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تکملۀ کتابشناسى توصیـفى
مکتـب تفکیـک

چکیده :اهمیت و کاربرد کتابشناسی در پژوهش از مسائل مورد قبول همگان است؛ بطوریکه پس از انتخاب موضوع پژوهش ،اساسی ترین مسئله،
تکیه بر آثاری است که در آن زمینه نگاشته شده است .کتابشناسی مکتب تفکیک کتابی است که توسط هادی ربانی و انتشارات پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی به رشته طبع درآمده است و دربردارنده  906منبع در این حوزه موضوعی تا پایان سال  1388است .نوشتار حاضر تکمله ای بر این

منابع بوده که مشمول دامنه زمانی کتابشناسی می شد و بعد از آماده سازی کتاب برای نشر ،توسط نویسنده شناسایی شده اند .از این رو نویسنده
در نوشتار حاضر ،بعد از بیان مقدماتی پیرامون ضرورت تدوین کتابشناسی ،و بررسی موضوع مکتب تفکیک ،دامنه کار و روش تنظیم آن ،مشخصات

کتابشناختی هشتاد منبع را به همراه گزارشی از محتوای آن ها به ترتیب الفبای پدیدآورنده ارائه می نماید.

کلیدواژه  :کتابشناسی توصیفی ،مکتب تفکیک.

اشاره

آثاری اســت که دربارۀ آن موضوع نگاشته شده است .این آ گاهی افزون

به تازگی کتابی با عنوان «کتابشناسی مکتب تفکیک» از سوی نگارنده

بــر غنابخشــیدن بــه پژوهــش ،از به هرزرفتــن فرصتها و دو بــارهکاری نیز

و به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی انتشار یافته است .در این

پیشــگیری میکند .انگیزۀ تهیه این کتابشناســی ،گذشــته از اهمیتی

کتاب  906منبع اعم از کتاب مستقل ،کتاب مشتمل ،مقاله ،پایاننامه

کــه موضــوع کتابشناســی دارد ،شــمار آثــاری اســت که در ایــن زمینه،

و نسخۀ خطی نگاشتهشده از سوی موافقان و مخالفان مکتب تفکیک

بهویژه در چند سال اخیر انتشار یافته است.

تــا پایــان  ،1388در  492صفحــه و بــا قطــع وزیــری به صــورت توصیفی
معرفی شــده اســت .پس از آنکه کتاب در مراحل آمادهســازی برای نشــر
قرار گرفت و تا زمان انتشــار آن در پاییز  ،1392نویســنده به مآخذ دیگری
دســت یافــت .این منابــع مشــمول دامنۀ زمانیای میشــد که بــا عنوان
«تکمله کتابشناســی» در این نوشــتار ارائه میشود .در این تکمله هفتاد
منبــع دیگر شناســانده میشــود .پیش از معرفــی این منابــع ،به ضرورت
تدویــن کتابشناســی ،پیشــینه ،نامگــذاری و موضوع مکتــب تفکیک،
دامنۀ کار و روش تنظیم آن بهاجمال اشاره میکنیم.
اهمیــت کتابشناســی و کاربــرد آن در پژوهــش از مســائل مــورد قبــول
همــگان و از مقدمات هر پژوهشــی اســت .هیچ پژوهشــی بــدون تکیه بر
منابع و آثاری که در آن زمینه نگاشــته شــده به ســامان نخواهد رسید .از
همین رو پس از انتخاب موضوع پژوهش ،اساســیترین مســئله ،مراجعه
به منابع برای گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش است .هر پژوهشگری
بــرای بــه ســامان رســاندن پژوهش خــود ،نیازمنــد از نظــر گذرانــدن کلیه
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الف) پیشینه
خلوصگرایی در فهم دین 1،نظریهای نیســت کــه میرزا مهدی اصفهانی
(1365 - 1303ق) و شــاگردان وی آن را پای هگــذاری کــرده باشــند،

2

چنانکــه موافقت یا مخالفت با این موضوع اختصاص به جهان اســام
نیــز نــدارد؛ 3از ای ـنرو خلوصگرایــی در فهــم دیــن و مخالفــان ایــن روش
 .1فارغ از موافقت یا مخالفت با آن ،که این نوشــتار در مقام ورود بدان نیســت و به دلیل نیاز موضوع
کتابشناسی به طرح آن و تعیین دامنه کار ،بهاجمال بدان پرداخته میشود.
 .2نگاشتههایی با عنوان تهافت الفالسفة و تهافت تهافت الفالسفة که در طول تاریخ در این موضوع
نگاشته شده است ،حکایت از وجود نگرشهای فکری متفاوت دارد .ر.ک به :ابراهیمی دینانی،
غالمحسین؛ ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم؛ تهران :طرح نو 3 ،ج ،چ  .1379 ،1بخشهای
مختلفی از این مجموعه ســه جلدی به بررســی و نقد آرای مخالفان فلســفه در ســدههای پیشــین
پرداخته اســت .نیز ر.ک به :ســیدجاللالدین آشتیانی؛ نقدی بر تهافت الفالسفه غزالی ،چ  ،1قم:
مرکــز انتشــارات دفتر تبلیغات اســامی حــوزه علمیه .1378 ،مؤلــف در جانبداری از فلســفه ،به
نقد تهافت الفالســفه غزالی پرداخته اســت .گفتنی اســت که غزالی در کتابش با نگرش عرفانی،
فلســفه را نقد کرده اســت .نیز ر.ک به :محمدرضاحکیمی؛ مکتب تفکیک؛ چ  ،2تهران :دفتر نشــر
فرهنگ اسالمی ،1376 ،ص  .188 - 186مؤلف اگرچه نامگذاری «تفکیک» را جدید میداند،
ولی قدمت مکتب تفکیک و پیوستگی آن را به زمان نزول قرآن میرساند.
« .3چگونگــی ارتبــاط میــان دیــن و فلســفه و نوع پیوســتگی و همبســتگی آنها با یکدیگر ،از مســائل
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فکــری کــه معتقدنــد «قــرآن و عرفان و برهــان از هم جدایــی ندارند» 4،دو

اختالفی میان آنها مشاهده نمیکنند .گروه دوم بر این عقیدهاند

دیــدگاه متفــاوت در ایــن زمینه اســت .برخی عارفــان نیز بــه مخالفت با

کــه فلســفه مخالف ،و منافی دین اســت و هرگونــه هماهنگی و

فلسفه و تفکیک فلسفه و عرفان همت گماشتهاند.

5

ســازگاری را در میــان این دو جر یــان مردود میشــمارند و باالخره
گــروه ســوم راه وســط را انتخاب کــرده و معتقدنــد در برخی موارد

اســتاد مرتضی مطهری روشهای فکری در جهان اســام را به چهار گروه
تقســیم میکند :روش فلســفی اســتداللی ّ
مشائی ،روش فلســفی اشراق،

بیــن دیــن و فلســفه هماهنگــی وجــود دارد و از مســائل فلســفی
میتوان به نفع دیانت استفاده کرد.

9

روش سلوکی عرفانی و روش استداللی کالمی 6.وی میگوید:
عرفــا و همچنیــن متکلمیــن بــه هیــچ وجــه خــود را تابع فلســفه
ّ
 اعــم از اشــراق و مشــائی  -نمیدانســتهاند و در مقابــل آنهــاایســتادگیها بــه خــرج دادهانــد و تصادمهایــی میــان آنهــا و
فیلســوفان رخ داده است و همین تصادمها در سرنوشت فلسفه
اسالمی تأثیر بسزایی داشته است .عرفان و کالم عالوه بر آنکه از
طریق معارضه و تصادم به فلســفۀ اســامی تحرک بخشیدهاند،

افــزون بــر قدمتــی کــه ایــن نــوع نگــرش فکــری در تفکیــک دیــن بــا دیگــر
مشــربهای فکــری دارد ،در ســده اخیــر نیــز چنیــن نگرشــی ،جــز آنچــه
موضوع این کتابشناســی است وجود داشته است 10.البته چنانکه در
دامنــۀ کار توضیــح آن خواهد آمــد ،حتی این همزمانــی ،دلیل پرداختن
بــه همــه آثار خلوصگرایان در فهم دین نخواهد بود و این نوشــتار تنها به
آثاری میپردازد که ذیل تعریفی که خواهد آمد میگنجند.
برخی شــاعران نیز نگاه به این مســئله را از منظر خود دور نداشــتهاند .در

افقهای تازه نیز برای فیلســوفان گشــودهاند .بسیاری از مسائلی
که در فلســفه اسالمی مطرح استّ ،اولین بار بهوسیله متکلمان

ایــن میــان خاقانی شــروانی ( 520 - 595ق) از همه روش ـنتر و شــفافتر

و عرفا مطرح شــده اســت هر چنــد اظهار نظر فیلســوفان با اظهار

بدین موضوع اشــارت داشــته اســت .بــرای نمونــه ابیاتی از یــک قصیده
مشهور او چنین است:

نظر عرفا و متکلمان متفاوت است».

7

دکتــر غالمحســین ابراهیمــی دینانــی نیــز معتقد اســت انتقاد از فلســفه،

فلس ــفه در س ــخن میامیز ی ــد

مسئلهای نیست که امروز یا دیروز رخ داده باشد و این مسئله پیشینهای

وانگه ــی ن ــام آن ج ــدل منهی ــد

ممتــد و ماجرایی دراز دارد .وی میگوید« :منتقدان و ســتیزهگران جدی
ً
فلسفه غالبا در زمره یکی از سه طایفه قرار دارند .این سه طایفه به ترتیب

ُزح ـ ِـل زندق ــه ،جه ــان بگرف ــت
گ ــوش هم ــت بر ی ــن زح ــل منهی ــد

اهل ســلوک .3 . ...تحصلی مذهبان و کســانی که تنها به فضای علمی

مرک ــب دی ــن ک ــه زاده عرب اس ــت
ََ
داغ یونان ــش ب ــر کف ــل منهی ــد

عبارتنــد از .1 :مؤمنــان و معتقــدان بــه ادیــان .2 . ...بســیاری از عارفان و
و تجربی تکیه کرده.»...

8

قف ــل

اس ــطوره

ارس ــطو

را

همچنین وی درباره هماهنگی یا ناسازگاری دین و فلسفه معتقد است:

در احس ــن المل ــل منهی ــد
ب ــر ِ

اندیشــمندان اســامی در مــورد ایــن مســئله ،مواضــع مختلــف

نق ــش

را

اتخــاذ کــرده و در یــک تقســیمبندی کلی میتــوان آنان را به ســه

ب ــر ط ــراز بهی ــن حل ــل منهی ــد

گروه متمایز تقســیم کرد :گروه نخســت کســانی هســتند که دین

فلس ــفیَ ،م ــرد دی ــن مپندار ی ــد

و فلســفه را بــا یکدیگــر هماهنــگ و ســازگار دانســته و هیچگونــه
پرماجرا و چالشبرانگیز اســت که پیشــینهای بس دراز دارد .ســخنگفتن از اختالف و کشــمکش
میــان فلســفه و دیــن اگــر در مورد همــه ادیان جهــان در همه اعصار صادق نباشــد ،حداقــل درباره
ســه دین آســمانی ،یعنی آیین یهود و مســیحیت و اســام صادق اســت» .غالمحســین ابراهیمی
دینانی؛ نصیر الدین طوسی فیلسوف گفتوگو ،چ  ،1تهران :نشر کتاب هرمس ،1386 ،ص .143
 .4عنوان کتابی اســت از آیتاهّلل حســن حســنزاده آملی با این مشــخصات کتابشــناختی :قرآن و
عرفان و برهان از هم جدایی ندارند؛ چ  ،1تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1370 ،
 105ص.
 .5ر.ک بــه :ســهروردی ،شــهابالدین؛ رشــف النصائــح االیمانیــه فــی کشــف الفضائــح الیونانیه؛
ّ
ّ
ّ
ترجمــه معینالدیــن جمــال بن جاللالدین محمد مشــهور بــه معلم یزدی ،بــه تصحیح و توضیح
نجیب مایل هروی؛ چ  ،1تهران :چاپ نشر و بنیاد 522 ،1365 ،ص.
 .6ر.ک به :مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار ،چ  ،1تهران :صدرا ،چ  ،1371 ،1ج  ،5ص .149 - 147
 .7همان ،ص .148 - 147
 .8ر.ک به« :کدام عقل :گذری بر تاریخ ستیز با فلسفه»؛ خردنامۀ همشهری؛ ش  ،16تیر  ،1386ص .13
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فرس ــوده

فالط ــون

حی ــز را جف ــت س ــام ی ــل منهیـ ـد
چنین نمونههایی در متون کهن ادب فارســی فراوان اســت و شــبیه آن را
در آثار بزرگانی چون فردوسی 11هم میتوان یافت .البته همه آنان ،معنای
یکســانی از «دیــن خالــص» اراده نمیکردنــد؛ ا گــر چــه در خالصســازی
دین ،کمابیش اشتراک نظر داشتند.
 .9کلمه ،ش  ،11آبان  ،1373ص .66
هّلل الهاشــمی الخوئی؛ منهاج البراعة فی شــرح نهج البالغــة؛ چ  ،4تهران:
 .10ر.ک بــه :میــرزا حبیب ا 
مکتبــة االســامیة[ ،بیتــا] ،ج  ،13ص  417 - 132و ج  ،4ص  22 - 2و ر.ک بــه :عبدالحســین
أعلمی؛ کلمۀ سواءٌ :
نبذة من المباحث الفلسفیة والکالمیة قدیما و حدیثا ،تقدیم و اعداد؛ علی
صدرایی خویی؛ قم :مؤسسه فرهنگی سماء1423 ،ق 239 ،ص.
َ
دان بسیار گوی مپویم به راهی که گویی بپوی.
 .11ایا فلسفه ِ
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ب) نامگذاری

ناگفتــه نمانــد کــه خلوصگرایــی در فهــم دین به معنــای انکار فلســفه و
ّ
برهــان و بطــان کلــی ایــن دو مشــرب فکــری نیســت ،بلکــه مخالفت با

پــس از نســل نخســت شــاگردان مدرســۀ معارفی خراســان ،نســل جدید

برخــی گزارههــای ایــن دو اســت بنابرایــن خلوصگرایــی در فهــم دیــن را

ایــن جریــان فکری با واردکردن ایــن مباحث در عرصۀ عامتــری به ترویج

نمیتوان مخالفت با اســاس فلســفه یا عرفان دانســت .البته نظر کسانی

جدیتــر ایــن بحثها اهتمــام ورز یــده و آثار بســیاری پدیــد آوردهاند که

کــه در موافقــت یا مخالفت بــا این موضوع راه افــراط و تفریط پیمودهاند،

مشــخصات آنها در این کتابشناســی شناســانده خواهد شــد .یکی از

خارج از نگاه این نوشتار است.

شــاگردان برجســته این نســل ،اســتاد محمدرضــا حکیمی اســت که در
چند دهه اخیرّ ،
مروج این اندیشه بوده است .وی با انتخاب نام مکتب

در ســالهای اخیر اســتقبال فراوانی از طرح مکتب تفکیک شده است.
آثــار انتشــاریافته در ایــن زمینــه  -اعم از کتــاب ،مقالــه ،پایاننامه و- ...

تفکیک 14بر این اندیشه ،این مباحث را وارد فضای جدیدی کرد.

پــس از طــرح ایــن موضــوع از ســوی اســتاد محمدرضــا حکیمــی ،مؤیــد

اســتاد حکیمــی انتخــاب نــام تفکیــک را الهامگرفتــه از نام کتــاب بیان

ماننــد حقیر از طرح مکتــب تفکیک و خود تفکیک اســتقبال میکنند،

 14تصور برخی به اشتباه بر این است که نام مکتب تفکیک از زمان انتشار ویژهنامه کیهان فرهنگی
درباره مکتب تفکیک طرح شده است .یکی از منتقدان تفکیک میگوید :این واژه را نخستینبار
اســتاد محمدرضــا حکیمــی در کیهان فرهنگی ،ســال نهم ،اســفند  1371مطرح کــرد و در آنجا به
معرفــی اجمالــی این مکتب پرداخته» .حســین مظفری ،بنیان مرصوص :فلســفه اســامی از نگاه
مکتب تفکیک ،ص  .19او در چند صفحه بعد آورده اســت :مجله کیهان فرهنگی در اســفندماه
 1371مقالــهای مفصــل از آقــای محمدرضا حکیمی بــا نام مکتب تفکیک به چاپ رســاند و این
اسم از آن روزها بر سرزبانها افتاد»( .همان ،ص .)25
حــال آنکــه اســتاد محمدرضــا حکیمی تعبیــر مکتب تفکیــک را برای نخســتین بار در ســال 1343
شهــا در صفحــه  145بــهکار برده اســت( .ر.ک بــه :راه و خورشــیدیّ ،
محمد
در کتــاب ســرود جه 
ّ
عالمــه ّ
محمدرضــا حکیمــی ،ص  .)179همچنیــن
اســفندیاری ،اندیش ـهنامه و راهنامــه اســتاد
وی در آثــار دیگــر خود پس از تاریخ یادشــده نیز بدین مســئله اشــارت داشــته و وعــده داده بود تا در
مجموعــه آثــار دیگــر خود ،کتابــی با عنوان شــیخ مجتبی قزوینــی و مکتب تفکیــک تألیف کند؛
کاری که تاکنون به فرجام نرســیده اســت و به جای آن مقاله بلند وی در ویژهنامه تفکیک نشــریه
کیهان فرهنگی به چاپ رســید .این مقاله پس از بســط در ویژهنامه مجله تاریخ و فرهنگ معاصر
( )1373منتشر شد و بعد در قالب کتاب مکتب تفکیک انتشار یافت.
استاد محمدرضا حکیمی خود در اینباره میگوید« :واژه تفکیک را اینجانب از سالها پیش درباره
مکتب تفکیک پیشنهاد کردم و بهکار بردم و امروز اصطالح شده و معروف گشته است؛ چنانکه
بهتازگی برخی از نویســندگان و فاضالن و اســتادان ،در مجامع علمی و کالسهای دانشــگاهی و
درسهای حوزهای مطرح میکنند و بعضی از مورخان آن را بهکار بردهاند ،از جمله در مستدرکات
أعیان الشــیعة ،ج  ،3ص  185و شــرح حال شــیخ مجتبی قزوینی در مکتب تفکیک ،ص .159
همچنین در یادداشــت ناشــر کتاب یکی از ناقدان دیگر مکتب تفکیک که بهتازگی انتشــار یافته،
چنین آمده اســت« :این دیدگاه ،نامی بر خود نداشــت تا اینکه استاد ّ
محمدرضا حکیمی در سال
 1371در مجلــه کیهــان فرهنگــی (ســال نهم ،ش  )12برای نخســتین بار ،نام مکتــب تفکیک را بر
ایــن مشــرب نهاد و ســپس همیــن مقاله را با بســط و گســترش در کتابی به نام مکتــب تفکیک در
ّ
(محمدرضا ارشــادینیا ،از مدرســه معارف تــا انجمن حجتیه و
مجموعــه آثــار خود منتشــر کرد».
مکتــب تفکیــک ،ص  .)15در ادامــه همیــن یادداشــت ،بــر خالف آنچه گذشــت چنیــن میآید:
«استاد ّ
محمدرضا حکیمی پیش از انقالب مجموعه آثار ارزشمندی را سامان داد که ششمین اثر
مجموعــه را بــه مکتــب تفکیک اختصاص داده بود ،اما در آن زمان به این وعده وفا نکرد و با وجود
انتشــار آثــار بعــدی در اوایــل دهه  ،60جــای آن همچنان خالی بود .تــا اینکه ابتــدا در مجله کیهان
فرهنگــی ،طرحنامــه خــود را از نظریه تفکیک نگاشــت و ســپس کتــاب مکتب تفکیک را منتشــر
کرد»( .همان ،ص .)17
استاد حکیمی در آغاز مقاله خود در ویژهنامه کیهان فرهنگی چنین آورده است« :اینجانب از سالها
پیش در نوشــتههای خویش اصطالح مکتب تفکیک را درباره مبنای شــناختی و مکتب معارفی
خراســان پیشــنهاد کــرد ه و بــهکار بردهام و نوشــتن کتابــی را به نام «شــیخ مجتبی قزوینــی و مکتب
تفکیــک» وعــده دادهام .از ایــنرو کســانی چنــد ،از طــاب فاضــل حوز ههــا و دانشــجویان جویای
دانشــگاهها عالمان و اســتادان و ّ
مدرســان و دبیران و محققان ،بارها پیگیر این کتاب گشتهاند و بر
لزوم نوشتن آن و عمل به وعده یاد شده تأ کید کردهاند .من نیز همواره پاسخی دادهام و کارهای دیگر
و گرفتار یهــای دیگــر را یادآور شــده و گفتــهام که برای پرداختن به این کار  -بــا انگارهای که در نظر
اســت  -فرصتی نیافتهام و با اینکه هماره یادداش ـتهایی برای آن گردآوردهام و مأخذهایی در نظر
گرفتهام و سرفصلهایی برنهادهام ،لیکن برای تنظیم مطالب و تدوین مسائل کتاب یادشده ،وقتی
درخور بهدست نیاوردهام تا بتوان آن را بهصورتی سزاوار به انجام رسانید و این تکلیف علمی و دینی
بس گران را ادا کرد» .کیهان فرهنگی ،ش  ،12س  ،9اسفند  ،1371ص .6

ایــن مدعاســت .آیــتاهلل رضــا اســتادی معتقــد اســت« :اینکه کســانی
معنایش این نیست که هر چه مکتب معارفی خراسان گفته یا میگوید،
بیچونوچــرا بایــد پذیرفت ،بلکه مقصود این اســت کــه این روش و راه،
مســیر صحیحی اســت که باید دنبال شــود و مرزها روشــن گــردد .روش،
مورد قبول و پسند است و محتوای روش باید مورد تحقیق باشد».

12

ایــن کتابشناســی ،معرفی منابــع مرتبط با مدرســه معارفی خراســان را
برعهــده دارد .از ایــنرو بهاجمــال بــه نقــش میــرزای اصفهانــی ،پایهگذار
ایــن حرکــت اشــاره میکنیــم .میرزا مهــدی اصفهانــی پــس از هجرت به
مشــهد ،طبق معمول شــیوۀ حوزهها کار علمی خویش را در حوزۀ مشــهد
بــا درس خــارج فقه و اصــول آغاز کرد .با حضور فاضالن حوزۀ مشــهد در
درس وی ،بــر رونــق درس و بحث وی افزوده میشــود .میــرزای اصفهانی
در کنــار درسهــای خــارج ،به درسهای معــارف نیز میپــردازد و دروس
معارفی ایشــان ســالها ادامه مییابــد .وی در این درسها بــه بیان تمایز
معارف وحیانی و تفاوت آنها با مفاهیم و مصطلحات فلســفی و عرفانی
میپرداختــه اســت .در دوره  25ســالۀ ســکونت میــرزای اصفهانــی در
مشــهد (1340ق تــا 1365ق) ،عالمــان و طــاب بســیاری در مجالــس
اخالقــی و تربیتــی و معارفــی ایشــان حاضــر میشــدهاند .از ایــن رهگــذر
شــا گردان بسیاری در مدرســه معارفی خراسان پرورش یافتهاند که افزون
درسی
بر نوشــتهها و تقریرات دروس استاد ،خود صاحب تألیف و حوزه
ِ
13
تأثیرگذار شدهاند.
تاکنــون کتابهــا و تقریــرات درسهای میــرزای اصفهانی ،جــز تعدادی
انــدک ،بــه صــورت علمــی و تحقیقــی انتشــار نیافتــه اســت ،امــا نســل
نخســت شــا گردان وی ،افــزون بــر تدریــس درسهــای رایــج حوزههــا بــه
تدریس درسهای معارف نیز اهتمام داشتهاند .همچنین آثاری در این
حوزه پدید آوردهاند.

 .12رضا استادی؛ بیست مقاله؛ چ  ،1قم :دفتر انتشارات اسالمی ،1374 ،ص .25
 .13ر.ک به :محمدرضا حکیمی ،مکتب تفکیک ،ص .225 - 219
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تکملۀ کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک

کتابشنایسموضویع

الفرقــان ،نوشــته شــیخ مجتبی قزوینی اســتاد خــود میدانــد .وی انگیزۀ

معارفی خراســان اســت .این نظریه معتقد به خلوصگرایی در فهم دین

خود را از این نامگذاری چنین بیان میکند:

ـان موجــود در جهان
اســت .اصحــاب تفکیــک معتقدنــد فلســفه و عرفـ ِ

تصور بنده این است که واژۀ «تفکیک» ،رسانندۀ همه ابعاد این

اســام ،مخلوطی از دین و غیر دین اســت؛ از اینرو باید میان آنچه دین

منظور هســت؛ زیرا هنگامی که قرار باشــد سه مکتب شناختی

میگوید و آنچه فلســفه و عرفان ارائه میکند ،تفکیک قائل شــد .اســتاد

و معارفــی معروف (قرآن ،فلســفه ،عرفان) از یکدیگر جدا شــود،

محمدرضا حکیمی ،مکتب تفکیک را چنین تعریف میکند:

بایــد هــر یــک نیــز بهخوبــی شــناخته و تبییــن گــردد .پــس بیــان

مکتــب تفکیــک ،مکتــب جداســازی ســه راه و روش معرفــت
و ســه مکتب شــناختی اســت در تار یــخ شــناختها و ّ
تأمالت

معــارف قرآنــی در مکتــب تفکیــک ،جــزء عناصر اصلی اســت،
هّلل علیه)
بلکــه اصلیتریــن عنصــر اســت و اســتاد مــا (رضــوان ا 

و تفکــرات انســانی؛ یعنــی راه و روش قــرآن و راه و روش فلســفه و

دوره کتابــی را کــه در ایــن مقصود (از نوع «تألیــف عام» اهل این

راه و روش عرفــان .هــدف ایــن مکتب ،نابســازی و خالصمانی

مکتب) نوشــت بیــان الفرقان نامیــد ،به معنای تشــریح تفاوت

شناختهای قرآن و سرهفهمی این شناختها و معارف است،
ب ـهدور از تأمــل و َم ْزج با افــکار و ِن ْحلهها و برکنار از تفســیر به رأی

و تبییــن فــرق و فاصلــه میــان ســه مشــرب و مکتب معــروف .او
در بیــان الفرقــان نمیخواســت کتابــی فلســفی و عرفانی (حتی

فلســفی و عرفانی  -انتقادی) بنویسد و مطالب شفا و فتوحات
و اســفار را دوبــاره در کتــاب بیــاورد ،بلکــه در صدد بود تــا به قدر
ضــرورت به مطالب اشــاره کند و ســپس مبانی معــارف قرآنی را
تشــریح نمایــد و بدینگونــه نام مکتــب تفکیک از ّ
تدبــر تداعیگر
بیــان الفرقــان نیــز الهام گرفته اســت .به هــر حال ،غــرض از این
نامگــذاری یکــی این اســت که تعبیری روشــن و واژهای ســاده و
ّ
کوتــاه در دســترس باشــد ،واژهای که نیروی تذکــر و تداعی آن نیز
15
قوی باشد تا نیاز به تعبیرهای طوالنی نیفتد.
البتــه برخی اصحــاب تفکیک با نامگذاری «مکتب» بر این روش فکری

موافــق نبودهاند .یکی از مترجمان کتــاب تنبیهات حول المبدأ والمعاد
در پیشگفتار خود چنین آورده است« :این نامگذاری هر چند ّ
محسناتی
دارد ،امــا چنانکــه فرزانه ظریفــی فرمودند ،این ّ
توهــم را ایجاد میکند که
گویا این بزرگان مکتب جدیدی در معرفتشناسی اختراع کردند .آنگاه
ســؤال میشــود کــه چگونه در طول چهارده قرن گذشــته ایــن همه فقها و
علمــا متوجه این روش نشــده و نامی از مکتــب تفکیک نبردند .از اینرو
بهتر اســت نام ّ
خاصی بر این روش گذاشــته نشــود؛ زیــرا این همان روش
معرفتی انبیا و ائمه :اســت و ســخنی از خود ندارند و دیگران هستند که
16
نظر و سخن دیگری آوردهاند».

و تطبیــق تــا حقایق وحی و اصول علم صحیــح مصون ماند و با
فکر انسانی و ذوق بشری درنیامیزد و مشوب نگردد.
دادههای ِ

18

البته آنچه استاد حکیمی تاکنون دربارۀ مکتب تفکیک طرح کرده ،جز
کلیــات و اصول کلی نیســت« .ما تاکنون هر چه در بــارۀ مکتب تفکیک
ً
نوشــتهایم ،معرفیای بس اجمالی از طرح مســئله بوده اســت؛ مثال هیچ
جــا وارد نقــد ادلــۀ فلســفی نشــدهایم یــا بــه ادلــۀ اصــول یازدهگان ـهای کــه
صدرالمتألهیــن تقر یــر و تحر یــر کرده اســت و مورد نقد فنی عمیق شــیخ
استاد بود اشاره نکردهایم . ...اینجانب فرصت آن را ندارم که به مرحله
دوم تفکیک بپردازم و از الف تا یای فلســفه را از دیدگاه مســتقل علمی،
بــا کمکگرفتــن از آنچــه اســتادان بــزرگ فلســفه انتقــادی و اجتهادی...
19
آموختهام و هم نظرات خودم ،مورد بازنگری و نقد ّفنی قرار دهم.
اگرچــه اســتاد حکیمــی تاکنــون در حــد طــرح کلیــات مکتــب تفکیک
بســنده کرده اســت ،ولی برخی اصحاب تفکیک به تبیین مبانی خود و
نیز نقد باورهای فلسفی و عرفانی پرداختهاند.
برای روشنشدن دقیق محل نزاع خلوصگرایان در فهم دین با معتقدان
بــه جداییناپذیــری دین و فلســفه و عرفــان ،چهارده مســئله از مباحث
مهــم اختالفــی میان آنان را برگزیدهایم که بدانها اشــاره میکنیم .شــیخ
مجتبــی قزوینــی در مقدمــه جلد نخســت بیــان الفرقــان ،عناوین برخی

البته اســتاد محمدرضا حکیمی در توضیح این نامگذاری گفته است:

اختالفات اساسی را چنین برمیشمارد:

«اگر چه نامگذاری تفکیک و مکتب تفکیک تازه است ،لیکن واقعیت

« .1شــناختن خداونــد متعــال و اثبــات وجــود او امــری اســت نظــری و
محتــاج بــه اقامــۀ برهــان ،و برهــان متوقف اســت بــر تحقیــق و بحث در

تفکیک ،قدیمی و کهن است و تا صدر اسالم میرسد».

17

علت و معلول و ابطال تسلسل.

ج) موضوع
موضوع این کتابشناســی چنانکه گذشت ،مکتب تفکیک یا مدرسۀ
 .15محمدرضا حکیمی ،مکتب تفکیک ،ص .161 - 160
 .16میرزا حســنعلی مروارید؛ مبدأ و معاد در مکتب اهل بیت؛ ترجمۀ ابوالقاســم َت ْجری گلســتانی؛
چ  ،1قم :دار العلم ،1383 ،ص.18
 .17ر.ک به :محمدرضا حکیمی ،مکتب تفکیک ،ص .186

86

 .2توحید واجب الوجود متوقف است بر اثبات اصالة الوجود و تشکیک
در حقیقت وجود یا اقامۀ برهان ّ
تعین یا اثبات وحدت اطالق.
 .18همان ،ص .47 - 46
 .19محمدرضــا حکیمی؛ معاد جســمانی در حکمت متعالیــه؛ چ  ،1قم :دلیل ما ،1381 ،ص 324
.326 -
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کتابشنایسموضویع

تکملۀ کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک

 .3قــول بــه ثبــوت قدیــم بــا ذات خداونــد ،نــه در مرتبــه ذات ماننــد مثل

 .1آثــار مرتبــط با مدرســۀ معارفی خراســان ،اعــم از آثار میــرزای اصفهانی

افالطونیــه یــا قول به صورت زائــده بر ذات و قائمه به ذات و انحصار علم

که پایهگذار این مباحث بوده اســت و همچنین نگاشــتههای شــاگردان

خداونــد بــه کلیات یا قــول به اینکه علــم خداوند عبارت اســت از نفس

بیواســطه و باواسطه ایشان و نیز نوشــتههای کسانی که به گونهای متأثر

حضور موجودات نزد او بدون علم ســابق بر اشــیا یا قول به اینکه بســیط

از ایــن آثــار بودهانــد .ایــن منابــع هــم نگاشــتههایی را دربرمیگیــرد که به

الحقیقــة کل االشــیاء یــا علم اجمالی در عین کشــف تفصیلــی و امثال

حوزههای اختالفی تفکیکیان و مخالفان آنان پرداخته اســت ،همچون

اینها که عارفان قائل شدهاند.

مباحــث مرتبــط بــا مبــدأ و معــاد و هم نوشــتههایی کــه کمتر محــل نزاع
اســت ،ماننــد مقوالتی همچون نبوت و امامت یــا دیگر موضوعاتی که با

 .4توحید در افعال یعنی اسناد تمام افعال به خداوند به سلسله علت و
ّ
معلول ،بدون امکان تخلف حتی افعال بشــریه بالتبع و اســتناد شرور به

رویکرد و نگرش تفکیکی بدانها پرداخته شده است.

خداوند یا انکار شرور در عالم.

 .2منابعی که بهصراحت در نقد آثار شناساندهشده در بند یک نگارش

 .5اثبات لذائذ و آالم روحی که سبب آنها اخالق حسنه و رذیله است و

یافته است.

سبب آنها امور تکوینیه و اسبابی که منجر شوند به اسباب غیراختیاریه
که منتهی است به علم خداوند به ذات و نظام عالم.

حشــده در بند یک و دو اســت.
مباحث طر 
 .3آثاری که به نحوی ناظر بر
ِ

ایــن منابــع ممکن اســت بهصراحــت در نفی یــا اثبات مکتــب تفکیک

َ
 .6اثبات ِقدم اصول عالم حتی عناصر.

نباشــد ،بلکــه بــه گون ـهای ناظــر بــر موضوعهــای مطــرح در بند یــک و دو

ً
ً
 .7انحصار حوادث به حوادث یومیه ازال و ابدا که مســتند میباشــند به
اسباب تکوینی.

حشــده همپوشــانی دارد؛ از اینرو
اســت و از نظر زمانی نیز بر مباحث طر 
ممکن اســت منابعی در این کتابشناســی شناســانده شــده باشــد که
پدیدآورندگان آنان خود را نه حامی مکتب تفکیک بدانند و نه نافی آن،

 .8اثبات عدم امکان تغییر و ّ
تغیر در عالم و انکار بداء.
ُ
 .9انکار نسبت ُحسن و قبح در عالم به اراده و اختیار بشر.

ولــی بــه دلیل ارتبــاط موضوعی و زمانی با کتابشناســی حاضــر در این
مجموعه معرفی شدهاند.

 .10انکار معاد جسمانی.
 .11انکار نبوت به معنایی که در ادیان وارد شــده اســت و انکار مالئکه و
جبرئیل به معنایی که از مجاری وحی رسیده است.
 .12محدودشمردن علم و قدرت خداوند به امور و موجودات کائنه.
ّ
سنخیت بین واجب و ممکن.
 .13اثبات
 .14انکار خلود در عذاب.
بر ارباب فضل آشکار است که طریق انبیا و ثمرات آن ،مخالف و مباین
ً
بــا نتیجههای فوق میباشــد .از آنچه گذشــت اجماال آشــکار گردید که
ورود در طریــق دوم و ســوم [فلســفه و عرفــان] مأمون از خطا نبــوده ،بلکه
ّ
خطــای آن مســلم میباشــد و باید طریقــی را طی نمود که مأمــون از خطا
باشد و آن طریق انبیاء است ،چون سعادت بشر در پیروی از عقل مردم
میباشد و پیامبران عقل تمام مردماند».

20

د) دامنه کار
ایــن کتابشناســی معرفــی منابعی را در بــر میگیرد کــه از معیارهای زیر
برخوردار باشند:

 .1دامنه موضوع
از نظر شمول موضوعی این آثار شناسانده میشود:
 .20شــیخ مجتبــی قزوینــی؛ بیــان الفرقــان فــی توحیــد القــرآن ،مشــهد :شــرکت چاپخانــه خراســان،
1370ق ،ج  ،1ص .9 - 8
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کتابشنایسموضویع

 .4منابعــی کــه در مخالفــت بــا فلســفه و عرفــان یــا موافقت آن نگاشــته

منابــع نگاشت هشــده در بــارۀ موضــوع کتابشناســی را بشناســاند .امیــد

شده ،ولی از نظر زمانی بیارتباط با مدرسۀ معارفی خراسان یا ناقدان آن

اســت ایــن مجموعــه بتوانــد عالقهمندانــی را کــه در حــوزه موضــوع ایــن

باشــد ،از دایره شــمول این کتابشناسی خارج است؛ چرا که مخالفت
بــا فلســفه و عرفــان و ّادعای مغایــرت آن با قرآن و حدیــث ،همچنان که

کتابشناســی بــه مطالعــه یــا پژوهــش میپردازنــد ،یاری رســاند و بســتر

گذشــت بــه ســدههای پیشــین بــاز میگــردد و در طــول ایــن اعصــار ،آثار
فراوانی در اثبات و نفی این موضوع نگاشته شده است که به دلیل عدم
شــمول زمانــی با موضــوع کتابشناســی حاضــر بدانها پرداخته نشــده
است.
 .5مقالههــای نگاشتهشــده در معرفــی کتابهــای مرتبــط بــا موضــوع
تفکیک.

مناسبی را برای پژوهشهای آینده در این زمینه فراهم آورد.
در ادامــه تکملــۀ کتابشناســی یادشــده ارائــه میشــود .در ایــن تکملــه
مشخصات کتابشناختی هشتاد منبع به همراه گزارشی از محتوای آنها
به ترتیب الفبای پدیدآورنده میآید:

ابتهاج فرد ،معصومه
مکتــب تفکیــک ،خداشناســى ،اســماء و صفــات الهــى .پایاننامــه
کارشناســى ارشــد ،اســتاد راهنما :على ملکزاده ،اســتاد مشاور :مهدى

 .6نگاشــتههایی کــه به زندگانــی بزرگان و معتقدان روشفکری مدرســۀ

دهباشى ،دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد ،1384 ،رحلى.

معارفی خراسان پرداخته است.

ابک ،حمیدرضا

 .2دامنه منابع

« .2جــدال صدرایــی بــا مکتــب تفکیــک» .روزنامــۀ شــرق (یکشــنبه 30

این کتابشناســی هر نوع مأخذی اعم از کتاب (مســتقل یا مشــتمل)،

شهریور  ،)1382ص .14

نشــریه (ویژهنامــه یــا مقالــه) ،پایاننامــه ،آثــار چــاپ نشــده ،نســخههای
خطــی و آثــار مجــازی را در بر میگیرد .در بخــش روش تنظیم ،دربارۀ نوع
اطالعاتــی هر کــدام از منابع ارائهشــده و همچنین چگونگــی تنظیم این

ایــن نوشــتار ،گزارشــی اســت از کتــاب «آییــن اندیشــه :بررســی مبانــی
دیدگاههای مکتب تفکیک» ،تألیف سیدمحمد موسوی.

ارشادى نیا ،محمدرضا

اطالعات توضیحات الزم آورده شده است.

« . 3تفکیکگروى صدرا یا تفکیکنگرى به صدرا» .خردنامه صدرا ،ش

هـ) روش تنظیم
منابع معرفی شــده در این کتابشناســی براساس نام پدیدآورنده تنظیم

( 29پاییز  ،)1381ص .57 - 45

یافتــه اســت .نخســت نــام پدیدآورنده با قلمی ســیاه آورده میشــود و در

نشــر دوم :نامــه مفیــد ،ش  ،53س ( 12اردیبهشــت  ،)1385ص - 111

ذیل آن مشــخصات کتابشــناختی منابع ،متناســب با نوع مأخذ ارائه

.124

میگــردد .همچنیــن ســعی شــده گزارشــی از محتــوای منابع ارائه شــود.
ایــن گزارشهــا در منابــع اصلی و مهم مکتب تفکیک یا آثــار ناقدان آنها
کاملتر است.

استادی ،رضا
 .4نشــر پنجم« :مکتــب تفکیک» .مدارک نهجالبالغــه ،ج ،1قم :قدس،
 ،1383وزیری ،ص .416 - 403

نکتــۀ دیگــری که اشــاره بــدان در اینجــا ضــرورت دارد ،رعایت «اخالق
نقــد» 21اســت ،بهویژه در حــوزۀ موضوع این کتابشناســی که آمیخته با
مباحــث درون دینــی  -همچون مباحث مرتبط با مبدأ و معاد  -اســت.
از ایــنرو نســبت بیدینــی یــا جهل به موضوع از ســوی طرفیــن درگیر این

اسدى گرمارودى ،محمد
« . 5کســبى یا افاضهایبودن معرفت اهّلل» .اندیشــه نوین دینى ،ش ،17
س ( 5تابستان  )1388ص .112 - 87

مباحث به یکدیگر ،دور از روش علمی و اخالق نقد اســت و بدتر از آن،

در ایــن نوشــتار ســعى شــده تــا بــا دالیــل عقلــى و نقلــى ،اکتســابىبودن

آمیختن این مباحث با سیاست است .گرایشهای سیاسی و اجتماعی

معرفــت اهّلل و لــزوم آن اثبــات شــود و نظریه تنهــا افاضهاى بــودن معرفت

معتقــدان هــر یــک از طرفهــای درگیــر این مباحــث ،خــارج از مباحثی

نیــز نقــد گــردد .بخشــى از نوشــتار بر نقــد مقالــه «معرفــت و هدایت فعل

اســت کــه به حوزههای خلوصگرایی در فهم دیــن یا مخالفان این روش

خداســت» ،نوشــته محمد بیابانى اســکویى اســت که بــه عقیده مؤلف

فکری مرتبط میشود .توجه بدین نکته و رعایت آن در پژوهشهای آتی

مقاله ،معتقد به افاضلهاىبودن معرفت اهّلل است.

این حوزه ،میتواند نتایج پرثمر و آثار ماندگارتری بر جای گذارد.

افضلى ،على

نگارنده در این کتابشناســی کوشیده است بدون هرونه ارزشداوری،

« . 6پاســخ به اشــکاالت کالمى و فلسفى درباره عالم ذر» .فلسفه دین،

 .21دربارۀ آیین نقد ر.ک به :کتاب نقد و نقد کتاب ،چ  ،1تهران :خانه کتاب.1386 ،

ش  ،4س ( 6زمستان  ،)1388ص .111 - 85
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تکملۀ کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک

از ظاهــر آیــات و بــه ویــژه روایات اســامى بر مىآید کــه هر انســانى قبل از
تولــد از مــادر ،در «عالم ذر» وجود فردى حقیقى داشــته اســت .گروهى از
اندیشمندان مسلمان این برداشت از ظاهر آیات و روایات را نمىپذیرند
و هــر یک بــه گونهاى خاص ،این ظواهر را توجیه مىکنند و اشــکاالتى بر
آن برداشــت ظاهرى وارد مىسازند .این نوشــتار پارهاى از این اشکاالت

برنجکار ،رضا
« .12بداء» .موعود ،ش ( 73اسفند  ،)1385ص .41 - 38
حشــده در مقالــه عبارتند از :مفهوم بــداء ،دالیل عقلى بداء،
عناوین طر 
بداء و علم ازلى ،آثار آموزنده بداء ،اسباب بداء.

را طرح ساخته و به پاسخگویى از آنها مىپردازد.

برنجیان ،جالل

« .7قضا و قدر» .دانشــنامۀ امام علی (ع) .ج  ،2چ  ،1تهران :پژوهشــگاه
فرهنگ و اندیشۀ اسالمی ،ص  ،282 - 221وزیری.

« .13آیــتاهّلل میرزا مهدى اصفهانى و شــبهه اخبار ىگــرى» .نگاه ،ش 1
(آبان  ،)1387ص .55 - 7
این نوشــتار بررســى مشــى اعتقــادى میرزا مهــدى اصفهانــى را در این دو

الحیاة و گمشدههاى انسان
 .8روزنامه همشهرى .ش ( 2561چهارشنبه  23آبان  ،)1380ص .13
در ایــن نوشــتار بــه بهانــه انتشــار جلــد ششــم کتــاب «الحیــاة» تألیــف
محمدرضــا ،علــى و محمــد حکیمــى ،گزارشــى از اهــداف تألیــف ایــن
کتــاب ارائه شــده اســت .همچنین به برخــى از ویژگىهــاى کتاب آمده
است.

بــاب بــر عهــده دارد .1 :عقل در نظــرگاه میرزا مهــدى اصفهانى (حجیت
عقــل در حــوزه مباحث نظرى و اصول اعتقادى و حجیت عقل در حوزه
مباحث اصولى) .2 .نسبت عقل و شرع.
نویسنده پیش از ورود به بحث اصلى ،با طرح مباحثى در ذیل عنوان
«کلیات» ،نسبت اخبار ىگرى به میرزا مهدى اصفهانى را رد مىکند و با
برشمردن  24تفاوت میان اصولیان و اخباریان ،میرزا مهدى اصفهانى را

الحیاة و محمدرضا حکیمى
 . 9روزنامــه همشــهرى ،ش ( 3215سهشــنبه  13آبــان  ،)1382ص 21

اصولــى میداند .همچنین در ادامــه همین بخش ،به «حجیت عقل» از
دیدگاه اصولیان و اخباریان پرداخته است.

و .26

برنجکار ،رضا

گزارشــى اســت از محتواى کتــاب در «الحیاة» تألیــف محمدرضا ،على

« .14فطریبــودن دیــن در معــارف اعتقــادی» .مجموعــۀ مقــاالت بــه
مناســبت سال پیامبر اعظم (ص) ،گردآوری معاونت پژوهش و فناوری
پردیــس قم دانشــگاه تهــران ،چ  ،1تهران :فراندیــش ،1386 ،وزیری ،ص
.62 - 53

انتشار آثار استاد محمدرضا حکیمى در فضاى مجاز ى

ادعای این نوشتار آن است که اصول و مبانی اسالم در سه بعد اعتقاد،

و محمــد حکیمــى .نوشــتار گزارشــى اســت از کتــاب «الحیــاة» تألیــف
محمدرضــا ،على و محمد حکیمــى .همچنین به اهداف و ویژگىهاى
کتاب نیز اشاره شده است.
 .10بعثت ،ش  ،1384س ( 31نیمه دوم تیرماه و نیمه ّاول مرداد ،)1389

عمل و اخالق ،ریشــه در خلقت اولیۀ انســان دارد و فطری است .فطرت

ص .20

حالــت خاصــی از آغــاز را میرســاند و در امــوری بــه کار م ـیرود کــه در

نوشــتار گزارشــى اســت از این پایگاه که با تمرکز بر آثار منتشرشــده استاد

خلقت اولیۀ انسان وجود دارد و اکتسابی نیست.

محمدرضــا حکیمى آغاز به کار کرده و از بخشهاى گونا گونى برخوردار
اســت :دربــاره اســتاد کتابخانــه ،مقــاالت ،ایدههــا ،اخبــار ،اطالعیهها،
گالرى فیلم ،گالرى صوتو گالرى تصاویر.

باقى اصفهانى ،محمدرضا

ّ
 .11عنایــات حضرت مهدى (علیهالســام) به علما و طالب :ارشــادها،
تشــویقها ،فرمانها ،اخطارها ،بخش ـشها ،کمکهــا .ج  ،3قم :نصایح،
 ،1383وزیرى ،ص .171 - 169
در بخشــى از کتــاب با عنوان «هشــدار درباره طلب معــارف از غیر طریق
اهــل بیــت (علیهمالســام) در تشــریف آیــتاهّلل میــرزا مهــدى اصفهانــى
(قدسسره) ،به چگونگى تشرف میرزا مهدى اصفهانى اشاره رفته است.
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بیابانى اسکویى ،محمد
« .15معرفــت خــدا در روایات الکافى» :مجموعه مقاالت فارســى کنگره
بیــن المللــى ثفة االســام کلینى ،جلد چهــارم :مباحث فقــه الحدیثى،
چ  ،1قــم و تهــران :دارالحدیــث و ســازمان اوقــاف و امور خیر یــه،1387 ،
وزیرى ،ص .155 - 105
در ایــن نوشــتار اهمیــت معرفــت خــدا و را ههــاى کســب آن و همچنین
ابعاد این معرفت با اســتفاده از روایات کتاب «الکافى» و با نگاه مکتب
تفکیــک بررســى شــده اســت .مؤلــف نخســت بــه بیــان مفهــوم معرفت
و تفــاوت آن بــا علــم و آراى صاحبنظــران در ایــن زمینه مىپــردازد و در
ادامه ضمن دستهبندى روایات «الکافى» درباره «معرفت اهّلل» ،احادیث
واردشــده در این زمینه را شــرح مىکند .همچنین نقش عقل در معرفت

89

تکملۀ کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک

خداونــد ،جــواز یا عدم جواز تفکر در باب خداوند ،مســئله عقل و اثبات

کتابشنایسموضویع
گزارشی است کوتاه از زندگانی ،شاگردان و آثار.

خــدا و انعــکاس نظریــه کلینــى در اینبــاره ،بــه همــراه شــرح روایاتــى از
«الکافى» در این موضوعات از دیگر مندرجات این مقاله است.

چینىفروشان ،محمدحسین
 .21گوهرباران .چ  ،1تهران :کتاب نیســتان ،1388 ،وزیرى ،ص - 177

بنىهاشمى ،سیدمحمد

 179و ص .361 - 360

 .16پرتــو خــرد ،خالصــه کتــاب عقل :تحریــر درس گفتارهاى دکتر ســید
محمد بنى هاشــمى ،امیرمســعود جهانبینى ،چ  ،1تهــران :نبأ،1388 ،
وزیرى 224 ،ص.

در بخشــى از کتــاب ذیــل عنوان «چند حکایت» ،داســتان تشــرف میرزا
مهدى اصفهانى در مســجد ســهله را بیان مىدارد که سرآغاز رو ىآوردن
وى به اندیشه معارفى است.

بیدهندى ،محمد

حائرى ،على و همکاران

« .17آیا فلســفه حکیمان اســامى همان فلســفه یونانى اســت؟» .حوزه
اصفهان ،ش ( 8 - 7پاییزو زمستان  ،)1380ص .134 - 113

 ،1381وزیرى 362 ،ص ،صفحات پراکنده.

نشر دوم :خردنامه صدرا ،شماره ( 30زمستان  ،)1381ص .134 - 113

نوشــتار گزارشى اســت از زندگانى ،مراتب علمى و آثار عالمان تفکیکى

نویســنده در این نوشتار بر آن است تا نظرگاههاى مختلف درباره فلسفه
اســامى را بررســى و ســپس این ادعــا را تقویت نماید کــه واقعیتى تحت
عنوان فلســفه اســامى وجود دارد که از کندى و فارابى و ابنســینا شروع
شده و به دست شیخ اشراق و مالصدرا تکامل یافته و تا زمان حاضر نیز
اســتمرار یافته اســت و این ســخن درستى نیســت که گفته شود «فلسفه

 .22روز شــمار قمرى .چ  ،1قم :مرکز پژوهشهاى اســامى صدا و ســیما،

ذیــل بــه مناســبت ســالروز درگذشــت آنــان :میــرزا جــواد آقــا تهرانى ،ص
 ،83ســیدمومنى زرآبادى ،ص  ،92شــیخ هاشــم قزوینى ،ص  ،110میرزا
علىاکبــر نوقانــى ،ص  ،130علىاکبــر الهیــان تنکابنى ،ص  ،195شــیخ
علــى نمــازى ،ص  ،332مهــدى غــروى اصفهانــى ،ص  349و شــیخ
هاشم قزوینى ،ص .352

حسینىپور ،غالمرضا

اســامى همــان فلســفه یونانــى اســت» و یــا اینکــه «فلســفه اســامى بــه
ابنرشد ختم شده است».

« .23نقــدى بــر تفســیر اســتاد حکیمــى از معــاد جســمانى مالصــدرا».
روزنامه جام جم ( 9اسفند  ،)1385ص .11

پا کنیا ،عبدالکریم
« .18عنایــات امــام زمــان وظایف مبلغــان» .مبلغان ،ش ( 70شــهریور و

این نوشتار مرورى نقادانه بر کتاب «معاد جسمانى در حکمت متعالیه»

مهر  ،)1384ص .103 - 94

تألیف محمدرضا حکیمى دارد.

در بخشى از نوشتار با عنوان «کالم حیات بخش امام زمان علیهالسالم»،

حکیمى ،محمدرضا

به ماجراى رؤیت امام زمان (عج) از ســوى میرزا مهدى اصفهانى اشــاره

« .24ایمــان فیلســوفان» .کاشــان شــناخت ،ش ( 8 - 7پاییز و زمســتان

شده است.

 ،)1388ص .39 - 16

تعلق فلسفى و تعلق قرآنى

مؤلــف در این نوشــتار در پی آن اســت تا اثبات نمایــد که ترجمه و رواج

 .19روزنامه همشهرى ،ش ( 3115چهارشنبه  1مرداد  ،)1382ص .6
گزارشــى اســت از گفــت و گو با عبدالجــواد فالطورى .وى معتقد اســت
خلط دین و فلسفه ،نه به نفع فلسفه و نه به نفع دین بوده است .دین را
از دینبودنش انداخته و فلسفه را از تحرک و پویایىاش.

فلســفههاى مختلــف در جهــان اســام و در ســدههاى آغاز یــن تار یــخ
اســام ،ریشــه در احســاس عجــز بیگانــگان در برابــر فلســفه توحیــدى و
توحیــد قرآنــى و تالشــى هدفــدار بــراى ازکارانداختــن آثار حیــات بخش
آموزههــاى وحیانى اســام بود .مدعاى دیگر مؤلف این اســت که عموم
دانشــوران حــوزه علــوم معقــول در جهــان اســام ،نخســت مســلمانانى

تهرانى :آقا بزرگ

ســخت پایبنــد بــه اصــول و ارزشهــاى الهــى اســام بودهانــد و ســپس

 .20طبقات اعالم الشــیعة (نقباء البشــر فى القرن الرابع عشر) به کوشش

فیلســوف یــا متکلــم و ماننــد آن .بدیــن روى بــه اســتناد اعترافــات و

ســیدمحمدباقر طباطبایى بهبهانى ،چ  1تهران :مشــهد :کتابخانه ،موزه

توصیههــاى آنــان مىتــوان به این باور رســید کــه هیچ کــدام ایمان خود
را از فلســفههاى وارداتى نگرفتهاند و جز از رهگذر آنچه از قرآن و سـ ّـنت

رضوى ،1388 ،ج  ،5وزیرى.

آموختهاند ،به چیزى پایبندى نشــان ندادهاند.

و مرکز اســناد مجلس شــوراى اســامى و بنیاد پژوهشهاى آستان قدس
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« .25عالم ربانی سیدموسی زرآبادی» .حوزه ،ش ( 5پیاپی ،)53 :س 9
(آذر  -دی  ،)1371ص .96 - 86

رجایی ،غالمعلی (گردآورنده)
 .31برداشــتهایی از ســیرۀ امــام خمینی (س) :در عرصــۀ تعلیم ،تدریس
و مرجعیت .چ  ،1تهران :مؤسســۀ چاپ و نشــر عروج ،1379 ،وزیری ،ج
 ،5ص .35 - 31

این نوشتار گزارشی است از زندگانی ،مراتب علمی و اخالقی.

خدایار ى ،على نقى
« .26اعجــاز قــرآن /هدایتى و معارفــى» .دائرة المعارف قــرآن کریم ،مرکز
فرهنــگ و معــارف قــرآن ،چ  ،1قــم :مؤسســه بوســتان کتاب قــم،1385 ،
وزیرى ،ج  ،3ص .426 - 618
عناوین اصلى طرحشــده در نوشتار عبارتند از :اثبات وحیانىبودن قرآن
از راه مضامینــى هدایتــى و معرفتــى آن و بازتاب اعجــاز معارفى در کالم
اندیشمندان.

خسرو پناه ،عبدالحسین
 .27مســائل جدیــد کالمــى و فلســفه دیــن .چ  ،1قــم :مرکــز بیــن المللــى
ترجمه و نشر المصطفى  ،1388 ،وزیرى ،ج  ،3ص .56 - 55

در بخشــی از کتــاب بــا عنــوان «مشــکالت تدریس فلســفه و حکمت در
حــوزه» ،خاطراتــی بــه نقــل از علــی دوانــی در مخالفــت آیتاهلل حــاج آقا
حسین بروجردی با تدریس فلسفه در حوزه بیان شده است.

َ َ
رحیم پور ازغدى ،حیدر
 .32از «انجمــن پیــروان قــرآن» تــا «انجمــن حجتیــه» :گفتگــو بــا حیــدر
َ َ
رحی مپــور (ازغــدى) ،ســیر تحـ ّـول انجمنهــاى دینــى از شــهریور 1320
تاکنون .چ  ،1تهران :طرح فردا ،1388 ،رقعى  183ص.
حشــده در کتاب ،مر بــوط به فعالیتهاى مذهبى در شــهر
خاطــرات طر 
مشــهد اســت .به مناسبت از برخى اصحاب تفکیک و آراى آنان سخن
رفتــه اســت .پــارهاى از عناو یــن کتــاب چنین اســت :از کرامات اســتاد

مؤلــف در بخشــى از کتــاب در ذیــل عنوان «روششناســى مســئله»،

حاج شــیخ مجتبى قزوینى رحمهاهلل ،اســتاد حاج شیخ مجتبى قزوینى

بــه مســئلۀ مکتــب تفکیــک پرداختــه اســت .وى معتقــد اســت روش

و تجدیــد نظــرى رمــز آلــود ،اتحــاد و بیعــت تاریخــى حــاج شــیخ بــا امام

دینپژوهــى مکتب تفکیک ،یکى از فنىتریــن و با ارزشترین روشهاى

خمینى« ،تفکیک» تحجر نیست ،نه اصالة الوجود ،نه اصالة الماهیة و

دینپژوهى به ویژه در مسئله انتظار بشر از دین است ،ولى با این وجود،

خمینى «فلسفه زده» نبود.

دیدگاه اهل تفکیک خالى از نقد نیست.
« .28معرکه جریانهــا :جریانهاى دینپژوهى ایران معاصر» .زمانه ،ش

رکنىیزدى ،محمدمهدى
« .33آیــا دعــاى عرفه وحدت وجود را بیان مىکند؟» .مشــکوة ،ش 83

 ،65س ( 6بهمن  ،)1386ص .69 - 68

(تابستان  ،)1383ص .58 - 54

در بخشــى از ایــن نوشــتار با عنــوان «جریــان مکتب تفکیک» ،گزارشــى

ایــن نوشــتار نقــدى اســت بــه مقالــه «عرفــان سیدالشــهداء» ،نوشــته

کوتاه از اندیشههاى این مکتب ارائه کرده است.

محمدکاظــم فرقانــى .در مقالــه یادشــده بخــش پایانــى دعــاى عرفــه کــه
محمدباقــر مجلســى آن را موافــق مــذاق صوفیــان و از افزودههــاى آنــان

دشتى ،مهدى
 .29توحیــد در ادب فارســى .چ  ،1تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ،1384 ،وزیرى ،ص .63 - 54

دانســته رد مىشــود .ناقــد معتقــد اســت شــیوه بحــث در قرآن با فلســفه
متفاوت است ،پس به نتایجى متفاوت مىانجامد .پس بایسته است از
تطبیق نتایج این دو روش پرهیز کنیم تا هر دو سالم بمانند.

بخشــى از کتــاب بــا عنــوان «جایــگاه توحیــد در ادب فارســى و معنــاى
راســتین آن» ،برگرفتــه از مقالــه «توحیــد» نوشــته ســیدجعفر ســیدان در
دانشنامه امام على (ع) است.

رودگر ،محمدجواد
« .34نقــد نظر یــه تبایــن عرفــان و اســام» .قبســات ،ش  ،54س 14
(زمستان  ،)1388ص .48 - 23

دوانى ،على
 .30زندگانــى زعیــم بزرگ عالم تشــیع آیت اهّلل بروجردى .بــا تجدید نظر و
اضافات ،چ  ،3تهران :نشر مطهر ،1372 ،وزیرى ،ص .389 - 382

در این نوشتار نسبت میان عرفان با اسالم بررسى شده است .در بخشى
از مقالــه کــه به نقد و بررســى آراى مخالفــان ارتباط میان عرفان و اســام
پرداخته شده ،آراى اصحاب تفکیک در این زمینه نقد شده است.

در بخشــى از کتــاب با عنوان «عالمه طباطبایــى و آیتاهّلل بروجردى» ،به
ماجراى برخورد آیتاهّلل حاج آقا حســین بروجردى با انتشــار «بحاراألنوار»
با تعلیقات سیدمحمدحسین طباطبایى و حواشى آن اشاره رفته است.
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سادات اخوى ،سیدمحمدکاظم

 .36معارفــى از کتــاب و سـ ّـنت .به اهتمام میــرزا محمدکاظمینى ،چ ،1

کتابشنایسموضویع
اگــر در ایــن مورد هم نتواند نظر دهد ،پس جایگاه تعقل و ّ
تدبر که در قرآن
فراوان دیده مىشود کجاست؟

قم و یزد :صحیفه خرد و بنیاد ریحانة الرسول(ص) ،1388 ،رقعى ،ص
. 292 - 281

سعیدى ،على
« .41مبانــى و لــوازم کالمــى سکوالریســم» .کتــاب نقــد ،ش ( 1زمســتان

بخشــى از کتــاب با عنــوان «پیرامون حدیث ثقلین» ،به بررســى نکاتى از
نوشــتار اســتاد ســیدجعفر ســیدان با عنوان «بررســى روش تفســیر قرآن به
قــرآن در تفســیر المیــزان» اختصــاص دارد .ایــن بخش از کتــاب به نقش
روایات در تفسیر آیات قرآن اشاراتى دارد.

 ،)1375ص .177 - 176
در بخشــى از مقالــه کــه بــه مناســبت موضــوع از خطــر درآمیختــن کالم
اســامى و الهیــات مســیحى ســخن مــىرود ،اشــارهاى نیــز بــه مکتــب
تفکیک رفته است.

سامت ،عبدالرحیم
« .37مصاحبــه بــا آیــتاهلل عبدالرحیــم ســامت» .حــوزه ،ش ( 1پیاپی:
 ،)67س ( 12فروردین  -اردیبهشت  ،)1374ص  31 - 30و .34

سیدان ،سیدجعفر
« .42جبــر و تفو یــض» .مجموعــه مقــاالت کنگرۀ شــیخ مفیــد ،چ  ،1قم:
کنگرۀ هزاره شیخ مفید 1413 ،ق ،وزیری ،ص .25 - 1

در بخشهایــی از گفتوگو دربارۀ سیدموســی زرآبادی و شــیخ علیاکبر
الهیان سخن رفته است.

نشــر دوم :سلســله دروس عقائد :جبر و تفویض[ .مشــهد][ :بــی نا][ ،بی
تا] ،رقعی 46 ،ص.

سبحانى ،جعفر
« .38االهیات فلسفى یا نگاه عقالنى به دین» .قبسات ،ش  ،38س 10
(زمستان  ،)1384ص .20 - 5
مؤلــف عقیــده دارد کــه عقالنیــت شــعار تمامــى شــریعتهاى الهــى به

عناویــن اصلی نوشــتار عبارتند از :جبــر ،وجدان و عقل فطری ،اختیار و
نفی جبر و تفویض در قرآن و حدیث ،تفویض و بطالن نظریۀ تفویض.
 .43میزان شناخت .چ  ،1مشهد :پیام طوس ،1381 ،رقعى 37 ،ص.

ویــژه آیین خاتم اســت و دین بــا دانش همســویى دارد .همچنین مؤلف

ایــن نوشــتار بــا اندکــى تغییــرات در مقالــۀ انتشــاریافته بــا عنــوان «میزان

بــه بررســى تاریخ تفکیــک عقالنیــت از دین مىپــردازد و خاســتگاه این

شــناخت» در کیهــان فرهنگى اســت کــه بهاختصار میزان شــناخت در

تفکیــک را بــه عصــر جاهلیــت و حکومــت امویــان و حتــى حکومــت

مطالب اعتقادى در آن طرح شــده اســت .عناوین اصلى آن عبارتاند

عباســیان و مســیحیت مىرساند و چنین نگرشــى را مخالف آموزههاى

از :مکتــب مادیــون ،مکتــب صوفیــان ،مکتب فالســفه ،مکتــب عرفان

قرآنى و روایى مىداند.

و اشــراق ،مکتــب وحــى ،معــاد جســمانى و روحانى ،آیــات کریمه قرآن،

 .39مدخـ ِـل مســائل جدیــد در علم کالم .چ  ،2قم :مؤسســه امام صادق

(علیهالسالم) ،1382 ،وزیرى ،ص .15

فصل نخســت کتاب «مذهب تفکیک :تفکیک دین از عقل» نام دارد.
در این فصل به نقد مدعیان تفکیک دین از عقل پرداخته شده است.
« .40مکتــب تفکیک ،کدام تفکیک» .گلشــن جلوه :مجموعه مقاالت،
بــه اهتمــام غالمرضا گلــى زواره ،چ  ،1قم :قیام [بىتــا] وزیرى ،ص - 25
. 32

احادیث شریفه ،نظر آخوند مالصدرا در مسئله معاد جسمانى ،رد نظریه
مال صدرا در گفتار سه شخصیت ارزنده.

شاهرودی ،عبدالوهاب
 .44ارغنون آســمانی :جســتاری در قرآن ،عرفان و تفاســیر عرفانی .چ ،1
رشــت :کتــاب مبیــن ،1384 ،ص  36 - 35و  330 - 328و - 465
 ،466وزیری.
مؤلف با جانبداری از فلسفه و عرفان ،در چند جای کتاب به مخالفت
«مکتــب تفکیــک» بــا فلســفه و عرفان اشــاره کرده و بــه نقــد آن پرداخته

عنــوان روى جلــد :گلشــن جلوه در تجلیــل از مقام علمــى نامدار عرصه

است.

اندیشــه حکیم الهى سیدابوالحســن جلوه (قدسســره) است .مؤلف در
این نوشــتار معتقد اســت از قرن دوم هجرى تا امروز متکلمان و فالســفه
عقلگــراى شــیعه همــه شــا گردان مکتــب اهــل بیــت بودهانــد .چگونــه
مىتــوان عقــل و خــرد را در معــارف بــه کنــار نهــاد ،در حالــى که خــرد در
احکام تعبدى شرع داورى ندارد و تنها قلمرو آن اصول و معارف است.

92

شعار حسینى ،فرامرز و رحیم روحبخش
 .45خاطرات حجت االســام والمسلمین اســماعیل فردوسىپور .چ ،1
تهران :مؤسسه چاپ و نشر عروج ،1387 ،رقعى ،صفحات پراکنده .
خاطرهگــو از دانشآموختگان حوزه علمیه خراســان و از شــاگردان شــیخ
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مجتبى قزوینى اســت .وى به مناســبت ،خاطراتى از برخى معتقدان به

معلومیت حق براى هر شىء ،قدرت و حیات حق ،صفات سلبیه حق،

مکتــب تفکیک بیان کرده اســت .در بخشــى از کتاب نیــز مطالبى ذیل

صفــات فعلیــه حــق ،موقعیت وجودى جهان آفرینش و بــدء و ختم آن و

عنوان «بازدید امام [خمینى] از حاج شیخ مجتبى قزوینى» آورده است.

قضا و قدر .

شریعتی ،احسان

طرحى از مکتب تفکیک

« .46تلفیق دو پروژه :گفتگو با احسان شریعتی دربارۀ حقیقت و نا کامی

 .51نشــریۀ ســاالنه معــارف اســام و قــرآن .ش ( 1محــرم  1386هجرى)،

دمکراسی تعهد» .گفتگوکننده :پروین بختیارنژاد ،روزنامۀ شرق ( 23تیر

ص .294 - 289

 ،)1386ص .34 - 33

ایــن نوشــتار کلیاتــى اســت در بــاره مکتــب تفکیــک و برگرفتــه از کتــاب
«بیــان الفرقــان» تألیــف شــیخ مجتبــى قزوینــى .در پایــان نوشــتار آمــده

در بخشی از گفتوگو از مکتب تفکیک سخن رفته است.

اســت :حوزه خراســان از نظر انتســاب به امام ابوالحســن على بن موســى

شعبانزاده ،بهمن
 .47تار یــخ شــفاهی مدرســۀ حقانــی .چ  ،1تهــران :مرکــز اســناد انقــاب
اسالمی ،1384 ،ص  ،44 - 42رقعی.

الرضــا (علیهالســام) اینکــه آن امــام نیــز نماینــده این طرز فکر اســت که
بــا اصحــاب و ادیــان و متکلمیــن و فلســفه دانــان بحث کــرده و حقایق
مکتب پدرانش را روشن کرد ،بر خود واجب مىداند که مرز معارف ائمه

در بخشــی از کتــاب بــه نقــل از نعمــتاهلل صالحــی نجفآبــادی دربارۀ

را محکــم نگاه دارد و از هرگونه خللى که موجب متزلزلشــدن اســتقالل

مخالفــت آیــتاهلل حاج آقــا حســین بروجردی دربــارۀ تدریس فلســفه در

مکتــب ائمــه در معــارف مىشــود جلو گیــرد .ایــن نوشــته از قدیمىترین

حــوزۀ علمیــۀ قم ،تحت فشــار شــاگردان میرزا مهــدی اصفهانی مطالبی

نوشــتهها درباره مکتب تفکیک اســت و «نشــریۀ ســاالنه معارف اسالم و

بیان شده است.

قرآن» مجموعهاى بوده اســت که نوشــتههاى فضالى خراسانى را منتشر
مىکرده است.

صادقى تهرانى ،محمد
« .48چگونگــى خالفــت آدم در گفــت و گــو بــا آیتاهّلل صادقــى تهرانى:

عالمزاده ،بزرگ

قسمت سوم» .بینات ،ش  ،30س ( 8تابستان  ،)1380ص .125 - 124

 .52به سوى بارگاه نور :راهنماى حرم مطهر و مکانهاى مذهبى ،تاریخى
و دیدنى مشــهد مقدس ،چ  ،3مشــهد :شــرکت بهنشــر ،1386 ،وزیرى،
ص .109 - 95

در بخشــى از گفتوگــو بــه مناســبت موضــوع از «مکتــب تفکیــک» نیــز
سخن رفته است.

در بخشــى از کتــاب بــا عنــوان «آرمیــدگان بــارگاه رضــوى» ،شــرح حــال

صادقى ،مسعود
 .49نقد و بررســى آراء مکتب تفکیک با تأ کید بر معاد جســمانى .پایان
نامه کارشناسى ارشد ،استاد راهنما :محمدجعفر علمى ،استاد مشاور:

کوتاهــى از میــرزا مهدى اصفهانى ،شــیخ مجتبى قزوینى ،شــیخ هاشــم
قزوینى و سیدجواد مصطفوى آمده است.

عالقه بند حسینی طوسی ،خلیل

سیدمحســن میــرى ،دانشــکده الهیات و معارف اســامى دانشــگاه باقر

« .53علیت از نگاه اشــاره ،مکتب تفکیک و حکمت متعالیه» .حوزه،

العلوم (علیهالسالم) ،1388 ،رحلى.

ش ( 29خرداد  -تیر  ،)1378ص .382 - 332

طباطبایى ،سیدمحمد حسینى

غرویان ،محسن

« .50بیاناتى که از پیشــوایان شــیعه بطرز تفکر فلســفى وارد شده است».
مکتب تشیع ،ش ( 4اردیبهشت  ،)1339ص .171 - 119

« .54نســبت به ترویج و هابیت شــیعى احســاس خطر مىکنم :تدریس

در ایــن نوشــتار مؤلــف در پــى آن اســت تا اثبــات کند کــه اصطالحات
و مضامیــن فلســفى در روایــات طــرح شــده اســت .ایــن اصطالحات در
زبان عربى ســابقه نداشــته اســت .نویســنده بیســت روایت را برای نمونه

فلســفه در حــوزه و آسیبشناســى آن در گفــت و گو با حجت االســام و
المسلمین محسن غرویان» .پنجره ،ش  ،153س  4شنبه  15مهر ،1391
ص .55 - 54

طرح کرده است .در ادامه نیز ده عنوان از مسائل فلسفى که از روایات به

در قســمتى از این گفتوگو به مخالفان فلســفه در مشــهد نیز اشــاره رفته
ً
اســت .همچنین از برخى از افراد ک مســواد ســخن رفته است که اخیرا با

عبارتند از :وجود حق و اطالق وى ،وحدانیت حق و معناى آن ،صفات

بداخالقى ،مطالب خالفى را به بزرگان فلســفه و عرفان نســبت مىدهند

حق و عینیت آنها با ذات ،علم حق سبحانه به ذات خود و به هر شىء،

که در واقع نوعى وهابیت شیعى را ترویج مىدهند.

دســت مىآید ،طرح و درباره هر یک توضیحاتى آمده اســت .این مسائل
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غالمى ،اصغر

قندهار ى ،هادى

« .55آفاق علم در الکافى» .مجموعه مقاالت فارسى کنگره بین المللى
ثقــة االســام کلینــى ،جلــد چهــارم :مباحــث فقــه الحدیثــى ،چ  ،1قم و
تهــران :دارالحدیث و ســازمان اوقاف و امــور خیریه ،1387 ،وزیرى ،ص
.512 - 269

 .61ســراى ســرمدى :اثبــات معاد ،مــرگ ،روح ،برزخ .چ  ،1تهــران :مهام،

در این نوشــتار «علم امام» با نگاه مکتب تفکیک بررســى شــده اســت .

 ،1386رقعى 215 ،ص.
مؤلف با بهرهگیرى از آیات و روایات در چهار بخش به موضوعات معاد،
مرگ ،روح و برزخ پرداخته اســت .نویســنده از شاگردان با واسطه مدرسه
معارفى خراسان است.

عناویــن اصلى مقاله چنین اســت :معناى امــام ،لزوم مراجعه به روایات
ائمــه (علیهمالســام) بــراى فهــم خصائــص ایشــان ،اعتبــار احادیــث
الکافــى ،سرچشــمههاى غیبــى علــم امــام ،عرصههــاى علــوم امامــان،
مجــارى یــا وســایط غیبــى علــم ،حیــات و جریــان دائــم علم ،نفــى علم
غیب ،علت و معناى آن.

فرامرز قراملکی ،احد
 .56روششناســی مطالعــات دینــی (تحریــری) .چ  ،1مشــهد :دانشــگاه

کافى ،عبدالحسین
 .62ماهیــت عقــل از دیــدگاه مــا صــدرا و عالمــه مجلســى (بــا تأ کید بر
شــروح آنها بر اصول کافى) .پایاننامه کارشناســى ارشــد ،اســتاد راهنما:
محمــد ذبیحى ،اســتاد مشــاور :رضــا برنجکار ،رشــته الهیــات و معارف
دانشــگاه قم 131 ،1380 ،ص ،رحلى .در مقاله به برخى از آثار اصحاب
تفکیــک اســتناد شــده اســت .نظــر مختــار مؤلــف در موضوع بحــث نیز
همسو با اصحاب تفکیک است.

علوم اسالمی رضوی ،1385 ،ص .233 - 231

کامرانى ،سمیه

در بخشــی از کتاب در ذیل عنوان «رو یآوردهای درونی دینی» ،مطلبی
از کتــاب «ابــواب الهــدی» تألیــف میــرزا مهــدی اصفهانــی نقــل و نقــد
میشود.

« .63دیــدگاه مکتــب تفکیــک در تجـ ّـرد یــا ّ
مادیــت نفــس» .فرهنــگ
پژوهش ،ش  ،5س ( 1زمستان  ،)1388ص .46 - 26
تجــرد نفــس کــه از مســائل مســلم نــزد فالســفه اســامى اســت ،از ســوى

فرجامی ،محمود

اصحاب تفکیک به چالش کشــیده شــده اســت و تفکیکیــان بر اثبات

« .57تفکیکی دوباره» .روزنامۀ همشهری ( 29بهمن  ،)1381ص .24

مدعــاى خــود ادلــه عقلــى و نقلــى ارائــه کردهانــد .در ایــن نوشــتار ادلــه

« .58مکتــب مشــهد» .روزنامۀ همشــهری ( 27بهمــن  ،)1381ص  13و
.16

اصحاب تفکیک با نگاه انتقادى بررسى شده است.

کظیمى ،سید محمد حسین

«َ .64بــدا در الکافــى» .مجموعه مقاالت فارســى کنگــره بین المللى ثقة

فیاضی ،غالمرضا
 .59هســتی و چیســتی در مکتــب صدرایی :تأملی نــو در اصالت وجود
و اعتبار یــت ماهیــت و تفاســیر و ادلــه و نتایــج آن .تحقیــق و نــگارش:
حســینعلی شیدانشــید ،چ  ،1قم :پژوهشــگاه حوزه و دانشگاه،1387 ،
وزیری ،ص .225 - 224
در بخشــی از کتاب با عنوان «اســتدالل از طریق حقایق متباین داشــتن
اشــیای خارجــی» ،نظــر مؤلفــان کتاب «تنیهــان حــول المبــدأ و المعاد»
نوشتۀ میرزا حسینعلی مروارید و کتاب «عارف و صوفی چه میگویند؟»
نوشتۀ میرزا جواد آقا تهرانی نقد شده است.

االســام کلینــى ،جلد چهارم :مباحــث فقه الحدیثى ،چ ،1قــم و تهران:
دارالحدیــث و ســازمان اوقــاف و امــور خیریه ،1387 ،وز یــرى ،ص 269
 .295نویسنده در این نوشتار معتقد است «بداء» در علم فعلى خداوند صورت
مىگیرد ،نه در علم ذاتىاى که تغییر در ذات او را موجب شود .مراد از علم
فعلى،همانمراحلىاست کهدر روایاتبراىخلقتاشیابیانشدهاست.
عناوین اصلى مقاله چنین اســت :اهمیت و جایگاه بداء ،معناى بداء
در لغت ،معناى بداء در روایات ،تاریخچه بداء ،بداء در قرآن با توجه به
روایات الکافى ،روایات بداء در الکافى و شبهات بداء.

قاضى ،سیدمحمدحسن
« .60یادنامــه عــارف کبیــر ســیدعلى قاضــى» .گفتگــو زیــر نظــر مهــدى
پرویننژاد ،کیهان فرهنگى ،ش ( 206آذر  ،)1382ص.110
در بخشــى از گفتوگــو خاطــرهاى دربــاره دیدگاههــاى میــرزا مهــدى
اصفهانى آمده است.

محسنىفر (قزوینى) ،رضا
 .65شــیخ ناشــناخته :شــرح حــال حضرت آیت اهّلل حاج شــیخ هاشــم
ّ
مدرس قزوینى از اســاتید مقام معظم رهبرى .چ  ،1مشــهد :پیوند با امام
(رحمهاهلل) ،1386 ،رقعى 62 ،ص.
کتــاب در دو بخــش تدوین یافته اســت :در بخش نخســت از زندگانى،
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مراتب علمى ،استادان ،شا گردان و فعالیتهاى اجتماعى شیخ هاشم

ایــن اشــتباهات در مباحــث الهیــات . 4 .ا گــر تمام حوزههــاى ما طریقه

قزوینى سخن رفته است و بخش دوم به «کرامتها و حکایتهاى حاج

شــهیدین و صاحــب جواهــر و شــیخ انصــارى را در تحصیــل علم پیش

شیخ هاشم قزوینى» اختصاص دارد.

بگیرند ،چه مانعى دارد؟

مدرسى ،مرتضى

مالیر ،موسى

 .66منتخبى از تاریخ فالســفه اســام .چ  ،3تهران :کتابفروشــى فروغى،

« .70بررسى و نقد چهار رویکرد در االهیات سلبى» .اندیشه نوین دینى،

 ،1353رقعى ،ص .370 - 359

ش  ،17س ( 5تابستان  ،)1388ص .57 - 37

مؤلــف در بخشــى از کتــاب پــس از آوردن مطالــب ســیدجاللالدین

مؤلف در این نوشــتار معتقد اســت در موضوع بررسىشــده در مقاله ،دو

آشتیانى به نقل از مجله وحید ،در نقد مقاله خود با عنوان «دو فیلسوف

گروه موافق و مخالف در برابر هم صفآرایى کردهاند .وى ضمن بررســى

شــرق و غــرب آقا على مدرس حکیم و کنت دوبینــو» به نقد آن پرداخته

آراى موجــود در ایــن زمینه ،به نظر دو تن از اصحاب تفکیک اشــاره دارد

اســت  .مؤلــف همچنــان معتقــد اســت آقــا ســیداحمد تهرانــى اصالت

کــه آراى آنــان در بــراى یکدیگــر قرار گرفته اســت .بــه نظــر وى محمدباقر

ماهیتــى اســت و میــرزا مهــدى اصفهانــى نیــز از پیــروان او بــوده اســت.

ملکــى میانجــى ابطــال این نظر یــه را از مســلمات شــریعت مىداند و در

همچنیــن وى در بخشــى از کتــاب با عنــوان «تجدیــد کالم اهل بیت»،

برابر او رضا برنجکار ،دفاع عقلى از این نظریه را از مسلمات روایات اهل

میرزا مهدى اصفهانى و شــاگردانش را تجدیدکننده مدرســه علم کالم و

بیت (لیهمالسالم) دانسته است.

فهم حدیث جعفرى مىداند.

منتظری ،حسینعلی

مظفرى ،حسین

 .71خاطرات منتظری و نقد آن .اسداهلل بادامچیان ،چ  ،1تهران :اندیشۀ

 .67مکتــب تفکیــک :سلســله نشس ـتهاى دوره پودمانــى
روحانیتشناســى ( .)21قم :مؤسســه دینپژوهى بشــرا ،زمستان ،1388
رقعى 66 ،ص.

ناب ،1384 ،ص  ،154 - 151وزیری.
در بخشــی از کتــاب بــا عنوان «جایگاه فلســفه در حــوزه و نظریۀ آیت اهلل
بروجــردی» ،بــه ماجــرای مخالفــت آی ـتاهلل حــاج آقــا حســین بروجردی

این نوشــتار متن پیادهشــده ســخنرانى در دوره روحانیتشناسى است

بــا تدریــس فلســفۀ در حــوزۀ علمیــۀ قــم بــا فشــار شــاگردان میــرزا مهدی

کــه بــه صــورت زیراکــس تکثیر شــده اســت .عناویــن جــزوه عبارتنــد از:

اصفهانی اشاره شده است.

شــخصیتهاى مهم مکتــب تفکیک و آثار ایشــان ،کتابهاى مکتب
تفکیک و مباحث نهگانه کتاب بنیان مرصوص (تألیف سخنران).

مواساتیان ،ماندنى
 .72تحلیل و بررســى مســئله بداء از دیدگاه دانشــمندان اســامى .چ ،1

معاونزاده غزنوى ،سیدمجتبى

تهران :نبأ ،1385 ،وزیرى 123،ص.

« .68آیــت اهّلل العظمــى زنجانــى فهــم مشــى اهــل بیت (علیهمالســام)
را مــا ک اعلمیــت در فقــه مىدانــد» .رایحــه ،ش  ،2س  15( 75اســفند
 ،)1388ص .94

در ایــن اثــر آراى مختلــف موافقــان و مخالفــان بــدا گــردآورى و تحلیل و
ّ
بررســى شــده اســت و معناى صحیح بداء بر اســاس ادله قرآن ،حدیث
و عقــل کــه شــیعه بــدان معتقد اســت و با توحیــد و علم و قــدرت مطلق

در بخشــى از ایــن نوشــتار بــه شکستهشــدن جو ضــد فلســفى و برگزارى

الهــى ســازگار مىباشــد ،بیــان شــده اســت .مؤلــف در تدوین اثــر خود از

درسهاى عقلى در مشهد اشاره شده است.

منابــع اصحــاب تفکیک بهــره برده و نظر آنــان را در موضوع بــداء تقویت
کرده است.

مصطفوى ،سیدجواد

موسوى

« .69تقــارن حدیــث و فلســفه» .مشــکوة ،ش ( 5تابســتان  ،)1363ص
.133 - 117

« .73حکیــم الهــى :زندگــى ،آثــار و احــوال اســتاد ســیدجالل الدیــن

در این نوشــتار مؤلف از کمشــدن اختالف میان فیلســوفان و محدثان و
تحمل یکدیگر ابراز خرســندى مىکند .در بخش پایانى نوشــته نیز چهار

آشــتیانى در گفتگــو بــا اســتاد موســوى» .فــروغ اندیشــه ،ش ( 8تابســتان
 ،)1383ص .122 - 117

ســؤال طــرح مىکند که فیلســوفان پاســخ آنهــا را بدهنــد . 1 :دربــاره علم

در بخشى از این گفت و گو به جو ضد فلسفى حوزه علمیه مشهد اشاره

باریتعالــى و ربــط حادث به قدیم . 2 .بحــث وجود و ماهیت . 3 .اعتبار

رفته است.

سخن فالسفه گذشته در مباحث فلکیات و طبیعیات و امکان سرایت
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تکملۀ کتابشناسی توصیفی مکتب تفکیک

مهاجر ،روجا

کتابشنایسموضویع
در ایــن گفتوگــو بــه مناســبت از برخــى اســتادان معارفــى حــوزه علمیه

« .74بیــان الفرقــان ،بیــان معــارف قرآنــى» .کتــاب مــاه دیــن ،ش 143
(شهریور  ،)1388ص .56 -53
این نوشــتار معرفى کتاب «بیان الفرقان» تألیف شــیخ مجتبى قزوینى را
چاپ «بیان الفرقــان» ،مجموعه پنج جلدى آن در
برعهــده دارد .در ایــن ِ
یک مجلد و با مقدمه استاد محمدرضا حکیمى منتشر شده است.

نبوى ،محمدتقى

مشــهد همچــون شــیخ مجتبى قزوینــى ،میــرزا مهدى اصفهانى و شــیخ
هاشم قزوینى سخن رفته است.

وحیدى مهرجردى ،شهابالدین
« . 78عقــل و محدودیــت قلمــرو آن در آثــار مــا صــدرا» .پژوهشهــاى
فلسفى  -کالمى ،ش  . 42س ( 11زمستان  ،)1388ص .202 - 179
ایــن نوشــتار بــا بهرهگیرى از آثار تفکیکیان نگاشــته شــده اســت .مؤلف

« .75بــاز خوانــى معرفت فطــرى» .نگاه ،ش ( 2فروردیــن  ،)1388ص 1
 .50این نوشــتار از فطرىبودن معرفت توحیدى انســان نســبت به خالق یکتا
و برخــى نکتههاى آن ســخن مىگویــد .عناوین اصلى آن چنین اســت:
ّ
برترین باورها دل بستن به ال اهّلل اال اهّلل ،آغاز تکوین انسان ،رؤیت اظالل،
ّ ّ
ذات ّ
عزوجل ،نمایانــدن خداوند خــود را و گروگرفتن
علــى را بــه صنــع او
عهــد و میثاق از انســانها ،فراموشــى موقــف معاینه پــس از ورود به دنیا،
فطرت ،آشــنایى با نبــوت و والیت در کنار توحید ،فطرىبودن رســالت و

معقتــد اســت بــا آنکه بیشــتر محققــان بر ایــن باورند که مالصــدرا عقل و
ایمــان را مکمــل یکدیگــر مىدانــد ،بــه نظــر وى با توجــه به آثار مــا صدرا
 همچــون اســفار ،مفاتیح الغیب ،شــرح اصول کافى ،شــواهد الربوبیه،رســاله ســه اصــل و  ،- ...او در مســائل مختلــف از جمله نفس ،اســما و
صفــات خــدا ،اســرار و رموز جهان هســتى ،حقایــق عالم هســتى ،معاد
جسمانى و ...قائل به محدویت عقل است.

وطندوست ،على
« . 79تفکیکى فیلسوفانه بین تفکیک و فلسفه» .حکمت رضوى ،ش
 ، 21 - 20س ( 7پاییز و زمستان  ،)1388ص .102 - 88

والیت ،تنبیه با بالیا ،حجر االسود و علت غفلت و فراموشى .

نعیما طالقانى ،محمد نعیم بن محمد تقى

این نوشتار نقدى است روششناسانه بر اصحاب تفکیک .

 .76منهــج الرشــاد فــى معرفــة [جمانیــة] المعــاد .تحقیــق ،تصحیــح
و مقدمــه :محمدرضــا عطائــى ،چ ،1مشــهد :مکتبــه اإلمــام الرضــا
(علیهالسالم) ،1388 ،وزیرى 944 ،ص.

وکیلى ،محمدحسن

« . 80معاد جســمانى در کتاب و سـ ّـنت و حکمت متعالیه»ُ .جســتار،
سال ششم ،ش (18بهار  ،)1387ص .49 - 28

مؤلــف کتــاب در قــرن دوازدهــم مىزیســته اســت .کتــاب بــا پــارهاى از
تعلیقات سیدجعفر سیدان به چاپ رسیده است .محقق اثر در مقدمه
مصحــح بــر کتاب مىگویــد با آنکه مؤلف حکیم کتــاب از برخى از آراى
مالصــدرا تبعیــت مىکنــد ،امــا در پــارهاى از مباحــث با ایشــان اختالف
نظــر دارد که در کتاب بدانها پرداخته اســت .مهمترین این موضوعات
عبارتند از :بحث معاد جسمانى و کیفیت حشر اجسام ،ثواب و عقاب
و لــذات و آالم و صــراط و میــزان و بهشــت و جهنــم و کیفیــت هر یک از
اینهــا و ماهیتشــان و حشــر اطفــال و مجانین و حیوانــات و چهارپایان.
مؤلــف در مباحــث یادشــده بــه ظواهر آیــات و روایات ّ
تمســک جســته و
برخالف روش فالسفه مشى کرده است.

دربــاره معــاد دو دیــدگاه کلى وجــود دارد :نخســت اینکه معاد بازگشــت
انســان بــه همیــن عالم مـ ّ
ـاده اســت و حرکــت انســان از مرگ تــا قیامت،
حرکتــى رفــت و برگشــتى اســت .دوم اینکــه معــاد بازگشــت بــه ســوى
خداســت و حرکت انســان ،حرکتى یک ســویه اســت .حکمت متعالیه
معتقــد اســت قــرآن دیدگاه دوم را بیان کرده اســت ،ولى عــدهاى دیدگاه
نخســت را بــاور داشــته و آن را از ضرور یــات دیــن و مخالــف آن را منکــر
ضــرورى مىدانند .مقاله پس از طرح مســئله و تبییــن محل نزاع ،به نقد
دالیــل باورمنــدان به دیدگاه نخســت مىپردازد و اثبــات مىکند که این
ّ
ادله نه تنها نص در مدعاى ایشان نیست ،بلکه ظهور هم ندارد و گاهی
صبــودن در طــرف مخالــف دارد .همچنیــن قســمت
ظهــور قر یــب بــه ن 
عمدهاى از این نقد و بررسى به آیات خروج از قبر پرداخته است.

واعظ زاده خراسانى ،محمد
« .77مصاحبــه بــا حجتاالســام والمســلمین واعــظزاده خراســانى».

چشــم و چــراغ مرجعیــت :مصاحب ههــاى و یــژه مجله حــوزه با شــاگردان
آی ـتاهّلل بروجــردى ،به کوشــش مجتبــى احمــدى ،عبدالرضا ایــزد پناه،
حســین شــرفى ،ســیدعباس صالحى و محمدحســن نجفــى ،چ ، 2قم:
بوستان کتاب ،1388 ،وزیرى ،ص .239 ،233 - 232
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