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فرزند زمان
دوم آبان ماه سال  1307در اصفهان کودکی پا به عرصه وجود گذاشت که بعدها یکی از برجستهترین چهرههای فقهی ،سیاسی ،علمی و دینی ایران شد .این نوزاد سیدمحمدحسین بهشتی نام گرفت .هم او بود که پس
از طی مراحل تحصیل علوم حوزوی در اصفهان و قم ،به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران پرداخت و توانست در رشته علوم معقول و منقول از این دانشگاه مدرک کارشناسی دریافت کند .وی با تکیه بر شناختی که از
حوزه و دانشگاه داشت ،برخالف بسیاری از همصنفانش سعی در رفع ابهامات و ایرادات مطرح در سطح اجتماع داشت .بازگشت نماینده مرحوم آیتاهلل بروجردی از هامبورگ به ایران و اتمام ساخت مسجدی با حمایت
مرجعیت شیعه در آن شهر ،موجب شد تا بهشتی کاندیدای اصلی سفر به هامبورگ باشد .آیتاهلل مظلوم پس از حضور در آلمان به تبیین و ترویج آموزههای دینی پرداخت و همزمان در جریانهای انقالب اسالمی نیز
حضوری فعال داشت .هنگام پیروزی انقالب به ایران بازگشت و نخستین رئیس دیوان عالی کشور شد .بهشتی سرانجام در  7تیر  1360در دفتر حزب جمهوری ،همراه با یارانش ترور شده و به شهادت رسید.

برتری وحی بر عرفان و فلسفه در مکتب معارف خراسان

یادداشت
«عقل اثر بخش و پرسش اثرگذار»؛ پرسش اثر گذار و زندگی
محمدعلینویدی
قسمتچهارم
در این بخش از مقاله به برخی از تأثیرهای پرسش و پرسش گری در زندگی واقعی
و عینی می پردازیم.
زندگی در پویایی و تحرک و تولید و توسعه ،باقی و بالنده است ،و پرسش خروج از
ایستایی و توقف و رکود و خمود و خاموشی می باشد ،گویی ،پرسش تاباندن روشنایی
و نور در افق زندگی است ،پرسش دعوت به حرکت و تحرک فکری و عملی است ؛
زندگی در پویش و رویش و آرامش در جریان و مسیر واقعی و ثمر بخشی حقیقی،
قرار می گیرد ؛ سؤال به قصد جدل و مجادله سبب بحران عملی و به هم خوردن نظم
زندگی و در نتیجه موجب بهم خوردن تعادل امور زندگانی می شود ،پس ،پرسش
الجرم شایسته است به قصد دانستن و فهمیدن و ادراک کردن و شناختن و ساختن
و نیک عمل کردن باشد ،چنین پرسشی با زندگی نسبت واقعی دارد ،یعنی ،پرسش
زندگی را از بن بست و بحران خارج می کند؛ پرسش از روی تأمل و خردمندی باعث
پرهیز از زندگی از مغالطه و دوری از مغالطه گری می شود ،مغالطه زندگی را به غلط
می اندازد ،غلط انداز زندگی است ،زیرا ،بجای استدالل درست ،قیاس غلط و نتیجه
غلط به بار می آورد ،مغالطه قیاسی است که از حیث صورت یا ماده یا هر دو ،غلط
است ،زندگی در برهوت و کویر مغالطه سروسامان نخواهد داشت و ندارد ؛ پرسش
آدمی را از سطحی نگری و ظاهربینی و قشری گری ،نجات می دهد و او را به تعمق
و تدقیق و تأمل و تفکر ،دعوت می کند ،زندگی جاندار و روح مند ،هرگز با سطحی
نگری ،سازگار نیست ،پرسش به دنبال محور و مرکز و کانون و جان زندگی است ،بی
تردید ،در جریان زندگی موضوعات و مسایل و مشکالت عدیده و کثیره بوجود می
آید ،این معضالت مستحدثه و جدید و نو پدید ،نیازمند پرسش ها و پاسخ های نوین
است تا چرخ زندگی بدرستی بچرخد ،مشکالت عملی و اجتماعی ،از قبیل ،اعتیاد،
بیکاری ،فقر ،قضاوت های بی دلیل ،تهمت های ناروا ،به خطر افتادن سالمت روحی
و جسمی ،بی اعتمادی و رواج دروغ و کم شدن آستانه تحمل ،و صدها مورد دیگر ،از
جمله مشکالت مبتالبه زندگی هستند که با نوع نگرش و پرسش ،ارتباط دارند ؛ راه
حل این مشکالت سطحی نگری و ظاهر بینی و توصیف معلول ها و پدیدار ها نیست،
بلکه ،راه حل ،راه گشا در مطالعه و عبرت و تجربه و تفکر و خردمندی و پرسش از علل
و ریشه ها است ،بنابر این ،تشخیص پرسش های بنیادی و اصلی و زیربنایی از پرسش
های فرعی و روبنایی ،در حل و فصل مشکالت و معضالت دارای اهمیت و برجستگی
است ،یعنی ،پرسش های شخصیت ساز و زندگی ساز را بالضروره و الزم است از
پرسش های معمولی و روزمره ،تمییز و تشخیص داد ؛ انبیاء و معصومین (ع) نیز برای
پی گیری پرسش های بنیادی و شخصیت ساز ،پیوسته در تالش و تقال و دعوت بودند،
و در صدد تحول جان ها بودند ،چرا که ،جان چو دیگر شود ،جهان دیگر می شود.
در طول تاریخ نیز ،همواره ،زندگی با پرسش های گوناگون و سؤاالت مختلف قرین
بوده است ،مثال ،از قرن دوم تا پنجم هجری قمری ،در قلمرو جهان اسالم ،نهضت
ترجمه و تحشیه و تولید و توسعه علم و رشد فرهنگ و ظهور تمدن ،تحقق پیدا کرد
و جهان و جهانیان را تحت تأثیر قرار داد ،در این دوره برای خردمندان پرسش های
اساسی مطرح بود ،پرسش های تمدن ساز و شخصیت پرور ،مثال ،نقش عقل و نیروی
عقالنی و نقش علم و قوه علمانی در زندگی چیست ؟
برای بهبود وضعیت معیشت و سالمت مردم چه باید کرد ؟ نقش آزمایش و تجربه
در زندگی چیست؟
و سؤاالت دیگر ،آن نهضت و حرکت بالنده علمی حاصل خردورزی و پرسش گری
متفکران و ایجاد فضای معرفتی و دانشی و دانشمند پروری بود ،مدیران و مسؤوالن و
متولیان امور و صاحبان قدرت نیز از علم و عالمان حمایت کردند و زمینه را برای رشد
علمی و آثار دانشی فراهم نمودند ،تا فرهنگ و تمدن اسالمی و ایرانی پدیدار گشت و
زندگی را در تمام وجوه تحت تأثیر قرار داد ،راز و رمز این حرکت شتابان علمی در تغییر
نگرش و بینش جوشیده از درون بود ،تحول در درون و باطن روی داد و سؤاالت بنیادی از
درون جوشید و اثرگذاشت و پرسش و پرسیدن ،پر اثر و پر ثمر گشت ،و زندگی دگرگونی
پیدا کرد ،نه یکی و دوتا صدها دانشمند و فیلسوف و حکیم و پزشک و فیزیک دان و
منجم و هندسه دان و علم ورز ظهور پیدا کردند ،و بنای زندگی نوین بر پایه تعالیم اسالم
و خردمندی قلمرو اسالمی و ایرانی ،گذاشته شد ؛ آری ،پرسش در زندگی اثرگذار است
و بنیان ساز.
سؤال اگر با جان و درون آدمی تعلق و بستگی داشته باشد و از عقالنیت نشأت
بگیرد ،به خوب شناختن و نیک ساختن منجر و منتهی می شود ؛ در هر جامعه ای
به پرسش و اندیشیدن بها داده شود ،مستقیما در زندگی و بهبود زندگانی اثر مثبت
خواهد گذاشت ،زیرا ،عقل و اندیشه و تعالیم ربانی برای خوشبختی و سعادتمندی
آدمیان در زندگی وجود دارند ،پرسش خردمندانه ،راه گشا و زندگی ساز است.
زندگی عرصه تغییر و دگرگونی و تحول و تطور است ،یعنی ،چاره ای و گریزی از
تغییر و تغیر نیست ،پرسش در ایجاد تغییرات بجا و الزم آدمی را کمک می کند و
تغییرات را قابل درک و قابل تحمل می کند ،پرسش خود ،تغییر آفرین است ،مقاومت
در برابر تغییر و تحول در زندگی و گذر عاقالنه از موانع و آسیب ها ،با طرح پرسش های
معقول و اثرگذار امکان پذیر است ،پرسش آدمی را به گونه دیگر فکرکردن و راه یافتن
و پیش تاختن ،دعوت می کند و زمینه و فضای تغییر مهیا می سازد ،در واقع ،پرسش
اثرگذار ،انسان را بیدار نگه می دارد و هوشیاری آدمی را حفظ می کند و او را از غفلت
و خوابناکی برحذر می دارد تا در برابر مشکالت و موانع و آفات با خردمندی مواجه
گردد ،آیا انسان و جامعه بیدار با فرد و اجتماع خوابناک یکسان است ؟ این ،حداقل،
خدمت و کارکرد و اثر پرسش است ،زندگی بیداری می طلبد و پرسش بیدارگر است؛
در ذات پرسش بیداری و یقظه و هوشیاری نهفته است.
عقل اثربخش ،نیروی تشخیص و شناخت معطوف به علم و عمل ،در زندگی است،
عقل اثر بخش ،یعنی ،توجه به قوه ی درونی شناخت برای زندگی بیرونی و عینی ؛
عقل اثربخش ،مسأله مند و موضوع محور است و زندگی در درون مسایل و موضوعات
در جریان است ،عقل اثربخش ،دغدغه زندگی دارد ،تمییز سؤاالت بنیادی و سرنوشت
ساز ،نیازمند عقل اثربخش است ؛ رشد عقالنی و فکری و علمی از شروط اشخاص و
جوامع برای پرسش گری است ،یعنی ،پرسش و پرسش گری و بلوغ عقالنی و رشد
علمی ،در تأثیر و تأثر متقابل و مکمل هستند ؛ زندگی با پرسش های اثرگذار ،فربه و
پخته و رسیده می شود و راه های گوناگون پیش پای آدمی گشوده می آید ،گشودگی
راه ها در زندگی ،گشایش زندگی را به ارمغان می آورد .ان شاءاهلل

واکاوی نظرات اهل «تفکیک»
گروه اندیشه  -علیرضا صدقی :مکتب تفکیک یا به تعبیر برخی مکتب معارف
خراسان ،برساخته از اندیشههای میرزا مهدی اصفهانی است .وی پس از سالها
حضور در حوزه علمیه نجف و طی طریق در مکاتب عرفانی شیعی ،به مخالفت با
عرفان و فلسفه پرداخت و موضوع این هر دو علم را در تباین کامل با معرفت دینی
ی این مکتب ،دین ،فلسفه و عرفان ،مسیرهای
برشمرد .از نظر او و پیروان پسین 
جداگانهای طی میکنند و این نقطه عزیمت آن است.
مکتب تفکیک ،راه وحی را برتر شمرده و آن را بینیاز از عقل و تعقل رایج بشری میداند.
برای حل این مسئله سخن از مقولهای بهنام عقل خودبنیاد دینی به میان میآورند.
میرزا مهدی اصفهانی در کتاب خود به نام ابواب المهدی ،راه عقل را راهی تیره و جستجوی
مبین دانسته و معتقد است که جز دیوانگان کسی در آن قدم
معرفت از آن را عین ضالل ّ
نمیگذارد.
شیخمجتبی قزوینی از دیگر پایبندان به مکتب تفکیک نیز تالش میکند تا نشان دهد که
مسائل اختالفی را نمیتوان به کمک عقل فلسفی حل کرد و از این راه به جایی نمیتوان رسید.
طبق استدالل او ،فلسفه ،خود مبتنی بر منطق است و برخی از مسائل منطقی بدیهی نیستند
و لذا «برای رفع اختالف در این میزان ،میزان دیگری وضع نشده است» .در نتیجه شاهد
اختالفات وسیع میان فالسفه هستیم و گاه فیلسوفی پس از مدتها دفاع از ایده و نظری،
نظر مخالف آن را برمیگزیند .حاصل آنکه «چون مقدماتِ
قیاس برهان که در فلسفه به کار
ِ
برده میشود از یقینیات تشکیل نمییابد ،پس ایمن از خطا نیست و پیمودن راه غیرایمن ،به
حکم عقل حرام است».
پیروان مکتب تفکیک باور دارند که به معرفت ناب وحیانی دست مییازند؛ معرفتی پیراسته
از هر شائبه خطا و نقص ،و بدور از تأویل .بدینترتیب این مکتب دو هدف اساسی دارد .نخست:
«جدا سازی سه جریان شناختی از یکدیگر»؛ یعنی جریان وحی یا دین ،جریان عقل یا فلسفه
و جریان کشف یاعرفان ،و دیگری« :بیان معارف ناب و سره قرآنی است ،بدون هیچ امتزاجی و
التقاطی و خلطی و تأویلی» .با این رویکرد ،مدافعان مکتب تفکیک بر این باورند که« :واقعیت
جریان تفکیک امری است مساوی با خود اسالم و ظهور آن؛ یعنی قرآن ،حدیث و سنت ...بدون
هیچگونه اقتباس از کسی و مکتبی و بدون هیچگونه نیاز به اندیشه و نحلهای».
سازمان دوگانه اهداف این جریان ،مکتب تفکیک را از نحلههای فکری ـ اسالمی معاصر
متمایز میکند .این ویژگیها جاذبهها و دشواریهایی به وجود میآورد .اهل تفکیک رویکردها
و مواضعی دارند که هرگز آنها را به روشنی بیان نمیکنند .لیکن بررسی و تعمق در آثار آنان
بعضی موارد را به نیکی در مورد اندیشه این مکتب توضیح میدهد .برخی از این وجوه پنهان
عبارتند از:
ـ رویکرد ویژه به تاریخچه شکلگیری علوم اسالمی؛
ـ انتساب برخی مواضع به بعضی شخصیتهای خاص؛
ـ دخل و تصرف در انعکاس نقلقولها و عدم رعایت امانت و صداقت علمی؛
ـ توجه خاص به فالسفهای که راه خود را تغییر دادهاند؛
ـ تمسک به احساسات مخاطب؛
ـ استناد به اختالفات فلسفی میان روشهای گوناگون فالسفه؛
به نظر مدافعان مکتب تفکیک ،علومی هم چون کالم و عرفان ،نسبتی با اسالم حقیقی
ندارند و پدیدهای بیرونی و غیراسالمی هستند .از این منظر ،علم کالم زاده سیاست امویان
و عباسیان بوده و آنان با هدف دوری مردم از معارف اهل بیت پیامبر (ص) به این علوم
پرداختهاند .از دیگر سو ،تصوف را امری وارداتی میدانند که نسبتی با اسالم ندارد .این قبیل
حرانی و گنوسی وارد فرهنگ اسالمی شده و به تخریب آن
علوم از فرهنگ یونانی ،هندیّ ،
پرداختهاند .به زعم اصحاب تفکیک« :در حکومت عباسی نیز کوششهای بسیار به عمل آمد،
و هزینهگذاریهای بسیار شد تا افکار التقاطی و فرهنگهای متفاوت غیرقرآنی (یا ضدقرآنی)
عملی ناب و فوق
وارد حوزه اسالمی شود و در شبستانهای مساجد ،به جای معارف علمی و
ِ
همانی یونانی و اسکندرانی ،و عرفان وحدت
متعالی قرآن و اهل قرآن ،افکار مختلف و مخالف َو
ِ
هبانی ما بینالنهرینی به دست مالحده
وجودی خیالی هندی و گنوسی ،و سلوک صوفیانه ُر ِ
و دشمنان یهودی و مسیحی مطرح گردد و تفکر ناب و شفاف و یکدست قرآنی از مسلمین
گرفته شود».
این گروه ،گسترش علوم اسالمی را چیزی جز توطئهای برای کنار نهادن مرجعیت علمی
اهل بیت نمیدانند و این توطئه را در عمل نیز موفق شده میپندارند و اکثر مسلمانان را از
تفکر توحیدی و راهنمایی اهل بیت دور شده میانگارند.
بررسی این ادعاها ،چند نکته را به ذهن متبادر میکند :نخست آنکه علومی مانند کالم،
فلسفه و عرفان ،ربطی به اسالم ندارند و پدیدهای وارداتی به شمار میروند .دیگر آنکه ورود
آنها به جهان اسالم ،بعدها و با استقرار خالفت امویان و عباسیان صورت گرفت .سوم و سرانجام
آنکه ترویج این علوم توطئهای حساب شده برای کنار نهادن مرجعیت اهل بیت و دور ساختن
مردم از فرهنگ قرآنی بود .در واقع خلفا برای بستن «بیت القرآن» در مدینه« ،بیت الحکمه» را
در بغداد گشودند .از نظر برخی پیروان تفکیک ،حتی گسترش علم اصول برای مقابله با فلسفه
«بلیة عظمی» ترجمه و نشر فلسفه ،به بسط این علم پرداختند.
بوده و فقها برای مواجهه با ّ
کسانی که باورهای فوق را دارند ،عم ً
ال باید فالسفه ،متکلمان و عارفان مسلمان را ابزار دست

محمود ذاکرزاده توالیی معروف به شیخ محمود حلبی
در  17شهریور  1279هجری شمسی در مشهد به دنیا

توطئه خلفا در تحقق اهداف خویش بدانند؛ چه به این نکته اذعان داشته باشند و چه نداشته
نباشند .پذیرش این ادعا و نتیجه آن به گفته مرحوم «آشتیانی» امری دشوار است .او میگوید:
«خیلی این حرف مایه برمیدارد که آدمی چشم خود را بسته و بگوید این نکته از مسلّمات
است که خلفا برای بستن در خانه ائمه ،فلسفه یونانی را به عربی ترجمه کردند و انسان وقتی
دنبال علل و منشأ ترجمه آثار حکمای قبل از اسالم میرود ،عین و اثری از این امر نمیبیند».
ادعای فوق ،ادعایی تاریخی است و برای اثبات آن باید از تاریخ کمک گرفت .لیکن کوششی
جدی از سوی مدافعان مکتب تفکیک برای نشان دادن صحت آن صورت نگرفته است .افزون
بر آن ،این ادعا با گزارشهای تاریخی دیگران و مستندات موجود سازگار نیست .برخی از
مسائل کالمی پیش از خالفت اموی مطرح شده بود .بحث امامت و مسئله جانشینی بالفصل
حضرت امیرالمومنین که از مسائل اصلی کالم اسالمی به شمار میرود ،نیازمند آن نبود تا
امویان به قدرت برسند و سپس با انگیزههایی مشکوک آن را پیش کشند .افزون بر آن برخی
مسائل مانند جبر و اختیار حتی در زمان خود حضرت رسول مطرح شده بود و صحابه از ایشان
در این باره پرسشها میکردند .از نظر عالمه طباطبایی نخستین متکلّمان مسلمان ،شیعیان
بودند که درست پس از رحلت حضرت رسول مسائل کالمی را پیش کشیدند .ایشان به تفصیل
این مسئله را بررسی کرده نشان میدهد که مسلمانان در زمان حضرت رسول به بحثهای
کالمی اشتغال داشتند و با خود و با مسیحیان و کلیمیان به بحثهای کالمی میپرداختند.
اصحاب تفکیک را باور بر آن است که «متکلمینی که پیرو قرآن بودند متابعت از ائمه
علیهمالسالم نکردند ،خواستند که مطالب فلسفه را مطابق با قرآن کنند ،به دو فرقه اشاعره و
معتزله متفرق شدند» .همچنین آنان پیدایش فرق کالمی را محصول علم کالم اموی و عباسی
و فلسفه دانسته و معتقدند که « ...به برکت علم کالم اموی و عباسی و فلسفه یونانی و عرفان
هندی و گنوسی ،امت قرآن ـ وااسفا ـ دارای بیش از  70فرقه شد» .لیکن افرادی همچون
عالمه طباطبایی ،سالیان پیش به ادعاهایی از این دست پاسخ گفته و پیدایش علم کالم را
به دوران حضرت رسول نسبت داده و مورد تأیید ایشان دانسته بود و معتقد بود که شیعیان
پیشگام علم کالم بودند و پس از وفات حضرت رسول کار خود را آغاز کردند و عمده آنان از
صحابه رسول خدا و کسانی مانند« :سلمان ،ابوذر ،مقداد ،عمار ،عمرو بن الحمق» بودند .ایشان
پس از بحث مفصل در این زمینه نتیجه می گیرند که« :فن کالم ،فنی شریف است که از
معارف حقّه دینی دفاع می کند».
درباره عرفان و سرچشمه آن نیز میتوان به دیدگاه شهید مطهری اشاره کرد که به روشنی
بر ریشههای اسالمی عرفان تأکید میکند .وی تصریح میکند« :آنچه مسلم است این است
که عرفان اسالمی سرمایه اصلی خود را از اسالم گرفته است و بس» .همچنین آشتیانی بر آن
است که« :عرفان نیز مستقیماً مأخوذ از اسالم است و صله تا ّم تصوف و تشیع موجود است».
بدینمعنی درمورد کالم و عرفان و فلسفه دو دیدگاه وجود دارد.
 .1ادعای مکتب تفکیک که آنها را وارداتی ،غیراسالمی ،متأخر از صدر اسالم و مبتنی بر
توطئه میداند( .این مدعا هیچ پیشینه تاریخی ندارد).
 .2رویکرد دفاعی شخصیتهایی چون عالمه طباطبایی و شهید مطهری که این علوم را
اصیل ،اسالمی و منتج از تعالم دینی میدانند .بخش عمده این اختالف نظر با مرور تاریخ
شکلگیری علوم اسالمی حل میشود .دادههای تاریخی موجود بیشتر به سود دیدگاه مدافعان
تاریخی این مسئله،
کالم و عرفان است .در واقع اصحاب تفکیک بدون ارائه سندی و تحلیل
ِ
تنها به تکرار ادعای خود میپردازند ،گویی از نظر آنان تاریخ را نباید گزارش کرد ،بلکه باید
آن را آفرید.
موضوع پیشگفته نخستین شیوه تحلیلی مکتب تفکیک است که مخاطب را سرگردان
میکند .مخاطب نمیداند در برابر دانستههای تاریخی خود چه کند .آیا آنها را حفظ کند و
از قبول ادعای مکتب تفکیک پرهیز کند ،یا آن که بر دانش خود چشم پوشی و تسلیم این
ادعا گردد و بدان ایمان آورد .اما راه سوم آن است که از آنان ،بیواهمه از لحن تکگوییای که
دارند ،دلیل تاریخی بخواهد ادعاهای تاریخی را با سندهای تاریخی مدلّل طلب کند .موضوع
وقتی حادتر میشود که افرادی همچون آشتیانی سخت بر ادعای مکتب تفکیک تاخته و
خواستار سندی گویا شدهاند .وی نوشته« :تمام احتجاجات ثامناالئمه در دست ماست ...کدام
فیلسوف معاصر ثامنالحجج با آن حضرت بحث فلسفی کرده است تا موجب اعراض مردم
از اهلبیت شود .مثل اینکه در زمان ثامناالئمه جمع کثیری فیلسوف در دیار اسالم وجود
داشتند و خود را مأمور محو اسالم میدانستند!» او در ادامه تشریح میکند« :اگر واقعاً چنین
خطری از سوی فالسفه ،شیعه را تهدید میکرد ،الزم بود که عالمانی مانند شیخ صدوق در
کتابهای خود به آن الاقل اشارهای کرده باشند ،حال آنکه وی هرگز سخن از خطر فالسفه
به میان نیاورده است».
به گفته آشتیانی ،این ادعا کارکردی ندارد جز آنکه «عدهای از مرد ِم مبتال به فق ِر علمی را
گمراه و بدبین به جماعتی کند که عمر خود را وقف علم کردند».
اصحاب مکتب تفکیک گاه برای تقویت موضع خود و اثبات نظر خویش سخنان و مواضعی
را به شخصیتهای صاحبنظر نسبت میدهند و با نقل آنها ،نگرش خود را استوارتر کرده،
مخاطب را به درستی موقف خویش برمیانگیزند .این مسئله هنگامی اهمیت پیدا میکند که
آن شخص موردنظر خود از پیروان مکتب تفکیک نبوده باشد ،لیکن سخنانی از سر موافقت با
این مکتب بر قلم رانده باشد .نمونهای از این مسئله را در نقل قول معروفی از عالمه طباطبایی

شیخ محمود حلبی ،منادی مکتب تفکیک

آمد و در  26دی  1376درگذشت .وی بنیانگذار «انجمن
حجتیه مهدویه» و از پیروان و اصحاب مکتب تفکیک یا
مکتب معارف خراسان بود.
شیخ محمود حلبی از جمله شخصیتها و فعاالن دینی و
مذهبی است که توانست تأثیرات شگرفی بر جامعه ایرانی
داشته باشد .شخصیت حلبی همواره دارای دو جنبه مجزا از
یکدیگر است که هر یک بر دیگری تأثیرات بسیار و فراوانی
داشتهاند .تأثیراتی که منظومهای خاص و غریب را فراروی
تحلیلگران دینی و اجتماعی قرار داده است .لذا زندگی
وی از دو جنبه بسیار حائز اهمیت بوده و باید مورد بررسی
قرار گیرد .نخست نقش سیاسی و اجتماعی او در تاریخ
معاصر و بنیانگذاری انجمن حجتیه است و دومین ویژگی
برجستهاش ،طرفداری و تبیین مفاهیم و اندیشههای مکتب
تفکیک است .بیشک پس از میرزا مهدی اصفهانی هیچیک از

شخصیتهای مکتب تفکیک به اندازه شیخ محمود به مقابله و
مجادله با اهل فلسفه برنخاسته است .او اندیشههای فلسفی را
یکسره موجب ظاللت و گمراهی دانسته و این علم را به کلی
نافی مفاهیم دینی تلقی میکرد .در حقیقت مبارزه و عناد با
فلسفه ،دشمنی با تعقل ،تأویل و اندیشهورزی است .که این
هر سه در زمره مهمترین ارکان استنتاج عقلی و دینی قلمداد
میشود .در این وضعیت شیخ محمود به مخالفت آشکار و
عیان با فلسفه و اندیشیدن پرداخت .شیخ محمود حلبی با
چنین رویکردی که با اندیشههای رخوتناک منتظران نشسته
نیز پیوند خورده بود ،بخش بسیار فراوانی از عالقهمندان حوزه
دینداری به سرزمین بیتفاوتی اجتماعی کشاند .او از یک
سو حرکتهای سیاسی و اجتماعی را به نقد مینشست و
از سوی دیگر ،ساحت اندیشه و عقل را بیاثر و موجب ظالل
میدانست .این نوع نگرش نسبت به جامعه و دین ،نوعی

بنیانگذار مکتب معارف خراسان که بود؟
میرزامهدیغرویاصفهانی،عالمشیعیقرنچهاردهم،بنیانگذار
مکتب معارف خراسان یا مکتب تفکیک بود .وی دانشآموخته
نجف و از شاگردان میرزای نایینی بود .پس از مهاجرت در مشهد،
فقه ،اصول و دروس معارف را تدریس کرد و به ضدیت با فلسفه
پرداخت و مکتب معارف خراسان یا مکتب تفکیک را بنا نهاد.
ابواب الهدی ،اعجاز القرآن و تقریرات از آثار به جای مانده از
اوست .محمود حلبی ،میرزا جواد تهرانی ،میرزا هاشم قزوینی،
شیخ مجتبی قزوینی از شاگردان مکتب اصفهانیاند.
اصفهانی در مکتب خود میان معارف الهی و معارف بشری فرق
میگذارد و به بطالن معارف بشری قائل است و فالسفه و عارفان را
گمراه میشمارد .وی بیشک مکتبی را بنیان گذاشت که بعدها بخش
قابل توجهی از شخصیتهای علمی و مذهبی به موافقت و مخالفت با آن

برخاستند .یکی از برجستهترین چهرههایی که به مخالفت با میرزا مهدی
اصفهانی سخن گفت و قلم زد ،سیدجالل آشتیانی بود.
سید جالل الدین آشتیانی ،مقام علمی میرزای اصفهانی را تأیید
نمیکرد و معتقد بود اصفهانی قابلیت فراگیری فلسفه نداشته است.
آشتیانی بر این باور بود که تالشها و ریاضتهای فراوان برای فهم مسائل
غامض فلسفه و عرفان ،آسیبهای جدی بر او وارد کرد و تحملش را
نسبت به فلسفه و عرفان از دست داد و به مخالفت با فلسفه برخاست.
آشتیانی به نقل از سید هادی میالنی میگوید« :ایشان در عرفان سر
خورد و به جان فلسفه افتاد» .آشتیانی هم توانایی علمی میرزا را نفی
میکند و هم به شواهدی اشاره میکند که پریشان حالی میرزا بر پریشان
فکری او تأثیر گذاشته است .آشتیانی به نقل از شیخ هاشم قزوینی
مینویسد« :ما میخواستیم مطالب مرحوم نایینی را برای ما تقریر کند،

میتوان دید .از عالمه طباطبایی نقل شده که ایشان در تفسیر المیزان ،نوشته است« :جمع
بین قرآن و فلسفه و عرفان ،از محاالت است ،مانند محاالت ریاضی».
مهمی است که به عالمه
این سخن عالمه در واقع گوهر اساسی مکتب تفکیک است و سخن ّ
نسبت داده شده است .پس از نقل این سخن ،منتقدان مکتب تفکیک بارها اینگونه مورد
خطاب قرار میگیرند« :چرا آقایان ،از کنار این سخن استوار و روشن و قاطع کسی چون عالمه
طباطبایی ،به این سادگی میگذرند و آنرا نادیده و ناگفته میانگارند ،آیا این «تجاهل مرکب»
نیست؟ آیا ظلم به عقالنیت آزاد نیست؟» این نسبت به عالمه و پس از آن این بازخواست از
سوی اصحاب تفکیک ،بارها و بارها در متون تفکیکی تکرار میشود .گاه این موضع را نشانه
حریت علمی او به شمار میآورند .گاه هم عدم تدریس اسفار از سوی عالمه در حوزه را ،که
ناشی از فشار مخالفان فلسفه بود ،دلیل مخالفت ایشان با مالصدرا قلمداد میکنند.
همچنین برای اثبات نادرستی مواضع فالسفه و غیراسالمی بودنشان ادعا میشود که هفت
تن از بزرگان شیعی مالصدرا را تکفیر کردهاند .این هفت تن عبارتند از :آقا علی حکیم،
شیخ محمدتقی آملی ،عالمه حائری سمنانی ،حاج میرزا احمد آشتیانی ،سیدابوالحسن رفیعی
قزوینی ،امام خمینی و شهید مطهری .آنگاه گفته میشود« :سخنان یادشدگان را با ذکر
مدارک ،در کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه آوردهام ،بدقت و بینظری مالحظه شود».
با مراجعه به متون مورد ارجاع ،به گفته قدما ،عین و اثری از این «مدارک» دیده نمیشود.
نمونههای متعددی از اینگونه ارجاعات موهوم وجود دارد که با برشهایی از برخی اظهارات و
بیانات اندیشمندانی که باورمند به مکتب تفکیک نبودهاند ،سعی شده تا استنباط جزء به کل
شده و با طرح اینچنین ادعاهایی ،سعی شود تا به حقانیت مکتب تفکیک توجه بیشتری شود.
از این نمونهها ،میتوان دریافت که مسئله خطای در فهم یا بیتوجهی رخ نداده ،بلکه
مسئله آن است که این خود یک شیوه و اصل روشی است .نگرش جدلی و غیربرهانی برخی
از تفکیکیان آنان را بر آن میدارد تا هر جا سخنی حتی اگر کمترین نگرش تفکیکی را داشت،
نقل کنند و صاحب آن را تفکیکی جلوه دهند .حال آنکه باید براساس منطق ،هر کس را در
منظومه و جغرافیای فکری خودش بررسی کرد و با توجه به محکمات اندیشهاش اگر هم
سخنی مبهم زده ،آن را درک و تفسیر نمود .لیکن این دقائق نزد نگرش تفکیکی دیده نمیشود
و به مثابه روش ،تالش میشود تا هر کس را که بتوان به نحوی تفکیکی قلمداد نمود ،چنین
کرد .بدین ترتیب ،مالصدرا که به لحاظ منطقی از کسانی است که قائل به یگانگی فلسفه
و عرفان و وحی به شمار میرود و آثار او نیز گویای این حقیقت است ،به عنوان «تفکیکی
سترگ» معرفی میشود و عالمه طباطبایی که همه وجودش تفلسف بود ،نیز هوادار منطق
تفکیک قلمداد شود .این نگرش موجب آن میشود تا بسیاری از افراد تفکیکی به شمار روند،
از جمله شهید سیدمحمدباقر صدر و امام خمینی که به هیچروی نمیتوان اینان را تفکیکی
شمرد؛ زیرا معتقد به جدایی مسیر وحی ،از عرفان و برهان نبودند .با این حال نگرش مسلط
بر مکتب تفکیک رایج اصل روشی خود را اینگونه اعالم میدارد« :هرجا به متفکری برخوریم
که در آثار خود گرایشهای تفکیکی داشته باشد ،آن را مطرح میکنیم» .این نگرش مسلّط در
تداوم خود امام خمینی نیز دربر خواهد گرفت و باید منتظر بود تا گرایشهای تفکیکی ایشان
نیز به زعم اصحاب تفکیک به زودی آشکار شود.
بدین ترتیب این اصل روشی ،اگر کام ً
ال به کار گرفته شود میتوان همه متفکران را تفکیکی
قلمداد نمود ،در آن صورت جای این پرسش است که پس چه کسانی در گذشته و حال
مخالف مکتب تفکیک بودهاند.
بروز و وجود چنین رویکردهایی نزد اصحاب مکتب تفکیک نشان از نوعی تلقی انحصاری از
دین دارد که سعی میکند تا تمام ارکان دین را در تسلط خود داشته باشد و روشی جز مکتب
تفکیک را برنتابد .با این وصف و به زعم اهل تفکیک دچار انحراف بوده و موجب «وهن» دین
شدهاند .حال با چنین اندیشهای چه باید کرد و چطور میتوان به مقابله و گفتگو نشست ،جای
مقال و مجال دیگری میطلبد.

بعد از آن که تقریرات حاج شیخ محمدعلی خراسانی کاظمینی مدائنی
چاپ شد ،معلوم شد که کثیری از مباحث را ایشان به گونهای دیگر و
مغایر با آنچه در تقریرات است ،طرح نموده است».
آشتیانی در تبیین سیر تاریخی ماجرای ضد فلسفه مشهد و نقش
اصفهانی در آن میگوید:
«مخالفت با فلسفه در مشهد ...برمیگردد به زمان آقا میرزا مهدی
اصفهانی که شاگرد میرزا حسین نایینی بوده است .او در ابتدا میرود
و همان طریقه آخوند مالحسینقلی همدانی وآقا شیخ محمد بهاری
و آقا سیدمرتضی کشمیری را انتخاب میکند .روزه زیاد میگیرد .نماز
زیاد میخواند .اذکار و اوراد وارد شده از ائمه را انجام میدهد .مدتی
این کار را میکند .آقای خوئی برای من نقل کرد ،از آقای میالنی هم
شنیدم که مرحوم آقا شیخ ابوالقاسم اصفهانی که استاد آقای بروجردی

رحمة اهلل علیه بود می گفت« :مرحوم آقا میرزا حسین نائینی پنجاه
دینار به من داد و گفت ایشان را به ایران ببر و معالجهاش کن .ما آمدیم
شمیران .جایی گرفتیم .پس از مدتی حالش بهتر و سرانجام خوب شد.
بعد میرود نزد مرحوم آقا میرزا احمد آشتیانی -که شاگرد نائینی بود و
با وی دوست بود -و مهمان وی میشود .بعدها آقا میرزا احمد میگفت:
شواهد الربوبیه را پیش من میخواند اما فهم مطالب فلسفی برایش از
اصعب امور بود .میرزای اصفهانی در ابتدا چنین عقایدی نداشت .اما پس
از آن که به اصفهان رفت ،کارش به جایی رسید که از عرفان سرخورد و
به جان فلسفه افتاد».
به هر روی همانگونه که گذشت ،میرزا مهدی اصفهانی مخالفان و
موافقان متعددی داشت .مخالفان و موافقانی قسمخورده که خود مبین
نقش و اهمیت وی در نوع دینورزی آحاد جامعه است.

اباههگری و خلسه افیونی را برای کثیری از دینداران پدید
آورد .گرچه نمیتوان تمامی اندیشههای او را یکسره به نقد
نشست و در تحلیل آنها باید به موقعیت زیست وی نظر
انداخت ،لیکن تأثیرات شگرف او بر جامعه دینمداران غیرقابل
چشمپوشی و اغماض است.
حلبی را باید بنیانگذار و مروج اندیشه اسالم منهای سیاست
در تاریخ معاصر دانست یا حداقل او را کامیابترین مروج این
اندیشه قلمداد کرد .شیخ محمود بیتردید توانست حوزه نفوذ
خود را تا مدارس عمومی دوره فعالیتش گسترش داده و
فارغالتحصیالن بسیاری از مدارس را با آموزهها و دریافتهای
خود از دین تعلیم دهد .شاگردان باواسطه و بیواسطه شیخ
محمود حلبی بعدها توانستند در بدنه اجتماعی و مدیریتی
کشور بازیگران بیمانندی شوند و به بازتولید اندیشههای استاد
خود بپردازند.

