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 ميرزا مهدی اصفهانی  ءا تأکيد بر آراب «تفکيک»بررسی و نقد رويکرد 

 «اعتبار و کارکردهای آن ةحقيقت عقل و حوز»در باب 

   mjafari125@gmail.comمؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،كالم گروهدانشيار /  محمد جعفري
 مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ،دكتري كالم/  مهدي قاسمي فيروزآبادي mahdiqasemi@chmail.ir 

 02/21/2998ـ پذيرش:  29/22/2998دريافت: 

 دهچكي
در موضوع حقيقت عقل و دامنة اعتبار و كاركردهاي آن، با رويكرد مشهور « تفكيك»رويكرد موسوم به 

، عقل انسان در تغاير ذاتي با روح اوست. عقل قابل «تفكيك»شيعي اختالف نظر دارد. بر اساس رويكرد 
كاركرد عقل را در استعماالت ديني، منحصر انسان همواره تاريك است. اين رويكرد تكامل است، ولي روح 

يقين  داند. ميرزا مهدي اصفهانيمي امور نظريدرك امور عملي، و كاركرد عِلم را منحصر به درك به 
ر بمعت را يگونه استداللداند، اما يقين حاصل از هرحاصل از حس و كتاب و سنژت را ملاب  با واقع مي

شده در دين را به براهين فلسفي تعميم داده، با هرگونه ، قياسِ نهي«تفكيك»پيروان رويكرد  .شمردنمي
« نيتعليم دي»ورزند. ميرزا مهدي اصفهاني ارجاع نظري به بديه را در مقابل روش تعقژل عمي  مخالفت مي

، در نقد اين باورها «دينيروند»داند كه صرفاً تذكر به فلرت است و نه استدالز. با روش پژوهش مي
تواند با استدالالت متژكي به اي از روح اوست و ميگوييم: بر اساس آيات و روايات، عقل انسان مرتبهمي

مقدژمات روشن، به درك صحيحي از امور نظري و عملي برسد. در قرآن و روايات، به وفور، از استدالالت 
  تفاده شده است.عقلي، براي اثبات حقاي  نظري و عملي اس

 ، عقل، مبناگروي، قياس. «تفكيك»رويكرد  ها:كليد واژه
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 همقدم

بايدها ها و نها، بايدها، نيستادراك هستة بر اساس يك ديدگاه، عقل از مراتب يا قواي نفس انساني است و وظيف

سبزواري،  اه فارابي، ر.ك:براي ملالعة ديدگ و ؛971، ص2، ج2918كاپلستون،  ي مشاهدة ديدگاه ارسلو، ر.ك:)برا

حائري،  ؛14، ص2972ملهژري،  ؛000، صق2421مظفژر،  ؛012، ص0، جق2992طباطبائي،  ؛922، ص2919

( و بنا 272و214، ص2، ج2970همو،  ؛47، ص2974مصباح يزدي،  ؛09، صق2429مظاهري،  ؛020، صق2912

طوسي،  ؛910، ص0، ج2971سينا، ابن رد )ر.ك:يك و تحذير را به عهده داآن، وظيفة تحربر بر قوز ديگر، عالوه 

؛ 922، ص2919سبزواري،  ؛سينا در اين بخش، ذيل سخن ابن2971رازي،  ؛سينا در اين بخش، ذيل سخن ابن2989

و 200، ص2، ج2971همو،  ؛047و  212، 207، ص2977همو،  ؛422و  097، 298، 288، ص2977جوادي آملي، 

عقل قادر است با استدالز و ترتيب مقدژمات معتبر، حقاي ِ (. 71، ص2974همو،  ؛71و  97، 21، ص2971همو،  ؛219

 ند. كبا ارزشي در باب خداوند و انسان و جهان كسب 

بر اين باور است كه عقل انسان هيچ سنخيتي با نفس و روح او ندارد. عقل  «تفكيك»مقابل، رويكرد ة در نقل

الت عقلي توان اثبات حقاي  وجودي و از جمله، اثبات وجود و صفات فقط مُدرِك بايدها و نبايدها است و استدال

داند، نزاع مشهور با اين ، خود را متعهژد و ملتزم به معارف ديني مي«تفكيك»كه رويكرد  روخداوند را ندارد. از آن

ا بررسي آن است كه بديني و تحليل آن قابل حل است. نوشتار حاضر در پي رويكرد، با مراجعه به متون و معارف درون

بار يا عدم اعتة لئعقل و روح انسان، كاركردهاي عقل، توان اثبات عقليِ حقاي ، و نيز مسة آيات و روايات، در باب رابل

 به داوري بپردازد. «تفكيك»اعتبار استدالالت عقلي، ميان رويكرد مشهور و رويكرد 

از مدرسة ، نيايارشاد است )مانند: منتشر شده هيتوج ، آثار قابل«تفكيك»نقد مكتب بررسي و البته تاكنون در 

 ميرزا دگاهدي از عقل حجژيژت و چيستي»مقالة ، محمژد جعفري؛ صراط مستقيم، حسن وكيليمحمژد  معارف تا مكتب تفكيك

دها قند اين است كه غالب نك، اما آنچه اين نوشتار را از مكتوبات ديگر ممتاز مي(94ش ،حكمت آيين ،«اصفهاني مهدي

برداري در اينجا، بر اساس تفحژصي كه در منابع درون ديني شده، مبتني بر نكات قرآني و روايي است و اين حد از بهره

حليل ، در برخي نقدها يك تبر آن شود. عالوه، در جايي ديگر مشاهده نمي«تفكيك»از متون ديني براي نقد رويكرد 

يمه شده است، و در برخي ديگر، با استفاده از نكات دقي  بزرگان در عقلي جديد و نو به داليل قرآني و روايي ضم

دها، به ، در برخي ديگر از نقسرانجاممقاصد ديگر، با تفلژني جديد و نو، ايراد سخنان تفكيكي برمال شده است. و 

 تحليل و ردژ جديد عقلي پرداخته شده است.

 شهدم شهر در ،اخيرة سد در اصفهاني يرزا مهديم توسط كه است فكري يرويكرد ،«تفكيك»رويكرد  از مراد

شود. با اين حاز، ورزد و مخالف فلسفه و عرفان قلمداد ميت كيد مي شده و بر اكتفا به معارف اهل بيت گذاريپايه

رويكرد،  و ترقي  مدژعيات نخستين وابسته به اين «تفكيك»، از پيروان اين رويكرد، با گزينش نام محمژد رضا حكيمي

دژعاي اصلي آن را نه مخالفت ملل  با فلسفه و عرفان، بلكه لزوم جداسازي و تفكيك فهم كتاب و سنژت از فلسفه م

اين گروه  ةهاي علمي و تبليغاتي خالف مشهور و در عين حاز، گستردداند. الزم به ذكر است كه فعاليتو عرفان مي
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هاي ترين ديدگاهما را موظژف به رصد و نقد و بررسي مهم در ساليان اخير و شهرت نِسبيِ آن در برخي مجامع علمي،

ـ  كه ،مدرسه اينة گستر به توجه د. باسازخالف مشهورِ اين گروه در ارتباط با مسائل مورد بحث در اين رساله مي

 و درسههاي اين متة شخصيهم به نوشتار اين در تواننمي است، يافته ادامه سِنژي و فكري نسل سه تاـ  كم دست

 ما در غالب مواضع اختالف، بررسي و نقد رو،ازاين. پرداخت است، همراه تلوژر با هم زيادي حد تا كه آنها هايانديشه

ييم، و نمامي متمركز اين مدرسهة اولي مؤسژس و گذارپايهة مثاب ، بهمهدي اصفهاني ميرزا ءها و آراانديشه روي بر را

 كنيم.استناد مي يميمحمژد رضا حكنيز به سخنان آقاي ه گا

 رِ آن با نفس و روح انسانيا تغايقت عقل و اتحاد حقي. 2

ي آن در علوم رايج بشري تفاوت و حقيقتعقل در آيات و روايات  حقيقتميان كه ران مسلمان، متفك بر خالف غالب

 حقيقتر با را مغاي هيعقل در علوم ال حقيقت، «معارفي خراسانة مدرس»يا  «تفكيك»پيروان رويكرد  ،ندل نيستيقا

 در اصلالح علوم الهي، نوري خارجي و عارض «عقل»اينان معتقدند  .دنداننظير فلسفه و كالم مي ،آن در علوم بشري

بشري،  علومهاي كاربرددر ، «عقل»مراد از  كهدرحالي ،است بر نفس انسان و قابل كم و زياد شدن و انقلاع و انفكاك

ر ذاتي با ، عقل انسان را در تغاي«تفكيك»ت. پيروان رويكرد نظريات از ضروريات اساستخراج  ت نفس باة فعليجنب

يابد، بر اين باورند كه هرچند عقل متصل انسان با كسب فيض از عقل منفصل نوري تكامل مي ،نفس و روح او دانسته

  اما نفس و روح انسان، كه ذاتاً ظلماني است، تا ابد در تاريكي باقي خواهد ماند.

 گويد: مي ميرزا مهدي اصفهاني
آن، حُسن و قبح افعاز براي انسان  لةوسيو به ،جدان آن ذاتاً ظاهر استنور است كه براي وا ،در اصلالح علوم الهي «عقل»

راج فعليت نفس با استخ :عبارت است از «عقل»گردد. اما در علوم بشري، آن معلوم مي لةوسيت نيز بهشود و جزئيژاظاهر مي

 .(10، صالف 2987صفهاني، ا) دانندمعقوالت را محصور در كليات مي يات از ضروريات، و به همين سبب،نظر

 د: سوينباره مي، در اينمحمد رضا حكيمي
و در هر  است محض و جهل آدمي تاريكي است. نفس و عقل با علمذاتاً مغاير مجرد و  غير آدمي جوهري و روح نفس

 وريحض در علم و معقوالت، حتي محسوسات ادراك در جريان انسان خواهد بود. نفس و عقل فاقد نور علم ،اشدب كه ايمرتبه

 سنف آنكه بدون ،يابدمي ارتباط ،دهستن دمجرژ  از حقاي  كه ،و عقل با نور علم شود كهمي و عاقل عالم خودش، زماني به

د و شومي آن و داخل عقل به زمتحوژ  نفس علم، نه حصوز د. هنگامگرد نفس يابد و از مراتب زتنزژ  شود يا عقل عقل داخل

 هاييتفعال شود. همچنينمي و علم عقل نفس، واجد و حامل بلكه ،شوندحد ميمتژ يا با آن كرده حلوز در نفس و عقل علم نه

 ارفل، معتفكر و ت مژ  دنباز به كه است بر آن لهيا تو سنژ عادت البته .د علممولژ  ، نههستند اتمعدژ در حدژ  و فكري علمي

 .(297، مدخل، ص2981)حكيمي،  كندمي افاضه نفس را به و عقلي علمي

 نقد و بررسي

اسبي به هيچ تن شود و نيازجاي اين سؤاز باقي است كه اگر علم از خارج، بدون دخالت وسايط، بر نفس افاضه مي

ام صدوري توان به مبناي قيچگونه مي ،بين نفس و علم نيست و نفس مادژي ظلماني پذيراي علم نوراني و مجرژد است
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ار است ماني بودن نفس ناسازگبا ماديت و ظل ،علم بر نفس معتقد گشت؟ صدور معلومات نوراني به هر معناي مفروض

 گر اينكه دست از مبناي قيام صدوري علم بر نفس بكشيم.م ،، فصل اوژز(تابينيا، ارشادي )ر.ك:

در قرآن و روايات، نيروها و مراتب گوناگون نفس و روح انسان، اعم از ادراك، احساس و اراده، به قلب نسبت داده 

بما كسبت  يؤاخذكم»(؛ 0)انفاز: « إذا ذُكر اهلل وجلت قلوبهم»(؛ 41)حج: « فتكون لهم قلوب يعقلون بها»شده است )مانند 

، در اصلالح قرآن و روايات، «قلب»(. پس 20، كتاب العقل و الجهل، ح2، ج2910كلينر،  :ر.ك(؛ 001)بقره: « قلوبكم

 422، ص2971عبارت است از: خودِ نفس و روح انسان، از آن نظر كه داراي ادراك، احساس و اراده است )مصباح يزدي، 

، محل و مسكن عقل دانسته شده «قلب»(. از سوي ديگر، در روايات، 014، ص2970همو،  ر.ك: ، با تصرژف نيز422و 

توان رو، مي(. ازاين028، ح292، ص8، ج2910كلينر، ؛ 044صالف،  -ق2429 مفيد، ؛98، ص2، جتابيصدوق، است )

و فلسفي  عقلي، مرتبه يا قوژة مُدرِكة قلب يا همان نفس انساني است. البته در ت مالت «عقل»گفت: در قرآن و روايات، 

 (. 02و  02، فصل 2989نيز به اثبات رسيده كه عقل از قوا يا مراتب نفس و روح انساني است )ر.ك: عبوديت، 

اعم از متكلژم، فيلسوف، عارف، اخباري و اصولي همين  ،هاي مختلف فكريهمواره محلژ نزاع در ميان نحله

دهند و ارائه مي «عقل»وده، ولي تفكيكيان معناي ديگري از ب ،ادراك انساني استة كه قوژ  ،«عقل»معناي متداوز از 

هر دو  در «عقل»و حاز آنكه در روايات،  ،داننددر قرآن و روايات را همان معناي مدژ نظر خود مي «عقل»منظور از 

تون م در «عقل»ة به كار برده شده و برداشت تفكيكيان از واژ «ادراكي انسانة قوژ»و  «موجود مجرد»يعني  ،معنا

 .فصل اوز(تا، بينيا، ارشادي مام روايات همراه نبوده است )ر.ك:جانبه به تبا نگاه همه ،ديني

و  «قلونأفال تع»در قرآن و روايات چيست؟ آيا عبارت  «عقل»پرسيد: معناي  «تفكيك»بايد از پيروان رويكرد 

داند يا تعقژل مي ،ل را فعل انسان بما هو انسانرسد، تعقژدر قرآن كريم مي نهمونكه به سيصد  ،ت كيداتي از اين دست

تاباند؟ خلاب اين ميـ ولو كافر ـ را فعل وجودي ماورايي و مجرژد كه اگر خدا خواست نور علم را بر قلب هر كسي 

به معناي مدژ نظر تفكيكيان باشد تحصيل حاصل است و  «عاقل»آيات آيا انسان عاقل است يا انسان غير عاقل؟ اگر 

گاه است و هيچ ها ح  بالذژاتزيرا آن عقل در نظر تفكيكي ؛ر انكار معنا ندارد و نيازي به بيان انبيا و اوليا هم نيستديگ

  .در او خلا راه ندارد و نيز اف  فهم او محدود نيست )همان(

عدادي تمراتب اس وزجنظير نور، كه توسژط خداوند  ،گرنيرويي است روشن «عقل»بر اساس آيات و روايات، 

م هُلَ)» دنكتواند در عين برخورداري از اين نيرو، از آن استفادة صحيح ننفس انسان قرار داده شده و انسان مي

معارف اسالمي از ((. 22 ء:انبيا« )أفال تعقلون»(؛ 18)يس: « أفال يعقلون»(؛ 279 :اعراف« )فقهون بهاال يَ لوبٌقُ

 ملع گاه تحت ت ثير شهوات، ضدژ عقل برخي از ايشان ند، هرچندمنداز عقل بهره بني آدمد كه آيمي به دست

 و فرشتگان، در را شهوت بدون عقل متعاز روايت شده است كه فرمودند: خداوند از امام صادقند. كنمي

 هوتشش بر عقلش انساني كه داده است. پس انسان قرار شهوت را در با عقل و حيوانات، در را عقل بدون شهوت

برسي، )ط است بدتر حيوانات از كند غلبه عقلش بر شهوتش انساني كه و بهتر است، فرشتگان از ،شود غالب

از اختياري در آيات و روايات، تقويت و تضعيف عقل، به اطاعت يا تمرژد  همچنين، (.192، ص2979
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عيف ه، تضنتيج هاي عقل و درالبته ممكن است كار سرپيچي از هدايت .هاي عقل منوط شده استروشنگري

؛ يفزايدكنندة آن بوسيله، بر ضاللت كفراند و بديننبه جايي برسد كه خداوند، خود، چراغ عقل را خاموش ك ،آن

: 7 :قرهب) است شدهبه اين فرايند نزولي در ادراك انساني اشاره  ،متعددي از قرآن كريم در آيات گونه كههمان

 «(.ارهم غشاوهختم اهللُ علي قلوبهم و علي سمعهم و علي أبص»

 . كاركردهاي عقل0

ميان كاربرد دينيِ عقل و علم تفاوت گذاشته و كاركرد عقل را در استعماالت ديني، منحصر  «معارفي خراسانة مدرس»

 گويد:مي ميرزا مهدي اصفهانيداند. مي امور نظريدرك امور عملي، و كاركرد عِلم را منحصر به درك به 

 «عقل» آن،ة وسيليعني از حيث ظهور حُسن، قبح، لزوم و حرمت افعاز به ؛درَك استد علم و عقل به تفاوت مُتعدژ

 ،10صالف،  2987همو،  ؛91و  7صتا، نسخه خلي، اصفهاني، بيت )اس «علم»است، و از حيث اظهار غير آن، 

 .(1و4، صب 2987همو، 

 باره چنين آورده است: ، در اينمحمژد رضا حكيمي
هاي ست. در عقل، بازدارندگي يا ترغيب و تشوي  به انجام كارآنها سب متعلَّ ، يعني معقوز و معلومتفاوت عقل و علم به ح

نين عنايتي فاقد چ ،«نقيضينو ارتفاع اجتماع ة استحال»ة مانند قاعد، راجح يا مرجوح، مورد عنايت است، ولي متعلژ  علم حقيقي

 .(299، ص2981)حكيمي،  است

 است: آمده «عارفي خراسانمة مدرس»در يك تقرير از 
 هابه معناي ادراك بايد «عقل»و  ،هابه معناي ادراك هست «علم» ،هرگاه عقل و علم در مقابل هم قرار گيرند ،در اين مدرسه

 (.2994برنجكار،  :ر.ك) روندميكار جاي هم بهاما گاهي به ؛هاستو نبايد

 نقد و بررسي

ا شده بر آن ر دهد، اما همچنان برخي از ايرادات واردنگرش رايج كاهش مي اين تقرير هرچند تفاوت اين نگرش را با

به معناي  «علم»گونه نيست كه در روايات، عقل و علم در مقابل هم قرار گرفته و اينمثاز،  ياربگذارد. پاسخ ميبي

يِ همانز روايات، داللت بر ايناي ابلكه دسته ،ها و نبايدها آمده باشدبه معناي ادراك بايد «عقل»ها و ادراك هست

خل  العقل من نور مخزون مكنون في ساب  علمه ـ تبارك و تعالر ـ إن اهلل » :قاز رسوز اهلل .دعقل و علم دار

، 0، ج2429همو،  ؛929، ص2912ق، صدو)؛ «..فجعل العلم نفسه ،بمرسل و ال ملك مقرژ  لع عليه نبيژذي لم يلژالژ

هاي ، با نگاه به كاربردبر اين عالوه(. ، كتاب العلم2، ج2910كلينر،  :ر.كنيز  ؛140، صق2424طوسي،  ؛407ص

بر درك امور هاي آن خانوادههر كدام از اين دو واژه و همشود كه روشن مي ،مصداقيِ عقل و علم در آيات و روايات

ة ه قرينكند، بيه و تشوي  ميآيات و روايات فراواني كه عمل كردن به علم را توصاطالق شده است. عملي نظري و 

، كتاب العلم(. 2، ج2910كليني،  د )ر.ك:موضوع، علم به امور عملي و حُسن و قبح افعاز را مدژ نظر دار مناسبت حكم و

با عقوز، خداوند »د: نفرمايمي امام عليدر باب كاركرد ادراك نظريِ عقل نيز آيات و روايات فراواني وجود دارد. 

به توانايي  همچنين در روايتي از امام صادق (.210، ص2، ج2978 همو، ؛42، ص2998صدوق، ) «دشوتصدي  مي
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عقل بر شناخت خال ، مدبژر و سرپرست پايدار، بي آغاز و بي انتهاي انسان، آسمان، زمين، خورشيد و ماه اشاره شده 

شناخت ح  و باطل ة عقل وسيل ست:آمده ا در روايتي ديگر (.91، كتاب العقل و الجهل، ح2، ج2910 كلينر،ت )اس

و تشخيص پيامبر راستين و سخنگوي صادق، از پيامبر دروغين و سخنگوي كاذب، و تصدي  اوژلي و تكذيب دومي 

 .(490، ص0، جق2429طبرسي،  ؛82، ص0، ج2978همو،  ؛202، ص2، جتابيصدوق،  ؛02، حت )هماناس

 .ها پيوند خورده استها و نيستها به درك هستها و نبايدداساساً بايد توجه داشت كه در ساحت عقل، درك باي

چه عقل مثالً، چنان ؛گونه استعقلي نيز اينو ادراك كه در مقام ثبوت، عمل تابع نظر است، در مقام اثبات  گونههمان

 هانياصفي ميرزا مهد، خود بدين رويدركي از مفاسد واقعي دروغ نداشته باشد دركي از قبح آن نيز نخواهد داشت. 

ت كند وجودش از خودش نيسمثل اينكه درك مي ؛در موارد گوناگون تصريح كرده است كه عقل مُدرَكاتي نظري دارد

 (.11، صالف 2987صفهاني، ا :ر.كت )و وجود امور ظلماني و صفات آنها نيز از خودشان نيس

   وجوديو اعتبار درك و اثبات عقليِ حقاي . قدرت9

 ،الهي مانند توحيد ،با پذيرش امكان اثبات عقلي حقايقي ،«معارفي خراسانة مدرس»، مؤسژس نيميرزا مهدي اصفها

 :دانددو ايراد را متوجه آن مي ،را انكار كردهاستدالالت برهاني إنژي بر وجود خداوند اعتبار 

ر محاز وژ بدون تصزيرا تصدي   ؛ر كنيدعلت سخن بگوييد بايد ذات آن را تصوژدربارة خواهيد شما وقتي مي .اوز

و  ،بگوييد كه معلوز بدون علت محاز است ر كنيد و بعداًرا هم تصوژ آنها ر كنيد و علتاست. بايد معلوالت را تصوژ 

 ر علت كل، يعني خداوند، محاز است. حاز آنكه تصوژ 

يا معلوز ن اشگوييد كه ايخودش از علوم نظري است كه بايد اثبات شود. از كجا مي ،اصل معلوز بودن اشيا .دوم

واجب است و تغيير در ذات آن به اينجا منجر و  بوده «ال اوژز قبلَه»اند كه هستند. شايد اينها از همان موجود اوز بوده

 (11ص، همان )ر.ك: دچار چنين مشكلي از راه معلوالت هستيد ،شده است. پس براي اثبات خدا

داند، اما علم و يقين را حجژت و ملاب  با واقع مييقين حاصل از حس و كتاب و سنژت  ميرزا مهدي اصفهاني

 ي ناممهدي اصفهان ،اساساً ،ميرزا ،. بلكهكندواجد حجژيژت و اعتبار قلمداد نمي گونه استدالز و قياسي راحاصل از هر

 «قيني»يا  «قلع»يا  «علم» ،نام آن ،چند در اصلالحات رايج در علوم بشريهر ،گذاردنمي «عقل»يا  «علم»را ن آ

 .(71ص ،: همانت )ر.كحجژت نيس ،فلسفي به علم هم منجر شودة نتيجه، اگر براهين پيچيد باشد. در

ر كند كه استدالالت مبتني بمعارفي خراسان، در موارد متعدژد تصريح مية ميرزا مهدي اصفهاني، مؤسژس مدرس

جژت و گيرد، عقلِ حمورد استناد قرار ميكنند و انواع اصلالحاتي كه مباني فلسفي كه مردم با عقل خود درك نمي

 (.10صب،  2987اصفهاني،  نيست )ر.ك:الهي  علومة معتبرِ مورد اشار

 نقد و بررسي

را در غير زي ؛وصف مشير اشكالي ندارد ار بتصوژ  ،داشتن مفهومي از خداوند متعاز محاز است :بر فرض هم كه بگوييم

 گفت.خداوند متعاز سخن  ودِامور معنوي و خرة ابردتوان نمي اين صورت،
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هم فرض امكان را، تا الزم نباشد وجود يك ممكن گيريم و آنبه جاي معلوز بودن، ممكن بودن را در نظر مي

 :ر.ك) رويمهاي واجب ميرا ثابت كنيم. اگر ممكني در عالم باشد واجب ثابت است. بعد از آن، سراغ اثبات ويژگي

 .(تابي جعفري،

هاي درونيِ پروردگار عاَلم هاي بيروني، و عقوز حجژتحجژت سالمي، انبيا و امامان معصومرف ابر اساس معا

خلاب و معيار (. عقل انساني عامل تشخيص و درك حقيقت، 20، كتاب العقل و الجهل، ح2، ج2910هستند )كليني، 

 دا،تميمر آمِ ؛19، ص2ج ،ق2420 ديلمي،است )الهي  عقاب و پاداشخداوند و پيشوايان دين، مدار  هيامر و ن

قوز يافته و صاحبان عروي از بهترينِ آن را ويژگي بندگان هدايتقرآن كريم شنيدن سخنان و پي (.84، صق2422

با عقوز به دست و توسژل به او معرفت خداوند و تصدي  او  (.28و27: زمرت )ناب دانسته و به ايشان بشارت داده اس

فتژاز  ؛999، ص0، ج022، ص2، جق2429طبرسي،  ؛42و91، ص2998همو،  ؛210، ص2، ج2978صدوق، يد )آيم

، آفاقي و انفسي يهادهيآيات متعدژدي از قرآن كريم بر اين حقيقت داللت دارد كه پد (.4، ص2ج، 2971 نيشابورا،

 :ر.كد )كننيم آشكار بر ذات و صفات و ربوبيژت تكوينيِ خداوند است و صاحبان عقل، اين حقيقت را درك ييهانشانه

بر شناخت خال ، بشر قادر عقل  (.04: روم؛ 4: رعد ؛17: غافر ؛214: بقره؛ 20، كتاب العقل و الجهل، ح2910كلينر، 

 تانتهاي انسان، آسمان، زمين، خورشيد و ماه و نيز تشخيص زشت و زيباسآغاز و بيمدبژر و سرپرست پايدار، بي

شناخت ح  و باطل و تشخيص پيامبر راستين ة عقل وسيل همچنين (.91ل، حكتاب العقل و الجه، 2ج، 2910كلينر، )

صدوق،  ؛02، ح)همان و سخنگوي صادق، از پيامبر دروغين و سخنگوي كاذب، و تصدي  اوژلي و تكذيب دومي است

  .(490، ص0، جق2429طبرسي،  ؛82، ص0، ج2978همو،  ؛202، ص2، جتابي

ند اهكساني بود ، مخاطب قرآن كريم و حضرات معصومت قرآني و رواييكه در بسياري از استدالال رونآاز 

اند، حجژت ،كه عقلي هستندنظر  ها تنها از اينند، اين استدالزاهايمان و تعبژد نداشتالهي  كه به كالم خداوند و اولياي

ن ف، ذاتي و ملل  است. اييت عقل از منظر قرآن كريم و روايات شريبراين، حجاند. بنانه چون از معصوم صادر شده

، وناگونگو امثاز ايشان است كه به عناوين  «تفكيك»ديني به پيروان رويكرد حقيقت قرآني و روايي پاسخي درون

 شمرند.معتبر ميكارآمد و نااستدالالت عقلي منلقي را براي اثبات معارف اعتقادي نا

 اسقي .4

ا هرگونه تعقژل ب ،فلسفي تعميم دادهة را به براهين دقي  و پيچيدشده در دين قياسِ نهي «تفكيك»پيروان رويكرد 

ورزند. ايشان استدالالت برهاني را برآمده از عقلِ معتبر در دين ندانسته، بلكه، آن را مصداق قياسِ عمي  مخالفت مي

ه از قياس را اعم از كنند، روايات نهيميرزا مهدي اصفهانياند. از قياس تلقژي كردههي ممنوع، و مشموز روايات نا

يعني تمام معارف اگر با هر برهان عقلي به دست آيد مشموز  ؛داندتمثيل در احكام، و شامل برهان منلقي نيز مي

و صرفاً مرتبط با زمان امام است  و ساير اهل بيت را اين روايات از اميرالمؤمنينزي ؛شوددر روايات ميهي ن

 د: سوينمي ميرزا مهدي اصفهانيشود. نمي حنيفهابوو تقابل با قياس  صادق
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ات رواي ،عذاب براي كسي كه دينش را بر مبناي قياس قرار دهد يا در دين به قياس عمل كندة در باب قبح قياس و وعد

ت و برهان، كه بر علي :ترين قياس عبارت است ازريزي دين بر قياسات باطل است، و وجيهفراواني وارد شده است. پس پي

واجب با ممكن و نور با ظلمت استوار است، در حالي كه عليت از اساس، باطل است. پس  ليت بنا شده و آن نيز بر مقايسةلومع

قياس  قهاند در اَحكام فو نفرموده «در دين قياس نكنيد» :اندست. اينكه در روايات فرمودهآنها ترينترين قياسات، قبيحوجيه

 .(19صب،  2987فهاني، صاالحي دارد، نه خصوص قياس فقهي )از تعقژل اصل نكنيد، ظهور در نهي

 نقد و بررسي

 صوصخزيرا بسياري از روايات مربوط به قياس در  ؛درست است ،اين مللب كه بلالن قياس مخصوص احكام نيست

شود، يم مو بر آدم بود. اما اين مللب كه مراد از قياس شامل برهان ها، برتري شاقياسة كار شيلان است كه نتيج

مقايسه كنند و براي آن  يدر عرف اهل عرب اين است كه چيزي را با چيز ديگر «قياس»زيرا معناي  ؛ناتمام است

لكه از ب ؛ه ملرح نبودهليكه از اصلالحات منلقي است، در زمان روايات او «قياسِ برهان»و  ،چيز حكمي صادر كنند

كند حقيقي و شناختِ درست همراه باشد، به برهان بازگشت مي تآيد كه اگر قياس، با كشف علت ميروايات به دس

اس، فهميد كه در اين قيد: اگر شيلان درست شناخته بود، مينفرمايمي ابوحنيفهبه  و مورد ت ييد است. امام صادق

كرد ايسه ميمق كه بايد روح انساني را با روح شيلانيتر است. او خاك را با آتش مقايسه كرد، در حالياز انسان پايين

 (2991 جعفري، :كنيز ر. ؛87، ص2، جتابيصدوق،  :)ر.ك

اي كه مدژعِي مماثلت موضوع اوز با موضوع دوم است، در همة جهاِت اگر همة مقدژمات تمثيل، و از جمله، مقدژمه

كاملِ دو  ك مماثلتمربوط به حكم، صادق و ملاب  با واقع باشد، نتيجة تمثيل نيز صادق و معتبر خواهد بود، هرچند در

عقليِ دين، خارج از توان عقل بشري است. بدين روي، يا چند موضوع در همة جهاِت مرتبط با حكم، به ويژه احكام فرا

هاي پيشوايان دين، چنانچه علژت و مناط حكمِ فراعقلي، منصوص از طرف شارع باشد، و يا اگر حكم، بر اساس رهنمود

ؤثژر در حكم توجژه كرده باشد، در اين دو صورت، نسبت و تعميم اين حكم عقلي به عقلي بوده، عقل به همة جهات م

موضوعات مماثل، و نيز آن قياس منصوص العلژه و نسبت آن حكم فراعقلي به همة مواردِ واجد علت و مناط منصوص، 

در برخي  و يا با صِرف مماثلت داراي اعتبار و حجيت ديني است. اما اگر علت احكامِ فراعقلي، توسط عقل استنباط گرديده

جهات، حكم يك موضوع به موضوع ديگر نسبت داده شده باشد، اين نسبت و آن قياس مستنبط العلژه، كه برآمده از ظنژ 

بدون پشتوانه است، مردود، نامعتبر و فاقد حجيت ديني خواهد بود. روايات فراوان، قياس نوع دوم، يعني قياس مستنبط 

و  كرده، آن را دروغ بر خداوند، اتژهام به صادقين در دين، ت ويل و تغيير كتاب خدا و سنژت رسوز خداالعلژه را مذمژت 

النژهي عن »، باب 49، ص2، ج2910كليني،  اند )ر.ك:موجب دوري از ح ، تحيژر در دين، لعنت الهي و هالكت دانسته

؛ مفيد، «المقاييس و الرژأي»، باب 022، ص2، ج2972قي، ؛ بر«البدع و الرژأي و المقاييس»، باب 11و ص« القوز بغير علم

 (.217ق، ص2429؛ حميري، 10و  12، صب -ق2429

 . مبناگروي1

اً تذكژر داند كه صرفرا به صورت ملل ، در مقابل روش تعليم ديني ميهي ، ارجاع نظري به بديميرزا مهدي اصفهاني
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  گويد:باره ميبه فلرت است و نه استدالز. وي در اين
تصوژرات و تصديقات نظري كه مبتني بر ضروريات شده تا بعد از اسقاط حدژ وسط در  :تعليم در علوم بشري عبارت است از

مصيب و ملاب  واقع است، و گاه، خلا و هي نتيجه، يقين و قلع به ثبوت محموز براي موضوع حاصل شود. اين قلع، گا

  .(11صـ الف،  2987صفهاني، مخالف واقع )ا

 ار خودشان خودشان يعني ؛است ذاتي آنها يتحج و بوده كشف عين علم و عقل ،اصفهاني مهدي ميرزا يدگاهد از

 كتاب و حس از لحاص يقين كند ومي بنديتقسيم را يقين ايشان .كندنمي آشكار را آنها ديگري چيز و كنندمي آشكار

 هرگونه از لحاص يقين كنيل ،كندمي احراز واقع با را اهيقين اين ملابقت عقل كه گويدمي و داندمي حجژت را سنژت و

پذيرد را مي، يقيني مهدي اصفهاني ميرزا(. 1صتا، نسخه خلي، اصفهاني، بيداند )نمي حجژت را قياسي و استدالز

 ايشان همچنين. و روايات بر كمياب بودن آن داللت دارداست كه اصابت آن به واقع با نور علم و عقل احراز شده 

داند. ايشان معتقد را معتبر مي يامبر و امامانيقين حاصل از حواس ظاهري و نيز يقين حاصل از اخبار خداوند و پ

 بلكه د،نباش طرق اين از يقين اگر ولي هستند، حجژت شده،احراز  واقع به آنها اصابت كه ،يقين نوع سه اين :است

 يقين تيحج ي حتيو نيست. حجژت يقين اين باشد، وعيموض براي محموز ثبوت به قلبي اطمينان و جزم صرفاً

 يتحج اتاثب به را آن پذيرش است، داده رخ يقين اين خود در كه بسياري خلاهاي به توجه با و نپذيرفته را منلقي

 نفي يقين نوع اين هم شريعت (. البته از نظر ايشان، در77-71ص ،ب 2987اصفهاني، داند )مي منوط شرع در آن

رو، ايشان، يقين منلقي را نه در اعتقادات دانست. از اين اعتماد قايل را آن تواننمي اساس، از بدين روي .است شده

 .(82 ص ،انمهپذيرد )موضوعات مية داند، بلكه فقط آن را در حوزو نه در احكام حجژت نمي

 نقد و بررسي

 يقيني معرفت اما است؛ اعتماد قابل كه يقيني هم آن ،نمايدمي تلقژي يقيني معرفتي را حسژي معرفت مهدي اصفهاني ميرزا

 عقالني منش  اب يقيني معرفت احكام، در نه و اعتقادات در نه ايشان،. داندنمي اعتماد قابل عقاليي، منش  با حتي را، قلعي

 تيمعرف ارزش رايدا حسژي معرفت آيا كه اينجاست سؤاز حاز،. داندمي معتبر را آن موضوعات در صرفاً و پذيردنمي را

در  خلاست، ضمعر در عُقاليي منش  با يقيني معرفت كه اشكاز ايشان، آيا و است؟ عقلي معرفت به نسبت بيشتري

 ينيق اما حجيت كند،مي درك را حس از ناشي يقينِ عقل فلري حجيت چلور كند؟نمي حسژي ايجاد خدشه معرفت

  .است عقل منلقي به وابسته به هم حس حجيت اساساً آن، بر مضاف كند؟نمي درك را عقل منلقي از ناشي

 ذاته يف يتحج كرده، بيان كه يضوعمو سه آن در جز يقين و قلع :معتقد است ايشان كه است آن ديگر بحث

 يقين چه اآنه ببينيم و برويم سنژت و كتاب سراغ ،ضوعمو سه آن از ، غيرضوعاتمو ساير در بايد بدين روي، و ندارد

 روايات و اتآي در تفحژصي اندك كسي اگر ادژعا، اين قبوز فرض با كه اينجاست سؤاز. انددانسته حجژت را هاييقلع و

  يافت؟ نخواهد عقلي هاياستدالز و عقل حجيت ت ييد بر بسياري داليل و شواهد آيا باشد، داشته

 علوم از انيمبتو تا كنيم دنباز را مسيري چه بايد معرفت، و علم توليد براي اساساً  ما سؤاز ديگري ملرح است كه

 شود،مي ملرح مدرسه اين در بديهي و فلري عقل عنوان تحت آنچه قلعاً  كنيم؟ پيدا دست نظري علوم بديهي به
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 خنس حاز،. نداريم نظريات به بديهيات از معرفتي جهش جز ايچاره ما و باشد ما علمي نيازهاي گويپاسخ تواندنمي

 رايب بديهي و فلري روشي آن، اوز شكل و برهاني صورت ـ در كم ـ دست را قياسي روش نتوان چرا كه است اين

 و كِّرمُذ فقط معلژم، الهي، روش در كه است مدعي ميرزا مهدي اصفهانيدانست؟  واقع به اصابت احراز و استنباط اين

يرد كه گضروري صورت مي از نظري علوم استخراج بشري، علوم در است و نيازي به روش استداللي ندارد، ولي مُنبِّه

 ارجاع منلقي روش (. ايشان11و  14ـ الف، ص 2987اصفهاني،  نيست )ر.ك:است و گاهي  واقع با البته، گاهي ملاب 

 گيرد.نمايد كه اين كار از طري  اسقاط حدژ وسط صورت ميكند و حتي تصريح ميمي تخلئه را بديهيات به نظريات

 .است غلط شود،مي استفاده بشري علوم در كه روشي استمدژعي  و است روشي نايشا بحث روشن است كه

 يكي از محقژقان در مقابله با اين ديدگاه آورده است:
محاز است،  با واقع آنها مدژعي است كه يقينيات منلقي برخاسته از ظلمت و جهالت است و اثبات ملابقت «تفكيك»رويكرد 

راه ديگري پيموديد؟ مگر براي مدژعيات خود به استدالز نپرداختيد و مقدژماتي را ترتيب  حاز، سؤاز اين است كه مگر شما

نمايي وجود ذهني روي آورديد. سؤاز اين است كه مگر شما از گزيني ارائه داديد؟ شما به سلب واقعنداديد؟ آيا شما طرح جاي

يدايش پ قةفهومي و هيچ تصوژر و تصديقي نداريد؟ ...طريچه طري  به عالم خارج علم پيدا كرديد؟ آيا شما در ذهنتان هيچ م

از  يكدهد؟ آيا عقل فلسفي در هيچتا چه اندازه حقيقت و واقعيت را به خود اختصاص مي «تفكيك»معرفت در رويكرد 

 هاناش به واقع نرسيده است؟ آيا سلوك طري  برهان حرمت عقلي و شرعي دارد؟ حرمت عقلي برهاي به دست آوردهگزاره

اند؟ از طري  قياس به استدالز نپرداخته بيتبه چه معناست و خود با كدام دليل اثبات شده است؟ مگر خود قرآن و اهل

 است. چرا نتوان برهان تمانع «برهان»اين همان تعريف ـ كه هست ـ آيا مقدژمات قياسات قرآني يقيني نيست؟ اگر هست 

را دعوت به ملالبي كه قبوز ندارند و  آنها كنيد؟ اگردين و ايمان چگونه احتجاج مي ناميد؟ شما با مخالفان «برهان»قرآن را 

 با تصرژف( -، فصل اوژزتابينيا، ارشادي دله راه به جايي نخواهد برد )ر.ك:اين مجا ،كنيدمي ،منكر آن هستند

باط شكوك به امور مقلوع، و استنو ارجاع امور م ،بنا كردن نظريات بر بديهيات يا علوم حضوري :يعني «گرويمبنا»

هاي عقل، تنظيم قضاياي مقدژمي، و استدالز و استنتاجِ مبتني ظهور از آن امور مقلوع. يكي از كاركردحكم هر امر نو

صحژت و اعتبار عقليِ اين فرايند، منوط به صحژت و اعتبار واقعيِ معلومات مقدژمي است. از نظر شرع و . بر آن است

لعيِ نقلي ر روشن و قارجاع امور مشكوك به امو :د استداللي و استنتاجي صحيح و معتبر عبارت است ازدين نيز فراين

(. در زبان آيات و روايات، مقدژمات معتبر نقلي، كه 427، صق2424حرژاني،  ؛18، صق2429مفيد،  و عقلي )ر.ك:

امبر سنژت قاطع پي»و  «حجژت روشن قرآني»اعتبارِ آن، با براهين عقلي و شواهد سندي و داللي به اثبات رسيده، 

ترين گرفته تا كوچك «توحيد»مانند  ،ترين اصوزامور دين و دنيا، از عالية هم ناميده شده است. امام كاظم« اكرم

ُحجج آشكار قرآني، كه در  :اوز عبارت است ازة اند. دسترا داخل در چهار دسته دانسته «ارش خدش»فروع نظير 

و  ؛سوم قياس درست و مُتقن عقلية دست ؛دوم سنژت روشن و قاطع پيامبر اكرمة الفي نيست. دستمعناي آن اخت

حل شبهات و پاسخ به امور مشكوك و مجهوز را  چهارم شبهات و امور مشكوك. در اين روايت، امام كاظمة دست

آن  ،هبرهان و حجژت بالغه، تعبير نمود اند. ايشان از اين سه دسته مقدژمه، بهنخست دانستهة در گرو مراجعه به سه دست
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، ق2429مفيد،  اند )ر.ك:( تلبي  كرده249 :)انعام «فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِين هُالْباِلغَ  هُقُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّ »ة شريفة را بر آي

 .(427، صق2424حرژاني،  ؛18ص

 هاي كسب معرفت است و همان است كهترين روشتبرقلعِ حاصل از مبناگرايي و ارجاع نظريات به بديهيات، از مع

شود، و اگر از اين قلع دست برداشته شود، در حقيقت، احاله به مجهوز در اصوز فقه به عنوان كاشف ذاتي از آن ياد مي

د كرده يتا(. از اينجا، بلالن سخن كساني كه در اعتبارِ مبناگروي تردجعفري، بي )ر.ك: گرايي رخ داده استو نوعي نسبي

ـ الف،  2987اصفهاني،  شود )ر.ك:دانند، روشن ميو قلعِ حاصل از آن را، گاهي ملاب  واقع و گاهي مخالفِ آن مي

گروي، كه در معارف دين ملرح شده، عبارت است از: تفريع فروع شريعت از اصوزِ آن. (. يكي از مصادي  مبنا11ص

اند: وظيفة ما بيان اصوز، و وظيفة شما تفريع از اين اصوز ش فرمودهخلاب به راويان و شاگردانِ خوي امامان معصوم

نقل شده  همچنين از امام رضا«. تفرژعوا أن عليكم و األصوزَ، إليكم نُلقِي أن علينا إنژما»فرمودند:  است. امام صادق

 (. در روايتي، امام صادق171، ص9ق، ج2422)حلژي، « التژفرژع عليكم و إليكم األصوز إلقاء علينا» است كه فرمودند:

و تحصيل  پرسند، و او در جواب امام، به شيوة ت ليف و تلفي  اصوز م خوذ از امامرا از او مي هشامشيوة مباحثات كالميِ 

 (.272، ص2، ج2910كنند )كليني، نيز اين شيوه را ت ييد مي كند. امامنتيجة جديد اشاره مي

 گيريجهينت

متصل  بر اين باورند كه هرچند عقل ،عقل انسان را در تغاير ذاتي با نفس و روح او دانسته «كتفكي»پيروان رويكرد 

يابد، اما نفس و روح انسان، كه ذاتاً ظلماني است، تا ابد در انسان با كسب فيض از عقل منفصل نوري تكامل مي

  تاريكي باقي خواهد ماند.

قلب يا همان نفس انساني است. البته اين ة مُدرِكة مرتبه يا قوژ  شود كه عقلنقد: از قرآن و روايات استفاده مي

 ،روض، صدور معلومات نوراني به هر معناي مفبر آن حقيقت در ت مژالت عقلي و فلسفي نيز به اثبات رسيده است. عالوه

 با ماديت و ظلماني بودن نفس ناسازگار است. 

علم تفاوت گذاشته و كاركرد عقل را در استعماالت ديني، ميان كاربرد دينيِ عقل و  ،«معارفي خراسانة مدرس»

 داند. مي امور نظريدرك امور عملي، و كاركرد عِلم را منحصر به درك منحصر به 

و  هابه معناي ادراك هست «علم»گونه نيست كه در روايات، عقل و علم در مقابل هم قرار گرفته و ايننقد: 

و ، دهمانيِ عقل و علم داللت داراي از روايات بر اينبلكه دسته ،بايدها آمده باشدها و نبه معناي ادراك بايد «عقل»

 ت.علم را از اجزاي عقل و نه در مقابل آن دانسته اس گراي ديدسته

داند، اما علم و يقين يقين حاصل از حس و كتاب و سنژت را حجژت و ملاب  با واقع مي ميرزا مهدي اصفهاني

فلسفي به  ةنتيجه، اگر براهين پيچيد . دركندواجد حجيت و اعتبار قلمداد نمي تدالز و قياسي راگونه اسحاصل از هر

 ت. حجت نيس ،علم هم منجر شود
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 رو كه در بسياري از استدالالت قرآني و روايي، مخاطب قرآن كريم و حضرات معصوميننقد: از آن

ظر كه ها تنها از اين ناند، اين استدالزن و تعبژد نداشتهاند كه به كالم خداوند و اولياي الهي ايماكساني بوده

اند. بنابراين، حجيت عقل از منظر قرآن كريم و روايات اند، نه چون از معصوم صادر شدهعقلي هستند، حجژت

 شريف، ذاتي و ملل  است. 

با هرگونه  ،هعميم دادفلسفي تة شده در دين را به براهين دقي  و پيچيد، قياسِ نهي«تفكيك»پيروان رويكرد 

 ورزند. تعقژل عمي  مخالفت مي

آيد كه اگر قياس با كشف علژت حقيقي و شناختِ درست همراه باشد، به برهان نقد: از روايات به دست مي

فهميد كه در فرمايند: اگر شيلان درست شناخته بود، ميمي كند و مورد ت ييد است. امام معصومبازگشت مي

لاني كه بايد روح انساني را با روح شيتر است. او خاك را با آتش مقايسه كرد، در حالينسان پاييناين قياس، از ا

 كرد. مقايسه مي

رفًا داند كه صرا به صورت ملل ، در مقابل روش تعليم ديني ميهي ارجاع نظري به بدي ميرزا مهدي اصفهاني

 تذكژر به فلرت است و نه استدالز. 

 دست نظري لومع بديهي به علوم از بتوانيم تا كنيم دنباز را مسيري چه بايد معرفت، و علم توليد يبرا اساساً نقد: ما

 يازهاين پاسخگوي تواندنمي شود،مي ملرح مدرسه اين در بديهي و فلري عقل عنوان تحت آنچه قلعاً. كنيم پيدا

عالوه بر آن، از نظر شرع و دين نيز فرايند . داريمن نظريژات به بديهيژات از معرفتي جهش جز ايچاره ما و باشد ما علمي

 استداللي و استنتاجي صحيح و معتبر عبارت است از: ارجاع امور مشكوك به امور روشن و قلعيِ نقلي و عقلي.
  



  289 ...يميرزا مهدي اصفهان ءبا ت كيد بر آرا «تفكيك»بررسي و نقد رويكرد مقاله پژوهشي: 

 منابع

 قم، البالغه. ،و التنبيهات االشارات ،2971اهلل، بن عبدسينا، حسينابن
 .سينمدرژة ، قم، جامعف العقوز عن آز الرسوزحَ تُ ،ق2424شعبه حراني، محمدبن حسن، ابن

 .انديشي عقل و دين از منظر مدرسه معارفي خراسانهم مناظرة ،2994 و محمد جعفري،رضا  ،برنجكار
  .جا، بيمعارف تا مكتب تفكيكة از مدرستا، ، بيمحمدرضا نيا،ارشادي

 كز فرهنگي انتشاراتي منير.، تهران، مرابواب الهدي، الف2987اصفهاني، ميرزامهدي، 

 ، قم، بوستان كتاب.مصباح الهدي، ب2987، ـــــ 

 خلژي آقاي صدرزاده.ة ، نسخمعارف القرآن، تابي، ـــــ 

 يه.م، قم، دار الكتب اإلسالالمحاسنق، 2972برقر، احمدبن محمدبن خالد، 
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