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چکیده

نگرهتفکیک دارای مبانی ،اصول و قواعد مختلفی است که با تکیـه بـر آنهـا بـه تبیـین
آراء و دیدگاههای خود میپردازد .در این نوشتار تالش شـده تـا مبـانی ایـن نگـره تبیـین و
مورد ارزیابی قرار گیرند .هدف از انجام این تحقیق ،نشان دادن ضعف و سسـتی مبـانی ایـن
نگره است .ضعف مبانی یک نگره ،منشأ تردید در اصل اعتبار آن نگره میشود .نگارنده بـا
تحقیق کتابخانهای در آ ار تفکیکیان به ویژه آقامجتبیقزوینی ،مبـانی آنـان را اصـطیاد و در
قال

مبانی «معرفتشناختی و روششناختی» و «هستیشناختی» تحلیل کرده است .نویسـنده

پس از تبیین این مبانی ،به ارزیابی انتقادی آنـان مـیپـردازد .از آنجـا کـه از سـویی یکـی از
شرایط اساسی برای اطالق «مکت » بر یک رویکرد و نگرش ،وجود مبانی صحیح و مـتقن
است و از دیگر سو تفکیک فاقد این شر است؛ باید گفت تفکیک یـک نگـرش و نگـره
فکری و نه یک مکت

است و اطالق مکت

به آن مَجاز میباشد.
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طرح مسأله
تفکیک که مأخوذ از «فکّ» به معنای جدا کـردن اسـت ،بـرای نخسـتین بـار از سـوی
محمد رضا حکیمی بر نگره فکری که موسس آن میرزا مهدی اصـفهانی بـود ،اطـالق شـد.
حکیمی مدعی است که این اصـطالح را از اسـتادش آقـامجتبـیقزوینـی فـرا گرفتـه اسـت،
ازاینرو میتوان آقامجتبیقزوینی را نام گرار این نگره دانست .مقصود از تفکیک ،جـدایی
روشهای بشـری از روشهـای وحیـانی در تفسـیر دیـن اسـت( .حکیمـی :1383 ،ص  44و
 )161-160با مطالعه تاریخ تفکیک ،روشن میشود که این نگره ادوار مختلفی را پشت سـر
گراشته است که در تحلیلی به سـه دوره تقسـیم شـده اسـت( .خسـروپناه :1391 ،ص -110
)144
دوره نخست ،دوره مخالفت با عقل و علوم بشری است .موسس نگرهتفکیـک ،میـرزا
مهدی اصفهانی به شدت مخالف با عقل و برهان و الهیـات عقلـی بـود و عقـل بشـری را در
مقابل وحی قرار میداد .دوره دوم ،دورهای است که در آن با عقل بشـری در صـورتی کـه
حکم به عدم تأویل متون دینی ندهد ،مخالفت نمیشود .آقامجتبیقزوینی آغازگر این دوره
بوده و پس از وی حسنعلی مروارید و میرزا جواد تهرانی ادامه دهنده این دوره بودنـد .دوره
سوم ،دورهای است که در آن نه تنها مخالفت با عقل بشری نشـده؛ بلکـه فـی الجملـه مـورد
تأیید قرار گرفته است .سید جعفر سیدان آغازگر این دوره میباشد.
پیشینه تحقیق
پیرامون تفکیک و تفکیکشناسی تحقیقات مختلف و گسـتردهای در قالـ

کتـا و

مقاله انجام شده است؛ لیکن در خصوص موضوع ایـن مقالـه یعنـی نگـاه انتقـادی بـر مبـانی
نگرهتفکیک با محوریت شیخمجتبیقزوینی ،هیپ تحقیقی انجام نشده است.
بیشتر تحقیقات و به ویژه کتا ها بـه صـورت کلـی بـه نقـد و بررسـی نگـرهتفکیـک
پرداخته اند .برای نمونه ،محمدرضا ارشادینیا در کتا «نقد و بررسـی نظریـه تفکیـک» بـه
بررسی آراء و دیـدگاههـای نگـرهتفکیـک پرداختـه اسـت .محمدحسـن وکیلـی در کتـا
«مکت تفکیک تاریخ و نقد» افزون بر نقد برخی آراء تفکیکیان به مبانی روششناختی آنـان
نیز اشاره کرده است؛ لیکن به دیگر مبانی نظیر معرفتشناسی وهستیشناسی نپرداخته اسـت.
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کتا «صرا مستقیم» دیگر ا ر محمدحسن وکیلـی اسـت کـه بـه مبـانی نگـرهتفکیـک بـر
اساس تقریر سیدجعفر سیدان اختصاص دارد؛ لیکن با مطالعه آن روشن میشـود کـه افـزون
بر همپوشانی مطال

آن با کتا پیشین ،بار دیگر به مبانی معرفـتشناسـی و هسـتیشناسـی

اشاره ای نشده است .سیدمحمد موسوی نیز در کتا «آئـین و اندیشـه» بـه بررسـی مبـانی و
دیدگاههای نگرهتفکیک پرداخته است .در این کتا مبانی و آراء از یکدیگر جدا نشدهاند
و همگی در یک بستر مطرح شدهاند.
در مقاالت پیشینه پربارتری وجود داشته و به ویـژه آنکـه آراء و مبـانی تفکیکیـان بـه
صورت جزئی مورد تحقیق قرار گرفته است .برای نمونه ،پیرامون فلسفه ستیزی ایـن مکتـ
مقالهای با عنوان «فلسفة فلسفه ستیزی مکت تفکیک» نوشـته نگارنـده؛ دربـاره نحـوة وجـود
نفس مقالهای با نام «مادیت نفس در نگرهتفکیکی ،بررسی و نقد» به قلم حمیدرضا شـاکرین
نگاشته شده است .پیرامون مبانی این نگره نیـز مقـاالتی منتشـر شـده اسـت .برخـی از آنهـا
عبارتند از :بررسی انتقادی روششناسـی مکتـ تفکیـک بـه قلـم حسـن عبـدی؛ نقـد مبـانی
مکت تفکیک از منظر عالمه طباطبایی به قلم عزیزاهلل افشار کرمانی.
از آنجا که نقد مبانی نگره تفکیک از اهمیت واالیی برخوردار است ،ضروری است تا
این کار به صورت تطبیقی با دوره دوم تفکیک که آقامجتبـیقزوینـی آغـازگر آن اسـت و
اکنون قرائت اصلی تفکیکیان محسو میشود ،انجام شـود .چنـین کـاری تـا کنـون انجـام
نشده و در این تحقیق برای نخستین بار مبانی نگرهتفکیک با محوریت آقامجتبیقزوینـی بـه
صورت انتقادی مورد بررسی قرار میگیرد.
نوآوریهای نوشتار حاضر
با توجه به مطال

یاد شده میتوان نوآوریهای این نوشتار را به شرح زیر دانست.

 .1اصطیاد مبانی از آ ار تفکیکیان :با مراجعه به آ ار تفکیکیان مشاهده شد که آنان بـه
صورت نظام مند و مستقل بر مبانی خود اشـاره نکـردهانـد ،ازایـنرو مبـانی پـیشرو حاصـل
اصطیاد نگارنده از آ ار آنان و به ویژه آقامجتبیقزوینی است.
 .2محوریت آقامجتبیقزوینی :برای نخستین بار در این تحقیق مبـانی معرفـت شـناختی
نگرهتفکیک با محوریت آقامجتبیقزوینی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
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 .3مراجعه به نسخههای خطی آقا مجتبیقزوینی :از آقامجتبیقزوینی فقط کتـا «بیـان
الفرقان» منتشر شده که محققان برای دسترسی به آ ار ایشان به این کتا مراجعه مـیکننـد.
نگارنده افزون بر کتا یاد شده ،به دو ا ر خطی ایشان با نامهـای «رسـالهای در نقـد اصـول
یازدهگانه مالصدرا» و «رسالهای در معرفة النفس» مراجعه کرده است.
 . 4نقدهای نو :نگارنده در تـالش اسـت تـا در ایـن تحقیـق از نقـدهایی پیشـینیان بهـره
نگرفته و با تأمالت خود به نقد مبانی نگرهتفکیک بپردازد ،بنابراین به نظر میرسد برخـی از
نقدها برای نخستین بار در این تحقیق ارائه میشوند .البته شاید این اشـکاالت از بـا تـوارد
افکار از سوی دیگر محققان مطـرح شـده باشـد؛ لـیکن نگارنـده آنهـا را از جـایی اقتبـاس
نکرده است.
هر مکت
مکت

علمی و فکری دارای مبانی نظـری مختلفـی اسـت کـه اصـول و قواعـد آن

بر آن مبانی استوار شده است .پیش از شـناخت و معرفـت هـر مکتـ

فکـری بایسـته

اســت تــا مبــانی آن نظــام فکــری مــورد مطالعــه و توجــه قــرار گیــرد ،چراکــه ایــن مبــانی و
آگاهیهای از پیش فر
پیروان هر مکت

شده ،به عنوان اصول موضوعه در اصول ،قواعد و مسـائل توسـط

فکری مورد پریرش قرار میگیرند.

تفکیک شناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و ضروری است تـا بـرای شـناخت ایـن
نگره ،مبانی و پیش فر

های آن مورد مطالعه قرار گیرد .در این مقاله سعی شـده تـا مبـانی

نگرهتفکیک از منابع اصیل آنان و به ویژه آ ار آقامجتبیقزوینی اسـتخرا و مـورد ارزیـابی
قــرار گیــرد .ایشــان از معــارف تفکیکیــان و از شــاگردان میــرزا مهــدی اصــفهانی محســو
میشود؛ لیکن در مسائل علمی تفاوتهای بسیاری با استاد خـویش دارد .بـا مطالعـه آ ـار او
روشن میشود که وی اگرچه بر تفکیک و مبانی آن پایبند اسـت ،بـا ایـن وجـود در صـدد
تلطیف آن بوده و همین شیوه او سب

ایجاد ادوار مختلف در نگرهتفکیـک شـده اسـت .او

برخالف استاد خود ،اصل برهان و استدالل و همچنین مستقالت عقلی را پریرفتـه و از ادلـه
عقلی در دیدگاههای خویش بهره میبرد .دانش فلسفه را به صورت اجمالی و بـرای برخـی
افراد مفید دانسته و به انکار مطلق آن نمیپردازد( .خسروپناه :1391 ،ص )138-109
این مالیمتها و لطافتها سب

شد تا رهیافت او از تفکیک رویکرد غال

ایـن نگـره
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گردد .با این وجود آقامجتبیقزوینی ،مورد بیمهری تفکیـکپژوهـان قـرار گرفتـه و کمتـر
آراء و دیدگاههای وی ،مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است .با توجه بـه مجموعـه ایـن
نکات «آقامجتبیقزوینی» محور این تحقق قرار گرفت.
برای نقد و ارزیابی یـک نگـره ،رویکـرد و مکتـ

فکـری مـیتـوان یکایـک آراء و

دیدگاههای آن را تحلیل کرد و مورد ارزیابی قرار دارد .روش دیگر آن است که بـه مبـانی
آن رویکرد پرداخت تا روشـن شـود کـه آیـا دارای پایـه و مبـانی مسـتحکمی اسـت یـا بـر
پایه های سست استوار شده است؟ در این تحقیق تالش شـده تـا بـه صـورت دوم بـه تحلیـل
انتقــادی نگــرهتفکیــک پرداختــه شــود .هــدف ایــن مقالــه در مرحلــه نخســت نقــد مبــانی
نگره تفکیک است .با روشن شدن ضعف مبانی یـک نگـره ،سسـتی اصـل نگـره کـه دارای
مسائل متعددی است ،نیز روشن میشود ،چراکه این نگره و مسائل بـر مبـانی بـاطلی اسـتوار
شدهاند.
با تأمل و دقت در مبانی نگرهتفکیک ،روشن مـیشـود کـه ایـن مبـانی تـام نبـوده و از
اشکاالت فراوانی رن میبرد .از آنجا که از سویی «مکت » به معنای مدرسـه و محـل درس
آموزی است و در اصطالح به رویکرد و نگرشی اطالق میشود که دربـر دارنـده مـدعیات
جدید با مبانی و اهداف خاص و در عین حال منسجم باشد و از سویی دیگـر نگـرهتفکیـک
فاقد این ویژگیهاست -که در این تحقیق ضعف و بطالن مبانی آن روشن میشود -اطـالق
مکت

به تفکیـک ناصـحیح اسـت ،ازایـنرو در ایـن نوشـتار بـه جـای «مکتـ تفکیـک» از

اصطالح «نگرهتفکیک» استفاده میشود.
گفتنی است مبانی نگرهتفکیک بر موارد پیش رو منحصر نبوده و میتوان با فحص در
آ ار اصحا تفکیک مبانی دیگری را اصطیاد و مورد ارزیابی قرار داد .به دلیـل محـدودیت
حجم این تحقیق به برخی از این مبانی اشاره شده ،ازاینرو این دیگر محققـان مـیتواننـد از
زوایای مختلف به بررسی دیگر مبانی این نگره بپردازند.
 .1مبانی معرفتشناختی
معرفت و شناخت از مهمترین اوصاف انسان است که سب

میـز او از دیگـر جانـداران

شده است .دانشمندان در امکان ،ابزار ،منابع و چگونگی شناخت و تحصیل معرفـت ،دارای
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اتفاق نظر نبوده و راههای معرفتی متعددی را ارائه کردهاند ،ازاینرو ضروری است تـا پـیش
از ورود به تبیین دیدگاه هر مکت

یا رویکـرد فکـری ،راههـای کسـ

معرفـت و بـه دیگـر

سخن مبانی معرفتشناختی آن ،مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
برایناساس ،برای شناخت نگرهتفکیک بایسته است تا مبانی معرفتی ایـن نگـره تبیـین،
تحلیل و سپس مورد ارزیابی قرار گیرد .تفکیکیان با انحصار معرفت دینی در روش نقلـی از
یک سو و ارائه رهیافت ظاهرگرایی از روش نقلی از سوی دیگر ،تنها راه شناخت و معرفت
دینی را ظواهر متون دینی و به ویژه روایات انگاشتهاند.
روششناسی نیز یکی از مهمترین اموری است که پیش از ورود بـه یـک مسـأله ،بایـد
پیرامون آن مطالعه و تحقیق کـرد .هـر علـم و دانشـی دارای روش خاصـی اسـت کـه بـرای
دستیابی به هدف آن علم ،ضروری است از آن روش یا روشهـا بهـره گرفـت .در صـورت
عدم شناخت یا استفاده از روشهای ناصوا  ،دسترسی به محتوای آن علم ممکـن نخواهـد
بود .با توجه به ارتبا تنگاتنگ و نزدیک معرفتشناسـی و روششناسـی (بـه گونـهای کـه
روششناسی یکی از مسائل معرفتشناسی است )1.و اندما مباحث آن دو در یکـدیگر ،در
این تحقیق مبانی معرفتشناختی و روششناختی ذیل یک عنوان مطرح میشوند.
 .1.1نقل ،یگانه طریق معرفت دینی

در علوم مختلـف بـرای تحصـیل معرفـت و نیـل بـه مقصـود ،روشهـای گونـاگون و
متعددی به کار میرود .در دینپژوهی از سه روش «نقلـی»« ،عقلـی» و «شـهودی» مـیتـوان
بهره گرفت .اصحا تفکیک و آقامجتبیقزوینی یگانه طریق معرفت دینی را نقل دانستهانـد
و به تفکیک آن از دیگر روشها و اسبا معرفت مـیپردازنـد( .حکیمـی :1383 ،ص -55
 )56تفکیکیان باور دارند روشی در دینپژوهی مفید معرفت اسـت کـه از سـویی یقـینآور
بوده و از سوی دیگر در آن اختالفی وجود نداشته باشد .با توجه به انحصار این دو ویژگـی

 .1توضیح آنکه ،معرفتشناسی و شناختشناسی دانشی است که به مسائلی پیرامـون امکـان شـناخت ،ابـزار
معرفت ،منابع علـم ،روش تحصـیل معرفـت و  ...مـیپـردازد ،بنـابراین روششناسـی یکـی از مسـائل دانـش
معرفتشناسی است.
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در نقل و عقل فطری از یکسو و قلّت احکام عقل فطـری از سـوی دیگـر 1،آنـان تنهـا روش
معتبر را روش نقلی دانسته و آن را روش «وحی و نبوت» مینامند( .قزوینی :1393 ،ص )48
مطابق روش معرفتی وحی و نبوت ،شناخت با توجه و دقت در سخنان پیامبران حاصل
مــیشــود .انبیــاء از آن جهــت کــه دارای علــم الهــی بــوده و انســانهــای معصــومی هســتند،
سخنانشان یقینـی و از آن جهـت کـه احکـام فطـری و وجـدانی را -کـه مـورد اتفـاق تمـام
انسانهاست -تبیین و تبلیغ کرده و مردم را بر حقیقتی واحد دعوت میکننـد ،فاقـد هرگونـه
اختالفی هستند( .همان :ص  410و )462
تحلیل و بررسی

با تأمل در این مبنای اصحا تفکیک نکاتی به شرح زیر قابل ذکر است.
أ .خلط میان شرع و نقل :خدا به عنوان خـالق ،مالـک و ر عـالم ،قـوانین تکـوینی و
تشریعی را برای عالم هستی و انسان وضع کـرده اسـت .انسـان پـس از تولـد ،فاقـد هرگونـه
علمی است 2.او به تدری و از طرق متفاوت به قوانین الهی چه در بستر تکوین (مانند طـ ،
ریاضی ،نجوم و  )...و چه در بستر تشریع (عقاید ،احکام و اخـالق) علـم پیـدا مـیکنـد .در
تشریع همانند تکوین ،حقیقت و قوانینی وجود دارد که انسان به وسیله ابزاری به آنهـا علـم
پیدا خواهد کرد .به این حقیقت تشریعی «شریعت» و «دین» اطالق میشود که انسان باید بـه
وسیله ابزار و روشهایی آن را کشف کند( .جوادی آملی :1386 ،ص  194و )198
به نظر میرسد تفکیکیان میان حقیقتی که بایـد کشـف شـود (شـرع) و راه کشـف آن
حقیقت (نقل) خلط کردهاند .آنان برای اعتبار بخشی به نقل ،به ادلهای چـون «دعـوت انبیـاء
بر حقیقت واحد» تمسک کرده اند .این در حالی اسـت کـه ،متعلـق دعـوت انبیـاء (توحیـد،
نبوت و معاد) همان شرع است؛ ولی آنچه در ذهن انسان پس از شنیدن دعوت انبیاء حاصـل
میشود ،نقل است ،ازاینرو به سب

اختالف فهـم و برداشـت ،میـان دیـنپژوهـان اخـتالف

هست ،پس طرفداران نگره تفکیک دلیل حجیت شـرع را بـرای اعتبـار بخشـی نقـل بـه کـار
بردهاند.
 .1توضیح عقل فطری در صفحات پیشرو خواهد آمد.
 .2نحل (.78 :)16
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 .عدم انحصار روش معرفـت دینـی در سـیره انبیـاء :بـا مطالعـه تـاریخ انبیـاء روشـن
میشود که آنان مردم را بر یک حقیقت دعوت میکردند؛ امـا از روشهـای مختلفـی بهـره
میبردند .معجزه ،انرار ،تبشیر ،توجه به وجدان و فطرت ،برهان ،جدل و  ...از جمله راههـا و
روشهای مختلف انبیاء برای دعوت مردم بود .این حاکی از آن است که بـرخالف ادعـای
تفکیکیان ،میان دین و راه معرفت آن تفاوت است .دیـن ابـت و واحـد و روش نیـل بـه آن
متغیر و متعدد است.
 .فقدان دو خصیصه یاد شده در روش نقلـی :بـا مراجعـه بـه علـوم نقلـی ماننـد فقـه،
حدیث ،تفسیر و  ...اختالفات فراوانی در آنان مشـاهده مـیشـود .اخـتالف فقهـا در مسـائل
فقهی و اختالف مفسران در تفسیر آیات عیان بوده و نیازی بـه ذکـر نمونـه نـدارد ،بنـابراین
ادعای آقامجتبیقزوینی مبنی بر فقدان اختالف در روش نقلی ،مطابق واقع نیسـت .همچنـین
ایشان مدعی اسـت کـه ایـن روش دارای نتیجـه یقینـی اسـت ،درحـالی کـه بیشـتر روایـات
گزارش شده در کتا های روایی معتبر ،از حیث صدور خبر واحـد و نـه متـواتر و از حیـث
داللت ظاهر و نه نص هستند .روشن است که این دسته از روایات علیرقم اعتبار آنـان ،مفیـد
یقین نیستند.
د .اشکال نقضی :اگرچه پیروان نگرهتفکیک بر انحصار معرفـت دینـی در روش نقلـی
تأکید دارند؛ لیکن آنان از روشهای عقلی و شهودی نیز برای در

شریعت بهره میبرنـد.

برای نمونه ،آقامجتبیقزوینی در مسأله معادشناسی از روش شهودی (قزوینی ،بی تـا  :ص
 )141و در بســیاری از مســائل از جملــه جســمانیت نفــس از روش عقلــی (همــو :1393 ،ص
 )112اســتفاده کــرده اســت .حاصــل آنکــه ،معرفــت نقلــی و اعتبــار آن مــورد اتفــاق همــه
دینپژوهان است؛ لیکن نگاه انحصارگرایانه اصـحا تفکیـک و شـیخمجتبـیقزوینـی قابـل
پریرش نیست.
 .1.2رهیافت ظاهرگرایانه از نقل

تفکیکیان و آقامجتبیقزوینی پس از انحصار معرفت دینـی در روش نقلـی ،خـوانش و
رهیافت خاصی از این روش ارائه میدهند که پیشتر توسط اخباریون و ظاهرگرایـان مطـرح
شده بود .اصحا تفکیک توجه خاصی بر ظواهر متون دینی و به ویژه روایات داشته و آنان
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را در هر شرایطی (اگرچه در تعار

با ادله عقلی باشند ).مورد پریرش قرار میدهنـد .ایـن

مبنای معرفتشناختی در چند نکته و گام تبیین میشود.
أ .مقام صدور روایات :سخنان گوهربار پیـامبر اکـرم (ص) و اهـل بیـت (ع) بـه سـب
افاده یقین ،معتبر و حجتاند .آنان از یک سو دارای علم خـدایی و خطـا ناپـریر و از دیگـر
سو افرادی معصوم و راستگو هستند که امکان صدور کر از آنـان وجـود نـدارد( .همـان:
ص  778و  )970-969در صورتی که سخنان این بزرگواران با واسطه گزارش شوند ،انسان
در صدور سخن از معصوم تردید خواهد کرد ،ازاینرو خبر میتواند صادق یا کاذ باشـد.
برای یقین به صدور یک خبر از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهـار (ع) مباحـث مختلفـی نظیـر
تحلیل خبر به «قطعی الصدور و ظنی الصدور» و «خبر واحد و خبر متواتر» طرح شـده اسـت.
(شــهید ــانی1408 ،ق :ص 62؛ قمــی1378 ،ق :1 ،ص 421؛ عــاملی1418 ،ق :ص )187
اصحا تفکیک تمام اقسام روایـات را از نظـر صـدور معتبـر دانسـته و مـورد پـریرش قـرار
میدهند( .قزوینی :1393 ،ص  778و )997
 .مقام داللت روایات :پس از ا بات صدور روایت از معصـوم (ع) ،داللـت روایـات
که از آن به «فقه الحدیث» نیز یـاد مـیشـود (ابـن ادریـس1410 ،ق،
انی1414 ،ق،

 :2ص 187؛ محقـق

 :13ص  )152مورد مطالعه قرار گرفته که هدف آن ،کشف مراد معصـوم

(ع) است .مسأله ظهور روایات ،از مهمترین مبانی تمسک به روایات است که در فهـم مـراد
معصوم (ع) و داللت روایت تأ یر بسیاری دارد .اصحا تفکیک و آقامجتبیقزوینی –ماننـد
بیشتر دینپژوهان  -معتقدند ظواهر آیات و روایات معتبر هستند که سـب حصـول اطمینـان
به مقصود متکلم میشوند .آنان اعتبار ظـواهر را هـم رتبـه و هـم درجـه نصـوص مـیداننـد.
(قزوینی :1393 ،ص  47و )970-969
 .منع تأویل ظهورات :تفکیکیان و به خصوص شیخمجتبیقزوینی دسـت کشـیدن از
داللت ظواهر متون دینی به سب

تعار

با عقل فلسفی را جایز ندانسته و مدعیاند ،ظـواهر

مانند نصوص صریح در مقصود خدا و معصومان (ع) هستند ،ازایـنرو تأویـل آنهـا ممنـوع
است .با تدبر در قرآن روشن میشود که خدا در قرآن ،قصد اجمال و ابهامگـویی نداشـته و
قرآن را -که کتا هدایت است  -در راستای تبیین مراد خویش نازل کرده است.
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آقامجتبی قزوینی تأویل ظهورات را مخـالف حکـم عقـل ،فطـرت و ظلـم بـر صـاح
شریعت می داند و معتقد است تأویل کنندگان در حقیقت منکـر قـرآن هسـتند .در بـاور وی
جواز تأویل به منزله جهل و عجـز خـدا و معصـومان (ع) اسـت ،چراکـه آنـان توانـایی بیـان
مقصود خویش را نداشته و انسان با تأویل این وظیفه را عهدهدار میشود .همچنین تأویل در
حقیقت تفسیر به رأی است که بطالن آن روشن است( .همان :ص 48؛ حکیمی :1383 ،ص
)80-79
شیخمجتبی قزوینی افزون بر نقد نظری معتقـد اسـت جـواز تأویـل ،لـوازم بـاطلی نظیـر
ایجاد اختالفات فراوان در پی دارد ،چراکه افراد بسیاری با گـرایشهـای مختلـف ،آیـات و
روایات را تبیین و تفسیر میکنند .اگر هر یک با سـبک و قرائـت خـاص خـود ایـن کـار را
انجام دهند ،هر و مر و اختالف در فهـم آیـات و روایـات صـورت مـیگیـرد ،ازایـنرو
حکم به بطالن تأویل دادهاند( .قزوینی ،بی تا  :ص  136و )145
تحلیل و بررسی

دو گام نخست تبیین شده (صـدور و داللـت روایـات) مـورد اتفـاق و پـریرش عمـوم
دینپژوهان عقلی و نقلی است؛ (البته تبیین تفکیکیان دارای ابهاماتی اسـت کـه در ادامـه بـه
آنها اشاره می شود ).اما گام سوم (منع تأویل ظهورات) ناتمام بـوده و اصـحا تفکیـک بـا
تبیین ناصحیح از این مطل

و ارائه رهیافت ناصوا از آن ،موج

ایجاد شبهاتی شدهاند.

اصحا تفکیـک و آقـامجتبـیقزوینـی چنـان سـخن مـیگوینـد کـه گویـا فالسـفه و
متکلمان آیات و روایات را معتبر ندانسته و برای دینپژوهی فقط بـه عقـل و فلسـفه مراجعـه
می کنند .درحالی که طبق نظر حکمـا و متکلمـان عقلـی ،معرفـت دینـی در صـورتی محقـق
میشود که دینپژوه با کنار یکدیگر قرار دادن اسبا مختلف معرفتی در صـدد کسـ

آن

باشد .عقل و نقل عمده ابزار کشف واقع و دین هستند که علوم عقلی عهدهدار بُعد عقالنـی
و علوم نقلی عهدهدار بُعد نقلی آن هستند .پس از به نتیجه رسیدن هـر دو گـروه ،دیـنپـژوه
نتای را کنار یکدیگر قرار داده و با ارزیابی میان آن دو ،یک نتیجه استخرا خواهـد کـرد،
بنابراین فیلسوف اگرچه در فلسفه و بررسی عقالنی از غیـر عقـل بهـره نمـیبـرد؛ امـا نتیجـه
فلسفه را دین ندانسته و پس از ارزیابی با ادله نقلی ،حکم به دینی بودن یـک نتیجـه خواهـد
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داد .اینک به برخی ایرادات تفکیکیان اشاره میشود.
أ .خلط وحی و نقل :اصحا تفکیک و شیخمجتبیقزوینی به سب

خلط میان وحـی و

نقل گمان بردهاند که نقل همچون وحی مصون از خطـا و بـیاخـتالف اسـت .درحـالی کـه
علوم نقلی دارای اختالفات فراوانی و مفاد بیشتر آنها غیر یقینی است .توضـیح ایـن مطلـ
در بررسی مبنای پیشین بیان شد و از تکرار پرهیز میشود.
 .عدم اعتبار خبر واحد در اعتقـادات :دیـن دارای دو سـنخ گـزارههـای اعتقـادی و
عملی است .با توجه به اعتبار ذاتی قطع و عدم اعتبار ظنون ،بایسـته اسـت انسـان در معرفـت
دین و گزاره های آن ،از دانش یقینی و قطعی بهـره گیـرد .بـا ایـن وجـود ،در فـروع دیـن و
گزارههای عملی به سب

قلّت ادله یقینی ،در صورت اکتفا بر آنها انسداد معرفتی حاصل و

انسان در مقام عمل بدون حکم خواهد ماند .برای رفع این مشکل ،در گزارههـای عملـی بـا
رخصت خدا و حکم انوی میتوان از ظن معتبر و خبر واحد بهره برد .مجوز ایـن رخصـت
به فروع دین اختصاص داشته و به اصـول دیـن و اعتقـادات سـرایت نمـیکنـد ،بنـابراین در
مباحث اعتقادی دین ،نمیتوان از ادله نقلی ظنی مثل خبر واحد بهره برد .بـاری در صـورت
حصر منبع معرفت به خبر واحد ،میتوان از آن به عنوان شاهد و ممید بهره برد.
 .خلط میان تأویل و تفسـیر عقالنـی :تفکیکیـان و شـیخمجتبـیقزوینـی میـان تأویـل
مضموم و تفسیر به رأی و تفسیر عقالنی دچار خلط شدهاند .آنان برای ا بات ظـاهرگرایی و
منع تفسیر عقالنی ،به نقد تفسیر به رأی و تأویل مضموم پرداختهاند .این درحـالی اسـت کـه
باید تفسیر عقالنی را مورد انتقاد قرار میداند .توضیح آنکه ،تفسیر به رأی و تأویل مضـموم
که در آن سالیق شخصی بر متن تحمیل شده و فاقد ضـوابط تفسـیری اسـت غیـر از تفسـیر
عقالنی است که دارای معیـار معتبـر بـوده و ذرّهای سـلیقه شخصـی در آن نیسـت .حکمـا و
متکلمان عقل محور نیز بر ممنوعیت تفسیر به رأی اعتراف دارند؛ لیکن بر تفسیر عقالنی که
از آن در دانش تفسیر به «تفسیر قرآن به عقل» یاد میشود باور دارند .همانگونه کـه تفسـیر
«قرآن به قرآن» و «قرآن به روایات» دارای ضابطه و قوانینی است ،تفسیر عقالنـی نیـز دارای
قوانین و ضابطه است .به دیگر سخن ،تأویل دارای دو معنای مضموم و ممدوح است .تأویل
مضموم به معنای تفسیر به رأی و تأویل ممدوح به معنای تفسیر صـحیح و ضـابطهمنـد متـون
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دینی است .تفکیکیان با نقد تأویـل مضـموم در صـدد رد تأویـل ممـدوح و تفسـیر عقالنـی
هستند .حاصل آنکه ،نقد تفسیر به رأی موج

ا بات ظاهرگرایی نمـیشـود ،چراکـه تفسـیر

عقالنی نیز همین ادعا را دارد.
د .استفاده از تأویل توسط آقا مجتبیقزوینی :اگرچه شیخمجتبیقزوینی بـر منـع تأویـل
تأکید دارد؛ لیکن در برخی موارد تأویل را ضـروری مـیداد .او بـاور دارد کـه بـا توجـه بـه
اسرار و بطون مختلف قـرآن کـریم در برخـی مـوارد بایـد از طریـق وحـی (دیگـر آیـات و
روایات) تأویل صورت پریرد .برای نمونه ،وی تأویل عقالنی را ممنوع و تأویـل وحیـانی را
ضروری دانسته است( .قزوینی :1393 ،ص )48
این سخن آقامجتبیقزوینی به نوعی عق
این عق

نشینی از موضع منع تأویـل اسـت .بـا وجـود

نشینی ،ظاهرگرایی ابت نخواهد شد .افزون آنکـه ،معیـار صـحت تأویـل ،اعتبـار

روش و منبع آن است .با توجـه بـه آنکـه عقـل و روش عقلـی دارای اعتبـار ذاتـی و شـرعی
است ،پس تأویل عقلی نیز همانند تأویل وحیانی صحیح است .حاصـل آنکـه ،اگرچـه نقـل
یکی از راههای کس

معرفت دینی است؛ لیکن با مراجعه به آن روشن میشود که عقل نیـز

معتبر و مو ر در معرفت دینی است .رهیافت ظاهرگرایانه به اخبـار ،در حقیقـت مخالفـت بـا
ظواهر متون دینی است!
 .1.3تفکیک عقل فطری و بشری

یکی از مبانی معرفتشناختی نگرهتفکیک و آقـامجتبـیقزوینـی ،تفکیـک میـان عقـل
فطری و بشری است .از نظر تفکیکیان انسان دارای دو گونـه عقـل اسـت« .عقـل فطـری» یـا
«عقل الهی» موجودی نورانی 1و خار از حقیقت انسان است که توسط خدا آفریده شـده و
به اقتضای جود ،فضل ،کرم و عدل الهی به انسان اضافه شـده اسـت( .اصـفهانی :1385 ،ص
128؛ قزوینی :1393 ،ص  51و 381؛ مروارید1418 ،ق :ص  )39با توجه به فطری بودن این
عقل ،در نهان و نهاد تمامی انسانها (با تفاوت در کمیت و کیفیت) قرار دارد« .عقل بشـری»
 .مقصود از نورانی بودن برخی امور نظیر علم و عقل نزد تفکیکیان آن است که ایـن موجـودات اوال غیـر 1
مادیاند و انیا خود ظاهر بوده و مظهِر دیگران نیز هستند ،پس مراد از این نور ،نور عادی و مصطلح نیسـت.
نور عادی اگرچه مظهِر است؛ لیکن ظاهر نیست و با نور علم ظاهر میشود( .مروارید1418 ،ق :ص ).23
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یا «عقل فلسفی» ،قوّه ای در درون نفس است کـه بـه سـب ظلمـت و تـاریکی نفـس ،او نیـز
تاریک است .چنین عقلی دارای خطاهای بسیاری بوده که نمونـههـای آن در دانـش فلسـفه
قابل مشاهده است؛ به گونهای که حتـی یـک مسـأله بـدون اخـتالف در ایـن دانـش وجـود
ندارد( .قزوینی :1393 ،ص  39-37و )54-53
در باور تفکیکیان از میان این دو نوع عقل ،فقط عقل فطری مفید معرفت اسـت ،زیـرا
این عقل به سب
عقل بشری به سب

بداهت ،مفید یقین و به سب حکم بر اساس فطرت ،فاقـد اخـتالف اسـت.
استفاده از مقدمات غیر یقینـی ،بـدیهی نبـوده و منشـأ اختالفـات فـراوان

است( .اصفهانی :1385 ،ص 128؛ تهرانی :2 ،1333 ،ص 69؛ مروارید1418 ،ق :ص )39
با این وجود تفکیکیان بر عقل فطری متوقف نمانده و آن را پُلی برای رسیدن به نقل و
روش نقلی میدانند .توضیح آنکه ،عقل فطری امور را بـه صـورت مسـتقل و بـدون کمـک
شیء دیگر ادرا

میکند .این امور که از آنها به مستقالت عقلـی یـاد مـیشـود ،در میـان

تمام عقول مشتر

بوده و هیپ اختالف و خطایی در آن راه ندارد .شرع مقدس موید عقـل

فطری و مستقالت عقلی است؛ لیکن تعداد این ادراکات بسیار کـم و محـدود بـوده و عقـل
فطری توان در

تمام امور را ندارد .برای نمونـه ،معرفـت ذات و صـفات خـدا و همچنـین

افعال و رفتار مو ر در عالم آخرت در حیطه ادراکی عقل فطری و مسـتقالت عقلـی نیسـتند.
(قزوینی :1393 ،ص  41و  )53-52از آنجا که در این مـوارد فـراوان نمـیتـوان متوقـف و
ساکت ماند ،خدا با ارسال پیامبران ایـن امـور را روشـن کـرده و راه کمـال و معرفـت را بـه
انسان نشان میدهد( .مروارید1418 ،ق :ص )210
حاصل آنکه ،اگرچه عقل فطری مفید معرفت است؛ ولی به سب

قلّت مسائل ادراکـی

توان تشکیل یک روش معرفتی را نـدارد ،ازایـنرو اصـحا تفکیـک در عـین آنکـه یگانـه
طریق معرفت را روش نقلی با رهیافت ظاهرگرایی میدانند ،بر معدود ادراکات عقل فطـری
احترام گراشته و آنها را نه به عنوان یک روش معرفتی ،بلکه به صـورت تـک گـزارههـای
معتبر میپریرند.
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تحلیل و بررسی

در این مبنای معرفتشناختی نگرهتفکیک چند نکته قابل تأمل است.
أ .اعتباربخشی بی مر به عقل :اگرچه تفکیکیـان و آقـامجتبـیقزوینـی بـر اعتبـار عقـل
تاکید کردهاند؛ اما در عمل به آن بیتوجه بوده و با محدود سازی حیطه آن ،در حقیقت آن
را بیاعتبار دانسته و ظواهر ظنی را بر عقل قطعی مقدم میدارند ،پس اعتبـار عقـل نـزد ایـن
گروه ،صرف ادعایی است که هیپ مره عملی نداشته و صرفا برای جدایی و فاصـلهگیـری
از اخباریون است.
 .وجود معیـار اعتبـار عقـل فطـری در برهـان فلسـفی :اصـحا تفکیـک و بـه ویـژه
آقا مجتبی قزوینی عقل فطری را بر مستقالت عقلی تطبیـق کـرده و آن را بـه سـب

بـداهت،

معتبر دانستهاند .از آنجا که براهین فلسفی به بدیهی منتهی میشـوند ،بایـد حکـم بـه اعتبـار
آنها نیز کرد .به دیگر سخن استداللهای عقل بشری و فلسفی به سب

انتهای به گزارههای

بدیهی ،معتبر و یقینی هستند .برای نمونه ،اوّلین مسأله فلسفه (وجود موجود است ).بـدیهی و
قری ـ

بــه اوّلــی مــیباشــد( 1.صــدرالمتألّهین1981 ،م ،1 :ص35؛ همــو ،بــی تــا :ص 27؛

طباطبایی1416 ،ق :ص  )8که بقیه مسائل فلسفه بر این قضیه بدیهی استوار شدهاند.
 .تفکیک میان شیء و خودش :به نظر میرسـد تفکیـک میـان عقـل فطـری و عقـل
بشری ،تفکیک میان شیء و خودش اسـت! در حقیقـت انسـان دارای یـک عقـل اسـت کـه
برخــی از احکــام آن ضــروری و بــدیهی و برخــی از احکــام آن نظــری اســت کــه بــر پایــه
گزارههای بدیهی استوار شدهاند .این اختالف ،سـب

ایجـاد مراتـ

مختلـف عقـل و نـه دو

گونه عقل میشود .به دیگر سخن ،عقل فطری گزارههـای بـدیهی را ادرا
بشری یا فلسفی گزارههای نظری منتهی به بدیهی را ادرا

کـرده و عقـل

میکند.

د .عدم تبیین صحیح از چیستی روش الهی و بشری :اگرچـه تفکیکیـان از اعتبـار عقـل
الهی و فطری سخن به میان آورده و عقل بشری را نامعتبر قلمـداد مـیکننـد؛ لـیکن بـه نظـر

 .1قضیه بدیهی مانند «کل اعظم من الجزء» برهانپریر است؛ لیکن به دلیل بداهت بینیـاز از
برهان است .قضیه اوّلی مانند «استحاله اجتماع نقیضین» اصال برهانپریر نمیباشد.
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میرسد آنان توجهی به چیستی معنای الهی و بشری ندارنـد .بـرای نمونـه ،تفکیکیـان روش
«وحی و نبوت» را روشی الهی و مفید معرفت معرفـی کـردهانـد .اگـر مقصـود از ایـن روش
شنیدن سخن از لبان معصوم (ع) باشد ،چنین روشی در عصر حضور معصوم (ع) -چه رسـد
به زمان غیبت -بسیار سخت و ناممکن است ،زیرا مردم در نقا مختلف کره زمین زنـدگی
میکنند و بسیاری به معصوم دسترسی ندارند .ایـن برداشـت موجـ

انسـداد معرفـت دینـی

خواهد شد .اگر مقصود ،پریرش ظواهر سخنان معصومان (ع) و ادله نقلی باشد که از طریـق
گزاراشات تاریخی حاصل میشوند ،در این صورت روش بشری و نه الهی خواهد بود.
 .2مبانی هستیشناختی
یکی از مهمترین مبانی هر مکت
مکت

یا رویکرد فکری ،مبانی هستیشناختی است کـه آن

عالم هستی را چگونه میبیند؟ موجودات مختلف در پهنـه عـالم دارای چـه اوصـافی

هستند؟ رابطه میان آنها چگونه است؟ اصحا تفکیک نیز با توجه به مبانی معرفتشـناختی
خود ،به مطالعه عالم هستی پرداخته و مبانی هستیشناختی خود را ارائه مـیدهنـد .اینـک بـه
برخی از این مبانی اشاره شده و مورد ارزیابی قرار داده میشوند.
 .2.1انحصار مجردات در خدا و انوار

خدا مخلوقات را در درجات و مرات

مختلفی آفریده است .با توجه بـه ایـن اخـتالف

مرات  ،شیخمجتبیقزوینـی مخلوقـات را بـه سـه عـالم «انـوار»« ،حـروف و بسـائط اوّلیـه» و
«مرکبات و انواع مصنوعات محسوسه» تحلیل کرده است( .قزوینی :1393 ،ص )136
آقا مجتبی قزوینی تعریف دقیقی از این عوالم ارائه نـداده و بـه ذکـر اوصـافی از آنهـا
اکتفا کرده است .عالم مرکبات ،دنیای کنونی و امور محسوس و مورد مشاهده اسـت .عـالم
حروف ،عالمی است که منشأ پیدایش مرکبات میشود .حروف به خودی خود فاقد تحقـق
خارجی هستند و تحقق آنها به وجود مرک
گرفتن چند حرف ،مرک

است ،به گونهای که در صورت کنارهم قـرار

ایجاد میشود .عالم انوار شامل تمام امور مجرد و نورانی اسـت،

ازاینرو در مقابل عالم مرکبات قرار دارد.
طبق گزارش آقامجتبیقزوینی ،عالم مرکبات مادی و دو عالم حروف و انوار مجرد از
ماده هستند .عالم انوار مجرد تام و عالم حـروف مجـرد غیـر تـام اسـت .البتـه عـالم حـروف
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اگرچه مجرد است؛ ولی از آنجا که تحقق خارجی آن بـه مرکبـات اسـت و مرکبـات غیـر
مجردند ،پس در ظرف تحقق ،حرف مجرد وجود ندارد( .همـان :ص  )489بـر اسـاس ایـن
مبنای هستیشناختی ،افزون بر خدا که خالق عالم اسـت ،در میـان مخلوقـات فقـط مصـادیق
عالم انوار مجرد بوده و دیگر مخلوقات مادی هستند.
تحلیل و بررسی

بــا مطالعــه و دقــت در ایــن مبنــای تفکیکیــان و شــیخمجتبــیقزوینــی روشــن مــیشــود
تفکیکیان بر وجود مخلوقات مجرد باور دارند .آنان همانند فالسفه مجـردات را بـه دو قسـم
تام و غیر تام تحلیل میکنند .تفکیکیان عالم «انوار» را مجرد تام وعالم «حـروف» را مجـرد
غیر تام و حکما عالم «ملکوت» را مجـرد غیـر تـام و عـالم «جبـروت» را مجـرد تـام معرفـی
میکنند.
توضیح آنکه ،حکما عوالم هستی را به چهار عالم «ناسوت»« ،ملکـوت»« ،جبـروت» و
«الهوت» تقسیم کردهاند .مراد از عالم ناسوت -که از آن به عالم مُلک و عالم ماده نیز تعبیر
میشود -همین دنیاست .عالم ملکوت یا مثال عالمی است کـه فقـط مجـرد از مـاده اسـت و
عالم جبروت یا عقل مجرد از ماده و صورت میباشد .عالم الهوت نیـز مخـتص پروردگـار
است و هیپ مخلوقی بدان راه ندارد( .جوادی آملی :1383 ،ص ).84
به نظر میرسد تقسیم عالم هستی نزد تفکیکیان و همچنین اوصاف آنان بسیار نزدیـک
به تحلیل حکماست .عالم ناسوت و عالم مرکبات بـر دنیـا و عـالم مـاده اشـاره دارنـد .عـالم
مل کوت و حروف بر مخلوقات مجرد غیر تـام و عـالم جبـروت و انـوار بـر مخلوقـات تـام و
محض اشاره دارند .البته با دقت در عبارات تفکیکیان میتوان دو نکته را در نقد آنـان ارائـه
داد که سب

شده تا این مبنای هستیشناختی آنان تام نباشد.

أ .ابهام در حقیقت عـالم حـروف :آقـامجتبـیقزوینـی یکـی از عـوالم هسـتی را ،عـالم
حروف معرفی کرده است .این عالم به خودی خـود فاقـد تحقـق خـارجی اسـت و فقـط در
صورت کنارهم قرار گرفتن چند حرف و تشـکیل مرکـ
پیش از ترکی

مجرد غیر تـام بـوده و پـس از ترکیـ

دارای تحقـق مـیشـود .حـروف
مـادی مـیشـوند .ایـن تقریـر دارای

اشکاالتی است از جمله آن کـه ،حـروف پـیش از ترکیـ  ،موجـود هسـتند یـا معـدوم؟ در
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صورت معدوم بودن ،توجیحی برای ذکر آن در اقسام مخلوقات و موجودات نیست .فـر
وجود آن نیز با عدم تحقق سازگاری ندارد ،چراکه موجود فاقد تحقـق قابـل تصـور نیسـت.
اشکال دیگر آنکه ،ترکی

وصف عالم ماده و نه مجردات است ،بنابراین ترکی

(حروف) فاقد معناست .تعج

برانگیزتر آنکه ،از ترکیـ

مادی (مرک ) حاصل می شود! به سب

مجـردات

مجـردات (حـروف) ،موجـودی

روشن نبودن حقیقت ایـن عـالم ،تفکیکیـان نیـز در

تبیین آن دچار مشکل شده و نتوانستهاند این عالم را معرفی کنند و بـه ذکـر اوصـافی بسـنده
کردهاند.
 .اشتباه در تعیین مصداق :تفکیکیان اگرچه عالم انوار را مجرد تـام معرفـی کردنـد؛
لیکن در تعیین مصـادیق آن محـدودیتهـای بسـیاری اعمـال کـردهانـد کـه سـب

شـده تـا

موجودات خاص و کمی نظیر نور علم و قدرت از مصادیق این عالم باشند .در حالی که بـه
نظر میرسد موجودات بیشتری نظیر برخی از نفسها که به مرتبه تجرد عقلی نائل آمـدهانـد
و همچنین برخی فرشتگان از مصادیق مجردات تام هستند.
 .2.2تقسیم مخلوقات به انوار و اشباح

تفکیکیان افزون بر تقسیم یاد شده ،مخلوقات را به دو قسـم «انـوار» و «اشـباح» تقسـیم
میکنند( .اصفهانی :1385 ،ص 76؛ قزوینی :1393 ،ص 509-508؛ مرواریـد1418 ،ق :ص
 )20منشأ این تقسیم ،ادله نقلی و ظواهر روایات دال بر این دو عالم است (کلینـی1407 ،ق،
 :1ص  )442که تفکیکیان به تواتر آن ها باور دارند( .اصفهانی :1385 ،ص 53؛ مروارید،
1418ق :ص  )220-218در این دسته از روایـات ،حقیقـت برخـی مخلوقـات نـور و برخـی
سایه و شبح نور معرفی شده است.
همان گونه که یـاد شـد ،در میـان مخلوقـات دو عـالم انـوار و حـروف مجـرّد و عـالم
مرکّبات غیر مجرّد هستند« .اشباح» از مصادیق عالم انوار (به سب
حروف (به سب

تقابل نور و شبح) و عـالم

عـدم تحقـق خـارجی حـروف) نیسـتند ،ازایـنرو مصـداق عـالم مرکّبـات

خواهند بـود( .اصـفهانی :1385 ،ص 81؛ قزوینـی :1393 ،ص 110؛ مرواریـد1418 ،ق :ص
)218-217
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تحلیل و بررسی

به نظر میآید بتوان در تفسیر حصرگرایانه شبح به مادیت تأمل داشت .اصل تقسیم یاد
شده ،مورد پریرش بیشتر علو م مانند فلسـفه و عرفـان اسـت؛ امـا در کیفیـت وجـود انـوار و
اشباح با نگرهتفکیک دارای اختالفاند .به نظر مـیرسـد اطـالق شـبح بـر یـک موجـود در
روایات ،به معنای مادی بودن آن موجود نیست ،بلکه فقط بر عـدم تجـرد عقلـی آن داللـت
دارد .برای نمونه ،اطالق شبح به نفس در روایات ،بدان معناست که نفـس بـه مرحلـه تجـرد
عقلی نائل نیامده است ،نه آنکه نفس موجودی مادی است.
به دیگر سخن ،اصحا تفکیک در صدد ا بات تالزم میان شـبح بـودن یـک وجـود و
مادیت و جسمانیت آن هستند .درحالی که به نظر مـیرسـد چنـین تالزمـی در کـار نیسـت،
چراکه در صورتی این تالزم برقرار میشود که شـبح بـودن وصـف اختصاصـی عـالم مـاده
باشد؛ درحالی که افزون بر عالم ماده و اجسام طبیعی ،عالم مثال و اجسام مثالی نیز بـه سـب
داشتن صورت میتوانند از مصادیق اشباح باشند.
 .2.3توصیف جسم به لطیف و کثیف

جسم که از مصادیق عالم مرکبات است را میتـوان بـه «لطیـف» و «کثیـف» توصـیف
کرد .عالم دارای سه گونه و سنخ موجودات است (موجودات مادی ،موجودات مجرد غیـر
تام و موجودات مجرد تام) که عوالم سهگانه یاد شـده حـاکی از آنهـا هسـتند .موجـودات
مادی مرک

از صورت و ماده هستند .در صورتی که ماده آنان لطیـف و فاقـد سـایه باشـد،

بدان جسم لطیف و در صورتی که ماده آن کثیف و دارای سایه باشـد بـه آن جسـم کثیـف
اطالق میشود .قال

آ ار و خصائصی که آدمی از امور طبیعی مـیدانـد ،مربـو بـه جسـم

کثیف است .جسم لطیف علیرقم مادیت و جسمانیت ،فاقد آ ار و خصائص طبیعـی و مـورد
اطالع انسان است .آ ار و خصائص جسم لطیف توسط انسان کشف نشده و از آن بیاطـالع
است ،ازاینرو جسم لطیف دارای آ اری عجی

و متفاوت از جسم کثیف اسـت( .قزوینـی،

 :1393ص )551-550
البته اگرچه آ ار این دو نحـو وجـودِ جسـمانی ،متفـاوت اسـت؛ ولـی -همانگونـه کـه
گرشت -مقسَم هر دو عالم ماده و مرکبات است ،ازاینرو آ ار هر دو از یک سنخ و مـادی
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است( .همان :ص  114و 495؛ مروارید1418 ،ق)218 :
گفتنی است ،آقامجتبیقزوینی به ماهیت و چیستی این دو قسم از اجسام اشـاره نکـرده
و به صرف تفکیک و مغایرت این دو بسنده کرده است .اشترا

جسم کثیف و لطیـف در

مادیت و جسمانیت و افتراقشان در آ ار و اوصاف آن دو است( .قزوینی :1393 ،ص  112و
)114
تحلیل و بررسی

همانگونه که بیان شد جسم کثیف دارای سایه و جسم لطیـف فاقـد سـایه اسـت .البتـه
میتوان گفت مراد از جسم کثیف یا جسم فیزیکی مجموعـهای اسـت کـه از اجـرام متعـدد
تشکیل شده و فاصله ذرات تشکیل دهنده آن از یکدیگر ابت و نامتغیر باشد .بـرای نمونـه،
سنگ جسم کثیف است ،زیرا اجزاء تشکیل دهنده آن ابت اسـت .جسـم لطیـف یـا جسـم
بخاری نیز مجموعهای است که فاصـله ذرات تشـکیل دهنـده آن از یکـدیگر متغیـر باشـد.
برای نمونه ،هوا جسم لطیف است ،زیرا اجزاء تشکیل دهنـده آن بـا افـزایش و کـاهش دمـا
تغییر میکند( .سهروردی :2 ،1375 ،ص  78و ).268
اصل توصیف یـاد شـده ،امـری تکـوینی و مـورد پـریرش اسـت .اجسـام دارای تنـوع
بسیاری هستند که هر یک دارای خصیصه خود هستند .عناصر تشکیل دهنده برخـی اجسـام
ابت و برخی دیگر متغیر هستند؛ اما این به معنای آن نیست که اوصاف و ویژگیهای جسم
لطیف خار از دسترس بشر هستند و انسان هیپ گاه به آنها دست نمییابد .همانگونـه کـه
انسان در دانش شیمی و فیزیک به برخی از خصائص اجسام کثیف دست مییابد و از آنها
در زندگانی خویش بهره میبرد ،در دیگر دانشها نظیر مخابرات اموا غیر محسوس مورد
مطاله قرار گرفتـه و بـا دسـتیـابی بـه اوصـاف و ویژگـی آنهـا امـوا مـاهوارههـا ،تلفـن،
تلویزیون ،رادیو و  ...را در فرکانسهای مشخص صادر میکنند .به طور حتم ایـن امـوا از
مصادیق جسم لطیف است که انسان به اوصاف آنها دست یافته است ،بنابراین ادعای عـدم
شناخت انسان بر اوصاف این اجسام ،ادعایی صحیحی نیست.
افزون آن که ،آ ار ایـن اجسـام عجیـ

و خـارق عـادت نیسـتند .هـر موجـودی دارای

ویژگیهای مخصوص اسـت کـه دیگـر موجـودات فاقـد آنانـد .ایـن دلیـل نمـیشـود کـه
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خصائص اجسام لطیف غیر عادی و عجی

معرفی شوند .این آ ار در میان انواع خود عـادی

و معقول هستند و چنانکه بیان شد ،انسان به برخی از این آ ار دست یافته است.
حاصل آنکه ،ابهام و عدم تصور صحیح از انواع جسم سب

عدم تبیین صحیح از این

دو شـده و حتـی موجـ تنـاقض گـویی در میـان تفکیکیـان نیـز شـده اسـت .بـرای نمونـه،
شیخمجتبیقزوینی در پاسخ به این سمال که حقیقت نفس چیست ،بـه دوگونـه سـخن گفتـه
است .ایشان در تقابل با مادیانگاران ،به صراحت مادیت نفس را انکـار و آن را غیـر مـادی
معرفی کرده و مینویسد« :در این بحث کافی است که بر خواننده روشن سازیم کـه نفـس،
غیر از ماده و آ ار اوست و انسان جز بدن جسمانی ،دارای حقیقت دیگری است که از سنخ
ماده نیست که ما آن را روح یا نفس مینامیم( ».قزوینی :1393 ،ص )98
وی بر سخنان خویش پایبنـد نمانـده و در مـوارد متعـددی از جسـمانیت نفـس سـخن
میگوید .برای نمونه ،وی مدعی شده اسـت« :اگـر در روایـات فرمودنـد کـه روح جسـمی
است لطیف و رقیق و شفاف و حقیقت آن ظل است در عـالم اظلـه و اشـباح و ذر اسـت در
عالم ذر و روح است به اعتبار جسمیت و لطافت ،چنانکه خواهد آمـد ،پـریرفتن آن مـانع و
اشکالی ندارد( ».همان :ص )111-110
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نتیجهگیری
نگرهتفکیک و آقامجتبیقزوینی که با کنار نهادن عقل بشری ،دینپژوهـی را منحصـر
در روش نقلی میدانند ،دارای مبانی و پیش فر

های مختلفی هستند .البته پیروان این نگره

از تبیین مبانی خود به صورت مستقل سرباز زده -که غالبا در مقدمـه و ابتـدای هـر تحقیقـی
بدان اشاره میشود -و به تبیین آنها نپرداختهاند .در این تحقیـق ضـمن اشـاره بـه مبـانی ایـن
نگره در قال

«مبانی معرفت شناسـی و روششناسـی» بـا اقسـام «نقـل یگانـه طریـق معرفـت

دینی»« ،رهیافت ظاهرگرایانـه از نقـل» و «تفکیـک عقـل فطـری و بشـری» و «مبـانی هسـتی
شناختی» با اقسام «انحصار مجردات در خدا و انوار»« ،تقسیم مخلوقات بـه انـوار و اشـباح» و
«توصیف جسم به لطیف و کثیف» به تحلیـل و بررسـی انتقـادی ایـن مبـانی پرداختـه شـد و
مشخص گردید که این نگره بر مبانی ضعیفی استوار شده است.
براینپایه ،نگره تفکیک که اخیرا در تالش است تا خود را مکت

فکری معرفی کنـد،

فاقد مبـانی مسـتحکم اسـت .مشـکل نگـره تفکیـک ،محـدود بـر تمسـک بـه برخـی ادلـه و
بیتوجهی به دیگر ادله نبوده و از پایه و اساس دارای مشکل است .سستی این مبانی و پـیش
فر

ها ،بر ضعف اصل این نگره داللت دارد ،ازاینرو بهتر است برای توصیف ایـن گـروه

از واژه «نگرهتفکیک» و نه «مکت تفکیک» بهره برد.
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 .13صدراامتأا ّهزن ،متمد بن ابراهزم زرازی (1981م) ،ااتکمة اامتیاازة فی اَلسفار اایقلزاة
اَلربیة ،دارادزاء ااتراث ،بزروت.
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( --------------------------.14بی تا) ،ااتا زة علای ااهزاات ااشافاء ،انتشاارات
بزدار ،قم.
 .15طباطبایی ،متمد دسزن (1416ه) ،نهایة ااتکمة ،حماعة اامدرسزن في ااتاوزة اایلمزاة
بقم ،قم.
 .16عاملی ،دسن بن زین اادین (1418ه) ،میاام ااادین و ماالل اامجتهادین ،موسساة اافقاه
الطباعة و اانشر ،قم.
 .17قمی ،ابوااقاسم بن متمد دسان (1378ه) ،قاوانزن اَلصاول ،مکتباة اایلمزاة اإلساالمزة،
تهران.
 .18کلزنی ،متمد بن ییقوب (1407ه) ،ااکافی ،دار ااکتب اإلسالمزة ،تهران.
 .19متقق ثانی ،علی بن دسزن عاملی کرکی (1414ه) ،حام اامقاصد في ارح ااقواعاد،
مؤسسه آل اابزت (ع) ،قم.
 .20مروارید ،دسانیلی (1418ه) ،تنبزهاات داول اامبادَ و اامیااد ،آساتان قادس رضاوی،
مشهد.

