مکتب

قم و نجف

و

منهج عالمه خرسان

رضا اسالمی*

پیشینه بحث:
دربـاره مکتـب فقهـی و اصولـی قـم و نجـف تاکنـون آثاری ارائه شـده اسـت و
رسـالهای بـا عنـوان درآمـدی بـر مکتب قـم و نجـف در حوزه تدوین شـده که
ً
ظاهـرا در کتابخانـه فیضیـه قابل دسترسـی اسـت.
کتابـی بـا عنـوان «درآمـدی بر مکتب فقهی قـم و نجف» از آقای حسـین ایزدی
چـاپ شـده کـه مجموعه مصاحبههـا و گفتوگوها با اسـاتید اسـت ،از جمله:
اسـتاد عندلیب ،اسـتاد علیدوسـت و  ...همین مصاحبهها به صورت منفرد هم
موجوداست.شـاید قدیمیتریـن اثـری کـه راجـع بـه مکتب قم و نجـف داریم،
مجموعـه مصاحبههـای دو جلـدی اسـت کـه آقـای علیپـور و همکاران ایشـان
منتشـر کردند ،با نام« :جایگاهشناسـی علم اصول» .در جلد اول این مجموعه،
مصاحبههایـی اسـت راجـع بـه تفـاوت قـم و نجـف ،بـا افـرادی همچـون آقای
مـددی ،آقـای گرامی و آقـای اردبیلی.
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منابعـی اسـتفاده کرد که یکی از
فقهـای قـم و نجـف را بـه عنوان
ً
مثلا مکتـب قـم
معرفـی کـرده،

و شـاخصاش آقـای بروجـردی
اسـت.
در کتـاب دو جلـدی «شـکوه
مرجعیـت» اسـاتید راجـع بـه
ابعـاد فقهـی ،اصولـی ،رجالـی و
حدیثـی آقـای بروجردی صحبت
کرد هانـد.
منهـج رجالـی و حدیثـی
آقـای بروجـردی خـودش جـدا
یـک کتـاب دارد کـه جـزء آثـار

پژوهشـکده فقه دفتر تبلیغات اسلامی اسـت.

حائـری ،مؤسـس حـوزه علمیـه
قـم مقالـه یـا کتابـی بـرای
معرفـی شـاخصههای تفکـر
اجتماعـیاش موجـود نیسـت.
ً
مخصوصـا
اگـر از کتـب ایشـان
کتاب درر الفؤاد ایشـان گزارشـی
میداشـتیم ،منبـع خوبـی بـود
بـرای آشـنایی بـا شـاخصههای
علمـی ایشـان اما چنیـن چیزی
موجـود نیسـت .راجـع بـه فقـه
حدیـث ،رجال و مبانی اجتهادی

ً
فعلا
ایشـان هـم متأسـفانه
چیـزی نداریـم ،در حالی که یکی

از کسـانی که فرد شـاخص در مکتب قم اسـت،
ایشـان میباشـد.

چهرههای شاخص در مکتب قم
 .1آیتالله بروجردی
کسـانی کـه صحبـت از مکتب قـم میکنند،
ً
عمدتـا کالمشـان منصـرف بـه آقـای بروجردی

 .3امام خمینی
سـومین فـردی کـه در مکتـب قـم شـاخص
اسـت ،امام خمینی اسـت .درباره اندیشـههای
ایشـان مطالـب خوبـی موجود اسـت.

اسـت ،بنابرایـن شـاخصههای مکتـب آقـای

دو مقالـه بـا عنوانهـای «حکمشناسـی

بروجـردی مطـرح اسـت کـه اسـم آن را مکتـب

در اندیشـه اصولـی امـام خمینـی» و «نظریـه

قـم گذاشـتهاند.

عـدم انحلال خطابات قانونـی» پیرامون مبانی

بـرای یافتـن شـاخصههای مکتـب آقـای

ایشـان از سـوی نگارنـده منتشـر شـده اسـت.

بروجـردی در بحثهـای مختلف شـاخصههای

از آنجایـی کـه یکـی از ضابطههـا در مـورد

ً
مثال
تفکـر اجتهـادی ایشـان را احصـا باید کـرد.

مکتبشناسـی نظریـه پـردازی اسـت ،در مقاله

در بخـش اصـول بایـد مبانـی اصولـی ایشـان را

دوم بحـث عـدم انحلال خطابـات قانونـی ،کـه

بـاال دیـد .در بخـش حدیـث ،رجـال و فقـه نیـز

یـک نمونـه از نظریه پرداز یهای امام میباشـد

همینطـور اسـت.

مـورد بررسـی و تحقیقـی قـرار گرفته اسـت.

تابستان 1399

فـرد شـاخص صاحـب مکتـب

کســانی کــه صحبــت از مکتــب
ً
قــم میکننــد ،عمدتــا کالمشــان
منصــرف بــه آقــای بروجــردی
اســت ،بنابرایــن شــاخصههای
مکتــب آقــای بروجــردی مطــرح
اســت کــه اســم آن را مکتــب قــم
گذاشــتهاند.
بــرای یافتــن شــاخصههای
مکتــب آقــای بروجــردی
بحثهــای مختلــف
در
شــاخصههای تفکــر اجتهــادی
ً
ایشــان را احصــا بایــد کــرد .مثــا
در بخــش اصــول بایــد مبانــی
اصولــی ایشــان را بــاال دیــد .در
بخــش حدیــث ،رجــال و فقــه نیــز
همینطــور اســت.

راجـع بـه شـیخ عبدالکریـم

شماره یازدهم

غیـر از اینهـا میتـوان از

 .2شیخ عبدالکریم حائری
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ایشـان نظریـات دیگـری هـم دارنـد ،مثـل

نظریـه حقالطاعـه بـه چشـم میخورد.بحـث

دیدگاه ایشـان درباره حکم شناسـی ،همچنین

حقالطاعـه در نـگاه ایشـان را بـه صورت موردی

دیـدگاه ایشـان در بـاره عـرف و نحـوه تکیـه بـر

در اینجـا اشـاره کردیـم وگرنه باید کل اندیشـه

عـرف و فهـم عرفـی و تفکیک فهم عرفی از فهم

اصولـی ایشـان را مرور و کدگـذاری کنیم و بعد

عقلـی .هـر کدام از ایـن مباحث یک محور برای

یـک مکتـب اصولـی از آن بیـرون بیاوریم.

مطالعـه اندیشـه اصولـی امـام اسـت .و البتـه
دیدگاهـی کـه امـام راجـع بـه اعتباریـات دارد
پشـتوانه نظریـه عـدم انحالل خطابـات قانونیه

روش تشخیص و کشف یک مکتب

صاحبـان مکاتـب در رشـتههای مختلـف

امـام هم شـده اسـت.

علمـی قابـل شناسـاییاند و لـذا تنـوع مکاتـب

 .4محقق داماد

در علـوم مختلـف را بایـد بپذیریـم .چنانکـه

بـه عنـوان شـخصیت چهـارم در مکتـب قم،

در علـم اصـول مکاتـب مختلـف داریـم ،در فقه

میتـوان بـه محقـق دامـاد اشـاره کـرد .برخـی

کالم ،تفسـیر ،حدیـث ،تاریخنـگاری ،فلسـفه،

ایشـان را هـم گفتهانـد ،امـا راجـع بـه ایشـان

عرفـان و اخلاق نیـز مکاتـب مختلـف داریم به

مقالـه و معرفـی الزم دربـاره شـاخصههای

عنـوان نمونـه اشـاره میکنـم که اگـر بخواهیم

تفکـر اصولـی و فقهیشـان
در دسترسـی نیسـت .شـاید
فرزندانشـان

مصاحبههایـی

کـرده باشـند.
مـا از نظـرات ایشـان در بحث
حقالطاعـه بـه نفـع شـهید صدر
اسـتفاده بردهایـم .در تقریـرات
محقـق دامـاد بـه قلـم آیـتاهلل
طاهـری بیانـات صریحـی وجود
دارد کـه روشـن میکنـد ایشـان
قائـل بـه حقالطاعـه اسـت.
آیـات و مراجـع فعلـی نظیـر:
آقای زنجانی ،آقای مکارم و آقای
سـبحانی ،همه از مرحوم محقق
دامـاد اسـتفاده علمـی کردهانـد.
و در تقریـرات درس آنهـا قبـول

مکتـب اصولـی خاصـی را
صاحبــان مکاتــب در رشــتههای
قابــل
علمــی
مختلــف
شناســاییاند و لــذا تنــوع مکاتــب
در علوم مختلف را باید بپذیریم.
چنانکــه در علــم اصــول مکاتــب
مختلــف داریــم ،در فقــه کالم،
تفســیر ،حدیــث ،تاریخنــگاری،
فلســفه ،عرفــان و اخــاق نیــز
مکاتــب مختلــف داریــم بــه عنوان
نمونــه اشــاره میکنــم کــه ا گــر
بخواهیــم مکتــب اصولــی خاصــی
را شناســایی کنیــم ،نخســت بایــد
مبانــی و منابــع آن علــم و ســپس
تقســیمات کلمــات در درون آن
علــم را ببینیــم و در درون مباحــث
بایــد بــه نظریهپــردازی ،قاعــده
ســازی و توســعه و تعقیــق مباحــث
بیــش از هــر چیــز اهمیــت دهیــم.

شناسـایی کنیـم ،نخسـت بایـد
مبانـی و منابـع آن علم و سـپس
تقسـیمات کلمـات در درون آن
علم را ببینیم و در درون مباحث
بایـد بـه نظریهپـردازی ،قاعـده
سازی و توسعه و تعقیق مباحث
بیـش از هر چیـز اهمیت دهیم.
چنانکـه در مقالـه «مکتـب
اصولـی شـهید صـدر» آوردهایم.
نخسـت بایـد محورهـای تحـول
علم را شناسایی و سپس ببینیم
چه تحول مهمی در این محورها
به دسـت یـک شـخصیت علمی
صـورت پذیرفتـه اسـت .اگـر در
عمـده محورها تحول مهم اثبات

علـم اصـول میکنیـم کـه در پنج بخـش اصلی

را نیـز در بـاب مالزمـات داریـم .بحـث اِجـزا و

قابـل مطالعه اسـت.

مقدمـه الواجـب از بحثهـای مهـم مالزمـات

 .1مباحـث اسـتظهاری مثـل اطلاق ،عمـوم،
مشتق ،صحیح و ّ
اعم

عقلیه اسـت.
بحـث قبـح تکلیـف معدوم یا بحـث تکلیف

در ایـن مباحـث اسـتدالالت عقلـی و برهانی

بمـا ال یطـاق یـا امـکان دو مرتبـه تکلیفکردن،

ً
معمـوال راه نـدارد .گرچـه
مثـل قاعـده الواحـد

اینها مباحثی درباره نفس تکلیف است ،بحث

بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا برخی سراغ

مالزمات نیسـت ،بلکه بحثهای حکمشناسـی
ً
اساسا حکم
اسـت ،یعنی تحلیل حکم اسـت که

دلیـل عقلـی رفتهانـد که لفـظ مرئاتیـت دارد یا

بـه چه معناسـت .آیـا میتوانیـم دو حکم روی

نـه؟ یـک عنـوان در دو معنـون فانی میشـود یا

وجـوب داشـته باشـیم؟ ایـن بحـث از مقدمات

ً
مثلا در
برخـی مـوارد هـم براهینـی آوردهانـد.

ً
مثلا محقق اصفهانی در مباحث الفاظ
نـه؟ و...

بحـث اجتمـاع امـر و نهی هم میباشـد.

خیلـی مباحـث فلسـفی را اسـتفاده کـرده ولـی

اینهـا زیـر مجموعـه بحـث حکمشناسـی

در درر الفوائـد شـیخ عبدالکریـم فرمودهانـد کـه

اسـت و بحثهـای حکمشناسـی هـم زیـر

اسـتادهای ما مثل صاحب کفایه از این طریقه

مجموعـه بحثهـای عقلـی و تحلیلـی اسـت.

ً
مثال در براهین اسـتعمال لفظ در اکثر
رفتهاند.

اول کتـاب «ماهیـت حکـم ظاهـری» کـه به

گفتهانـد در مرئاتیـت نمیشـود دو چیز مرئات

چـاپ رسـیده اسـت ،حـدود پنجـاه صفحـهای

شـود و اگـر یـک لفـظ بخواهـد یـک معنـا را بـه

مقدمـات بیـان شـده کـه در آن همیـن بحـث

طـور کامـل منعکـس کنـد دیگـری را نمیتواند

حکمشناسـی تبییـن گردیـده کـه بیشـتر ایـن

منعکـس کند.

بحـث هـم اسـتفاده از شـهید صـدر اسـت.

شـیخ عبدالکریـم بیـان میکنند که این ادله

 .3مباحث حجت

فلسفی را برخی آوردهاند ،ولی ما بر اساس فهم

قسـمت سـوم مباحث حجت اسـت ،که ناظر

عرفی این کار را کنیم و خیلی هم خوب اسـت

به حجت منابع فقه و اجتهاد اسـت .مثل بحث

ً
اصلا یـک هنـری اسـت که کسـی اسـتعمال
و

از حجیت قرآن ،سنت ،اجماع و شهرت .حاال در

لفـظ در اکثـر از معنا کند.

بحـث مکتبشناسـی بایـد دید آقـای بروجردی

 .2مباحث عقلی (دلیل عقلی و مالزمات عقلیه)
(مباحث حکم شناسی)

دربـاره اجمـاع و شـهرت چـه میگوینـد؟ آقـای
حائـری دربـاره اجماع و شـهرت چـه میگویند؟

دومیـن بخـش مهـم در علـم اصـول مباحث

بـا جمـعآوری اینهـا بـه مکتبشناسـی

عقلـی اسـت .یـک بحـث مهـم دربـاره حُ سـن و

ً
مثلا در بحـث قـرآن برخـی گفتهاند
میرسـیم.

شماره یازدهم

در مـورد علـم اصـول نگاهـی بـه تنـوع مباحـث

بـه کار میآیـد ،ولی بحث غیر مسـتقالت عقلی

تابستان 1399

ً
مثال
شـود میتـوان ظهـور مکتب را اثبـات کرد،

قبح ذاتی افعال اسـت ،که در مسـتقالت عقلی
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مکتـب قـم مقداری بیشـتر قرآن محور اسـت و

علمـا براسـاس ایـن تفکـر بـاال آمدهانـد ،گرچـه

در مقابـل مکتـب نجف کمتر قرآن محور اسـت.

ایـن علمـا باهـم اختلاف اجتهـادی دارنـد ،اما

یـا اینکـه مکتـب قـم بـه اجمـاع بیشـتر اعتنا
دارد در مقابـل مکتـب نجف بـه اجماعات کمتر

ً
مثلا در
ایـن اختلاف اجتهـادی ناچیـز اسـت.
حد بیسـت درصد اسـت ،اما هشـتاد درصد مثل

ً
مثال روش مکتب قم
اعتنـا دارد و نیـز باید دید،

هـم فکـر میکننـد؛ یعنی از اسـتاد به شـاگرد و

در مقابـل روش نجـف برای اینکـه تواتر اثبات

از شـاگرد به شـاگرد شـاگرد و از طرف دیگر هم

صـدور کنـد چیسـت؟ در خبـر واحـد از تعاضـد

اسـتاد اسـتاد تـا بـه مشـایخ یک تسلسـلی اگر

خبـر بـه عمـل مشـهور اسـتفاده میشـود یا نه؟

پیـدا کنیـم کـه حتـی یک قرن هم حاکم باشـد

 .4مباحث اصول عملیه

کافی اسـت که بگوییم یک مکتب شـکل گرفته

بخـش چهـارم مربـوط بـه اصـول عملیـه .در

اسـت .اگـر بگوییـم در ایـن حوزه صـد عالم بود

مـورد اسـتصحاب یا برائت چـه گفتهاند؟ درباره

کـه یـک تفکر قالبی را هفتـاد درصد از این علما

شـبهات مقـرون بـه علـم اجمالـی یـا شـبهات

داشـتند کـه ایـن تفکـر یـک چارچـوب معینی

بدویـه یـا اقسـام احتیـاط چـه گفتهاند؟

دارد آن وقـت میتـوان گفـت یک مکتب وجود

 .5تعارض ادله

دارد ولـی اگـر ایـن حالت نباشـد اسـم مکتب را

بخـش پنجـم هـم تعـارض ادلـه اسـت .در

نبایـد روی آن محیـط بگذاریـم.

اینجـا بحثهـای مهمـی برای مکتبشناسـی

بـه نظـر مـن درباره نجف چنیـن چیزی قابل

قابل بررسـی اسـت مثل تقدم قرآن بر سـنت یا

طـرح نیسـت و آنهایـی کـه نجـف را بـه مثابه

بالعکـس یـا تعـارض عقل و نقل و تقدم یکی بر

یـک مکتـب انکار کردهاند حرف درسـتی زدهاند.

دیگری .در این پنج قسمت هر کدام از بحثها

ً
مثلا آقـای نائینـی ،اسـتاد آقـای خوئـی

را کدگذاری میکنیم و سـپس برای شناسـایی

و اسـتاد آقـای نائینـی ،صاحـب کفایـه اسـت.

مکتبهـا سـراغ نوآوری یا نظریهسـازی در این

صاحـب کفایه اسـتادش شـیخ انصاری اسـت،

بحثهـا میرویـم ،همچنـان کـه بـه مبانـی

همینطـور میآییـم پاییـن ،بعـد از آقـای

بحثهـا و ارتبـاط سـازی مایـل بحثهـا و

خوئـی ،شـهید صـدر را داریـم و بعـد از شـهید

انسـجام بخشـی نیـز توجـه میکنیم.

صدر ،آیتاهلل حائری ،مرحوم آیتاهلل هاشـمی
شـاهرودی ،آیـا در ایـن سلسـله از آخونـد تـا به

تحلیل و بررسی مکتب قم و نجف

شـهید صـدر یـک چارچوب مشـخص فکری که

آن چیـزی کـه دربـاره مکتـب قـم و نجـف

هفتاد درصد اشـتراک داشـته باشـد وجود دارد؟

گفتـه میشـود یـک بـار منظـور ایـن اسـت کـه

اشـتراکی کـه باعـث تمایز این جریـان از جریان

ایـن محیـط جغرافیایـی ،این حـوزه خاص یک

فکری دیگری شـود؟ بله .البته وجود دارد ،ولی

تفکـری را نهادینـه کـرده و یـک سلسـلهای از

بـه عنـوان مکتـب مجتهـدان در مقابـل مکتـب
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در مقابـل مکاتـب اهـل سـنت ،ولـی بـه عنوان
مکتـب نجـف در برابـر مکتـب قـم تمایـزی بـه
در قـم هـم کسـی مثل عبدالکریـم حائری را
داریـم ،بعـد آقای بروجردی ،بعـد محقق داماد،
بعـد امـام خمینـی ایـن چهـار شـخصیت یـک
مقداری از هم استفاده کردند .بعضی با واسطه
و برخـی بـی واسـطه اسـتفاده کردنـد و باالخـره
ارتباطاتی باهم داشـتهاند .این چهار شـخصیت
را آیـا میتـوان در یـک چارچـوب مشـخص در
مقابـل مکتـب نجـف و بـه عنـوان مکتـب قـم
نـام بـرد؟ میتـوان بعـد از امـام خمینـی سـراغ
آیـتاهلل زنجانـی و دیگـر شـاگردان محقق داماد
ً
مثلا آقـای زنجانـی
نیـز رفـت در حالـی کـه
خـودش یـک روش متمایـز دارد ،آقا میرزا جواد
تبریـزی خـودش ادامـه دهنـده مکتـب آقـای
خوئـی اسـت .آیـا میتـوان گفـت چـون در قـم
اسـت پـس تابـع مکتـب قم اسـت؟
اگر بگوییم سـیطره اسـتاد اسـت که مکتب
میسـازد ،ایـن حـرف خوبی اسـت ،ولـی چنین

ً
مثلا شـیخ
چیـزی را در قـم و نجـف نداریـم.
طوسـی کـه صـد سـال سـیطره داشـت و از
چارچوب او کسـی بیرون نمیآمد و هیچ کس
جرئـت مخالفـت نداشـت و همـه در حـدود و
آرای شـیخ میچرخیدنـد ،هـم خود پسـر شـیخ
طوسـی و بعـد از آن هـم علمـای بعـد از آن ،در
مـورد چنیـن شـخصی میتـوان ادعای سـیطره
اسـتاد کـرد .لـذا اسـم آن دوره را دوره انحطـاط
گذاشـتهاند تا زمان ابن ادریس که ابن ادریس

مخالفـت کـرد و گفـت بـاب اجتهـاد باز اسـت و
باید آزاداندیشـی در فقه داشـته باشـیم و باعث
تغییـر فضا شـد.
آیـا چنیـن چیـزی را میتـوان بـرای نجـف
درسـت کـرد کـه بگوییم آرای شـیخ انصاری آن
چنـان سـیطره داشـت کـه کسـی نمیتوانسـت
از ایـن فضـا بیـرون بیایـد؟ البتـه کـه نمیتوان
چـون اولین مستشـکل شـیخ آخوند خراسـانی
بـوده اسـت .خـود آخونـد هـم در نسـبت بـا
شـاگردانش همیـن وضـع را دارد و شـاگردانش
بـا او مناقشـه دارنـد یا شـاگردان محقق عراقی،
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لحـاظ مکتبشناسـی وجـود نـدارد.

در قــم هــم کســی مثــل عبدالکریم
حائــری را داریــم ،بعــد آقــای
بروجــردی ،بعــد محقــق دامــاد،
بعــد امــام خمینــی ایــن چهــار
شــخصیت یــک مقــداری از هــم
اســتفاده کردند .بعضی با واسطه
و برخــی بــی واســطه اســتفاده
کردنــد و باالخــره ارتباطاتــی باهــم
داشــتهاند .ایــن چهــار شــخصیت
را آیــا میتــوان در یــک چارچــوب
مشــخص در مقابــل مکتــب نجــف
و بــه عنــوان مکتــب قــم نــام بــرد؟
میتــوان بعــد از امــام خمینــی
ســراغ آیــتاهلل زنجانــی و دیگــر
شــا گردان محقــق دامــاد نیــز رفــت
ً
در حالــی کــه مثــا آقــای زنجانــی
خــودش یــک روش متمایــز دارد،
آقــا میــرزا جــواد تبریــزی خــودش
ادامــه دهنــده مکتــب آقــای
خوئــی اســت .آیــا میتــوان گفــت
چــون در قــم اســت پــس تابــع
مکتــب قــم اســت؟

شماره یازدهم

اخبارییـن یـا به عنوان مکتب اجتهادی شـیعه
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

نائینـی و اصفهانـی هـم بـاز بـا اینها مناقشـه

یـک دانشـمند اصولـی نسـبت بـه بقیـه را بیان

دارنـد .پـس دسـتگاه واحـدی جـدای از مکتب

میکنـد .هر دانشـمند اصولی یـک امتیازهایی

مجتهدیـن در مقابـل اخبارییـن وجود نداشـته

دارد ،چون اهل تقلید نیسـت پس اثبات منهج

اسـت ،همینـه اسـتادی وجـود
نداشـته اسـت.

وجـود مکاتـب فـردی حـول یک
شخصیت
البتـه یـک چیـز را میتـوان

گفـت و آن ایـن کـه رجالی در قم
یـا نجـف بودهانـد کـه متمیـز به
یـک منهج اصولی خـاص بودند.
محقـق اصفهانـی در اصـول
خـودش بـه تنهایـی یـک جریان
اسـت .همینطـور محقق عراقی
خـود بـه تنهایـی یـک جریـان

بـرای هـر دانشـمندی محـذور
منهــج کمــی پایینتــر از مکتــب
اســت ،برخــی میگوینــد بــه جــای
مکتــب ،مدرســه بگوییــد .امــا
بــه نظــر میآیــد بیــن مکتــب و
مدرســه فرقــی نیســت مدرســه
همــان مکتــب اســت ،امــا منهــج
مرتبــهای پایینتــر اســت و فقــط
امتیــازات یــک دانشــمند اصولــی
نســبت بــه بقیــه را بیــان میکنــد.
هــر دانشــمند اصولــی یــک
امتیازهایــی دارد ،چــون اهــل
تقلیــد نیســت پــس اثبــات منهــج
بــرای هــر دانشــمندی محــذور
نــدارد.

اسـت .یـک شـخص را در نظـر

نـدارد ،امـا اثبـات مکتـب توقـع
زیـادی ایجـاد میکنـد .توقـع
نوسـازی ،یعنی باید بگویی علم
اصـول بـه دسـت ایـن دانشـمند
نوسـازی شده است .این شخص
در علم آن قدر تغییراتی داده که
چهـره علـم را عوض کرده اسـت.
محورها ،سـاختارپردازی ،عنوان
پـردازی ،ادبیـات ،مبانـی خاص
(مبانـی فلسـفی و کالمـی کـه
دخالـت دارد) ،تکمیـل و ترمیـم
آرای گذشـتگان ،نظریـه پردازی،
همـه اینهـا را داشـته باشـد.

میگیریـم و میگوییـم ایـن فـرد متمیـز بـه

بـرای شـهید صـدر «درسیسـازی» را هم اضافه

یـک سـری آرای خـاص ،مبانـی خـاص ،روش

کردم که ایشـان کتب درسـی نوشـته و این یک

خـاص ،سـاختارپردازی ،نظریهپردازی ،یک نوع

شـاخصه است.

تکمیـل و ترمیـم ،یـک نوع بازسـازی و یک نوع

براسـاس ایـن شـاخصها میتـوان یـک

فهـم خـاص میباشـد .همه اینهـا محورهایی

مکتـب اصولـی ترسـیم کـرد پـس آن چیزی که

اسـت در علـم اصـول بنـده در ضمـن بحـث

واقعیـت دارد رجـال علمـی اسـت کـه بعضـی

مکتـب شـهید صدر ارائـه دادهام و الگویی برای

صاحـب منهجانـد و برخـی صاحـب مکتبانـد.

مکتبشناسـی یـا منهجشناسـی اسـت.
منهـج کمـی پایینتر از مکتب اسـت ،برخی

تفاوتهای مکاتب رایج در قم و نجف

میگوینـد بـه جای مکتب ،مدرسـه بگویید .اما

حـال ایـن مکتبها و منهجها در قم و نجف

بـه نظـر میآیـد بیـن مکتـب و مدرسـه فرقـی

را میتـوان نسـبت بـه هـم مقایسـه کـرد و یک

نیسـت مدرسـه همـان مکتب اسـت ،اما منهج
مرتبـهای پایینتـر اسـت و فقـط امتیـازات

ً
مثال جریـان عقلگرا
مشـابهتهایی پیـدا کـرد.

ً
مثلا در «درر الفوائد»
در برابـر جریـان نقـل گـرا.

کار نکـرده اسـت .بـه عنـوان مثـال ایشـان در

و خـروج چگونـه اسـت .پـس اگـر بـرای ورود و

جایـی از کتـاب خـود بحثـی کـرده و در انتهـای

خـروج یـک فرمول درسـت کنیـم و بفهمیم که

بحـث بسـیار متواضعانـه بیـان داشـتهاند کـه

ً
مثال ورود و خروج اقای خوئی چطور اسـت ،از

شـاید علمـای معقـول چیـزی گفتهانـد که من

آن طرف هم مبانی ایشـان دسـت ما باشـد که

متوجـه نمیشـوم .امـا محقـق اصفهانـی در

ایشـان حدیـث را کـه پیدا میکننـد از این نقطه

«نهایـه الدرایـه» بسـیار زیـاد وارد بحـث عقلـی

شـروع میکننـد و بعـد ایـن بررسـی میکنند و

میشـود یعنـی منتظـر اسـت کـه بحـث عقلـی

ایـن مـوارد را در حدیـث را کـه پیـدا میکننـد از

پیـش بیایـد تـا در آنجـا شـیر میـدان باشـد.

ایـن نقطـه شـروع میکننـد و بعـد این بررسـی

وجـوه مختلـف و بحثهـای مختلـف معقول را

میکننـد و ایـن مـوارد را در حدیـث بررسـی

مـیآورد ،امـا برخـی در علم اصول معلوم اسـت

ً
مثلا پنـج مرحله بررسـی دارنـد تا به
میکننـد.

کـه از بحـث عقلـی فـرار میکنند .ایـن با معلوم

نتیجـه نهایـی برسـند ایـن اجتهاد فرمـول پیدا

میشـود کـه تکیـه بـر عقل اسـت یا فهـم عرفی

میکنـد .و وقتـی فرمـول پیـدا کـرد میتوانیـم

اینهـا نقطـه مقابلنـد .البتـه شـخصی مثـل

مسـائل مشـابه را بـا توجـه بـه آن پیشبینـی

امـام را هـم داریـم کـه ایشـان با
اینکـه فهـم فلسـفی دارد و در
معقـول صاحـب نظـر اسـت امـا
به مباحث اسـتظهار که میرسـد
میگویـد :تحلیلهـای عقلـی را
کنـار بگذاریـد ،چـون محـل ایـن
بحثهـا اینجـا نیسـت و بایـد
بـه فهـم عرفـی تکیـه کرد.
برخـی مطالـب دیگـری را
بـه مکتـب قـم و نجـف نسـبت
ً
مثلا میگوینـد نجـف
دادهانـد.

اهـل فرمولسـازی اسـت و
مباحـث اجتهـادی را فرمولـه
میکنـد .
در قدیـم علمـای مـا اینگونه

حــال ایــن مکتبهــا و منهجهــا
در قــم و نجــف را میتــوان
نســبت بــه هــم مقایســه کــرد و
یــک مشــابهتهایی پیــدا کــرد.
ً
مثــا جریــان عقلگــرا در برابــر
ً
جریــان نقــل گــرا .مثــا در «درر
الفوائــد» آقــای حائــری زیــاد
عقلگرایــی نمیبینیــم .ایشــان
زیــاد بــه فلســفه محــل نمیگــذارد
یــا کار نکــرده اســت .بــه عنــوان
مثــال ایشــان در جایــی از کتــاب
خــود بحثــی کــرده و در انتهــای
بحــث بســیار متواضعانــه بیــان
داشــتهاند کــه شــاید علمــای
معقــول چیــزی گفتهانــد کــه مــن
متوجــه نمیشــوم.

ً
مثلا در درس آقـای
کنیـم.

خوئـی گاهـی اتفـاق میافتـاد
که بعضی از شـاگردان براسـاس
مبانـی اجتهـادی آقـای خوئـی
نتیجـه بحـث روزهـای آینـده را
ً
اتفاقـا
پیشبینـی میکردنـد و
بـه همـان نتیجـه میرسـید
چـون مبانـی آقـای خوئـی از
حدیثشناسـی و رجالی و اصول
دستشـان بـود.
امـا کسـی کـه ایـن حـرف را
میزنـد ،ایـن را در مـورد اقـای
خوئـی میگویـد .حـال آیـا
میتـوان گفـت فقـه عبداالعلـی
سـبزواری هـم اینگونـه اسـت؟

شماره یازدهم

ایشـان زیـاد بـه فلسـفه محـل نمیگـذارد یـا

میگفتنـد در درس فلان کـس بایـد دیـد ورود
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آقـای حائـری زیـاد عقلگرایـی نمیبینیـم.

تعبیـر میکردنـد کـه ورود و خروج مهم اسـت،
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آیـا میتـوان گفـت کـه شـهید صـدر هـم
همینگونـه میباشـد؟ بلکـه ایـن در مـورد یک

نجـف نبـوده ،ولـی در مکتـب قـم وجـود دارد.
ً
مثلا در درس محقـق دامـاد چنیـن چیزهایـی

شـخصیت اسـت نمیتـوان ایـن را نسـبت بـه

وجـود دارد؟ در پاسـخ بایـد گفـت ،نه و آنها که

محیـط نجـف داد کـه بگوییـم محیـط نجـف

اسـم از مکتـب قـم بـرای معرفی شـاخصههای

اصـول را فرمولـه کـرده اسـت.

مکتـب قـم میبرنـد ،منظورشـان همه اسـاتید

یـا در مـورد مکتـب نجـف گفته میشـود که

قـم نیسـتند ،بلکـه این بحثشـان انصراف دارد

اصولشـان اصـول سـاده و جمعوجـور اسـت.

بـه اقـای بروجـردی .پـس درسـتتر اسـت کـه

یـا در بحـث روایـات تتبـع تاریخـی نمیکننـد.

بگوییـد مکتـب آقـای خوئـی را با مکتـب آقای

مشـهور اسـت کـه میگوینـد :آقـای خوئـی

بروجـردی مقایسـه میکنیـم.

اعتمـاد بـه کتـاب مستمسـک العـروه الوثقـی

مـا میتوانیـم با توجه بـه پرداختن به قرائن

اثـر آیـتاهلل حکیـم میکـرده اسـت .ولـی البته
ً
قطعـا بررسـی
ایشـان شأنشـان اجـل اسـت.

و خصوصیـات تاریخـی و شـخصیت راوی و
غیـره ایـن دو مکتـب را بـا هـم مقایسـه کنیم.

سـندی هـم داشـتند ،ولـی باالخـره خیلی تتبع

گاهی اوقات از تراکم قرائن چیزی را کشـف
میکننـد یعنـی چنـد روایت داریـم که هر کدام

در پشـت سـر خبـر نداشـتهاند.
راویـان را بررسـی میکردنـد کـه ثقهانـد یـا

به تنهایی ضعیف اسـت .سـند آن یا محتوی آن

نـه؟ صحیحالسـند اسـت؟ حـال اینکـه حدیث

مشـکل دارد .تکتـک کـه آنها را بررسـی کنیم
کنـار میرونـد ،اما نمیشـود که

در چـه حـال و هوایی صادر شـده
اسـت؟ در چـه زمانی صادر شـده
اسـت؟ جو حاکم در آن زمان چه
بـوده اسـت؟ شـأن صـدور خبـر
چه بوده اسـت؟ شـخصیت راوی
چـه بـوده اسـت؟ راوی شـیعه
بـوده اسـت یـا سـنی یـا منکـر یا
غالـی؟ راوی لکنـت زبان داشـته
اسـت (بـد تعبیـر میکـرده) یـا
نـه؟ متهـم بـوده یـا نـه؟ نقـل به
معنـا میکـرده یـا نـه؟ و ...از
ایـن بحثهـا خبـری در مکتـب
آقـای خوئـی نیسـت .میگویند:
خبـری از ایـن بحثها در مکتب

پــس هــم در قــم کســانی هســتند،
کــه بــه روش آقــای خوئــی
باشــند و هــم در نجــف کســانی
حضوردارنــد ،کــه بــه روش آقــای
بروجردیانــد .آن چیــزی کــه
واقعیــت دارد رجــال اســت.
تفــاوت عقلگرایــی و نقلگرایــی،
توجــه بــه ترا کــم ادلــه و عــدم
توجــه بــدان ،مطالعــات تاریخــی
و عــدم توجــه بــه مطالعــات
تاریخــی ،پیچیدگــی و ســادگی،
توجــه زیــاد بــه بحثهــای رجالــی
و شخصیتشناســی روات و
عــدم توجــه بــه اینهــا ،واقعیــت
عینــی دارد.

همـه اینهـا باهـم جعلی باشـد
و از طرفـی هـم مضمـون واحـد
دارنـد .ایـن روش تراکـم ظنـون
اسـت .در قمیهـا بـه ایـن توجه
میشـود .کسـی کـه پیگیـری
بیشـتری روی تراکـم ظنـون
میکـرده ،آقـای بروجـردی بـوده
اسـت .مـا ایـن روش را از آقـای
سیسـتانی گرفتهایـم.
پــس هــم در قــم کســانی
هســتند ،کــه بــه روش آقــای
خوئــی باشــند و هــم در نجــف
کســانی حضوردارنــد ،کــه بــه
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واقعیــت دارد رجــال اســت.تفاوت عقلگرایــی
و نقلگرایــی ،توجــه بــه تراکــم ادلــه و عــدم
توجــه بــه مطالعــات تاریخــی ،پیچیدگــی و
ســادگی ،توجــه زیــاد بــه بحثهــای رجالــی
و شخصیتشناســی روات و عــدم توجــه بــه
اینهــا ،واقعیــت عینــی دارد .ایــن مــوارد
تاکنــون توســط محققــان ذکــر شــده اســت.
یــک مــورد دیگــر را هــم در مــورد تفــاوت
مکاتــب رایــج در قــم و نجــف مــا اضافــه
میکنیــم .

تفاوتهـای ناشـی از محیـط بعـد از انقلاب
اسالمی مابین مکاتب قم و نجف
یـک تفاوتـی بیـن نجـف و قـم وجـود دارد

کـه مربـوط بـه علـم اصـول و علـم فقـه خـاص
نیسـت ،بلکـه مربـوط بـه محیـط علمی اسـت.
محیـط علمـی حـوزه علمیـه قم بعـد از انقالب
چون حوزه قم تحت حمایت حکومت اسلامی
بـوده و بایـد پشـتیبانی از حکومـت میکـرده
اسـت .درگیر با بحثهای سیاسـی و اجتماعی
بسـیاری شـده اسـت ،مکتـب قم باور کـرده که
فقـه بایـد پاسـخگو باشـد .ایـن واقعیـت دارد.
فقـه و اصـول قـم پشـتیبان شـمائل حکومتـی
اسـت ،پاسـخگو بـه شـبهات روز اسـت ،نـگاه
نظاممنـد بـه دیـن دارد و نظـام سـازی در قـم
مـورد توجه اسـت.
قـم در زمینـه فقـه و اصول فقـه و زمینههای
دیگـر وارد بحثهـای تقریـب شـد .بنابرایـن

ضعـف فقـه مقـارن و اصول مقـارن که در نجف
موجـود اسـت در قـم تبدیـل به یـک نقطه قوت
شـده است.
موضوعشناسـی کـه بـرای نجـف یـک
نقطـه ضعـف اسـت ،در قـم بـه علـت تعامـل با
دانشـمندان و ارباب علوم انسـانی تقویت شـده

ً
مثلا «بیـت کویـن» چیسـت؟
اسـت .اینکـه
«شبیهسـازی چیسـت؟ آزمایشهـای ژنتیـک،
بـازار بـورس ،بانـک چـه تکلیـف دارد؟ اینهـا
بحثهـای موضوعشناسـی اسـت .در مـورد
رسـانه یـا هنـر هـم همیـن اسـت ،اول باید یک
ً
مثال بحثی که
عـده بیاینـد بحث را تبیین کنند.
دربـاره فقـه هنر میکنند آیـا باید حلیةالمتقین
را بررسی کنند؟ سبق و رمایه باید بررسی شود؟
لـذا اول مـا بایـد بگوییـم منظورتـان از «هنـر»
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توجــه بــدان ،مطالعــات تاریخــی و عــدم

قـم در زمینـه فقـه و اصـول فقـه و
زمینههـای دیگـر وارد بحثهـای
تقریـب شـد .بنابرایـن ضعـف فقـه
مقـارن و اصـول مقـارن کـه در نجـف
موجـود اسـت در قـم تبدیـل بـه یک
نقطـه قـوت شـده اسـت.
موضوعشناسـی کـه بـرای نجـف
یـک نقطـه ضعـف اسـت ،در قـم
بـه علـت تعامـل بـا دانشـمندان و
اربـاب علـوم انسـانی تقویـت شـده
ً
اسـت .اینکـه مثلا «بیـت کویـن»
چیسـت؟ «شبیهسـازی چیسـت؟
شهـای ژنتیـک ،بـازار بـورس،
آزمای 
بانـک چـه تکلیـف دارد؟ اینهـا
بحثهـای موضوعشناسـی اسـت.

شماره یازدهم

روش آقــای بروجردیانــد .آن چیــزی کــه
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ً
مثلا طنـز یـک نـوع هنـر اسـت .آیـا
چیسـت؟

توجـه بـه علـم اصول هم سـرایت کـرده و برخی

ایـن همـان اسـتهزا در فقـه اسـت که حـرام می

از آثـاری کـه اآلن تولیـد شـده شـامل نگاههـای

باشـد؟ آیـا ایـن یـک نـوع دروغ اسـت؟ یـا یـک

دقیـق عقلـی و فلسـفی اسـت.

نـوع مجـاز یـا کنایـه اسـت؟ آیـا هتـک حرمـت
مؤمـن اسـت؟ مـا درفقه دربـاره کاریکاتور بحث

نتایج بحث مکتبشناسی

کردهایـم؟ اینهـا موضوعشناسـی اسـت که در

یکـی از اثـرات نـگاه تاریخـی بـه علـوم و

حـوزه قـم بـه آن توجـه شـده اسـت و در حـوزه

شـناخت مکتبهـای فقهـی ،اصولـی و کالمی

نجـف زیـاد برسـی نشـده اسـت .مسـائل فقـه

کشـف تأثیـر و تأثـرات اسـت .لـذا میتوانیـم

حکومتـی و مبـادی آن در مکتـب قـم خیلـی

برویـم سـراغ سـر منشـأ و سـخن را از آنجـا

موردتوجـه و بحـث قرار گرفته اسـت و توابع آن

ً
مثلا میگوینـد حـق الطاعـه
مطالعـه کنیـم.

مثـل بحـث از محیط زیسـت ،روابط بینالملل،

متعلـق بـه آقـای صدر نیسـت ،بلکـه متعلق به

حقـوق نسـلهای آینـده همـه مـورد اهتمام در

نائینـی اسـت .خـوب نتیجـه این کار چیسـت؟

محیـط قم اسـت.

نتیجـه یکـی سهمشناسـی اسـت کـه سـهم هر

بنابرایـن میتـوان بـه شـاخصههایی در

دانشـمند در نوسـازی علـم چیسـت و بـه ایـن

مکتـب قـم اشـاره کـرد ،از جمله:توجه به اصول

صـورت میتوانیـم اسـتوانههای علـم را پیـدا

فقـه حکومتـی در مقابـل عـدم توجـه بـه اصول

کنیـم و روی اندیشـههای آنـان بررسـی کنیـم.

فقـه حکومتـی ،توجـه بـه مسـائل روز در مقابل

ً
مثلا میرویـم کلمـات نائینـی را میبینیـم و

عدم توجه به مسائل روز ،قوت موضوعشناسی

کشـف میکنیـم کـه حقالطاعـه در حـد یـک

در مقابـل ضعـف موضوعشناسـی ،قوت نگاه با

نظریـه باتمـام جوانـباش در بیـان او موجـود

برنامـه در مقابـل ضعـف نـگاه نظاممنـد ،قـوت

نیسـت و شـهید صـدر اولیـن کسـی اسـت کـه

مباحـث مقـارن در مقابـل ضعـف مباحـث

در حـد نظریـه آن را مطـرح کـرده اسـت .پـس

مقـارن ،توجـه بـه عرضـه علـم در قالبهـای

سـهم نظریهپردازی برای اوسـت .سهمشناسـی

جدیـد در مقابـل عـدم توجـه بـاز شـدن تعامـل

هـم خـود اقسـامی دارد :سـهم رجـال ،سـهم

فقهـا و اصولییـون بـا اربـاب علوم انسـانی و در

ً
مثال
قومیتهـا ،سـهم حوزهها ،سـهم مذاهب.

نهایـت هـم رشـد عقلگرایـی حـوزه قـم روی

مذهـب شـیعه چـه خدمتی به علـم اصول کرده

خوشـی بـه عرفـا و فالسـفه دارد .رهبـری هـم

اسـت و مذاهـب دیگـر هـر کـدام چـه سـهمی

کـه بـه قـم تشـریف آوردنـد تأکیـد کردنـد کـه

داشـته و دارنـد.

ً
اوال،
حـوزه فلسـفه و کالم بایـد تقویـت شـود.
بـه خاطـر شـبهات جدید و مقابله بـا موجهایی
کـه بـر علیـه مـا تـدارک شـده و از طرفـی ایـن

مکاتب اصولی اهل سنت

یکـی از جاهایـی کـه میتـوان مانـور

مکاتـب اصولـی اهلسـنت خـود دارای چهـار

میشـود ،چرا روی مقاصد شـارع کار نمیکنید؟
ً
اساسـا چرا دوست دارد ما خانواده
اینکه شـارع

متکلمیـن ،مکتـب جامـع و مکتـب مقاصدی.

تشـکیل دهیـد؟ کار کـرد اجتماعـی خانـواده

مکتـب فقهایـی میگویـد :علـم اصـول را به

چیسـت؟ کارکـرد تربیتـی و روانـی خانـواده

نحـوی بـه پیـش بردن کـه به رأی امـام مذهب

چیسـت؟ اگـر بـه اینهـا توجـه دهـی آن موقع

برسـد .اگر به رأی امام مذهب نرسـیدی برگرد و

معلـم میشـود کـه چند همسـری خوب اسـت

در مبـادی اصولـی خـودت تجدیـد نظر کن .این

یا تک همسـری .تعدد فرزند خوب اسـت یا نه.

زیـر مکتـب اسـت :مکتـب فقهایـی ،مکتـب

یـک مکتب اسـت که آثـار دارد.

خـود مکتـب مقاصـدی هم فـراز و فرودها و

مکتـب متکلمـان :اینهـا میگوینـد :مـا از

بحثهـای زیـادی دارد .این بحث هم در شـیعه

نتیجـه آزادیـم ،مـا مقتضـای قاعـده اصولـی را

و هـم در اهـل سـنت مطـرح اسـت .از جملـه

میگیریـم و بـه پیـش میرویـم اگر بـه وجوب

آنکـه اهـداف را طبقهبنـدی کردهانـد بـه درجه

رسـیدیم کـه حکـم همـان وجـوب اسـت .اگـر

یـک ،دو و سـه .اهـداف درجه دو فـدای اهداف

بـه حرمـت رسـیدیم حکـم حرمـت اسـت ،حال

درجـه یـک میشـود ولی بالعکس نیسـت .این

میخواهـد امـام مذهـب هـم همیـن را گفتـه

اهـداف را چگونـه بشناسـیم؟ چگونـه دلیـل

باشـد یـا نه.

داللـت بـر ایـن اهـداف میکنـد .همـه بحثها

مکتـب جامـع :ایـن مکتـب کمـی حـق را
بـه مکتـب فقهایـی میدهـد و کمـی حـق را بـه
مکتـب اصولـی میدهد .جایی یک فقیه بزرگی

مفصلـی دارد.

ً
اجمــاال
توجــه بــه مقاصــد الشــریعه

حــرف خوبــی اســت« .غایــات الشــریعه»،

ً
مثلا عالمـه در شـیعه یـا ابوحنیفـه در
داریـم،

«غایــات الفقــه»« ،غایــت الحکــم» اینهــا

اهـل سـنت ،ایـن فقیـه وقتی به حکمی رسـید

کلیدواژههایــی اســت کــه میتــوان در

ولـی مقتضـای علـم اصـول چیـز دیگـری بـود،

مــورد مقاصــد مطالبــی را در متــون خودمــان

خـود ایـن فتـوا قرینـه میشـود کـه شـما در

پیــدا کنیــم و میبینیــم کــه فقهــای مــا

پیریـزی مبنـای اصولـی اشـتباه کردهایـد ولی

هــم توجهــی داشــتهاند ،امــا اختــاف مــا

بعضـی جاهـا اینگونـه نیسـت و فقیـه آنقـدر

بــا برخــی مقاصدیهــا از اهــل ســنت ایــن

قـوت نـدارد و اینجـا مقتضـای قاعـده اصولـی

اســت کــه غایــت و هــدف شــارع را بایــد احــراز

رعایـت میشـود .اینجـا میگوینـد هـم رجـال

قطعــی کــرد .اگــر منظــور همــان علتــی اســت

و نحـن رجـال.

تخصــص» ،ایــن حــرف درســت
«تعمــم و
کــه
ّ
ّ

مکتـب مقاصدی :این مکتب میگوید شـما

اســت .اگــر بحــث همــان منــاط قطعــی اســت

شماره یازدهم

در مقابـل مکاتـب اصولـی اهـل سـنت اسـت.

اهـداف شـارع چـه میشـود ،پـس غایـات چـه
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بازهــم ایــن درســت اســت .ولــی ترســیم

نجـف بـود ،ولـی بُعـد فقهـی او کمتـر ظهـور
ً
خصوصا در کالم
داشـته اسـت و بُعد کالمی او

خطرنــاک اســت.

مقـارن بیشـتر ظهـور پیـدا کرده و آثـار او در غیر

مقاصــد بــه نحــو ظنــی و حــدس کاری غلــط و
برخـی مکتبهـای دیگـری را هـم اضافـه

بخشـی کـه مربـوط بـه تحقیـق و احیـاء التراث

کردهاند .یعنی مکتب «رد الفروع علی االصول»

اسـت ،یعنـی در بخشـی کـه صبغـه تألیـف،

که در شـیعه اسـمش اصول کاربردی است .این

تدویـن و تأسـیس دارد ،به لحـاظ تتبع تاریخی

مکتـب میگویـد اصول دو گونه اسـت :یا اصول

و اسـتفصاء ادلـه و احاطـه بـه جوانـب بحـث و

انتزاعـی و تجریـدی که مقـدار زیادی بحثهای

جمـع همـه مسـتندات و شـواهد و تأصیل ادله

عقلـی بیثمـر را میکننـد و یـک نتیجـه علمـی

و در نهایـت انصـاف در قضـاوت و ادب در گفتار

فقـط دارد ،در مقابـل اصـول کاربـردی اسـت که

و رعایـت حرمـت مخاطـب ،بـه لحـاظ همه این

هـر بحثـی را کـه وارد میشـود بایـد ثمـرهای در

جوانـب حائـز اهمیـت و دارای شـاخصههای

فقـه داشـته باشـد ،اگـر هیـچ ثمره فقهـی ندارد

متمایـز از دیگـران اسـت.

ً
اصلا بـه آن پرداختـه
و مجـرد تحلیـل اسـت،

نمیشـود و ربطـی بـه اصـول ندارد.

منهج عالمه خرسان

براسـاس آنچـه آوردیـم بـرای قـم و نجـف

نـه یـک مکتـب بلکـه مکاتـب مختلـف را بایـد
اثبـات کـرد .یعنی حـوزه جغرافیایی قم و نجف
اقتضـای یـک تفکر خاص را نـدارد ،بلکه این دو
حوزه بسـتر ظهور طرز فکرهای مختلف و تنوع
مکاتـب و مناهـج مختلف اسـت .حتی نسـبت
بـه علـم کالم و تفسـیر و علـم حدیـث و رجـال
و علـم فلسـفه و عرفـان بایـد از وجـود مناهج و
مکاتـب مختلـف و تنـوع روشهـا جسـتوجو
کـرد و التـزام بـه وجـود یـک مکتـب فقهـی یـا
کالمـی معیـن بـرای حوزه قم و نجف نادرسـت
ا ست .
عالمـه سـیدمحمدمهدی خرسـان هـر چنـد
شـاگرد آیـتاهلل خوئـی فقیه بـزرگ و قدرتمند

اگـر بخواهیـم ایشـان را در قالب یک متکلم
شـیعه که در برابر شـبهات و نسبتهای ناروا به
عالمــه ســیدمحمدمهدی خرســان
هــر چنــد شــا گرد آیـتاهلل خوئــی فقیــه
بــزرگ و قدرتمنــد نجــف بــود ،ولــی
ُبعــد فقهــی او کمتــر ظهــور داشــته
ً
اســت و ُبعــد کالمــی او خصوصــا در
کالم مقــارن بیشــتر ظهــور پیــدا کــرده
و آثــار او در غیــر بخشــی کــه مربــوط بــه
تحقیــق و احیــاء التــراث اســت ،یعنــی
در بخشــی کــه صبغــه تألیــف ،تدویــن و
تأســیس دارد ،بــه لحــاظ تتبــع تاریخــی
و اســتفصاء ادلــه و احاطــه بــه جوانــب
بحــث و جمــع همــه مســتندات و
شــواهد و تأصیــل ادلــه و در نهایــت
انصــاف در قضــاوت و ادب در گفتــار
و رعایــت حرمــت مخاطــب ،بــه لحــاظ
همــه ایــن جوانــب حائــز اهمیــت
و دارای شــاخصههای متمایــز از
دیگــران اســت.

احادیـث و اخبـار و جـرح و تعدیـل رجـال آنها

گــذارد و ایــن دروغ را تــا کمــک اقســام نصــوص

و بحثهـای سندشناسـی و داللتشناسـی و

آنچنــان تبلیــغ میکننــد کــه ایــن احتمــال

سـپس احاطه به اقوال و آرای متکلمان و فقها

باطــل تبدیــل بــه شــک و شــک تبدیــل بــه

از مذاهب اسلامی در کار او برجسـته اسـت .هر

ظــن و ظــن تبدیــل بــه یقیــن شــود .در حالــی

چنـد ایشـان بحثهـای تحلیلـی کـه الزمـه هر

کــه آن همــه دالئــل دربــاره ظلــم تــا حضــرت

بحث کالمی میباشـد نیز در کارشـان دارند ولی

زهــرا از شــیعه و اهــل ســنت نادیــده انگاشــته

روش و منهج او بحث عقلی و تحلیلی نیست و

میشــود.

ایـن روش در مقابلـه بـا برخـی افراد اهل سـنت

در اینجـا عالمـه خرسـان روایـات وارده از

که عناد و لجاجی در معارضه با شـیعه و ایجاد

طریـق شـیعه و بـه نقـل از امامـام معصوم و

تفرقـه دارنـد و نـام خود را سـلفی یا اهل حدیث

روایـات درباره مصیبـت حضرت زهرا و ماجرای

میگذارنـد .البتـه روش مناسـبتری اسـت

دفـن او را مـیآورد و سـپس روایـت موجـود و

چـون اینـان بسـیاری مباحث عقلـی و مواجهه

منقـول از طریـق ابـن عبـاس را نقـل میکنـد و

تحلیلـی بـا نصـوص را بـه نـام تأویل نـاروا کنار

نیـز کتـاب ابـن جنیـد ابوعلـی اسـکافی بـه نام

میگذارنـد و بهتریـن راه حـل بـرای پاسـخ بـه

«الظالمـة الفاطمیـة» را یـاد میکنـد.

شـبهات آنهـا جمـع نصوص روایـی و تصحیح

عالمـه خرسـان در آغـاز ایـن اثـر محققانـه

اسـانید و اعتـراف متقدمـان بـه صحـت سـند و

خـود میفرماینـد کـه لقـب صدیـق و صدیقه به

داللـت نصوص اسـت.

نظـر شـیعه بـر حضـرت امیرالمؤمنـان علـی

چنانکــه شــواهد تاریخــی نیــز از منابــع

و همسـرش زهـرای اطهـر منطبـق اسـت و به

معتبــر اگــر ضمیمــه شــود ،دیگــر راه انــگار بــر

نظـر برخـی از اهـل سـنت بـر ابوبکـر و دخترش

مخالفــان بســته میشــود .نظیــر ایــن گونــه

عایشـه صادق میباشـد و سـپس بحث مفصلی

مباحــث را دربــاره شــهادت حضــرت زهــرا از

دربـاره پدیـده جعل و وضع در احادیث میآورند

ایشــان میتــوان دیــد ایشــان دربــاره ســبب

و آنگاه در بیـان صدیقـه بـودن حضـرت زهـرا

تألیــف کتــاب «نهایــة التحقیــق فیمــا جــری

اعترافـات اهلسـنت و احادیـث منقول از طرق

فــی امــر فــدک للصدیقــة و الصدیــق بالنــص

آن را یکایـک مطـرح و بـه دقت بررسـی میکند

و التوثیــق» میفرمایــد :کــه چــون در وســائل

و بـه جرئـت تمـام میگویـد هـر کـس در تراث

اعــام و رســانههای دروغگــو بســیار شــایع

روایـی اهـل سـنت جسـتوجو کنـد ،حتی یک

شــده کــه حضــرت فاطمــه زهــرا هــر چنــد

حدیـث مرفـوع دال بـر دیـن پیـدا نمیکنـد کـه

بــر شــیخین غضبنــاک بــود ولــی وقتــی آن دو

عائشـه بـه لقـب صدیقـه خوانـده شـده باشـد.

شماره یازدهم

کنیـم بایـد بگوییـم تکیه به نصوص و احاطه به

راضــی شــد و در نهایــت ابوبکــر بــر او نمــاز
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دربـاره لقـب صدیـق نیـز به همین منـوال بحث

میکننـد و نمونـه بسـیار واضحـی از تحریف در

را ادامـه میدهنـد تـا بـه بـاب سـوم میرسـند

منابـع قدیمـی را در کتـاب «المحسـن السـبط

کـه مصـادر خطبههای سـهگانه
حضـرت زهـرا از تـراث و یقین
مطـرح میکننـد .در اینجـا و
در آثـار دیگـر ایشـان میبینیـم
کـه بـه تألیفـات معاصـران از
اهـل سـنت توجـه دارنـدت و نیز
بـه منابـع قدیمـی اهـل سـنت
کـه در چاپهـای جدیـد دچـار
حذفیاتیشـده اسـت و برخـی از
بخشهـای آنهـا را کـه مدعـای
شـیعه را اثبـات میکند از کتاب
پـاک کردهانـد میپـردازد و گاه
ناچـار میشـود کـه تصویـری
از چاپهـای قدیـم کتابهـا
ً
مثال چنـد صفحه از
ارائـه دهنـد.

کتـاب بالغـات النسـاء اثـر امام
ابوالفضـل احمـد بـن ابیطاهـر
متوفـای 280ق ،را کـه بـه سـال
1336ق ،در قاهـره چـاپ شـده
اسـت میآورنـد.

مولـود أم سـقط» تذکـر دادهانـد
ایشــان بــرای همــه مذاهــب
اســامی ّ
اعــم از شــیعی و ســنی
ارزشــمند اســت ،چــون راه
مجــادالت بیهــوده و مباحثــات
جاهالنــه را میبنــدد ،یعنــی
چیــزی مــا اآلن بــرای تقریــب میــان
مذاهــب الزم داریــم ،حــاال ا گــر
کســی میخواهــد دنبــال مکتــب
نجــف یــا صحیحتــر بگوییــم
مکاتــب علمــی نجــف بگــردد بایــد
از ایشــان نیــز یــاد کنــد کــه همــت
خــود را در کالم مقــارن و کالم بیــن
المذاهــب گذاشــت.
میتــوان گفــت :ایشــان در
ادامــه منهــج شــرفالدین
صاحــب المراجعــات و منهــج
عالمــه عســکری صاحــب معالــم
المدرســتین ظهــور کــرده اســت.
بــا اینکــه شــرفالدین مربــوط بــه
حــوزه لبنــان و عالمــه عســکری
مربــوط بــه حــوزه نجــف اســت،
یعنــی حوزههــای جغرافیایــی
دخالتــی نــدارد ،بلکــه روش
علمــی بحــث را بایــد شــناخت.

کـه راجـع بـه خذفیاتـی از کتاب
مروج الذهب مسـعودی اسـت و
در فضـای مجـازی و برخـی نـرم
افزارهـای موجـود دربـاره منابـع
نیـز ایـن پدیـده زشـت را بـا تأثـر
و تأسـف بسـیار یـاد کردهانـد.
سـپس بـه اسـانید خطبههـای

ً
مثلا
حضـرت زهـرا میپردازنـد

بـرای خطبـه کبیـر آن حضـرت
در کتـاب دالئـل االمامـة اثر ابن

جریـر طبرسـی سـندهای ُنهگانه
یـاد میکننـد و بـه هـم ترتیـب
رد بقیـه منابـع پیـش میآورنـد
و در نهایـت کالمـی بـا نویسـنده
معروف اهلسـنت عقاد صاحب
کتـاب «فاطمـه و الفاطمیـون»
دارنـد و اشـتباهات ایـن محقـق
و ادیـب اهلسـنت را در بررسـی
متـن و سـند خطبههای حضرت

چنانکـه بـر تصویـری از

زهـرا و بررسـی منابـع تاریخی

صفحـات شـرح نهـج البالغـه

از ایـن واقعـه را بـه خوبـی و بـا

ابنابیالحدیـد کـه به سـال 1962م .چاپ شـده

ادب و اسـتدالل متذکـر میشـوند.

و نیـز مقتـل الحسـین از خوارزمـی کـه به سـال

در مجمـوع میتـوان گفـت :در منهـج علمی

ُ
منالالطالب
1948م .در نجـف چـاپ شـده و یـا

ایـن کتـاب یـک بحث تاریخـی و کالمی مرتبط

از ابـن اثیـر کـه مسـعودی و نیـز در قاهره چاپ

بـه منابـع حدیثـی مطـرح شـده کـه از هـر سـه

شـده و یـا اعلام النسـاء از عمـر رضـا کحاله که

جهـت یعنـی از جهـت گزارشـات تاریخـی و

بـه سـال 1959م .در دمشـق چـاپ شـده تکیـه

داللت منابع حدیثی و کالمی تحلیل و بررسـی

دفـاع شـده و دسـت تحریف گـران برمال گردیده

بگردد باید از ایشان نیز یاد کند که همت خود را

اسـت .و البتـه ایـن کار از کسـی سـاخته اسـت

در کالم مقارن و کالم بین المذاهب گذاشت.

کـه احاطـه کافی بر تراث علمی فریقین داشـته

میتـوان گفـت :ایشـان در ادامـه منهـج

باشـد و بنیـه علمـی او را از فحاشـی بـاز داشـته
ً
طبعـا خدمتـی کـه در صیانـت از سـنن
اسـت و

شـرفالدین صاحـب المراجعات و منهج عالمه
عسـکری صاحب معالم المدرستین ظهور کرده

و احادیـث دارد.

اسـت .بـا اینکـه شـرفالدین مربـوط بـه حوزه

اعم از
ایشان برای همه مذاهب اسالمی
ّ

لبنـان و عالمـه عسـکری مربوط بـه حوزه نجف

شیعی و سنی ارزشمند است ،چون راه مجادالت

اسـت ،یعنـی حوزههـای جغرافیایـی دخالتـی

بیهوده و مباحثات جاهالنه را میبندد ،یعنی

نـدارد ،بلکـه روش علمی بحث را باید شـناخت.

چیزی ما اآلن برای تقریب میان مذاهب الزم

پی نوشت:

* سـردبیر مجله «فقـه» و عضو هیئت علمی پژوهشـکده
فقـه و حقوق پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

شماره یازدهم

سـنی ،بـا کمـال ادب و احتـرام از حقائق علمی

نجف یا صحیحتر بگوییم مکاتب علمی نجف
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