ گسهیعتهرص
خورها خردت.

روش تحقیق
گ

رین پژگهش بر سش رسناخص گ مبتنش بر س گ نثا خطش میر ر میاص رافیا ش گ داگرخ

دی

محموخ حلبش رست ه بررساس قررئت رتباع معاار رین مکتب که سعش خ ر رئه چیر
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مقبولترص ر مکتب میر ر میاص رافیا ش خر ا .موضوعا
عقلش به طری

مربوط به معرفت خینش گ خاردناسش

یر رستخررج گ تحلیب داه رست:

رلف) بر سش مطالب گ گزر ههایش که مستقیماد اظر به معرفتدناسش عقلش رست.
ب) تحلیب گ گرکاگص قاهاص ریشان بر کسا ش که معرفت عقلش ر معرفتش احیح گ مهو خ
پایر

خر ستهر ا.

یافتههای تحقیق
خ بحث ر پرسش تحقی چناین سؤرل پیش گص خور ناگان محترم قرر گرفت ،سؤرتتش که
مشدوخ پاس

تال

خرخه دوخ .رگلین سؤرل رین رست که ماهیت عقب خ رین مکتب چگو ه

تعریف مشدوخ گ چه ر

گ جایگاهش بررص نن قائب رست .رلبته خگ سؤرل خیگر هم رست که خ

مان مناسب خوخ به طرح نن پرخرخته خورها دا  .ن چه خ ذیب مشنیا پاس به سؤرلش رست که
خ بات مطرح داه رست.

معرفتشناسی عقلی در مکتب تفکیک
معرفت عقلش ،گ به طو کلش رستاتل گ برهان ،خ مکتب تفکیک ه تنیا ر دش اردته بلکه عامب
گمررهش بشر گ نلت ضاللت یز عنورن داه رست گ طریقۀ کسب معرفت خ رین مکتب منحصر
رست خ خگ دان ر تعقب گ تفکر گ توهم .میر ر میاص رافیا ش خگ دان ر معقوت  ،رگهام،
تخیال

گ تفکرص گ تتعقلش ر فع حجابهاص معرفت رعالم مشکنا (حلبش ،بشتا.)23 :

دی محموخ حلبش ر بز گان معا فش رین مکتب گ ر داگرخرن با
خ با معا ف عقلش گ تحصیال

میر ر میاص راهفیا ش

علمش مشگویا:

«فالسفه گ متکلمین به عقب مررجعه مش کننا گلش ما خوخمان ر گل مهش کنهیم خ تفکهرص»
(حلبش ،بشتا.)2۰1 :
«تحصیال

علمش جلو گجارن ر مش گیرخ .باب رثبا

توحیا خار ،افا

سهلبیه ،اهفا

ثبوتیه ...همه رینیا در گ گ رست» (همان.)1۰3 :
«باتترین حجاب معرفت حجاب تعقب رست .سخت ترین چیزها فش دریک ر خار گ پا ه
کرخن حجابهاص گهم گ عقب رست گ نن هرگز رمکان ار خ مگر به تفکهرص گ ت گهمهش گ ت
تعقلش» (حلبش ،بشتا.)23 :
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دی محموخ حلبش حتش قرنن خور ان ر یز مها ع تفکهرص گ گجهارن کهرخن خهار خر سهته گ
مش ویسا:
«خ ربتارص کا فکرهاص یاخص خردتیم ،ربتار احبت ها بوخ ،بعا خور ان قهرنن گ خعها ،سهپس
قرنن گ خعا هم فت! چون خور ان ن یا هم فکر مشخورها .بایا فکر کنش گ او
ر ریجاخ کنش گ سپس به او

خیالیه مطلب

رلفاظ بر بان جا ص کنش ...فطرتمان ر تمام رفکا پهاک گ اهاف

دا .خ نن هنگام به گجار مان مشیافتیم که گیبان خر یم ...نن قیوم سبحا ش ر که ر گ گرخن به
ما زخیکتر رست گ ما ر رگ خگ هستیم ،بالوجارن یافتیم» (مجالس توحیا فطرص( ،سهخنرر شههاص
پیاخه داه دی محموخ حلبش).)1۰9 :1381 ،
چنانکه مشیوخ رست معرفت عقلش ه تنیا خ رین مکتب ر دهش خورهها خردهت بلکهه نلهت
ضاللت یز خورها بوخ گ طریقۀ کسب معرفت منحصهر رسهت خ خگ دهان ر تعقهب گ تفکهر گ
توهم.
میر ر میاص رافیا ش فع حجابهاص معرفهت ر خگ دهان ر معقهوت  ،رگههام ،معااهش گ
تخیال

رعالم مشکنا (حلبش ،بشتا .)23 :گ یز مش ویسا:

«گ

به خست نگ خن معا ف گ علم بهه حقهای ردهیاء منحصهر خ خضهوع هزخ خارگ ها گ

عبوخیت گ پناهجویش ر رگست تا رگ خوخ ر به ما معرفش کنا» (همان.)193 :
رلبته اگفته پیارست رگر دناخت خارگ ا منحصهر بادها خ خضهوع گ عبوخیهت ،پهس رتمهام
حجتش بررص کفا خ کا خورها بوخ جز به رین معنا که به رگ بگوییم خضوع کن تا بفیمش گ رگ ر
خضوع رمتناع کنا گ رین بادا معناص رتمام حجت بررص کفا  ،ه گرقعاد دناختن گ پش برخن به خهال
توسط دخص کافر .رین معنا خ رتمام حجت باطب خورها بوخ چهون ههر مکتبهش مهشتور ها فیهم
مخالفین ر منحصر خ مطلبش که ر جامش ر درط کرخه ،موخه گ با نن رخعاص رتمام حجت کنها .گ
ثا یاد مشکب بعاص ن جا پایار خورها دا که پس ر خضوع فرخ یز چیزص ر جا ب خارگ ا به رگ
رلقا شوخ.
دی محموخ حلبش مشگویا« :بعا ر هایش ر رفکا گ عالی بایا منتظر بهوخ گ خیها ر جا هب
خارگ ا خ خل نخم چه مش یزخ» (حلبش ،معا ف رلییه ،بشتا.)37 :
رگر خ مقام تفکر خار برنیا تمحاله محجوب داه ،مطرگخ گهرخخ (راهفیا ش ،رعجها رلقهرنن،
بشتا.)13 :
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رینجا یز مررخ محال بوخن دناخت گ رثبا

عقلش خارگ ا گ معرفت گ تفکر عقلش رسهت گ

گفته شوخ منظو میر ر میاص راهفیا ش دهناخت ذر
خورهیم گفت میر ر قائب به رمکان دناخت کنه ذر
«قول به بسته بوخن معرفت کنه ذر

خارسهت ،یهرر کهه خ ریهن اهو

خارست؛

خار باطب رست!» (حلبش ،تقریرر

خ س میر ر میاص

رافیا ش ،بشتا.)69 :
«پس رعتقاخ به محال بوخن معرفت خار گ بستن باب معرفت کنه ذر

خار باطب مش بادها»

(همان.) 69-7۰ :

ادعای باطل بودن معرفت عقلی
رخعاص دناخت کنه ذر

خارگ ا گ یز رخعاص باطب بوخن معرفت عقلش خ حالش رست که با جوع

به مکتب گحش خقیقاد خالف ن چه مکتب تفکیک رخعا خر خ ظاهر مشدوخ:
رمیررلمؤمنین (ع) مش فرماینا« :خارگ ا با چیزص بیتر ر عقب ،عباخ

شاه رسهت» (کلینهش،

 ،14۰7ج .)18 :1
گ یز مشفرماینا« :بررص رثبا

خار رهش یست مگر به عقب» (مجلسش ،14۰3 ،ج.)91 :9۰

رین خ حالش رست که توحیا رتمامیه مش ویسا« :هما ا ظیو خارص تعالش بهه ظیهو ذرتهش
رگست .رینکه گفته داه رست خارص تعالش ظاهر به رسهتاتل مهش بادها جهارد ضهعیف رسهت»
(ملکش میا جش.)174 :1385 ،
رمیر رلمؤمنین (ع)« :هر ذرتش که خ دناخت نیا معبوخ یست ،خارگ ا به گرسهطۀ خلیهب بهر
گجوخ خوخ ره مى مایا»« .تو با ردیاص گو اگون همجنس گ دهبیه یسهتش تها رینکهه خ تیجهۀ
حقیقت ذر

تو خ دناخت نماه بادا» (مجلسش ،14۰3 ،ج.)254 : 95

رمام حسین(ع) مىفرماینا« :هر چیز که بارن تورن سیا ،پرگ خگا یست» (حرر ش:14۰4 ،
.)244
رمام ضا(ع) مىفرماینا« :هر چیزص که دناخته دوخ ،مصنوع گ مخلهوق رسهت» (اهاگق،
 ،1378ج .)151 :1
رمام حسین(ع) مش فرماینا« :فکر خ با رگ تنیا به ریمان به گجوخ رگ مى سا ،هه رینکهه بهه
حقیقت ذر

گ گاف رگ خست یابا» (حرر ش.)244 :14۰4 ،
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ویسناه کتاب بیان رلفرقان که ر داگرخرن با مکتب میر ر میاص رافیا ش رست خ مقام قها
برخش رخله گ بررهین رثبا

اا ع مش ویسا« :رین برهان با رینکه محکمترین بهررهین رسهت ،بشهر ر

بش یا گ معرفت خار ر گجار ش مش مایا» (مجتبش قزگینش.)158 :1393 ،
خ حالشکه باییش رست رگر برها ش که بر رثبا
راالد قابب پایر

اا ع تعالش رقامه مشدوخ اقص یا باطب بادها،

یست؛ گ رگر کامب گ خ ست بادا ،خیگر بایا نن ر پایرفت گ مشتورن ردهکال

کرخ که معرفت خار بایا گجار ش دوخ گ ما بش یا شاهریم .بنابررین رگر کسش خ بال خلیلهش بگهرخخ
که تیجۀ نن فررتر ر یقین گ ریمان به خارگ ا تعالش بادا ،گ با هم بخورها ذر

خهار ر گجهارن

کنا تا بش یا دوخ ،یا رگ ر محسوس گ ملموس پناردته رست ،یا رینکهه بررسهاس مبها ش اهوفیا ه
خ بال خار مشگرخخ.

خلط میان قیاس فقهی و قیاس منطقی ،و مخالفت با استدالل عقلی
ر ختیلش که میر ر میاص رافیا ش به نن رستناخ موخه گ خلیب بر باطب بوخن رستاتل عقلش عنورن
مش کنا رین رست که رگر رستاتل عقلش کا خ ستش بادا ،بایا رستاتل ربلیس که ر سجاه بر
حضر

نخم رمتناع موخه گ خ مقابب خستو خارگ ا گفت من ر نتش خل داهرم گ رگ ر خاک،

مو خ پایر

گرقع مشدا خ حالشکه خارگ ا متعال سخن رگ ر خ موخ .کتاب منزلت عقب خ

هناسه معرفت خینش خ با مخالفت میر ر میاص رافیا ش با تعقب گ برهان مش ویسا:
«خ میان متقامان خرعیه تفکیک مطالبش به چشم مشخو خ که گویا ر رساس با خر هش عقلهش گ
رستاتلش گ رقامه برهان بر مطالب ،رعتررض خر ا .بررص مو ه به برخش ر کا

گ مطالب گحا ش

بز گور میر ر میاص رافیا ش ردا ه مشدوخ .به ظر مش سا ریشان رساساد به عقب گ گ

برهها ش

ریررخ گ رعتررض خر ا .خ رگریب کتاب مصباح رلیاص رستاتل دیطان ر خ سجاه کرخن بر نخم که
گفت :خَلَقْتَنش منْ ا ٍ گَ خَلَقْتَهُ منْ طینٍ (رعررف ،نیه  )12رستاتل برها ش مهشپنار ها گ معتقا ها
که رگر برهان حجت گ موجه بادا ،بایا رستاتل دیطان به عنورن برههان خ خ گهاه رلیهش پایرفتهه
مشدا خ حالش که مقبول شا گ طرخ رستاتل رگ به معناص عام پایر

گ فقهارن مقبولیهت برههان

رست .گرضح رست که ریشان مر میان قیاس فقیش یا تمثیب منطقش ر که حجت یسهت بها برههان
عقلش خ هم نمیختهر ا گ تمثیب غیرمعقول ربلیس ر برهان پناردتهر ا .میهر ر میهاص راهفیا ش( ه)
گریاتش که خ مامت قیاس گر خ داه رست گ فقیاص عظام بررساس ن یا رستفاخه ر تمثیهب منطقهش
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(قیاس فقیش) ر خ رستنباط رحکام مرخگخ مشدما ا ،به قیاس مصطلح منطقهش کهه أس ن یها

رستنتاج برها ش رست حمب مشکنا .گص خ راب رگل ر راولش کهه خ کتهاب مصهباح رلیهاص
علم راول بحث مشکنا عقب ر خ فیم حسن گ قبح اائب مشخر ها ،رمها رسهتفاخه ر نن ر خ
طلب معرفت گ رستنتاج مطالب جایا ر مقاماتش رستاتلش (تهألیف قیهاس گ رسهتاتل) ها گر
مش دما خ :علش أن طلب رلمعرفه گ کشف رلحقائ من رتقیسه ،عین رلضالل رلمبین أل ه لیس رت
رتقتحام فش رلظلما

گ لیار گ خ رألحاخیث بالتصریح بقبح رلقیاس گ بالتوعیا علهش مهن گضهع

خینه علش رلقیاس أگ عمب به فش رلاین .کامالد احیح رست که گریا

یاخص خ مامت قیهاس

گر خ داه؛ رما ن یا اظر به قیاسش رست که عامه گ فقیاص رهب سهنت خ فقهه گ رسهتنتاج فهرگع
دریعت بهکا مشگیر ا؛ ه قیاس منطقش که رسهاس ههر سهخن گفهتن منطقهش گ رسهتاتلش ر
تشکیب مشخها .جالب رست که ر ظر ریشان رقامه برهان بر گجوخ خار گ تهال

بهررص رثبها

رستاتلش گ عقلش پایه هاص خین ،مخالفت با دریعت گ ربطال رمر خین رسهت» (جهورخص نملهش،
.)185-7 :139۰
یز خ رخرمه ردکال مشکننا که چگو ه مش تهورن بها کسهش کهه رسهتاتل منطقهش ر عهین
ضاللت خر سته گ رساساد رستاتل ر مفیا علم ار ا بحث کرخ؟
«نیا چنین فرخص مش تور ا با خوخ

بنشینا گ فکر کنا گ ن ر گ رفکها خیگهررن ر قهاخص گ

جرح گ تعایب کنا؟» (همان.)187 :
گ یز مش ویسنا« :رگر قیاس برها ش قبیحترین دکب رسهتاتل بادها ،چگو هه ریشهان ن ر گ
رقورل فاسا گ مغالطش گ باطب خیگررن ر طرخ گ ر کا مشکننا؟» (همان).

معرفت فطری تحریف شده ،جایگزین معرفت عقلی
خگمین پرسش پژگهش حاضر نن رست که مکتب تفکیک چه رهکا ص بررص کسب معرفت گ
حصول حقای گ معا ف خین ر رئه خرخه رست؟
بررساس ختلت صوص فررگرن گ غیرقابب ر کا خارگ ا متعال خ عالم ذ معرفت خوخ ر بهه
بناگان عطا فرموخه ،گ ر همگان بر بوبیت خویش گ گتیت رگلیاص خوخ پیمان گرفته رست.
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تعریف عالم ذ یز بررساس معرفش خارگ ا ر جیت ر رئه نیا

گ مخلوقا

رگ بهوخه رسهت گ

کسا ش که معرفت عالم ذ ر معرفتش خ عرض دهناخت خارگ ها ر ره ختلهت نثها گ رفعهال رگ
مشدما ا بر خطا مشبادنا.

1

بایا خر ست که مایا ان هر چیزص به حسب خوخ
معناست که به مخلوقا

مشبادا گ خ مو خ خارگ ا متعال به رین

شان خها که رگ تعالش دأ ه فررتر ر حس گ لمس گ خفا گ ظیو گ برگ

گ ؤیت گ مقابله گ حضو گ غیبت رست ،چررکه رینیا همه ر دئون مخلوقا

بوخه ،گ رگ تبها ک گ

تعالش دشء به خالف رتدیا گ مباین با همۀ چیزها مشبادا؛ گ رلبته رگر حقیقت رین معرفت بهه مها
مایا اه مشدا ،خ محاگخ رخ رکا

گ تصو ر

باطب خوخ خ بال رگ مشگشتیم گ خو دیا یا مهاه

یا ستا ه یا بت ،یا کنه گجوخ غیر متعین ر معاینه گ دیوخ (گ خ حقیقت تخیب) مشکرخیم ،گ همهان
ر خال خوخ مشخر ستیم.
رساس معرفت تفکیکش بهر ریهن رسهت کهه ن چهه خ تفکهرص گ خ حهال خهرگج ر رفکها گ
رستاتت

عقلش گجارن دوخ همان خارگ ا رست .رما رساس معرفهت برهها ش گ گحیها ش بهر ریهن

رست که هرچه گجارن دوخ چه خ تفکر گ چه خ تفکرص ،گ چهه خ تجریها گ تخلیهه گ ر خهالع
بان گ غیر نن قطعاد غیر خارگ ا رست.

2

معرفت فطری از منظر روایات و مکتب میرزا مهدی اصفهانی
گریاتش که خ بیان تعریف عالم ذ گر خ داه رست اریحاد بیان مشخر خ که خ عالم ذ یز خارگ ا
تعالش خوخ ر ر

ره ر رئه انع معرفش فرموخه رست ،بنابررین تعبیر به ر رئه گ معاینه گ مخاطبه

خارگ ا تعالش خ نن موقف به معناص دا

یقینِ حااب ر ختلت رثر مشبادا .یرر تعبیر به معاینه

گ ر رئه گ مخاطبه ر کمال علم گ یقین حااب ر ختلت انع گ رثر خ غایت فصاحت گ بالغت
رست ،خ حالشکه عکس رین مطلب یعنش تعبیر ر

ؤیت ذر

به لفظ ر رئه انع احیح بوخه ،گ

مجو رستعمال خ چنین مجا ص گجوخ ار خ.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1گریا
 2حضر

خ رین مو خ ر بنگریا به؛ حسن میال ش ،معرفۀ رهلل تعالش باهلل.1436 ،
رمیر رلمؤمنین (ع) مشفرماینا« :هر چیز که به ذر

ج  )228 :4گ یز مشفرماینا« :ن چه که خوخ

خوخ دناخته دوخ ،مصنوع گ مخلوق رست» (بحا رت ور ،

مو خ دناخت قرر گیرخ معبوخ تور ا بوخ ،خارگ ا به گرسطه خلیب بر

گجوخ خوخ رهنمایش مشکنا» (بحا رت ور  ،ج  )253 :4گ سیا رلشیار مشفرماینا« :هرچیز که قابب گاول گ سیان
بادا ،پرگ خگا یست» (بحا رت ور  ،ج .)3۰1 :4
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حضر

رمام باقر(ع) خ با ه گاف تعریف عالم ذ مشفرماینا:

« ر البِ حضر

نخم ،فر ار ش تا گ قیامت ر بیرگن نگ خ ،پس چون غبا پررکناه خ

هور خا ج دا ا ،ن گاه خوخ ر به ریشان دناسا ا گ انع خویش ر به ریشان مایا ا که رگر هه
رین بوخ رحاص پرگ خگا خوخ ر مشدناخت گ سول خار فرموخ ا :هر فر اص بر فطر

بهه

خ یا مشنیا ،یعنش با معرفت رینکه خارگ ا عز گ جب خال رگست ،گ فرموخه خارگ ا ردها ه بهه
همین مطلب رست که مشفرمایا« :گ رگر ر ریشان بپرسش که که چه کسش نسمانهها گ مهین ر
نفریاه رست ،مشگوینا خارگ ا» (ااگق ،رلتوحیا1398 ،ق.)33۰-331 :
رمیررلمؤمنین هم مىفرماینا« :رگر خار مىخورست خوخ ر به بناگان مىدناسا ا ،گ لکن ما
ر ربورب گ رههایش قرر خرخه رست که تنیا ر جیت نن به سوص خارگ ا فته مهىدهوخ» (حهر
عاملش ،1425 ،ج.)59 : 1
گ یز رمام کاظم(ع) مىفرماینا« :خارگ ا حجتها ر بررص بناگان بهه گرسهطه عقهول تمهام
موخه ،گ با بیانْ ره ن ان ر همور فرموخه ،گ به گرسطه رخلّه ریشهان ر بهه بوبیهت خهویش ره
موخه رست» (حرر ش384 :14۰4 ،؛ مجلسش :14۰3 ،ج.)132 :1
بنابررین تعبیر ر چنین حالتش خ رمثال مقام به ؤیت گ مشاها عینش ،رمرص دایع گ بلیغ رسهت
گ هرگز ختلت بر رین مشکنا که معرفت بر ذر

خارگ ا تعالش گرقع دهاه رسهت گ فهس ذر

رگ

تبا ک گ تعالش مو خ مشاهاه قرر گرفته رست چررکه رمهر محهال ذرتهش هرگهز بهه رمکهان ر قهالب
مشیابا.
خ معرفت تفکیکش ،فرخ بایا ر تمامش معقوت

گ رستاتت

عقلش گ رفکا گ ر ایشههها جهار

دوخ ،بهگو هرص که مینۀ هرگو ه رستاتل گ تعقلش منتفش گهرخخ گ هرگو هه گرسهطه بهین عها ف گ
معرگف ر میان برگخ.
ت م به ذکر رست بنا بر برخش تعهابیر ،مع رفهت فطهرص عقلهش گ خینهش ریهن رسهت کهه ر سهان
بهگو هرص گدن گ باییش به گجوخ خارگ ا تعالش رقرر گ تصای خر خ گ یها ص بهه رقامهۀ بهررهین
پیچیاه گ خدور گ طوت ش ار خ .خ رین تفسیر یز سهن معرفهت گ دهناخت ،رسهتاتلش گ عقلهش
رست رما رستاتلش خ یایت ساخگش گ بارهت گ گدنش .گلش خ معرفت فطهرص ر حررفهش ،راهوت
سن ماعاص ریشان به گو هرص خیگر بوخه ،رستاتل عقلش مطلقاد ربطال مشدوخ.
سیّا هادم بحرر ش گویا« :بارن بررخ که بعضش ر علما گفتهر ا که معرفت خارگ ا فطهرص

 44فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

گ باگن یا به رستاتل رست ،گ برخش خیگر گفتهر ا که نن فقط ر ره رستاتل رست .احیح ریهن
رست که نن ثابت به رستاتل رست ،گ رگرچه خلهیلش گدهن گ گجهار ش رسهت کهه همهان نیها
منصوب مین گ نسمان ،گ موجوخر

بین ننها مش بادها ،چررکهه جمیهع ن چهه مشهاهاه گ حهس

مشدوخ ،بهگو هرص گدن گ گرضح گ ندکا گوره بر گجوخ رگینا» (بحرر ش.)19 :14۰4 ،
رما ر خیاگاه تفکیک معناص معرفت فطرص رین رست کهه رگهر ر تعیّنها

خهوخ بگها یم گ خ

تفکرص کنه گجوخ خارگ ا ر باگن گرسطه مشیابیم ،گ منظو ر معرفت عهالم ذ کهه خ گریها
بیان داه رست همین مطلب مشبادا ه رینکه عالم ذ سبت به عالم ما تقام ما ش خردته بادا.
پیرگرن میر ر میاص رافیا ش بر رین باگ ا که عالم ذ سبت به عالم ما تقام مها ش اردهته گ
منظو ر نن همان مرحله فع تعینا
ذر

گ گادتن ر تمامش تصو ر

گ تصایقا

گ یهافتن گ خیهان

خارگ ا باگن گرسطه گ یکش بوخن با رگ مشبادا.
«قبلیّت خ شئا

گادته قبلیّت تبش رست ،قبلیّت هم که گفته مشدوخ قبلیّت مها ش یسهت،

قبلیّت تبش رست ،رین ر خوب بفیمیا یکش ر مفاتیح علم رست .قبلیّت ما ش یست کهه بگهوییم
خیرگ مشدناختیم رمرگ مشدناسیم ،خیرگ مشدناختیم رمرگ مشدناسیم ،خیرگ گ رمرگ یست،
قبلیّت ،قبلیّت تبش گ شئهرص رست» (حلبش ،معا ف رلییه ،بش تا« .)112 :مها پهیش ر ریهن بهان بهه
پیشیت تبش ه پیشیت ما ش -یعنش خ شئه خوخمان -خار خوخ

ر بهه مها دناسها ا» (همهان:

.)115
« رگر به حالت ر خالع خ نییا گ رین تجریا ساعتش رخرمهه پیهار کنها ممکهن رسهت بفیمیها کهه
ماهیتتان مالک و چه کسش داه گ قائم به چه کسش هستیا .سپس رخرمهه مهشخهنها« :ریهن مقامهه
مینه ر بررص عورلم ذ گ بعا ر نن ترکیب بان مییا مشکنا که خ نن جا گدن مشدوخ که عقایها
گ معا ف رلییه تا چه حا ر دمنا رست» (همان.)832 :
پس قش ر سان خ هناسۀ معرفتدناسش تفکیک ه کسب علوم رکتسابش بلکهه فهع مور هع گ
حجاب هاص نن گ سیان به تفکرص گ تتعقلش گ تگهمش رست؛ گرچه ر خیاگاه عقهب گ گحهش گ
برهان ،تجریا گ ر خالع خر رص هیچگو ه ر دش مهشبادها ،رمها خ خیهاگاه مکتهب میهر ر میهاص
رافیا ش ،بررص گاول به معرفت حقیقش بایا ر علوم گ خر ستهها جار دا گ خ حالت بشفکهرص گ
بشعقلش گ بشگهمش گ بشخیالش گ تجریا گ ر خالع ،کنه گجوخ خارگ ا ر به دیوخ گ حضو یافت
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گ گجارن کرخ گ هر چیزص که ر غیر رین ره به خست نیها راهالد ر

اردهته بلکهه ضهاللت گ

جیالت محض رست.
«خ س خ خلقت بوخ گ گفتیم که حقیقت نن ر ما ش گجارن مشکنیا کهه بتور یها تجریها
ماییا گ ر بان منخلع گرخیا گ خوخ ر گجارن کنیا ...بررص فیم حقیقش مطالب عهالم رظلهه گ
ردباح ره منحصر خ تجریا گ خلع بان گ گجارن موخن خویش رست» (همان.)8۰8-9 :
«تمام معقوت

باییش گ ضرگ ص ،ظلمت رست گ طلب معرفت ر رین ره عین گمررهش گ

ضاللت رست ،چررکه نن کج رهه گ گ

خیور گان رست» (رافیا ش.)294 :1389 ،

گ رین مامت عقب خ حالش رست که فریاخ ساص «أفال تعقلون» قرنن گ عتهر

بهر خفهاع ر

تعقب گ جایگاه فیع نن بلنا رست.
رمیر رلمؤمنین(ع) مىفرماینا« :فقارنِ عقهب ،فقهارنِ حیها

رسهت فقهط بها رمهور

مقایسهه

مش دوخ» (کلینش ،14۰7 ،ج  )27 :1رمام ااخق(ع) مىفرماینا« :کسش که تعقب مشکنا ،ستگا
مشدوخ» (همان ،ج .)26 :1
رمام کاظم(ع) مىفرماینا« :خل بررص طاعت خارگ ا نفریاه داهر ا ،گ جاتش بادا جز به
طاعت ،گ طاعت تنیا ر ره علم رست ،گ علم به نموختن رسهت ،گ نمهوختن بهه گرسهطۀ عقهب
فیمیاه مىدوخ ،گ علم یست مگر ر عالم بّا ش گ حجت رلیى ،گ معرفهت عهالم بهه رهبهرص
عقب رست (حرر ش387 :14۰4 ،؛ مجلسش ،14۰3 ،ج .)138 :1
ادعای تشرف و اخذ معارف از امام زمان(عج) و بستن باب نقد
سومین پرسش محو ص رین مقاله ،پاس به رین پرسش رست که پایهگار رن رین مکتب چهه
سبتش بین معا ف ر رئه داه توسط مکتب خوخ گ سایر علما برقرر مشکننا؟
دی محموخ حلبش ر داگرخرن خاص میر ر میاص رافیا ش گ ر بز گهان معها فش مکتهب
تفکیک رخعا مشکنا رمام مان(عج) خ تشرفش که میر ر میاص خامت ریشان خردهتنا لهبههاص
میر ر ر بوسیا گ رگ ر ر تخاب کر خ کهه متحمهب علومشهان بشهوخ گ علومشهان ر پخهش کنها
(حلبش ،بشتا ،خ س رگل).
غالمحسین ربررهیمش خینا ش خ ماجررص فکر فلسفش خ جیهان رسهالم ( ،1392ج )423 :3
خ رینبا ه به قب ر کتاب مکتب تفکیک محما ضا حکیمش مش ویسا:

 46فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال نهم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1398

«خ عصر غیبت کبرص ،حصول تشهرف بهررص برخهش حتمهش رسهت ...سهعاخ
حضر

میر رص رافیا ش جزء مسلما

گو هرص عجیب با فطر

تشهرف بهررص

رست گ رینجاست که معا ف خاص میر رص راهفیا ش بهه

گ خ یافتهاص فطرص هماهنگ رست» (حکیمش.)4۰4 :1393 ،

گ جالب ن که نقاص حکیمش هماهنگ بوخن نمو ههاص میر ر با فطهر

ر بههخلیهب تشهرف هزخ

حضر (عج) عنورن کرخه گ خ رخرمه رین تشرف ر خلیلش مشخر نا بررص ر طباق کامب مبها ش ریشهان
با رخبا رهب بیت (همان).
حال به ظر مش سا با توجه به رین عظمت گ یز رخعاص رخا علم ر رمام مهان(عج) گ ر طبهاق
کامب نمو ه هاص میر ر میاص رافیا ش با معا ف رهب بیت به خلیب رین تشرف ،جهور ص بهررص قها
مطالب ریشان گجهوخ خورهها خردهت گ فررگیهر دهان ریهن مکتهب خ تشهیع کهوخص خ حهو
علومرسالمش به با خورها نگ خ ،چنا چه خ بخشهایش هم نماه رست ،خ رین اهو

رسهت کهه

قا ریشان قا رسالم تلقش داه گ منتقاین دهیاطین ر سهش خور هاه خورهنها دها (رحیهاگر حهو ه
خررسان.)78 :1394 ،
کتاب رحیاگر حو ه خررسان 1که خ درح رحورل میر ر میاص راهفیا ش رسهت خ اهفحه 4۰7
عنورن خه رست« :بیرهمناص علمش بشگرسطۀ میر رص رافیا ش ر رمام مان(عج)».
چنانکه محما ضا حکیمش یز خ مقامه کتاب رحیاگر حو ه خررسهان (همهان) مهشگوینها ههر
مجتیا گ عالمش دایستگش قضاگ

کرخن خ با میر ر میاص راهفیا ش ر هار خ چهون بها رگ فااهله

بسیا ص خر ا .گ یز مخالفین میر ر میاص رافیا ش ر دیاطین ر سش مش خور نا که میر ر ما نا پیامبررن
رلیش به ن یا مبتال گشته رست .نقاص حکیمش خ رخرمه مش ویسا کسها ش کهه فاقها اهارقت رخ رکهش گ
قاگ عقلش هستنا سخنان متشابه میر ر ر به علما گ مررجع شان خرخه گ ر ن ان ظرخورهش مشکننها،
خ حالیکه رین عالمان با عورلم گحش گ تحققش میر ر میاص فااله ههاص بسهیا ص خر ها گ ظهر خرخن
خ با ه میر ر کا هر مجتیا گ مرجعش یست گ هر کسش دایستگش قضاگ

خ با ه میر ر ر ار خ مگر

کسا ش که معا ف دناسشدان خ حا تخصص خوخ میر ر بادا (همان).
نقاص سیا جعفر سیارن یز خ تعلیقاتش که بر کتب یکش ر داگرخرن میر ر میاص راهفیا ش خر ها
کتابهاص بز گان مکتب تفکیک ر تحقی بما ت مزیا علیه! معرفش مشکننا (قزگینش.)1392 ،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1کتاب رحیاگر حو ه خررسان گا ص بر اگا ش گ نثا میر ر میاص رافیا ش به تألیف فر ا میر ر میاص گ تنش چنا
ر بز گان گ مارفعان مکتب تفکیک گ با مقامه اا افحهرص نقاص محما ضا حکیمش رست.
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حصر فهم درست توحید نزد استادان تفکیک
نقاص حلبش پیررمون گریا

توحیاص مطلب عجیبش فرموخه گ رخعا مشکننا خ هزر گ سیصا سالش

که ر رسالم گادت علما رین گریا

ر مشخیا ا گلش ردتباه مش کرخ ا تا رینکه خارگ ا به گسیله

بز گان رین مکتب خین ر اه کرخ (حلبش ،بشتا.)146 :
ما به ریشان عرض مش کنیم :رگتد ،مگر عالمان قبب ر رستاخرن تفکیهک ،ما نها مرحهوم کلینهش گ
ااگق گ مفیا گ مجلسش گ ...چگو ه بوخ ا گ مزیت تفکیکیان بر سایر علما چه بوخ که تا ه بایها
ریشان بیاینا گ علوم رهب بیت ر متحمب داه گ پخش کنا؟
ثا یاد ،رگر تحمب علوم رهب بیت ر ره مررجعه به کتب رخبا گ گریها

بهوخه رسهت کهه قطعهاد

تحمب گ پخش ن یا سال ها گ با ها قبب ر گجوخ تفکیکیان ر جام یافته رست ،گ رگر ر ره ر خالع گ
تجریا گ خلسه بوخه رست ،پس بر چه رساسش نقایان با دیخیه گ اوفیه مخالفت مشکننا؟
دیخیه یز معتقا ا که علوم رهب بیت تا مان کن ربع گ مشای ریشان مخفش بوخ گ یز
مشگوینا« :تا مان دی رحما رحسایش خ یا قابلیت رظیا حقای

ر اردت ،رما خ رین مان چنین

قابلیت پیار داه رست» (کریمخان کرما ش ،بشتا ،ج.)84 :4
گ رلبته قبالد یز بیان کرخیم که نقاص حلبش رخعا کرخهر ا رمام مان(عج) لبان میر ر میاص
رافیا ش ر بوسیا گ رگ ر ر تخاب کرخ که متحمب علومشان بشوخ گ علومشان ر پخش کنا.
گ رلبته ت م به ذکر رست رخعاص ردتباه همۀ علما ر سوص تفکیکشها گ اخ ست خور ان فیم
ن ان خ حالش رست که خگ تن ر رستاخرن میر ر میاص رافیا ش به عام فیم احیح میر ر خ رخا
مبا ش معترف هستنا.
«نیت رهلل خوئش به قب ر نیت رهلل میال ش به من گفتنا :مرحوم نقا دی ربورلقاسم رافیا ش که
رستاخ نقاص برگجرخص حمۀ رهلل علیه بوخ مشگفت :مرحوم نقا میر ر حسین ائینش پنجاه خینا به من
خرخ گ گفت :ریشان (میر ر میاص رافیا ش) ر ببر ریررن گ معالجهر

کن! ما نمایم دمیررن جایش

گرفتیم .پس ر ماتش حالش بیتر گ سرر جام خوب دا .بعا مش گخ زخ مرحوم نقا میر ر رحما
ندتیا ش که داگرخ ائینش بوخ گ با گص خگست بوخ گ میمان رگ مشدوخ؛ بعاها نقا میر ر رحما
مشگفت :دورها رلربوبیه ر پیش من مشخور ا؛ رما فیم مطالب فلسفش برریش ر أاعب رمو بوخ»
(سیا جالل ندتیا ش.)24 :1346 ،
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گ یز فر ا مرحوم نیت رهلل سیا جمالرلاین گلپایگا ش خ درح رحورل پا دان که ر رسهتاخرن
میر ر میاص رافیا ش بوخ مش ویسا:
«بررص میر ر میاص رافیا ش حالتش پیش مش نیا ،خوخ ر خرخب خ یاهایش ر و مش بینا گ خ نن
خ یا همه چیز گ همه جا ر نقا سیا جمال مش خیاه ،به هر کجا گاه مش کرخه .رگ ریهن حالهت ر بهر
رین تعبیر مشکرخه که خ عالم گجوخ حجت ح  ،سیا جمال رست .خامت نقا سیا جمال مش سها
گ مش گویا من به هرجا گاه مش کنم دما ر مش بینم .نقا سیا جمال رگ ر یش مش کنا کهه تهو بایها
رین مقار به من توجه خردته بادش همۀ توجیت بایا خار بادها .گلهش ریشهان مهش تور ها ر ریهن
گضعیت خا ج دوخ ،لار بررص نقا سیا جمال مقام غلونمیزص قائب مش دوخ .مش پرسا تو کیستش؟ نیا
پیامبرص یا خاریش که همه جا هستش؟ حقیقت ر بگو که تو کیستش؟ هرچه نقا سیا جمال ریشان ر
ر رین سخنان کفرنمیز یش مشکنا حتش به ریشان پرخا

مشکنها گ رگ ر طهرخ مهشکنها ،فایهاهرص

ار خ .نقا سیا جمال مش فرمایا ما هرچه خورستیم به رگ بفیما یم رین معناص حقیقت گجوخ یسهت،
شا .ریشان خ هورص گرم جف یاضت هاص سختش کشیاه بهوخ گ بهر رثهر یاضهت هها گ تحمیهب
سختش هاص بیش ر حا ظرفیت ،مریض مش دوخ .حتش کا به جایش مش سا کهه ر حالهت طبیعهش
خا ج داه گ عوذ باهلل یکش ر فر ارن نقا سیا جمال ر پیغمبر مش خور ها گ بهه نقها سهیا رحمها
سبت رمام مان مش خرخه رست .با توجه به حاخ دان رین مشکب نقایان گ رستاخرن به تکاپو مش رفتنها
تا ریشان ر ر جف خا ج کننا .نقا سیا جمال مش گویا« :ما گسائب حرکت رگ ر بهه ریهررن فهررهم
کرخیم» (گلپایگا ش.)1۰6 :1391 ،

نتیجهگیری
چنان که بیان دا رستاتل گ برهان خ مکتب تفکیک ه تنیا ر دش اردته بلکه عامب گمررهش یز
عنورن داه رست گ طریقۀ کسب معرفت خ خگ دان ر تعقب گ تفکر گ توهم رعالم مشدوخ.
میر ر میاص رافیا ش رساس علوم بشرص ر بنا داه بر ظلما

گ تیرگشهایش به ام تصو گ

تصای خر سته گ مشگویا یایت علوم بشرص «علم حصولش» رست گ معتقا رست معرفت رکتسابش
بوخه گ فقط فطرص رست ،گ ره سیان به نن هم تجریا رست .ریشان رضافه مشکننا درگط رالش
خ کسب معرفت ،ر خالع ر موهوما

علمیه رست که رینیا سا طری بررص ر سان رست (حلبش،

بشتا .)1۰4 :خ ربتارص کتاب رعجا رلقرنن مش ویسا « :مشتورن بر بررهین رعتماخ کرخ یرر مطاب گ
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یست» (رافیا ش،

مخالف بوخن نن با گرقع قابب تمیز یست ،علوم بشرص جز توهما

گ تصو ر

بشتا .)8 :گ قرنن ر منیامکننا تمام علوم بشرص گ خرفع تولیار

نن به کامبترین گجه معرفش

مشکنا (رافیا ش .)6 :1387 ،میر ر جورخ تیرر ش یکش ر داگرخرن طرر رگل میر ر هم خ مخالفت
با علوم مشگویا بایا ر خر شمنارن پرسیا علم حصولش چه ر دش خر خ گ...؟ (تیرر ش.)52 :1392 ،
خ کب ،خ رین مکتب مفیومش تحریف داه ر معرفت فطرص گ عالم ذ جایگزین معرفت عقلش گ
برها ش مشدوخ گ قش ر سان خ هناسۀ معرفتدناسش تفکیکش ،ه کسب علوم رکتسابش بلکه فع
مور ع گ حجابهاص نن گ سیان به تفکرص ،تجریا گ ر خالع رست؛ خ حالیکه ر منظر عقب گ
درع رین رمو خر رص هیچگو ه ر

گ حجیتش مشبادنا .لار ن چه که سبب داه رست سن

معرفت دناسش خینش خ مکتب تفکیک غیر منطقش به ظر برسا گ ر معقولیت ت م برخو خر
بادا نن رست که رگر تعقب گ برهان نگ ص خ کسب معرفت گ دناخت ،قبیح گ باطب دمرخه دوخ
خ مورجیه با خین ستیزرن با چه منط گ بان مشترکش تعامب خورها دا؟ گ یز رساسا مالک گ
گسیلهرص بررص رعتبا سنجش طری

سیان به معرفت تفکیکش-یعنش تفکرص گ ر خالع -گجوخ

خورها خردت؟ رگر رین مالک ،مبا ش گ رحاخیث رهب بیت رعالم دوخ با با ر کا جایگاه عقب گ
برهان جاص رین سؤرل خورها بوخ که ر طباق یا عام ر طباق با گریا

رهب بیت با چه مالکش ثابت

خورها دا .ن چه به ظر مش سا عقیم بوخن مالک ر رئه داه توسط مکتب تفکیک خ رعتبا
سنجش خاردناسش رست گ گص خیگر سخن رینکه عقبگریزص نفتش خورها بوخ که جز کوخ گ
ریستایش علم گ ر ایشه ر تیجه خورها خرخ .رلبته خ رین مجال گص سخن ه ارفاد با تفکیکیان
بلکه با هر گفتما ش رست که خوخ ر گرگهش متمایز ر بقیه علما خر سته گ ارص رکمال عقب گ
معرفت گ علم سر خها .بشدک قام برخردتن خ مسیر گستر

گ پویایش معا ف رسالمش محق

خورها دا جز با حفظ تررث علماص ساب گ ر فتاح قا گ ظر گ با گشت به مسیر عقال یت گ
حصر کرخن فیم احیح خین خ عاّهرص خاص .گادته ر رینیا رخعاص رخا علوم بهاو
مستقیم ر خوخ رمام عصر(عج) گ ر تخاب دان بز گان مکتب تفکیک توسط حضر

باعث داه

رست طرفار رن رین مکتب ه تنیا مبا ش گ رساس تفکیک ر غیر قابب قا بار نا بلکه قا نن ر
مساگص با رسالم تلقش کننا.
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