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(تاریخ دریافت مقاله - 31/00/10 :تاریخ پذیرش مقاله)31/03/00 :

چکیده

مکتب تفکیک بهکارگیری عقل و استدلهای فلسفی را در فهمم گمرار هما ،ممدعیاو و
باورهای دینی به طور جدی رد کرد است .پیروان ایم مکتمب رهیافمت عقملگرایانمۀ
فلسفی در باب فهم دی را کامالً متضاد با دینداری و ایمان معرفمی و معرفمت حمحی
دینی را به را وحیانی منحصر میکنند .هدف ای نوشتار بازخوانی روش تفکیکی و نقد
و بررسی ادعاها و استدلهای مربوط به آن است .ای مقالمه بما روش کتابنانمهای و از
طریق بررسی آثار مکتوب ای جریان به توحیف و تحلیل ای نظریه میپردازد .سپس،
با نگرشی انتقادی ادعاها و استدلهای نظریۀ تفکیک را بررسی میکند .در ای پژوهش
استدالل خواهد شد که نهتنها استدلهای ممدافعان مکتمب تفکیمک اسمتحکاف کمافی
ندارد ،بلکه بر ای رهیافت نقدهایی جدی وارد است و ادعای ای مکتب بر ناکارآممدی
روش فلسفی و تأکید بر نوعی ایمانگروی قابلدفاع نیست .در پایان نشان داد خواهمد
شد که با وجود محدودیت شناخت عقلی در فهم کامل دی  ،رهیافت معرفمتشمناختی
فلسفی در تقابل با معارف دینی قرار ندارد .هرچند عقلگرایی افراطمی نیمر قابملدفماع
نیست .درنتیجه ،میتوان فهم فلسفی از دی را دارای اعتبار معرفتشناختی دانست.

کلیدواژهها :استدالل فلسفی ،ایمانگروی ،عقلگرایی ،معرفت دینی ،مکتب تفکیک.
 .2نویسندۀ مسئول ،دانشیار گرو فلسفۀ دی  ،دانشگا تهرانa.yazdani@ ut.ac.ir :

 .1دانشجوی کارشناسیارشد فلسفۀ دی  ،دانشگا تهران.
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مقدمه
بهکارگیری عقل و استداللهای فلسمفی در فهمم گمرار هما ،ممدعیاو و باورهمای دینمی
هموار با تردیدها و منالفتهای جدی برخی دی بماوران مواجمه بمود اسمت .منالفمان
رهیافت عقلگرایانه در باب فهم دی  ،عقالنیت فلسفی را یا کامالً متضماد بما دینمداری و
ایمان معرفی میکنند و همچون کییرکگور معتقد میشوند که دالیل آفاقی برای دی و
ایمان انسان مضر است؛ یا آنکه همچون ویتگنشتای زبان عقل و زبان دیم را از دو تبمار
متفاوو میدانند و ضرورتی در بمهکمارگیری رهیافمت عقملگرایانمه نممیبیننمد .یکم از
جریانهاي فکري در دی پژوهی معاحر ایران که توجه قشر حموزوي و دانشمگاه را بمه
خود معطوف کرد  ،جریان مکتمب تفکیمک اسمت .ایم جریمان ادعما دارد کمه رهیافمت
معرفت پیشگرفته در فلسفه و عرفان ،در بسیاري از موارد با تصمری هما و ظمواهر دیم
مغایر است .ظاهر ادعای مکتب تفکیک نشمان مم دهمد ددددمۀ احمل پمیشقمراوالن و
مؤسسان ای طریق ،روششناس فهم معارف است که در قالب جداسازي و تفکیک سمه
را و روش معرفتی مطرح م شود ،یعن را قرآن ،را فلسفه و را عرفمان [ :9ص  ]60و
هویت خود را در ضدیت با دو روش فلسفه و عرفان جستجو م کنمد [ :2ص  ]201و در
روش تعقل وحیان تعیّ م یابد.
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جریان تفکیک که خود را وامدار آموز های میرزامهمدی احمفهانی ممیدانمد ،یکمی از
رویکردهای ایمانگرایانه است .جریانی کمه در نمراع میمان عقمل و دیم  ،جانمب دیم را
میگیرد ،البته نه همچون ایمانگروی کییرکگور ،که دلیل آفاقی را رهرن دلیمل انفسمی
معرفی کنند و نه همچون نگرش ویتگنشتای  ،که ر آورد مشترک زبان عقل و زبان دی
را متعسّر بداند؛ بلکه اینان م در روایت معتدل خود م تقابل متون مقمد بما گمرار همای
نظری فلسفی را به نفع متون و ظهور گرار های دینی تماف شد میدانند و بدی ترتیمب
دی را از حریم عقل فلسفی خارج میکنند و به سماحل ظماهراً آراف ممدلولهمای متمون
دینی مینشانند [ :6ص  69و  .]66روایت افراطیتر مکتب تفکیمک روایمت میرزامهمدی
احفهانی و شاگردان بیواسطهاش ،همچون شمیخ مجتبمی قروینمی و دیگمران اسمت [:2
ص 139و 136؛  :23ص  93و  .]93ای روایت افراطی از اسا با عقل قیاسی و منطقی
 .2گفتگو با سیدان سید جعفر ،مکتب تفکیک یا روش فقهما و علمماي امامیمه ،و وب سمایت بمه آدر :
( .http://www.seyyedan.com/Files/arshiu/bookseyyed/mosa/mosa1.htmتمممماریخ دسترسممممی:
.)32/21/21
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منالفت میکند و با بازتعریف عقل و علم ،هیچ نقطۀ مشترکی بی آمموز همای دینمی و
رهیافتهای عقل فلسفی نمیبیند .کندوکاو در ای دو نگرش نشان میدهد کمه جریمان
تفکیک در هر دو روایت خود ،به طمرد تفکمر عقالنمی و فلسمفی ممیانجاممد و ممدلی از
ایمانگروی در نسبت بی عقل و دیم اراهمه ممیکنمد .مکتمب تفکیمک همدف خمود را
خالصسازي را وحیان از طریق فلسفی و عرفانی میداند [ :9ص .]61ای جریان از همر
چه رنگ تعلق به یافتههاي بشري دارد و در تعارض بما تصمری همای دینم بلکمه حتم
منالف ظواهر آیاو باشد [ :6ص 69و  ]66بیرار و از موارد اختالف بی حکما و فالسمفه
رويگردان است .در ای مقاله با روش کتابنانهای ابتدا آثار مکتوب ای جریان بررسمی و
سپس گرار های حریحشان توحیف و تحلیل و در نهایت برخمی از مهممتمری ادعاهمای
مکتب تفکیک نقد میشود.
تاکنون آثار معدودی در بررسی و نقد رویکرد مکتب تفکیک به عقمل و دیم منتشمر
شد است که هر کداف از آنها جنبۀ خاحی از رویکرد مکتب تفکیک به نسبت میان عقل
و دی را کاوید است .آنچه وجه تمایر ای پژوهش از دیگر آثار است ،بررسی دو رویکرد
متفاوو با نتیجۀ واحد در نسبت میان عقمل و دیم از مکتمب تفکیمک ،تحلیمل مبنمای
معکو معرفتی تفکیک در مواجه با عقل فلسفی و نوآوری در نقدهای وارد بر آن است.
 .1مفهوم عقل فلسفی در مکتب تفکیک
در دیدگا مکتب تفکیک ،عقل فلسفی عقلی است که در آن ،نقطۀ آداز معرفت تصموراو
بدیهی و تصدیقهای بدیهی است ،بهطوریکه با تکیه بر ای بدیهیاو میتوان گرار های
نظری دیگر را به اثباو رساند .میرازمهدی احفهانی فعلیت نفس در استنراج نظریماو از
بدیهیاو را همان عقل فلسفی معرفمی ممیکنمد [ :2ص .]262در گرارشمی دیگمر عقمل
فلسفی مساوق نفس با مراتب چهارگانهاش یعنمی عقمل هیموالنی ،عقمل بالملکمه ،عقمل
بالفعل و عقل مستفاد معرفی میشود و عقل نظری همان مرتبۀ فعلیت نفمس در بیمرون
کشیدن نظریههما از ضمروریاو دانسمته شمد اسمت [ :12ص 11و  .]19در نگما برخمی
تفکیکاندیشان البته خود فلسفه نیر به همی معنا تعریف شد اسمت« :فلسمفه حرکتمی
فکري و عقالن و رسیدن از مساهل بدیه به مساهل نظري است .در یمک کمالف ورود در
مساهل با تفکر و تعقل است» [ :20ص .]920مالحظه میشود که نگا مکتب تفکیک بمه
عقل ،همان نگا ارسطویی است که در میان فالسمفۀ مسملمان مقبمول افتماد و فراینمد
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معرفت را از حس ،وهم ،خیال و عقل و سپس رسیدن به معلوماو جدید از طریق قیا
منطقی و محتوای بدیهی و نظری توجیه میکند؛ دیدگاهی که البته حدود و ثغمورش در
تاریخ تطور فلسفه با چالشها و مداقههایی از سوی خود فیلسوفان مواجه شد اسمت .در
هر حورو ،پیمروان میرزامهمدی احمفهانی در قالمب مکتمب تفکیمک تعریفمی از عقمل و
عقالنیت داد اند که دستکم مقبول ارسطومشمربان و فیلسموفان مسملمان قمراردارد .در
ادامه بعد از ذکر دالیل عمدۀ منالفت تفکیک با رویکرد فلسفی ،خواهیم دید که چگونمه
دو نگا عمدۀ تفکیکی با تعریفی متفاوو از عقل در میمدان تقابمل عقمل و ظهمور متمون
دینی جانب دومی را میگیرد و نقد خود را به رویکرد فلسمفی در معرفمت دینمی دنبمال
میکند.
 .2دالیل عبور مکتب تفکیک از عقل فلسفی
 .1.2تأویل متون دینی
از نظر تفکیکگرایان کس که ابتدا با روش فلسمف خوگرفتمه باشمد ،وقتم بما آیماو و
روایاو معتبر مواجه میشود و آنها را منالف نظراو فلسف خویش م بیند ،براي آشمت
دادن آرای خود با آیاو و روایماو و سماخت مکتبم خماص نماگریر از تأویمل اسمت [:9

ص 2.]03در ای نگا با تأویل ،حالحیت تعقل از هر متکلم سلب و اندیشۀ تأویلکنند

به دهان متکلم نشاند شد و از بیان او استنراج م گردد [ :9ص .]30بنابرای  ،از منظر
ایشان تأویل از مصادیق تحریف (یُحَرَّفونَ الکَلمَ عَ مَواضعه) دانسمته شمد اسمت [:9ص
 .] 13البته در موارد خیلی واض و آشکار که ظاهر یک آیمه در مقابمل یمک اممر بمدیهی
قرارمیگیرد ،چار ای جر تأویل وجود ننواهمد داشمت ولمی در ایم مموارد همم از نگما
تفکیکیان خود وح بهتر از همۀ معناي حقیق  ،ظواهر معمارض بما بمدیهیاو را روشم
میکند .برای مثال ،آیۀ شریفۀ «نَفَنتُ فیه م رُوح » ظهورش ایم اسمت کمه حضمرو
حق روح دارد که تقسیم و سپس قسمت از آن دمید م شود .ای آیه با احول قطع
 .2عالمان تفکیک معتقدند معارف دین باید بدون هیچ گونه تأویل و توجیه مستند به متون مقمد
دین گردد ،ول فالسفه و عرفا دست به تأویل و توجیه متون دین م زنند ...آیا آنها تنها در مواردي
دست به تأویل زد اند که متون دین مفید ظ است ،چون به زعم آنها مرتبۀ قطمع برهمان از ظم
متن باالتر است ،لذا دچار تأویل شد اند؛ یا حت در معارف دین قطع و یقین نیر مرتکب تأویمل
شد اند؟ جواب مثبت است .رک  :1[ :ص 200و .]200
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وحیان در آیاو دیگر همچون «لم یلد و لم یولد» سازگار نیست .بنابرای  ،در ای مموارد،
تفکیکاندیشان معتقدند م توان دست به تأویل زد [ :22ص .]126در ای نگا  ،علم بمه
تأویل قرآن تنها از طریق فراگیری از رسول اکرف (ص) و اهمل بیمت (ع) امکمانپمذیر اسمت
[ :16ص 299و  ]296و اساساً تأویل قرآن از شئون معصمومان خواهمد بمود [.]260 :16
حال آنکه فالسفه در برابر براهی بدیهی و نظری مبتنی بر بدیهی ،ظواهر متون مقمد
را تأویل میکنند که معارض دلیل عقلیاند.
تفکیکیان معتقدند وقت یک گرارۀ نظري که به ظاهر متکم بمه بمدیهیاو اسمت بما
گرار ای دیگر از جنس خود ،تناقض داشته باشد و حاحبان هر کداف از دو گرار بنواهند
با همان نگا وارد عرحۀ فهم دی شوند و هر کداف از ظ خود یار مت دین شمد و بمه
تأویالت که به هیچ عنوان با ظواهر و تصریحاو دین سازگاري ندارد روي آورند ،سمنگ
روي سنگ در حوزۀ معرفت دین باق ننواهد ماند:
در ساخت مکتبها و فلسفههای امتراجی ،دست یازیدن به تأویمل اممری
ضروری و حیاتی است [ :9ص  ...]03تأویل در واقع نوعی تحریمف اسمت؛
تحریف معنوی ،در کالف هرکس که اعمال گردد [ .]10 :9تأویل یک رأی،
یا یمک آیمه ،یما یمک حمدیو دگروارسمازی آنهاسمت ،و محتموای آنهما را
فروهشت و محتوایی از خود بر آنها تحمیل کردن [.]13 :9
در ای نگا  ،تأویل ظواهر و نصوص دینی یعنمی انتسماب جهمل و عجمر بمه حماحب
شریعت در اینکه نمیدانسته و نمیتوانسته مقاحد خود را با بیانی روش و حمری بمرای
مناطبان ادا کند [ :23ص.]61
 .2.2عقل فلسفی ،راهی پرخطا
از نگا تفکیکاندیشان ،را فلسمفه خمود مصمون از خطما نیسمت ،زیمرا یقمی متنمذ از

قیا  ،اعم از احابت به واقع و عدف احابت اسمت [ :2ص 2]269و فیلسموفان پیوسمته در
اختالف نظر در مورد نفساالمر و واقع ادعای بسر م برند ،بهطموريکمه گماه حماحب
 .2نیر :همو ،مصباحالهدي ص ،0به نقل از مسئلۀ قیا ص .96شاهد ای امر (ممأمون نبمودن قیما از
خطا) ،اشتبا های فراوان است که فالسفه به خاطر اعمال قیا  -در مواردي که جایر و ححی نبود
(مثل کل پنداشت کبراي قیا و ملرف شدن به نتیجمۀ آن) م در اممر دیم مرتکمب شمد انمد [:3
ص.]90
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اندیشۀ فلسف نظریماتش را کمامالً تغییمر مم دهمد .بمرای مثمال ،از احماله الماهیمه بمه
احاله الوجود معتقد م شود و طبعاً در نظراو تفسمیري و مبمانی معرفتمیاش همم طمور
دیگري سراغ معرفت دینی میرود .گروه در یمک مسمئله ادعماي بمداهت ممیکننمد و
گروه دیگر منالف آن مسئله را بدیه م شمرند [ر.ک  :23 :ص  .]93در ای حمورو م
مطابق نگا پیروان تفکیک م چگونه م تموان در فهمم دینم بمه ایم روش اتکما کمرد؟
و چگونه م توان معارف برآمد از روش فلسفی را هممسمنگ معمارف دینمی دانسمت؟ و
در مسیر تربیت و سلوک معنموی انسمان از آن بهمر جسمت؟ در ایم دیمدگا پیممودن
را عقل فلسفی با ای وحف که مصون از خطا نیست ،عقمالً حمراف خوانمد شمد اسمت
[ :23ص .]93
همانطور که مالحظه شد ،اندیشه تفکیک براي هجمه و حمله به فلسفه دقیقاً روش
فلسف فکر کردن را هدف قرار میدهد و ای را به دلیل فسادهای میدانند که التراف بمه
قیا های فلسف در پ خواهد داشت .توضی مطلب اینکه وقتی یک مسلمان بما عقمل
فطري و وجدان خود ملترف به تعلیمها و دستورهای دینم شمد اسمت ،چنانچمه سمراغ
متون مقد دین برود الجرف به برخ گرار هماي دینم معتقمد مم شمود و آنهما را از
قطعیاو دین م یابد .برای مثال ،در عقیدۀ تفکیکاندیشان با دقمت در آیمات همچمون
«قَالَ مَ یُحی العظافَ وَ ه َ رَمیمٌ قُل یُحییهَما المذي أنشَمأهَا اَوَّلَ مَمرَّ » (یمس 13 :و)13
«گفت ای استنوانهاي پوسید را چه کس زند م کند؟ بگو آن خدای زند م کنمد
که اول بار آنها را حیاو بنشید ».و «اَنَّ هللاَ یَبعوُ مَ ف القُبُور» (حج« )1 :یقیناً خداوند
مردگان را از قبرها برم انگیرانمد ».و آیمات دیگمر (ر.ک :قیاممت ،9 :بقمر  103 :و )...بمه
انضماف روایاو فراوان در ای زمینه بهخوب استفاد م شمود کمه در نشمئۀ قیاممت روح
انسانها با بدن عنصري مادي دنیوي محشور م شود [ :3ص .]10در ای حورو چگونمه
م توان قول به معاد مثال مالحدرا را برتافت؟ یک مسلمان در مواجهه بما آرای فالسمفه
و عرفا در حالیکه با معتقداو یقین و مسلماو دین در تضمادند ،چمه رفتماری را بایمد
پیشۀ خود سازد؟ از طرف قرآن و روایاو متواتر و معتبر مستند به حمادق مصمدَّقانمد و
ظهورشان تاف و در برخ موارد حری است .از طرف دیگر ،فالسفه مدع برهان بودن و
بالتبع یقین بودن آرای خویش و عرفا قاهل به شهود واقعاند .ای فرد در حورو أخذ بمه
قول فیلسوف و عارف ،چمار اي جمر تأویمل متمون و تم دادن بمه مضمراو بعمدي آن م
همانطورکه اشار شد م ندارد .در حورو أخذ بمه معتقمداو مسمتظهر و مصمرّح دینم
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خود ،چار اي جر مشکوك دیدن را تفکر فلسف و روش کسب معرفت عارفانمه نمدارد و
ای دومی همان راهی است که تفکیک برگرید است.
 .3.2تعارض باورهای فلسفی با باورهای دینی
ای جریان اگرچه به وحدو موضع و همدف در میمان انبیما ،حکمما و عرفما اذعمان دارد،
لک آنچه متفاوو م بیند دیدگا هما و چگمونگ نگمرش بمه حقمایق و مسماهل اسمت و
معتقد است ابعاد ماهوي مساهل مطرح شمد یکم نیسمت [ :9ص  .]203از بماب مثمال،
خلق م به معناي مصدري (آفریدن) م که نب علیمهالسمالف مم گویمد ،دیمر از خلمق بمه
همی معناست که فیلسوف و عارف م گوید [ :9ص .]210در ایم نگما  ،بمی بسمیاری
از باورهای دینمی و باورهمای فلسمفی تعمارض وجمود دارد .در ممواردي نظیمر حمدو و
قدف ،فاعلیت حق تعال (باالراد یا بالضمرور ) ،معماد جسممان  ،کیهمانشناسم  ،خیمر و
شر ،تأویل ،سمننیت خمالق و منلموق ،بینونمت بمی خمالق و منلموق ،جبمر و اختیمار،
مسئلۀ خلود ،حقیقت عقل ،علم ،نفمس و روح ،و جمرآن ،اختالفماو فماحش و متضمادي
بممی مکتممب تفکیممک و طریممق فلسممفه وجممود دارد .در ای م میممان یکممی از اختالفمماو
جدی ،مسئلۀ سننیت یا بینونت بی خالق و منلوق است کمه تفکیکیمان بما توجمه بمه
آیاو و روایاتی در ای باب ،معتقد به بینونت کاممل بمی خمالق و منلموقانمد .اینمان در
واقع برای نقد عقل فلسمفی را معکمو را طمی کمرد انمد؛ یعنمی ،از برنتمافت مسمئلۀ
سننیت سراغ مبمانی فکمری سمننیت همچمون علیمت رفتمهانمد و علیمت ممورد قبمول
فالسممفۀ اسممالمی را بممه چممالش کشمماند انممد؛ یعنممی ،بعممد از اطمینممان از ظهممور آیممهای
مانند «لیس کمثله شمی » در عمدف سمننیت بمی خمالق و منلموق [ :21ص  96و،]90
مناقشه در ادلۀ سننیت را حتممی دانسمتهانمد .یما در مسمئلۀ حمدو و قمدف بما توجمه
به روایاتی که متضم ای است کمه ابتمدا خداونمد در وحمدانیت و تفمرد اسمت ،سمپس
نممور محمممد(ص) خلممق را خلممق مممیکنممد و..؛ ادل مۀ قممدیم بممودن منلمموق مممورد مناقشممه
قرار میگیرد [ ،29المسئله السمابعه] .ایم مموارد نشمانگر تضماد گمرار همای فلسمفی بما
نگا تفکیکی است که ریشه در مبمانی اندیشمگی و معرفتمی ایم دو نگما دارد .فلسمفه
چون متکی بر عقل فلسفی حرکت میکند ،بمه نتمایج نظمری روش عقلمی خمود گمردن
می نهد ،ولی نگا تفکیکی نگاهی است که وزن معرفتی را روی استظهار از متون مقمد
میگذارد .سپس ،در محصوالو فلسفه به دیدۀ انکمار ممینگمرد .در روایمت افراطمی ایم
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جریان هیچ قدر جامع و وجه اشتراک بی علموفاالهم و علموف بشمري یعنمی فلسمفه و
عرفان وجود ندارد و نقطۀ مشترکی بی ایم دو نگما ترسمیم نممیشمود [ :2ص .]290
شاید بتوان ادعا کرد که کل جریان تفکیک در عممل همیچ اشمتراکی بمی دیم و عقمل
فلسفی قاهل نیست.
 .3تعریف عقل از دیدگاه مکتب تفکیک و نتایج مترتب بر این تعریف
جریان تفکیک هموار از عقل نوری [ :2ص 262و  ،]101عقل فطري ،عقل دفاهن  ،عقل

خودبنیاد دین [ :6ص ]69همی طور از تعقل وحیمان  2سمن بمه بیمان آورد اسمت و
شالودۀ جریان خویش را بر تعقل استوار م داند [ :9ص ]969و در عبارت نسمبت عقمل
در سه جریان معرفت را ای چنی تبیی م کند:
و نیر باید دانست که در هر سه طریق یعن طریق وح و طریق فلسفه و
طریق کشف و شهود ،عقل الزف و حاکم است با ای تفاوو کمه در طریمق
دوف عقل را مستقل م دانند و محتاج به کمک انبیا نم باشند زیرا آنچمه
ادراك م کنند مورد تصدیق قرار م دهند گرچه منالف با انبیا باشد ...،و
در طریق سوف عقل را فقط در تعیی طریق ریاضت حاکم م داننمد ولم
نسبت به طریق اول عقل حجت و دلیل است که از طمرف خداونمد بمراي
اتماف حجت به مردف عطا شد و عقل حجت و پیغمبري است باطن  ،ول
با کمک نب ّ ظماهر و وظیفمۀ عقمل اسمتماع آیماو الهیمه و تصمدیق آنهما
م باشد [ :23ص.]60
موضع جریان تفکیک در مورد ماهیت عقل را میتوان بما دو روایمت ظماهراً متفماوو
توضی داد .روایتی افراطی که از اسا

ماهیمت عقمل فلسمفی را بمه کنماری ممینهمد و

تعریفی نو از عقل اراهه میکند [ :2ص ]101و روایتی معتدل که آنچنان با تعریمف عقمل
فلسفی خود را درنمیآویرد و عقل را «مما بمه االدراک» معرفمی ممیکنمد [ :20ص.]926
البته هر دو تعریف به ضدیت با عقل فلسف منته خواهد شد.
 .2سید جعفر سیدان ،مکتب تفکیمک یما روش فقهما و علمماي امامیمه (گفتگمو) ،وبسمایت بمه آدر :
( http://www.seyyedan.com/Files/arshiu/bookseyyed/mosa/mosa1.htmتمممماریخ دسترسممممی:
.)32/21/21
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 .1.3رویکرد افراطی به تمایز عقل فلسفی و عقل تفکیکی
2

از نظر میرزامهدی احفهانی حقیقت عقل نه تنها مرتبمهاي از نفمس نیسمت م آنچنانکمه
فالسفه به آن معتقدنمد م بلکمه عقمل (و علمم) نموري خمارج از نفمس دانسمته شمد [:2
ص ]101که ظاهر بالذاو است و نفس انسان که خمود نموري از خمود نمدارد و همچمون
سایه مظلم الذاو و وابسته به دیمر اسمت [ :2ص .]202در نتیجمه تجمرد نیمر نمدارد [:2
ص .]201با توجه به آن نور قدرو درك حقایق اعم از کل و جره و درك حس و قب
افعال و تشنیص حادق از کاذب را پیدا م کنمد [ :2ص  .]260البتمه روش رسمیدن بمه
ای معلوماو نیر تذکر و تنبه به عقل نوری دانسته شد است 1.تنبّه ایشان بر اینکه عقل

مدرك جرهیاو هم هست برگرفته از روایتی است از اماف رضا (ع) به ای مضمون« :العقمل
تعرف به الصّادق عل هللا فتٌصَدِّقهٌ و الکاذب عل هللا فتکذّبه» [ :2ص130؛ 12؛  .]69در
ای نگا دلیل خارج بودن حقیقت عقل و نیر حقیقت علم از نفمس انسمان بما اشمار بمه
حاالو نفسان ای گونه تنبّه داد میشود که هر عاقل هنگاف تولد و مدوهما بعمد از آن
درک از حس و قب و ...ندارد و هنگام که به س خاح م رسد واجد چیري (عقمل)
م شود که قبالً فاقد آن بود است .همی طور است نور علم که هنگماف جهمل خبمري از
آن نیست ،پس معلوف میشود عقل از بیرون به نفس داد میشود:
کل عاقل بعد مض ّ زمان م حال طفولیته الت ال تجد فم تلمک الحمال
حس افعاله و قبحها یصل ال رتبه م الس ّ فیجدُ ما کان فاقمداً لمه فم
الرم السابق و هو التمیّر بی الحس و القب ف افعالمه أو افعمال دیمر ...
فالبدّ و أن ینتهم ذالمک الوجمدان الم شم کاشمف للحسم والقمب و
الکاشف للش هو النور الظاهر بذاته .فهذا النور الکاشمف مما کمان ظماهراً
 .2برای آگاهی از نگا خاص میرزامهدی احفهانی در مورد حقیقت عقل ر.ک :سید محمد بنمی هاشممی" ،عقمل از
دیدگا میرزامهدی احفهانی" در سرچشمۀ حکمت ،نشر نبا  ،2933 ،ص.920
 .1انَّ اسا

تلک العلوف االلهیه عل التذکّر بالعقل الذي هو نورٌ للعقال [ابواب الهدي :ص" ]139اسا

علموف الهیمه

بر تذکر به عقل است آن عقل که نور عقالست "و اما االستدالل علیه تعال ف العلوف االلهیه فأساسه علم
التذکر باالنوار الظاهر بذاته الت حیو ذواتها االشار ال رب العر المالک لها و القاهر لها[" ...ابمواب
الهدي :ص "]206و استدالل بر حق تعال در علوف اله اساسش بر تذکر به انواري (عقل و علمم و)...
است که ظاهر بالذاو بود و ذاتاً اشار هستند به سوي رب عریر .همو که خود مالک آن انوار و قماهر
بر آنهاست" .عالمه طباطبای نقد های را در مورد "طریقه تذکر" در المیران بیمان نممود اسمت و
ای طریقه را پیرو نظر افالطون دانسته است [.رک  :ترجمه المیران ،موسوي همدان  ،ج  ،0ص].611
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للطفل حال طفولیته .و هکذا نور العلم ،فانَّ کلَّ أحمد بعمد الجهمل بشم
کاهناً ما کان یجد نوراً مظهراً له بعد ما کان فاقداً له فهو نمور العلمم [ :2ص
 101و .]103
بهطورکل  ،دفلت ،جهل ،فراموش  ،برخ حاالو خواب و عدف آگاه انسان به خمود
در حال بیهوش و بچگ و جنون را دلیل م دانند بر اینکه حقیقت علم و عقمل خمارج
از ذاو انسان است [ :12ص  11و 13و.]60
در ای روایت ،حقیقت عقل طوري بازتعریف م شود که از اسا با عقل فلسمفی در
تعارض است چه رسد با لوازف معرفتی آن .بنابرای  ،با چنی تعریفی از عقل ،اعممال همر
نوع قیاس در احول و فروع دی کار زشت و پلید و از اعمال شیطان بهحسماب مم آیمد
[نقل از  :3ص  ]0و طریق قیا و استدالل فلسف سلوك مجانی خواند مم شمود [:2

ص 139و  ]136زیرا با وجود عقل نوري کمه آیتم اسمت از آیماوهللا 2و حجتم اسمت

بمماطن  1و موجممودی اسممت معصمموف [ :0ص ،]291بممراي استضمماهه سممراغ تصممورها و
تصدیقهایی م روند که از خود نوري ندارند 9.با ای حسماب در فهمم و توجیمه معمارف

دینی ،دیگر جای براي گرار ها و باورهای فلسف و عرفان باقی ننواهد ماند و همان را
رجوع به ظواهر آیاو و روایاو با استضاهه از عقل نوري و تنبّه و تذکّر به فطرو الهی بمه
عنوان یگانه را تلق معارف تثبیت م شود.
 .2.3رویکرد اعتدالی به تمایز عقل فلسفی و عقل تفکیکی

روایت معتدل اگرچه میران و مالك در کشف حقایق را عقمل فطمري مم دانمد؛ بمه ایم
معنا که در ای نگا در حدود مستقالو عقلیه ،عقمل قطعماً حجمت اسمت [ :3ص91؛ :3

 .2اآلیه الت بها یعرف هللا هو نور العلم و العقل [میرزا مهمدي احمفهان  ،انوارالهدایمه ص 10و11نقمل از
ابواب الهدی ص.]201
 .1العقل شرع م داخل و الشرع عقل م خارج .مجمع البحری  610 :0 ،به نقمل از کتماب مالحاظمات
پیرامون مبدأ و معاد آیتهللا میرزا حسنعل مروارید .و نیمر :احمفهانی میرزامهمدی ،معمارف القمرآن،
نسنۀ خطی به قلم مرحوف نمازی شاهرودی ،کتابنانۀ مرکری ص .0بمه نقمل از سرچشممۀ حکممت
ص ،920نشر نبا  ، 2933مقاله عقل از دیدگا میرزامهدی احمفهانی ،نویسمند  :بنمیهاشممی سمید
محمد.
 .9براي توجیه جملۀ «شیطان بودن قیاساو عقلم » و ...مم توانیمد بمه کتماب مسمئله قیما علیرضما
رحیمیان مراجعه نمایید.
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ص ،]19اما توان ادراک عقل را محدود دانسته و نسبت عقل و وح را به نسمبت شممع
و خورشید تشبیه م کند که چنانچه کسم در ظلمماو بما شممع بمه دنبمال حقیقمت
باشد وقت به منبع بسیار نوران مانند خورشید رسمید بمدیه اسمت هرچمه بهتمر بایمد
از پرتو آن منبع نموري اسمتفاد نمایمد [ :3ص  .]19بمه عبمارو دیگمر ،در ایم دیمدگا
بدیهیاو مورد قبول عقل که احتماالً برای کسی انکارپذیر نیست ،به عنوان پایمۀ حرکمت
به سوی وحی و پذیرش حقانیت دی پذیرفته میشود ولی همی عقل ،بعمد از رسمیدن
به دی و اثباو حقانیت و حجیت آن ،دیگر به یافتههای خود به دیمدۀ تردیمد ممینگمرد
و دی و زبان دی را واقعنما مییابد و از آن به بعد خود را متعبّد به ایم منبمع خواهمد
دانست .در ای نگا دامنۀ نور عقل بسان شمعی در تاریکی ممیمانمد کمه حماحب آن بما
در دست گرفت آن نور ضعیف سراغ منبع نور بس قویتر میرود و وقتی بمه منبمع نمور
و واقعیت (یعنی همان دی ) رسید دیگر حاجتی به اسمتفاد از آن نمور ضمعیف ننواهمد
داشت .ای گرو بحو را با تعریف عافتري از عقل پی م گیرد و عقل را «ما بمه االدراك»
م داند ،خوا حقیقت مجرد یا موجودي دیر از نفس یا مرتبهاي از نفس باشمد [ :20ص
 .]926ایشان در نهایت با ای تعریف از وح رابطۀ میان عقل و وح را تطابق مم دانمد
[ :20ص« :]920منظور از وح گیرای مستقیم یا دیرمستقیم مطالمب توسمط پیمامبر از
حضرو حق م باشد و حقایق که به ای حورو به ایشان رسید مورد نظر اسمت» [:20
ص .]926البته تطبیق ،نه بدی معنا که عقل و وحم بمه لحماج وجمودي یکم باشمند؛
بلکممه تطممابق در متعلممق ادراك [ :22ص  ]233و در شممعاع محممدود عقممل اسممت [:20
ص .]921مطابق ای نظریه ،عقل و وح تطمابق ممدرَک م بمالفت م و تممایر ممدرک م
بالکسر م دارند .با ای قراهت ،شیوۀ تعقل وحیان و نسمبت شممع و خورشمید بمه اثبماو
مم رسممد و عقممل همچممون شمممع در کنممار فممروغ خورشممید دیم راهممی جممر تعبممد بممه
ظواهر گرار های دینی نمی یابمد .از آنجما کمه روش اسمتفاد از آیماو و روایماو در نگما
مدعیان تفکیک ای چنی اعالف م شود که «روش بحو ای است که وقت سند معتبمر
و داللت روش باشد ،انسان باید آن را بپذیرد و لو عقل به آن راه نداشمته باشمد» [:21
ص ،]21تکلیف مواجه عقل به عنوان مابه االدراک بما متمون دینمی مشمنص ممیشمود.
نتیجه آنکه ،عقلیاو نظري که منالف ظواهر وحیان است از اعتبار سماقط خواهمد بمود.
ای خود مدلی از ایمانگروی است که در آن عقمل از سماحت قدسمی متمون دینمی بمه
کناری نهاد میشود.
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 .4شیوۀ نقد در تفکیک
همممانطممور کممه تمما بممدینجا مالحظممه شممد ،جریممان تفکیممک در نقممد فلسممفه عممالو بممر
نگمما روششناسممانه ،از نگمما محتمموای و ممموردي هممم بهممر بممرد اسممت؛ یعن م  ،ای م
جریان همانطور که نقد خود را متوجه روش و ماهیمت فکمر فلسمف مم دانمد از بیمان
موارد اختالف مابی محصوالو فلسف و معمارف همم دفلمت نمم ورزد .اساسماً شمیوۀ
نقمد در ایم جریمان خصوحماً از ناحیمۀ مرحموف میرزامهمدي احمفهان شمیوۀ معکممو
اسممت؛ یعن م  ،ابتممدا مفاسممد ناش م از التممراف بممه گممرار همماي فلسممف در تأویمملهمما و
تناقضها مالحظه م شود ،سپس بنیان روششناسم آن ممورد حملمه واقمع مم گمردد
و اشکال در محتموا دلیمل طمرد روش مم شمود .بمدی ترتیمب ،جریمان تفکیمک دلیمل
عدف التراف به روش فلسف را مفاسدي م بیند کمه در مواجهمه بما گمرار هماي وحیمان
پدید م آیند .در ای حورو روش و محتوا باهم نقمد شمد و از تضمعیف روش ،تضمعیف
محتوا و از تضعیف محتوا ،تضعیف روش حاحل مم گمردد .بمرای مثمال بمه ایم جملمه
دقت کنید:
«فإن وضع الدی عل مقاییس و اثباو رب العر تعال شأنه بها ابطال لکل ما جا بمه
الرسول االکرف حل هللا علیه و آله ألن اکبر المقاییس و احسمنها قیما
مؤسس عل العلیه و المعلولیه و ه مؤسسمه علم قیما

البرهمان و همو

الواجمب بمالممک و النمور و

الظلمه و العلیه م احلها باطله فأحس االقیسه اقبحها»
همانا بنا نهادن دی بر قیا ها و اثباو خداوند به وسیلۀ آنها باطل نمودن همر آنچمه
رسول اکرف آورد را درپ دارد چرا که بهتری قیا ها ،برهان است و برهمان مبتنم بمر
قاعدۀ علیت ،حال آنکه قاعدۀ علیت خود مبتن بر قیا

(مقایسمه و تشمبیه) واجمب بمه

ممک و نور به ظلمت است ،و علیت از احمل باطمل اسمت ،بنمابرای بهتمری قیما هما
قبی تری آنهاست.

2

مالحظه م شود مرحوف میرزامهدي بهدلیل اینکه قیا

کردن خمالق بمه منلموق را

برنم تابد (بهدلیل روایاو که از آن حذر داد اند) از علیت هم که به آن منجمر مم شمود
(به دلیل التراف به ضرورو و سننیت در آن) بیراري م جوید.
 .2میرزامهدي احفهان  ،مصباح الهدي ،ص .0به نقل از [ :3ص.]69
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 .5بررسی و نقد رهیافت مکتب تفکیک
همانطورکه پیشتر اشار شد ،ددددۀ جریان تفکیک در روش کسمب معرفمت دینم از
طریق مراجعه به متون دینی است .ای جریان آشکارا روششناخت فلسفه را در ضمدیت
با معرفت ححی دین معرف م کند و با بیان موارد متضاد بی ای سه طریق ،ماهیمت
روش فلسفه را که همان استنراج نظریاو از بدیهیاو است به چمالش مم کشمد [ :2ص
269؛  :20ص  .]920از ای روي ،حکم به خالصسازي روش وحیان از یافتههاي بشري
م کند .با توجه به آنچه در سطور پیشی در مورد نوع برخورد و زاویمۀ نگما تفکیکیمان
نسبت به معارف وحیان و بشري بیان شد ،م توان اذعان داشت کمه مجموعمه مباحمو
طرح شد در ای شیو از تفکر ،به نوع شاخ و برگ ،شئون ،اطموار و لموازف ایم گمرارۀ
کل است که براي فهم دی سراغ حاحبان دی باید رفت و ای شما بیمت دمرل نظریمۀ
تفکیک است .لذا ،مالحظه م کنیم که جریان تفکیک تغییمر و انحمراف ماهیمت سملوك
انسان را نتیجۀ امتراج معارف سه گانه معرفی میکند:
هنگام که علم و شناخت از نمرد دیرخمدا باشمد و ...و را تعقمل نیمر بمه
تعلیم انبیا و اوحیا نباشد و را سلوك و کشف بهطمور دقیمق بمه مشمرب
قرآن و ارشاد معصوف پیمود نگردد و چیرهای از مکتبهاي دیگر بما آن
درآمیرد ...در ای حورو همۀ خصوحیاو شنص و محیط و استعدادي
و تربیت و ذهن و اندیشگ و اعتقادي و حبّ هر متفکمر و مرتاضم در
مکاشفه فعال خواهد بود و اثر خاص خمود را خواهمد بنشمید و داد هما و
مراحل م بلکه ماهیت م کشف و مکاشفه را بهسنت متأثر خواهد سماخت
[ :9ص  02و.]01
بر ای اسا  ،میرامهدی احفهانی خداي فلسفه و عرفان را مبای با خداي مکتب معارف
میداند [ :2ص  .] 206بنابرای  ،سالکی ایم دو طریمق رهمرو دیرطریمق انبیما خوانمد
م شوند ،زیرا طریق انبیا در فهم حقایق با حکما و عرفما مغمایرو دارد [ :23ص  .]60بما
ای اقوال در نگا تفکیک دیگر جاي آشت میان ای اندیشمه و تفکمر فلسمف و عرفمان
بمماق ننواهممد مانممد .ای م در حممالی اسممت کممه فالسممفه معتقدنممد یکممی از شمماهکارهای
حدرالمتألهی نیر همی بود که شاهراهی برای اتصال ای چنمد روش بمه نماف حکممت
متعالیه بنا نهاد است [ :11ص .]201مالحدرا در کتاب شرحاالحول الکاف ادعا میکند
که مؤم حقیق کس است که با نور برهان و عقل به معرفت خدا و آخرو ناهمل شمد
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است .در وحول به ای مرحله از ایمان ،تقلید یا نقمل روایمت یما گمواه دیگمران کماف
نیست .البته اینها موجب عقیدۀ جازفاند و به عمل حال منجر م شوند و شمنص را بمه
ثواب واحل و از عقاب نجاو م دهند .ول  ،آنچه موجب قرب بمه خمدا شمد و ارتقما بمه
سوي عالم ربوب را میسر م سازد ،جر با بصیرو عقل امکانپذیر نیسمت 2.آشمتی دادن
ای روشها در میدان دی شناسی ،از بمررگتمری مشمکالو پمیش روی دیم اندیشمان
شمرد شد که حرفاً مربوط به دنیای اسالف هم نیست ،بلکه در مغربزمی نیمر چنمی
ددددهای وجود داشته و راهکارهایی از جانب الهیدانان دربی برای آن اراهمه شمد اسمت
[ :19ص.]90-99
دیدگا عقلگرایی افراطی که معتقد است مدعیاو دینی باید با مالک عقل بما دقمت
بررسی شود و عقل باید بتواند دلیلهای متق و محکم بر ححت و درسمتی آنهما داشمته
باشد ،به دالیل متعدد قابل دفاع نیست که در اینجا به برخی از آنها اشار میشود:
 .2در عقلگرایی افراطی نمیتوان حدّ کفایت دلیل را مشمنص کمرد .عمالو بمر آن،
مفهوف دلیل مفهومی مبهم و پیچید است .چه چیری دلیل قلممداد ممیگمردد؟ ممالک
دلیل بودن چیست؟ اگر شنصی برای قضیهای خاص دالیلی داشمته باشمد کمه بمه زعمم
خود بهقدر کفایتا ند اما در واقع آن دالیل در حمد کفایمت نباشمد ،آیما ایم شمنص در
اعتقادش به آن قضیه نامعقول است؟ اگر پاسخ ایم باشمد کمه شمنص ممذکور در ایم
اعتقادش نامعقول است ،پس باید گفت داشت دلیل کمافی ،شمرط الزف بمرای یمک بماور
عقالنی نیست.
شاید عقلگرای افراطی بگوید دلیل کافی یا باید خود ،بمدیهی باشمد یما بما باورهمای
بدیهی اثباو شود ،که در ای حورو همۀ بحو به مالکهای بدیهی بمودن برممیگمردد؛
اینکه چه باورهایی را میتوان جر باورهای بدیهی و بنیانی دانست؟ آیا اعتقماد بمه خمدا
جر باورهای بدیهی و جر بنیانهای سماختار معرفتمی انسمان ممیتوانمد قمرار بگیمرد؟
پرداخت به ای بحوهای مهم و جدی خارج از هدف ای نوشتار است.
 .1اشکال دیگر اینکه آیا میتوان از ای دیدگا عمالً استفاد کرد؟ به بیان دیگر ،آیما
عمالً ممک است که توحیۀ قاهالن به عقالنیت حداکثری را اجرا کرد و حدق یمک نظماف
1
اعتقاداو دینی خاص را چنان معلوف کرد که همۀ عقال قانع شوند؟
. .2مالحدرا ،شرح االحول الکاف  ،ص.226
 . 1نگا کنید به :عقل و اعتقاد دینی ،مایکل پترسون و دیگران ،ترجمۀ احمد نراقمی و ابمراهیم سملطانی ،انتشماراو
طرح نو ،چاپ سوف ،2913 ،ص 10
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 .9آکوهینا  ،االهیدان مسیحی ،در نقد عقلگرایی افراطی میگوید اگر حقایق فقط
و فقط با عقل طبیعی انسان قابل درک باشد چند اشکال وجود خواهد داشت :الف) تنهما
انسانهای کمی هستند که میتوانند از ای را استفاد کنند .اکثر انسانها برای رسیدن
به حقایق دینی نمیتوانند را فلسفی را بهکار بگیرند .بهعالو  ،برخی انسمانهما گمرایش
عقلی برای چنی حقایقی ندارند .ب) برخی انسانهما در زنمدگی روزانمه فرحمت چنمی
تالشها و بررسیهای عقلی را ندارند .ج) تحقیقاو عقالنی انسمانهما بمرای رسمیدن بمه
حقایق دینی در معرض خطا و لغرش است .بنشی از ای خطاها مربوط به ضعف عقالنی
ما انسانها در قضاووها و بنشمی مربموط بمه آمینتمهشمدن آن بما تنیمل و تصمور مما
انسانهاست .همچنی نقدهای دیگری بر دیدگا عقلگرایی افراطی وجود دارد که بمرای
اجتناب از اطناب کالف در اینجا از بیان آنها خودداری میشود.
هرچند عقلگرایی افراطی قابل دفاع نیست ،اما مردود دانست عقل فلسفی که ممورد
تأکید طرفداران مکتب تفکیک است نیر قابل پذیرش ننواهد بود .در واقمع ،امکمان نقمد
جریان تفکیک با روش شدن نسبت میان عقل و وحی و بحو از حقیقمت آن دو تحقمق
م یابد .در رابطه با ای پرسش که آیا همۀ باورهای دینی با عقمل قابمل فهممانمد؟ بایمد
گرینههای منتلف را بررسی کرد:
جان الک گرار ها را به سه دسته تقسیم و تصری میکند :وقتی گرار ای مانند «المف
ب است» بر عقل عرضه میشود ،سه حورو متصور است:
 .2یا عقل احل گرار را اثباو میکند؛ در ای حورو گرار خردپذیر یا عقالنی 2است.

 .1یا عقل نقیض آن گمرار را اثبماو ممیکنمد؛ در ایم حمورو گمرار خردسمتیر یما

ضدعقالنی 1است.

 .9یا عقل نه احل گرار را اثباو میکند و نمه نقمیض آن را ،بلکمه سماکت اسمت؛ در

ای حورو گرار خردگریر یا دیرعقالنی یا فوقعقالنی 9است.

6

البته ای نظریه که همۀ گرار های دینی خردپذیر باشند قابل دفاع نیسمت ،چمون در
هر دینی گرار هایی وجود دارد که خردگریر و فراتر از عقلاند.

1. rational
2. irrational
3. rational super
4. Locke, The Reasonableness of Christianity, Oxford: Oxford University Press,
Fraser, A. C. Ed., p. 959.
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ما معتقدیم دی  ،خصوحاً اسالف بیشتری ارزش را برای عقل قاهل است ،لذا در مقماف
احتجاج ،خداوند در قرآن ،برهان میطلبد« :قل هاتو بُرهانکم ان کنمتم حمادقی » (نممل:
 )00یا در مورد دعوو به دی و پرستش خدا ،به پیامبرش فرمود« :ادع الی سمبیل ربّمک
بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی همی اَحسم » (نممل .)210 :حکممت برهمان
است و موعظۀ حسنه ،خطابه است و جادلهم ،جدال اَحس .
اسالف دی را مبتنی بر تعقل میداند و عقل را اسا دی و ایمان معرفی میکنمد :از
رسول اکرف (ص) روایت شد است« :انّما یُدرَک النیر کلُّه بالعقمل و ال دیم َ لمَم ال عَقملَ
له» .یا اماف کاظم (ع) میفرماید« :انّ هللا علی النا حجّتی  ،حجَّة ظاهرة و حجة باطنمة.
فامّا الظاهرة فالرسل و االنبیا و االهمة علیهم السالف و امالباطنة فمالعقول» .یما در روایتمی
اماف علی (ع) میفرماید« :الدی و االدب نتیجة العقل».
بنابرای  ،در دی گرار ای خردستیر یا ضدعقالنی وجود ندارد .اما نمیتوان ادعا کمرد
که همۀ گرار های دی خردپذیرند .گرار های دینی یا خردپذیرند که عقل میتواند آنهما
را اثباو کند یا خردگریرند که فراتر از عقل است و عقل نمیتواند آنها را درک کند .عقل
نه اثباو میکند و نه رد میکند بلکه نسبت به آنها ساکت است .هرچند نمیتموان عقمل
را در مورد گرار های خردگریر و فراعقلی به کار گرفت ،اما مردود دانسمت کمارایی عقمل
در مورد گرار های خردپذیر را نمیتوان ححی دانست.
عالو بر نکتۀ گفته شد  ،موارد زیر را میتموان نقمد علیمه ممدعیاو مکتمب تفکیمک
مطرح کرد:
 .2آیا عقل فلسفی در مقابل وحی قرارمیگیرد یا در مقابمل فهمم سمطحی از وحمی؟
نتایج عقل فلسفی و نتایج تبیی شد از شهوداو عرفانی در مقابمل نقمل و فهمم از نقمل
قرارمممیگیرنممد نممه در مقابممل وحممی [ :0ص  ]96و از ایم جهممت مممیتواننممد رمرگشممای
پیچیدگی مت دینی باشند ،نه الراماً معارض با وحی .ظاهر متمون مقمد اگمر چنانچمه
هیچ دلیل عقلی و معتبری علیه خود نبیند طبعاً از سوی متدینان تلقی به قبول خواهمد
شد.
 .1مکتب تفکیک اگر اختالف نظر بی فالسفه را نشان از دیرایم بمودن را فلسمفی
میداند ،چگونه میتواند اختالف نظر در تمامی علوف حتی فقه اسمالمی را توجیمه کنمد؟
بلکه چگونه میتواند اختالفاو فکری بی خود تفکیکاندیشان را توجیه کند؟ اگر معیمار
بیاعتباری ،اختالف است چرا در هر جایی که اختالف است همان نتیجه را نممیگیرنمد؟
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اینکه شیعه در فروع دی مدافع نظریۀ تنطئه است و از ابتدا ،قمول رسمیدن بمه واقمع را
نداد است ،پاسنی درخور برای پرسش پیشی نیست ،زیرا هر فقیهی بمه دیم شناسمی
خود یقی دارد و مدعی سن دی است و میخواهد از دیم واقمعنممایی کنمدا اساسماً
کشف واقع در هر جایی متناسب با همان جاست .در فقه ،کشف واقمع هممان فهمم ممراد
موال در فروعاو است .اینکه فقیه در حورو خطا نرد خداوند معذور است ارتباطی به ای
ندارد که میخواهد واقع دی را بیان کند.
 .9چگونه میتوان ملرومی را قبول کرد و از پذیرفت لوازف آن امتناع ورزیمد؟ چگونمه
میتوان تعقالو بدیهی را پذیرفت ،اما لموازف آن یعنمی تعقمالو نظمری را فرونهماد؟ آیما
مکتب تفکیک عالو بر احل علیت ،عمومیت احل تالزف را نیر نممیپمذیرد؟ یعنمی ،اگمر
بدیهیاو عقلی را میپذیرند چطور میتوانند به لوازف آنها مثل کلمی بمودن و فرازممانی و
فرامکانی بودن آنها ملترف نباشند؟ و نیر نتایج براهی مبتنی بر آن بدیهیاو را نپذیرنمد؟
برای مثال ،احل تناقض که از بدیهیتری گمرار هاسمت و همر اندیشمهای حتمی اندیشمۀ
شکاکانه مبتنی بر ای احل محقق میگردد ،اگر مورد پذیرش تفکیکیان است ،پمس همر
استداللی که اثباو مقدماتش بر ای احل استوار است تردیدناپذیر و نتیجهاش نیر معتبر
خواهد بود که در مقابل ظاهر ظنّی مت دینی از قوو برخوردار است.
 .6جریان تفکیک بدون تأمالو عقالنی چگونه میتواند آیاو پیچید و کلماو عمیق
اولیای دی را فهم کند ،در حالی که حرفاً از تنبّمه و وجمدان و ظمواهر متمون بهمر منمد
است؟ برای مثال ،در قرآن به خداوند متعال هم به حفت ظماهر وحمف شمد و همم بمه
حفت باط ؛ از طرفی هم به حفت اول وحف شد هم به حفت آخر ،یا در جای دیگمری
خداوند از رگ گردن به انسان نردیکتر معرفی میشود و نظایر آنها .به نظر میرسد فهم
ای پیچیدگیها ،علمی مستقل همچون فلسفه میطلبد.

2

 .0در مباحثی مانند اثباو وجود خداوند ،توحید ،عدف جسمانیت خدا و ...که بمراهی
فلسفی ما را به مفاد آیاو و روایاو رهنمون میشود آیا چنمی براهینمی اعتبمار ندارنمد؟
ننست آنکه اگر چنی براهینی موجود باشد که هست ،بنابرای فرض اینکه علموفاالهمی
هیچ قدر جامعی با علوف بشری ندارد باطل خواهد بود .دوف ،اگمر چنمی براهینمی م نمرد
تفکیکاندیشان م از اعتبار برخوردار باشد ،پس روش استنراج نظریماو از بمدیهیاو کمه
 .2مرحوف عالمه طباطبایی در مذاکراتشان با هانری کرب در کتاب شیعه بنشی از ایم روایماو را گمرد
آورد است.
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روشی فلسفی است ،پذیرفته شد است .و اگر اعتبار و حجیت نداشته باشد الزمهاش ای
است که واقعنمایی نداشته است ،در حالی که فرض مسئله ای بود که مطابق مفاد آیاو
و روایاو حریحه است.
 .0میرزامهدی احفهانی با تعریفی متفاوو از عقل ظاهراً توانسته راهمی بمرای فمرار از
داف عقل فلسفی پیدا کند .آیا میتوان با حرف بیان تعریفی متفاوو از چالشهمای عقمل
فلسفی عبور کرد؟ به نظر میرسد قبل از هر گونه تعریفی باید مالک و منبمع تعریمف را
بازشناخت .در ای حورو اگر باز هم مالک و منبع تعریف عقل باشد ،باید پرسمید کمداف
عقل را منبع تعریف خود قرار داد اید؟ عقل فلسفی یا منبعی دیگر؟
 .1برخی بررگان و ارکان جریان مکتب تفکیک حتی بما سماختار و گمرار همای علمم
منطق نیر منالف اند ،از جمله خود مرحوف میرزامهدی احفهانی در بحو قیا و مرحوف
شیخ مجتبی قروینی در کتاب بیان الفرقان .حال آنکه برای بیان منالفت خویش نماگریر
از استفاد از ساختار منطق در قالب قیا شکل اول و ...اند آیا ای روش استدالل یعنمی
استفاد از قیا منطقی ،خود ناقض مدلول خود م نقض منطق م نیست؟ا
از مجموع ای نقدها و نقدهای دیگری که قابل طمرح اسمت ،ایم نتیجمه بمه دسمت
میآید که بیاعتبار دانست روش عقلی در معرفتشناسی دینی قابل دفاع معقول نیست
و نظریۀ تفکیک از استدلهای کافی برخوردار نیست.

نتیجهگیری
ددددۀ احلی تفکیکیان معطوف به تأسیس سازوکاری برای معرفت دینی است .آنها ایم
سازوکار را در قالب مکتب تفکیک یا مکتب معارف اهل بیت (ع) معرفی کرد اند .رهیافمت
معرفتشناختی مکتب تفکیک که به طرد روش فلسمفی در معرفمت دیم معتقمد اسمت
ریشه در تعیی قلمرو عقل در فهم دی دارد .تفکیکاندیشان برای باورند که را عقمل و
استدالل فلسفی در ضدیت با مکتب اهل بیت (ع) و معرفت ححی دینی است و به دلیمل
تالی فاسدهای معرفتشناختی قابل اعتماد نیست .بمرای اسما  ،اینمان جهمانشناسمی
اولیممای دی م را متفمماوو بمما یافتممههممای فالسممفه تلقممی مممیکننممد و در نهایممت ارزش
معرفتشناختی فهم فلسفی از دیم را بمیاعتبمار ممیداننمد .در ایم مقالمه ضمم وارد
دانست نقدهایی که بر نظریۀ آنها طرح شد ،نشان داد شمد کمه نمه تنهما اسمتدلهمای
مدافعان نظریۀ تفکیک از استحکاف کافی برخوردار نیست ،بلکمه ایم نظریمه بما نقمدها و
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اشکال های جدی مواجه است .در ای نوشتار استدالل شد که عقلگرایی افراطی در فهم
دی به دلیل مواجه بودن با چالشهای جدی قابل دفاع نیست .همچنی اسمتدالل شمد
که هرچند شناخت عقلی و فلسفی محدودیتهایی در فهم کامل دی دارد ،اما در تقابمل
با معارف دینی نیست و میتواند از ارزش و اعتبار معرفتشناختی برخوردار باشد.
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