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که می توان به آنها به عن���وان منبعی برای بررسی  کتاب های���ی  در می���ان 
یس���ت، برخی در صددن���د با بیان نظ���ام جامع  مباح���ث اعتق���ادی نگر
یل و  کالم وحی را ب���ه دور از تأو اعتق���ادی با استف���اده از آیات و روایات، 
کتب،  که به نظر نویسندگان این دسته از  توجی���ه، مبنا قرار دهند؛ امری 
ی���را در آنها اغلب نظر نویسنده  ی نگاشته ها متعارض است؛ ز ب���ا بسیار
گرفته شده و همین  مبنا بوده، از آیات و روایات تنها برای استشهاد بهره 

گشوده است. ی موارد - بی ضرورت -  یل را در بسیار امر باب تأو

کت���اب »توحیداالمامی���ه« تألی���ف شیخ محمدباق���ر ملک���ی میانج���ی، از 
که سعی دارد برای بنیان یک نظام اعتقادی  کتاب هایی است  جمل���ه 
یل و توجیه  و البت���ه بخ���ش مهم آن - توحید - کالم وحی را ب���ه دور از تأو

مبنا قرار دهد.

که شخصی  کتاب، سخن از خداشناسی است، ولی نه آن گونه  در این 
یفی از او ارائه دهد  با تفکر و تدبر دربارۀ ذات خدای سبحان بخواهد تعر
ت���ا خوانن���ده بتواند او را اجمااًل تصور کند و سپ���س تصدیق نماید، بلکه 
کتاب چنی���ن معرفتی را از خداوند ممنوع و محال می داند و بر این  این 
یم و روایات اهل بیت علیهم السالم،  کر که در قرآن  زد  کید می ور مبنا تأ
معرفت، فعل خداست و همگان از آن برخوردارند؛ ولی در عین حال از 

ی و تذکار دارند.1 آن غافل اند و نیاز به یادآور

آنچه پیش روس���ت، کتاب شناسی توحید االمامی���ه است. در این سطور 
ابت���دا ب���ه معرفی مختص���ری از زندگ���ی نویسنده پرداخت���ه شده، سپس 
کت���اب به  گردی���ده، بعد  منه���ج حدیث���ی و مبن���ای علم���ی وی تبیی���ن 
گرفته است و ب���ه برخی  گون���ه ای فصل بندی ش���ده م���ورد مالحظ���ه ق���رار 

گشته است. ی و محتوایی آن اشاره  نکات نوشتار

کتاب توحید االمامیه بارۀ مؤلِف  1. در
1-1. زندگی نامه و وجاهت علمی

شیخ محمدباقر ملکی، از عالمان فاضل و پرهیزکار و متعهد و خدمتگزار 
ب���ه دین و مردم، حدود س���ال 1324ق در قصبه »َتْرک« از توابع میانه )در 
آذربایجان( متولد شد. در همان جا ادبیات عرب، منطق و اصول و فقه 
که خود از  کاظمی َتَرکی )م1353ق(  را نزد عالم جلیل القدر سید واسع 

گرفت. گردان فاضل آیت اهلل آخوند خراسانی بود، فرا شا

در س���ال 1349ق ب���ه مشه���د مق���دس آمد و سط���وح عالی را ن���زد استاد 
ین���ی )م1380ق( و دروس فلسف���ه و  خوی���ش آی���ت اهلل شیخ هاش���م قزو
مباح���ث اعتق���ادی و معارفی را ن���زد عالم بزرگوار آی���ت اهلل شیخ مجتبی 
گرفت. آن گاه در درس خارج زعیم حوزۀ علمیۀ  ین���ی )م1386ق( فرا قزو
مشهد در آن روزگار، آیت اهلل میرزا محمد آقازاده خراسانی )م1356ق( 
شرک���ت جست. همچنین بخش���ی از مباحث فقه و ی���ک دوره اصول و 

یی و دیگران؛ ترجمۀ توحید االمامیه؛ سخن مترجم. 1. بیابانی اسکو

المامی���ه« تألی���ف شی���خ محمدباقر ملکی  چکیده:کت���اب »توحی���د ا
که سعی دارد ب���رای بنیان یک نظام  کتاب هایی است  میانج���ی، از جمل���ه 

کالم وحی را به دور از تأوی���ل و توجیه مبنا قرار دهد. نویسنده در  اعتق���ادی، 
المامیه را ارائه می دهد.  کت���اب توحید ا کتابشناسی توصیفی  مقاله حاضر 
ب���ه دنب���ال این هدف، ابت���دا به معرفی مختص���ری از زندگی نام���ه و وجاهت 
علم���ی شیخ ملکی میانجی پرداخته است و سپس منهج حدیثی و مبنای 
کتاب را به شکل فصل بندی شده  علمی وی را تبیین می کند. در ادامه متن 
م���ورد مداق���ه ق���رار می ده���د. در نهای���ت با بی���ان برخ���ی نکات نوشت���اری و 

کتاب، مقاله خویش را به پایان می رساند. محتوایی 

کتابشناس���ی  میانج���ی،  ملک���ی  محمدباق���ر  المامی���ه،  توحیدا کلی���دواژه: 
کتاب توصیفی، معرفی 

فݡی:  ݬݔ کتاب شناسݡی توصىݬݬݫ
المامیه توحید ا

کالم سیده شیما انوشه کارشناسی ارشد  دانش آموخته 
و عقاید از دانشکده علوم حدیث

نقـــــد و بــــــــــــرریس کــتــــاب
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ه���دف این مکتب، خالص مانی شناخت ه���ای قرآنی و سره فهمی این 
یل و آمیختن با افکار و نحله ها و برکنار  شناخت ها و معارف به دور از تأو
از تفسی���ر ب���ه رأی و تطبیق است ت���ا حقایق وحی و اص���ول علِم صحیح 
مص���ون مان���د و ب���ا داده ه���ای فک���ر انسان���ی و ذوق بش���ری، در نیامیزد و 

مشوش نشود.3

از نگ���اه اهالی این مکت���ب، »مکتب تفکیک« مکتب ت���ازه ای نیست، 
یخی و کهن که سابقۀ آن به صدر اسالم می رسد  بلکه واقعیتی است تار

و مبنای سلوک فقهای امامیه و علمای ایشان بوده است.

2-2-1. مؤلفه های مکتب تفکیک
الف( تفکیک میان علوم بشری و علوم الهی

از دیدگ���اه این مکتب، شناخت ها دو قسم اند: معارف بشری و معارف 
کل���ی به مسیر خود  گانه با تباین  اله���ی، و ای���ن دو، در دو خط سی���ر جدا
ادام���ه می دهند و هیچ گونه تالقی و نقطۀ مشت���رک با همدیگر نداشته و 

نخواهند داشت.

که  کلی این دو علم از این جاست  نقطۀ آغاز تباین 
ی���ۀ هستی شناسی، خداوند را  در علوم بشری از زاو
یزی مسائل  مباین با مخلوقات نمی دانند و با پی ر
خویش ب���ه »وحدت وجود« منتهی شده است. در 
حالی ک���ه در معارف الهی، خداوند هیچ سنخیتی 
ک���ه بین علت  ب���ا مخلوق ن���دارد و حتی سنخیتی 
و معل���ول در مباح���ث فلسف���ی لح���اظ می شود، در 
ای���ن دیدگ���اه ناپذیرفته و ناهمساز ب���ا معارف الهی 
یرا منشأ معارف بشری از منظر این دیدگاه  است؛ ز
که هیچ راه���ی برای اثبات  کار« است  »عق���ل خطا
مطابق���ت رهیافت ه���ای آن با واقع وجود ندارد. در عل���وم بشری، انسان 
به مثابه موجودی مختار، خود پدیدآورندۀ معرفت برای خویش است و 
گونۀ معد نقش ایفا می کند؛  کم به  در به دست آوردن دانش ه���ا، دست 
اما در علوم الهی منبع شناخِت عقل از سنخ دیگر است و تنها خداوند 

که پدیدآورندۀ معرفت و علم برای انسان است.  است 

از طرف دیگر، علوم بشری و الهی در روش خود نیز با یکدیگر تباین دارند؛ 
که در دانش ه���ای بشری، روش رسیدن ب���ه معرفت، برهان مصطلح  چرا
اس���ت، اما در عل���وم الهی روش، تنها تذکار اس���ت. در معارف الهی چون 
گرفته اس���ت، صرف تذک���ار، او را ب���ا حقیقت و  انس���ان در مقاب���ل نور ق���رار 

معرفت آشنا می سازد و به هیچ چیزی بیش از این نیاز نیست.

بنابراین از این منظر، دستاوردهای علوم بشری از منظر کالمی، ضاللت 
گمراه���ی اس���ت و نتایج علوم الهی هدایت. از نظ���ر علمی نیز آن یکی  و 

گمان را به ارمغان می آورد و دیگری یقین و معرفت را.4 ظن و 

3. همان، ص47-46.
4. محمدرضا حکیمی؛ »نقد تفکیک و تفکیک نقد«؛ بینات، ش 1، سال 11.

کامل علوم و مباح���ث معارفی را از محضر استاد عالمه، آیت  ی���ک دورۀ 
کرد و از ایشان  اهلل می���رزا مهدی غروی اصفهانی )م1365ق( استف���اده 

اجازۀ اجتهاد و افتا و نقل حدیث یافت.

گذراندن سیزده س���ال در حوزۀ علمیۀ  شیخ محمدباق���ر ملکی، پ���س از 
مشه���د و استفاده از عالمان بزرگ آن سامان، به زادگاه خود باز می گردد 
بیت م���ردم و امر ب���ه معروف و نه���ی از منکر  ی���ج شعائ���ر دین و تر و ب���ه ترو
می پ���ردازد و پس از جنگ جهانی دوم به هنگ���ام بروز غائلۀ آذربایجان، 
زه می کند  کاماًل مستقل - مبار با آن اوضاع نابسامان - از موضع دینی و 
زد و از  و تا شان���زده سال در آن جا به ادای وظایف خویش اشتغال می ور
کن  آن پ���س به س���ال 1337ش به حوزۀ علمیۀ قم می آی���د و در آن جا سا
که بنابر مسئولیت ها  یژۀ مذهبی  می ش���ود؛ جز در فصل تابستان و ایام و

به زادگاه خود مسافرت می کند.

ایش���ان در قم مورد توجه حضرت آیت اهلل بروج���ردی - رضوان اهلل علیه 
یس خارج اصول و تعلیم تفسیر  - ق���رار می گیرد و پس از سکونت، به تدر

ق���رآن و معارف مبدئی و مع���ادی پرداخته، طالبی 
بیت می کند. فاضل تر

ب���رای درک وجاه���ت علم���ی ایش���ان می ت���وان ب���ه 
کالم،  ک���ه در زمینه های فقه،  ی  تألیفات بی شمار
گذارده  است،  اعتق���ادات و تفسیر از خود برج���ای 
ک���رد. ای���ن تألیف���ات عبارتن���د  از: 1. بدائ���ع  رج���وع 
الکالم فی تفسیر آیات االحکام )طهارت و صاله(؛ 
2. تفسیر فات���حة الکتاب؛ 3. توحی���د االمامیه؛ 4. 
مناه���ج البیان ف���ی تفسیر الق���رآن؛ 5. تفسیر القرآن 

کامل  که 4 جزء آن نوشته شد؛ 6. الرشاد فی المعاد؛ 7. دورۀ  یم -  الکر
درس اصول آی���ت اهلل میرزا مهدی اصفهانی؛ 8. رساله ای دربارۀ حبط 

و تکفیر؛ 9. رساله ای دربارۀ خمس؛ 10. رساله ای دربارۀ احکام میت.2

2-1. مکتب و منهج حدیثی مؤلف و مبنای علمی او
آقای ملکی میانجی خ���ود از پژوهشگران مسائل اعتقادی و شناختی و 
که با ذوق معارفی خویش و درک محضر استادان  مباحث نظری است 
که به »مکتب تفکیک« معروف است  ب���زرگ مکتب معارفی خراسان - 
گشت و به آنها معتقد شد و در مجموعۀ آثار مفید  - بر این مبانی واقف 

گماشت. یج و تثبیت آنها همت  و نوشته ها و دروس خویش به ترو

1-2-1. معرفی مکتب تفکیک
ی سه راه و روش معرفت و سه مکتب  مکتب تفکیک، مکتب جداساز
یخ شناخت ها و تأمالت و تفکرات انسانی؛ یعنی  شناختی است در تار

راه و روش قرآن، راه و روش فلسفه و راه و روش عرفان.

2. محمدرضا حکیمی؛ مکتب تفکیک؛ ص312-314 )با تصرف و تلخیص(.

کتاب »توحیداالمامیه« تألیف 
شیخ حممدباقر ملیک میایجن، از 
مجله کتاب هایی است که سیع 
دارد برای بنیان یک نظام 

اعتقادی و البته خبش مهم آن 
ـ کالم ویح را به دور از  ـ توحید 
تأویل و توجیه مبنا قرار دهد.
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دلی���ل بر بطالن ی���ک روش نمی شود، اما اختالف���ات فاحش و شدید در 
محدودۀ وسیعی از نفی و اثبات، نشان دهندۀ ناامنی مسیر است.7

ج( عقل و تعقل از منظر مکتب تفکیک
یف جدیدی ارائه شده است؛  در این مکتب برای عقل و عقالنیت، تعر
یف از دیگر مؤلفه های مکتب تفکیک به شمار می آید. بنابراین این تعر

یات جهان شناسانه در این دیدگاه، هیچ موجودی مجرد  ب���ر اساس نظر
از ماده، جز خداوند متعال، عقل و علم نمی توان یافت. 

کلیات  پ���س آنچه از واژۀ عقل در معنای خاص فلسفی - نیروی مدرک 
- منظور می شود، با مراد این دیدگاه ناسازگار و در تعارض است.

ی معرفت  عق���ل در اصطالح مکتب تفکیک، از مصادر و منابع انحصار
ک���ه از عصم���ت و حجی���ت ذاتی برخ���وردار  اس���ت 
است و هیچ گاه خطا و اشتباه در رهیافت های آن، 
رخ نمی دهد و اصواًل واژۀ »حجت و برهان« وصف 

ی عقل در این معناست.8 انحصار

که یکی  از منظ���ر پیروان این مکتب، تعقل و تأملی 
از دو اص���ل شناخت دین9 اس���ت و برای شناخت 
حقای���ق معرف���ت دین���ی الزم اس���ت، تعق���ل فطری 
اس���ت ن���ه الزام���ًا تعقل ه���ای اصطالح���ی و رایج در 
عل���وم و فلسفه ه���ای مختل���ف و منحص���ر ب���ه افراد 
که جوهر دین - تنها  کل جامع���ه؛ چرا معدودی در 
یرا تعقل  و تنه���ا - با تعقل فط���ری درک می ش���ود؛ ز
فط���ری، تعقل در م���دار باز اس���ت و تعقل های دیگر 
تعق���ل در م���دار بست���ه. انسان بای���د ب���ا »تذکارهای 
آفاق���ی« و »تأمل های انفس���ی«، موانع درک فطری و 

تعقل شهودی را از میان بردارد.

کی���د ب���ر تعقل به عقل فط���ری و استفاده س���ره از آن، یعنی تعقل بدون  تأ
بی( به  حرکت در چارچوب اصطالحات )اعم از فلسفی یا علمی یا تجر

7. سیدجعفر سیدان؛ »مکتب تفکیک یا روش فقهای امامیه«؛ اندیشۀ حوزه، ش 3، سال 5، )نقل 
با تصرف(.

یۀ این دیدگاه را در این باره نمایان خواهد ساخت: یر دربارۀ عقل و علم، طول و عرض نظر 8. اوصاف ز
1. حقیقت آنها مجرد و نورانی است و در بین مخلوقات فقط ایشان مجرداند؛ 2. از حقایق بسیط 
و غیرمرک���ب هستند؛ 3. ای���ن حقایق با معقوالت و معلومات و مفهوم���ات مغایرت دارند؛ 4. این 
یرا نفس انسان ماده اس���ت و از ظلمت مادیت برخوردار  حقای���ق با نفس و بدن مغای���رت دارند، ز
ی���ش را بالعرض از دست  که ظلم���ت ذاتی خو گاهی دس���ت می یابد  اس���ت. هنگام���ی نفس به آ
یف یا توصیف با هیچ چیز دیگر نیستند،  گردد؛ 5. این حقایق قابل تعر بدهد و واجد نور عارضی 
مگ���ر ب���ا آثار یا وجدان نمودن آنها؛ 6. حیثیت ذاتی آنها کشف و ظهور است و ظهور سایر اشیاء به 
واسطۀ آنها انجام می گیرد؛ 7. آنها از حجیت ذاتی برخوردارند؛ لذا همیشه معلومات و معقوالت 
آنه���ا مطابق با واقع است )ر.ک به: محمدرضا ارشادی نیا؛ »مبانی فهم متون دینی از نگاه مکتب 

تفکیک« پژوهش های قرآنی، ش 21 و 22، ص 6. 
9. دو اصل شناخت دین، عبارتند از: تعقل و استناد.

که طرف���داران مکتب  ی می نمای���د  در همین ج���ا ذک���ر ای���ن نکته ض���رور
تفکی���ک، روی هم رفته، یک طیف تشکیل می دهند. اغلب پیشینیان 
تندروتر و با شدت بیشتری به طرح مباحث می پرداختند و نوتفکیکیان، 
یسته اند. شاهد ای���ن مدعا مطلبی است  گویا متعادل تر ب���ه مسائل نگر

کرد: کتاب »مکتب تفکیک« بدان اشاره  که می توان از قول نویسندۀ 

ک���ار شناخ���ت حقای���ق و وص���ول ب���ه مع���ارف  آنچ���ه مع���روف اس���ت در 
یق اس���ت )عرف���ان، فلسفه و وح���ی(. در این  شناخت���ی، همین س���ه طر
بی اشاره نشده ]است[. بخشی از این علوم داخل  تقسیم به عل���وم تجر
گرچه در اصط���الح آنها را علم بنامند.  در مقول���ۀ صنعت است نه علم؛ 
ی���ژه در این پنج���اه سال -  ای���ن بخ���ش ]نی���ز[ در سده ه���ای اخی���ر - به و
توسعه ای شگ���رف یافته ]است[. آنچه از این عل���وم به صحت پیوسته 
ی���ژه برخی رشته ه���ای آن - در خور  باش���د، از نظ���ر معارف شناس���ی - به و

توجه است؛ به خصوص ب���رای درک آیتیت اشیاء 
کی���د بسیار شده  ک���ه در تعالی���م وحی بر ای���ن امر تأ

است.5

ب( تفکیک میان فلسفه و تعقل
مکت���ب تفکی���ک، واقعیتی به ن���ام فلسفۀ اسالمی 
ی���ا عرفان اسالمی را چی���زی از سنخ تمدن اسالمی 
می داند؛ یعنی نشأت یافته از میراث سرزمین های 
و  پرورش یافت���ه  و  اسالم���ی  قب���ل  و  غیراسالم���ی 
صبغت پذیرفت���ه در دنیای اسالم و پالوده گشته در 

ذهن نیرومند متفکران فیلسوف یا عارف اسالم.6

که فلسفه را معادل  از این منظر، اشتباه این است 
یخ  یرا فلسفه هرچن���د در طول تار ی���م؛ ز تعقل بگیر
مفاهی���م مختلف���ی داشت���ه و زمان���ی ب���ه شبع���ات 
گون���ی از عل���وم اطالق می شده اس���ت، اما هم  گونا

در گذشت���ه و ه���م در ام���روز، فلسفه ب���ه نگرش و برداش���ت خاص فکری 
گفته می شود، نه همۀ اندیشه ها. تعدادی از اندیشمندان بزرگ 

از منظ���ر مکت���ب تفکی���ک، محص���ول روش فلسفی با وحی م���ورد قبول 
که سندی���ت و حجیت آن با عق���ل مشخص شده،  از ناحی���ۀ پروردگ���ار 
ی���ات عقل هم استوار نیست و اساسًا  تطبی���ق نمی کند و بر اساس ضرور

منشأ اختالفات اساسی میان فالسفۀ بزرگ همین علت است.

گ���ر نقل معتبر با قواع���د عقل نظری هم  فیلس���وف طب���ق معمول و مبنا، ا
ی���را معتقد است قواعد  ی���ل و توجیه می کند؛ ز مع���ارض باشد، آن  را تأو

عقلی  -هرچند نظری باشد - تخصیص ناپذیر است.

که اختالفات،  البت���ه ایش���ان - معتقدان به این مکتب - خ���ود قائل اند 

5. همان، ص54.

6. همان، ص57.

مکتب تفکیک، مکتب 
جداسازی سه راه و روش 

معرفت و سه مکتب شناخیت 
است در تارخی شناخت ها و 

تأمالت و تفکرات انساین؛ یعین 
راه و روش قرآن، راه و روش 
فلسفه و راه و روش عرفان. 

مکتب تفکیک، واقعییت به نام 
فلسفۀ اسالیم یا عرفان اسالیم 
را چزیی از سنخ متدن اسالیم 

یم داند.
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نظرهای علمای بشری نیست و از آن جهت در این کتاب به آنها تعرض 
ک���ه بر دانشمندان دین���ی شایسته است آرای مواف���ق و مخالف را  ش���ده 

گاهی یابند. بشناسند و از آنها آ

یف تفکیکی���ان از علم ارائه  کت���اب و سنت: تعر 2.عل���م: الف( علم در 
کوتاهی درباره  ش���ده است )پی���ش از این بدان اش���اره شد(. نیز بح���ث 
گرفت���ه و برای تصدی���ق مطالب، از آی���ات و روایات  شع���ور فطری انجام 

استفاده شده است.

کتاب و سن���ت( با علم  عل���م: ب( تفاوت ه���ای علم حقیقی )عل���م در 
اصطالح���ی. در ای���ن قسم���ت به نق���د عل���م اصطالحی پرداخت���ه شده، 

اشکاالت وارد بر آن پاسخ داده شده است.

3.عق���ل: در ابتدا ب���ا بررسی قرآن���ی و حدیثی، همان نظ���ر تفکیکیان در 
این ب���اره ارائ���ه شده اس���ت و سپس با ذک���ر مصادیقی از آی���ات و روایات 
یمۀ »فألهمها فجورها و تقواها« به صراحت  نتیجه گیری شده که در آیۀ کر
که انسان به تعلیم و تلقین خدا، بدی فجور و وجوب  گشته است  بیان 
ی از ارتکاب آن را درک می کند. سپس روایات تفسیری این  پرهیز و دور

آیه آورده شده است.

پ���س از پرداخ���ت به موض���وع عق���ل و مباحثی همچ���ون مدرکات عقل، 
جایگ���اه عقل در معرفت اهلل، جایگاه عقل در معرفت پیامبران و رسوالن 
ی، محقق  و عق���ل در علوم بشری، نظره���ای بزرگانی چون حکیم سبزوار
یف جرجان���ی، دربارۀ عقل  طوس���ی، عالمه حل���ی، مالصدرا و سی���د شر
گرفته است. سپس به طرح مبحثی با عنوان تعارض دلیل  مورد نقد قرار 
یت همۀ ای���ن مباحث نیز بر  عقل���ی و نقلی پرداخته ش���ده است. محور

آیات )گاه( و روایات استوار است.

پ���س از بحثی اجمالی درب���ارۀ تفاوت »قطع منطق���ی« و »روح القدس و 
روح ایم���ان و قرآن مهیمن« به ذک���ر موقعیت دلیل نقلی در معارف الهی 
ک���ه آوردن آیات و روای���ات در همۀ  پرداخت���ه ش���ده، تبیین ش���ده است 
کتاب، دلیل ب���ر بی اعتنایی ب���ه موقعیت عق���ل در معارف  اب���واب ای���ن 
یم  کر نیست، بلکه منظور برگیری و تلقی آرا و نظرهای دینی و انظار قرآن 

و سنت رسول و امامان است.

گفته شده است برگیری و تلقی ادیان الهی محتاج عقل  در عین ح���ال 
و نق���ل اس���ت، تکیه گاه نق���ل، عقل است و ای���ن  دو هیچ گون���ه تفاوتی با 

یکدیگر ندارند.

در بخ���ش پایانی فص���ل اول، ذی���ل عنوان »موض���وع له الف���اظ، حقایق 
ک آنها  خارجی هستند«، به بحثی دربارۀ اسمای الهی و چگونگی اشترا

با اسمای بندگان، اسما و صفات الهی و توقیفی بودن آنها می پردازد.

فصل دوم: معرفت خدا در قرآن و حدیث

خل���وص و صراحت تعقل مدد می رسان���د؛ البته استفاده از عقل فطری 
برای انسان های معمول���ی آسان تر است و برای انسان های فاضل نیز به 

شرط بت شکنی در معبد جان و رسیدن به تجرد عقل ممکن است.10

ی عقل دارد  یژه بر تعقل و فعال ساز کیدی و بنابرای���ن مکتب تفکیک تأ
کامل آن از  که ص���ورت  ی می داند  و تعق���ل واقعی را تعقل ب���ه عقلی نور
ی���ع تام در عقیده و عم���ل و بازگشت به فط���رت الستی فعال  ی���ق تشر طر
که »تصفیۀ نف���س« از ارک���ان اصلی مکتب  می گ���ردد. از همین روس���ت 

تفکیک به شمار می آید.

د( جایگاه تأویل و مسئلۀ حجیت ظواهر
گر ظواهر آیات و روایات حجت نباشد، راهی  از منظ���ر مکتب تفکیک، ا
عقالی���ی برای استف���اده از آنها باقی نمی ماند. ممک���ن است در مواردی 
ی���ل ظاهر الزم باشد، اما این گونه موارد بسیار اندک است و متوقف بر  تأو
که برهانی بدیهی ب���ر خالف معنی و مراد ظاهر آیه یا حدیثی  ای���ن است 

یل جایز و الزم است. که در این صورت تأو پیدا شود - 

ی است: رعایت پنج شرط نیز در این حالت ضرور

1.بای���د در آی���ات و روایات دیگ���ر تفحص شود. شاید معن���ای این ظاهر 
گردد؛ برای ما مکشوف 

ک���ه الزم دانست���ه شده - به ق���در ضرورت و  ی���ل - در موردی  2.بای���د تأو
منحصر به همان مورد باشد؛

یلی م���ا نامتناس���ب و نامتجانس با فض���ای معارف  3.بای���د معن���ای تأو
قرآنی نباشد؛

4.نبای���د با آیات و احادیث با ذهنیت پیش ساختۀ فلسفی یا عرفانی یا 
کرد؛ نوعی دیگر از معرفت برخورد 

یل  کند و تأو که می تواند در برابر ظاهر آیه یا حدیثی مقاومت  5.برهان���ی 
را الزم سازد، برهان بدیهی است نه برهان نظری.

کتاب »توحید االمامیه« 1(دربارۀ 

کتاب گزارشی از متن   .2-1
کتاب را به شکل���ی فصل بندی شده مورد نگرش  در ای���ن قسمت، متن 

قرار می دهیم:

فصل اول: بحث های مقدماتی
یر پرداخته شده است:  تحت چنین عنوانی، به مباحث ز

ین راه تحصیل  یح شده که بهتر 1.فضیلت علم و راه رسیدن به آن: تصر
علم، راه وحی است و البته تحصیل علوم الهی، موقوف به دانستن آرا و 

10. محمدرضا حکیمی؛ اجتهاد و تقلید در فلسفه؛ ص97-92.
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مطرح شده است.

ی معرفت فطری خدا فصل چهارم: تذکار و یادآور
ی معرفت فطری به وسیلۀ آیات 17-22 سورۀ غاشیه، 32-27  1.یادآور
کیفیت خلقت آسمان ها و زمین  که انسان را متوجه  سورۀ نازعات و ... 

و نشانه بودن آن ها بر وجود خدا می کند.

2.تذک���ار در ح���ال بأساء و ضراء ب���ا آیات 62 سورۀ نم���ل، 63-64 سورۀ 
انعام، 32 سورۀ لقمان و ... .

3.تذک���ار با توجه به بداهت وجود و توحی���د خداوند و برخی نعوت او با 
آیات 84-87 سورۀ زخرف، 84-89 سورۀ مؤمنون و... .

یات. 4.تذکار به هنگام عبادت به وسیلۀ آیه 56 سورۀ ذار

ی و تذکار ب���ا ذکر، توسط آیات 152سورۀ بق���ره، 8 سورۀ مزمل،  5.ی���ادآور
25سورۀ اعراف و ... .

کافی، ج 2،  6.تذک���ار و دع���ا با دعا، توس���ط آیه 186سورۀ بقره و روای���ات 
ص467 و وسائل الشیعه، ج 4، ص 1089.

در ذی���ل، تمام���ی آی���ات و روای���ات تفسی���ری و مرتبط با آنه���ا آورده شده 
است.

که آی���ات و روایات اقامۀ برهان ان یا لم را  ی شده است  در ابت���دا یادآور
ی���را معرفت خدا، امری  برای اثب���ات و یا شناخت خداوند رد می کند؛ ز

فطری، بسیط و خارج از حد تعطیل و تشبیه است.

معرفت خدا در این فصل در دو قسمت، مورد بررسی قرار می گیرد:

یم: ذیل این عنوان، آیاتی که به هر نحو،  کر 1.معرفت فطری خدا در قرآن 
که داللت دارد  اثبات مدعا می کن���د، آورده شده است؛ از جمله آیاتی 
که سخن از صبغۀ  بر اینکه هدایت به دست خدا و فعل اوست و آیاتی 
کتابت ایمان، سکینه و شناخت خدا  الهی می  کند، نیز به طرح مسائِل 

و فعل او پرداخته شده است.

تقریب���ًا در همۀ این م���وارد پس از ذکر آیات، روای���ات تفسیری ذیل آنها را 
گاه ب���ه تفسیر افرادی چ���ون زمخشری )صاحب  نی���ز بی���ان شده است، و 
الء  کش���اف(، طبرس���ی )صاح���ب مجم���ع البی���ان( و بالغ���ی )صاح���ب آ
الرحمان( اشکال گرفته شده است. در البالی مباحث نیز چنانچه شبهه 

یا سؤالی به ذهن مؤلف رسیده، به پاسخگویی آن پرداخته است.

که در  گذشت���ه از روای���ات تفسی���ری  2.معرف���ت خ���دا از نظ���ر احادی���ث: 
که »معرفت خدا فعل  قسم���ت قبل آمد، روایاتی در توضیح این مطلب 

اوست«، ذکر شده است.

کالم اینکه مؤلف: مقصود از فطرت را شناخت خدا و توحید او  خالصۀ 
که این شناخت ساده و بسیط در ذات  می داند به نفی تعطیل و تشبیه 
گاه���ی ندارند؛ از این رو  ه���ر شخص���ی وجود دارد، اما اف���راد از وجود آن آ

ی و تنبیه عالمان الهی دارد. روشن شدن آن، نیاز به یادآور

گرای���ش طبیعی؛ 2.  کش���ش و  ی���زه و  پ���س، از ای���ن منظ���ر، فط���رت، 1. غر
ی معلول از علت نیست. بدیهیات اولی یا ثانوی؛ 3. شناخت حضور

یف فصل سوم: مواقف تعر
در ای���ن فصل بیان ش���ده است خداوند متع���ال خ���ود را در عالم ارواح، 
کرده است. حتی  عالم طینت و عالم ذر و این عالم به انسان ها معرفی 
گذشته و  کی���د شده اس���ت روایات دربارۀ عوال���م پیشین از ح���د تواتر  تأ
یر  پ���س از حذف مکررات به 113 روایت می رس���د. این فصل به شکل ز

تقسیم بندی می شود:

که بر وجود انسان پیش از دنیا داللت می کنند. الف( آیاتی 
ب( وجود انسان پیش از دنیا در احادیث:

که بر وجود ارواح پیش از بدن داللت دارند؛ 1. روایاتی 

که بر وجود انسان در مرحلۀ طینت داللت دارند؛ 2. روایاتی 

ک���ه بر وجود انس���ان مرکب از روح و ب���دن در عالم ذر داللت  3. روایات���ی 
دارند.

واح بر ابدان  بارۀ اعتقاد به عال���م ذر و تقدم ار که در ج( اشکاالت���ی 
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فصل هشتم: جدال
گانه ب���ه مبحث »جدال« اختصاص  نویسنده ای���ن فصل را به طور جدا
یم و هم در  کر که ه���م در برخی از آیات ق���رآن  داده اس���ت. به ای���ن دلیل 
ی روای���ات، از این روش ب���رای اثب���ات حقانیت توحی���د و وجود  بسی���ار
خدای تعال���ی و صف���ات او و نی���ز ابطال انک���ار مخالفان به���ره برده شده 
اس���ت؛ لذا در این فصل چنین آیات و روایات���ی را طرح نموده و در میان 
که وی با  که جدال را مکروه می داند -  آنها به برخی روایات اشاره دارد 

استفاده از روایات دیگری، آنها را پاسخ می گوید.

کرده است: در مناظره و مجادله نمی توان از علم حصولی  کید  سپس تأ
کتاب و سنت، یا حجت مبطل  کرد، بلکه در هم���ۀ مناظرات  استف���اده 
نق���ض ش���ده و یا انک���ار مبطل با دلی���ل ابطال شده 

است.

کالم اینکه: جدال و مناظره به غیر احسن،  خالصۀ 
حرام است، ول���ی جدال احسن ب���ا شرایطی، امری 
اس���ت م���ورد رض���ای خداون���د سبح���ان و اولی���ای 

کش. پا

فصل نهم: علم خدای  تعالی
در بخ���ش نخس���ت این فصل، تح���ت عنوان »علم 
خدا از نظر قرآن و حدیث« به بحثی دربارۀ عام بودن 
کل���ی و جزئی و غیب و  شم���ول علم خدا نسبت به 
آشکار پرداخت���ه است و در بخش بعد، ذیل عنوان 
ی���ات ابن سینا،  »عل���م اله���ی در عل���وم بش���ری« نظر
کاشان���ی، مالص���درا و خواج���ه نصیرالدین  فی���ض 

کرده، به نقد آنها پرداخته است. طوسی را در مورد علم خداوند بیان 

کتاب مکنون کتاب مبین و  فصل دهم: 
این فصل برای بحث از علم خدای  تعالی صورت پذیرفته است و در آن 
که حاوی لفظ »کتاب مبین« یا »امام مبین« بوده، ذکر شده، ذیل  آیاتی 
ه���ر آیه روایات مرتبط ب���ا آن آورده شده است. آیات عبارتند از: 59 سورۀ 

انعام، 61 سورۀ یونس، 6 سورۀ هود، 12سورۀ یس، 74-75 سورۀ نمل.

که همۀ غیوب و  نویسن���ده در مبحث »کتاب مبین« به این جا می رسد 
کتاب، مکتوب است. شهادات و غیوب عالم شهادت در آن 

ب���رای تبیین »کتاب مکن���ون« آی���ات 77-79 سورۀ واقع���ه - تنها آیات 
گفتار ایش���ان چنین به  ح���اوی ای���ن لف���ظ - را ذکر نم���وده، در نهای���ت از 
که  ی است  کت���اب مکنون همان صحیفۀ نور دس���ت می آید که: ظاهرًا 
کرده،  کس از اولیا و حامالن علمش اراده  خدای  تعالی علم آن را به هر 
که قرآن  کتاب مکن���ون، این است  داده اس���ت و منظ���ور از بودن قرآن در 
گاه است، قرآن را می داند. معلوم به این علم است و هر کس از آن علم آ

فصل پنجم: توحید
ک���ه در داللت بر معرفت خ���دا نقل شده، داللت  ب���ا این بیان: »ادله ای 
که در خصوص توحید وارد  ب���ر توحید هم دارد«، به ذکر آیات و روایات���ی 

گردیده، پرداخته شده است:

1.آیات و روایاتی که داللت بر توحید در الوهیت و همۀ صفات می کند؛

که بر تهی بودن خدای  تعالی از خل���ق و نیز تهی بودن خلق از  2.روایات���ی 
خدای  تعالی داللت دارند؛

ک���ه داللت دارن���د توحید خ���دای  تعالی بینون���ت او از خلق  3.روایات���ی 
است به بینونت صفتی نه عزلی و مکانی؛

4.روایاتی که داللت می کنند بر اینکه خدای  تعالی در عین نزدیکی اش 
ی اش نزدیک است. دور و در عین دور

ب���وط به هر  ی���ن و توضیح���ات مر پ���س از ای���ن عناو
ک���دام، مؤل���ف بحث���ی تح���ت عن���وان »توحید در 
سخن���ان اه���ل عرف���ان« مط���رح نم���وده، در آن ب���ه 
کاشانی و صدرالدین  یده ای از سخن���ان فیض  گز
ی درب���اره وح���دت شخصی وج���ود اشاره  شی���راز
می کن���د و ب���ه نق���د آنه���ا می پ���ردازد و چنان ک���ه در 
عب���ارات ایشان به آی���ه ای استشهاد ش���ده باشد، 
روایات ذیل آیه را می آورد و تعارض میان روایات 

و سخن آنان را نمودار می سازد.

فصل ششم: نفی توصیفات از خدای تعالی
که هم���ۀ اسامی خدا  در ای���ن فص���ل تبیین ش���ده 
معرف���ه است و معنا و مفاد آنه���ا خود ذات اوست 

ک���ه خ���ارج از حدین است. نویسن���ده سپس به بیان ف���رق اسم و صفت 
ی���ت همۀ بحث ه���ا، آیات و  بی���ن خلق و خال���ق پرداخته اس���ت. محور

روایات اند.

فصل هفتم: تفکر و تکلم در ذات خدا و صفات او
پ���س از بیان مجدد اینکه معرفت خدا خارج از توان بندگان بوده و فعل 
خ���ود اوست، وجود معرفت فطری را از باب قط���ع به وجود او و تصورش 
ی به او و مکاشفاِت صوفیانۀ همراه  ین عام، علم حضور به وجود و عناو
که  یاضت، نفی نموده است، در نهایت به این نتیجه رسیده است  با ر
ک���ه این تمجیدات  م���راد از تمجی���د خدا به عالم و ق���ادر و ... آن نیست 
یرا غی���ر جاهل با عالم  یم؛ ز ی���ل ب���ه غیر جاه���ل و غیر عاج���ز و ... ببر را تأو

مترادف نیست و نیز اساس تمجید ها هم از بین می رود.

سپ���س به ذک���ر روایاتی دال ب���ر اطالق شیء ب���ه خدا و اینک���ه معرفت او 
که از  خارج از حدی���ن است، پرداخته، در پایان این گونه نتیجه می گیرد 

یم، نهی شده ایم. کر تکلم و تفکر دربارۀ خداوند، در قرآن 

از منظر مکتب تفکیک، 
حمصول روش فلسفی با ویح 
مورد قبول از ناحیۀ پروردگار 

که سندیت و جحیت آن با 
عقل مشخص شده، تطبیق 

نمی کند و بر اساس رضوریات 
عقل هم استوار نیست و 

اساسًا منشأ اختالفات اسایس 
 میان فالسفۀ بزرگ همنی

 علت است.
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احداث، مسبوق ب���ه شیء نبود و در غیر این صورت آن شیء با خدای 
سبحان ازلی می شد و البته این خالف واضح است.

کرده،  ی را در این زمینه از اسفار نقل  گفتار صدرالدین شیراز بالفاصل���ه 
ب���ه اشکاالت آن اشاره می کن���د. در این میان چنان که سؤال یا شبهه ای 
کرده،  ب���ه ذه���ن نویسن���ده می رسی���ده، آن را با عن���وان »اشکال«، ط���رح 

سپس با عنوان »جواب« در صدد پاسخگویی به آن برآمده است.

فصل پانزدهم: بداء
کتاب است. تنظیم مطالب  ین فصول  ین و حجیم تر از جمله مفصل تر

آن بدین شکل است:

کرده است: ابتدا تحت عنوان »بداء در قرآن«، به ترتیب، آیاتی مطرح 

1.آی���ه 39 سورۀ رعد: روای���ات تفسیری ذیل آیه را نقل نموده، در قسمت 
پایانی اشکاالت مطرح و مرتبط با بحث را به

کرده، به آنها پاسخ داده است. صورت »اشکال و جواب« مطرح 

بوط را ذکر نموده است. 2.آیات 1-4 سورۀ قدر: روایات تفسیری مر

که در همۀ موارد،  3.آی���ات 3-5 دخان، 73-74 آل عمران، 2 انعام و ... 
روایات تفسیری را بیان نموده، در برخی به صورت اشکال و جواب بحث 

را ادامه داده، در برخی دیگر خود به توضیح مطلب پرداخته است.

بوط به آنها، تحت عنوان »بداء در روایات«  بعد از بررسی آیات و روایات مر
به صورتی دسته بندی شده، روایات را مورد بررسی قرار داده است:

که داللت بر ماهیت بداء و بزرگی شأن آن دارند؛ 1.روایاتی 

2.بداء از علم است؛

که بر موقوف و  متوقع بودن برخی امور نزد خدا داللت دارند؛ 3.روایاتی 

4.روایات دال بر برگرداندن قضا توسط دعا؛

که بر تردد خدا در قبض روح مؤمن داللت دارد؛ 5.روایاتی 

یارت  ک���ه بر وق���وع ب���داء به وسیل���ۀ صدقه، صل���ۀ ارح���ام و ز 6.روایات���ی 
حضرت سید الشهداء علیه السالم داللت می کند.

در غال���ب این م���وارد نویسنده هم پس از ذکر روای���ات، توضیحی دربارۀ 
آن داده است. 

فصل شانزدهم: جبر و اختیار
یر بحث شده  گونه ای خالصه وار دربارۀ موضوع���ات ز در ای���ن فصل ب���ه 

است:

توحی���د خ���دای  تعال���ی در افعال���ش، لزوم ایم���ان به ق���در و تصدیق آن و 
یه  حرم���ت انکارش، خوض و فرورفتن در قدر حرام است، اطالعات قدر
که بر نفی جبر و تفویض داللت  در روایات، منکران قدر، آیات و روایاتی 

کرسی و فرق بین آن دو و حاملین عرش فصل یازدهم: عرش و 
ای���ن فصل نیز در راستای بحث علم الهی نگاشته شده است. در ابتدا 
ذیل آیۀ 255 سورۀ بقره، توسط روایات به تفسیر »کرسی« پرداخته، بعد 
کلمه است، آورده و سپس  که حامل ای���ن  ب���رای تبیین »عرش« آیاتی را 

بوط را ذکر نموده است. روایات تفسیری مر

کرسی )هر دو علم اند( و هر  که عرش و  در نهای���ت چنین نتیجه می گیرد 
ی و به خودی خود ظاه���ر و مظهر امور دیگر  دو حقایق���ی هستن���د ذاتًا نور

می باشند و با معلوماتشان بینونت و جدایی صفتی دارند.

کمی معلومات آن  دو  یادی و  کرسی به حسب روایات به ز فرق عرش و 
ک���ه داللت بر بزرگ تر  که در مقاب���ل دسته ای از روایات  اس���ت و از آن ج���ا 
کرس���ی دارن���د، دو روایت هس���ت که دالل���ت می کند بر  ب���ودن ع���رش از 
که باید  گرفته  ب���ودن کرسی از عرش، ل���ذا نظر نویسنده بر این قرار  بزرگ تر
که این، امری  ک���رد  گذار  عل���م این ام���ور را به خدای  تعال���ی و اولیائش وا

موافق احتیاط است.

در مبح���ث حاملین عرش، ذیل آیات 7 سورۀ غافر و 15-17 سورۀ حاقه 
بوط به مسئلۀ حمل عرش است - پس از نقل روایات تفسیری  ک���ه مر  -
که ظاهرًا مراد از حمل عرش این است  بوط به آنها، نتیجه گیری شده  مر
کرده، به آن علم، عالم شود و به نور آن  یافت  که انسان یا فرشته آن را در

روشنایی یابد.

فصل دوازدهم: مشیت و اراده و قضا و قدر
که حول محور علم الهی  در ای���ن فصل ابتدا به چکیدۀ مباح���ث قبل - 
بوط به بحث »قض���ا و قدر و  ب���ود - اش���اره می نماید و سپس روای���ات مر
یفه  ی���ح می کن���د همۀ روای���ات شر مشی���ت و اراده« را ذک���ر نم���وده، تصر
نص ان���د ب���ر اینکه مشی���ت، اراده، قضا و قدر فعل خ���دای سبحان اند و 

یند. همۀ آنها غیر خود او و غیر علم  او

گفتار فی���ض کاشانی و  سپ���س تح���ت عن���وان »مشی���ت در اصط���الح«، 
ی را ذکر نموده، به نقد آنها پرداخته است. صدرالدین شیراز

فصل سیزدهم: قدرت خدا
کلی تقسی���م می شود. در بخش اول ذیل عنوان  ای���ن فصل به دو بخش 
یف و تحلیل  »معن���ای قدرت خدای  تعال���ی در آیات و روایات« ب���ه تعر
ق���درت خدا از آن منظر پرداخته است و در بخش دوم با عنوان »معنای 
کاشانی در علم  یات فی���ض  ق���درت خدای  تعالی در عل���وم بشری« نظر
ی را در المب���دأ و المعاد و اسف���ار نقل و نقد  الیقی���ن و صدرالدی���ن شی���راز

نموده است.

فصل چهاردهم: حدوث عالم
گرفته اس���ت و به این  در ط���رح بح���ث این فص���ل، تنه���ا از روایات به���ره 
ک���رد و این  ک���ه خداون���د خل���ق را اح���داث و اختراع  سرانج���ام می رس���د 
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ی���ن و آرای برخی صاحب نظ���ران دربارۀ  می کنن���د، معنای ام���ٌر بین االمر
معنای آن.

ی 2-2. ویژگی های نوشتار
کل���ی نمایان  کتاب با نگاه���ی به سط���ور پیشین به طور  شی���وۀ نگ���ارش 

می شود؛ اما ذکر نکاتی چند، خالی از فایده نیست:

که از نظ���ر معنا و   گ���اه مؤلف ب���ه هنگام نگ���ارش ب���ه واژه ای برمی خ���وَرد 
مفه���وم نیازمن���د بررسی است؛ در ای���ن صورت با استف���اده از لغت نامۀ 
»لس���ان العرب«  ابن منظور، معن���ای آن را روشن ساخته است. چنان که 
مطلب���ی مع���ارض با مفه���وم مورد نظ���ر از تفاسیر جوام���ع الجامع، مجمع 
ی، وج���ود داشته باشد،  کبیر راز الء الرحم���ن و تفسیر  کشاف، آ البی���ان، 
گاه به  ی اش را نمایان می سازد. در این باره،  آن را نقل می کند و ناسازگار

کلمات نیز همت می گمارد. تبیین صرفی و نحوی 

گاه اتفاق می افتد در مجموعۀ روایاتی که ذکر می کند، دو دسته روایات 
متع���ارض باشند. در چنین حالتی یا توقف می کند و احتیاط می نماید 
کرسی بیان شد( و یا به سبب  بوط به ع���رش و  )مانن���د آنچه در فصل مر
ی از روایات و شاید تعداد بیشتر آنها از دستۀ دیگر چشم می  قوت شمار

پوشد. البته علت قوت را بیان نمی دارد.

کتاب ذکر شده اس���ت، اما از آوردن  هرچن���د نشانی روای���ات در پاورقی 
یده است. ز سلسلۀ سند روایات امتناع ور

ب���ه ه���ر ترتیب می ت���وان گفت جن���اب شیخ ملک���ی میانج���ی از مبانی و 
یات  گرچه در برخی از نظر مؤلفات مکتب تفکیک عدول نکرده است؛ ا
بی« می توان ایشان را در زمرۀ نوتفکیکیان شمرد. زش علوم تجر مانند »ار

کت���اب توحی���د االمامی���ه، توس���ط آقای���ان محم���د بیابان���ی اسکوی���ی و 
سیدبهلول سجادی به زبان فارسی ترجمه شده است.
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