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  مکتب تفکیک و اصالت وجود

  

  

  

  

  مرضیه صادق

  

  چکیده

یکی از مباحث مهم که از دیرباز توجه فیلسوفان اسالمی را به خود جلب کرده، مسئله اصالت و 

تحقق خارجی است و اختالف بین فالسفه در این جهت است که اصالت و عینیت از آنِ وجود است یا 

رده و به بحث و اثبات ادعاي خود پیرامون آن نه تنها ذهن فیلسوفان را درگیر خود ک ،مسئله ینا .ماهیت

به  ،مکتب تفکیک. اندپرداختهاند، بلکه متکلمان و برخی مخالفان با فلسفه، نیز به بحث در مورد آن پرداخته

مخالفت با فلسفه و عرفان درآمده و معتقد است که تنها  رعنوان یکی از مکاتب نوپایی قرون اخیر، درصد

  .است، وحی است -عقل و کشف  -هاي شناختی دیگر خطا و برتر از راه راه شناخت که مبري از

اهل تفکیک، استناد به ظاهر آیات و روایات و تفسیر خاصی که از آن دارند، به تخطئه فالسفه و 

شوند، هایی، چون اصالت وجود یا ماهیت، اشتراك معنوي و غیره میاند و اگر متعرض بحثعرفا پرداخته

جهت عقالنی کردن  در رد مباحث آنان و اثبات ادعاي خودشان است و ثانیاً اتّخاذ موضع آنان اوالً به خاطر

ادعایشان است، که البته در این مورد نیز نظر واحدي ندارند و حتی از یکی از بزرگانشان در مورد یک 

الت ماهیت شده، چند نظر نقل شده است، مانند مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت که گاهی قائل به اص ،مسئله

دارند که نه وجود اصیل است، نه ماهیت، بلکه سخن به میان آورده و گاهی بیان می »اصلین«زمانی از 

تخطئه آراء  ،ها از طرح همۀ این مباحث، تنها یک چیز است و آنهدف آن. اصالت از آن والیت است

  .ی استهاي جناب صدرالمتألهین و ابن عرببه خصوص اندیشه ،فالسفه و عرفا
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آنچه در این نوشتار بیان شده، به طور اجمال، معرفی مکتب تفکیک، بزرگان آن و نظر آنان در دو 

  .دورة مختلف فکري،در بحث اصالت وجود یا ماهیت است

  .خیت بین علت و معلولنمکتب تفکیک، اصالت وجود، اصالت ماهیت، س :هاي کلیديواژه

  

  مقدمه

ها بوده و آنچه اهمیت این امر را به فلسفه در صدر همۀ بحثوجودشناسی همواره در طول تاریخ 

حول این محور و  ،بوده و تمامی مسائل فلسفی» وجود«دهد، این است که موضوع فلسفه، وضوح نشان می

شناسی که در فلسفۀ اسالمی و زمان شیخ یکی از مسائل بسیار مهم در هستی. درصدد بیان عوارض آن است

ئله اصالت وجود است، اینکه ذهن انسان همواره از اشیاء خارجی دو عنوان انتزاع میاشراق مطرح شده، مس

سبب اختالف بین . کند و به ناچار یکی از این دو عنوان، اصیل است و دیگري صرفاً مفهومی انتزاعی است

را نسبت اصالت وجود  فالسفه اشراقی و مشائی در این مسئله است که به یکی، اصالت ماهیت و به دیگري،

  .انددهند و دالئلی حول آن مطرح نمودهمی

اهمیت بحث از اصالت وجود یا ماهیت در این است که اتخاذ موضع نسبت به این مقام، تأثیر غیر 

قابل انکاري در بینش دینی دارد، لذا گروهی جهت مطابقت مواضع فلسفی خویش با بینش توحیدي به 

اصالت ماهیت را قاصر از این دانسته، لذا به اصالت وجود گرویده اصالت ماهیت قائل گشته و گروه دیگر، 

  .اندو وجود و تأمل آن را محور مباحث نظري و عقالنی قرار داده

را براي » عقل و وحی ،شهود«شناسی مبنایی خود، که سه راه بر اساس روش ،دیدگاه مکتب تفکیک

توان حقایق را از راه عقلی و ه نه تنها نمیپندارند و معتقد است کدریافت حقایق جدا از یکدیگر می

دارند که هاي این دو توهم صرف است و بیان میروند و یافتهشهودي کشف کرد، بلکه اینها به خطا می

با این توهم که کنه واجب، همان حقیقت . انداز طریق مکاشفات تخیلی قائل به تطور وجود شده عرفاً

اند و ق مفهوم و عوارض مفهومی وجود به مباحث واجب پرداختهوجود البشرط است و فالسفه از طری

کنند که بحث از وجود و سپس عنوان می اند که حقیقت وجود را از طریق مفهوم آن کشف نمایند،خواسته

                                                                                                                                                        
 كا?شناسي ??شد ?  .فلسفه ? كال? ?سالمي ??نشجو
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لذا با اعتقاد به عدم . احکام آن گمراهی و نادانی و دور شدن از واقع و رفتن به سوي نقیض مطلوب است

نی و نظریات فلسفی بر یکدیگر، قائل به اصالت ماهیت گشته و معتقد شدند که اصالت تطابق عقاید دی

توان به دلیل اشتراك معنوي وجود بین آن دو است، لذا نمی - وجود، به مثابۀ همسانی خالق و مخلوق 

 چه نظر بزرگان این گر. زیرا بین خالق و مخلوق مغایرت وجودي برقرار است اصالت را به وجود داد،

مکتب با یکدیگر هماهنگ نیست، برخی قائل به اصالت ماهیت شده و برخی به خاطر وجود اشکاالت 

، قائل به اصالت وجود در واجب و اصالت غیره وارده بر آن در خصوص وجود ذهنی، انقالب ماهوي و

ماهیت در ممکنات شده و گروهی هم در مورد واجب سکوت کرده و اصالت ماهیت در ممکنات را 

دلیل این ناهماهنگی در اقوال بزرگان تفکیک، تنها یک چیز است و آن مخالفت با فلسفه به هر . اندیرفتهپذ

شناسی به توان مبنا و موضع واحدي را دربارة هستیلذا نمی. گویی شودنحوي، هرچند منجر به تناقض

  .صاحبان این دیدگاه نسبت داد

زرگان این مکتب، در رد یک مطلب همۀ جوانب بحث توان به این نکته اذعان کرد که بدر آخر می

اند و در برخی جاها تنها به چند قول استشهاد کرده و در بسیاري از موارد نیز ادعاي خود را بررسی نکرده

از  کنند و اگر در جایی هم درصدد اثبات ادعاي خود هستند،اثبات می ،»این امر بدیهی است«را با جملۀ 

اند و سخنان تند و انتقادآمیز ایشان با اینکه از اول درصدد طرد فلسفه بوده کنند،میدالیل فلسفی استناد 

این طرز تفکر و برخورد با جریان فکر . نسبت به حکما و فالسفه در عباراتشان به صراحت بیان شده است

کرده، منتهی از قرون اولیۀ اسالم از سوي متکلمان و متشرعان آغاز گشته و تاکنون ادامه پیدا  فلسفی،

اند، علَم مخالفت و خصومت را که از روایات داشته اصحاب تفکیک با تکیه بر مضامین روایات و برداشتی

  .اندبا افکار حکما و فالسفه برداشته و براي طرد ایشان به توجیهات مختلفی دست زده

  

  

  عرفی مکتب تفکیکم

لص کردن آن است و مکتب تفکیک، در لغت به معناي جداسازي  و نابسازي چیزي و خا ،تفکیک

تأمالت و تفکرات  ها،در تاریخ شناخت مکتب جداسازي سه راه و روش معرفت و سه مکتب شناختی،
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  .انسانی است؛ یعنی راه و روش قرآن، فلسفه و عرفان

  : نویسداستاد حکیمی در این مورد می

شناختی، نظام شناسی،اسی، نظامشنجهان بینی،یعنی آن جهان ،»مکتب تفکیک«هنگامی که میگوییم «

تزج، از سویی و مدستگاه فکري، مبناي اعتقادي و سیستم تعقلی که میان مفاهیم و اصالحات بشري یا م

  i».گذاردمعارف خالص الهی و آسمانی متخذ از کتاب و سنّت از سوي دیگر، تفاوت قائل است و فرق می

خراسان برخاسته  ۀدینی، چند دهه اخیر است که از خط - هاي فکري یکی از جریان مکتب تفکیک،

گري جدید و رویکردي ضدعقلی یا ضد فلسفی شمرده از سوي مخالفانش نوعی اخباري ،این جریان .است

کنند، بلکه بر آن هستند که ود دور مینه تنها این اتهام را از خ شود، در حالی که هواخواهان این مکتب،می

ها را مشخص سهم آن ،هر یک ةکنند و هم به دین و با تعیین محدودبا این نگرش هم به فلسفه خدمت می

i.نمایند i  

ست، به گونهاي که هاآنفلسفه ستیزي و فیلسوف گریزي بسیار حاد  بارز مکتب تفکیک، ۀمشخص

. با فلسفه بوده استضدیت پایهریزي مکتب تفکیک در جهت  الًا ذاتی این مکتب دانست و اصومیتوان آن ر

خورد که در آن با نظرات حکماء و عرفاء مخالفت به چشم می مسائل کمی ،هادر سراسر کلمات تفکیکی

در این رگان مکتب تفکیک در زمان حاضر، زمی، از بیاین در حالی است که جناب استاد حک. نشده باشد

دارد که تفکیک میان باره معتقد است که مکتب تفکیک، ضّد فلسفه نیست، بلکه ضّد تأویل است و بیان می

i.فلسفه، عرفان و قرآن، یک ضرورت علمی است i i  

اقکند که مدعاي مکتب تفکیک مبنی بر جدا بودن این سه راه و انطببر این نکته تأکید می وي

ی، ئهمچون عالمه طباطبا ،هاهاي فلسفی و عرفانی و مدافعان آنها را بسیاري از معتقدات مکتبناپذیري آن

i.اندهاي خویش ابراز داشتهها نوشتهدر خالل گفته v ه سائقه هاي متدین بتوده«: دارد کهایشان سپس بیان می

درك ایمانی و تلقی فطري خویش، تفکیکی هستند و معارف و اعتقادات خالص را در بیانات دینی می

بدون ، اي فارسی از قرآن را در دست داشته باشند، به هر چه در آن بخوانند ایمان دارندجویند و اگر ترجمه

  v.»اینکه ذهنشان به سوي موضوعات تأویلی بلغزد
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  بزرگان مکتب تفکیک

  :، از سه رکن عمده این مکتب یاد میکند که عبارتند ازاستاد حکیمی

  ؛)ق 1353 -1294(سید موسی زرآبادي قزوینی . 1

  ؛)ق1365 - 1303(روي اصفهانی میرزا مهدي غ. 2

  ).ق1386-1318(شیخ مجتبی قزوینی . 3

  : اندایشان گفته درباره. ظاهراً از این سه تن، میرزا مهدي اصفهانی، بنیانگذار نگاه تفکیکی است

  .ناشی شده است هاي اومیرزا مهدي اصفهانی، مؤسس این مکتب بوده و این جریان فکري از اندیشه

هاي فلسفی بوده و راه دین را از راه عقل ن فلسفه و مباحث عقل رایج در حوزهایشان از مخالفا

اي براي دور ساختن مردم وي ورود فلسفه و تصوف را به جهان اسالم توطئه. دانسته استفلسفی جدا می

دانسته و نهضت ترجمه را طراحی سنجیده در این راه به شمار می -السالم  علیهم –از در خانه اهلبیت 

  : فرمایدآورد و می

گردد که علت ترجمۀ فلسفۀ کسی که به سیاست خلفاء آگاه شد، مانند خورشید برایش آشکار می

 علیهم –چیزي جز سیاست چیرگی بر علوم اهلبیت  یونانی و ترویج مذهب صوفیه برگرفته از یونان،

 را بیش از ترجمه گشودند،و بینیازسازي مردم از آنان پس از آنکه در سخن از همه مسائل  -السالم 

  vi.نبوده است

وي عالوه بر علوم نقلی از دانش. رود، نیز از ارکان عمده این مکتب به شمار میسید موسی زرآبادي

حاشیه بر منظومه سبزواري و شرح سالمان  :مانند ه دارد،آموختگان فلسفۀ اسالمی بوده و آثاري در این زمین

  .و ابسال

است که از مفسران بنام قرآن بوده و تأثیري  شیخ مجتبی قزوینی سومین و تأثیرگذارترین رکن این مکتب،

نام دارد که در پنج جلد، شامل » بیان الفرقان«ترین کتاب او مهم. هاي معاصر داشته استپایدار بر تفکیکی

ارف و اصول عقاید دینی است و بر این باور است که راه دین از فلسفه و عرفان جداست و این جدایی مع

  .در گذشته وجود داشته است

استاد  ترین نمایندة آن،رسیم که مهمبه نسل دوم مکتب تفکیک می از این مؤسسان که بگذریم،

اصول این مکتب را از او فرا گرفته  از شاگردان مستقیم شیخ مجتبی قزوینی است که رضا حکیمی محمد
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چند استاد حکیمی خود  هاي آن کرده است،  هرایشان خود را وقف تبیین این مکتب و دفاع از آموزه. است

 کند،هاي آنان معرفی میهاي خود را عین آموزهداند و آموزهدهندة راه مؤسسان مکتب تفکیک می را ادامه

اي عرضه کرده است و حداقل در سه نان تغییراتی داده و از آن قرائت تازهرسد که در مبانی آاما به نظر می

  :مسئله با دیدگاه مؤسسان این نگرش متفاوت است

  عقل و کشف ؛ نسبت میان وحی،. 1

  توجه به فلسفه و فالسفه ؛. 2

  .جنبه سیاسی و اجتماعی مکتب تفکیک. 3

  

  روش مکتب تفکیک

تفکیک و جداسازي سه راه و روش معرفت در  هدف آن، آید،گونه که از نام این مکتب برمیهمان

  .عرفان و وحی یعنی راه و روش فلسفه، تأمالت و تفکرات انسانی است؛ ها،تاریخ شناخت

  :در طول تاریخ سه جریان معرفتی و شناختی براي دریافت حقیقت وجود دارد از نظر استاد حکیمی،

  ؛) دین و قرآن(جریان وحی . 1

  ؛)فلسفه و برهان(ل جریان عق. 2

  ؛)ریاضت و عرفان(جریان کشف . 3

. ها استوار استها یا ترکیبی از آنبر یکی از این روش آنچه که تحت عنوان معرفت بشري وجود دارد، 

مشکل زمانی  ها را با هم بیامیزد،البته اگر کسی بخواهد این سه شیوه را به جاي یکدیگر به کارگیرد و آن

  .آیدبرایش پیش می

فهمی این شناختها و هاي قرآنی و سرهلذا هدف مکتب تفکیک، نابسازي و خالص کردن شناخت

ها و دور از تفسیر به رأي است،  تا حقایق وحی و اصول به دور از تأویل، مزاج با افکار و نحله معارف،

  .هاي فکر بشري آمیخته نگرددمصون مانده و با داده علم صحیح،

  : نویسدباره میاستاد حکیمی در این 

پردازند و می –یا ممتزج  -هاي فکري و شناختی فنی دخیل به جداسازي مکتب تفکیکیان خراسان،

ما را به  این چگونه،. دارندها پاس میزالل علم قرآنی و حدیثی را از آمیخته شدن با دیگر جریان
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خواند در فهرست فرامی ،در بطون مسائل و موضوعات یاد شده اندیشی هر چه بیشتر،تعمق و ژرف

مورد توجه تفصیلی برخی  - ها یا برخی از آن -مسائل و موضوعات مذکور  کهچه ممکن است  اگر

vi.لیکن انگارة کار این است از تفکیکیان نباشد، i  

توجه قرار  این اصل جدایی فلسفه، عرفان و وحی را در تمام بحثهاي خود مورد ،مکتب تفکیک

اصل فلسفه و عرفان را باطل دانسته و  مثل میرزاي اصفهانی و دیگران، البته مؤسسان این مکتب،. داده است

اما استاد حکیمی با تفسیر جدیدي که از این مکتب  آورند،پرداختن به آن را نوعی گمراهی به حساب می

به شرطی که با  ناخت حقایق قرار داده است،همچون وحی، جایگاهی در ش ،براي فلسفه و عرفان ارائه داده،

هر . کشف و وحی عقل،: کند که راه کشف حقیقت سه چیز استوي بیان می. هاي دینی خلط نگرددآموزه

رشد به  مثل ابن لذا افرادي، رسانند و نباید با یکدیگر خلط گردند،یک از اینها جداگانه ما را به حقیقت می

دانند که اند که دین را با عقل تفسیر کنند و آنچه در شریعت آمده را مانند عقل میاند، زیرا کوشیدهخطا رفته

  .توان به آن رسیدبا عقل می

دین ماهیتاً و منشاً چیزي است و فلسفه و عرفان هم چیزهاي : معتقد است کهمکتب تفکیک 

یکی است و هر سه خدا  ه،البته هدف این سه حوز. داننداین مطلب را اهل نظر و اطالع می. هستنددیگري 

بلکه تفاوت در چگونگی نگرش به  اما تساوي کلی هم بین این سه حوزه معرفتی نیست، طلبند،را می

 ابنسینا، سهروردي، رشد،ابن مانندلذا معتقدان به این مکتب، تالش کسانی، . حقایق و مسائل وجود دارد

دانسته و علیه آنان می نادرست ه هم نزدیک سازند،این سه راه را ب ،اندمالصدرا و دیگران را که کوشیده

vi.تازند i i  

راه دین برتر و شناختی که از آن  کنند که از بین این سه راه،معتقدین به مکتب تفکیک بیان می

و  - السالم  علیهما –براي اثبات آن، سخنانی از امام علی و امام صادق . تر استاصیل شود،حاصل می

iکنندنی از چند فیلسوف نقل میسخنا x رف شناختی از منابع وحیانی کنند که فراگرفتن معاو سپس اثبات می

راه دینی  از میان سه راه فوق، که گویدلذا عقل می از منابع فلسفی و عرفانی برتر است که مبرا از خطاست،

  .زندبرترین است و حرف آخر را می

  : کنددارد که راه شرع با راه عقل بشري متفاوت بوده و بیان میمرحوم اصفهانی نیز بیان می

ترین وجه و گویاترین بیان براي ویران ساختن اساس علوم بشري و برکندن بنیاد کاملقرآن مجید به 
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  x.آن آمده است

ها را علوم گونه فصل مشترکی میان علوم بشري و علوم الهی که آنگیرد که هیچوي سرانجام نتیجه می

وي این را نخستین باب از باب. پاسخ علوم کهن بشري متفاوت است نامند، وجود ندارد؛ زیراجدید می

ترین نوع تاریکی شمارد و تأکید بر این نکته دارد که علوم بشري عین جهالت و تاریکهاي هدایت می

  xi.است

  

  هاي مکتب تفکیکریشه

که منجر به ستیزه و هاي شناختی و معرفتی است ها در جدایی میان روشادعاي اصلی تفکیکی

اند، مورد طعن قرار گرفته مقابله با فلسفه و حتی عرفان شده و در کالم مؤسسان آن، بزرگان فلسفه و عرفان،

فلسفه چیز مهمی «تا آنجا که سخن صریح مرحوم حلبی، یکی از بزرگان مکتب تفکیک مبنی بر اینکه 

xi.»شمن بزرگ معارف الهی استد فلسفه،. نیست، بلکه اضر مطالب به حقایق وجدانی است i  ،این سخن

  .هاي شناختی همواره جدایی بوده استریشه در این ادعا دارد که از صدر اسالم بین روش

  : فرمایداستاد حکیمی می

 رسد،گذاري تفکیک تازه است، لیکن واقعیت تفکیک قدیمی است و تا صدر اسالم میچه نام گر

اهللا علیه  صلی –ی این اعتقاد که حقایق دین همان است که در قرآن کریم آمده و به وسیلۀ پیامبر یعن

واقعیت تفکیک ... گونه نیازي به هیچ اندیشه و تفکري ندارد و اوصیاي او تعلیم شده و هیچ - وآله 

xi.امري است مساوي خود اسالم و ظهور آن i i  

   :نویسدچنین می ین شیخ مجتبی قزوینی، از دیگر بزرگان مکتب تفکیک،همچن

که پیروان قرآن مجید و سنت سید  - صلوات اهللا علیهم  -محمد  در قدیم االیام طریق فقهاء آل

ممتاز از طریق فالسفه یونان و عرفاء و صفویه بوده و پیروان فلسفه و عرفان از  باشند،المرسلین می

اند و هر یک طریق خود را حق و طریق دیگري را باطل دانسته و باکی هم از ودهیکدیگر ممتاز ب

که از  زیرا جستند،هر یک از دیگري تبري و بیزاري می از این جهت،. مخالفت یکدیگر نداشتند

فلسفه یونان در عصر خلفاء ترجمه . مخالف طریق فلسفه است مسلمات بود که طریق قرآن و سنت،

نکردند و خواستند که مطالب  -السالم علیهم –ه پیرو قرآن بودند، متابعت از ائمه شده و متکلمین ک

هاي هم در زمان خلفاء فرق. فلسفه را مطابق با قرآن کنند و به دو فرقه اشاعره و معتزله متفرق شدند
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 به نام صفویه و عرفاء، مانند حسن بصري و سفیان ثوري و امثال اینها پیدا شدند که مدعی کشف

بینیاز می -علیهمالسالم  -حقایق و اسرار علم به حقایق قرآن بودند و خود و پیروان خود را از ائمه 

به واسطۀ اینکه عرفاء  مسلم و محفوظ بود و بعد از آن، ،این امر تا قریب یکصد سال قبل. دانستند

ها مطرود بودند، بناي صفویه و پیروان فلسفه یونان در اقلیت و از جامعه مسلمین مخصوصاً شیعه و فق

علیهم –و ائمه  -صلوات اهللا علیهم اجمعین  - ا گذاشتند و کلمات مقدسه انبیاء رتدلیس و تلبیس 

این تدلیس کامالً مؤثر افتاد و کار به . را مطابق با معتقدات فلسفه و عرفان تأویل کردند - السالم 

 -السالم علیهم –وم قرآن مجید و ائمه جایی رسید که پیروان مکتب و شیعه چنین معتقد شدند که عل

علوم اسفار و اشارات، مثالً عین قرآن و اسرار قرآن است که بر فقها  وعین علوم فلسفه و عرفان است 

را ظاهري و قشري خواندند و  - رضوان اهللا علیهم  -آنان، فقهاي بزرگ . مخفی و مجهول مانده است

.گونه کلمات، عوام شیعه را فریفته و از فقها منزجر نمودنداز اسرار قرآن بیبهره دانستند و به همین
xi v  

تاکنون تحول جدي در فلسفه اسالمی رخ ) ق 1050(توجه به این مسئله که از زمان جناب صدرا 

نویسان فلسفه اسالمی براي تاریخ د،نداده و این ادعاي مکتب تفکیک و نگرش جدیدي که به فلسفه داشتن

البته باید توجه داشت که هر نگرشی براي اینکه منسجم شود تا . لذا به آن توجه خاصی کردند جالب بوده،

. به صورت مکتب درآید، نیاز به زمان دارد و این مکتب هنوز نوپاست و به صورت منسجم ارائه نشده است

تفکیک، نقش داشته و باعث شده که پیروان این گیري مکتب عالوه بر اینکه تحوالت دیگري هم در شکل

ها پافشاري کرده و نظرشان بین عوام مقبول افتد؛ همچون مکتب بر ادعاي خود مبتنی بر تفکیک روش

 70حدود (تشکیل وهابیت در میان اهل سنت که جریان آن به ایران هم کشیده شد و جریان مدنیزم اسالمی 

کردند که عقل مالك حق و باطل است و هر چه قرار داده و بیان می ، که اصل اول را عقل)سال قبل 60 -

  .قدر ارزش داشت که مساوي با وحی بودعقل آن واقع، در. محکوم به فناست که با عقل دربیفتد،

لذا گروهی . وقتی مسلمانان با این فضا روبرو شدند، تصمیم گرفتند که به سراغ دین خالص بروند

مکتب تفکیک هم با  مخالفت با تصوف بود، ،هایکی از کارهاي اصلی آن کیل دادند،را تش» هاسلفی«به نام 

از طرفی، چون بزرگان این مکتب، همچون میرزاي اصفهانی و شیخ مجتبی قزوینی . کردتصوف مخالفت می

اطر نظراتشان بین عوام مقبولیت پیدا کرد، اما به خ وارسته و صاحب کرامات بودند، هاي برجسته،از چهره

درگیري سیاسی در عصر حاضر، مکتب تفکیک در دورة استاد حکیمی به مسائل سیاسی و اجتماعی اهمیت 
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زیادي داده و از این جهت مسائل سیاسی آن بر مباحث نظري سایه افکند و پیشرفت چندانی در محافل 

  .خصوصی و علمی نداشت

  

  شناسیهدف نظریه تفکیک در هستی

نمایاندن عجز فالسفه از توفیق در مسائل  شناسی در درجۀ اول،هدف نظریه تفکیک در هستی

همچون  مبناي وجودشناسی استوار شده است، نظري و در درجۀ دوم، منهدم کردن بنایی است که بر

پردازند، به خاطر این است که بیلذا اگر به مسائل مربوط به وجود می. وحدت شخصی یا تشکیکی وجود

قرار گرفته، ابطال شود، بنا » وحدت وجود«نمایان شود، زیرا اگر آنچه مبناي  »وحدت وجود«اساسی نظریه 

لذا براي نیل به این هدف، دو اصل بنیانی را در فلسفه مورد توجه قرار . نیز خود به خود منهدم خواهد شد

  :دهندمی

  .شوندت میکه با انکار آن دالیل اصالت وجود را رد کرده و قائل به اصالت ماهی: مفهوم وجود. 1

دهد و هر جا ها را تشکیل میشناسی آنهاي هستیکه مبناي اصلی اکثر بحث: سنخیت بین علت و معلول. 2

اساس این مبنا بوده که بین واجب تعالی و مخلوقاتش هیچ سنخیتی وجود  اند، بربحثی کرده یا سخنی گفته

ان اهللا تبارك و { .»گونه سنخیت نداردقات هیچذات الهی، با مخلو«: گویدشیخ مجتبی قزوینی چنین می. ندارد

  xv.}تعالی مبائن مع خلقه و خلقه مبائن معه الشبیه من خلقه فهو من خلقه و خلقه خلو منه

ان اهللا خلو من خلقه و خلقه خلو منه و کل «: قال -السالم علیه –و فی الکافی مسند عن ابی جعفر 

  .»السمیع البصیر خال اهللا فهو مخلوق و اهللا خالق کل شی و هوماوقع علیه اسم شیئی ما 

همچنین . ت بین خالق و مخلوق و نفی سنخیت تصریح شده استینبه دوئیت، مبا در این روایات،

مخلوق است و خدا خالق هر چیز و  غیر ذات پاك خداوند، شود،آنچه اطالق اسم شیء بر او می: فرمودند

  .او شنوا و بیناست

مراد از این قاعده این است که بین علت با معلول مناسبتی وجود دارد که عین چنین  ،لی کهدر حا

اي بین دو شیء دیگر نیست؛ به عبارت دیگر، تحقق معلول معین از علت است و از علت معین نیز رابطه

از سایر در فهم صحیح سنخیت بین فعل و فاعل نیز باید جهت فاعلیت را . فقط معین امکان صدور دارد

شتباه در تشخیص این جهت و خلط آن با سایر جهات موجب انکار سنخیت که امري ا جهات جدا نمود،
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  .شودمی قریب به بداهت است،

پذیرد، بلکه به سختی منکر اساس تنها سنخیت بین علت و معلول را نمی نه مؤسس مکتب تفکیک،

آورد و حدود شش امر را از مفاسد به میان می علیت و معلولیت شده و همانند اشاعره از عادت اهللا سخن

اساس  بنابراین با نفی علیت،. ها سنخیت بین علت و معلول استشمارد که یکی از آننظریه علیت می

  :داندایشان محذورات نظریه سنخیت بین علت و معلول را سه چیز می فلسفه منهدم خواهد شد،

دارد که اگر صانع به هر نحوي مشابهت با صفهانی بیان میمرحوم ا .لزوم مشابهت بین صانع و مصنوع. 1

پس . تباین صانع با مخلوق بدیهی است پس در نزد عقل،. مصنوع داشته باشد، همانا مصنوع خواهد بود

  xvi.باشدترین اقوال بوده و مخالف حکم بدیهی عقل میقول به سنخیت بین علت و معلول از سخیف

  : تعبیر ایشان چنین است .محدود شدن علت و فقدان آن در مرتبه معلول. 2

نه برهان انّ  ،براساس دعوت شارع بر معرفت فطري است که طریق آن نیز عبادت است

مسـتلزم   زیـرا باطل اسـت،   ،واقع و لم، زیرا آن مبتنی بر مسلک علت و معلول است و در

xvi.باشدآن در مرتبۀ معلول می محدود شدت علت و فقدان i  

  .مخالفت با حاکم بدیهی و عقل. 3

اي اما مقصود از سنخیت، تشابه ماهوي و در تحت یک ماهیت بودن نیست، بلکه منظور از آن رابطه

زیرا رابطه علت تامه  محذور دوم نیز وارد نیست،. وجودي و خاصی است که هر علت با معلول  خود دارد

ا معلول دائمی است؛ به عبارت دیگر، معلول عین ربط و نیاز به علت خویش است و در همان حال که به ب

بنابراین، علت در . باز هم علت سزاوارتر به همه کماالت معلول از خود است واسطه علت موجود است،

بداهت عقل بود،  محذور سوم که مخالفت با. مرتبه معلول تحقق داشته و فاقد وجود و کماالت او نیست

 ادعاي جدیدي از جانب میرزاي اصفهانی نیست، ایشان در بسیاري از نظرات که مخالفت با نظرشان است،

  ».کنداما ادعاي بداهت در مسئله نظري هیچ کمکی به حل آن نمی مخالف بداهت عقل است،«: فرمایندمی

کیک آن را هدف قرار داده تا به مسئله دوم، انکار مفهوم وجود است، مبنایی که بزرگان مکتب تف

 مقصود خویش که انکار وحدت وجود است، نائل گردند، لذا در مورد مفهوم وجود و به تبع آن اصالت،

نظر بزرگان مکتب تفکیک در  گونه که گفته شد،کنند، اما همانآن بحث می تشکیک و مباحث دیگر پیرامون

  .این باب یکسان نیست
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یت اهللا مروارید، قائل به اصالت ماهیت گشته و دالیل اصالت وجود را مرحوم میرزاي تهرانی و آ

  .کنند و میرزاي اصفهانی در مورد وجود و ماهیت نظر واحدي نداردابطال می

شمرد و در جایی مفهوم وجود را انکار ایشان گاهی بحث از وجود و مفهوم آن را گمراهی می

  : کندآن سخن گفته و بیان می نموده، اما از تحقق خارجی و ضرورت اذعان به

از همین مطلب که براي حقیقت . ترین مفاهیم متصور در نزد فلسفه، مفهوم وجود استاز بدیهی

شود، زیرا وجودي که در نزد هر کس بدیهی اند، اشتباه فالسفه آشکار میوجود، مفهوم تصور نموده

که به خودي خود آشکار است  آید، ذات وجود و حقیقت آن استاست و نقیض عدم به شمار می

گیرد، زیرا خالف ذاتش خواهد مفهوم قرار نمی ،زیرا فهم با وجود است و فهم و مفهوم ندارد،

xvi.بود i i  

توان به حقیقت آید که چگونه میاین شبهه پیش می کنیم،البته وقتی مفهوم را براي لفظ وجود انکار می

کند، نشانه این است که با موضوع وجود کرد؟ اینکه انسان وجود را بر اشیاء حمل میوجود علم پیدا 

 ،واقع در. که موضوع له وجود همان حقیقت وجود است، نه معنا و مفهومی که در ذهن است آشناست، چرا

  .کنندنقش واسطۀ مفهوم ذهنی و تصورات را در میان معنی الفاظ انکار می

فان الوجود و حقیقته هو الظاهر «شود که لفظ وجود از اظهر اشیاء است؛ ان میاساس این دیدگاه بی بر

xi.»بذاته x  

که شناخت  ها از راه وجدان است، چرامحجوب ماندن مردم از حقیقت وجود به دلیل جهالت آن بنابراین،

آشکارترین حقایق در  خود آن است؛ زیرا وجود از علم و فهم و شعور نیست، بلکه راه شناختن آن، وجود،

پس با شهود . مانداي ظهور دارد که جایی براي انکار آن باقی نمیواقعیت و ظهور ذاتی است و به گونه

توان به کنه و حقیقت وجود راه یافت و وجود براي همه افراد بشر بالکنه مشهود است و منظور از فطري می

اما بیش از این براي نفس بشري  بودن آن است، کنه وجود، همین است که حقیقت وجود همان طارد عدم

  .علم و معرفتی به وجود نیست

  : داندمیرزاي اصفهانی در جایی وجود را مخلوق و خداوند را خالق وجود و برتر از آن می

این امور نوري از بزرگ. رب حیات و رب علم و قدرت است رب وجود، خداوند خالق وجود،

آید، زیرا مالک وجود در در اینجا ارتفاع نقیضین هم الزم نمی. خداوند اند، نه خودترین آیات الهی
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پس . باشدرتبه وجود نیست و اتحاد در رتبه وجود هم نیست و اتحاد در رتبه شرط تناقص می

  xx.بلکه رب وجود است، نه وجود است و نه عدم خداوند،

دین بیان که لفظ وجود بر همه حقایق وجودي گوید، بایشان گاهی از تشکیک در وجود سخن می

  :گیرندشوند، منتهی نه از نوع وحدت سخنی، بلکه سه مرتبه حقیقت را در نظر میو خارجی حمل می

  رتبه وجود به عنوان حقیقی مستقل و منحاز؛. 1

  خداوند که فوق رتبه وجود است؛. 2

  .حقایق دیگري که دون مرتبه وجودند. 3

چه  افتد،و مجعولیت بین خدا و عالم را باطل دانسته و از اشاعره نیز جلو میدر جایی اساس جعل 

دانند و معتقدند که علت حقیقی فقط خداست؛ اما ایشان هر علیت را بین ماسوي اهللا باطل می ها،اینکه آن

قول به  گویند که ظهوراي سخن میکنند و گاهی به گونهگونه علیت بین خدا و مخلوقات را نیز انکار می

جز وجود و ماهیت،  ،کند که در دار هستی و تحققدارد و بیان می) اصالت وجود و اصالت ماهیت(اصلین 

  .سومی نیست ءشی

اما در ممکنات از سنخ ماهیت می دارند که وجود در واجب اصیل است،در برخی عبارات بیان می

مانند آیه  کند،واجب و ممکن را نفی میباشند و شاهد بر آن هم ادله نقلی است که هرگونه سنخیت بین 

که غافل از این  در حالی. »تنزه من مجانسۀ مخلوقاته«و دعاي شریف صباح  xxi»لیس کمثله شیء«شریفۀ 

معنی هستند که آنچه نقیض عدم است و تحقق و خارجیت دارد، باید واحد باشد و اگر واقعیت از دو سنخ 

  آید که عدم، نقیض کدام سنخ است؟میباشد، این سؤال پیش 

کنندة این معنا هستند که اشیاء در عین اینکه مغایر و مباین با  عالوه بر اینکه، این ادله نقلی، بیان

آید، بلکه در هیچ شأنی از شئون  اما خارج از احاطه ذات او نیستند تا محدودیت ذات الزم اند،ذات الهی

  .قرآن، آیه و مظهر او هستند و این همان توحید صفاتی مورد نظر قرآن استخود استقالل نداشته و به تعبیر 

بلکه  توان یک نظر واحد و منسجم به مؤسس مکتب تفکیک نسبت داد،نمی مل در این کلمات،أبا ت

چه به قیمت  اي از آراء پراکنده و متناقضی است که در هر جا سعی در مخالفت فلسفه دارد، گرمجموعه

میرزاي اصفهانی بین وضوح مفهومی وجود، بداهت تحقق آن و مجهول بودن کنه و . باشدگویی تناقض

بداهت . در حالیکه بداهت تصوري وجود غیر از بداهت تحققی آن است حقیقت آن خلط نموده است،
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گاه که تحقق خارجی شیئی معلوم مفهومی وجود مربوط به علم حصولی و در عرصه نظر و خبر است، آن

باشد، در عین یابد که شیء مزبور در تحت احاطه وي نبوده و غایب از او میین حال، انسان میشد، در ع

سر . دهدبه وسیله مفهوم ذهنی از تحقق خارجی آن و به وسیله مفهومی دیگر از چیستی آن خبر می حال،

بب حقیقت شیء مزبور همین است؛ یعنی عدم حضور آن در حیطه وجودي انسان که بدین س يخلفا

  .فهمیم که چیزي هستچه بالضرورة می براي ما نامعلوم است، اگر) وجود خارجیاش(حقیقتش 

نیز به تفصیل، معترض غالب ادله اصالت وجود شده و نقدهایی را  ،مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی

معنا، جنبه لفظی اي این مسئله را بیان کرده، که به جاي جنبه علمی و توجه به اما به گونه وارد نموده است،

مورد نظر قرار گرفته و در اشکاالتی که به ادله اصالت وجود وارد کرده، با تعویض لفظ وجود با ماهیت، 

کند و بدون توجه به اصالت وجود را ابطال کرده و هر چه براي وجود گفته شده، براي ماهیت ادعا می

  :دهد، مانندشده را پاسخ میعوارض و پیامدهاي آن، اشکاالتی که بر اصالت ماهیت گرفته 

  تطابق بین وجود ذهنی و عینی؛. 1

گویند مربوط به مفهوم ماهیت است، نه مصداق متاصل آن، که می(ماهیت نسبت به وجود و عدم  ياستوا. 2

که ماهیت داراي دو مرتبه است و آنچه اصالت دارد، مصداق آن است که به جعل بسیط تحقق یافته  چرا

  است؛

  ؛)اتحاد بین موضوع و محمول در مصداق ماهیت است(ل وحدت حم. 3

کند که ماهیت به وجود مساوق با تشخص و تعین است، بیان می کهبه جاي اینکه بیان کند (تشخص . 4

متشخص و ممتنع الصدق بر کثیرین می متحقق در خارج شده و جزئی، مجرد جعل بسیط از جاعل،

xxi).شود i  

  

  اصالت ماهیت

به تبیین و تحکیم اصالت ماهیت پرداخته و  با نقد ادله اصالت وجود با شیوه نقل قول، ،این دیدگاه

ترین ضربه بر ترین لطمه و سختتنها دلیل بر اصالت ماهیت را فطرت دانسته و اصالت وجود را خطرناك

  .حید شمرده استمعرفت الهی و تو
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حقیقتاً موجود  ،امور واقعی شده» نور والیت«یا » نور خداوند«ماهیات با قبول  به تصور این دیدگاه،

ماهیت در نزد ما از امور واقعی «: داردمیرزاي اصفهانی صراحتاً بیان می. شوند، لذا دیگر اعتباري نیستندمی

xxi.»است و انتزاعی صرف نیست i i  ممکنات، موجودات ماهوي هستند و چون ماهیت تأصل دارند، از جنبه

ها همان جنبه تحقق و منشأ اثر بودن آنتر اینکه ماهیت آنصریح. ماهوي داراي تحقق و واقعیت هستند

را اموري اعتباري ) ماهیت در تعبیر فلسفی(ها هاست و نمیتوان جنبه اختصاصی اشیاء و حدود عدمی آن

بر این  .کندتأصل ماهیت است که جهان را تبدیل به قطب واقعی و حقیقی در قبال خداوند می. تدانس

  .غیریت و عدم سنخیت بین خالق و مخلوق روا خواهد بود اساس، سخن از تباین،

تأکید بر غیریت حق و خلق و معرفی ماسوي به عنوان ماهیات، در این دیدگاه آن چنان شدید است 

وجود و سنخیت بین علت و معلول را به سادگی نفی کرده و دو قطب کامالً متباین و که بتوان وحدت 

  .متضاد در ذات و اوصاف در عالم تحقق و هستی برقرار کرد

  

  استدالل بر اصالت ماهیت

  :تنها دلیل مدعیان بر اصالت در مکتب تفکیک، استناد بر فطرت است

متحقق است  مثالً انسان، فرس، بقره و غیره، کند که در خارج،بشر به فطرت سلیم خود حکم می

خارجی قهراً انتزاع و بر ) مهیات(حقیقتاً و عنوان موجود مجرد مفهومی است که بشر از این اشیاء 

xxi.نمایدها حمل میآن v  

دانند، بدون دلیل قول به اصالت ماهیت را امري فطري و بدیهی می ،اما اینکه پیروان این دیدگاه

گویند؟ بلکه بحث بر سر بحث الفاظ نیست که بیان شود به این حقیقت خارجی چه میاست؛ زیرا صرف 

شود، چیست؟ این این است که آنچه در خارج حقیقت و موجودیت دارد و مفهوم وجود از آن انتزاع می

 بدیهی است که جز قسمت آخر،. گرددمفهوم یا از ماهیت، یا از عدم و یا از خارجیت و تحقق انتزاع می

امري بدیهی است که نیاز به دلیل  از این جهت گفته شده که اصالت وجود،. دیگر احتماالت باطل است

  .صرفاً تنبیهاتی بر مسئله است ندارد و آنچه در کتب فلسفی، تحت عنوان دالیل اصالت وجود ذکر شده،

عالوه . اهیتکند، اصالت وجود است، نه اصالت مبنابراین، آنچه یافته فطري را درست تفسیر می

بر اینکه، اگر چیزي فطري باشد، نباید دنبال دلیل بر خالف آن گشت، تا آن را نقض کرده و مدعاي به 
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اصطالح فطري را اثبات کنیم؛ بلکه پیروان این دیدگاه به دنبال رد دالیل اصالت وجود هستند و حتی براي 

قائل به مجعولیت بالذات ماهیت بوده، حکیم میرداماد که : قول به اصالت ماهیت، مؤیداتی از بزرگان، چون

  .آورندسبزواري و حائري مازندرانی می

چند قول  هر. البته در کالم این بزرگواران، سخن صریحی مبنی بر اصالت ماهیت وجود ندارد

عبارت او، ظهور در اصالت ماهیت دارد، با  ولی برخی از ،اصالت ماهیت به محقق داماد نسبت داده شده

  . مفهوم ماهیت است، نه مصداق آن شود که مقصود او،یشتر در سایر عباراتش مشخص میتأمل ب

  : عبارت صریح ایشان در مورد مصداق وجود چنین است

  .وجود در اعیان، همان تحقیق تأصل در متن واقع و خارج از ذهن است

آن. ق داده استبه هر حال، اهل تفکیک بین مفهوم و مصداق خلط کرده و حکم مفهوم را به مصدا

اند که وي و استنباط کرده xxvها از حکیم سبزواري قولی در مورد اخفی بودن وساطت وجود نقل کرده

باشد، اما این واسطه در عروض موجودیت ماهیت می درصدد اثبات اعتباریت ماهیت بوده و اینکه وجود،

واسطه اخفی است و در حقیقت به این مطلب اقرار کرده که هر عاقلی بالفطرة به موجودیت و تحقق ماهیت 

  .نمایندبالذات حکم می در خارج،

وان با اینکه تعبیر صریح سبزواري در احتیاج ماهیت به واسطه در عروض، جاي ابهام ندارد، اما پیر

  .در حالی که عین کالم در مقام اثبات است اند،اخفی بودن را در مقام ثبوت و عین گرفته این دیدگاه،

نیز خالی از استدالل و قوت برهانی است، زیرا به  آورند،تأکید سومی که از سخنان حائري مازندرانی می

اي در استنباط احکام ظاهري ن شیوهآوري اقوال پرداخته که چنیسبک علوم منقول به ارائه تأثیرات و جمع

  : گویدنافع است، نه درعلوم عقلی، آنجا که می

ترین قول به اصالت وجود که مفتاح قول به وحدت وجود، بلکه وحدت موجود است، خطرناك

  xxvi.ترین ضربت به معرفت اهللا است، به خالف اصالت ماهیتلطمه و سخت

اند که به نظر معتزله در مورد ثابتات اي سخن گفتهگونه اصفهانی در چند موضع به مرحوم میرزاي

  : دانندازلیه شبیه است و بر این اساس، اعاده معدوم را نیز جایز می

اموري واقعی و داراي واقعیت ماهوي می ماهیات در مرتبه ذات ماهوي خود با صرف نظر از وجود،

xxvi.شده توسط عقل از حدود وجود باشندباشد، نه اینکه اموري انتزاع  i  
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معناي این سخن این است که ماهیت، حقیقتی جداي از وجود دارد که حقیقتش از سنخ حقیقت 

است که بر اساس آن ماهیت ) اصالت وجود و اصالت ماهیت(موهم قول به اصلین  این کالم،. ماهوي است

  . ش واقعی خواهند بودهر شیء و وجود

 ابداً چیزي نیست، متحقق نشود، - هرچند در ذهن  -هاي از واقع ماهیت مادامی که در وعاء و مرتب

 اي است که انفعال خالص و صرف بلکه ماهیت به گونه آید که عدم باشد،ولکن از این امر الزم نمی

xxvi.منفعل گشتن از وجود و صرف قبول واقعیت کونی خارجی است i i  

این سخن میرزاي اصفهانی که ماهیت صرف نظر از وجود و عدم اموري واقعی و داراي واقعیتی 

  .باشند، جز همان نظر در مورد ثابتات ازلی نیستماهوي می
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  :نوشتپی

                                                  
i .  ،161ص )  1383ما، دلیل : تهران( ب تفکیکتمکمحمد رضا حکیمی . 

ii
اول اینکه، آن رأیی : گري و مکتب تفکیک از دو جهت استرق بین اخباريفالبته باید توجه داشت که .  

دارند، مبنی بر اینکه در مورد قرآن اتکایشان به روایات معصوم است و قرآن را ها راجع به قرآن که اخباري

گرها به طور کلی، براي اخباري و دوم اینکه، .ندارند هافهمند، مکتب تفکیکیمی» راسخون فی العلم«فقط 

ن و روایات میاما تفکیکیان عقل فلسفی را رد کرده و مغایر با قرآعقل مجالی در معارف دینی قائل بودند،

منظور لزوم رجوع به عقل  ایم،دانند، اما عقل فطري را قبول داشته و معتقدند که تعقلی که به آن دعوت شده

 ).تنبیهات حول المبدأ و المعاد: ك .ر. (فطري است

iii  . ،38، ص پیشینمحمدرضا حکیمی. 

iv  .174، ص کتب تفکیکممحمدرضا حکیمی،: ك .براي اطالع بیشتر، ر. 

v  .اختصاص به یک گروه و جماعت  بته باید توجه داشت که این ادعا، به صورت کلی،ال. 178، ص همان

دهند و خود را با آن موافق و هماهنگ نشان می مخصوص نداشته و همۀ اندیشمندان،  از قرون اولیۀ اسالم،

تفکیک کمتر کسی بوده که با آمیختن تعلیمات وحی و علوم بشري موافقت داشته باشد، با این همه، مکتب 

شود، بسیار ها که به طرز تفکر و نوع اندیشۀ طرفداران آن مربوط میبا یک سري خصوصیات و ویژگی

 .سابقه استجدید و کم

vi  . ،3ص )  1385انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، : قم( ابواب الهديمیرزا مهدي اصفهانی. 

vii  . ،152، ص پیشینمحمدرضا حکیمی. 

viii  .169، ص همان. 

.ix  اضربوا بعض الرأي ببعض یتولّد منه «: فرمایندکه می -السالم  علیه –طالب بن ابی مانند روایت امام علی

. گونه رأي درست به دست آید؛ آراء گوناگون را در کنار هم بنهید و با هم بسنجید تا بدین»الصواب

ها و نظرها را در برابر هم بنهید و ؛ یعنی رأي) اولوا(آمده، نه ) اضربوا( در این روایت .)71ص ،غررالحکم(
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بسنجید، نه اینکه تأویل کنید و همه را درهم آمیزید و به هم برگردانید، چنان که گویی یک تن است که 

 ).79، ص مکتب تفکیک: ك. ر. (همۀ این سخنان را گفته است

.x   ،6، ص پیشینمیرزا مهدي غروي اصفهانی. 

.xi  73ص ،همان. 

.xii  8، درس دروس معارف الهییه. 

.xiii  186، ص پیشینرضا حکیمی،  محمد. 

.xiv   ،10، ص بیان الفرقانشیخ مجتبی قزوینی. 

 .xv 93ص ،همان. 

 .xvi  ،24، ص تقریراتمیرزا مهدي غروي اصفهانی. 

 .xvii 28، ص همان. 

xviii .  ،97، ص پیشینابواب الهدي. 

xix . همان. 

xx . 39، ص همان. 

xxi . 11، آیه شوري. 

xxii .  ،207ص ) 1369بنیاد بعثت، : تهران( گویندمی عارف و صوفی چهجواد تهرانی. 

xxiii .  ،245 ، صپیشینتقریرات. 

xxiv . هصح«: عبارت جناب سبزواري چنین است ؛ هنا بالنظر »هسلب التحقق و التحصیل ألي عن المهی

هنا حقیقی و  هأي المهی هالذوق العرفانی و اما بعد التنزل فالتحقق لذي الواسط هبل باعان الدقیق البرهانی،

 ).213، ص گویندعارف و صوفی چه می: به نقل از. (هالسلب منتفیِّ هصح

xxv . 1382انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، : قم( نقد و بررسی نظریۀ تفکیکنیا، رضا ارشادي محمد: ك.ر (
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xxvi .  ،171، ص پیشینتقریرات. 

xxvii . 79، ص تنبیهات حول المبدأ و المعاد. 

xxviii . 85، ص همان. 


