مکتب تفکیک
حسن انصاری
پ رسش :در مورد انتظار بشر از دين به صورت مشخص دو جريان وجود دارد :ماكسي مالیستها و میني مالیستها  .ما
يک نوع ايراني از ماكسي مالیستها را ،ومشخصأ يک نوع خراسانياش را ،به نام مکتب تفکیک داريم .البته پاره ای از
تفکیکي ها از اين عنوان خوششان نمي آيد و مي گويند مکتب معارفي اهل بیت .حضرتعالي چقدر با اين جريان آشنايي
داريد؟( در يکي از اين نوشته هایتان در كیان  ،اشاره ای به اين مکتب داشته ايد) من از اين جهت سوال مي كنم كه
چقدر آشنايي داريد ،چون مکتب تفکیک ،مکتب ناشناختهای است .هنگامي كه ما به دكتر نصر ايمیل زديم و گفتیم شما
قائل به اسالمي كردن علوم ايد و مکتب تفکیک هم قائل است ،ايشان پاسخ داد من مکتب تفکیک را نمي شناسم و اين
عجیب است .شما چه مقدار با اين مکتب آشنايي داريد و نظرتان در مورد خود اين گروه و همچنین بزرگاناش مثل میرزا
مهدی اصفهاني و شیخ مجتبي قزويني ،چیست؟

مصطفي ملکیان :عرض مي كنم كه مکتب تفکیکیان علي رغم شدت و حدّت و صالبتي كه در دفاع از مکتب خودشان
نشان مي دهند و حمیت و غیرتي كه نسبت به اين مکتب ميورزند ،در معرفي مکتب خودشان تقريبأ هیچ كاری نکردهاند.
بنابراين نه دكتر نصر در اين كه بگويد من مکتب تفکیک را نمي شناسم مقصر است  ،نه اگر من بگويم مکتب تفکیک را
نمي شناسم مقصر ام .بنده چیزی را كه مي توانم ادعا كنم اين است كه آثاری را كه طرفداران مکتب تفکیک منتشر كردهاند
خواندهام .
حاال اگر اين آشنايي زيادی باشد بايد بگويم آشنايي زيادی دارم و اگر بگويند اين آشنايي كمي است ،آشنايي كمي دارم.
ديگر بیش تر از اين آثار مطبوع و چاپ شده ،من آشنايي ندارم .اين در اين باب .اما در باب اينكه موافقام يا نیستم :عرض
كنم در باب شخصیتهايي كه اسم برديد ،آن چه كه باهمان درجه از قطعیتي كه در باب هر واقعه ديگری ميشود سخن
گفت ،با همان درجه از قطعیت ،من ميتوانم بگويم كه اينها بسیار اشخاص پاك و پارسا و شريفي بودند و بنابراين تقريب ًا
از لحاظ من ،حُسن فاعلي آثارشان محرز است .نیت های پاكي داشتند قصد خیری داشتند  ،قصد خدمت داشتند .
اما در مورد حُسن و قبح فعلي :آقا اين مکتب راه به جايي نمي برد؛ به گمان بنده نه منطقاً قابل دفاع است و نه در جهان
امروز رشدكردني است ،عنايت ميكنید؟ اين ماحصل رای بنده در باب اين مکتب است و اين البته علي رغم همه احترامي
است كه برای آن افرادی كه چه حیا و چه میتا از ايشان ميشناسم ،قائلام و حسن فاعلي همهشان را تقريباً احراز دارم.
ولي به نظر من تالش ناموفقي است و به جايي نميرسند" .به جايي نميرسند" ،به دلیل اين كه به دو نکته و دو ويژگي

خیلي مهم در انسان مدرن توجه نميكنند .يک ويژگي اينكه امروزه انسان مدرن نسبت به هر انسان ديگر پیشامدرني ،و
نسبت به هر مقطع تاريخي ديگری ،تعبد گريزترشده است و اينها اتفاق ًا ميخواهند تعبد را بیش از آن مقداری كه تا به
حال بوده است ،پا برجا كنند .به تعبیر ديگری ،عقالنیت انسان مدرن ،او را به سوی "تعبد گريزی" كشانده است و بنابراين
بايد به حداقل تعبد اكتفا كرد .اينها همین مقدار تعبدی را كه تا به حال داشته ايم را هم كافي نمي دانند و ميخواهند به
اين هم بیافزايند ،اين يک ويژگي .
نکته دومي كه آنها به آن توجه نميكنند اين است كه انسان مدرن به سبب پیشرفت علوم تجربي ،پیشرفت فناورانه يافته
و به مناسب پیشرفت فناورانه ،پیشرفت وسايل ارتباط جمعي پیدا كرده و وقتي كه ارتباط جمعي پیشرفت پیدا كرده
معنایاش اين شده كه االن انسان از همه جای جهان باخبر است اين اوالً .
ثانیأ هر واقعه ای ،هرچقدرخُرد و ريز ،در هر گوشه از جهان رخ بدهد ،احتمال اينكه تأثیری برگوشه ديگر جهان داشته
باشد فراوان است .خُب حاالمن فقط به نکته اول از دو نکته اشاره مي كنم .وقتي اين همه مکتب و مسلک به واسطه
وسايل ارتباط جمعي همه در اتاق من جمع مي شوند ،آن وقت تصلب ورزيدن به يک مسلک و مکتب آن هم به قیمت
اينكه مکتب ها و مسالک ديگر را از حقانیت بي بهره ببینند و همهی راهها را در يک راه منحصر كنند ،به نظر من ديگر
سخن "شنیدني" ای نیست .توجه مي كنید؟
بله اگر روزگاری بود كه ما فقط از مکتب خودمان باخبر بوديم و از هیچ مکتب ديگری خبر نداشتیم ،حتي مردم روستا
خبر نداشتند در ده اطرافشان چه مي گذرد ،آن وقت مي شد اين مکتب را ،علي رغم و بدون توجه به حقانیت و بطالناش،
در انسان امروز راسخ كرد .ولي االن به گمان من اين مساله امکان ندارد .به تعبیر ديگر وقتي االن كسي اسم مکتب تفکیک
را برای من ميآورد ،آن وقت من پیش خودم مي گويم در مسیحیت هم «مورمون ها» همین جور هستند .

پرسش :مورمونها ؟ !
مصطفي ملکیان :تفکیکیان مسیحیت .همان طور كه وقتي ما به مورمونها نگاه مي كنیم ،به نظرمان ميآيد چه موجوداتي
اند نسل شان بايد در حال انقراض باشد ،به همین ترتیب هم من به اين كه نگاه مي كنم اين را ميبینم .
مکتب تفکیک يک مکتبي نیست كه تنها در اسالم ظهور پیدا كرده باشد ،به همان مقدار كه من به آنها به يک چشم البته
عطوفانه و ترحمانهای نگاه ميكنم ،به همان ترتیب به اين گروه هم به همان چشم نگاه ميكنم.
مرجعhttp://mirdamadi.debsh.com :

مکتب تفکیک چرا بايد مورد نقادی قرار گیرد؟

اين چند سطر را در پاسخ تني چند از دوستان ناديده مي نويسم كه از من پرسیده اند چرا از مکتب تفکیک انتقاد مي كني؟
ببینید انتقاد من از اين مکتب اگر بتوان آن را مکتبي فکری دانست نه به جهت اهمیت افکار و مباني و مباحث فلسفي و
فکری است كه میرزا مهدی و شاگردان آن مرحوم ارائه داده اند بلکه به دلیل نوع رويکرد آنان در تحقیر تفکر و انديشه
ورزی و نظر فلسفي است و دعوت به نوعي تفکری اخباری گرايانه .من اين گرايش را برای مذهب تشیع خطرناك مي
دانم و عواقبي بس خطیر برای آن مي بینم .آنان البته منکر آنند كه تفکرشان اخباری است و يا به تفکر عقلي بي اعتنايند
و دائما هم مي گويند ما به عقل فرا مي خوانیم .روشن است كه اين سخنان جدلي است .عقل آنان با عقل نظری و بحثي
متفاوت است .آنان اخباری گری را هم نفي مي كنند و مي گويند میرزا مهدی خود اصولي بوده است .باز روشن است كه
مقصود ما از اخباری خواندن آنان شیوه اخباری گری در اعتقاديات است كه با اخباری گری اصطالحي مال امین استرابادی
فرق مي كند .آنان به احاديثي استناد مي كنند كه از لحاظ اصالت اوضاع روشني ندارد .باالتر از آن اصالً در مباحث
اعتقادی مباني اصلي خود را بر پايه احاديثي مي گذارند كه اخبار آحاد است و حجیت آنها در مباحث علمي قابل قبول
نیست .تازه همین احاديث را با ترتیب و تأويل دلپسند خودشان عرضه مي كنند و آنها را تحت تأثیر ملغمه ای از افکار
عرفاني و فلسفي و كالمي متأثر از پیشینیان تفسیر و تأويل مي كنند .با اين همه ادعای خلوص ورزی هم مي كنند كه
طبعا ادعای خطرناكي است .با اين همه من هم با اين دوستان كه از من پرسیده اند موافقم كه مکتب تفکیک اتفاق تازه و
مهمي در تاريخ تفکر شیعي نیست و بیشتر به دلیل پنهانکاری چندين ساله آنان و شرايط سیاسي و اجتماعي و عدم
دسترسي به آثارشان ،افکارشان اندكي در سال های اخیر جذابیتي را برای عده ای محدود فراهم كرد كه طبعا موجي است
گذرا .روند انتشار آثار بزرگان اين مکتب قدس اهلل اسرارهم در سال های اخیر خوشبختانه شتابي روزافزون گرفته است.
من معتقدم با انتشار كامل اين آثار بیشتر معلوم خواهد شد كه مايه فکری اين مکتب چقدر است .اين بهانه هم از هواداران
آن گرفته مي شود كه مخالفان اين مکتب از مطالب و نوشته های اصلي آنان بي خبرند.

