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مقدمه
تمدنهـاینخسـتاگرچـهبسـیطتروسـادهترازتمدنهـایمتأخـربودهانـد
وشـباهتآنهـابـازندگـیروسـتاییوبـدویافزونتـربـودهاسـت؛ولـیعنصـر
اصلـیتمدنهـااجتمـاعانسـانهادرمناطقیخـاصباپذیرشپیچیدگیزیسـت
اجتماعـیووابسـتگیبیشـتربـههـمبـودهاسـت.الزمهاصلـیتحققتمـدن،در
هـمتنیدگـیمشـاغلموجوددرجوامـعبرایبرآوردهسـازینیازهایانسـانهای
موجـوددرجامعـهاسـتوهرچـهجوامعاینگونـهافزایشمییافته،رشـدتمدنی
بیشـترمیشـدهاسـت.علـتنیزروشـناسـت:نیـاز،موجـدامورجدیداسـتو
ایجـادسـازوکارهایجدیـددرجوامعموجبپیشـرفتهترشـدنجوامعمیشـده
اسـت.بسـترپدیدآمدنسـازوکارهایجدیدنیزازطریقتوسـعهتخصصیشـدن

علـومفراهممیشـود.

آیت هللا حائری یزدی
و تخصصی شدن علوم و فنون
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متعلـق تخصـص یا علم اسـت یا فن؛ اگرچه 

هر فن و صنعت و حرفه ای در واقع پیش نیازی 

چون علم و آگاهی را داشته است؛ ولی با توجه 

بـه پررنگ بـودن ایـن پیش نیاز در ادوار نخسـت 

و سـپس تکیـه بـر تجربـه و تقلید، رنگ دانش و 

آگاهی محض در فنون و صنایع کمتر می شـده 

اسـت؛ بنابرایـن مشـاهده شـده کـه افـرادی 

نـاآگاه از اصـل حرفه هـا و فنـون 

و صنعت هـا نیـز به این عرصه ها 

ورود کرده انـد. در هـر حـال، علم 

و فـن )صنعـت هم ملحق به فن 

اسـت( دو عرصـه اصلـی توسـعه 

شـدن  تخصصـی  بـه  گرایـش 

علـم،  هسـتند.  و  بـوده  علـوم 

گوناگونـی  تقسـیم بندی های 

دارد و یـک تقسـیم بندی رایـج 

آن نـزد مسـلمان بـه علـوم الهی و غیر الهی بوده 

و مقصـود از علـوم غیـر الهیاتـی، علـوم طبیعی 

و ریاضـی اسـت.

حوزه هـای علمیـه اگرچـه در قـرون کهـن در 

زمینه علوم غیر الهی مانند طب، نجوم، ریاضی، 

مکانیـک )علـم الحیـل(، شـیمی )کیمیـا( و... 

ورود و تبحـر داشـته اند؛ ولـی در ادوار متأخـر؛ 

به ویـژه بـا رشـد روزافـزون ایـن علـوم در غـرب 

و ورود فـرآورده و نتایـج آن بـه ممالـک شـرق، 

عنایـت بـه علـوم غیـر الهـی در حوزه ها کاسـته 

شـد و حتـی در زمینـه علوم الهی نیز بیشـترین 

تمرکـز بـر فقـه و اصـول و کمتریـن بـر تفسـیر 

و اخـاق بـوده و هسـت. تـا این کـه در روزگار 

اخیر ورود حوزه ها به علوم بیشـتری مشـاهده 

می شـود. بدیهی اسـت که با توسـعه دانش ها، 

عام انـگاری نسـبت بدانهـا و انتظـار از تخصص 

در همـه آنهـا معقـول نمی باشـد. ایـن مقاله در 

پـی طـرح بحثـی ناظـر بـه اندیشـه تخصصـی 

 شـدن علـم فقـه در فکـر مرحـوم آیـت اهلل شـیخ 

عبدالکریـم حائـری یـزدی معـروف بـه آیت اهلل 

مؤسـس اسـت که بنیان گذار حوزه نوین علمیه 

1340ق/1301ش  سـال  در  قـم 

می باشـد. مدعـای مقالـه ایـن 

اسـت کـه می تـوان بـا تنقیـح 

منـاط دیـدگاه مرحـوم حائـری 

و الغـای خصوصیـت نسـبت بـه 

دانـش فقـه، اندیشـه تخصصـی  

شـدن علـوم و فنـون را اسـتنتاج 

. کرد

  زندگی علمی و مقام فقهی آیت الله حائری
آیـت اهلل حـاج شـیخ عبدالکریـم مهرجـردی 

یزدی که به سـبب سـکونت و تحصیل در کربا 

)حائر حسینی( ایشان را حائری یزدی می گویند 

و به حاج شـیخ نیز معروف می باشـند. در سـال 

1276ق در مهرجرد یزد متولد شـد. تحصیاتش 

را در یـزد و سـپس در عـراق )کربـا، سـامرا و 

نجـف( در محضـر علمـای بزرگـی چـون فاضـل 

اردکانـی، میـرزای شـیرازی، آخوند خراسـانی و 

عـده ای دیگـر گذرانـد و بـه مقـام اجتهـاد نائـل 

گشـت. در طی دو مرحله سـاکن اراک شـد و در 

سال 1340ق به قم مهاجرت کرد و حوزه علمیه 

نوینـی را در ایـن شـهر تأسـیس کـرد؛ ازایـن رو 

بـه او آیـت اهلل مؤسـس نیـز می گوینـد. ایشـان 

تقســیم بندی های  علــم، 
یــک  و  دارد  گونــی  گونا
نــزد  آن  رایــج  تقســیم بندی 
مســلمان بــه علــوم الهــی و غیــر 
الهــی بــوده و مقصــود از علــوم غیــر 
الهیاتــی، علــوم طبیعــی و ریاضــی 

. ســت ا
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تألیفـات فراوانـی دارد کـه از همـه معروف تـر 

درر االصـول در اصـول و کتـاب الصـاة در فقـه 
اسـت. ایشـان طـی 15 سـال سـکونت در قـم، 

خدمات انبوهی را سـامان و شـاگردان بسـیاری 

را پـرورش داد. وفـات ایـن عالـم 

ربانـی و فقیـه محقـق در سـال 

1355ق/1315ش رخ داد و در 

فاطمـه  حضـرت  مطهـر  حـرم 
معصومـه مدفـون گردید.1

پیرامـون  شـیخ  حـاج  دیـدگاه   
تخصصی شدن فقه

آنچــه کــه معــروف اســت 

و در کام عــده ای از شــاگردان بــا واســطه 

و بی واســطه آیــت اهلل حائــری بیــان شــده 

اســت، عنایــت و التفــات ایشــان بــه تخصصــی 

شــدن دانــش فقــه می باشــد و در ایــن مطلــب 

شــکی نیســت؛ ولــی قبــل از ذکــر شــواهد بحث 

ــدم و  ــای متق ــه دو معن ــد دانســت کــه فق بای

متأخــر دارد. معنــای متقــدم فقــه یعنــی 

ــکام،  ــامل اح ــه ش ــی ک ــق دین ــت دقی دریاف

ــا  عقایــد و اخــاق می شــود. چنانکــه برخــی ب

صراحــت ایــن را بیــان داشــته انــد و گویــا تــا 

ــن  ــه همی ــارم مقصــود از فق ــرن چه حــدود ق

ــوده اســت. ب

امــا در معنــای متأخــر، فقــه یعنــی دانــش 

بیــان احــکام، خــواه بــه صــورت تقلیــدی 

ــان دارد و  ــان اهــل ســنت جری ــه در می چنانک

خــواه بــه صــورت اجتهــادی یعنــی اســتنباط 

احــکام فرعــی از ادلــه اصولــی، چنانکــه در 

ــان  ــری، جری ــاری گ ــز دوره اخب ــه ج ــیعه ب ش

داشــته و دارد. بــر ایــن اســاس اشــتباه اســت 

کــه فقیــه در معنــای متاخــر را اســام شــناس 

ــز  ــی نی ــه طباطبای ــم، عام ــم و بخوانی بدانی

پیرامــون آیــه نفــر2 مرقــوم مــی 

نمایــد کــه: مــراد از تفقــه، فهــم 

همــه معــارف دینــی اعــم از 

اصــول و فــروع اســت نــه صــرف 

ــه  ــا همــان فق ــی ی احــکام عمل

نــزد متشــرعین، و  مصطلــح 

دلیــل بــر ایــن امــر قــول خداونــد 

ســبحان اســت کــه فرمــوده 

وا قومهــم« چــرا  اســت: »ولينــذر

کــه انــذار وقتــی بــه تمــام و کمــال اســت کــه 
ــن باشــد.3 ــة دی ــه در هم تفق

ــری  ــم حائ ــیخ عبدالکری ــدگاه ش ــس دی پ

یــزدی چــون ناظــر بــه فقــه در مشــرب متأخرین 

اســت بــه فقــه در معنــای اســام شناســانه بــاز 

ــش  ــان دان ــه هم ــود از فق ــردد و مقص نمی گ

کشــف و بیــان احــکام شــرعی اســت. شــاگرد 

معــروف حــاج شــیخ یعنــی مرحــوم آیــت اهلل 

شــیخ محمدعلــی اراکــی کــه از ناقــان مهــم 

ایــن جریــان اســت، مــی فرمایــد: »حــاج شــيخ 

ــود:  ــک نظــرى داشــت مى فرم ــه هــم ي در فق

چــون فقــه پنجــاه بــاب اســت از اول طهــارت 

ــه را  ــه فق ــى ک ــات. اول کس ــدود و دي ــا ح ت

ــق  ــرد مرحــوم محق ــوت ک ــق مب ــن طري ــه اي ب

ــش ازاو شــيخ  ــه شــرايع را نوشــت. پي ــود ک ب

طوســى در]مبســوط[اش ترتيبــى داد ولــى بــه 

ــه را  ــه فق ــود ک ــق ب ــود. محق ــب نب ــن ترتي اي

دیــدگاه شــیخ عبدالکریــم حائــری 
در  فقــه  بــه  ناظــر  چــون  یــزدی 
مشــرب متأخریــن اســت بــه فقــه 
در معنــای اســام شناســانه بــاز 
نمی گــردد و مقصــود از فقــه همــان 
احــکام  بیــان  و  کشــف  دانــش 

اســت.  شــرعی 
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پنجــاه بــاب مبــوب کــرد. مســايل هــر بابــى را 

ســوا ســوا کــرد و هــر کــدام را در بــاب خــودش 

گنجانيــد. چيــز اعجوبــه اى بــود. بعــدا هــر کــه 

ــى  ــق ثان ــه محق ــرد عام ــت ک ــد ازاو تبعي آم

ــيخ  ــى ش ــهيد ثان ــهيداول ش ش

ــد  ــه آم ــر ک ــه ه انصــارى و هم

تبعيــت ازاو کــرد. ايــن چــه 

ــه  ــن هم ــه اي ــوده ک ــى ب محقق

محققــان آمدنــد ولــى رويــه او را 

تغييــر ندانــد. ولــى حــاج شــيخ 

مى فرمــود: هــر بابــى ازايــن 

ابــواب يــک متخصــص الزم 

ــى  ــه خيل ــواب فق ــون اب دارد.چ

متشــتت واقــوال وادلــه عقليــه 

و نقليــه و اجماعاتــش تتبــع 

ــاد مى خواهــد وافــراد ســريع  زي

الذهــن الزم دارد وايــن عمــر 

ــاه  ــه پنج ــه ک ــد ک ــت نمى ده ــانى کفاي انس

ــايد  ــد و ش ــه باي ــور ک ــته و آن ط ــاب شايس ب

ــراى هــر  ــق شــود. پــس خــوب اســت ب تحقي

بابــى يــک شــخصى بشــود. مثــل ايــن کــه در 

طــب متخصــص وجــود دارد يکــى متخصــص 

گــوش اســت يکــى متخصــص اعصــاب يکــى 

ــافل  ــص اس ــى متخص ــم يک ــص چش متخص

اعضــاء و يکــى متخصــص ســر و... هــر کســى 

يــک تخصــص دارد... حــاج شــيخ مى فرمــود: 

خــوب اســت در فقــه هــم متخصــص داشــته 

باشــيم، يکــى متخصــص صــاه باشــد يکــى 

داشــته  متخصــص  يکــى  باشــد  طهــارت 

باشــيم يکــى متخصــص طهــارت باشــد يکــى 

متخصــص خمــس باشــد و هميــن طــور. و آن 

ــد  ــه مى آي ــتفتايى ک ــئوال و اس ــر س ــت ه وق

بــه متخصــص آن ارجــاع دهيــم تــا او جــواب 
ــد.«4 بده

ناقــل دیگــر ماجــرا آیــت اهلل 

ــى  ــبیری زنجان ــد ش ــيد احم س

اســت کــه مى نويســد: »اگــر 

علــم فقــه مــا نيــز بــه قــول 

مرحــوم اســتاد مــا آيــة الّلــه 

حائــرى منشــعب بــه چنــد 

يکــى  کــه  مى شــد  شــعبه 

ــادات مى شــد  متخصــص در عب

و ديگــرى در معامــات ســومى 

در سياســات و قضــا و شــهادات 

چهارمــى در فرايــض و مواريــث 

ــاال  ــر از ح ــت بهت ــذا آن وق هک

يعنــى  شــد  مــى  منضبــط 

مســائل زيادتــر از حــاال مســتحضر مى گرديــد، 

چــون دامــن ايــن علــم در نهايــت بســط 

ــردن  ــط ک ــظ و ضب ــه حف ــت ک ــعه اس و توس

ــارج  ــارف خ ــخاص متع ــدرت اش ــد ق آن از ح

اســت، لهــذا فقيــه هميشــه در اجوبــه مســائل 

مرجوعــه محتــاج بــه مراجعــه اســت. مردمــان 

بى مراجعــه  کــه  مى خواهــد  فوق العــاده 

ــه  ــه مســائل متفرق ــه مــدارک از عهــده اجوب ب
بياينــد.«5

بــا مقایســه ایــن دو نقــل مشــخص می شــود 

ــر  ــد ب ــت و آن تأکی ــی اس ــر دو یک ــره ه جوه

اینکــه توســعه ایــن علــم و محدودیــت وقــت 

ــزوم تخصــص  و اســتحضار انســان موجــب ل

و  اســت  تمــدن  مــادر  تخصــص 
چــون تخصــص در واقــع همــان 
بدیــن  تــوان  مــی  اســت  تقلیــد 
صــورت بیــان کــرد کــه تقلیــد مــادر 
تمــدن اســت.تخصص در معنــای 
در  انســان  اینکــه  یعنــی  ســاده 
زمینــه ای دارای تخصــص باشــد 
رجــوع  او  بــه  مردمــان  دیگــر  و 
هایــی  زمینــه  در  نیــز  او  و  کننــد 
کــه متخصــص نیســت بــه دیگــر 
متخصصــان مراجعــه کــرده و آنهــا 
را مرجــع خــود قــرار دهــد و مقلــد 

شــود. آنــان 
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و تبعیــض در ایــن دانــش شــده و نتیجــه اش 

نیــز عمــق اظهارنظــر افــراد اســت.

  ادله توسعة تخصص
تخصــص مــادر تمــدن اســت و چــون 

همــان  واقــع  در  تخصــص 

تقلیــد اســت مــی تــوان بدیــن 

ــد  ــه تقلی ــرد ک ــان ک صــورت بی

مــادر تمــدن اســت.تخصص 

در معنــای ســاده یعنــی اینکــه 

دارای  زمینــه ای  در  انســان 

تخصــص باشــد و دیگــر مردمــان 

ــز در  ــد و او نی ــه او رجــوع کنن ب

ــص  ــه متخص ــی ک ــه های زمین

ــر متخصصــان  ــه دیگ نیســت ب

مراجعــه کــرده و آنهــا را مرجــع 

ــان  ــد آن ــد و مقل ــرار ده ــود ق خ

شــود. لــذا تخصــص و تقلیــد دو 

روی ســکه تمــدن اســت. بحثــی در ایــن زمینــه 

وجــود دارد کــه آیــا حرکــت انســان بــه ســمت 

تمــدن، بــر اســاس فطــرت اوســت یــا نــه؟ نظــر 

رایــج میــان حکمــا ایــن اســت کــه بــه علــت 

مدنــی الطبــع بودن انســان، تمدن پذیــری او در 

نتیجــه اقدامــش بــه پذیــرش تخصــص و تقلید 

ــی در  ــد. ول ــع او می باش ــرت و طب از روی فط

مقابــل ایــن دیــدگاه نظریــه اســتخدام عامــه 

طباطبایــی قــرار دارد کــه بیــان مــی دارد انســان 

ــت  ــه خدم ــد و ب ــص و تقلی ــرش تخص در پذی

گرفتــن دیگــران و در نتیجــه تحقــق تمــدن، بــر 

خــاف فطرتــش رفتــار کــرده و او ذاتــًا وحشــی 

الطبــع اســت و مدنــی الطبــع نیســت.6 فــارغ 

ــت  ــن اس ــه روش ــن نکت ــاف، ای ــن اخت از ای

کــه تمــدن مبتنــی بــر تخصــص و تقلیــد چــه 

فطــری انســان باشــد و چــه بــر خــاف سرشــت 

او، در عمــل بــا ایــن واقعیــت روبــه رو هســتیم 

کــه تراکــم تخصــص هــا موجــد 

ــدن اســت. تم

ــه  ــن زمین ــم در ای ــه مه نکت

ــه چــرا تخصــص  ــن اســت ک ای

باعــث ایجــاد تمــدن می شــود؟ 

جــواب ســاده اســت: انســان در 

توانایــی هــا و وقــت و فعالیــت 

محــدود اســت و مشــاغل و 

احتیاجــات جامعــه و تمــدن 

بســیار اســت. پــس گریــز و 

گزیــری از وجــود تخصص هــای 

انســان  اگــر  نیســت.  انبــوه 

بخواهــد بــا ضیــق وقــت و 

فعالیــت، در امــور متعــدد دخالــت کنــد ثمــره 

ــت.  ــص اس ــب و نق ــر عی ــطحی و پ کارش س

پــس تخصــص بــرای عمــق یافتــن امــور 

اســت. ســیره علمــا نیــز بــر ایــن اســتوار شــده 

کــه در امــور تخصصــی بــه متخصصــان رجــوع 

کننــد. »اصلــى تريــن دليــل تقليــد را بنــاء عقــا 

تشــکيل مــى داد. هميــن طــور اســت در تقليــد 

ــم و  ــن اعل ــد بي ــر باش ــر داي ــرگاه ام ــم. ه اعل

ــرات  ــى نظ ــع ناهمگون ــاء در مواق ــم عق عال

ــه  ــد. البت ــک مى جوين ــم تمس ــه اعل ــه گفت ب

ــواى  ــه فت ــواردى ک ــت در م ــه داش ــد توج باي

اعلــم مخالــف احتيــاط باشــد مراجعــه بــه وى 

ــاء  ــد را بن ــل تقلی ــن دلی ــی تری اصل
همیــن  مــی داد.  تشــکیل  عقــا 
اعلــم.  تقلیــد  در  اســت  طــور 
هــرگاه امــر دایــر باشــد بیــن اعلــم و 
عالــم عقــاء در مواقــع ناهمگونی 
نظــرات بــه گفتــه اعلــم تمســک 
توجــه  بایــد  البتــه  می جوینــد. 
فتــواى  کــه  مــواردى  در  داشــت 
باشــد  احتیــاط  مخالــف  اعلــم 
نــدارد.  تعیــن  وى  بــه  مراجعــه 
مراجعــه بــه اعلــم را در صورتــی کــه 
علــم تفصیلــی بــا علــم اجمالــی 
دانســته اند. الزم  دارنــد  اختــاف 
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تعيــن نــدارد. مراجعــه بــه اعلــم را در صورتــى 

کــه علــم تفصيلــى بــا علــم اجمالــى اختــاف 

دارنــد الزم دانســته اند.« اجتهــاد هــم در واقــع 

ــم  ــک عل ــائل ی ــاره مس ــق درب ــت عمی برداش

خــاص اســت و صــرف جمــع 

آوری اطاعــات مبســوط دربــاره 

یــک مســئله نیســت بــه تعبیــر 

ــز  ــًا رم ــری: »اساس ــهید مطه ش

ــتورات  ــق دس ــاد در تطبي اجته

و  جديــد  بامســائل  کلــى 

حــوادث متغيــر اســت. مجتهــد 

واقعــى آن اســت کــه ايــن رمــز 

را بــه دســت آورده باشــد توجــه 

ــات  ــه موضوع ــد ک ــته باش داش

چگونــه تغييــر مى کنــد و بالتبــع 

حکــم آنهــا عــوض مى شــود و ااّل 

ــر  ــه و فک ــائل کهن ــا در مس تنه

شــده فکــر کــردن و حداکثــر يک 

علــى االقــوى را تبديــل بــه علــى 

االحــوط کــردن و يــا يــک على االحــوط را تبديل 

بــه علــى االقــوى کــردن هنــرى نيســت و ايــن 

همــه جــار و جنجــال الزم نــدارد؛ و ایشــان ایــن 

ســخن را از آیــت اهلل حجــت کوهکمــری نقــل 

ــن  ــش اي ــاد اصــل معناي ــه: »اجته ــد ک می کن

ــه شــخص  ــد ک ــک مســئله جدي ــه ي اســت ک

نســبت بــه آن ســابقه ذهنــى نــدارد و در هيــچ 

کتابــى هــم طــرح نشــده اســت بــه او عرضــه 

شــود و ايــن شــخص بتوانــد فــورًا آن مســئله 

ــه  ــت دارد ب ــه در دس ــى ک ــاس اصول ــر اس را ب

طــور صحيــح تطبيــق کــرده و اســتنتاج نمايــد. 

ــن اســت.«7 ــاد واقعــى اي اجته

اشــکالی کــه در اینجــا ممکــن اســت مطــرح 

شــود ایــن اســت کــه همــه علــوم ماننــد علــم 

فقــه نیســت کــه ایــن انــدازه مبســوط و حجیــم 

ــن  ــه شــده باشــد. ای ــر دامن و پ

اشــکال وارد اســت و نســبت بــه 

ــدک،  ــه ای ان ــه دامن ــی ک علوم

بحث هــای  و  کــم  ابوابــی 

جدیــد و مســتحدثه نــزار دارنــد، 

تخصــص در معنــای اعائــی اش 

ــا  ــی بحــث م ــدارد. ول ــی ن وجه

ناظــر بــه هــر علــم و فنــی اســت 

ابــواب و  کــه دارای تشــتت 

شــاخه هــا، تعــدد ادلــه و علــل 

مباحــث  گســترده  دامنــه  و 

ــل  ــن عوام ــه ای ــر ب ــد. نظ باش

بــه ضمیمــه کوتاهــی عمــر 

انســان نتیجــه ایــن خواهــد 

ــوری در  ــدم تخصص مح ــد ع ش

ــق  ــدم تحقی ــب ع ــون، موج ــوم و فن ــن عل ای

شایســته مباحــث و مطالــب علــوم در صــورت 

برخــورد غیرتخصصــی بــا آنهــا مــی شــود و بــر 

همــان معیــار و منــاط فکــر آیــت اهلل مؤســس، 

تخصــص در ایــن دســته علــوم و فنــون ضروری 

و الزم اســت.

ــیره و  ــده س ــاوه تایی ــه ع ــن را ب ــذا همی ل

ــاط  ــعه من ــل اول توس ــد دلی ــا بای ــای عق بن

موجــود در اندیشــه مرحــوم حائــری بــرای 

ــت  ــای خصوصی ــه و الغ ــدن فق ــی ش تخصص

آن و ســرایتش بــه هــر علــم و فنــی کــه دارای 

کــه  می کنــد  نقــل  قریــب  دکتــر 
پــدرم بــه ایشــان عــرض کــرد کــه 
بــه طلبــه شــدن  مــن عاقمنــد 
اصــرار  او  ولــی  هســتم؛  پســرم 
دارد درس طــب بخوانــد. هرچــه 
شــما بفرماییــد عمــل می کنیــم. 
بــه محــض اتمــام ســخنان پــدرم 
شــد  بلنــد  شــیخ  حــاج  مرحــوم 
و مــرا بوســید و رو بــه پــدرم کــرده 
و فرمــود: »نــه تنهــا جایــز، بلکــه 
کــه ایشــان طــب  واجــب اســت 
کافــی  انــدازه  بــه  خــدا  بخوانــد. 
کنــون یک ســرى  طلبــه رســانده و ا
متقاضــی داریــم، جــواب کــرده و 

یــم. نپذیرفته ا
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ــن  ــرار داد. همچنی ــد ق ــت باش ــن خصوصی ای

شــاهد دیگــری در ایــن زمینــه وجــود دارد 

کــه مرحــوم حائــری تمایــل 

بــه تراکــم افــراد در یــک رشــته 

خــاص نداشــته و در حــدی 

خــاص وجــود محصــان در پــی 

کســب تخصــص در یــک علــم را 

کافــی می دانســته  اســت.

قريــب،  محمــد  دکتــر 

بنيان گــذار طــب کــودکان، از 

عاقــه وافــر خــود بــه طبیــب شــدن و کســب 

ــد؛  ــخن می گوی ــب س ــش ط ــص در دان تخص

ــود و  ــه بش ــت دارد او طلب ــدرش دوس ــی پ ول

عاقبــت مرحــوم آیــت اهلل حائــری را حکــم 

قــرار می دهنــد تــا هــر چــه ایشــان بفرماینــد، 

همــان دســتورالعمل آینــده ایشــان قــرار گیــرد. 

دکتــر قریــب نقــل می کنــد کــه پــدرم بــه 

ایشــان عــرض کــرد کــه مــن عاقمنــد بــه طلبــه 

شــدن پســرم هســتم؛ ولــی او اصــرار دارد درس 

ــل  ــد عم ــما بفرمايي ــه ش ــد. هرچ ــب بخوان ط

ــدرم  ــام ســخنان پ ــه محــض اتم ــم. ب می کني

مرحــوم حــاج شــیخ بلنــد شــد و مــرا بوســید و 

رو بــه پــدرم کــرده و فرمــود: »نــه تنهــا جايــز، 

بلکــه واجــب اســت کــه ايشــان طــب بخوانــد. 

خــدا بــه انــدازه کافــى طلبــه رســانده و اکنــون 

ــرده و  ــواب ک ــم، ج ــى داري ــرى متقاض يک س
نپذيرفته ايــم.«8

  بایسته های تحقق تخصص
ــد و  ــه رس ــه در زمین ــم ک ــا پذیرفتی ــر م اگ

پیشــرفت علــوم و فنــون بایــد بــه ســمت 

تخصص گــرای حرکــت کنیــم، آیــا شــاهد 

ــیره  ــب در س ــن مطل ــق ای تحق

ــی مرحــوم حــاج  علمــی و عمل

شــیخ، اگــر چــه بــه صــورت 

باشــد،  مصداقــی  و  مــوردی 

ــن  ــته های ای ــم؟ و بایس بوده ای

امــر چیســت؟

بایســته های  از  یکــی 

تخصــص در علــوم و فنــون ایــن 

ــناخت.  ــوم را ش ــدی عل ــه بن ــه طبق ــت ک اس

ــه  ــر زمین ــی در ه ــوع شناس ــه موض ــپس ب س

علمــی و فنــی پرداخــت. زیــرا موضــوع شناســی 

اولیــن گام دانــش ورزی تحقیقــی اســت.9 

ســپس بایــد بــه تفکیــک ابــواب علــوم دســت 

یازیــد. از نقــل کام حــاج شــیخ چنیــن بــر مــی 

آیــد کــه تشــتت ابــواب یــک علــم وقتــی وجود 

داشــته باشــد بایــد بــرای هــر بــاب متخصصــی 

تربیــت کــرد. الزمــه ایــن ســخن تفکیــک 

ــر  ــب ب ــن مطل ــم اســت و از ای ــر عل ــواب ه اب

ــه  ــل ب ــا قائ ــه تنه ــیخ ن ــاج ش ــه ح ــد ک می آی

لــزوم تخصــص در رشته هاســت کــه در بحــث 

ــته های  ــه رش ــبت ب ــز، نس ــته ای نی درون رش

ــص دارد. ــه تخص ــده ب ــوط، عقی مبس

بنابرایــن میــزان پذیــرش دانش آمــوز و 

ــای  ــان باب ه ــاب از هم ــر ب ــرای ه ــر ب فراگی

تخصصــی هــر علــم نیــز مبحثــی الزم در ایــن 

ــار  ــا دچ ــی زمینه ه ــا در برخ ــت ت ــه اس زمین

زمینه هــا  برخــی  در  و  متخصــص  تراکــم 

ــویم. ــص نش ــر متخص ــار فق گرفت

تخصــص  بایســته های  از  یکــی 
در علــوم و فنــون ایــن اســت کــه 
طبقــه بنــدی علــوم را شــناخت. 
ســپس بــه موضــوع شناســی در 
هــر زمینــه علمــی و فنــی پرداخت. 
زیــرا موضــوع شناســی اولیــن گام 

دانــش ورزی تحقیقــی اســت.
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پــس از این کــه متخصــص در زمینــۀ نیــاز، 

پذیــرش شــد و آن هــا بــه نیکــی پــرورش داده 

ــد  ــا بای ــردم بدانه ــوع م ــه رج ــدند در زمین ش

حکمــت  شــود.  برنامه ریــزی 

موجــود در کام حــاج شــیخ 

فرموده انــد  کــه  اســت  ایــن 

متخصــص ابــواب فقــه تربیــت 

ــردم  ــاز م ــان نی ــا در زم ــود ت ش

زودتــر و دقیق تــر نیــاز مــردم 

بــرآورده شــود. تقویــت ایــن 

دادن  نشــان  و  متخصصــان 

رجــوع  بدانهــا  بایــد  این کــه 

کــرد نیــز امــری الزم اســت و در 

ــری همیــن  ســیره مرحــوم حائ

را نیــز می بینیــم: »حــاج شــيخ عبدالکريــم بــر 

ايــن نظــر بــوده کــه پــس از فراگيــرى مســایل 

ــى و پيــدا شــدِن ملکــه اجتهــاد، هــر يــک  کل

از مجتهــدان، بايــد در کتابــى از کتاب هــاى 

فقهــى، در مقولــه اى از مقوله هــاى فقهــى 

ــل  ــد. نق ــص يابن ــوند و تخص ــر ش صاحب نظ

ــى  ــه کس ــراد را ب ــان، گاه اف ــود ايش ــده: خ ش

کــه در مســئله و مقولــه اى از مقوله هــاى 

فقهــى، خــوب کار کــرده بــوده, ارجــاع مــى داده 

اســت«. بنابرایــن بایســته های کلــی تخصــص 

در علــوم از پذیــرش مقــدار نیــروی الزم تــا 

پــرورش نهایــی و مرحلــه مراجعــه مــردم بدانهــا 

ــر اســاس چشــم انداز و برنامــه معیــن  ــد ب بای

ــای  ــه مدع ــز چنان ک ــه نی ــن زمین باشــد. در ای

ــدارد  ــه ن ــه فق ــر اختصــاص ب ــن ام ماســت ای

ــب  ــص در آن صع ــه تخص ــی ک ــر علم و در ه

یــا ناممکــن باشــد همیــن حکــم جریــان دارد؛ 

ــوم و  ــه ســایر عل چنانکــه مجتهــدی نســبت ب

ــی  ــص و عام ــد، نامتخص ــه نمی دان ــی ک فنون

ــب  ــر صاح ــت،10 ه ــد اس و مقل

دانــش و فنــی نســبت بــه علــوم 

و فنونــی کــه در آنهــا کارشــناس 

ــه  ــن گون ــت همی ــره نیس و خب

ــود. ــد ب خواه

خلــق،  تخصــص،  نتیجــه 

ابــداع، بازآفرينــى، بالندگــى و 
بــارورى اســت.11

ممکــن اســت اشــکال شــود 

کــه علــوم و فنــون بــا هــم 

تخصص هــای  و  دارد  ارتبــاط 

ــت  ــت های نادرس ــث برداش ــم باع ــک ه منف

بــا  می تــوان  را  اشــکال  ایــن  می شــود. 

هم نشــینی  یــا  گروهــی  تخصص هــای 

متخصصــان یــا بحث هــای میــان رشــته و 

حتــی فرارشــته ای حــل کــرد یــا کاهــش داد. به 

بیــان آیــت اهلل ســیدعلی خامنــه ای: »بايســتى 

تخصصى شــدن در حــوزه جــدى گرفتــه شــود. 

بــا ايــن ســطح وســيع و کار عظيمــى کــه وجود 

دارد، حتــى خــود فقاهــت، معامــات و عبادات 

را تخصصــى کننــد. درســت اســت کــه اين هــا 

ــن  ــدام ممک ــر ک ــد و ه ــم مى خورن ــه کار ه ب

اســت در ديگــرى اثــر بگذارنــد؛ ولــی در عيــن 

ــه  ــک کار جداگان ــدام خــودش ي ــر ک حــال، ه

ــد يــک متخصــص داشــته  اســت کــه مى توان

ــه  ــف فق ــواب مختل ــه و اب ــول فق ــد و اص باش

و تخصــص و درجــات تخصــص و روش هــاى 

در  تخصــص  کلــی  بایســته های 
علــوم از پذیــرش مقــدار نیــروی 
الزم تــا پــرورش نهایــی و مرحلــه 
بــر  بایــد  بدانهــا  مــردم  مراجعــه 
برنامــه  و  چشــم انداز  اســاس 
معیــن باشــد. در ایــن زمینــه نیــز 
ایــن  ماســت  مدعــای  چنان کــه 
امــر اختصــاص بــه فقــه نــدارد و 
در هــر علمــی کــه تخصــص در آن 
ــا ناممکــن باشــد همیــن  صعــب ی

دارد. جریــان  حکــم 
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ــت«.12 ــوزه جــدى گرف ــد در ح ــر را باي ديگ

پیشــرفت و ترقــی علــوم و تکامــل دانش هــا 

وابســته بــه اهمیــت تخصص گرایــی اســت و 

ــن  ــا م ــرى: »در اين ج ــر شــهيد مطه ــه تعبی ب

پيشــنهادى دارم کــه بــراى پيشــرفت و ترقــى 

فقــه مــا بســيار مفيــد اســت. ايــن را پیــش از 

ایــن مرحــوم آيــت اهلل حــاج شــيخ عبدالکريــم 

مقامــه،  اعلــى اهلل  يــزدى، 

پيشــنهاد  مــن  فرموده انــد. 

مى کنــم.  عــرض  را  ايشــان 

ايشــان گفتــه بودند. چــه لزومى 

دارد کــه مــردم در همــه مســائل 

از يــک نفــر تقليــد کننــد، بهتــر 

ايــن اســت کــه قســمت هاى 

ــد؛  ــرار دهن تخصصــى در فقــه ق

يعنــى هــر دســته اى، بعــد از 

اينکــه يــک دوره فقــه عمومــى 

را ديدنــد و اطــاع پيــدا کردنــد، 

تخصــص خــود را در يک قســمت 

ــان  ــم در هم ــردم ه ــد و م ــرار دهن ــى ق معين

قســمت تخصصــى از آنهــا تقليــد کننــد. بــرای 

نمونــه بعضــى رشــته تخصصــى را عبــادات قرار 

دهنــد و بعضــى معامــات و بعضــى سياســات 

و بعضــى احــکام )احــکام بــه اصطــاح فقــه( 

ــده...  ــن کار ش ــب اي ــه در ط ــورى ک همان ط

تقســيم کار در علــوم، هــم معلــول تکامل علوم 

ــوم تدريجــًا  اســت و هــم علــت آن؛ يعنــى عل

رشــد مى کننــد تــا مى رســند بــه حــدى کــه از 

عهــده يــک نفــر تحقيــق در همــه مســایل آنهــا 

ــود  ــيم بش ــد تقس ــار باي ــت، ناچ ــن نيس ممک

و رشــته هاى تخصصــى پيــدا بشــود. پــس 

تقســيم کار و پيدايــش رشــته هاى تخصصــى 

در يــک علــم، نتيجــه و معلــول تکامــل علــوم 

ــر،  ــرف ديگ ــت؛ از ط ــم اس ــرفت آن عل و پيش

ــا پيدايــش رشــته هاى تخصصــى و تقســيم  ب

ــر در مســایل، به خصــوص آن  ــز فک کار و تمرک

ــدا  ــترى پي ــرفت بيش ــى، پيش ــته تخصص رش
مى کنــد«.13

  علــت تحقــق نیافتــن تخصــص 
مدنظــر حــاج شــیخ

طــرح  ابهامــات  از  یکــی 

مشــرب  در  فقــه  تخصصــی 

حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری 

یــزدی ایــن اســت کــه چــرا ایــن 

امــر تحقــق نیافــت و شــاهد 

رویــش جوانه هــای آن و ثمــران 

تدریســی و تحقیقی اش در زمان 

پانــزده ســاله زعامــت حاج شــیخ 

ــه قــم نیســتیم؟ حتــی ســیره  در حــوزه علمی

عملــی حــاج شــیخ را بــر ایــن اســاس می تــوان 

تحلیــل کــرد. حــاج شــیخ در زمــان مشــروطه 

از سیاســت کنــاره گرفتــه بــود و چــون عقیــده 

ــاج تخصــص  ــی محت ــه فقه ــر زمین داشــت ه

ــا عــدم ورود ایشــان در سیاســت در  اســت. آی

دوران زعامــت بــر حــوزه، معلــول همیــن نــگاه 

ــه  ــاب ک ــن ب ــت؟ از ای ــوری اوس تخصص مح

ــت و  ــه اس ــواب فق ــی از اب ــز یک ــات نی سیاس

ــق  تخصــص می خواهــد؟ در هــر صــورت تحق

تخصــص در فقــه یــا علــوم را در دوران حضــور 

بــراى  زمینــه اى  تنهــا  نــه 
جویــاى  جوانــان  از  بهره منــدى 
نمی شــد؛  و  نبــود  فراهــم  کمــال 
بســیارى  بازدارنده هــاى  بلکــه 
کــه ســبب  فــراروى جوانــان بــود 
گیــرى دانــش دیــن و  شــد بــه فرا
و  عالمــان  محضــر  از  بهره گیــرى 
فرزانــگان روى نیاورنــد، این هــا و 
ده هــا مانــع فــراراه زعیــم حــوزه و 
ــاره  حوزه هــا، مجــال نــداد کــه درب
تخصصی شــدن فقــه، گام هایــی 

شــود. برداشــته 
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ــم.  ــاهده نمی کنی ــم، مش ــوزه ق ــان در ح ایش

برخــی در ایــن رابطــه گفته انــد: »واقعيــت 

ايــن اســت کــه در دوران پايانــى زندگانــى 

شــيخ عبدالکريــم حائــرى، حوزه هــاى علميــه؛ 

به ويــژه حــوزه علميــه قــم، بــا تنگناهــاى 

ــودى،  ــر ناب ــده اند و خط ــه رو ش ــديدى روب ش

حوزه هــا را تهديــد مى کــرد. 

ــا را  ــان حوزه ه ــم رضاخ ــر رژي از ســوی دیگ

بــه شــدت تحــت فشــار قــرار داد و شــمارى از 

ــتگاه  ــذب دس ــا را ج ــوان حوزه ه ــاى ج نيروه

ــور  ــوزش کش ــتگاه هاى ادارى و آم ــا، دس قض

کــرد و آنــان کــه در ايــن راســتا حرکــت 

نکردنــد، تحــت فشــار قــرار گرفتنــد و منــزوى 

شــدند و امکاناتــى کــه در اختيــار حــوزه بــود، 

ــت در  ــاف را دول ــه و اوق ــد مــدارس علمي مانن

اختيــار گرفــت و بــا تنگناهــا، ســختي ها و 

ــت روا  ــا و روحاني ــه علم ــه ب ــى ک آزار و اذيت

داشــت و برخوردهــاى ســنگين و خشــن، 

ــه  ــتعداد، از ورود ب ــا اس ــوان و ب ــاى ج نيروه

حوزه هــا ســر بــاز مى زدنــد؛ بنابرایــن نــه 

ــان  ــدى از جوان ــراى بهره من ــه اى ب ــا زمين تنه

جويــاى کمــال فراهــم نبــود و نمى شــد؛ بلکــه 

بازدارنده هــاى بســيارى فــراروى جوانــان بــود 

ــن و  ــش دي ــرى دان ــه فراگي کــه ســبب شــد ب

بهره گيــرى از محضــر عالمــان و فرزانــگان روى 

ــم  ــراراه زعي ــع ف ــا مان ــا و ده ه ــد، اين ه نياورن

حــوزه و حوزه هــا، مجــال نــداد کــه دربــاره 

تخصصى شــدن فقــه، گام هايــى برداشــته 

ــود. ش

ــا  ــت ب ــر مخالف ــا را ب ــى، بن ــم رضاخان رژي

ــا  ــود. ب ــته ب ــى گذاش ــاى دين ــن و ارزش ه دي

ســقوط رضــا شــاه در شــهريور 1320، حــوزه در 

ــت و  ــاش برخاس ــه ت ــود، ب ــظ خ ــت حف جه

حــوزه علميــه قــم، بعــد از ده ســال، بــا حضــور 

اثرگــذار آقــاى بروجــردى، تــاش جديــدى 

را بــراى تربيــت نيــروى جديــد و عالمانــى 

حــاج شــیخ، رســیدن بــه حــوزه اى 
قــوى، توانمنــد از جهــت علمــی و 
معنــوى را در چشــم انداز حرکــت 
قــرار داد و همــه هــوش و  خــود 
کار  تــوان خــود را در ایــن راه بــه 
ــوزه اى  ــه ح ــت ب ــا داش ــت و بن بس
آینــدگان  یــا  خــود،  کــه  برســد 
ــر آن،  ــه ب ــا تکی ــو و ب ــد در پرت بتوانن
زمینــه اصــاح کشــور و پاســدارى 

از کیــان دیــن را فراهــم آورنــد.

ــم  ــیخ عبدالکری ــاج ش ــت اهلل ح آی
حائــری یــزدی بــر اســاس نــگاه و 
بــه  کــه  نگــرش تخصص محــوری 
دانــش فقــه داشــته بــر ایــن عقیده 
بــوده کــه دانــش فقــه یــک دانــش 
گســترده و دارای ابــواب متعــدد و 
مشــّتت اســت. کســب تخصــص 
دانــش  ایــن  ابــواب  همــه  در 
فی الجملــه محــال عــادی اســت و 
موقــع مراجعــه بــرای پاســخگویی 
بــه نیازهــای مــردم نیــز اســتحضار 
اســت؛  الزم  خارق العــاده 
و  اجتهــاد  در  تبعیــض  ازایــن رو 
حرکــت بــه ســمت تخصص هــای 

اســت. نیــاز  درون رشــته ای 
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ــع  ــن مقط ــه در اي ــرد. آن چ ــاز ک ــه آغ فرهيخت

ــروى  ــوزه و گســترش ني ــظ ح ــود، حف ــم ب مه

ــى  ــان مســائل دين ــظ و بي ــراى حف حــوزوى ب

ــم  ــن برهــه، بازســازى حــوزه، ترمي ــود. در اي ب

ويرانی هايــى کــه در دوران رضاخــان پيــش 

آمــده بــود و تربيــت مجتهــد، ســرلوحه کارهــا 

قــرار گرفــت و چنــان کارهــا پيچيــده و درهــم 

تنيــده و دشــواری ها و ســختی هاى راه بســيار 

ــود و درگيری هــاى سياســى و کشــمکش ها  ب

ــاز  ــه ب ــزون ک ــادى روزاف ــاى اعتق و چالش ه

هــم عالمــان صاحب نظــر، مجــال نيافتنــد 

کــه بــه پى گيــرى پــاره اى از طرح هــا، از 

ــد.  ــه بپردازن ــدن فق ــرح تخصصى ش ــه ط جمل

بــا پاگيــرى انقــاب اســامى و اســتقرار نظــام 

مقــدس جمهــورى اســامى، انتظــار مى رفــت، 

ــق و  ــى دقي ــکوت مانده، بررس ــاى مس طرح ه

ــفانه  ــه متأس ــد ک ــوزه بيابن ــرا در ح ــۀ اج زمين

ــا  ــه در حوزه ه ــى ک ــى و ترس ــر نگران ــه خاط ب

ــده  ــاى مان ــه ج ــته ب ــده و از گذش ــه ش نهادين

اســت، اينچنيــن نشــد و ازجملــه تخصــص در 

فقــه، مجــال طــرح نيافــت و همچنــان بــه آن 

بى توجهــى مى شــود. اکنــون زمــان طــرح ايــن 

موضــوع، فــرا رســيده و بــا توجــه بــه گســترش 

ــه پرســش هاى  ــزوم پاســخ گويى ب اســام و ل

نوظهــور، الزم اســت ايــن موضــوع مــورد توجــه 
قــرار گيــرد.14

ســرانجام حــاج شــیخ، رســيدن بــه حــوزه اى 

ــوى را  ــد از جهــت علمــى و معن ــوى، توانمن ق

ــه  ــرار داد و هم ــود ق ــت خ در چشــم انداز حرک

هــوش و تــوان خــود را در ايــن راه بــه کار 

ــه  ــوزه اى برســد ک ــه ح ــا داشــت ب بســت و بن

خــود، يــا آينــدگان بتواننــد در پرتــو و بــا تکيــه 

ــدارى از  ــور و پاس ــاح کش ــه اص ــر آن، زمين ب

کيــان ديــن را فراهــم آورنــد. حائــرى در چنيــن 

برهــه اى، بــا تأييــد هــر حرکــت دقيــق ســنجيده 

و از ســر اخــاص بــراى اصــاح امــور، وظيفــه 

خــود مى دانســت کــه طابــى را تربيــت کنــد، 

آمــوزش بدهــد و آنــان را خبــره و متخصــص در 

ــن راه  ــاورد و از اي ــار بي دانش هــاى اســامى ب

و بديــن وســيله عطــر ديــن را در سرتاســر ايــن 

ســرزمين بيفشــاند کــه هيــچ تــاش و کوشــش 

الحادگرايانــه در ايــن ســرزمين پــا نگيــرد و بــه 

ثمــر ننشــيند و مــردم در هيــچ شــرايطى دســت 
از باورهــاى خــود برندارنــد.15

  نتیجه گیری
مدعای این تحقیق بر این اسـتوار اسـت که 

آیـت اهلل حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری یـزدی 

بـر اسـاس نـگاه و نگـرش تخصص محـوری کـه 

بـه دانـش فقـه داشـته بـر ایـن عقیده بـوده که 

دانـش فقـه یـک دانش گسـترده و دارای ابواب 

متعدد و مشّتت است. کسب تخصص در همه 

ابواب این دانش فی الجمله محال عادی اسـت 

و موقـع مراجعـه برای پاسـخگویی بـه نیازهای 

مـردم نیـز اسـتحضار خارق العـاده الزم اسـت؛ 

ازایـن رو تبعیـض در اجتهاد و حرکت به سـمت 

تخصص هـای درون رشـته ای نیاز اسـت. میزان 

پذیـرش متخصـص نیـز بـا رعایـت نیازهـای 

جامعـه معیـن می شـود. اگـر مـا از دانـش فقه 

الغـای خصوصیـت کـرده و همیـن مناط هـای 
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شـیخ را در زمینـه هـر علم متراکـم دارای ابواب 

مختلـف و متعـدد سـرایت دهیـم، نتیجـه این 

خواهـد شـد کـه مرحـوم حائری بـه تخصص در 

همـه علـوم و فنـون عقیـده داشـته اند. نتایـج 

مترتـب بـر ایـن دیـدگاه نیـز بـه سـود جامعه و 

تمـدن می باشـد.
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