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Abstract
The school of separation is a new school. It is considered by some scholars
to be the continuation of “Learning School of Khorasan” or “Learning
school of Ahl-ul-Bayt (AS)”, which began at the time of Mirza Mahdi
Gharavi Isfahani, but not a new school. It is based on the idea of introducing
the Holy Quran and the Sunnah as the only sources of knowledge. The
school of separation is considered by the opponents as the new variation of
traditionalism, because its emphasis on citation to the appearance of the
Holy Quran and the Sunnah as the only sources of knowledge reminds of the
promotion of externalism. There are two basic differences between two
schools of separation and traditionalism. First, the separation school,
contrary to traditionalism, accepts the function of wisdom in some stages.
Second, it does not deny ijtihad and principles of Islamic jurisprudence
(Osul) as traditionalism does, even if they result in the limitation and
weakening of the principles of Islamic jurisprudence. However, the most
common undeniable characteristic of these two schools is textualism and
their emphasis on the citation to the appearance of the verses of the Holy
Qurans and Islamic traditions.
Keywords: Method of Thinking, Inferring, Separation, Traditionalism,
Textualism
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چكیده
مکتب تفکیک ،مکتب نوظهوری است .برخی آن را نه مکتبی جدید ،بلکهه ادامهه انهان «مکتهب ماهارفی خراسهان» یها
«مکتب ماارف اال بیت(ع)» میدانند که آغاز آن به عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی برمیگهردد .اهالودف فکهری ایه
مکتب ،مارفی قرآن و سنت بهعنوان تنها منابع اناخت است .مخالفان ،آن را نواخباریگری مهیداننهد ،زیهرا تیکیهد ایه
مکتب بر استناد به ظواار قرآن و سنت بهعنوان تنها منابع اناخت ،رواج ظاارگرایی در ای مکتب را به ذا مهیآورد.
دو نقطه افتراق مهم بی ای دو وجود دارد؛ یکی آنکه مکتب تفکیک برخالف اخباریگری برای عقهل در مراتبهی اعتبهار
قائل است .دیگر آنکه برخالف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد ننیکند ،ارچند نتیجه آرای آن تحدید و تضایف
علم اصول بااد .با وجود ای نقطه ااتراک انکارناپذیر آن دو مکتب نصگرایی و تیکید بهر اسهتناد بهه ظهواار آیهات و
روایات است.

واژگان كلیدی
اخباریگری ،استنباطی ،تفکیک ،روش فکری ،نصگرایی.
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 .1مقدمه
در طول تاریخ فقه و اصول ،گاه اااد برخهی جریانهات متفهاوت بها جریهان عهادی علهم
بودهایم .ای ویژگی ار علنی است که گاای پافشاری بر نظریات خاص یها عهدپ پهذیرش
نظراای مخالف ،به مکتب خاصی منجر میاود که یا در میان اصحاب علم مقبولیت فراگیر
پیدا میکند یا با مخالفتاا و مقاومتاایی روبهرو میاود .البته انه مکاتب داعیهه تهالش
برای کسب اناخت حقیقی ،با ادف نجات بشر از جهل و ادایت او به ساادت واقاهی را
دارند .به انی سبب یکی از سیاستاای ار مکتبی اثبات حقانیت آرا و اندیشهاای خهود
است .یکی از جریانات علنی «مکتهب تفکیهک» اسهت کهه آن را انهان «مکتهب ماهارفی
خراسان» یا «مکتب ماارف اال بیت(ع)» می دانند .اصحاب تفکیک تیکید بسیار بر تفکیهک
قرآن و براان و عرفان دارند و در استناد به قرآن کریم بیشتر به بردااهت از ظهواار بسهنده
میکنند .ایشان ار تیویلی را رد کرده و صراحتاً مکتب خود را ضدتیویل مارفهی مهیکننهد.
آنان انچنی خود را عقلگرا مارفی میکنند و پایه نحله فکری خود را تاقل میداننهد ،تها
آنجا که تاقل قرآنی را فقط با روش تفکیک امکانپذیر میداننهد .برخهی ایه مکتهب را از
وادی فقه و اصول دور میدانند و بر ای باورند که آرای ای مکتب در حوزف علوپ اعتقادی
مطرح اده است .برخهی نیهز آن را واگویههای از اخبهاریگری و بههعبهارتی نواخبهاریگری
دانستهاند ،از آن جهت که با توجه به نظراایی کهه ارائهه مهیدانهد ،گنهان مهیرود مهروج
ظاارگرایی و منکر عقل و استدالالت عقلی بااد .البته پیروان تفکیک تالش دااهتهانهد تها
تاریفی متفاوت و متنایز از عقل و قدرت و کارکرد آن به دست داند و در ای راه پیوسته
بیاناای متادد و واژهاای متنوع ارائه دادهاند .تفکیکیان مااصر بهویهژه بها چالشهی بهزر
روبه رو استند ،از آن جهت که می دانند عداوت آاکار سردمداران ای مکتهب بها فالسهفه
انکارادنی نیست و ازای رو برای اثبات عقلگرایی مکتب خود ناگزیر از اثبات عدپ ارتباط
بی پذیرش تاقل و رد فلسفه استند .میتوان گفت یکی از مهمتری درگیریاهای فکهری
تفکیکیان با علوپ عقلی انچون فلسفه و در حدی کنتر از آن علم اصول است.
دو سؤال اساسی مطرح است ،اول آنکه با توجه به اینکه مکتب تفکیک ادامه راه مکاتب
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دیگر اناخته اده است ،آیا میتواند مکتب جدیدی بااد؟ دیگر آنکه از حیه

چیسهتی و

خط علنی ای مکتب چه تصویری از خود ارائه داده است که سبب ایجاد تصور اناننهدی
آن با اخباریگری اده و آیا چنی تصوری درست است؟ نواتار حاضر ابتدا ننایی کلهی و
کوتاه از اخباریگری ارائه میداد و سپس آرای تفکیکیاا را بیان میکند تا ضهن مقایسهه
اجنالی آنها پاسخ پرسشاای باال را بیابد .در نهایت ای نواتار نشان میداد کهه در عهی
وجود تفاوت اایی مهم میان ای دو نوع اندیشه ،قرابتاهای فکهری آنهها نشهان از وجهود
ریشهای مشترک در آرا و افکار آنها دارد.
 .2پیشینه و نوآوری پژوهش
ارچند مکتب تفکیک خاستگاای دیرینه ندارد ،اما دربارف آن کتاباا و مقالهاهای مختلهف
نگااته اده است .مقاالت مذکور دو ویژگی دارند؛ اول آنکه اغلب فلسهفهسهتیزی مکتهب
تفکیک را محور توجه خود قرار داده اند؛ دوپ آنکه آثار مذکور یا توسط پیروان و طرفداران
مکتب تفکیک و فقط در دفاع از اندیشهاای ای مکتب و اثبهات حقانیهت آن نواهته اهده
است ،یا نویسندگان آنها مخالفان مکتب تفکیک و طرفداران مکاتب رقیب بودهاند که به ذپ
و رد مکتب تفکیک پرداختهاند .از جدیدتری کتاباهای تهیلیفاهده بها موضهوع مکتهب
تفکیک« ،سودای تفکیک» به نویسندگی سید حس اسالمی اردکانی است که عالوهبر طرح
آرای ای مکتب ،به فلسفهستیزی و مقابلهجویی آن با فالسهفه پرداختهه اسهت .اثهر دیگهر،
تاریخ و نقد مکتب تفکیک از محندحس وکیلی است .در ای کتاب عالوهبر بیان تاریخچهه
و آرای مکتب تفکیک ،با ارائه نقداایی فلسهفهمحهور ،ایه آرا بهه چهالش کشهیده اهده و
تیثیرات مکتب تفکیک مورد بح

قرار گرفته است .مقاله حاضر اما با رویکردی متفاوت به

بررسی و واکاوی مجنوعه آرای ای مکتب پرداخته و سای بلیغ اهده اسهت بهدون آنکهه
مکتب تفکیک ،کالً مایوب و مردود مارفی اود ،خهطمشهی علنهی و اسهتنباطی آن تبیهی
اود ،البته به مهمتری انتقاداای وارد اده بهر ایه مکتهب یانهی ضهدیت آن بها فلسهفه و
مقارنت آن با اخبارگری نیز پرداخته اود.
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 .3مبانی اخباریگری
در قرون اولیه اسالپ گروای از علنای اال سنت به ناپ اال حدی  ،برای اسهتنباط احکهاپ
به قرآن مراجاه میکردند و چنانچه حکم مسئله را ننییافتند ،به احادی
و در صورت وجود تاارض در احادی

پیامبر اکهرپ(ص)

به آرای صحابه رجوع مهیکردنهد .از نظهر ایشهان

حتی خبر ضایف و مرسل ارزش داات (گرجهی۱4۲۱ ،ق .)۲38 :حهدی گرایهی بههنحهو
محتاطانه تر در بی فقهای ایاه ام وجود داات و در ابتدای دوران غیبت ،فقه ایاه فقهی
روایی بود .سنت فقها تکیه بر احادی

و روایات و البته نه با پذیرش اهر حهدی

ضهایفی

بود .آنان صرفاً بر روایات تکیه دااته و از افزودن مانایی خارج از ظواار روایهات اهرا
دااتند .طول دورف ای فقه روایی ،از دوران غیبت صغری تا نینه دوپ قرن چههارپ و حتهی
قرن پنجم بود .البته در انی دوره برخی مثل کلینهی و اهیخ صهدوق بها نگهاه محققانهه و
نقادانه به احادی  ،فقه را مینواتند .بهتدریج سنت حدی گرایهی از سهوی فقههای باهدی
مورد انتقاد قرار گرفت و نوعی ظاارگرایی تلقی اد .ایخ مفید در انتقاد از اهیخ صهدوق
نوات:
«وی به ظواار احادی
باطل احادی

گوناگون عنل میکند ،بهدقت در آنهها ننهینگهرد ،بهی حه و

تنیز ننیداد و به چیزی عنل ننیکند که حجهت و براهان اسهت» (مفیهد،

بیتا.)49 :
نگارش اولی کتاب اصولی توسط ایخ مفید به ناپ التذکره بأصول الفقه گهامی مههم در
تضایف حدی گرایی بود .تالشاهای وی و اهاگردانش از جنلهه سهید مرتضهی و اهیخ

طوسی مقدمه ظهور فقهای اجتهادگرا اد .سید مرتضی الذریع و ایخ طوسی عده األصهول
را در علم اصول نگااتند .ای حرکت ادامه یافت و البته مدتاا اصول فقهه اهیخ طوسهی
حاکم بود تا اب ادریس حلی در قرن اشم در کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نقهداای
اجتهادی بر ایخ طوسی نوات و با انراای اب زاره اصهول را از تقلیهد راانیهد .بهه ایه
ترتیب رویه اجتهاد رون یافت و فقه رو به پویایی نهاد .عالوهبر کتاب و سهنت ،اجنهاع و
عقل در زمرف منابع و مصادر فقهی درآمدند.
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در ابتدای قرن یازدام مال محندامی استرآبادی حرکتی بر ضد اجتهاد آغاز کهرد و در
کتاب الفوائد المدنی به اجتهاد و مجتهدان تاخت (صهدر .)98 :۱379 ،از دیهدگاه وی عقهل
قدرت تشخیص خوب و بد را دارد ،اما میان توانایی عقل در تشخیص حسه و قهبو و در
تشخیص واجب ،مستحب ،حراپ و مکروه تفاوت وجود دارد و عقل ننیتوانهد واجهب یها
حراپ را بنا نهد .عقل را ننیتوانیم منبای برای اسهتخراج حکهم بهدانیم ،چهون روش ااهل
تسن است .انچنی عقل خودش در مارض خطاست و برای مصونیت از خطا باید پیهرو
ارع بااد .فقط عقل ماصوپ(ع) مصون از خطاست و برای کشف حکم ارعی تنهها ابهزار
مفید ،علم قطای و تنها مدرک احکاپ «السناع عه الصهادقی (ع)» اسهت .بهرای اسهتخراج
احکاپ از قرآن اگر نصی وجود داات ،بهه آن عنهل مهیکنهیم و در غیهر ایه صهورت ،از
احادی

ائنه ماصومی (ع) یاری می طلبیم .چون آیات قرآن کهریم دارای محکهم ،متشهابه،

ناسخ ،منسوخ ،عاپ و خاص است ،ظاار کتاب و سنت حجیت ندارد و قادر به کشف حکم
از ظواار نیستیم و فهم ظاار باید از طری ائنه صورت پهذیرد (اسهترآبادی۱4۲۶ ،ق453 :
 .)۱04-۱05 ،۲54-۲۶3،با چنی مبنایی ،تقسیم احادی

به اقساپ چهارگانه مهورد اعتهراض

مال امی استرآبادی واقع اد .وی انه روایات را صحیو دانست ،با ای اسهتدالل کهه اگهر
روایتی را ضایف بدانیم ،توای به اماپ صادق(ع) است و امکهان نهدارد روایتهی از ایشهان
صادر اود و ضایف بااد .او ای تقسیمبنهدی را تیثیرپهذیری از ااهل سهنت مهیدانسهت
(استرآبادی۱4۲۶ ،ق .)۱۱۲ :بنابرای بررسی روایت از حی

سند و محتوا نادرسهت اسهت،

مگر در مورد احادیثی که در «تهذیب» و «استبصار» به ضاف آنها تصریو اده بااد.
آرای استرآبادی به مبنای علنی دیگر وی یانی رد اجتهاد منجر اد .از نظهر او اجتههاد
چون مبتنی بر عقل است ،مردود است و اساساً اجتهاد مخهرب دیه اسهت و علهم اصهول
علنی اصیل و مفید نیست ،بلکه علنی ابداعی است .در نتیجهه تقسهیم مهردپ بهه دو گهروه
مجتهد و مقلد باطل است و وظیفه انه مراجاه به روایات است و روایهات بیهانگر ماظهم
احکاپ استند .مجتهد اگر در فتوای خویش به خطا رود ،به خداونهد درو بسهته و نسهبت
افترا داده است و اگر ام فتوای او مطاب با واقع بااد ،اجری ندارد .لذا قضا و افتا مگر بهه
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قطع و یقی جائز نیسهت و در صهورت عهدپ قطهع ،تکلیهف مها توقهف و احتیهاط اسهت
(استرآبادی۱4۲۶ ،ق ۱04 :و .)۲54-۲۶3
مال محندامی استرآبادی برای نظراای خود دالیلی ام دارد که برخی از آنها عبارتاند از:
 .۱برای تنسک به کالپ اال بیت(ع) اک نداریم ،درحالیکه برای تنسک به غیر کهالپ
ایشان دلیلی نداریم.
 .۲دلیل دیگر حدی

ثقلی است که طب آن ننیتوان اهم بهه قهرآن و اهم بهه عتهرت

تنسک جست ،مگر آنکه برای فهم قرآن به کهالپ ااهل بیهت(ع) متوسهل اهویم .از اخبهار
متواتر که دربارف ای حدی

وارد اده است ،درمییابیم که تنسک به کهالپ ایشهان واجهب

است و تنسک بهجز با بهرهمندی از ار دو محق ننیاود.
 .3ار طریقی بهجز تنسک به کالپ اال بیت(ع) موجب اختالف فتهاوی و دادن نسهبت
درو به خداوند میاود و چنی چیزی مردود است و نزد خداوند مقبول نیست.
 .4آیه  43سورف مبارکه نحل که میفرماید« :فاسهئلوا ااهل الهذکر کن کنهتم ال تالنهون»،
داللت دارد بر سؤال از اال بیت(ع) در ار موردی که علم نداریم.
 .5عقل و نقل ار دو داللت دارند بر آنکه مصلحت در ارسال رسل و انزال کتب ،رفهع
اختالف و خصومت بی بندگان است تا امور مااش و مااد آنها نظم و سهامان بگیهرد .اگهر
عنل به ظ جائز بااد ،اختالف و خصومت حاصل میاود و مصلحت از بی میرود.
 .۶علوپ نظری بر دو قسم استند؛ یک قسم مبتنی بر حهس اسهت ،انچهون اندسهه و
حساب و بخش عنده ای از علم منط  .در ای نوع علم خطا و اختالف وجود ندارد .قسهم
دیگر علوپ مبتنی بر حس نیست ،مثل الهیات ،فلسفه ،علم کالپ و علهم اصهول .تنهها علهوپ
مبتنی بر حس قطای و ارزانندند و علوپ دیگر از خطا مصون نیستند ،مگر آنکه از جانهب
اصحاب عصنت(ع) بااند.
مال محندامی استرآبادی برای اثبات نظراای خویش به روایات نیز استناد کرده اسهت،
از جنله توقیع وارداده از ناحیه مقدسه که میفرماید:
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«و أما الوقائع الحادثه فارجاوا فیها کلی رواف حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنها حجهه ا
علیهم» (طبرسی۱403 ،ق.)470 :
طرز فکر استرآبادی اخباریگری ناپ گرفت و به جدایی اخباریون و اصولیون منجر اهد.
ای جدایی نه فاصله عادی ،بلکه برخهوردی اهدید بهود (حهبا  .)۲۱9 :۲00۶ ،ارچنهد
اخباری اای افراطی مثل مال امی استرآبادی اجتهاد را مردود میدانند ،اما اخباریون ماتهدل
با پذیرش اجتهاد آن را محدود به کتاب و سنت می دانند .یکی از آنها محق بحرانی اسهت
که حکم به صحت انه احادی

ننیداد ،بلکه صهحت احادیه

را مخهتص کتهب ارباهه

میداند و اخبار را دو قسم صحیو و ضایف میداند (بحرانی۱405 ،ق .)5۱ :وی با آنکهه از
اخباریون بهحساب میآمد و با برخی آرای استرآبادی مواف بود ،آثار سهو اخبهاریگری را
دریافته بود .از نظر او استرآبادی سبب اختالف در صفوف علنا اد و ای اختالف ضربه به
دی بود .با آنکه چنی اختالفاتی در عصر اول ام بی محهدثان و مجتههدان وجهود دااهته
است ،ولی زبان به طا یکدیگر نگشودند (بحرانی۱405 ،ق)۱۶9 :
براسا

آنچه گفته اد ،آرای اخباریگری را میتوان ای گونه خالصه کرد:

 .۱استناد به ظاار کتاب فقط تا مرز تفسیر سنت از کتاب جائز است .در صورت فقهدان
نص ،اخباری به احتیاط رجوع میکند.
 .۲تقسیم روایات باطل است و تناپ روایات کتب ارباه صحیو است.
 .3اجتهاد و تقلید مانی ندارد.
طول عنر اخباریگری به دو قرن نرسید و در نینهه دوپ قهرن دوازداهم وحیهد بهبههانی
مؤلف فوائد الحائری ضربه ای محکم بر پیکرف اخباریگری وارد ساخت .او نیاز فقه بهه علهم
اصول را نیازی تاریخی دانست و از اخباریون برای خصومت با فقهای بهزر

انتقهاد کهرد

(بهبهانی۱4۱5 ،ق .)84 :وحید بهبهانی بردااتی عقالیی ارائهه داد ،مبنهی بهر اینکهه حجهت
انان قول خداوند تاالی است ،اما حجیت قول رسهول او و ااهل بیهتش از قهول خداونهد
تاالی کشف میاود .عالوه بر ای وقتهی در اصهل صهدور روایهات اهک داریهم ،چگونهه
می توانیم ظنون منتج از روایات را درست بدانیم؟ چگونه داللت ظنی در سنت را بپهذیریم،
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درحالیکه در سند اک داریم ،ولی داللت ظنی در قرآن را نپذیریم ،درحالیکه در سهندیت
آن اک نداریم؟ (حبا .)343-345 :۲00۶ ،
وی «مجدد مذاب» لقب گرفت .بها تهالش وی علهم اصهول جهانی دوبهاره گرفهت و
بهسرعت پیش رفت .رویه اجتهادی مجدداً در میان فقهای ایاه رایج اد و تا زمهان خهاتم
الفقها و النجتهدی ایخ انصاری و تا باد از ایشان ادامه یافت.
 .4مبانی مكتب تفكیک
سردمدار طرز فکهر مکتهب تفکیهک را میهرزا مههدی غهروی اصهفهانی (۱303 - ۱3۶5ق)
می دانند .سید موسی زرآبادی (۱۲94 - ۱353ق) و ایخ مجتبی قزوینی (۱3۱8 - ۱38۶ق)
از پیشتازان ای طرز فکر ،و میرزا جهواد آقها تهرانهی (۱۲83 - ۱3۶8ش) ،میهرزا حسهنالی
مروارید (۱۲90 - ۱383ش) و محندباقر ملکی میانجی (۱۲85 - ۱377ش) از سراناسهان
آن استند .محندرضا حکینی و سید جافر سیدان از نسل فالی ای مکتب استند.
میرزا مهدی اصفهانی از ااگردان برجسته میرزای نایینی بود کهه اجهازف اجتههاد از وی
دریافت کرده بود .وی انچنی ااگرد سید محندکاظم یزدی بود .او پهس از بازگشهت بهه
مشهد به تدریس علوپ حوزوی پرداخت و حتی در دوران اسهتبداد رضهاخان و مننوعیهت
مجالس دینی و پراکنده ادن علنا بهسوی سهایر بهالد ،وی مجهالس درسهی را حتهی گهاه
بهصورت مخفی در منزل خود برگزار میکرد (غروی اصفهانی۱438 ،ق.)30-35 :
اانیت وی از دو نظر بود ،یکی در

اصول وی که تقریرات در

میرزای نایینی بود.

چون او بر مبانی اصولی میرزای نایینی تسلط داات و ای مبهانی تهازه بهود ،مهورد توجهه
حوزف مشهد قرار گرفت .دیگر آنکه ضن در
مباح

فقهه و اصهول خهود بههتهدریج بهه طهرح

اعتقادی و ماارفی و نقد نظراای فلسفی و عرفانی پرداخت .وی مباح

اصولی را

نیز به ایجاز تدریس میکرد (غروی اصفهانی۱438 ،ق.)3۶ :
روش تدریس وی به «مکتب ماارفی خراسان» مشهور اد .روش او در عی حال سبب
تضایف حوزف مشهد اد ،زیرا پیش از آن بهخصوص در یک دورف علنی بهدلیل حضهور و
تدریس ااگردان حاج مالاادی سبزواری ،حوزف مشهد بیش از آنکهه مرکهز فقهه و اصهول
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بااد ،پایگاه فلسفه بود .ضدیت میرزا مهدی اصفهانی و علنای باد از وی با فلسهفه سهبب
اد حوزف مشهد ای پایگاه را از دست بداد .البته میرزا مهدی اصهفهانی نهه مهدعی ایجهاد
مکتبی جدید بوده و نه عنوان تفکیک را بهکار برده است و طرح ای عنوان مهدتی طهوالنی
پس از وفات وی بوده است .استاد محندرضا حکینی از تفکیکیاای مااصر ،میگوید:
«واژف تفکیک را اینجانب از سالاا پیش دربارف ای مکتب پیشنهاد کردپ و بهکار بردپ و
امروز اصهطالح اهده و ماهروف گشهته اسهت....ناپ مکتهب تفکیهک از تابیهر تهداعیگهر
«بیانالفرقان» [اثر ایخ مجتبی قزوینی] الهاپ یافته است» (حکینهی .)۱59 :۱383 ،او مکتهب
تفکیک را ای گونه مارفی میکند:
«مکتب تفکیک ،مکتب جداسازی سه راه و روش مارفت و سه مکتب اناختی اسهت،
یانی راه و روش قرآن ،فلسفه و عرفهان .اهدف ایه مکتهب نهابسهازی و خهالصمهانی
اناختاای قرآنی و سرهفهنی ای اناختاا و ماارف است به دور از تیویهل و مهزج بها
افکار و نحله اا و برکنار از تفسیر به رأی و تطبی  ،تا با فکر انسانی و ذوق بشری نیهامیزد»
(حکینی .)47 :۱383 ،او در مارفی ای مکتب بیشتر نقش سهید موسهی زرآبهادی و اهیخ
مجتبی قزوینی را برجسته می کند و ابتدا سید موسی زرآبادی و سپس میرزا مهدی اصفهانی
را بهعنوان سردمداران تفکیک مارفی می کند .او حتی میرزا مهدی اصفهانی را بهه اعتبهاری
مؤسس ای مکتب میداند ،از آن جهت کهه موفه بهه اهناختاهای علنهی و مسهتقل در
خصوص ماارف قرآنی و حدیثی اد (حکینی 45 :۱383 ،و  .)۲۱8علت ای امر اهاید آن
بااد که چنانکه خود وی می گوید ،ااگرد مستقیم ایخ مجتبی قزوینی و اهاگرد باواسهطه
سید موسی زرآبادی بوده و میرزا مهدی اصفهانی را در مرحله تالیم و تربیهت درک نکهرده
است (حکینی .)۶ :۱37۱ ،در ادامه مبانی اصلی ای مکتب ارائه میاود.
 .4.1انحصار منابع شناخت و استنباط در قرآن و سنت

میرزا مهدی اصفهانی تنها منبع اناخت و راه نجات را قرآن و وحی میدانهد و عقیهده دارد
که بی علوپ الهی و علوپ بشری ایچ ااتراک و سنخیتی وجود ندارد .بنابرای اندیشهاهای
بشری برای تفسیر ماارف الهی و علوپ وحیانی کهارایی ندارنهد (غهروی اصهفهانی:۱385 ،
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 .)۶۱اناختاای بشری به حجب عقلی و التباسات کشفی منجر میاود ،یانی مراجاه بهه
عقل و عرفان سبب حجاب و التبا

است (حکینی.)5۱ :۱383 ،

بهدلیل ای نقص دانشاا و اناختاای بشری ،به سرا قرآن میرویم و تنها ماارف و
علوپ و احکامی که از طری ای منبع الهی و وحیهانی کسهب کنهیم ،اصهیل و ماتبرنهد .در
مقابل ،اناختی که از منبع عقل حاصل اود ،ارزانند و واقای نیست.
قرآن انه ماارف الهی را ،از مارفت خداوند تا اناخت نظاپ خلقت ،ماهاد و اسهرار و
حکنت اای آن ،و حتی احکاپ عقلی کلی از جنله احکاپ وضای و تکلیفی اامل میاهود.
مردپ ام نسبت به قرآن دو دستهاند ،یک دسته حامل ماارف و علوپ الهیاند و دسته دیگهر
جاال به ای علوپ استند .عالم اول به احکاپ ام رسول اکهرپ(ص) و ائنهه ماصهومی (ع)
است (غروی اصفهانی۱438 ،ق.)۲35-۲3۶ :
با وجود چنی دیدگاای ،ویژگی مهم مکتب تفکیهک توجهه ویهژه بهه حجیهت ظهواار
است ،بهگونهای که قرآن را نازلاده و قابل فهم برای انگان میدانند.
میرزا مهدی اصفهانی عقیده دارد انه افراد میتوانند با توجه به ظهواار قهرآن و ماهانی
سادف الفاظ قرآنی ،به برداات اای قرآنی برسند و چیزی به نهاپ حقیقهت اهرعیه و اضهافه
ادن ماانی ارعی به الفاظ نداریم .وی رسالهای در انی زمینه به ناپ «فی وجهوب حنهل
األلفاظ الواردف فی الشریاه علی ماانیها اللغویه و کبطال الحقیقه الشهرعیه و النتشهرعه» دارد
که در آن حقیقت ارعیه و متشرعه را رد میکند .مثالً »صلوف» مانی خاصی ندارد و قبهل از
عصر پیامبر اکرپ(ص) برای انه مذااب مثل یهود و نصاری وجود دااته و در قرآن کهریم
ای لفظ برای نناز یهودیان و مسیحیان و حتی عبادت ایطان بهکهار رفتهه اسهت .ازایه رو
صلوف مانی لفظی ارعی خاصی ندارد (غروی اصفهانی ،بیتا .)۱0-۱4 :نسل امروز تفکیک
نیز تیکید میکند که ای یک اصل عقالیی است که مفهوپ ظهاار کهالپ اهر مهتکلم حجهت
است .زندگی بشر بر حجیت ظواار استوار است و حجیت ظواار را مگر با براهان بهدیهی
ننی توانیم نادیده بگیریم .ای دیدگاه اصحاب تفکیک موجب اهده اسهت کهه بها ارگونهه
تیویل مخالف بااند و بهصراحت مکتب خود را ضد تیویل مارفی کنند ،با ای استدالل که
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ما با تیویل سخ دیگران استقالل اندیشه و بلکه صالحیت تفکر و تاقل را از او میگیهریم
و اندیشه خود را به داان او میگذاریم .در نتیجه اگر تیویل جایز بااد ،برای ایچ متفکر و
مذابی وجه امتیازی باقی ننیماند .عالوهبر اینکه اندیشهاای بشری ننیتوانند با تیویل بهه
بههاط وحههی راه یابنههد و علههم بشههر در برابههر کتههاب و سههنت علههم بهههحسههاب ننههیآیههد
(حکینی۱۲9 :۱380،؛  ۱۱ :۱37۱و .)۲4
جریان سنت نیز دو گونه است ،یا تالینات است یا افتائیات ،که تالهیم مخهتص پیهامبر
اکرپ(ص) و ائنه ماصومی (ع) است و افتا بر عهدف فقهای ایاه است که برای عامه مهردپ
فتوا میداند .اما در ار حال علم قرآن به رسول خدا(ص) و ائنهه طهااری (ع) اختصهاص
دارد و ما برای کسب اناخت به سرا ایشان میرویم .میرزا مهدی اصفهانی بها اسهتناد بهه
روایات بیان می دارد که روایات مانند آیات ،محکم و متشابه دارند و باید برای فهم روایات
متشابه به روایات محکم رجوع کنیم .بهعبارت دیگر ،روایات متشهابه را بهدون رجهوع بهه
محکنات ننیپذیریم .اگر روایتی مخالف کتاب و سنت نبااد و ماارض ام ندااته بااهد،
جائز نیست آن را رد کنیم و ظاار آن برای ما قابل استناد است .حتی اگر در روایتی احتنال
خالف ام بدایم ،تیویل جائز نیست (غروی اصفهانی۱438 ،ق.)439 -44۲ ،453 ،4۶9 :
ااید بهدلیل انی دیدگاه مکتب تفکیک را انان «مکتب ماارف اال بیت(ع)» و مهراد
از ماارف اال بیت(ع) را مجنوعه حقای و علوپ راستی و اناختاهای مطهاب بها واقهع
میدانند که در قالب حدی  ،دعا و خطبه از رسول خدا(ص) و اال بیت آن حضرت صادر
اده و توسط محدثان در مجنوعهاای حدیثی ثبت و ضبط اده است (سیدان.)4 :۱389 ،
حاصل کالپ آنکه برای فهم آیات قرآن ابتدا به ظهور کالپ توجه میکنیم و اگر ظههوری
ندااتند ،به سرا کالپ ماصوپ(ع) میرویم.
تفکیکیان مااصر ای نظر اال تفکیک نسبت به قرآن را از وجوه تفاوت بی اخباریاها
و تفکیکیاا میداننهد ،کهه بهرخالف اخباریهان کهه منبهع اهناخت را احادیه

مهیداننهد،

تفکیکی اا حجیت ظواار آیات را قبول دارند و برای اناخت ابتدا به آیات ،سپس احادی
نبوی و باد احادی

ائنه ماصومی (ع) مراجاه میکنند (حکینی.)۲8 :۱384 ،
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 .4.2جایگاه اجتهاد و علم اصول

میرزا مهدی اصفهانی عقیده دارد که بدون اصهول فقهه اسهتنباط احکهاپ از کتهاب و سهنت
غیرمنک است .وی علم اصول و اجتهاد را ضروری میداند و از ایخ انصاری به بزرگی و
عظنت یاد میکند .در عی حال عقیده دارد که اوالً ای فکر که فقهای امامیه علم اصهول را
از اال سنت اقتبا

کرده بااند ،توام است؛ ثانیاً در اصول نباید افراط اود .بهه اعتقهاد او

علم اصول به طرز افراطی فربه اده اسهت و علهت آن فتنهه فرانگهی نااهی از حاکنیهت
خلفای اموی و عباسی است .در واقع ای بسط اصول بلیهای عظیم در اسالپ بود که باد از
ترجنه فلسفه و عرفان و اختالط علوپ دی با آنها ای بلیه ادت گرفت (غروی اصهفهانی،
بیتا.)۲-5 :
تفکیکیاای مااصر نیز نهضت ترجنه را از بزر تری مقصران دور ادن امهت اسهالپ
از اال بیت(ع) میدانند ،زیرا خلفای عباسی بودند که با تشوی به ترجنه و پرداخهت طهال
به مترجنان سبب ادند که ماارف اال بیت(ع) به تناپ مانا به انزوا کشیده اود و ماارف
بشری راد و توساه پیدا کند (حکینی344 :۱383 ،؛ سیدان.)۱۱3-۱۲7 :۱389 ،
میرزا مهدی اصفهانی انچنی بر ضرورت افتا و تقلید تیکید دارد و برای وجوب تقلید
عواپ از فقیه جامعالشرایط ام دلیل نقلی و ام دلیل عقلی ارائه میداد .بنهابرای بهرخالف
اخباریون ،تقسیم مردپ به مجتهد و مقلهد را باطهل ننهیدانهد ،بلکهه مهردپ را بهه دو دسهته
می اناسهد ،یکهی علنها و فقهها و دیگهری جههال و عهواپ کهه بهرای آنهها تقلیهد از فقیهه
جامعالشرایط واجب است .او برای اثبات ای وجوب ام از روایات دلیهل مهیآورد و اهم
تقلید عواپ از فقیه جامعالشرایط را طریقی عقالیی میداند کهه قطاهاً مهورد امضهای اهارع
است .بهعبارت دیگر چون رجوع جاال بهه عهالم از فطریهات عقهال و ضهروریات عقهول
آنهاست ،افتای عالم برای جاال نیز حجیت دارد و ایه حجیهت فطهری و عقالیهی اسهت
(غروی اصفهانی۱438 ،ق.)۱04 ،۱۲5 -۱4۲ ،۲33-۲37 ،505،4۶۲ ،5۲4 :
تفکیکی اای مااصر ماتقدند که مکتب آنها علهم اصهول را ضهروری مهیدانهد و ضهد
اخباریگری مصطلو است ،اما مخالف «تورپ وحشتناک و عنر تلف ک » و بهه تابیهر دیگهر
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«تورپ بیحاصل و عنرسوز» اصول استند .آنان انچنی مدعیاند که بزرگهان ایه مکتهب
اصولی بودهاند .آنها روش خود را انان روش فقها میداننهد ،یانهی انچهون فقهها کهه در
روایات فقهی تاقل می کنند ،آنها ام در روایات ماارفی تاقل میکنند .البته تاقل و اجتههاد
در اصول و فروع با ام تفاوت دارد ،ولی وجه ااتراک آنها ،تالش برای فهم دقی پیاپ الهی
بدون وارد کردن اندیشههاهای بیگانهه اسهت (حکینهی 40 :۱383 ،و 3۶9؛ سهیدان:۱389 ،
.)۱۱3-۱۲7
 .4.3جایگاه عقل و علوم عقلی

از نظر میرزا مهدی اصفهانی راه عقل راای تاریک و تبایت از آن گنرااهی محها اسهت.
عقل فقط نوعی علم الهی است که بشر به کنک آن خهوب و بهد را تشهخیص مهیداهد و
جزئیات را اناسایی میکند .اگرچه براان ماتبرتری روش عقلی است ،در آن مصهونیت از
خطا وجود ندارد (غروی اصفهانی.)۱۱5-۱۲9 :۱385 ،
عقل حجت باطنی است و تصدی وحی در آغاز با عقل صورت میگیرد ،اما پس از آن
چون عقل بهتنهایی ننیتواند به حقیقت دست یابد ،برای دستیابی به حقیقت به سرا وحی
میرود .پس ابتدا با کنک عقل فطری به خداوند و رسالت ماتقهد مهیاهویم و پهس از آن
میزان ،انان مکتب وحی است (حکینی۲۱ :۱37۱ ،؛ سیدان .)7 :۱384 ،عقهل مثهل چهرا
است در خانه که روا میکند ،اما فقط نقطه محدودی قابل مشااده اسهت و وحهی مثهل
خوراید است که روانایی آن نامحدود است .در تشبیهی دیگر وحهی ماننهد دریها و عقهل
مانند کشتی است که باید بها آن در دریها اهنا کنهیم (حکینهی35۱-354 :۱383 ،؛ سهیدان،
.)74 :۱378
میرزا مهدی اصفهانی فلسفه را نیز بهعنوان دانشی عقلی با قاطایت رد میکرد .در کتاب
ابواب الهدی روایاتی را در تییید نظر خویش در رد فلسفه آورده است از جنلهه از صهاحب
جواار نقل کرده است که:
«محند صلیا علیه و آله و سلم مباوث نگردیهد مگهر بهرای باطهل سهاخت فلسهفه»
(غروی اصفهانی.)۲49-۲57 :۱385 ،
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نسل امروز تفکیک از یکسو مدعی است که منکر فلسفه نیست:
«اصحاب مکتب تفکیک منکر فلسفه اسالمی یا عرفان اسالمی نیستند ،بلکه آن را یکهی
از پربارتری جریاناای تفکر اسالمی در طول تاریخ میدانند .اما ای فلسفه و عرفان متهیثر
اده است از نهضت ترجنه و انتقال علوپ یونانی و غیهر آن بهه عهالم اسهالمی» (حکینهی،
 .)57 :۱383نفی فلسفه به مانی انکار استدالل نیست و تاقل ام به مانی فلسفیدن نیسهت.
بهعبارت دیگر آنها بی تاقل و فلسفه ام قائل به تفکیکاند.
از سوی دیگر ننی توانند مخالفت باطنی خود را با فلسفه پنهان دارند و اعالپ میدارنهد
که پذیرش فلسفه به مانی نیاز اسالپ به فلسفه نیست و حقیقهت دیانهت اسهالپ بهه فلسهفه
فارابی و صدرای ایرازی نیازی ندارد .آنها به تابیر خود عقل فلسفی را ننیپذیرنهد ،بلکهه
از عقل دفائنی استفاده می کنند که اعناق عقل است .امها دیگهران از عقهل ابهزاری اسهتفاده
میکنند ،درحالیکه بی عقل ابزاری و عقل انواری تفهاوت بسهیار اسهت (حکینهی:۱383 ،
 34۶-450و 359-3۶۱؛ .)۱۲9 :۱380
تفکیکیاا انچنی مدعیاند که اساساً ای مکتب بر اسا

تاقل بنا اده اسهت و ااهل

تفکیک پس از تاقل عنی به ای نتیجه رسیده اند که محتوای فلسهفی و عرفهانی و قرآنهی
منطب نیستند .پس ای مکتب ننیگوید تاقل نکنید ،بلکه حرفش ای اسهت کهه در تاقهل
مقلد نبااید .تاقل باید به روش قرآن بااهد تها از تاقهل صهوری بهه تاقهل نهوری برسهد.
انچنی یکی از مسائل مهم اناخت عقل و ابهعقل است ،زیهرا اهبهعقهل انیشهه ابهراز
وجود میکند ،بهگونهای که انسان را به ااتباه میاندازد و انسان گنان میکنهد آنچهه را کهه
کسب کرده است ،حاصل عقل بوده است (حکینی 40 :۱383 ،و .)34۶-35۶
خالصه آرای پیروان مکتب تفکیک از ای قرار است:
 .۱تنها منبع اناخت حقیقی قرآن و وحی است؛
 .۲فقط ماانی ظااری قرآن و احادی

ارزش و اعتبار دارد؛

 .3اناختاای قرآنی و اناختاای فلسفی و اناختاهای عرفهانی از یکهدیگر جهدا
استند.
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طب آنچه گفته اد ،بزرگان ای مکتب برای آرای خود دو دلیل عنده دارند:
 .۱مقصر اصلی در خالص و کامهل نبهودن ماهارف بشهری ،نهضهت ترجنهه و واردات
محصوالت ترجنه ای به میان مسلنانان در قهرن سهوپ و چههارپ اسهت و نهضهت ترجنهه
دسیسهای برای از بی بردن جایگاه و نقش امامت بود.
 . ۲اگر بشر بخوااد با عقل خود به کسهب ماهارف دینهی بپهردازد ،بها مشهکل بزرگهی
روبهروست که محدودیت عقل است و ننیتواند به حقیقت دست یابد .عالوهبهر آنکهه بهه
تاداد عقول بشر نتایج علنی حاصهل مهیاهود کهه بهه تفهاوت و تشهتت آرا و اختالفهات
روزافزون منجر خوااد اد.
برخی از پیروان و مروجان ای مکتب در دفاع از آن تا آنجا پیش رفتهاند که تفکیهک را
مساوی با جریان اینان نیرومند به وحی و کتاب و سنت میدانند که از صدر اسالپ تهاکنون
وجود دااته است .در تابیری دیگر ایشان جریان تفکیک را مساوی با ظهور اسالپ و آغهاز
باثت پیامبر اکرپ(ص) میدانند (حکینی۱87 :۱383 ،؛ سیدان.)۱۱3-۱۲7 :۱389 ،
 .5نقد و بررسی
 .5.1جایگاه مكتب تفكیک

نکته اول توجه به مانی و مفهوپ مکتب است .استاد مطهری مکتب را تئوری کامل و طهرح
جامع و منسجم میداند که ادف آن کنال انسان و تیمی ساادت انگانی است (مطههری،
.)53 :۱393
یک مکتب علنی نیازمند تئوری کلی و طرحی جامع است که البته در راستای موضهوع
و ادف انان علم جلوهگر میاود .باید توجه داات که یک مکتهب در عهی بیهان اتحهاد
آرای پیروان آن ،اختالف آرا را نیز آاکار میکند ،اما حتی با وجود اختالفاا و تفاوتاها،
در نهایت ار مکتبی بیانگر خط علنی منحصر به خود است .حال سؤال ای اسهت کهه آیها
تفکیک ،مکتب جدیدی بهحساب میآید؟ ااید توجه به ای مسئله سهبب اهده اسهت کهه
برخی از خود پیروان مکتب تفکیک آن را انان «مکتب ماارفی خراسان» یا «مکتب ماارف
اال بیت(ع)» یانی جریانی در ادامه انان سنت حاکم بر حوزف خراسهان ،بداننهد .در واقهع
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ای مکتب تئوری جدیدی ارائه نداده است و نامگذاری برای خط فکری حهاکم بهر حهوزف
خراسان از زمان میرزا مهدی اصفهانی است.
باید گفت در تسنیه ای مکتب به «مکتب ماارفی خراسان» نوعی تسامو دیده میاود،
چراکه مارفت بهه مانهی اهناخت اسهت و مهراد از ماهارف از دیهدگاه خهود تفکیکهیاها
اناختاای اعتقادی است .درحالیکه باز به اذعان خود تفکیکیاا ،بزرگهان و سهردمداران
ای مکتب از علنای فقهی و اصولی ام بودهاند .عالوهبر اینکه تناپ مکاتب اسالمی در پهی
کسب و ایجاد مارفت استند و پسوند «ماارفی» بهتنهایی ننیتواند بیانگر نوع مکتب بااد.
در تسنیه به «مکتب ماارف اال بیت(ع)» نیز چنی تسهامحی بهه چشهم مهیخهورد ،زیهرا
تفکیکیاا مبنا و اصل اول را برای اناخت ،قرآن و سپس سنت اال بیت(ع) مهیداننهد .در
ای عنوان فقط بر سنت تیکید اده است و چنی نامی با مدعای اصحاب ای مکتب دربارف
محتوای آن سازگاری ندارد.
از طرفی به مجرد ظهور و بروز آرا و افکار جدید در ار علنهی ننهیتهوانیم ایه آرا و
افکار را مکتب بنامیم .برای ار مکتبی طول عنر آن و تیثیر آن بر جریان علم و حتی گسترف
طرفداران و پیروان آن تایی کننده است .اخباریگری که حدود دو قرن زیست و طرفهداران
باعظنتی داات ،در نهایت نتوانست چرا عقلگرایی را خهاموش کنهد و در زمهان حیهات
خود اااد تیلیفات اصولی بود ،مثل حاشی معالم و زبده األصول از سلطان الالنا  ،وافیه از
فاضل تونی و حاشی معهالم األصهول از مهولی محندصهالو مازنهدرانی .چههبسها اگهر مهال
محنههدامی اسههترآبادی بههدون آنکههه بههه مخالفههت علنههی بهها اصههولیون بپههردازد ،بههه اههیوف
حدی محوری و احتیاطگرایی خویش عنل میکرد ،روش او در راستای انان سهنت فقهه
روایی رایج در قرون اولیه ،قلنداد میاد.
امروزه نیز برخی اندیشنندان ترجیو میدانهد کهه اخبهاریگری را صهرفاً یهک دوره در
تاریخ سنت یا بهطور عاپ در تاریخ مذاب ایاه بدانند (حبا .)۲۲۶ :۲00۶ ،
دربارف تفکیک نیز ای امر صادق است و ای مکتب ،اگر آن را مکتب بهدانیم ،نتوانسهته
است ایوف تاقلی را حذف کند یا دیدگاه خود را فراگیر سهازد و حتهی نتوانسهته اسهت از
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گسترش علم اصول که آن را تورپ میداند ،بکااد .اگهر اهم طبه ادعهای تفکیکیهان ،ایه
مکتب جریانی اصیل و مساوی با ظهور اسالپ است ،چگونه آغاز آن را از زمان میرزا مهدی
اصفهانی و منسوب به او میدانند؟ آیا در طول سدهاا و حتی از زمان ائنهه ماصهومی (ع)،
ای مکتب مهجور و متروک مانده و به دست میرزا مهدی اصفهانی احیا اده است؟
نکته دوپ که ااکال دیگر مکتب تفکیک را نشان میداد ،آن است که تفکیکیاا بهرای
تییید و تحکیم مبانی فکری خود بهدنبال تناقااا و اختالف آرا در سخنان فقها و فالسهفه
یا نقلقول گزینشی از سخنان آنها رفتهاند .یکی از موضوعاتی که آنها بهر روی آن انگشهت
نهاده اند ،موضوع مااد است که در خصوص آن در آرای بزرگان تناقضات و تفاوتاایی را
یافتهاند و آن را دلیل بر اختالفنظر میان آنان و ای اختالفنظر را دلیل بهر بطهالن فلسهفه
گرفتهاند (حکینی۶8-7۱ :۱384 ،؛ سیدان.)75-8۱ :۱378 ،
اوالً اگر ای تالش تفکیکیاا برای یافت تناقااا و تفاوتاا ،نقد عالنانهه و صهادقانه
بااد ،تالای ستودنی است .اما اگر ای جد و جهد طریقی برای رد نظر رقیب و تییید نظهر
خود بااد ،در آن صورت منطقی و منصفانه بهنظر ننیرسد .ثانیاً آیها اخهتالفنظهر در اهر
مکتبی دلیل بر بطالن آن میاود؟ اگر چنی اسهت ،آیها بهی خهود اصهحاب ایه مکتهب
اختالفنظر وجود ندارد و آنها در تناپ آرا و اندیشهاای خود اتفاقنظر دارند؟ مطالاه آثهار
آنان خالف ای را ثابت میکند که بررسی آن مقالهای دیگر را میطلبد.
اصحاب تفکیک از تفسیر المیزان نیز یاری جستهاند ،از جنله آنجا که عالمهه طباطبهایی
میفرماید:
«و خالصه ای سه راه و سه طری اده برای جستوجوی حقای و کشف آنها؛ ظواار
و بیانات دینی ،بح

عقلهی ،و راه تصهفیه نفهس .اهر یهک از ایه سهه راه را طایفههای از

مسلنانان پینوده اند ،میان ای سه طایفه انواره کشنکش و حنله و درگیری بوده اسهت و
جنع کردن میان ای سه طایفه مانند زوایای مثل

است که اگر بر یکی بیفزایی ،بهناچهار از

دو زاویه دیگر کاستهای» (طباطبایی.)۲8۲ :۱390 ،
عالمه در ادامه آورده است که تودهاای مردپ از ار سه طایفه دوری میجویند .اصحاب
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تفکیک مراد عالمه از ظواار و بیانات دینی ،بح

عقلی و راه تصهفیه نفهس را بههترتیهب،

قرآن و احادی  ،فلسفه و عرفان گرفته اند .انچنی مهراد وی از سهه طایفهه را بهه عالنهان
قرآنی تفکیکی ،فیلسوفان اسالمی و عارفان اسالمی برداات کهردهانهد .آنهها سهپس نتیجهه
میگیرند که تودهاای متدی  ،تفکیکی استند و بهه انهان ماتقدنهد کهه اصهحاب تفکیهک
میگویند (حکینی۱74-۱77 :۱383 ،؛ سیدان .)۲5 :۱378 ،حتهی مهیگوینهد« :بهه اهوخی
میتوان گفت عالمه طباطبایی ام تفکیکی است» (سیدان.)۲5 :۱378 ،
در پاسخ باید گفت که اوالً عبارت عالمه ای است که «عامهه مهردپ اهر سهه طایفهه را
منحرف میدانند» .ای نشان می داد که ایشان به دنبال توصهیف و تبیهی وضهایت علنهی
نابسامان موجود و اثرات مخرب آن بوده است.
ثانیاً چگونه مراد عالمه را از علوپ عقلی ،فلسفه و مراد وی از راه تصفیه نفس را عرفان
و کشف دانستهاند؟
ثالثاً چگونه عالمه طباطبایی میتواند حتی به اوخی تفکیکی بهحساب آید؟ حال آنکهه
وی اتفاقاً ام فقیه و اصولی و ام فیلسوف و عارف و در عهی حهال مفسهر بزرگهی بهوده
است .کتاباای فلسهفی وی ،بدای الحکم و نهای الحکم در اوج اههرت و اانیهت قهرار
دارد .تفسیر المیزان وی بینیاز از تحسهی و سهتایش اسهت .در خصهوص سهیر و سهلوک
عرفانی نیز رسالة الوالی و رساله لب اللباب از آثار اوست کهه بههخهوبی در عهی دوری از
عرفان صوفیگرانه و درویش مآبانه ،تصویری از عرفان اسالمی و ایای به دسهت خواننهده
میداد .عالمه طباطبایی دقیقاً انان ویژگیاایی را دارد که از نظر پیهروان مکتهب تفکیهک
قابل جنع نیستند .او در عی فقاات انزمان اخصهیتی قرآنهی ،فلسهفی و عرفهانی اسهت.
بنابرای واپ گرفت از کلنات و سخنان او توسط اال تفکیک ،خطایی راابردی است.
ننونهاای مذکور ،نشان میداد که اصحاب مکتب تفکیک از سخنان بزرگهان ،نتهایجی
فراتر از آنچه آن بزرگان مدنظر دااتهاند ،بیرون کشیدهاند .آیا چنی کاری تیویهل نیسهت و
ننیتواند بیانگر تناقا درونی دیگر در مکتهب تفکیهک بااهد؟ ایه امهر نشهان مهیداهد
تفکیکیاا تالش دااته اند مکتهب خهود را بها بزرگهانی کهه مقبولیهت عنهومی و انگهانی

روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباریگری 1043 

دااته اند ،متصل و مرتبط سازند .ااید ای امر ناای از نگرانی آنها از مقاومت اصحاب علم
یا بدعت تلقی ادن آرای آنها بااد .محندرضا حکینی خهود بهه ایه نکتهه ااهاره دارد و
تالشاای برخی علنا را برای نقل آرای گذاتگان و مؤید گرفت آن بر نظراای خویش ،از
آن جهت میداند که مردپ از حرف و سخ تازه ارا

دارند ،البته خود وی چنی کاری را

مذمت میکند (حکینی.)۱0 :۱37۱ ،
 .5.2جایگاه قرآن و عقل در مكتب تفكیک

ای سخ تفکیکیاا که ماارف وحیانی و کالپ ماصومی (ع) با ماارف بشری متفاوت و از
دو سنخ استند ،سخنی درست و دقی است .تفکیک منابع و مصادر اناختی در ار علنهی
یک اصل است ،بهارط آنکه به افراط و مانع حرکت و پیشرفت علم منجهر نشهود .ااهتباه
مکتب تفکیک بیتوجهی به ای نکته است که عقهل بههصهورت اسهتقاللی و تفکیهکاهده
ننیخوااد و ننیتواند به ماارف برسد ،بلکه عقل و ارع به مدد ام میآیند« .سهرهفهنهی
ماارف وحی قرآن» که مطلوب مکتب تفکیک است ،احتیاج به علوپ دیگر مثل لغت ،بیهان،
تفسیر ،علم تاریخ و نیز علوپ عقلی دارد .ازای رو تفکیک در حقیقت بایهد تها حهد تاهدیل
ماارف بشری با تکیه بر ماارف وحیانی پیش رود .ااتباه مذکور سبب اده اسهت تفکیهک
دچار تناقضات درونی اود:
اوالً در ای مکتب جایگاه عقل روا نیست .از طرفی آن را فقهط در مرحلهه تصهدی
وحی قبول دارند و از طرفی آن را برای کسب اناخت حقیقی کارامد ننهیداننهد .چگونهه
ای عقل در مرحله اول که تصدی وحی است و گامی برتر و مهمتر است ،کارایی دارد ،اما
در مراحل بادی برای کسب اناخت عاجز میاود؟
یکی از اندیشنندان ای مکتب میگوید:
«ار گاه با نور عقل به منبای رسیدیم که به حکهم عقهل بسهیار وسهیع و خطاناپهذیر و
پراانیت است ،باید به چنی منبای توجه کرده و بر اسا

ضهوابط خهاص خهودش از آن

استفاده کنیم» (سیدان.)۱۱3-۱389:۱۲7 ،
ای سخ رد دیدگاه خود ای مکتب دربارف پذیرش عقل ،تنها در مرحله تصدی وحی
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است .نکته جالب توجه آن است که تفکیکی اا با آنکه ام تیکیهد بهر عهدپ انکهار تاقهل و
فلسفه دارند و ام آنها را از یکدیگر تفکیک میکنند ،پیوسته در آرای خود عقل را محهدود
و دستبسته میدانند .ایشان تاقل را الزپ میدانند ،اما تاقلی که تقلیدی نبااد .تناقا ایه
سخ در آن است که اساساً مانای ضننی و ادف تاقل ،تقلید نکردن است.
اندیشنندان تفکیک اصطالحاتی انچون عقل فطری ،عقل ضهروری ،تاقهل صهوری و
تاقل نوری ،عقل ابزاری و عقل انواری را مکرراً بهکار بردهاند یها دلیهل پهذیرش وحهی از
جانب فقها را عقل ضروری می دانند یها یکهی از مسهائل مههم را نیهز تشهخیص اهبهعقهل
می دانند .اما آنان تفاوت مشخصی را بی ای انواع عقل و تاریف و تنایز دقیقی برای آنهها
ارائه ندادهاند (حکینی34۶ -35۶ :۱383 ،؛ سیدان .)88 :۱378 ،بیگنان آنچه مورد پذیرش
انگان است ،فطری بودن عقل است و ای القاب متفاوت ااید بهرای مقبولیهت یهافت یها
انگانی ادن اندیشهاای تفکیک بهکار رفته است.
ثانیاً در پاسخ به ای سخ تفکیکیاا که استفاده از عقل برای فههم قهرآن کهریم باطهل
است ،باید گفت اگر مراد از تاقل در آیات ،تبیی و فهم و تفهیم قرآن بااد ،کاری اایسهته
و بایسته است ،زیرا اگر عقل و تاقل به ای مانهی را حهذف یها تضهایف کنهیم ،در وادی
حقای خود قرآن درمانده میاویم و برخالف سفارش ای کتاب عنل کردهایهم .در قهرآن
کریم بسیار است آیاتی که به تاقل و تفقه تشوی میکند .روایات بسیاری در تییید و تثبیت
عقل و استدالالت عقلی وارد اده است .اما اگر مهراد ،تاصهب جااالنهه در تحنیهل آرای
اخصی بااد ،چنی امری غیرمنطقی و در انه علوپ مذموپ و مردود است.
از طرفی ای ادعای پیروان تفکیک که استفاده از عقل برای کسب اناخت کارایی ندارد
و فقط باید قرآن و سنت را منبع اناخت بدانیم ،از کجا ناای میاود؟ از وحی یها عقهل؟
اگر از عقل است براسا

گفته خود ایشان ،عقل قابل اعتنهاد و اسهتناد نیسهت و فقهط در

مرحله تصدی وحی به کار ما می آید .اگر از وحی است ،چنانکه پیروان تفکیک از روایهت
ام اااد آوردهاند ،برای آن پاسخ وجود دارد .مثالً روایتی از اماپ صهادق(ع) را بهه نقهل از
کتاب المحاسن اااد آوردهاند:
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«م لم یارف الح م القرآن ،لم یتنکب الفت ».
در ای حدی

ح را علم صحیو و فتنهاا را انان آاهوباهای فکهری و اختالفهات

نظری و غوغااای اندیشه میدانند (حکینی.)۲3 :۱37۱ ،
پاسخ آن است که اوالً با آیات و روایات مقابل چه کنیم که توصیه میکنند ار جا علهم
را یافتیم ،به دنبال آن برویم؛ ثانیاً مفهوپ تیکید روایت بر دریافت ح از قرآن کهریم ،لزومهاً
مردود دانست سایر منابع اناخت نیست.
دربارف ظاارگرایی در دو مکتب اخباریگری و تفکیهک بایهد گفهت کهه تفکیکهیاها و
اخباری اا انگی حجیت قرآن را قبول دارند و در میزان حجیت ظواار تفاوت نظر دارنهد.
اخباریاا در ای زمینه بهنحوی افراطی ظواار را تا جایی که روایهات اجهازه دانهد ،قابهل
استناد می دانند و در صورت عدپ نص ،ظهاار آیهات را قابهل اسهتناد ننهیداننهد .در واقهع
مال امی استرآبادی با ضم سنت نبوی به قرآن کریم دچار افراط اد و تفسیر قهرآن را فقهط
عنل ائنه دانست (حبا  .)30۶ :۲00۶ ،درحالیکه توجه به دو نکته مهم ضروری اسهت،
اول آنکه تفاوتاا و تنایزاای بسیاری در روایات موجود است ،تا آنجا کهه اهیخ طوسهی
کتاب استبصار را چنانکه از ناپ کامل آن ،اإلستبصار فیما اختلف من االخبار پیداسهت ،بهرای
حل اختالفات اخبار متاارض نگااته است .نکته دوپ آنکه امامت فهرع بهر قهرآن و نبهوت
است و ننیتوان سنت را قبل از قرآن مرجع قرار داد.
تفکیکیاا اما دیدگاه وسیعتری دارند و استناد به ظواار را فقط مشروط به وجود نهص
ننیدانند ،بلکه چنانکه اااره اد ،اگر ظهوری در آیهات وجهود دااهته بااهد ،آن را ماتبهر
میدانند .تفکیکیاا ایچگونه اائبهای از اخباریگری را نسبت به مکتب خود ننیپذیرنهد و
مقایسه بی تفکیک و اخباریگری را نادرست میدانند ،از آن جهت که اخباریگری بهه علهم
فقه مربوط می اود که در آن جای اجتهاد وجود دارد ،ولی در ماارف و عقاید ،اجتههاد بهه
آن مانی نداریم (حکینی 34۶ :۱383 ،و .)3۶۶
ای سخ تفکیکی اا درست و دقی است و از ای جهت تفکیک برای خهود اسهتقالل
دارد و برخالف آنکه برخی آن دو را یکی میدانند ،بی آنها رابطه ای انانی وجود ندارد.
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گذاته از تناقضات مذکور ،ااکال دیگر پیروان تفکیک آن است که در ناخالصهیاهای
ماارف بشری ،مقصر اصلی را نهضت ترجنه میدانند که سبب اد ماارف الهی با ماهارف
بشری مختلط اود .چند پاسخ وجود دارد:
 .۱منابع وحی و سنت که مورد تیکید مکتب تفکیک است ،منلو از توصیه و ترغیب بهه
فراگیری علم و حتی جستوجوی آن در بالد دیگر است و بسیار بودهاند علنایی که بهرای
کسب علم اجرت کردهاند.
 .۲اگر عالنان و متفکران اسالمی بخوااند با سخت نظری و جنهود ،دراها را بهه روی
علوپ و ادیان دیگر ببندند ،بیشتری ضرر به خود اسالپ وارد خوااد اد .بهجای پاک کردن
صورت مسئله باید بهدنبال یافت راهحل مناسب و حربه مؤثر برای برآورده ساخت نیازاای
مکلفان در زمینه مسائل اعتقادی و احکاپ عنلی و فرعی و پاسخگویی به ابهات دینهی بها
توجه به تغییرات و تحوالت زمانه باایم.
 .3تالشاهای ائنهه ماصهومی (ع) و جلسهات منهاظرات برخهی از ایشهان بها علنهای
غیرمسلنان گواه آن است که ائنه ماصومی (ع) نسبت به علوپ وارداتی نگرانهی و اراسهی
ندااتهاند ،بلکه با سالح عقل و تاقل با آنها برخورد کردهاند.
 .4اگر بر فرض نهضت ترجنه رخ ننیداد و خلفا برای جلوگیری از ورود دانهشاهای
بیگانه ،انه تالشاای منک را صورت میدادند ،آیا ای اطنینان وجود دااهت کهه بهرای
انیشه جلوی ورود ای دانشاا گرفته اود؟
 .5اگر ماارف بشری سبب اختالفات نظری و آاوباای فکری میاهود ،دلیهل بهر آن
نیست که حکم به بطالن آن دایم .اانیت کار علنا در ای است که در میهان اختالفهات و
آاوباا ح را بشناسند و بشناسانند .موفقیت در ای کار عالوهبر وحی و قهرآن و سهنت،
نیاز به تاقل و استدالالت عقلی دارد ،چراکه بسیاری از داننان دی با استفاده از ابزاراهای
عقلی به ایجاد ابهه در مبانی اعتقادی و عنلی مسلنانان میپردازند.
در نهایت اگر تفکیکی اا جریان اینان نیرومند به وحی و کتاب و سنت از صدر اسهالپ
تاکنون را مکتب تفکیک میدانند ،میتوان گفت اتفاقاً انهی جریهان نیرومنهد سهبب اهده
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است دانشنندان اسالمی بهدنبال استخراج ماارف دینی و احکاپ اهرعی از منهابع وحهی و
کتاب و سنت بااند و در ای راه از انه ابزاراای منک حتی عقل استفاده کردهاند .بهرای
پیشرفت علم ،اناطاف و انبساط نظر از ضروریات است ،لذا بهجای تفکیک« ،تجنیع» منابع
اناختی و روشاای استنباطی کارساز است .نهایت امر آن است کهه مهیتهوانیم بها کنهک
مایاراا و میزاناا در رصد باایم که از صراط اال بیت(ع) خارج نشویم.
 .5.3روششناسی اجتهادی و اصولی مكتب تفكیک

چنانکه آمد ،تفکیکی اا خود را ضد اخباریگری مصطلو و مواف با علهم اصهول و اجتههاد
میدانند و بزرگان تفکیکی را نیز اصولی میدانند .ای در حالی است که از سردمداران ایه
مکتب ،آثار اصولی زیادی وجود ندارد .از مهمتری آثار ،مصباح الهدی و اصول الوسیط اثهر
میرزا مهدی اصفهانی بااد .مصباح الهدی در اشت اصل نگااته اده اسهت کهه در کنهال
اختصارند .بخش زیادی از کتاب اختصاص به موضوعاتی انچون عقل و ماایت آن ،علهم
و حقیقت آن و رد تیویل دارد .نکات مهم در خصوص روش اصولی وی عبارتاند از:
 . ۱مباح

اصولی کتهاب محهدود و اهامل قیها  ،یقهی  ،الفهاظ ،حجیهت خبهر ثقهه،

استصحاب و اصول عنلیه است که بخش اخیر طوالنیتری بخش کتاب است .ایه اهیوف
تیلیف با کتاباای اصولی رایج بسیار متفاوت است.
 .۲روش استداللی کتاب بهخوبی بیانگر دیدگاه مؤلف دربارف علم اصول است .بهندرت
میتوان صفحه ای از کتاب را یافت که خالی از احادی

بااد و کتابی کامالً اصول الحدیثی

است .نویسنده در ابتدای کتاب پس از رد قیا  ،در نهایت علیت را باطل میدانهد و بهرای
اثبات سخ خود از توحید صدوق حدی

میآورد.

 .3میرزا مهدی اصفهانی با انان روش استناد به احادی  ،تفسیر قرآن را رد مهیکنهد و
آن را برابر با کفر می داند .وی به مدد آیات و روایات ار تیویلی را رد میکند ،از جنله بهه
آیه  7سورف مبارکه آلعنران استناد میکند:
«و ما یالم تیویله کلّا ا و الرّاسخون فی الالم»
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نکته جالب توجه آن است که نسل امروز تفکیک اهم ایه آیهه را دلیهل بهر رد تیویهل
میدانند (غروی اصفهانی ،بیتا5-۲۱ :؛ سیدان.)9۲-9۶ :۱378 ،
 .4برخی مبانی اصولی میرزا مهدی اصفهانی در کتاب وی آاهکار اسهت .از جنلهه آنکهه
میزان را در ماانی الفاظ اال لغت میداند ،در انان زمانیکه الفاظ استانال میاهوند ،نهه در
زمان ساب یا الح بر آن (غروی اصفهانی ،بیتا .)5-۲۱ :در فصهل آخهر یانهی اصهل اشهتم
کتاب ،بیشتر از فصول قبل به مباح

اصولی رایج در میان فقهها پرداختهه اهده اسهت ،ماننهد

وظیفه مکلف انگاپ جهل به حکم و اهک در موضهوع حکهم ،برائهت و احتیهاط و مبهاحثی
انچون تزاحم و ابهات محصوره و غیرمحصوره .در ای بخش نیهز دو نکتهه اهایان توجهه
است .اول آنکه تنامی موضوعات در نهایت اختصار بررسی ادهاند .دیگر آنکه مؤلف ار جا
که سخ اقتضا کند ،نظر دال بر احتیاط را تقویت مهیکنهد ،نکتههای کهه مهیتوانهد از وجهوه
ااتراک اخباریون و اال تفکیک و از نقاط ضاف آنها بهحساب آید .ایخ انصاری در مواضهع
بسیاری از کتاب فرائد األصول تیکید زیاد بهر احتیهاط را مهردود مهیدانهد .وی دربهارف اینکهه
اخباریون ار جا به حکم نرسند به سرا احتیاط مهیرونهد ،عقیهده دارد کهه ارچنهد احتیهاط
فینفسه رویه خوبی است ،اما فتوای به احتیاط در انه ابهات ،خود میتواند ابهه تحرینهی
بااد و ااید مفسده احتیاط کنتر از ارتکاب ابهه نبااد (انصاری۱4۱۶ ،ق.)3۱4-395 :
روا است که میرزامهدی اصفهانی به کنتری حد از علم اصول اکتفا کرده است و از
مبانی استداللی در ای علم فاصله میگیرد و در عوض مکرراً به روایات استناد میکنهد .در
اینجا سخ استاد حکینی دربارف انقالبی دانست اقداپ میرزا مهدی اصفهانی در کوتاه کردن
دورف اصول ،بهآسانی درک میاود .وی انچنی میگوید:
«ما دهاا اصولی بزر

دااتهایم که با مبانی فلسفی و عرفان مخالف بودهاند مثل عالمهه

حلی ،میرزای قنی ،ایخ انصاری و آیتا بروجردی» (حکینی.)3۶7-3۶9 :۱383 ،
در پاسخ گفته میاود که بسیار بودهاند اصولیونی که علم اصول را طب مبهانی فلسهفی
نواته و توساه داده اند ،یا اصولیونی که انزمان فیلسوف و عهارف بهوده و در تنهاپ اباهاد
موف و مبرز بودهاند.
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حاصل کالپ آنکه اوالً ادعای ابداعی بودن علم اصول از جانب اخباریون بهسادگی قابل
رد است ،زیرا گذاته از اینکه فقها در طول تاریخ بهسبب دور ادن از عصهر ماصهوپ(ع)،
برای استخراج احکاپ دی ناگزیر از اجتهاد و کاربرد علم اصول بودهاند ،یکی از مههمتهری
مستندات فقها برای اجتهاد نیز خود روایات بوده است؛ ثانیاً رأی پیروان تفکیک برای ایجاز
علم اصول نیز ناکارامد است ،زیرا ادف از کاربرد علهم اصهول آن اسهت کهه اهر جها کهه
دستیابی به قطع و ادله قطای میسر نشود ،فقیه با ابزار اصهولی ،تکلیهف مکلهف را رواه
سازد .اگر بر فرض تورپ علم اصول را ام بپذیریم ،ارگز آن علم اصول مهوجز و مختصهر
که مدنظر مؤلفان تفکیکی است ،پاسخگوی نیاز فقه نخوااد بود.
 .6نتیجهگیری
تفکیک ،اگر بهعنوان مکتب پذیرفته اود ،در مقایسهه بها اخبهاریگری اسهتقالل دارد ،از آن
جهت که تفاوت اای بنیادی با آن دارد؛ اوالً مکتب تفکیک انچون اخباریگری عقلستیزی
ندارد ،بلکه عقل را در برخی مراتب دارای اعتبار میدانهد ،اگرچهه در عهی ارائهه تاهاریف
متادد و اصطالحات متنوع تاریفی جامع که روانگر یا بیهانگر روش خاصهی بهرای تاقهل
بااد ،به دست نداده اند؛ ثانیاً علم اصول را نه انکار بلکه تحدید میکند .انچنی سهردمدار
ای مکتب ،میرزا مهدی غروی اصفهانی ای عقیده را که فقهای امامیه علم اصول را از اال
سنت اقتبا

کرده بااند ،توام می داند .البته نظهر منصهفانه آن اسهت کهه بها آنکهه تیکیهد

تفکیکیاا بر ایجاز و اختصار علم اصول است ،آنها برخالف اخباریهان اجتههاد و تقلیهد را
پذیرفتهاند و آن را ضروری می دانند .در نتیجه مردپ را دو گروه علنا و فقها و نیهز عهواپ و
مقلدان می دانند .نکته مهم آن است که آن تیکید و توجهی که در مکتب تفکیک نسهبت بهه
پذیرش اجتهاد و لزوپ تقلید و فطری و عقالیی بودن آن وجود دارد ،با تیکید ای مکتب بر
لزوپ ایجاز و اختصار علم اصول انخهوانی نهدارد .از طرفهی بهدون تردیهد اخبهاریگری و
تفکیک در نص گرایی و اکتفا به ظواار الفاظ ااتراک دارند که از جنله آثار ایه رویکهرد،
تقویت رااکار احتیاطگرایی در آنهاست .ااکاالتی بر اصحاب مکتب تفکیهک وارد اسهت،
از جنله آنکه برای آنچه رد میکنند ،جایگزی مناسبی ارائه ننیدانهد .قهرآن و سهنت کهه
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مورد تیکید اال ای مکتب اسهت ،بهیاهک برتهری و واالتهری منبهع و مصهدر اهناخت
بهحساب می آیند ،اما برای آنچه در ای منابع وجود ندارد ،تکلیف را مشهخص نکهردهانهد.
ااتباه دیگر ای مکتب ،تضایف علوپ عقلی انچون فلسفه است .سیاسهتاهای تفکیکهی،
میتواند به انان افراطیگری و ظاارگرایی منجر اود کهه اخبهاریگری در پهی آن بهود .از
طرف دیگر ،مرکزیت چنی تفکری در حوزف مشهد و ادامه رویه فلسفهستیزی کهه از زمهان
میرزا مهدی اصفهانی در حوزف مشهد سنت اده است ،بالندگی و فزایندگی ایه حهوزه را
کند ساخته و فرصتاا را از آن گرفته است .در زمانهای که داننان دی انشیر فرانگی و
حربه ابههافکنی را علیه اسالپ به دست گرفتهاند ،کسب تواننندی و نیرومندی در مواجههه
با آنان نیازمند استدالالت عقلی و سیاستاای تاقلی اوانندانه است .چنانکه مقاپ ماظهم
رابری تیکید دارد:
«فلسفه اسالمی فقه اکبر است .پایه دی است و مبنای انهه ماهارف دینهی در ذاه و
عنل خارجی انسان است» .انچنی توصیه ایشان به دعوت جوانان به علوپ عقلی و توجهه
حوزهاا به ای علوپ جالب توجه است (مشرق نیوز.)8۲/۱0/۲9 ،
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