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بیانات آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی

بسم اهلل الرحمن الرحيم وال حول وال قو اال باهلل العلي العيييم الحمي هلل ب العيالمين
والصال والسالم عل خير المرسلين محم (ص) وآله الطاهرین(ع) واللعن علي اعي ام م الي
قيام یوم ال ین.
قال اميرالمؤمنين(ع)« :عل المتعلم أن ی أ نفسه ف طلب العليم وال یمي م مين ّعلمميه وال
یستكثر ما علم».
نثاب موالنا و مقت انا حجت ابن الحسن العسكري(عج) صلواّ محبت بفرمایي .
امر فرمودن به عنوان مق مه براي بيانات ابزشمن عالم جلي الق ب محقق بزبگواب حضرت
حجت االسالم والمسلمين حاج آقاي محقق ،چن جمله اي با مق متاً عرض كنييم .ابتي ا خيير
مق م م گویيم كه ایشان محبّت فرمودن دعوت مركيز فق ي با يریرفتني  .همننيين خي مت
اساّي بزبگوابي كه دب جلسه شرف حضوب دابن و يژوهشيرران عزیيزي كيه دب خ متشيان
هستيم و همة عزیزان خير مق م عرض م كنيم .امي وابیم جلسة خوب با داشته باشيم و ب ير
خوب با از این نشست ببریم .براي این كه مق متاً مجلسيمان بيه معيابف اهلبييت و احادیي
اهلبيت عصمت و ط ابت مزیّن شود به چن ح ی اكتفا م كنم .ابت ا این ح ی با خ متتان
كه دب طليعة سخنم ّالوت ش م خوانم .اميرالمؤمنين عل عليه السالم فرمودن « :عل المتعلم
أن ی أ نفسه ف طلب العلم وال یم م من ّعلمميه وال یسيتكثر ميا عليم» .گياه از مواقيد دب
بوایات ما به مسئله علم از نير كمّ ّوجه داده ش ه و گياه از نيير كيفي  .دب ایين بوایيت
ظاهراً عنایت به كمّ است كه م فرمای  :بر ع متعلم است كه احساس خستر نكن  ،ج یت
فراوان داشته باش دب طلب علم «وال یستكثر ما علم» و آن چه با كه آموخته است بيه نيير
زیاد جلوه نكن  ،زیرا آموختههاي ما هر چه فراوان باش قطرهاي دب مقاب دبیا بيش نيست.
و باز دب بوایت دیرر اميرالمؤمنين عل (ع) م فرمای « :ال فقه لمن ال ی یم ال بس» كيه بياز
دب این بوایت نيز ّوجه به جنبة كمّ ّعلمم ش ه است .اما دب بعض از بوایات به جنبية كيفي
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ّعلمم ّوجه داده ش هایم ،از جمله این بوایت است كه بسول اكرم (ص) مي فرمایني « :كونيوا
للعلم وعا وال ّكونوا له بوا » اگر م خواهي به جای برسي و كمال عليم با دبیابيي  ،ظيرف
علم باشي و علم با دب خودّان جاي ب هي  ،دبیابيي عليم با و ّن يا باوي عليم نباشيي  .ایين
بوایت حاك از این است كه ب اني  ،نه اینكه بخواني ؛ ّن ا ّوجه به ظاهر اقوال كردن و مطالب
با سطح خوان ن ،انسان با به جای نم بسان  .آن چه كه انسان با به جای م بسيان دقيت
نير است و ّوجه به مطالب و عمق مطالب است .لرا ييامبر اكرم(ص) فرمودن « :
».
همننين به بوایت دیرر اشابه م كنيم .حضرت اباعب اهلل الحسين(ع) دب بوایت م فرمای :
«من دالم العالم انتقاده لح یثه وعلمه بحقامق فنون النير» یك از چيزهيای كيه نشيانة عيالم
است ،كس كه حقيقتاً علم با فرا گرفته و آموخته است این است كه سخن خيود با خيو
اختباب م كن و خود بربس م كن ؛ آیا مطلب با كه گفته این مطلب صحت دابد ،آیا بر آن
اشكال و كاست وابد است؟ همه شما بحم اهلل اه نير و اه دقت هستي و كلمات مرحوم
شيخ انصابي (اعل اهلل مقامه الشریف) با بربس كردهای  ،معموالً آقایان وقت مطلب با مطرح
م فرماین بع م فرماین « :الل م اال أن یقال» بع م فرمایني « :اال أن یقيال»« ،واالنصياف أن
یكون كرا» .همان مطلب با كه بيان كردن بابها كم و زیاد مي كنني  ،ان قليتهيا با مطيرح
م كنن  ،گاه دفد دخ مق ب م كنن ّا به یك نتيجة مطلوب برسن  .امام علي (ع) مي فرمایي
عالم آن كس است كه حت حرف خود با سبك و سنرين بكن  ،این نباشي كيه حرفي با
زده ام حتماً همين است و غير از این نيست .اگر گاه نق ي بر حرف خيود مي بيني ایين
جرأت با داشته باش كه آن با يس بريرد« .وعلمه بحقامق فنون النير» دب این ّعبيير حضيرت
فنون نير با به كاب برده است .شای منيوب این باشي كيه یيك عيالم اگير مي خواهي اختبياب
صحيح نسبت به آباء و انياب دیرران داشته باش هر چيزي ف م دابد و بوشي دابد ،بایي
بو من عم كن و سطح نرر نباش و «بحقامق فنون النير» عالم باش ّا بتوان دقيقياً اهي
نير باش و آن نيري كه م ده ان شاء اهلل به صوا نزدیكتر باش .
دب هر صوبت مركز فق اممه اط اب(ع) نير و همتش بر این است كيه نيه ّن يا از نيير
كمّ آقایان ييشرفت مناسب داشته باشن  ،ان شاء اهلل این ّوجه كمّ به ّأثير علم دب مقولة فقه
و علوم كه مربوط به فقه م شود ،همراه با ّوجه كيف باش ّا بتوانيم ان شاء اهلل يژوهشرران
و صاحب نيران ّوانمن به جامعه اسالم و به مكتب شيعه ّحوی ب هيم .دب هر صوبت یك
از چيزهای كه دغ غة خاطر عزیزان طلبه است این است كه ما دب فراگيري علوم چه بوش با
انتخا كنيم ،انتخا بو خيل م ّوان كمك ب ه كه زودّر به ه ف نام بشویم.
برخ دب انتخا بو امكان دابد كه بو علماي سامرا با بپریرن  ،برخ بو علمياي
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نجف با بپریرن  ،برخ بو علماي قم با به عنوان بو مطلو بپریرن  ،ك ام یك از ایين
بو ها مطلو است؛ ان شاءاهلل مطلب است كه از سروب عزیزمان دب این جلسه كه مطالعات
فراوان دب این زمينه دابن  ،استفاده خواهيم كرد .دب هر صوبت فرمودني « :أعليم النياس مين
جمد علم الناس إل علمه» ان شاء اهلل از ّجربيات ایشان استفاده م كنييم و از بيانيات ایشيان
ب ر كاف با خواهيم برد« .خر العلم من افواه الرجال» دسيتوبي اسيت كيه يييامبر اكيرم(ص)
دادهان و ما هم از این فرمان بسول خ ا ب ره م گيریم.
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بسياب خوشبختم كه چنين فرصت با استاد زاد بزبگوابم براي بن ه فراهم ساختن كيه خي مت
فضال و محققين عاليق ب شرفيا شوم .این اعتقاد بن ه است كيه یكي از نعيم بيزبق ّحقييق دب
دبون حوزه چه ّ بیس و چه ّ بّس ،برخوبد افكاب و مباحثه و گفتروست .دوستان و فضال یك
از خطرهای كه دب دانشراه ا وجود دابد این است كه انسان معلم م شود یك طرفيه و بيا هيم
بدیف كمتر صحبت م كن  .با دانشجو هر چه دانشجو باال باش و دب عين حال هم بدیيف اسيتاد
كمتر مباحثه انجام م شود .این كاب از ویژگي اي حوزههاي سنت ماست.
ناصر خسرو از شعراي بزبق ایران زمين م گوی :
با خيصم گيو عيلم كه ب خصم
عليم نه صياف ش نه مصفما ش
زیرا كيه سيرخ بوي بييرون آمي
هيركيو بيه سيوي قاضي ّن ا ش
هر كه ّن ا به قاض برود ،به هر حال باض بر م گردد .انسان وقت كه حرفش با بيا اهي
ّحقيق دب ميان نررابد موبد نق قراب نم گيرد.
موضوع كه ييشن اد كردهان ييرامون آن صحبت كنم و موبد اشيابه سيروبم قيراب گرفيت،
مطلب بود كه بن ه دب یك دو سال قب نوشته هاي مرحوم استادم آقياي حياج شييخ مرّضي
حامري با كه جامعه م بسين م خواست چاپ بكن  ،از من خواستن كه یك مق مهاي بنویسم.
یك مق مه چ  -ينجاه صفحه اي نوشتم ،و مطلب با دب آنجا بع از سير ّطيوّب عليم اصيول
طرح كردم كه فكر م كنم ّا آن زمان ،قب از آن ّابیخ كه من طرح كردم به آن دسيته بني ي
طرح نش ه است و آن ّمایز این سه مكتب اصول است؛ مكتب نجف و مكتب سامرا و مكتب
قم.
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م داني علم اصول یك از علوم است كه ادبيات اسالم این افتخاب با دابد كه بير دامين
خود يروبان ه است ،علم غریبه نيست .علم نحيو ،عليم صيرف ،این يا دب ادبييات اسيالم
دبست است كه هستّ ،ابیخنها هم نشان م ده كه بع از اسالم به وجود آم ه است ،اما
به هر حال به قواع ي ّمسك م شود كه آن هم باع افتخاب است كه علمياي اسيالم آن با
ّولي كرده ان  .اما آن كه ص دب ص دب دامن ادبيات اسالم ّولي ش ه علم اصول اسيت و از
مفاخر دانش اسالم است.
من دابم دب جای صحبت م كنم كه دب همين كوچه منزلمان بود .یادم م آی كه از هميين
كوچه بد م ش یم و م بفتيم منزل و بر م گشتيم ،م گفتيم این ای كه م خوانيم چه فای هاي
دابد؟ یك گرد مرق بع از جریان سال  1342دب قم ياشي ه ش ه بود كه یك دلسردي همه با
گرفته بود .اما اآلن دابم براي دوستان اه فض م گویم ،خي ا شياه اسيت بيه آن دبجيهاي
بسي م كه احساس م كنم با ّمام وجودم م گویم كه این دانش یك از دانش ای است كيه از
مفاخر دانش اسالم است كه اگر كس به ميلوميتش سخن بروی كه ایين عرضيه نشي ه بيه
ج ان و به بيرون از ج ان اسالم حق است ,البته ّازه دابد شروع م شود و هر جا مطرح شي ه
مجامد علم با استقبال برخوبد م كنن  ،چون یك دانش ييشرفتهاي است ،به خصوص اصول
شيعه ،نه اصول اه ّسنن؛ اصول اه ّسنن یك قواع بسياب مح ودي است كه اصالً بویيش
فكر نش ه است ،كابي كه شيعه كرده بسياب ييشرفته است .يس اولين ویژگ ایين دانيش ایين
است كه دب دامن ادبيات اسالم متول ش ه و همين جا هم بش كرده و كامالً بوم است.
مطلب دوم این است كه علم اصول یعن چه؟ این كلمة اصول به چه معناست؟ جمد كي ام
اص است؟ مرر اینجا دب علم اصول ،اصول عمليه ّ بیس م شود؟ مرر اصيول عملييه فقي
بح م شود؟ ك ام اص دب اینجا هست؟ این همه مباحث كه دب اینجا هست ،چيست؟ حت
غرب ها این با متوجه نش هان ؛ دی هان كه دب دامره المعابف علم اصول فقه با به علم بیشه ها
ّرجمه كرده است دب حال كه این غل است؛ منيوب علم بیشهها نيسيت .اصي دب اینجيا بيه
معناي بیشه نيست! يس علم اصول یعن چه؟ اصول فقه یعن چه؟ اولين كس كه به نير بن ه
ّوج به این نكته كرده است مرحوم محقق صاحب شرامد دب معابج االصول ،كلمة اصول با
به معناي طرق گرفته است «الطرق إل الفقه» یعن طرق به فقيه .اینجيا اصي و اصيول یعني
بو  ،نه به معناي جمد اص  .اصول به معناي من ج ،اصول به معناي متي  ،اصيول بيه معنياي
طرق ،همان كلمهاي كه محقق گفته است «وهو الطرق إل الفقه» عيناً این عبابت محقق است.
فرق شریعت اسالم با سيستمهاي حقوق دیرر این است كه ابت ا قانونررابي نش ه است،
یعن اینطوب نيست كه قانون با اول ّ وین كن و بع آن قانون با ّفسيير كني ؛ فقيه ميا ایين
نيست .فق ا این علم شریعت با دب سایه علم اصول ّنييم كردهان و خيل كاب م م است .هر
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چه علم اصول ييشرفت كردهّ ،وسعة فقه بيشتر ش ه است.
امّا حاال دب ّابیخ علم اصول این بح هست كه بنيانرراب علم اصول شافع است دب حال
كه اینطوب نيست .بنيان ّئوبي و من ج علم اصول و قواع علم اصول و آن بنيان اي كلي عليم
اصول با دب كلمات اممة اط اب (علي م السالم) م ّوان دی ّ ،خصيص ،عميوم ،اطيالقّ ،قييي ،
كلماّ هستن كه دب كالم اممة اط اب وجود دابد و این كم لطف است كيه ميا این يا با ن یي ه
بريریم و برویيم بنيانرراب شافع است .دب حال حاضر من دب این زمينه نم خواهم بحي
كنم ،من دب نوشتههاي فابس  ،اگر موفق بشوم ،شواه زیادي با جمد آوبي كردهام كه قواعي
بزبگ از علم اصول دب البالي بوایات است كه دب این جلسه هم به آن اشابه خواهم كرد.
دانشراه اي بزبق دب دنيا و دانشراه اي سنت سابقهداب ،بنایشان این بوده كه نحلههایشيان
با هم یرر ّفاوت م كرده و اآلن هم همينطوب است .شما دب فلسفه غر به محي ایين كيه
برویي این متفكر و یا این فيلسوف از نحله آلمان است و یا از نحله اّریش است و یا از نحله
سوميس است و یا از نحله انرليس است ،هر ك ام از این نحلههاي مختلف بالفاصله اه ّفكر
م ف من كه بنيان فكریش چيست .به دلي این نحلهها و حوزههای است كه دب آن حيوزههيا
متفكرین بزبق وجود داشته است .به هر حال دب یك حوزه یك من ج داشتهان و این بو دب
حوزههاي ما هم احساس م شود.
ما سه حوزه با كه اشابه كردم با هم مقایسه م كنيم ،یك نحلية نجيف اسيت ،یكي نحلية
سامرا و یك هم نحلهاي است كه شما اآلن دب آن ّشریف دابی به نام حوز علمية قم.
ما اگر قب از شيخ با كه اخبابیين هستن بد كنيم و برربیم و از شييخ شيروع كنييم ،شييخ
انصابي دب خراسان ّحت ّأثير ش ی فلسفة سبزوابي قراب گرفته است .مال هادي سبزوابي دب
خراسان بابطة ّنراّنر با شيخ برقراب م كن و یك ّ بیس متقاب كه آن هيم خيلي جاليب
بود؛ دو نفري هم استاد هستن و هم شاگرد و این سن  ،سن م م است كه شيخ ييش ایشيان
فلسفه م خوان و حاج سبزوابي ييش شيخ اصول .این بابطه یيك ّيأثير عمييق بيراي یيك
ّحول عييم ایجاد م كن و آن این كه شيخ وقت كه به نجف م آی و حيوز اصيول نجيف
ّحت ّأثير شيخ قراب م گيرد ،اصول فقه شيخ با فلسفة حاج سبزوابي عجين م شود ،افكاب
حاج سبزوابي دب دبون فلسفة شيخ نفوذ عميق يي ا م كن .
بع از ایشان آخون هم عيناً همينطوب ،آخون خراسان هم دب این بابطيه حرف ياي حياج
سبزوابي با به علم اصول فقه سرازیر م كن و بد ياي این مسئله با اگر انسان بخواه بريرد،
مسام مختلف با دب اصول مرحوم آخون بای ببين  .شييخ احتيياطش با كيامالً حفيد كيرده،
ّأثير با گراشته ،ول مسئله با بو نكرده؛ البته دو سه جا مسام فلسف با مطرح و به مبناي
حاج اشابه كرده ،اما آن كه دستش با بو كرده است جنا آخون صاحب كفایه است.
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صاحب كفایه آن چنان مب وت فلسفه ش ه كه علم اصول با كامالً بيا عليم فلسيفه مخليوط
كرده است ،آن هم دب مباح زیادي دب فلسفه؛ ّازه با مبناي حاج  ،نه مبناي ييش از حاج و
نه مبناي كسان كه نق حاج با كردهان  .مثالً شما بين شاگردان مرحوم آخون ببيني و یيا دب
خود كفایه ،كه دب موبد قضایاي حقيقيه و قضایاي خابجيه دقيقاً همان ّعریف است كه حاج
سبزوابي دب منطق منيومه و دب فلسفه منيومه ابامه كرده است ،دقيقاً همان ّعریف حياج دب
كتاب اي آخون  ،نامين و آقاضياء نيز هست ،دب حال كه آن ّعریف موبد نق قراب م گيرد كيه
خود حاج هم دب این زمينه موبد انتقاد قوي قراب گرفته كه حيرف شييخ اليرميس با دبسيت
منعكس نكرده و دیرران به حاج این اعتراض با كردهان  .بنيان قضيایاي حقيقييه و قضيایاي
خابجيه براي شيخ الرميس است و شما دب بيان حرف شيخ الرميس دبست آن دقتي كيه بایي
بكني با نكردهای به خصوص دب دو جا حرف حاج ّعابض هم دابد ،آن جيا كيه دب منطيق
بيان نموده با حكمت منيومه یك ّفاوّ دابد ،این هم ناش از نق ي است كه به حاج شي ه
است ،ول آقاي نامين به آن ّوجه نكرده است.
به هر حال ،منيوبم از طرح این مسئله این بود كه اصول كه دب نجف مطرح م شود ،چنان
فلسفه زده م شود كه این قضيه ّا چن ین سال دوام دابد .اصول آقا ضياء عراق و حاج شييخ
محم حسين اصف ان هم همينطوب و بیشها از اصول آخون است .اصول كيه حياج شييخ
محم حسين اصف ان و آقا ضياء عراق ابامه م دهن آميخته با معقول است و یك معقول نيم
بن  ،یعن معقول عميق نيست .یعن یك فلسفة عميق ّ بیس نش ه است و این ا ّي بّس یيك
فلسفه عميق نكرده بودن  ،دب ح اطالعاّ كه با واسطه از آخون هم گرفته بودن  .بنييانش با
عرض كردم كه از شيخ شروع م شود و بع آخون این قضييه با ّكميي مي كني و بيه نيير
م بس فلسفهاي با كه انسان دب شاگردان آخون م بين دب بشتههياي اصيول  ،مين ج اصيول
عقالن است ،دب حال كه فلسفهاي است كه عمق فلسف وجود ن ابد ،بلكه یك اطالعات كل از
مباح فلسف است .این جریان باع م شود كه دو جریيان متقيابلش بيه وجيود بيایي  ،متقابي
جریان نجف دو جریان ما مالحيه م كنيم ،یك جریان سامراء است و دیرري جریان قيم اسيت،
یك من ج من ج سامراء است و من ج دیرر من ج قم است.
من ج سامرا من ج است مقاب ّفكر فلسف و عقالن كه من ج ميرزاي شيرازي است ،مراجعيه
كني به ّقریراّ كه مرحوم ّستري از ایشان نق كرده و نوشته است ،چون م گوین كيه مييرزاي
شيرازي نوشته هایش با به آ بیخت ،فق آن چه كيه از ایشيان دب دسيت ماسيت ،نوشيتههياي
مرحوم ّستري است.
مرحوم ميرزاي شيرازي بيشتر ّحت ّيأثير صياحب هداية اامسترشدةدي ا از اصيف ان اسيت.
اصف ان معقولش عميق ّر از معقول مش (حاج سبزوابي) است؛ معقول و فلسيفة اصيف ان
9

عمقش عميق ّر بوده دب زمان خود كه امثال صاحب ه ایيه المسترشي ین دیي ه و صياحب
فصول .صاحب فصول ّعق فلسفيش عميقّير از ّعقي فلسيف معاصيرین خيود اسيت و
همننين برادب مرحوم حاج شيخ محم ّق صاحب ه ایه المسترش ین .ول هر چه عميق
فلسف بيشتر م شودّ ،وجه به این نكته يي ا م شود كه كجا دب مباح اصول بای از فلسيفه
استفاده كرد و كجا نبای استفاده كرد .هر چه عمق فلسف غن ّر م شود به ایين نكتيه بيشيتر
ّوجه م شود.
اصول سامراء كه ميرزاي شيرازي بنيان كرده و بع مرحوم آقا سي محم فشابك  ،هر دوي
این ا از افرادي هستن كه به معقول آشنای كام دابن  ،ول دب نوشتههایشان وبود افراط بيه
مسام عقالن و فلسف كمتر دی ه م شود و این یك مين ج بسيياب م مي اسيت .اميا مين ج
مخصوص به خود است كه مقاب من ج نجف قراب م گيرد .دب زمان كه آقيا سيي محمي
فشابك دب سامرا بوده است ،همان زمان آخون كفایه با م نوشته است .دب هميان زميان كيه
مرحوم ميرزاي شيرازي اواخر عمر بوده و آقا سي محم فشابك ّ بیس م كرده و علماي
سامرا ّربيت م ش ن  ،همان زمان آخون خراسان دب نجف كفایه با ّ بیس م كرده است.
اما من ج كه دب سامرا بنيان ش ه است ،بو ساده نویس  ،عرف نویس و به دوب از وبود
دب مسام عقالن و فلسف بود؛ ول بوش كه دب نجف ييش گرفته م ش ه مختصير نویسي
همراه با مغلق نویس  ،گنگ نویس و اب ام نویس بوده است؛ هنر دب ایين بيوده كيه بيا اب يام
نوشته م ش  .سامراء دب چن فرسخ نجف است ،دب حوز سامرا سع م ش ه است كه ساده
نوشته بشود ،ب ون اغالق ،ب ون ضميرهای كه داباي مشكالت برگردان ن باش  ،بوشن نوشته
بشود ،اما دب نجف بنا بر این بوده كه به سبك كفایه نوشته بشود .این دو ّا با با هم یرر شيما
مقایسه كني .
به عنوان نمونه؛ دب مبح اجتماع امر و ن و یك جا هم دب مبح ّضاد ،هر دو جا یيك
ضميري است كه بين آقا ضياء عراق و بين مرحوم نامين اختالف عمييق دب گرفتيه كيه ایين
ضميري كه دب كفایه هست به كجا بر م گردد؛ دو ّا شاگرد آخون سال ا با هم دعوا كردن كه
این ضميري كه دب كفایه هست به كجا بر م گردد و این اختالف بسياب بياال گرفتيه اسيت .آن
كس كه این مسئله با لو م ده یك شاگرد دیرر آخون است به نام مرحوم آقا سي ابوالحسن
اصف ان .مرحوم حاج شيخ محم ّق آمل ّقریري از مرحوم سي ابوالحسن اصيف ان نوشيته
دبباب علم اصول كه همانن كفایه است ،امّا ب ون ضمير ،ب ون اغالق و ب ون مشك  ،و همان
كفایه است اما ساده كرده است .این كاب با مجبوب ش ن كه شاگردان آخون انجام ب هن  .ایين
از كجا شروع ش ه است ،چرا آقا سي ابوالحسن دست به این كاب م زن كه بع هم این بو
ادامه يي ا م كن ؟
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دب صفحة  5مق مة دبب مرحوم آقاي اباك آوبده كه مرحوم حاج شيخ عبي الكریم حيامري
م گوی  :وقت من بفتم نجف ،آقاي آخون گفت كه شني هام شما كتاب ّأليف كردهای به نيام
دبباالصول ،گفتم بله .گفت من ببينم .دبب با به ایشان نشان دادم ،آخون گفت :اي كيا مين
قبالً این كتا با م دی م كه كفایه با به این سبك م نوشتم .این ّعبير با آقاي اباك نق كرده
با هم نق كردم .لرا مرحوم آخون به فكر بفت كيه
و یك سن ي است كه من سلسله سن
من چرا اینطوبي نوشتهام و چرا ساده ننوشتم.
صاحب دبب به قم م آی و این حوزه با ّأسيس مي كني ؛ بنيای كيه دب ایين حيوزه گراشيته
م شود بو اصوليش ،بو مخصوص به خود اسيت؛ نيه بو سيامراء اسيت و نيه بو
نجف .حاال من این ا با دب این جلسه ف رست واب عرض م كنم.
بوش كه دب قم بنيان م شود فرقش با سامرا این است كه مفصّي نویسي و مفصّي گيوی
سامراء با ن ابد و با نجف ّفاوت دابدّ ،فاوّش این است كه مغلق نویس  ،ميب م نویسي  ،دو
ي لو نویس نجف با ن ابد .این بو دب قم بنيانررابي م شيود دب ظيرف ييانزده سيال ایين
بو دنبال م شود .سال  1315بنيانرراب حوزه فوت م كن  ،يانزده سال عمر مؤسسش بيشتر
دب كناب این جریان نيست .بع از ایشان با فاصلة كوّاه مرحوم آیتاهلل بروجيردي مي آیني .
آیتاهلل بروجردي با وجود اینكه شاگرد آخون است .من عقي ه دابم كه من ج كه دب قم دنبال
كرده است ّوجه به این نكته كرده كه همان من ج بوده كه دب این ييانزده سيال دب اینجيا جيا
افتاده و مرحوم آیت اهلل بروجردي ابتكابات خود با دب همان من ج ادامه م دهي و انصيافاً
هم ابتكاب بسياب بسياب زیبای است و من ج مخصوص خيود اسيت كيه ایين سينت با بایي
گفترو كرد و این سنت دب اینجا حفد بشود.
من یك مقالهاي دب مجله فرهنرستان علوم نوشته بودم كه اخيراً دی م بوزنامة همش ري مثله
كرده و یك جاهای با سانسوب كرده با عنوان احياء سنت قم ،اجت ياد و اعتي ال؛ چياپ كيرده
است.
مرحوم آیت اهلل العيم بروجردي ابتكاباّ دب بو و من ج علم خود داشته است ،ول
دب آن چ ابچوب بوده كه آن من ج دب آن يانزده سال جا افتاده و آن من ج با با اب اعات ج ی
ّكمي كرده است ،نه به طرف سامرا بفته است و نه به طرف نجف؛ نه از مين ج سيامرا ّقليي
كرده و نه از من ج نجفّ .أثيري هم متقابالً دب حوز نجف گراشته است ما این ّأثير با بع از
آخون م بينيم؛ بع از آخون  ،بو افرادي مث آقيا ضيياء عراقي و نيامين بو استادشيان
است ،اما یك مرّبه م بينيم كه دو نفر ّحت ّأثير قم قراب م گيرني و دسيت بيه یيك ابتكياب
م زنن كه یك حاج شيخ محم حسين اصف ان است و یك هم آقا سي ابوالحسن اصف ان
است .هر دو به عقي من ّحت ّأثير متقاب جریان قم قراب م گيرن  .مرحوم حاج شيخ محم
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حسين اصف ان به نراب كتاب اق ام كرد به نام «االصيول علي ن يج الحي ی » .طبيد كلي
«االصول عل ن ج الح ی » مرحوم حاج شيخ محم حسين اصف ان دقيقاً هميان طبيد كلي
كتا «دبب االصول» مرحوم حاج شيخ عب الكریم حامري است و دب مق مها هم نوشته است
كه من دب دبس اي مفص گفتهام ،زیاد گفتهام ،همه نوشتهان  ،اما دیي یم بایي ایين با مختصير
كرد ،بای واضح ّر نوشت ،بای این علم با احياء كرد ،بای یك طوبي نوشت كه بيه اصيطالح
ساده باش .
این «االصول عل ن ج الح ی » مرحوم حاج شيخ محم حسين اصف ان به نير بن ه ّحت
ّأثير متقاب حوز قم بوده است و كتاب با كه مرحوم حاج شيخ محم ّق آمل از آقيا سيي
ابوالحسن اصف ان ّقریر كرده است به نير من اگر چه يالن آن كفایه است ،اميا از نيير سياده
نویس و بوشن نویس كابي است كه از قم شروع ش ه است.
ّا م بسيم به مرحوم آیت اهلل بروجردي؛ این جمله با مين از مرحيوم اسيتاد مط يري نقي
م كنم كه مرحوم آیت اهلل بروجردي از همان بوزهاي اول وقت كه اصول با شروع كردن این
ّعبير با كردن كه علم اصول وبم كرده استّ ،وبم زیاد يي ا كرده است .وبم فرق مي كني بيا
چاق  ،چاق گوشت زیاد م شود و انسان چاق م شود اما وبم و آماس منيوب این اسيت كيه
دب اثر بيمابي ب ن وبم م كن  .آقاي مط ري از كسيان اسيت كيه دب بروجيرد شياگرد آقياي
بروجردي ش ه ،قب از اینكه ایشان دب قم بيای با هم مباحثشان به بروجرد م بفتن و نزد آقاي
بروجردي دب ّابستان شاگرد ایشان ش ن  ،بع كه ایشان به قم آم ن  ،به هر حال انس سابق بيا
ایشان داشتهان  .یك مختصري ظاهراً نه زیاد ،گفتن كه دب یك حجرهاي دب بروجرد جا گرفتيم
و بفتيم ييش ایشان ،آقاي بروجردي گفتن كه مين بيراي يسيرم معيالم مي گيویم ،اگير شيما
م خواهي همين جا شركت كني و استفاده كنيم .وقت بفتيم آنجا دی یم اسمش معالم اسيت،
ول دبس مفصل است و مباح مختلف با مطرح م كردن ؛ ّيتر معالم بود اما ما اسيتفاده
كردیم.
مرحوم آیت اهلل العيم بروجردي با طرز ّفكري كه اصول با بای با فكر ج ی ي زن ه كرده و
كاسته بشود و آن مباح عم ه و اصليش با ابامه داد ،شروع كردن .
هم این كه از زوام
مرحوم آقاي بروجردي دب اصول كابي كرد كه م خواهيم به عنوان یك من ج ابامه بي هيم.
اگر كس م خواه گزاب از مرحوم آیتاهلل العيم بروجردي ب ه فقي نبایي بيه كتيا
ن ایه االصول و یا ّقریرات علم اصول ایشان مراجعه كن  .همه كتا هاي ایشان با بای ببين ّا
به من ج اصول ایشان آگاه بشود .یك از كابهاي زیباي مرحوم آیت اهلل بروجردي كيه بييانرر
فكر ایشان و من ج ایشان است این طرح جامد االحادی است ،طرح كيه بييانرر یيك فكير
بسياب قوي است .به عقي ه من ایشان براي بازخوان فقه شييعه آميوز بسيياب جيالب با داده
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است .مرحوم آیت اهلل بروجردي به نير بن ه یك از مختصّات و مشخصاّشان این اسيت كيه
علم با كه خواسته دبس ب ه به نام علم اصول ،قب از هر چيز آگاه به ّابیخ این علم شي ه
است و این یك ّوصية خيل خوب است كه مين بيه دوسيتانم مي كينم .اگير یيك كتياب با
م خواني اول ببيني كه این كتا مؤلفش كيست ،دب چه سال نوشته شي ه و دبچيه ّيابیخ
بوده است .اگر فقه م خواني یك مق ابي ّابیخ فقه ب اني  ،اگر اصول م خواني ّيابیخ عليم
اصول با ب اني  .مرحوم آیت اهلل بروجردي یك از آگاهّرین افراد به ّابیخ علم اصول و ّابیخ
فق ا بوده و به ّحول فقه و به ّحول علم اصول آگاه بوده كه از نوشتههایش هم كامالً يي است.
براي نمونه شما دب مبح كالم نفس مراجعه كني ؛ ایشان مبح طلب و اباده با مي خواهي
شروع كن به كالم نفس يرداخته و یك ّابیخنه اي ابامه م كن كه این بح چه زمان طرح
ش ه و از كجا آغاز ش ه است .آخون و ميرزاي شييرازي و دیريران ن ابني  .ایين ّيأثير با دب
شاگردان مرحوم آیت اهلل بروجردي كامالً م بينيم .مرحوم آقياي مط يري وقتي مي خواسيت
اصاله الوجود با براي ما بروی  ،شای سه جلسه ّابیخنه طرح این مسئله با گفت .ایين بو
بو مرحوم آقاي بروجردي است ،من ج اصول فقه آیت اهلل بروجردي این است كه طليب و
اباده چرا دب اصول مطرح م شود؟ اولين كس كه دب اصول مطرح كرده است چه كس بيوده
است؟ ایشان یك ّابیخنة زیبای ابامه داده كه معتزله و اشاعره چطوب فكر م كردن و چرا به
علم اصول سرایت كرد؟ این یك بع كالم  ،یك بع اصول  ،یك بع فق و یك بع فلسف
دابد .این از ابتكابات كاب ایشان دب چن مسئله است.
دومين جای كه از ابتكابات ّابیخ استفاده كرده است مبح اعتبابات ماهيت دب مبحي
اطالق و ّقيي است .اینجاست كه مرحوم آیت اهلل العيم بروجردي نشان داده وباي این فقيه
و اصول كه ابامه م ده از چه فلسفة عميق برخوبداب بوده و كامالً به مباح فلسف مسل
بوده ،نه اینكه یك دبس مختصري از حياج سيبزوابي برييرد ،بعي شياگردان از استادشيان
بريرن  ،آقاي نامين و آقا ضياء عراق فلسفه با از آقاي آخون كرفتهان كه آخون هم از حاج
سبزوابي و شيخ گرفته است .اما آقاي بروجردي دب اصف ان از فالسفة بزبق فلسيفه آموختيه
است مث ج انريرخان كه فيلسوف عييم و حكيم نام آوب بود .دب مبح اعتبيابات ماهييت
كه دب مسئلة اطالق و ّقيي است ،به ق بي زیبا و علم سخن گفته اسيت كيه بيه نيير بني ه
حاج سبزوابي دب منيومه چنين ّقریري نكرده است .این نيریه با به مرحوم آقياي مط يري
گفتم و ایشان هم ّأیي كرد .این ّقریري كه آقاي بروجردي از اعتبابات ماهييت كيرده كيه دو
نوع است :كاب ذهن است یا كاب خابج .این ّحلي از ابتكابات آقاي بروجردي است و به نيير
بن ه خود حاج هم دب منيومه به این زیبای نرفته است و بع از حياج مثي آقيا مييرزاي
قمشهاي و یا آقا عل م بس زنوزي و دیرران بيان نكرده ان  ،خيل هم دنبالش بودم كه ببيينم
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آقاي بروجردي این با از خود گفته و یا از كس دیرر گفته است ،دی م واقعياً از ابتكيابات
خود است .شما نراه كني به مقالة اعتبابات ماهيت كه از من منتشر ش ه دب مجموعية دیين
فلسفه و قانون ،اعتبابات ماهيت كه آقا عل م بس زنون دب ب اید الحكم م گوی عيناً حرف
مرحوم بادكوبهاي و ّفسيري است كه او كرده است ،آقاي طباطبيام هيم دب مقالية اعتبابیيات
همان حرف با ّعبير كرده است اما ّحليل كه مرحوم آیت اهلل العيمي بروجيردي دب مبحي
اطالق و ّقيي كرده ان به نير بن ه از ابتكابات خود ایشان بوده و كاب ب ید و نوی انجيام داده
است .يس یك از مختصات ایشان آشنای به سير ّابیخ علم است.
اب اع دیرر آیت اهلل العيم بروجردي این است كه اصول با از اخبياب و بوایيات برگرفتيه
است .اول بح عرض كردم كه امثال ابن خل ون و ّميام نویسين گان اهي سينت اصيول با
انتسا به شافع م دهن اما مرحوم آقاي بروجردي این ابتكاب با نشان داده است كيه قواعي
اصول با از بين بوایات دب آوبده است و این طرح با ّا امروز آن ای كيه ّحيت ّيأثير آقياي
بروجردي هستن حفد كردهان دب علم اصول ّوجه داشتهان كه دب ابت ا ب انن آیا ایين قاعي ه
دب بوایات ما وجود داشته یا نه این جالب است كه مت و اصيل كيه بيراي اسيتنباط اسيتفاده
م كنيم و بو استنباطيمان با از اممه بريریم .هم دب جامد االخبياب و هيم دب ّقریيرات عليم
اصول آقاي بروجردي به وضوح دی ه م شود كه ایشان احكام اصيول با از اخبياب و بوایيات
استفاده م كن  .این ّأثير كامالً دب بع از ایشان هم هست و مرحوم آقاي داماد دب كتا المعاد
دب مباح اصوليشان دویست و بيست ح ی ذكر كرده و به مناسبت دب مباح اصول از آن
ها استفاده نموده است .این بوش است كه آقاي بروجردي دب قم شروع كردن ّا ما از بوایات
دب علم اصول بيرانه نشویم.
كاب دیرر ایشان مسئله طرح ش رت اصول متلقات است؛ اصول متلقيات بيه نيام آیيت اهلل
بروجردي ثبت ش ه اسيت كيه هميان دكتيرین دب سيسيتم هياي حقيوق اميروزي اسيت .دب
سيستم اي حقوق به دكترین هاي حقوق خيل ّوجه م شود مثالً مي گویني فيالن سيسيتم
دكترین هاي حقوق جا افتاد بيشتري دابد .مرحوم آقاي بروجردي اسم این ا با اصول متلقات
گراشته ،یعن گاه اوقات چيزهای با كه ق ماي اصحا ّلق به قبول كردهاني (كيه مقيابن
عصر اممه بودن ) كاببرد بيشتر از بوایات ابز دابد چون آن ا نزدیك به زمان اممه بودهان .
مطلب دیررّ ،قسيم جالب است كه ایشان دب فقه دابن ؛ فقه متلقيات ،فقيه ّوضييح  ،فقيه
ّفریع  ،فقه مقابن و مسام خالفّ .ا قب از آیت اهلل بروجردي دب قم فقه ّطبيق مطرح نبوده
است ،اولين كس كه ّوجه به این مسئله كرده چه دب اصول و چه دب فقه ّطبيق مرحوم آیت
اهلل بروجردي است .مرحوم آیت اهلل العيم بروجردي دب بيشتر مباح چه دب اصيول و چيه
دب فقه ّوجه داشتهان كه اول بای ب انيم مكتبهاي عامه چه م گفتهان  .چون فقه شيعه ّوجه
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به فقه عامه داشته است 1و بوایات شيعه با بای با ّوجه به فقه عامه معنا كرد .چرا امام(ع) این
عبابت با دب اینجا گفته و این گونه جوا داده است؟ اگر فقيه محي فق آن وقت با ب ان ،
م ف م كه این عبابت با چطوب بای معنا كرد.
به عقي بن ه دب قرن هشتم و قب از ایشان شيخ طوس دب كتا خالف این كياب با كيرده
است .خالف یك فقه ّطبيق است ،ول این كاب شيخ طوس فرامو ش ه ّا عالمة حلي دب
قرن هشتم كه ّركره با م نویس  .به عقي بن ه قوت عالمة حل دب زمان خود به این بوده
كه آگاه به مكتب اي حقوق بوز بوده است .بن ه عقي ه دابم كه ق بّ كه عالمه حل و شييخ
طوس داشته ّحت بركت آشنای به مكتب هاي مقاب است .شيخ طوس كه قويّرین فقيه ما
از اول ّا قرن هشتم است و بع از او محقق و عالمه حل امتيازشان به آشنای به سيسيتم اي
حقوق اجنب بوده است .سيستم حقوق اجنب براي عالمه سيستم حقوق اه سينت اسيت.
امروز اگر كس بخواه ق بت فق قوي يي ا كن به نير بني ه یيك مقي ابي بایي آشينا بيه
سيستم هاي حقوق مقاب باش همانطوبي كه عالمه حل شيخ طوس و آیيت اهلل بروجيردي
آشنا بودن  .نوشتههاي آیت اهلل بروجردي نشان م ده كه ایشان كامالً آشنا بوده به مكتبهاي
فق مالك  ،شافع و ...كه امروز دب زمان ما آن ا یك مكتب هستن و مكتبهاي دیرري هيم
دب دنيا هست كه دب بحث اي آین ه خ متتان عرض م كنم.
این من ج مرحوم آقاي بروجردي یعن فقه مقابن بوش است كيه هير كيس ایين بو با
دنبال كرده موفق بوده است.
ّفسيري كه مرحوم آقاي بروجردي از اجماع داده است ،باز مختص خود آقياي بروجيردي
است .من عقي ه دابم كه ایشان آغاز یك اجت ادي با دب قم بنيا ن ياده كيه ّفسيير دب مصير
شروع ش من امسال مصر بودم و یك هفته بوي این قضيه كاب كردم دی م ّأثيري كه مرحيوم
آقاي بروجردي دب قم گراشته ،اثر دب مصر هوی ا ش ه است .بع از كابي كه ایشان دب قيم
كرده و بوش كه براي حوز قم و براي فضالي قم طرح كرده كه فقه شافع  ،مالك  ،حنبلي
و ...با موبد ّوجه قراب دهن  ،دب مصر هم ّوجه به فقه جعفري و ...شي ه اسيت .ایين ّيأثيري
است كه از قم شروع ش ه و این دامنة گستر من ج اصول قم است.
البته بای به نقاط مثبت و منف ّوجه داشت .زمان كه آقاي بروجردي دب قم این بو فقه
مقابن با مطرح كرده است چنين بوش دب حوز سيامرا و نجيف مطيرح نبيوده اسيت یعني
مكتب اي اصول و مكتب اي فق ّطبيق مطرح نم ش ه است .ول بای ّص یق كرد كه حوز
نجف از یك ج ت ،با مكتب اي حقوق ج ی زودّر آشنا ش ه ّا حوز قم .یعن وقتي نرياه
 . 1چنين ّعبيري از ایشان معروف است كه یك مق ابي از فقه شيعه (حاال این ّعبيري با كه از ایشان نق م كنن من چون با واسيطه شيني هام نمي خيواهم
برویم) حاشيهاي بر فقه عامه است.
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م كنيم به آثاب چاپ ش ه بع از آیت اهلل بروجردي همنون ّ ریب االصيول اميام خميني و
كتاب اي آقاي داماد و مقایسه م كنيم با اصول كه دب همين ّيابیخهيا دب نجيف چياپ شي ه
احساس م شود كه فق اي جوان نجف یعن نس بع از نامين با مكتيبهياي حقيوق ج یي
آشناّر هستن ّا فضالي قم .مرحوم آقا سي محم باقر ص ب و حت قب از ایشان آقاي خوم
و حت قب از ایشان آقاي نامين كامالً از آثابشان يي است كه بيه مكتيبهياي عميوم مصير
مراجعه كرده و نوشتههاي آن ا با دی هان  .دب آن ّابیخ حت یك نفر هم دب قم به این موضوع
ّوجه نكرده است.
به نير بن ه باز این بوده است كه حقوق م بن دب مصر شروع ش ه بود بيه زبيان عربي
چاپ ش ه است و این كتاب ا از مصر به عراق سرازیر ش  .دانشراه االزهر و دانشراه كشوبهاي
عرب هم سابقة بيشتري نسبت به دانشراه هاي ایران دابن  .حوز قيم دب سيال  1300شيروع
ش ه ،اما دانشراه ّ ران دب سال  1312یعن سه سال قب از فوت حاج شيخ عب الكریم شروع
به كاب كرده است .بنابراین نوشته هاي فابس دانشراه اي ج ی ایران موبد ّوجه علماي قيم
نبوده چون باب علم كم داشتن ّ .مام حقوق ان اي ایران دو یا سه نفر بودهان  .بن ه دب سيال
 1342كه به دانشراه ّ ران سر م زدم كتاب اي حقوق دكتر حسن امام ّازه منتشر ش ه بود.
قب از ایشان دو كتا حقوق دیرر نوشته ش ه بود یك به نام مرحيوم حيامري شياه بيا دب
شرح قانون م ن كه آن هم مباحثة مرحوم حاج شيخ عب الكریم بود و یك فقي نوشته بيود،
ّوج نم كردن  .دیرري هم كتا مرحوم شایران بوده است.
شما این موضوع با شني های كه مرحوم آقاي سي محم باقر ص ب یك از ابتكياباّش ایين
است كه قاع قبح عقا بال بيان با منكر است و م گوی قاع قبح عقا بيال بييان عقلي
نيست .این مطلب دب ّقریراّ كه سي محم هاشم نوشته ،آم ه است .دب حال كيه دب قيم
قب از مرحوم آقاي داماد يریرفته كه این قاع ه ،عقل است.
مرحوم آقاي داماد دب المحاضرات قضيه با كامالً عرف مطرح كرده و م گوی قيبح عقيا
بال بيان مخصوص زمان است كه موال امكان بيان برایش باش  .اگر ميوال بيرایش امكيان بييان
نباش و عب ب ان كه موال خيل چيزها م خواه كه به دالیل نم ّوان برویي  ،مثي اینكيه
موال دب زن ان باش یا دست ایش بسته باش دب این صوبت قاع ه قبح عقا بال بيان باه ني ابد
و این سبك باز هم سبك آقاي بروجردي و دیرران اسيت ،اميام خميني دب ّ يریب االصيول
بيشتر مباح با اجتنا م كن از است الالت عقل و م گوی عرف است .اما آقا سي محمي
باقر ص ب كامالً ّحت ّأثير علوم بوز قراب گرفته است .ایين از شيعابهاي مي بن حقيوق بوز
است كه ج به قانون بافد مسئوليت نيست ؛ این یك از اصول حقوق جزا است كه ج به
قانون بافد مسئوليت نيست یعن اگر كس جاه به قانون باش و دب دادگاه بروی من جاهي
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بودم این عرب بافد مسئوليتش نيست .علماي كنون هم م گوین بيان واص  ،نيه بييان صيادب!
اگر شما برویي من نم دانستم هيچ دادگاه عرب شما با نم يریرد چرا كيه ج ي بيه قيانون
بافد مسئوليت نيست.
آقاي سي محم باقر ص ب دب كتا اصوليش ّحت ّأثير شعاب حقيوق مي بن ،قضييه قيبح
عقا بال بيان با منكر م شود و این اص حق الطاعه با مطرح م كني  .حيق الطاعيه ّرجمية
همين ج به قانون است .علماي حقوق دب ّقریير ج ي بيه قيانون بافيد مسيئوليت نيسيت
م گوین شما كه دب یك كشوبي زن گ م كني  ،اص بر این است كه بای مقي به قوانين آن
كشوب باشي  .اگر قانونرراب قانون با وضد و اعالم م كن و طبقه مردم است كه از آن آگياه
داشته باشن و این كه به آن ا واص نش ه است ،دب جای كه اعيالم از سيوي قانونريراب طبيق
بو قانون انجام گرفته است مث این كه دب بوزنامة بسم منتشر ش ه باش  ،عرب محسو
نم شود .این حق الطاعه كه سي محم باقر مطرح كرده است حرف است كه علمياي حقيوق
بوز مطرح كردهان .
مرحوم ص ب دب بسيابي از مسام ّحت ّأثير همين مباح قراب گرفته است ،حت دب فقه و
دب این مباح معامالّ كه حاشيه بر من اج است و حت دب مباح حقوق خانواده و ...دقيقياً
كتاب اي حقوق بوز با خوان ه است .این كاب دب قم سابقه ن ابد و علتش هم همين اسيت كيه
دانشراه اي ایران دانشراه موفق نبوده ان كه حقوق م بن دنياي امروز با به كشوبمان منتقي
كنن و این گناه دانشراه است نه گناه حوزه! مثالً من یادم نم آی دب خانه و كتابخانة ميا یيك
كتا حقوق به زبان فابس یا حت عرب بوده باش  .اما مين دب هميين منيزل مرحيوم سيي
محم باقر دب سال  1358دی م كتابخانهشان یك بدیف كتاب اي حقوق بوز است.
آخرین بحث با كه م خيواهم عيرض كينم ،ابتكياب كياببردي كيردن اصيول اسيت .آقياي
بروجردي این كاب با شروع كرده و مرحوم امام خمين و بع هيم مرحيوم آقياي دامياد اداميه
داده ان  .از علماي بع ي هم آن ای كه ّحت ّأثير آقاي بروجردي هستن ّمام این مباح علم
اصول با كاببردي كرده ان  .حضرت آیت اهلل فاض لنكران ّ ،قریباً ّا آن جای كه نرياه كيردم
این نكته با ّوجه دابد كه دب ّمام مباح اصول ّوجه كرده كه دب ك ام بخش یيا مسيأله فقيه
مفي است .اصول كاببردي یعن ب انيم این بح اصول با كه شروع م كنيم ،ك ام مسيئله از
مسام فق با م خواهيم ح كنيم؟ اگر به این ّقریباً يانزده جلي ّقریيرات اصيول آیيت اهلل
فاض لنكران نراه كني حت دب مبح انشاء ،متوجه م شوی كه ایشان ّمام مباح ایجا
و قبول با مطرح كرده و چرونر ّأثير مبحي خبير و انشياء دب مبحي ایجيا قبيول و دب
مبح عقود با بيان نموده است.
اصول كاببردي یك از مختصات من ج قم است كه شما دب نجف نم بيني  .شيما دب ّميام
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م بيني ؟ دب نجف م گفتن این علم اصيول

كفایه و یا دب ّقریرات آقا ضياء چن مسئله فق
است و كابي به فقه ن ابیم.
اما من ج قم این است كه اگر علم اصول با بح م كنن بالفاصله بای یك مسئله فق ي با
طرح كنن ّا ب انن دب كجا كاببرد دابد .عالوه بر این دب مكتب اصول قم آن مبياحث كيه بيه
كاببرد فق نرسي ه به ق بي زیبا ّوس مرحوم آیت اهلل بروجردي و علمياي ييس از ایشيان
دنبال ش ه است كه امروز م ّوان یك فلسفه فقه بسياب زن هاي به دنيا عرضه كرد.
من هم دب ّ ران اصول كاببردي نوشتهام و دب هر بحث بييان كيردهام كيه ایين مبحي دب
كجاي علم حقوق استفاده م شود و این بوش است كه از من ج قم گرفتهام.
خيل معربت م خواهم.



س :آیا این مطلبي كه حضرتعالي فرموده اید كه مرحوم شهيد صدر نظریة حق الطاهقه را
مبتني بر بحث «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» ارائه فرمودهاند در تقریرات ایشقان
و در نوشتههاي ایشان قابل برداشت هست یا در كالم مرحوم شهيد صدر اشاره اي به این
مطلب نشده است؟
ج :بيان كه ایشان دب مسئله حق الطاعه ابامه داده است دقيقاً همان بيان اسيت كيه علمياي
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حقوق بوز نسبت به یك ش رون م ده .

س :در تكميل سؤالي كه شده است هرض ميكنم؛ آنچه كه در واقع فرمایش آقاي صقدر
است نسبت به موالي حقيقي است نه هرفي گرچه ایشان در موالي هرفي قبول دارد ققب
هقاب بال بيان جاري است ،مگر اینكه شما بفرمایيد از آن استفاده كرده اسقت ببيعتقاآ آن
ال بحث مقوالي حقيققي و سقلطة مقوال بقر تمقام اتتيقارات و
چه در حقوق روز اس ت اص آ
امكانات هبد مطرح نيست موالي هرفي در حقوق موجود مطرح است و ایشان قب هققاب
بال بيان را در موالي هرفي قبول دارد؛ حاال حضرت هالي چطور تحليل ميفرمایيقد؟ مگقر
این كه منظور حضرتعالي این باشد كه آن را استفاده كرده است
ج :عرض كردم كه آن چه ایشان دب موالي حقيق مطرح كرده است همان بيان اسيت كيه
حقوق بوز دب موال عرفيه م گوی  .بع آم ه مطلب با نقي كيرده و گفتيه دب ميوال عرفي
اینطوب نيست ،دب موال حقيقيه اینطوب است.

س :این كه فقه مقارن نتایج این فقه را تحت تأثير قرار ميدهد اول بحث و مبتني بر این
پيش فرض است كه احكام بر اساس قضایاي حقيقيه است و مجتهد مقيتوانقد در گوشقه
حجره بنشيند و روي قضایاي مفروضه بر اساس روش هقالیي كه استناد به اصل صقدور
منبع و یا جهت صدور و یا داللت منبع نسبت به احكام شرهي اسقتنبا كنقد ،ایقن هقي
دتالتي ندارد این یك تحليل جامعه شناتتي توبي بود اما این كه بتوانيم تحليل منطققي
از این تفارق بدهيم جاي بحث دارد
ج :من كه اصراب ن ابم ،من عقي خودم با گفتم .من به این نتيجه بسي هام كيه افيرادي كيه
آشنای با مكتب اي مخالف يي ا كردهان خيل وقت ا نيرشان عوض شي ه اسيت .حتي عالميه
حل ؛ عالمه دب قواع فتوای م ده كه بع از برخوبد به فتواي شافع دقيقاً فتوایش عيوض
ش ه است .بن ه به نيرم م بس كه شيخ طوس كه اگر دب مق مة مبسوط حمليه مي كني بيه
علماي قب از خود و م گوی « :هؤالء مقل ه» این ا مجت نيستن  .وقت است كه خالف دب
دستش است و ّمام مكتب اي بوز با م شناس  .عقي ه بن ه این است كه بزبگ شيخ طوس و
عالمه حل و آیتاهلل بروجردي ،به دلي آشنای با مكتب اي مقاب بود .حاال جنابعال م گویي
كه این مثبت است یا منف است ،من ابزیاب نكردم.

س :اصول كاربردي كه در فرمایشات حضرتعالي به هنوان یكي از تمایزات تقا حقوزه
هلميه قم مطرح شد ،آیا در حوزة نجف و در برتي آثار مثل محاضرات و مصباح االصقول
موارد متعددي از این نگاه كاربردي به اصول دیده نميشود؟
ج :بله این مطلب با منكر نيستيم ،آنجا هم هست .اما استنباط بن ه از وضد قم ایين بيود كيه
دب بيشتر مباح و یا بلكه ّمام مباح  ،بع كاببردیش بيشتر است ّا حوز نجيف .ميثالً بني ه از
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كسان هستم كه اگر چه شاگردي قم با كردهام و نجف ّحصي نكردهام ،ول نيزد مرحيوم آقياي
حاج شيخ ميرزا هاشم آمل كه شاگرد نامين و شاگرد آقا ضيياء بيود دو دوبه اصيول مكاسيب و
ط ابت خوان م و دب ّمام این دوبههای كه ما ييش ایشان خوان یم بن ه یادم نم آی كيه دب ایين
اصول یك دو ّا آیة قرآن خوان ه باش  ،یك باب هم كه خوان غل خوان  .بع خيود ایشيان ایين
مطلب با نق كرد كه یك بوز مرحوم شيخ ما یعن آقا ضياء سر دبس ابث گفتيه اسيت :آقایيان!
امرو ز به یك وبقه كتاب دب كوچه برخوبد كردم كه ابث با بسياب زیبا ّقسيم كرده است .وقت آن
صفحه با خوان ه معلوم ش ه كه آیة قرآن است.
آن وقت شما نراه كني دب جامد االحادی الشيعه آقاي بروجردي هر مسيئله فق ي كيه دب
آنجا بابش با مطرح كرده است ،عجيب است كه ده ّا بيست ّا سي ّيا آیياّ با دب ميوبد آن
مسئله مطرح كرده كه یك مجت بای اآلن بویش كاب كن كه چطوبي آن آیات داللت بر ایين
مسئله م كن كه این كاب نش ه است.

س :دانشمندان اصول نجف با مسئله اي مانند قضایاي حقيقيه به لحاظ ایقن كقه صقاحب
اندیشه واحدي نبودهاند و از این جهت این فرمایش حضرتعالي كه آنها جهل داشتهاند و به
تبع استادشان مطلبي را گفتهاند ،آیا قابل مناقشه است یا تير؟
ج :منيوبم از علماي نجف آقاي نامين است؛ آقاي نامين و شاگردان نامين این اشتباه بزبق
با دب قضایاي حقيقيه كردهان به دنبال حاج سبزوابي و ما این با نوشتهایم .ایشيان قضيایاي
حقيقيه با به قضایاي شرطيه برگردان ه است! قضایاي حقيقيه چطيوب بيه قضيایاي شيرطيه بير
م گردد؟ شرط دب عق الوضد است نه شرط دب عق الحم  ،این اشيتباه با حياج دب منطيق
منيومه كرده است ،نه دب فلسفة منيومه .عيناً این اشتباه دب كتا آخون آم ه ،و نامين آم ه و
بع علماي قم نق شان كردن ؛ هم امام خمين نق كردهان و هم شاگردان امام خمين (بضوان
اهلل عليه) .قضایاي شرطيه شرط م خوبد به عق الحم دب حال كه قضيية حقيقييه شيرط دب
عق الوضد است یعن لو وج ش ء وثبت عليه أنه فالن لفالن ،یعن حم هم بطم است .این
اشتباه ّا شاگردان نامين آم ه و بع از او ممكن است عوض ش ه باش  ،من كه اصرابي ن ابم،
چون این حمله از قم شروع ش ه است .این اشكال از قم شروع ش ه به ایشان و دب نوشتههاي
قم معموالً آم ه كه این اشتباه دب نوشتههاي نامين هست ،ول شاگردان نامين هنوز م گویني
احكام به نحو قضایاي حقيقيه است دب حال كه اینطوب نيست ،احكام به نحو قضایاي حقيقييه
نيست ،مكتب اصول قم احكام با قضایاي حقيقيه نم دان ! احكام قانونيه و ّئوبي كه دب قيم
وجود يي ا كرده اصالً آن با منكر ش هان  .قضایاي دیرر مال واقعيات است ،قضایاي حقيقيه كه
نامين م گوی احكام به نحو قضایاي حقيقيه است و این شاه غزل با ّكراب مي كني  ،علمياي
مكتب قم انتقاد كردهان  .مرحوم آقا ضياء دب حاشيهاي كه بر نيامين دابد ایين ایيراد با گرفتيه
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است ،اما نرفته كه احكام به نحو قضایاي حقيقيه نيست .قضایاي خابجيه با كه آقا ضياء مطرح
كرده است با خابجيهاي كه خود نامين طرح كرده است متفاوت است .قضيایاي خابجييه آقيا
ضياء قضایاي جزميه است ،قضایاي خابجيه نامين  ...خود آن ا اختالف دابن دب ف يم قضيایاي
حقيقيه و خابجيه.

س :در بسياري از آثار فقهاي مكتب نجف مثل آیتاهلل توئي ،تعابير بسيار روانتر از آثقار
اندیشمندان حوزة قم مثل مرحوم امام است و همچنين بهرهگيري از امور فلسفي و هقلقي
محض در مثل آثار مرحوم امام وجود دارد و حال آن كه نظر جنابعالي این بقود كقه حقوزة
نجف تعقيدي داشت كه در حوزة قم بربرف شد و حوزة قم اصقول را از فلسقفه بقه نحقو
مطلوب جداسازي كرد كه در نجف این گونه نبود
ج :من معتق م بوان نویس دب قم شروع ش یعن مقابن مرحوم آخون  ،دب قم آقياي حياج
شيخ عب الكریم شروع كرد .امام خمين و  ...فلسفه با ج ا كردن  .مرّب امام خمين دب مبح
صحيح و أعم و  ...م گوی این با اشتباه نكني  ،اینجا جاي اعتبابیات است ،واقعييات نيسيت!
صالت یك ماهيت واقعيه ن ابد كه با مباحث كه دب نجف مطرح ش ه است مطرح بشود ،حت
دب كتا البيد كه دب نجف ّ بیس كردن همين حرف با زدهان  .اما آقاي خوم اگر فلسيفه با
ج ا كرده است یك كالم سنت با وابد كرده است ،این با ّوجه داشته باشي  .آقاي خوم یك
متكلم است دب مقاب یك فيلسوف ،آقاي خوم دفاع م كن از ّيرجيح بيال ميرجّح كيه هييچ
فيلسوف این با قبول ن ابد .م گوی چه مانع دابد ،دوبابه همان مثال متكلمين با دب اصولش
مطرح م كن  .آقاي خوم از موضد یك متكلم دب آنجا سخن م گوی  ،اینطوب نيست كه جي ا
كرده باش  .كامالً از موضد كالم دب آنجا دفاع م كن  .بله البته همينطوب كيه فرمودیي دبسيت
است ،از ّعقي و مغلقنویس و ...كامالً اجتنا كرده است.

21



22

