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Abstract
The study of the jurisprudential school of thought is a secondary 

study and sub-chapter of the philosophy of jurisprudence in which 
re-reading and analysis of jurisprudential movements with regard 
to elements such as: systematization, tendency, basics, methods 
and theories are discussed. Based on this, can the jurisprudential 
thought of Shaykh al-Mu’asis be considered as a school of thought? 
A contextual and capacity-based study of the jurisprudential thought 
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of Āyatollāh Shaykh ‘Abd al-Karīm al-Hā’irī, to measure the degree 
of adaptation of these elements with a descriptive, explanatory, and 
historical method, shows that systematization means regulation, 
connection and a different arrangement of content and parts is 
not visible in his jurisprudence. However, there are trends, bases, 
methods and specific theories of jurisprudence that have their roots 
in the time and context of the formation of the jurisprudence of 
Muḥaqqiq al-Hā’irī in Najaf and Sāmarrā’, which has led to a 
distinctive cautiousness, rationality, and axial moderation. Thus, 
Āyatollāh Borūjerdī’s opinion on this jurisprudential thought, the 
authority of his famous students in the later periods, and the transfer 
of this legacy to the next generations, along with the phenomenon 
of the Islamic Revolution in Iran has been prepared the conditions 
for the formation, maturity and expansion of the late Qom School 
of Thought, which at least the jurisprudence of Shaykh al-Mu’asis 
is one of the most important reasons for its appearance.

Keywords: School Study of Jurisprudence, Late Qom School of 
Thought, Āyatollāh Shaykh ‘Abd al-Karīm al-Hā’irī, Jurisprudential 
School of Shaykh al-Mu’asis.
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چکیده 
مکتب شناسی، مطالعه ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی 
و تحلیل جریان های فقهی با نظر بــه عناصری چون؛ نظام وارگی، گرایش، مبانی، روش و 
نظریه ها پرداخته می شــود. به دلیل شــیوع مغالطه در مکتب انگاری و توسعه این انگاره به 
اندیشه های فقهی مختلف، مطالعۀ موردِی هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می نماید. 
امکان سنجی، مطالعه ای زمینه ای و ظرفیت شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم 
حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. 
در این اندیشه، نظام وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزا، تحلیل و 
نمونه ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه های اختصاصی به دست 
آمده و احراز گردید. این ویژگی ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل گیری فقه محقق حائری 
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در نجف و ســامراء دارد، منجر به احتیاط گرایی، عقالنی نگری و اعتدال محوری شــده، 
نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می تواند به منزلۀ 
مکتب تلقی شود؟ نظرداشــت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان 
نامی وی در دوره های پســین و انتقال این میراث به نســل های بعد همراه با پدیده انقالب 
اســالمی در ایران، زمینه ساز شکل گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است 

که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است. 
کلیدواژه ها: مکتب شناســی فقهی، مکتــب قم متأخر، آیت الله شــیخ عبدالکریم 

حائری، مکتب فقهی شیخ مؤسس.

مقدمه
مکاتب فقهی از دو منظر تاریخی و فلسفی قابل بررسی است. در منظر تاریخی؛ 
پیدایش، تطور، پویایی و افول یک مکتب مورد توجه قرار گرفته و در منظر فلســفی؛ 
چیســتی، چرایی، چگونگی و غایت آن مورد مالحظه واقع می شود. منظر فلسفی از 
نظر تحقق متأخر؛ اما به جهت موضوعی و بازگو کردن ُبعد هستی شناختی بر نگرش 
تاریخی تقدم دارد. بازپژوهی اندیشــه فقهی شــیخ عبدالکریم حائری در قامت یک 
مکتب، می تواند موضوعی برای هر دو نگره باشــد. در این نوشــته توجه به چیستی 
مکتب، همراه با تحلیــل انطباق عناصر آن بر نمونه ای عینی، امکان مورد پژوهی فقه 
آیت الله مؤسس به مثابه یک مکتب را فراهم آورده است. فراوانی کاربرد این واژه در 
ارتباط با چهره های شهیر فقهی سده های اخیر، در کنار پاره ای از شبهات و خطاها در 
توصیف اندیشۀ برخی از فقیهان متأخر تحت عنوان مکتب، امکان سنجی فقه محقق 

حائری به عنوان مؤسس این حوزه را در سطح یک مکتب ضروری ساخته است.   
مکتب شناسی فلسفی، موضوع جدیدی اســت که مبادی تصوری، تصدیقی و 
گستره مسائل آن مورد توجه بایسته قرار نگرفته است. تحقیقات انجام شده در این باره 
نحیف و تصویرهای ارائه شده ناهمگون است. در ابتدا پرداختن به چیستی مکتب و 
عناصر سازنده آن نقطه عزیمت و بن مایه مباحث تطبیقی است که می تواند از تعمیم 
شتاب زده، مغالطه تمثیل یا کنه وجه که به مکتب انگاری منتهی می شود، جلوگیری 
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نماید. بنابراین پس از شناخت صحیح و پدیداری مکتب، در ارتباط با اندیشه فقهی 
آیت الله شــیخ عبدالکریم حائری، پاسخ به این پرســش ها الزم است که آیا عناصر 
ســازنده مکتب در اندیشــه فقهی ایشــان وجود دارد؟ در این اندیشه چه نظریه هایی 
تولید شده است؟ بر اساس کدامین روش به حّل مسائل پرداخته است؟ چه تأثری از 
مکاتب پیشین داشته و چه تأثیری بر جریان های فقهی بعد گذاشته است؟ در نوشته 
حاضر پس از مفهوم شناسی واژگان دخیل و همانند در شناخت مکتب، تأثیرپذیری 
از مکاتب فقهی به مثابه زمینه، انطباق پذیری عناصر سازنده مکتب بر اندیشه فقهی 
محقق حائری، نقش و جایگاه این اندیشــه در پیدایی قم متأخر مورد بررســی قرار 

گرفته است. 
امکان شکل گیری مکتب از اندیشه محقق حائری را باید در آثار فقهی و اصولی 
به جای مانده از وی جستجوکرد. این آثار در دو دسته تألیفات و تقریرات طبقه بندی 
می شود. با وجود برخی از انتقادات محتوایی، در انتساب پاره ای از تقریرات به مرحوم 
حائری )اخوان صّراف، )بی تا(، 21-43( که با شــواهد متنوعی ناســازگاری دارد، مانعی در 

تطبیق شاخص های مؤثر در امکان سنجی مکتب، فراهم نیامده است.
آنچه در تحلیل های معطوف به مکتب شناســی شایســته توجه اســت، اینکه در 
کاربردهــای رایج، چنان که اضافه اصطالح مکتب به فــرد رخ داده، مانند: مکتب 
شیخ انصاری، اضافه شدن آن به منطقه و شهر، مانند: مکتب قم نیز مشاهده می شود. 
این دو اســتعمال تفاوتی در اصل عناصر سازنده ندارند؛ بلکه فرد یا نوع این عناصر، 
منشــأ تباین جزیی و نه مطلق گردیده است. به نظر می رســد نام گذاری هایی که بر 
اساس اقلیم ها و مناطق صورت می پذیرد، مانند: مکتب کربال، نجف، قم و غیره بر 
پایه توجه به جریان غالب یک منظومه فکری و نادیده انگاری منظومه های غیر فراگیر 
است. در عین حال مطالعه آثار فقهیان مکاتب مختلف نشان می دهد که تفاوت های 
دقیقی میان رویکردها، فرایند عملیات استنباط و نتایج حاصله از آن ها وجود دارد که 

منشأ این قبیل تفاوت ها در پس مطالعه تطبیقی مکاتب خود نمایی می کند.
نوشــته حاضر در مرحله جمــع آوری داده ها از روش کتابخانــه ای و در مرحله 

پردازش اطالعات از روش توصیفی، تبیینی و تاریخی بهره برده است.   
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1- شیخ عبدالکریم محور حوزه علمیه جدید
شــیخ عبدالکریم حائری یزدی)1276-1355ق(، معروف به آیت الله مؤســس، 
بنیانگذار حوزه علمیه جدید قم اســت. پس از وفات میرزای قمی)1150-1233ق( 
در عهد قاجار، حوزه قم به رکود گرایید. کاهش تعداد طالب علوم دینی و مجالس 
درس و استفاده بازاریان از حجره های مدارس علمیه به عنوان انبار اجناس، شرایطی 
اســفبار را پدید آورده بود )پژوهشــکده باقرالعلــوم؟ع؟،)1385(، 99/2(. احیا و تثبیت این 
حوزه در سطحی که هم طراز با کهن ترین و بزرگترین حوزه های علمیه امامیه قلمداد 
شود، به شخصی نیاز داشت که از جایگاه علمی و اجتماعی قابل اعتنایی برخوردار 
باشد. توصیفی که از شیخ عبدالکریم حائری شده نشان می دهد که مقبولیت علمی 
و پارســایی او به میزانی است که هر کجا اســتقرار یابد، پیرامونش حوزه ای تشکیل 

خواهد شد.  
او دوران تحصیــل خود را در کربال، ســامراء و نجــف گذرانده و از ارکان علم 
این بالد چون فاضل اردکانی، میرزای شــیرازی، آخوند خراســانی، سید فشارکی و 
طباطبایی یزدی بهره برده است )رئیس زاده، )1375(، 476/12-478(. توصیف اعاظم علمی 
هم عصر و دوران های بعد، از او با نام بعض األجله )اصفهانی، )1429ق(، 2/ 57(، بعض 
االعاظم )بروجردی، )1426ق( 162/5(، شــیخنا العالمۀ )خمینی، )1420ق(، 131( و ... ، نشان 
فزون تری بر این اعتبار و جایگاه دارد. او که امید مرجعیت در نجف به شمار می رفت 
)رئیس زاده، )1375(، 478/12(،با هدف رســیدگی به امــور دینی مردمان دیار خویش، از 
عراق راهی ایران شده و در رجب 1340 ق با دعوت میرزا محمد فیض، شیخ مهدی 
پایین شــهری، میرزا محمد ارباب، شــیخ ابوالقاسم کبیر، محمد تقی بافقی و برخی 
دیگر کــه از جمله عالمان تأثیرگذار قــم بوده اند )شــبیری زنجانی، )1389(، 541/1 ـ 543؛ 
رئیس زاده، )1375(، 478/12( مقیم این شــهر می گــردد. در این زمان حوزه کوچک قم 
فاقد هر گونه جریان فکری مؤثر اســت. فقیهان تأثیرگذار آن، اگرچه امتیاز ویژه ای 
پدید نیاورده اند؛ اما مانع از فروپاشــی آن شده و حضور شیخ عبدالکریم را فرصتی 

برای تغییر می یابند.
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از شــیخ عبدالکریم حائری آثار متعددی در فقه و اصول به جای مانده است که 
می توان آن ها را به دو دسته کلی طبقه بندی کرد. اول، آثار تألیفی وی که عبارتند از: 
ُدَرر الفوائد، کتاب النکاح، کتاب الرضاع، کتاب المواریث، کتاب الصالة، حاشیۀ 
بر عروة الوثقی، حاشیه بر انیس التجار محقق نراقی، ذخیرة المعاد، مجمع االحکام، 
مجمع المسائل، منتخب الرسائل، وســیلة النجاة و مناسک حج. دوم، تقریراتی که 
شاگردان ایشــان از درس های وی به سامان رســانده اند. برخی از این آثار اگرچه با 
عنوان تقریر انتشــار نیافته امــا قرائن و گزارش های موثقی از وابســتگی این متون به 
جلســات درسی آیت الله حائری وجود دارد که عبارتند از: رسالۀ االجتهاد و التقلید، 
کتاب البیع، کتاب التجارة، به قلم آیت الله محمد علی اراکی، کتاب الصالة و کتاب 

النکاح به قلم میرزا محمود آشتیانی و الخیارات به قلم رضا مدنی کاشانی و... 

2- معناشناسی مقایسه ای مکتب 
مکتب در لغت؛ اســم زمان، مکان و مصدر میمی دانسته شده، به معنای محل 
آموزش علم و دفتر کار و نویسندگی به کار رفته است؛ چنان که به مجموع اندیشه ها 
و افکار اســتادی صاحب نفوذ یا نظری فلسفی و ادبی یا به مجموع هنرمندان که در 
اجرا و بیان هنر عالقه ای خاص دارند، گفته می شود. مانند: مکتب فرانسه یا مکتب 
پاریس یا مکتب امپرسیونیســت )دهخدا، )1377(، 21384/14؛ مجمــع اللغة العربیة )1425ق(، 

775/2؛ معلوف، لوئیس، )1415ق(، 672/1(.
این واژه، ترجمۀ فارســی School و معادل کلمه »مدرســه« در عربی اســت. 
School به دو معنای مکان آموزش و نظام فکری داللت می کند. کاربرد school در 
نظام آموزشی به دوران قرون وسطی و پیدایش شیوه های تعلیمی متفاوت در مدارس 
وابســته به کلیســا باز می گردد. بعد از دورۀ اصالح دینی، شــیوه های آموزشی این 
مدارس، زمینۀ تأســیس دانشگاه ها در عصر مدرن را فراهم آورد. با ورود جریان های 
فکری غرب به کشورهای اســالمی و رواج تفکرات علمی - فلسفی مغرب زمین، 
کاربرد این واژه در نظام آموزشی، به حوزه علوم اسالمی بیشتر راه پیدا کرد و با توسعه 
معنایی مدرسه به نظام و شــیوه آموزش، دامنه کاربرد آن در زبان عربی نیز گسترش 
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یافت )ضیائی فر، )1389(، 167(. 
تا دورۀ معاصر علی رغم اســتعمال کلمه مکتب، تعریفی از این واژه ارائه نشده؛ 
اما در زمان حاضر و با گســترش نگرش های فلسفی، برای آن تعاریف مختلفی بیان 
گردیده اســت. برخی آن را به گرایش هایی در اجزای علم، مانند موضوع، مســائل 
و اغــراض یا مبادی علم با پیدایی اثر چشــمگیر در نتایــج، روش یا جهت گیری ها 
بازگردانده اند )ضیائی فر، سعید، )1385(، 226(. برخی دیگر به مجموعۀ افکار و آرای علمی 
منسجم نظام مند فرد یا گروهی از همفکران ارجاع داده اند)حسنی؛ علیپور، )1385(،132(. 
برخی نیز آن را به منظومۀ نظام واره ای تعریف نموده  اند که دارای سه رکن زیربنایی، 
سازوکارهای اندیشه سازی و اندیشــه های روبنایی است )مبلغی، )1383(، 120(. با توجه 
به نقصان و کاســتی این تعریف ها و نمونه های مشــابه آن )ضیائی فر، )1385(، 99، 228، 
281، 323(، می توان تعریفی جامع به این صورت ارائه داد: مکتب، مجموعه منسجم و 
نظام مندی است که با تکیه بر پیش فرض هایی زمینه ای/گرایش یا دانشی/ مبانی و 
گزینش روشی خاص به تولید نظریه پرداخته، پاسخی متفاوت در حّل مسائل پیشنهاد 

می دهد.
بر این اساس باید دید که آیا عناصر سازندۀ مکتب یعنی مجموعۀ منسجم ونظام وار، 
گرایش، مبانی، روش خاص، تولید نظریه، در اندیشــه فقهی آیت الله مؤسس وجود 

دارد یا خیر؟      

3- تحلیل عناصر سازنده مکتب در اندیشه فقهی آیت الله مؤسس
1-3 مجموعۀ منسجم و نظام وار

اگر انســجام، به ارتباط منطقی اجزا در درون و ســازگاری ساختار در بیرون معنا 
شود، فقه که معارف برآمده از منابع شریعت در استنباط احکام است، انتظار می رود 
به جهت ارتباط درونی با شریعت و ربط موضوعی، حکمی یا روشی، از نظام وارگی 
برخوردار باشــد؛ اما باید اذعان نمود که فقه بســیاری از فقیهان از انسجام درونی یا 
بیرونی در ساختار برخوردار نیست. تاریخ فقه و مطالعه آثار فقهی نشان می دهد که 
گشــودن پیاپی بابی با عنوان مستحدثات در ذیل تمامی ابواب یا پیشنهاد ساختارهای 
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جدید، تالشی در جهت رفع این ناهمگونی بوده است، تالشی که همچنان ادامه دارد 
گاه، )1398(، 53(. فارغ از میزان موفقیت این شــیوه و ساختارهای پیشنهادی در  )آصف آ
رفع عدم انسجام، پرداختن به آن می تواند نشان از جهت گیری فقیه در انسجام بخشی 

به فقه باشد. آیا شیخ عبدالکریم حائری نیز در اندیشه این انسجام بوده است؟
دو رخداد مهم به عنوان زمینه برای شکل گیری این اندیشه که فقهی با درون مایۀ 
موضوعات جدید و ســاختار متفاوت مورد نیاز اســت، در زمانه و زمینۀ زیستی وی 
بروز کرده اســت. نخســت: تجددگرایی و غرب باوری کــه در دورۀ پهلوی اول به 
لحاظ معنوی ـ نظری با کتاب ها، مجالت و روزنامه ها و کارکردی ـ عملی در قالب 
مداخالت حکومتی مانند: کشــف حجاب، لباس متحدالشکل و ... به سرعت و 
شتاب فزون تر از زمان قاجار رواج می یافت )قره گوزلو، )1386(، 65-67؛ محمدی، )1383(، 
28-38( و موجب زایش اســتفتائاتی با موضوعات جدید بــر پایه اقتضائات عصری 
می شد. مانند: پوشیدن لباس فرنگی، کراوات و ُفکل، پوشیدن کفش های جدید در 
موسم حج، استفاده از کارد و چنگال، چرایی پیشرفت صنعتی مغرب زمین، استماع 
رادیو و ... طبیعت این پدیده، بســط حوزۀ موضوعات، احکام و مســائل فقهی بود 
)عابدی، )1390(، 433، 452-454، 485، 495-496، 503(. دوم: نگارش اولین قانون مدنی در 
ایران )فتحی، )1393(، 29؛ بهرامی احمــدی، )1383(، 51؛ مبارکیان، )1377(، 297( که به صورت 
ضمنی فرصت و ســازوکاری برای تبدیل شدن فقه به مجموعه ای هنجاری ـ قانونی 
فراهم می آورد، منوط به آن که فقیهان از این رهگذر، ساختاری روزآمد معرفی نموده 

و حضور فقه در حوزه های اجتماعی را وانگذارند. 
شــیخ در پاسخ به اســتفتائی که به دنبال علت و چرایی رشــد و ترقی اروپا در 
صنعــت با وجود جامعیت قــرآن کریم انجام شــده و این نقیصه را بــه عدم بیان 
علما یــا عمل نکردن مردمان باز می گرداند، ضمن اشــاره به وجود اجتماعیات و 
اقتصادیات در کتاب و ســنت و اذعان به پیشــرفت غربیــان، این عقب ماندگی را 
نــه به عــدم تبیین عالمان بلکه به تنبلی، نبود شــوق و مهمل گــذاردن قوۀ مفکره 
از ســوی مســلمانان ارجاع می دهد )عابدی، )1390(، 454(. اگر این واکنش نســبت 
به بخش نخســت یعنی نظام موضوعی بازگردانده شــود، حکایــت از آن دارد که 
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شــیخ تحریص و ترغیب کتاب و سنت به امور اجتماعی، کسب و تنظیم معاش را 
دست کم در ُبعد نظری در کتاب و سنت مفروٌغ عنه فرض گرفته است. از آنجا که 
این پاسخ با نظر به پیشرفت های دنیای مدرن بوده و همانند برخی دیگر از معاصران 
خود نســبت به محصوالت جدید )مختاری و صادقی، )1376(، 1499/2(، یکســره حکم 
به حرمت نمی دهد، )عابدی، )1390(، 452-453( می توان نگاهی نســبتًا اعتدالی را در 
قبال تغییرات روزآمد در اندیشــۀ شیخ عبدالکریم، شناسایی کرد؛ اما آیا این اندیشه 

در ساختار فقه وی نیز انعکاس یافته است؟
اطالعات ابراز شده ای در آثار شیخ مؤسس در این رابطه وجود ندارد. تألیفات 
او در فقه اســتداللی، تقریرات، رســاله ها، حواشــی و اســتفتائات موجود وی نیز 
ســاختار نوینی را بازتاب نداده اســت )غالمی جلیســه، )1401(، 92-102(؛ تنها واقعه ای 
که در این میان تأمل برانگیز اســت واکنش شیخ عبدالکریم در قبال ارزیابی قانون 
مدنی اســت که پس از مشاهده آن گفته اســت: »اینکه همان فقه ماست، عینًا از 
شرایع ترجمه و به جای »مسئله« از »ماده« استفاده شده است« )فتحی، )1393(، 29-

30( این سخنان چه معنایی دارد؟ آیا او در انتظار مشاهده نظام موضوعات و مسائل 
جدیدی بــوده که توقع می رفته حقوق مدنی انعکاس دهنده آن ها باشــد؟ بنابراین 
شــگفتی خود را از برآورده نشــدن این انتظار با این جمالت بیان کرده است. هر 
کدام از این عوامل که مؤثر بوده باشد، نمی تواند انتظار رویارویی با نظام و ساختار 
موضوعــی متفاوت در حوزۀ افعال مکلفــان را از ذهن و نظر مرجع و فقیهی چون 
محقق حائری نفی کند؛ اما با فرض چنین انتظار و مطالبه ای چرا این اندیشه دنبال 
نشده اســت!؟ محتمل است که احتیاط گرایی ایشان مانع تجدیدنظر طلبی شده یا 
در توان فقه موجود گمان برآورده ســازی نیازها را تصور نموده باشــد؛ گمانی که 
نمایندگاِن موافق تدویِن حقوق مدنی بر اساِس فقه امامیه در مجلِس وقت و فقیهان 
و حقوقدانــان کمیســیون طراحی این قانون، بر آن صحه گــذارده و پس از فراز و 
فرود بســیار، نتیجه تالش های خود را در اختیار وی جهــت تأیید قرار داده بودند 
)بهرامــی، )1383(، 38-48(. به این ترتیب نظام وارۀ جدیدی در اندیشــۀ فقهی محقق 

حائری مشاهده نمی شود.     
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2-3 گرایش
در این نوشتار مراد از گرایش، میل و رغبتی است که فردی به سبب نظام تربیتی یا 
وقایع و رخدادهای زمانه و زمینه زیستی خود به چیزی پیدا می کند. گاهی این نظام 
و رخدادهــا از چنان قّوتی برخوردارند که چه بســا منجر به پیدایی پیش انگاره هایی 
در ذهن، روان و شــخصیت درگیر شــونده یا بیینده گردیده و حتی به صورت پیش 
فرض، مبانی دانشــی وی را نیز تحت تأثیر قرار دهند. در پس زمینه تعّلم و زیســت 
شــیخ عبدالکریم این دو عامل مشاهده می شود. عامل نخست، نظام تعلیمی مبتنی 
بر تشــکیک و نه قطعیت، در مدرسۀ کربال و سپس سامراست که در تحلیل مسائل 
علمی و فقهی به جای »إّنما« از »لعل« آغاز می کند )شــبیری زنجانی، )1389(، 413/3( و 
دوم، بروز اختالف های شــدید میان فقیهان نامی امامیه در باب مشروطیت است که 
پس از دسیســۀ اجانب و انحراف در مشــروطه گرایی، سبب ریخته شدن خون مردم 
و روحانیان بســیاری که به طور قطع تعدادی از ایشــان فقیه و مجتهد مسلم بوده اند، 

می شود )امینی، )1403ق(، 364 ، 378(.
نتیجۀ عامل اول احتیاط گرایی است. تمایلی که پس از شیخ انصاری با پرهیز وی 
از دادِن رسالۀ عملیه و بیان توأم با احتیاط احکام )غالمی جلیسه، )1401(، 90( نوعًا در میان 
شاگردان وی، بخصوص اساتید و پرورش یافتگان مکتب سامراء )فشارکی، )1413ق(، 7؛ 
حســینی تهرانی، )1418ق(، 2/ 95-97( مشاهده می شود. شاهد دیگر بر این موضوع ارجاع 
مقلدی، توســط شیخ عبدالکریم به مناسک حج شــیخ انصاری با حواشی میرزای 
شیرازی است. این مقلد از وی درخواست احکام مربوط به حج را می کند و در پاسخ 
او چنین می گوید: »اما راجع به مناســک حج، چون مناسک مرحوم شیخ - طاب 
ثراه- موافق با احتیاط اســت، با رعایت حواشی میرزا حسن شیرازی اعلی الله مقامه 
الشریف، عمل شود، ان شاءالله مجزی است« )عابدی، )1390(، 150(. این پاسخ که خود 
نشان از احتیاط دارد با نظر به احتیاطی بودن مناسک شیخ و توأم کردن آن با حواشی 

میرزا گواه روشنی بر وجود گرایش به احتیاط در شیخ مؤسس دارد.
نتیجۀ عامل دوم پرهیز وی از ورود آشــکار به مسائل سیاسی است. این واکنش 
در دوران مشــروطیت با اظهار بی طرفی به دو جریان مشــروطیت و ضدمشــروطیت 



108

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 28
پاییز  1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

و عدم مداخله مســتقیم او در مســائل ایران پس از اســتقرار در قم خودنمایی کرده 
اســت. مثل عدم ورود به مسئله تبعید شــهید مدرس، عدم مداخله و اعالم حرمت 
صحبــت و مذاکره در باب قضیه اتفاقیه مربوط به شــیخ محمد تقی بافقی و... این 
واکنش ها با تحلیل های متفاوتی از جمله سیاست زدگی، اعتدال، تدبیر خیرخواهانه و 

مصلحت سنجانه روبرو بوده است )مّکی، )1361(، 288-285/4(.
 

3-3 مبانی
از اصطــالح مبانــی، تعریف دقیقــی در منابع فقهی ارائه نشــده، اما در ادبیات 
فقیهان گاهی به معنای ادله و قواعد )ممقانی، )1316ق(، 310/2؛ خویی، )1422ق(، 457/3( و 
گاهی با نظر به دانش منطق به معنای پیش فرض استعمال شده است )رشتی، )1401ق(، 
107/1؛ ایروانی، )1406ق( 100/1( برای این واژه در منطق دو معنای اصول متعارفه و اصول 
موضوعه مطرح گردیده است. منطق دانان برای هر دانشی مبانی عام یا اصول متعارفه 
و مبانی نســبی یا اصول موضوعه قائل شــده و آن ها را ذیل مبادی تصدیقی تعریف 
نموده اند )عالمه حلی، )1371(، 213-214( در این نوشــتار از مبانی، مصطلح منطقی و از 
این میان، اصول موضوعه مّد نظر اســت. بر اســاس این رویکرد می توان برای دانش 
فقه مبانی عام و نسبی شناسایی نمود. اصول موضوعه یا مبانی نسبی به این معنا است 
که مسائل اثبات شده در برخی دانش ها، به عنوان مسائل مسّلم فقهی در نظر گرفته 
می شوند که ممکن است برخی از آن ها از فقیهی نسبت به فقیه دیگر تغییر پیدا کند.

اگر حســن تکلیف، قبح تکلیف بما الیطاق، نص محــوری، برخورداری تمام 
افعال از حکم شــرعی، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، دسترس ناپذیری مالکات 
احکام برای عقل، بطالن قیاس، ضرورت استکشاف حکم شرعی از طریق حجت و 
غیره از اصول موضوعه دانسته شود، مبانی اختصاصی در اندیشه فقهی محقق حائری 
جهت تصویرســازی از مقدمات تحقق مکتب چه خواهد بود؟ تتبع در آثار ایشــان 
نشان می دهد؛ »یکسان انگاری اعتبار اطمینان با علم از هر طریقی که حاصل شود«، 
)حائــری، )1404ق(، 23(، »مالک دانستن جزم در حکایت گری جملۀ خبریه«، )حائری، 
)1408ق(، 69/1-72(، »داللت امر بر وجــوب عند االطالق«، )حائری، )1408ق(، 74/1(، 
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»پذیرش تداخل اسباب و مسببات و سپس تغییر مبنا به عدم تداخل آن ها«، )حائری، 
)1408ق(، 170/1(، »هماننــد انگاری علل و اوامر تشــریعی با علــل تکوینی« )حائری، 
)1404ق(، 573(، »نفــی مقدمۀ اول از مقدمات حکمت یعنی احراز در مقام بیان بودن 
متکلم«، )حائری، )1408ق(، 234/1(، »عدم داللت اّنما بر حصر و داللت آن بر تأکید«، 
)حائری، )1408ق(، 20/1-209(، »حیثی بودن جعل سلطنت ناس بر اموال و نفی فعلیت آن 
در جمیع حاالت موضوع« )اراکی، )1415ق(، 40/1 و 62(، »نفی ضرر حقیقی در قاعده 
الضرر« )خمینی، )1414ق(، 79(، »اختصاص التعاد به ناسی موضوع«، )حائری، )1404ق(، 
315-317( و ... از مسائلی است که به عنوان مبانی بر اندیشۀ فقهی وی و تابعانش اثر 

گذاشته است. در ذیل به سه نمونه از این مبانی و آثار آن ها اشاره می شود:

3-3-1 همانند انگاری علل و اوامر تشریعی با علل تکوینی
محقق حائری بر این باور اســت که اوامر، اســباب و علل تشریعی، همانند علل 
تکوینی هستند. با این توضیح که مقتضای تأثیر علل تکوینی، حصول معلول مستند 
به آن هاســت. مثاًل آتش بر حصول حرارتی که مســتند به آن است، تأثیر گذاشته و 
این حرارت، محدود به حدود اســتناد اســت. بر اساس این مبنا، مشابه همین تصویر 
برای علل و اوامر شرعی نیز قابل فرض است. به این صورت که مقتضای تأثیر علل 
تشریعی، حصول معلول مستند به آن هاســت. یعنی امر شارع چون علت تشریعی و 
محّرک مکلف به ســمت عمل است، ناگزیر باید معلول و عمل مأتی، مستند به آن 
بوده و اتیان واجب به گونه ای باشد که آن امر مؤثر در حصولش بوده است. این سخن 
در ارتبــاط با حیثیت های دیگر نیز جریــان می یابد. مثاًل چنان که اگر علت تکوینی 
واحد بود، معلوم آن نیز واحد اســت؛ اگر امر واحد تشــریعی به حقیقت وجود تعلق 
گرفت، معلــول آن نیز واحد خواهد بود و اگر اوامر متعدد بود، معلول آن نیز متعدد 

خواهد بود )حائری، )1404ق(، 573؛ خمینی، )1422ق(، 345؛ خمینی، )1420ق(، 178(.
وی از ایــن مبنــا در تبیین عدم تداخل اســباب )حائــری، )1408ق(، 1/ 174؛ خمینی، 
)1420ق(، 178(، اصالة التعّبد، )خمینی، )1422ق(، 345(، فوریت نماز قضا و غیره استفاده 
نموده اســت. در ارتباط با فوریت نماز قضا نگاشــته که مرجع قرار دادن برائت در 
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شــک در فوریت نماز قضا، با اشکال مواجه اســت. با این توضیح که امر متعلق به 
موضوعی خاص، مقید به زمان نیست، اگرچه در ناحیۀ مدلول لفظی، ظهور در فور 
یــا تراخی ندارد، لکن چنان که نمی توان برای اثبات تراخی به اطالق تمســک کرد؛ 
برای نفی فوریت نیز نمی توان به برائت اســتناد جست. زیرا فوریت اگرچه به عنوان 
قید امر لحاظ نگردیده؛ اما از لوازم آن به شــمار می رود. امر، محرک انجام عمل و 
علت تشریعی است؛ از آنجا که علت تکوینی در خارج از معلول خود انفکاک پیدا 
نمی کند، علت تشــریعی نیز در خارج از معلول خود جدایی نخواهد داشت. بر این 
اساس با امری که به نحو مطلق یعنی بدون تحدید مدت، به قضای نماز تعلق گرفته، 
باید معامله علت با عمل خارجی را نمود. این امر حجت بر عبد است به این صورت 
که او نباید با این عذر که اطالق، مقتضی تأخیر یا فوریت عمل مشکوک فیه بوده و 

برائت مقتضی عدم فوریت است؛ آن عمل را به تأخیر اندازد )حائری، )1404ق(، 573(.

3-3-2 نفی احراز در مقام بیان بودن متکلم به عنوان یکی از مقدمات حکمت
محقق حائری مقدمۀ اول - احراز در مقام بیان بودن متکلم نسبت به تمام مراد- از 
مقدمات حکمت را که با تکمیل موارد دیگر به اثبات اطالق منتهی می شــود، انکار 
نموده اســت. وی نسبت ماهیت مهمله به مطلق و مقید را یکسان می داند و با فرض 
اینکه اگر امری صادر شــود، اواًل و بالذات از آن، طبیعت اراده می شــود و سپس به 
جهت اتحاد مطلق و مقید نســبت به طبیعت، هر یک از آن ها باالصاله می تواند مراد 
متکلم باشــد؛ می نگارد: »با نظر به اینکه با صدور امر، طبیعت اراده می شود، اراده 
هر یک از مطلق یا مقید می تواند به آن اضافه گردد؛ چرا که نسبت این دو به طبیعت 
مهمله، یکسان است. بنابراین نیازی نیست که در مقام بیان بودن متکلم احراز شود تا 
با نبود قرینه سخن وی حمل بر اطالق گردد؛ بلکه عدم ذکر قید یا عدم انصراف به 

مقید، کفایت از احراز می کند )حائری، )1408ق(، 234/1(. 
برخی از معاصران این مبنا را فاقد اشــکاالتی دانســته که متوجه دیدگاه مصباح 
کلو أموالکم بینکم بالباطل إال أن  الفقاهه در تبیین اطالق مســتثنا از آیۀ شــریفۀ )التأ
تکون تجارۀ عن تراض( )النساء/29( است. بر اساس این دیدگاه که مبتنی بر احراز در 
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مقام بیان بودن متکلم اســت، آیۀ شریفه در صدد بیان اسباب مشروعه در معامالت 
و تمییز اســباب صحیح از فاســد اســت. در این فرض با شــک در قید زائد نسبت 
به تجارت محّلله، تمســک به اطالق مستثنا مطرح شده اســت )خویی، )بی تا(، 35/1(. 
عمده ترین اشــکال بر این تقریب از این ناحیه اســت که در غالب استثناءها، متکلم 
فقط در مقام بیان حکم مستثنی منه است و ذکر مستثنا به صورت طفیلی و جهت دفع 
توهم اراده عموم مستثنی منه از آن است. بنابراین در آیۀ شریفه، متکلم در مقام نهی 
مؤمنین از تمّلک اموال غیر به اســباب باطل بوده، در صدد بیان اســباب مشروع در 
معامالت نیســت؛ در نتیجه با شک در دخالت جزء یا قید زائد در مستثنا، نمی توان 
به اطالق آن تمســک نمود؛ اما این اشکال با شرط ندانستن احراز در مقام بیان بودن 
متکلم در اخذ به اطالق، با کفایت عدم ذکر قید یا عدم انصراف به مقید، دیگر وارد 

نخواهد بود )منتظری، )1415ق(، 26-25/1(.

یکسان انگاری اطمینان با علم 
در منابع اصولی به بحث از اطمینان پرداخته نشــده است. شیخ انصاری هم که 
به توســعه و انســجام محتوایی دانش اصول توجه نموده، مواجهه مکلف با تکلیف 
را در ســه حالت قطع، ظن و شــک دسته بندی کرده؛ ولی در هیچ قسمتی سخن از 
اطمینــان به میان نیاورده اســت )انصــاری، )1422ق(، 2/1(، اگرچه در بحث خبر واحد، 
اطمینان نسبت به مؤدای آن را سبب حجیت دانسته است )انصاری 1422ق، 174/1( بعد 
از او محقق خراســانی نیز همین رویه را دنبال کرده است )خراســانی، )1425ق(، 257( با 
این وجود برخی از فقیهان، واژه اطمینان را با تنوع در تعبیر از علم، به عادی )حائری، 
)1404ق(، 23( و عرفــی، )اصفهانــی، )1404ق(،  403( یا در یقین )عاملــی، )1419ق(، 9/ 499( 

استعمال نموده اند. 
بررســی منابع حوزه استنباط نشان می دهد که در ارتباط با اعتبار اطمینان سه مبنا 
پدید آمده است: اول. عدم حجیت اطمینان؛ )طباطبایی یزدی، )1419ق(، 190/3؛ مشکینی، 
)1413ق(، 3/ 146-147(. دوم. حجیــت ذاتی اطمینان، )صدر، )1428ق(، 2/ 122( و ســوم. 

حجیت عقالیی اطمینان )حائری، )1404ق(، 23(. 



112

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال هشتم، شماره پیاپی 28
پاییز  1401

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

محقق حائری در تمامی مســائل فقهی که به اطمینان منتهی می شــود، مستند به 
اعتبار آن از طریق عقال، حکم نموده اســت. مانند: حکم به دخول وقت به واسطه 
تحقــق اطمینان )حائری، )1404ق(، 23(. عدم وجوب فحص با تحقق یقین یا اطمینان به 
نبود حاجب در اعضای تیمم،)طباطبایی یزدی، )1419ق(، 2/ 237(، کفایت ثبوت عدالت 
با تحقق اطمینان از هر طریقی که حاصل شــود )حائری، )1404ق(، 529( شاگردان وی 
نیــز به همین صورت عمل کرده اند )حائری یزدی، مرتضی، )1418ق(، 364؛ خمینی، )1421ق(، 

.)517  /3

4-3 نظریه
عنصر اساســی دیگر در پیدایی مکتب، نظریه اســت. این کلمه نگاه همه جانبه 
همراه با تأمل دانســته شده اســت )جمشــیدی، )1385(، 193( که آن را به تصّور نمادین 
از کلیــت نظم یافته تعبیر کرده اند )اســپرینگز، تومــاس، )1377(، 18(. برخی نیز نظریه را 
مفهومی کلی دارای ارکان، شــرایط و احکامی عام دانسته اند که به موضوعی عام و 
معیــن ارتباط دارد؛ به گونه ای که از این مجموعــه نظام قانونی الزام آوری پدید آمده 
و احکام آن، شــامل تمام آنچه به مناط آن موضوع تحقق یابد؛ می شود )درینی، فتحی، 
)1417ق(، 140(. تفســیر منســجم مجموعه ای از موضوعات، قواعد، نصوص، اقوال و 
احکام فقهی بر اساس اجتهاد عام )صدر، )1408ق(، 1/ 396-399( تعریف دیگری از این 

اصطالح است. 
مفهوم کلی، نظام مند و مرتبط با موضوعی عام، قابل تطبیق بر موضوعات جزیی 
مرتبط، مؤلفه های اساسی نظریه را تشکیل می دهد. در فقه اسالمی نظریه های متنوعی 
اصطیاد و ارائه گردیده است )درینی، فتحی، )1417ق(؛ زرقاء، )1425ق(؛ زحیلی، )1414ق((، اگر 
اندیشه ای فقهی از ظرفیت ساخت نظریه برخوردار باشد، حتی اگر یک نظریه تولید 
نماید، مستعد تبدیل به مکتب خواهد بود. آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس حامل چنین 

ویژگی است؟
مطالعه آثار وی نشــان می دهد که محقق حائری گزاره های کلی قابل تأملی در 
حّل مســائل فقهی مطرح نموده که دســت کم برخی از آن ها قابلیت تنظیم به گونه 
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»نظریه« را دارد. در تبیین مبانی به بعضی از این گزاره ها همچون: »همانند انگاری 
علل و اوامر تشــریعی با علل تکوینی«، اشــاره گردید و موارد دیگری مثل: »ارتباط 
نفی ضرر و ضرار در اسالم با وضع قوانین و حریم حکومت دینی« )خمینی، )1414ق(، 
79( و »تأثیــر عقدالقلب و جزم به عنوان مــالک حکایت در خبر و محقق صدق و 

کذب« می توانند از زمره برخی از نظریات اندیشه ایشان به شمار روند. 

ارتباط نفی ضرر و ضرار در اسالم با وضع قوانین و حریم حکومت دینی
مرحوم امام در بدائع الُدرر با عبارت »علی ما ببالی« به دیدگاهی از محقق حائری 
اشاره می نماید که بازخوانی از آنچه در حافظه ایشان از مجلس درس بوده، می باشد. 
این دیدگاه در آثار موجود شــیخ وجود ندارد؛ ولــی گزارش امام زوایایی از نظریه ای 
را در باب قاعده الضرر آشــکار می ســازد که امروزه صورت قوام یافته آن با عنوان 
»احکام سلطانیه« به نام امام خمینی شهرت یافته است؛ اما با نظر به این عبارِت امام، 
بعید نیســت که بتوان ریشه ها و اجزای این نظریه را در اندیشه محقق حائری جست 

)خمینی، )1414ق(، 79(. 1  
در این عبارات دو مســئله به تصویر کشیده شده است: اول اصل نظریه و دوم. 
نتیجه ای که بر آن مترتب شده است. نتیجه که با عبارت »بناء علی هذا یکون الضرر 
و الضرار محمواًل علی الحقیقة« به آن اشــاره شده، مورد نقد مرحوم امام قرار گرفته 
اســت )خمینی، )1414ق(، 79( در این نوشــته تقریب نتیجه یا نقد وارد شده بر آن مورد 

توجه نیست، بلکه آنچه شایان تبیین است، اصل نظریه و مقدمات آن می باشد.
این نظریه دارای مقدماتی است که عبارتند از:

1. قاعدۀ الضرر و ال ضرار مفید نفی ضرر و ضرار در حومۀ ســلطان شــریعت 
است؛

2. عبــارت »بنفی األحکام الضرریة« ظاهر در نفی ضــرر و عبارت »المنع عن 

1 - »ما افاده شیخنا العالمۀ رحمه الله علی ما ببالی من أن نفی الضرر و الضرار إنما هو فی لحاظ التشریع و حومۀ سلطان 
الشریعۀ فمن قلع أسباب تحقق الضرر فی صفحۀ سلطانه بنفی األحکام الضرریۀ و المنع عن إضرار الناس بعضهم بعضا 
و حکم بتدارکه علی فرض تحققه یصح له أن یقول: الضرر فی مملکتی و حوزۀ سلطانی و حمی قدرتی  و هو رحمه 

الله کان یقول: إنه بناء علی هذا یکون نفی الضرر و الضرار محموال علی الحقیقۀ الالحقیقۀ الدعائیۀ«.
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إضرار الناس« ظاهر در نهی ضرار است؛
3. در صورت تحقق ضرر حکم به تدارک آن شده است.

نتیجۀ این مقدمات آن اســت که با عدم تشــریع احکام ضرریــه و منع از اضرار 
مردم به یکدیگر و حکم به تدارک آن در صورت تخلف از منع، می توان مدعی نبود 
ضرر و اضرار به نحو حقیقی در حوزه سلطان و حومۀ قدرت او شد. با نظر به شمول 
قاعــده الضرر به ابواب مختلف و برخورداری این دیدگاه از ویژگی انطباق پذیری بر 

این باب ها، می توان از آن تحت عنوان نظریه یاد کرد.  

تأثیر عقدالقلب در تحقق انشا و جزم به عنوان مالک حکایت در خبر و محقق 
صدق وکذب

در تفاوت میان اخبار و انشا گفته شده است که جمله های خبریه برای حکایت 
مدالیل خود در نفس االمر و ظرف ثبوت آن ها وضع شــده است؛ خواه موطن آن ها 
خارج باشد، مانند: قیام زید یا نفس باشد، مانند: علم زید. در مقابل مستفاد از هیأت 
افعل، حکایت از تحقق طلب در موطن آن نیســت؛ بلکه معنایی است که به قول و 
گفتار ایجاد می شود. به عبارت دیگر در جمله های انشائیه، مدلول های الفاظ به وسیلۀ 
همان الفاظ اعتبار و ایجاد می شــود به نحوی کــه در تحقق آن ها، غیر از قصد وقوع 
مدالیل چیز دیگری مطرح نیست. حال در تحقق مدلول ها، مصداق و فردی حقیقی 
باشــد یا خیر، تأثیری در معنای انشایی ندارد. در حقیقت آنچه نوعًا در ارتباط با انشا 
مشــاهده می شود اینست که انشا، مالزم با مصادیق واقعی مدلول ها است و غالبًا اگر 
فردی اراده ضرب زید را واقعًا کرده باشد، مخاطب را به انجام آن کار بر می انگیزاند 

)حائری، )1408ق(، 70-69/1(.
محقق حائری نســبت به این تبیین اظهار می کنــد که نظری متفاوت دارد به این 
صــورت که مجرد حکایــت الفاظ از معانی در موطن آن هــا، صحت اطالق جملۀ 
خبریــه به آن الفاظ را به دنبال نداشــته و به تبع آن قابلیــت صدق و کذب نمی یابد؛ 
بنابراین برای صحت این اطالق نیاز به مؤونه ای زائد یعنی نســبت تاّمه است تا جمله 

یصّح السکوت گردد.
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شــکی وجود ندارد که نســب در خارج به دو قسم ناقص و تام تقسیم نمی شود؛ 
بلکه نقص و تمام، اعتباری ذهنی است که اگر از نسبت تصورِی ِصرف تحقق یابد، 
ناقص و اگر مشــتمل بر اذعان به وقوع باشــد، تام نامیده می شود. اذعان به وقوع که 
در جمله های خبری اخذ گردیده، علم واقعی به وقوِع نســبت نیست. بدیهی است 
که گاهی خبری را متکلم اظهار می کند در حالی که نسبت به آن شک دارد یا حتی 
گاهی با علم به عدم وقوع، به اعالم خبر می پردازد. بنابراین آنچه از اذعان به وقوع مّد 
نظر است، عقدالقلب نسبت به وقوع، مانند اعتقاد فرد قاطع است. در نتیجه چنان که 
علم با تحقق اسباب آن، در نفس ایجاد می شود، حالت یا صفتی را نفس به نحو علم 
پدیــد می آورد که حکایتگر از خارج باشــد. وقتی که چنین ویژگی در کالم تحقق 
یافت، جمله یصح الســکوت می گردد. زیرا این صفــت به صورت جزمی حکایت 
از تحقق نســبت در خارج کرده و جمله مســتعد اتصاف به صدق و کذب به سبب 
مطابقت یا مخالفت می شود )حائری،  1408ق، 70/1-71( وی از این نظریه در نقد تعریف 
شــیخ از بیع به »إنشــاء تملیک عین بماٍل« بهره برده و با اشاره به تفاوت های انشا و 
خبر، حقیقت بیع در قالب ایجاب و قبول را حاکی از صفت قائم به نفس و رضایت 
به مالکیت مخاطب نسبت به مال خود و مالکیت خود نسبت به مال مخاطب دانسته 
اســت )اراکی، )1415ق(، 23/1-27(. ویژگی مهم تطبیق پذیری بر مباحث متعددی چون 
حقیقت عقود، ایقاعات، تعریف بیع، مبحث کذب، صیغۀ امر و حقیقت انشا و...، 

در این دیدگاه وجود دارد؛ بنابراین می توان از آن تحت عنوان نظریه یاد کرد.
  

روش
روش های متنوعی با نظر به تفاوت ابواب فقهی)عبادات/معامالت(، تمایز رویکرد 
حاکم بر اســتنباط )اخباری/ اصولی( و ویژگی های روش شناختی برخی فقیهان در 
دانش فقه وجود دارد. فارغ از تنوع و تکّثر حاکم بر روش آنان، به شیوه و روشی که 
فقیهان در حوزه استنباط حکم شرعی به کار می گیرند، عنوان عام »اجتهاد« اطالق 
شده اســت. اجتهاد تعبیری اســت که جایگزین واژه »عملیات استنباط« به معنای 
»تعیین اســتداللی حکم شرعی« گردیده اســت. ضرورت استنباط، امری بدیهی و 
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پس از حکم عقل به وجوب امتثال، مطرح شده است. اصولیان اختالف در ضرورت 
عملیات اســتنباط را از قبیل اختالف در بدیهیات شمرده اند )صدر، )1421ق(، 38-37(. 
از این رهگذر مطالعه تنوع در نحوه استنباط و تعیین استدالل، زمینه تأملی فلسفی را 
فراهم ســاخته که روش شناسی اجتهاد نام می گیرد. در ذیل به پاره ای از این روش ها 
اشــاره شده و سپس نســبت آن ها با شــیوه اجتهادی محقق حائری مورد توجه قرار 

می گیرد:

نقل گرایی
از این روش به »نص گرایی« تعبیر شــده و به معنای محوریت نص در کســب 
معرفت دانسته شده است. مراد از نص، اعم از کتاب و سنت است؛ اما به طور معمول 
از این اصطالح، »حدیث« اراده شــده است )صدر، )1421ق(، 10(. نص گرایی جریانی 
فکری اســت که برای دست یابی به معارف دینی، به سنت معصومان: پایبندی نشان 
می دهنــد. این روش در میان امامیه در دو مرحله و با قرائت های متفاوت تحقق یافته 
اســت. مرحله اول آن مربــوط به دورۀ قم متقدم بوده و مرحلــه دوم در دوره متأخر 
میان اخباریان شــایع شده اســت. تفاوت این دو مرحله در هویت نص گرایی نهفته 
است. نص گرایی متقدمان، به معنای روش استنباط معارف دینی از طریق خبر است. 
آنان برای عقل و کتاب اعتبار قائلند؛ اما نص گرایی دورۀ متأخر دســت کم به قرائت 
اخباری، بیش از آن که متمرکز بر روش نقلی باشد، رویکردی اخبارگرایانه با شروط و 
مبانی ویژه یافته است؛ اما همین روش در میان بعضی از اصولیان متأخر به حوزه فهم 

عرفی غلطیده و زوایایی تاریخی و عقالنی به خود گرفته است.
رشد نص گرایی، به دلیل ناظر بودن دانش فقه به نصوص دینی و ضرورت راوی 
بودن فقیه در ســنت فقهی است. اهمیت بیان شــرعی و نقش آن در تحقق معرفت 
فقهی تا آنجا است که سبب تأسیس علوم و قواعد »تلقی« و »نقل« متون دینی شده 
است. افزون بر این، سنت هایی را نیز در فرهنگ علم دینی مانند: »سنت اجازه نقل 
روایــت« پدید آورده که تأکیدکننده جایگاه نص در فهم فقهی شــمرده می شــود. 
شــناخت ویژگی های کالم و قواعد فهم آن، شــناخت نســخ و کتاب های روایی، 
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معرفت نسبت به روایات از نظر سند و متن و نحوه رفع اختالف روایات از مقدمات 
ضروری رسیدن به نص دینی از گذشته تا کنون بوده است )سیستانی، )1437ق(،41-30(. 
در حوزه نص گرایی، فهم عرفی روایات و مداخله ندادن مصطلحات عقل فلسفی به 
میزانی از اهمیت برخوردار اســت که از روش فقیهان اصولی نص گرا به عرف محور 

نیز تعبیر می شود )محقق داماد،)1389(، 81(.
    

تاریخی نگری
بررســی اختالف وضعیــت یک پدیدۀ برخوردار از تحــول، در حد فاصل یک 
زمان تا زمان دیگر، مطالعۀ تاریخی نامیده می شــود )پاکتچــی، )1396(،76(. در تطبیق 
نگاه تاریخی به حوزه فقه، باید میان »ثوابت شــریعت«، »متغیرهای آن« و »فقه در 
مرحله فهم شریعت«، تفکیک قائل شد )معرفت،)1430ق(، 141(. برخی از قضایای فقه 
در مرحله فهم شریعت، با در نظر گرفتن تأثیرپذیری فاعل فهمنده از عوامل معرفتی، 
ممکن اســت با تغییر روبرو شــود. به عبارت دیگر اندیشــه یا مفهوم فقهی از جمله 
موضوعاتی است که می تواند از تفاوت موقعیت برخوردار باشد. ممکن است تحت 
تأثیر عوامل معرفتی و درون علمی یا غیر معرفتی و بیرون علمی )تاریخی، اجتماعی، 
سیاسی(، تغییر پیدا کند و در اثر گذر ایام، از وضعیت اولیه فاصله گرفته، به وضعیت 
ثانویه درآید. به این ترتیب در صورتی می توان تحلیل صحیحی از شــرایط کنونی آن 
اندیشه ارائه داد که پیشینه، علل و روابط تأثیرگذار بر تحول آن در مقایسه با موقعیت 
امروزین تبیین گردد. تاریخی نگری در قالب مدل های متنوعی به انجام می رسد که 
تنها یک نمونه از آن به صورت توالی تغییرات که از آن به بررسی خطی یاد می کنند، 

در میان فقیهان شایع است )پاکتچی، )1392(، 252-238(.

توسعه گرایی
این روش، تفریع فروع و ازدیاد فرض های مختلف پیرامون یک مســئله اســت. 
دانــش فقه، فرض گرا و فرع محور اســت. فرع گرایی در تاریخ فقه اســالمی از دو 
ناحیه ظهور یافته است. اول جریان رأی گرا که به دنبال بیان و حل مسائل نوین بوده 
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و در جدال با حدیث گرایان، شیوه طرح پرسش های جدید را دنبال کرده است. این 
شیوه، منجر به پیدایش سبکی در تعامل علمی شده که از آن به »أرأیت« یاد کرده اند 

)آل کاشف الغطاء، )بی تا(، 44( .
آنان همواره به دنبال بیان عقیده و نظر شــخصی بوده  و آن را به محوریت عقل، 
در ورای روایات نقدپذیر جستجو می کردند که نمی توانست اعتماد به میراث گذشته 
را بازیابی کند یا به موضوعات جدید، پاســخی درخور دهد. آســیب ناشی از حوزۀ 
منع تدوین حدیث، نقل های شــفاهی مشوب به آداب و سنن قومی و ازدیاد وضع و 
تدلیس، به تضعیف پایگاه حدیث گرایان منتهی و موجب رشد شاخه ای از مطالعات 

فقهی با نام فقه تقدیری و فرضی شد )پاکتچی،  )1367(، 600/6(. 
القــای اصول و ترویج فرع ســازی توســط اهل بیت؟مهع؟، انعــکاس فرض های 
رأی گرایان در محیط فقه امامیه و پاسخ امامان اهل بیت؟مهع؟، حضور برخی شاگردان 
مســتبصر که پیش تر از عالمان اهل سنت بوده و آشنایی آنان با روش اهل بیت؟مهع؟ 
)کشی، )1430ق(، 1/ 373( و سفارش امامان به فقیهان اصحاب، جهت حضور در میان 
مردم و ارائه پاســخ در مواجهه با مشکالت شرعی آنان )رازی نجفی، )1420ق(، 677/3-

679 و 682( از زمره عوامل ترویج فرع گرایی در میان فقیهان امامیه است.
استفاده از رویکرد مقایسه ای و بازخوانی فرض های فقه سنی در محیط فقه امامیه، 
فرع گرایی را فربه تر ساخت. شیخ طوسی با بهره گیری از فرض های مطرح در فقه اهل 
ســنت و ارائه پاســخ بر مبنای فقه امامیه، نقش بسیاری در فراگیری این روش داشته 
اســت )مددی، )1394(، 183(. پس از او برخی دیگر از فقیهان، مانند ابن ادریس که در 
پاره ای مســائل افزوده های متعددی بر نگاشته های شیخ طوسی دارد، به تقویت این 
روش مدد رسانید. شهید صدر برخی از اضافات وی بر مسائل شیخ را فروع جدید، 
تنوع در اســتدالل و گسترش اصول شمرده اســت )صدر، )1421ق(، 92-95(. در امتداد 
ایــن روش، آثار فقهــی محقق و عالمه حلی که برخــوردار از رویکردهای متفاوت 
بوده، دیدگاه تجزیه نگر و فرع محور را در مکتب حله نشــان می دهد )صدر، )1421ق(، 
97(. مکتب کربال در دوره متأخر، داعیه دار همین شــیوه بوده است. کتاب »ریاض 
المسائل« در فقه و »هدایة المسترشدین« در اصول، به روشنی فرع نگری توسعه یافته 
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را در مقایسه با نمونه های قرین خود نمایان ساخته است؛ تا آنجا که توسعه فروع را به 
تبحر فقیه در استنباط از نصوص ارجاع داده و بضاعت اندک حدیث گرایان را عامل 
تمرکز بر ظواهر روایات دانسته اند )رازی نجفی، )1420ق(، 687/3-689(. شیخ انصاری در 
»المکاسب« و سید طباطبایی در »العروة الوثقی«، گرایش به تفریع به مکتب نجف 

توسعه داده اند.

تطبیق گرایی
تطبیق، اثبات فردیت یک یا چند نمونه، برای عنوانی کلی است که قابل صدق بر 
کثیرین است. این امر در برابرسازی یا فراگیری چیزی نسبت به دیگری رخ می دهد. 
ماننــد صدق احکام فقهی ای که به صورت قضایای حقیقی، با ابتنای بر موضوعات 
مقدرة الوجود، جعل گردیده و به حمل شایع بر مصادیق خارجی صدق کرده است. 
در انطباق دهی، تفاوتی میان قاعده و مسئله فقهی )بجنوردی، )1419ق(، 319/1( با موضوع 

عام یا خاص وجود ندارد )ایروانی، )1432ق(، 15/1(.
تطبیق در مرحلۀ کیفیت اجرا، مبتنی بر استحضار نسبت به قواعد و نظریه ها بوده 
و به تشــخیص نمونه ها و مصادیق وابسته است. فقیهانی را که بیشتر به جریان قواعد 
و تطبیق مســائل اصولی در حوزه استنباط می اندیشــند، قاعده گرا یا صناعت محور 

می نامند.

استقرایی
اســتقرا از زمره مباحث اســتدالل منطقی اســت. منطق دانان این اصطالح را به 
اســتفاده حکم کلــی از مطالعه جزئیات تعریف کرده )صــدر، )1428ق(، 11( آن را مبنا 
و اســاس تمامی احکام کلی و قواعد دانســته اند؛ چرا که دســتیابی به حکم کلی، 
جز از طریق بررســی جزئیات امکان پذیر نیســت. در یک تقسیم اولیه، استقراء را به 
تام و ناقص تقســیم نموده، اســتقرای تام را مفید یقین و استقرای ناقص را مفید ظن 
معرفی کرده اند )مظفر، )1427ق(، 264-265( استقرای ناقص به دلیل افاده ظن غیر معتبر، 
در میان اصولیان امامی فاقد اعتبار اســت؛ اما اســتقرای تام مورد اســتفاده آنان قرار 
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گرفته و به آن اســتدالل کرده  و بســیاری از آنان در اثبات موضوعات احکام به آن 
تمسک نموده اند )رازی النجفی، )1420ق(، 215/1(. برخی برای اثبات حجیت استصحاب 
از این استدالل بهره برده اند )انصاری، )1422ق(، 3/ 55(. برخی دیگر نیز برای تأیید، رد یا 
تقویت ادله در مواردی مانند: »تعیین مراد از دینار و درهم در زکات«، »قضای صوم 
افطار شده به عدل واحد«، »قاعدۀ عدم تداخل اسباب«، »مانند آب جاری دانستن 
کر«، »عدم وجوب اســتمرار در اعتکاف واجب غیر معین به مجرد آغاز شــدن«، 
»کفایت بینه در تعیین قبله«، »وجوب ستر عورت در طواف«، »قاعدۀ تالزم درک و 
نماء«، »جواز توضی به زیادی آب غسل حائض در آب کثیر« و غیره به آن تمسک 

جسته اند )حسینی شیرازی، )1426ق(، 2/ 344- 348(.

تجمیع ظنون
تجمیــع یا تراکــم ظنون از مفاهیمی اســت که به کارگیری آن از ســید مجاهد 
حکایت شــده )مکارم شــیرازی،)1428ق(، 2/ 369( و در مدرسه شیخ انصاری شیوع یافته 
اســت )انصاری، )1422ق(، 211/1( پس از وی برخی از اصولیان، از این شــیوه در اثبات 
حکم شــرعی به فتاوای متعدد و حجیت اجماع، )نائینی، )1438ق(، 151/3؛ حلی، )بی تا(، 
482/6( و برخی در قالب حســاب احتماالت )سیســتانی، )1414ق(، 131؛ صدر، )1433ق(، 
317/4( بهره برده و در مقابل برخی دیگر به دلیل عدم افاده حجت از چند الحجت، 
با آن مخالفت نموده اند )خویی، )بی تا(، 55/1( مراد از تجمیع ظنون، اتکا به تراکم آن ها 

برای رسیدن به اطمینان یا یقین، در اثبات یک قضیه است. 

استنطاق
اســتنطاق به منزله روش، از ابداعات شــهید صدر در سلسله مباحث تفسیر قرآن 
کریم اســت که در قالــب مرحله اول از مباحث »المدرســة القرآنیة« به آن اشــاره 
شــده است. وی با تفکیک دو گونه از تفسیر ترتیبی و موضوعی از یکدیگر، تفسیر 
موضوعی را به دلیل شــمول تمام مباحث یک موضوع، ســازگارتر با اهداف تفسیر 
دانســته، آن را با برشمردن ویژگی هایی از تفســیر ترتیبی تمایز می بخشد که عبارتند 
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از؛ »ناظر بودن به اقتضائات عصری و تجربۀ انسان«، »ایفای نقش ایجابی در قالب 
عرضۀ موضوعات عصری به قرآن کریم به صورت ســؤال و استنطاق از آن«، »عدم 
اتکای به تفسیر لفظی«، »گذر از تفسیر مدلوالت تفصیلی به درک روابط آن ها برای 

ارائه نظریه« )صدر، )1429ق(، 22-17(.
این شــیوه، با الهــام از آیات قــرآن و روایات اهل بیت؟مهع؟ که دیــن را کامل و 
دربردارندۀ تمامی نیازهای بشــر دانســته ، تحقق یافته و به بیان امام امیرالمؤمنین؟ع؟ 
که قرآن را شــامل همه موضوعات مرتبط با انســان می داند، مســتند گردیده است. 
امام؟ع؟، قرآن را دارای سعۀ و عمقی بی کران می شمارد که پاسخ بسیاری از نیازهای 
بشری را داراست. با این وجود صامت بوده و در صورتی که مطالبۀ نطق از آن گردد 

و مورد استنطاق قرار گیرد، سخن خواهد گفت )أزرقی، )1429ق(، 382(. 
شــهید صدر بر این باور است که دانش فقه مانند تفســیر موضوعی از واقعیات 
حیات انسان، مسائل خود را آغاز و با هدف حّل مشکالت زیست او، حکم عناوینی 
مانند؛ جعاله، مضاربه، مزارعه، مساقات، نکاح و... را با مراجعه به شریعت استنباط 
کرده اســت. این شــیوه، توســعۀ افقی موضوعات فقهی نام می گیرد و برای توسعۀ 
عمودی موضوعات، نیازمند به نظریه پردازی است. فقه در دوره معاصر نیازمند به هر 
دو گونه از توسعه است. توسعه افقی فقه در دروه فقیهان پیشین متناسب با زندگی و 
اقتضائات دوران حیات آنان بوده است. امروزه موضوعات جدیدی رخ نمایان کرده 
که باید به نمونه های پیشین افزوده گردد، در عین حال به لحاظ عمودی نیز اکتشاف 

موضوعی، صورت پذیرد )صدر، )1429ق(،26-24(.
اگرچه روش های یاد شده در تباین با یکدیگرند؛ اما مانعةالجمع نیستند. اجتهاد 
فقیهانه به منزلۀ روش عام از ســعه و ظرفیتی برخوردار اســت که می تواند روش های 
متعددی را در درون خود به خدمت گرفته و نتیجه آن را در عملیات اســتنباط مورد 
بهره برداری قرار دهد. بنابراین ممکن است فقیهی یک روش از موارد فوق را اختیار 
کرده و فقیهی دیگر تنوعی از آن ها را برگزیده باشــد. آنچه در این راستا شایان توجه 
اســت طبقه بندی و نسبت فقیهان به نحله ها و گروه هایی است که در پس مطالعات 
روش شــناختی شــکل می گیرند؛ به این معنا که چه فقیهانی نص گرا، قاعده محور، 
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تاریخ گرا یا توســعه گرایند؟ بی تردید روش یا روش های غالب در اســتنباط می تواند 
وابســتگی فقیهی را به یکی از گروه ها مشخص ســازد. بر این اساس سؤال مهم آن 
است که اجتهاد شیخ عبدالکریم حائری مبتنی بر چه روش یا روش هایی بوده و وی 

را می توان در زمرۀ کدام یک از گروه ها قرار داد؟
محقق حائری از وابستگان فکری مکتب نجف و سامرا است. بسیاری از فقیهان 
مکتب نجف قاعده گرا و صناعت محورند. شیخ انصاری، آخوند خراسانی و از میان 
معاصــران محقق خویی در این حوزه شــهره اند. آنان در ســرآغاز مباحث اصولی و 
فقهی خود به تأســیس اصل می اندیشــند )انصاری، )1422ق(، 1/ 63، 368، 485؛ خراسانی، 
)1425ق(، 125؛ خویــی، )1422ق(، 293/2( و در تحلیــل یــا تبیین مســائل به قواعد رجوع 
می کنند )خوئی، )بی تا(، 120/5(. آنچه را که در اصول یافته اند، در فقه جاری می سازند 
و در جریان قواعد، حتی اگر به نتیجه ای نامأنوس و مخالف با دیدگاه مشهور منتهی 
شود، اغماض نمی کنند )همان، 126/1(. سامرائیان فّن گرا و صناعتی هستند. به تطبیق 
قواعد می اندیشند؛ اما در توسعه گرایی و فرع سازی نیز سر آمدند. در کنار تمامی این 
ویژگی ها، نص مداری بر پایۀ عقالنیــت عرفی در فهم روایات و موضوعات احکام 

از زمرۀ شاخصه های دیگر این جریان به شمار می رود )حائری، )1404ق(، 21، 28، 647(.
فقیه مؤســس علم آموز هر دو مکتب اســت. کتاب ُدررالفوائــد او در جلد اول 
انعکاس دهندۀ افکار استادش سیدمحمد فشارکی از برجستگان سامرایی است و در 
جلد دوم آثار فکری آخوند خراســانی نمایان است که بر مسند استادی نجف تکیه 
زنده است )رئیس زاده، )1375(، 482/12(. در جای جای این اثر رّد پای شیخ انصاری نیز 
مشهود است بلکه باید محقق حائری را یکی از مقّرران نامی اندیشۀ شیخ تلقی نمود 
کــه آرای وی را پــس از تتبع در آثارش عصاره گیری نمــوده و نتیجۀ نهایی حاصل 
از کلمات پراکندۀ شــیخ انصاری را در کتــاب اصولی خود بازتاب می دهد )حائری، 
)1408ق(، 171/1( تتبع آثار شــیخ مؤسس نشــان می دهد که در عین اشراف به مبانی و 
دامنۀ مســائل اصولی و فقهی، در تالش است تا جامع بین روش های اساتیدی باشد 
که از آن ها فقاهت را آموخته است؛ بنابراین به گونه ای اعتدالی میان صناعت محوری 
و نص گرایی جمع می کند، یعنی هم بر پایۀ تأسیس اصل مباحث خود را پیش می برد 
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و بر اجرای فنون و قواعد اصرار می ورزد )حائری، )1404ق( 100/1و 19-20( و هم در عین 
تفریع مســائل از توجه به انظار عرف و فهم عرفی روایات جدا نمی شود )حائری، 69، 
95، 121، 158(. با این وجود او برخالف مشــاهیر نجف، در برابر شهرت خاضع است 

و نسبت به آن پایبندی نشان می دهد آن را جابر و کاسر می انگارد )حائری، 23، 146(.

تأثیر اندیشۀ فقهی شیخ مؤسس بر قم متأخر
از لوازم توســعه و فراگیری اندیشه، وجود منابع مکتوب و شخصیت هایی است 
که تابع آن هســتند. به گســترش، بازتولید و رونق آن در میان اندیشوران مدد رسانده 
از آثار و نتایج آن دفاع می کنند. اندیشــۀ فقهی محقق حائری از دو عامل یاد شــده 
بهره مند اســت. هم آثار مکتوب از آن وجود دارد و هم ناظران و شــاگردانی که در 
طبقه بعد تفکرات اســتاد خود را به نسل های پسین انتقال داده اند. محقق بروجردی 
کــه از تأثیرگذاران بالمنازع قم متأخر در بازخوانی فقه قدما، مروج رویکرد مقارنه ای 
در فقه، حدیث پژوه متعمق و احیاگر متون کهن فقهی و حدیثی است به عنوان ناظری 
بر فقــه آیت الله حائری در مباحــث خود از وی با تعابیری چــون؛ »بعض االجال و 
بعض االعاظم« یاد کرده و به دفعات آرای فقهی او را مطرح ســاخته است )بروجردی، 
)1426ق(، 162/5، 174، 195؛ 92/6و128(. اعتنای آیت الله بروجردی به افکار و اندیشه های 
فقهی محقق حائری از آنجا که با تکرار همراه اســت، گواهی بر ظرفیت این اندیشه 
در تقویت و نضج فقه حوزه قم در دوره باز تأســیس آن است. شاگردان وی که در 
نسل بعد، از مراجع تقلید به شمار می روند؛ مانند: آیات خمینی، گلپایگانی، اراکی، 
حائری، خوانساری، محقق داماد و... نیز بهرۀ وافری در انتقال تفکرات استاد خویش 
داشته اند. آثار قلمی این شاگردان مملو از بازخوانی مبانی و دیدگاه های محقق حائری 
در حــوزه اصول )خمینی )1381(، 96(؛ فقه )اراکی، )1414ق(، 273؛ خمینی، )بی تا( 219؛ حائری، 
مرتضی، )1420ق(، 234(؛ قواعد فقه )آملی، میرزاهاشــم، )1395(، 3/ 586( اســت به نحوی که 
آن ها را به دورۀ بعد منتقل ســاخته اند )خمینی، ســیدمصطفی، )1418ق(، 41، 70، 159، 167(؛ 
فاضل لنکرانی، )1408ق(، 94، 131، 207(؛ شــبیری زنجانی )1419ق(، 4712( و دیگران نیز 
در آثار خود به امتداد وجود علمی شــیخ مؤسس مدد رسانده اند. جریان این اندیشه 
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و آثار پر برکت آن در احیای قم و اعتالبخشــی به این حوزه کهن زمینه ســاز پیدایی 
فضایی پرتکاپو در حوزه علوم اســالمی گردیده که دست کم در کنار مدرسه فقهی 
آیت الله بروجردی و شکل گیری انقالب اسالمی ایران، محصولی بدیع و شگرف با 

نام »مکتب قم متأخر« را پدید آورده است.

نتیجه گیری
محقق حائری اســتادی کم نظیر در انعکاس افکاِر نام آوراِن فقه امامیه در دوران 
متأخر است. او اساتیدی را به خود دیده که هر کدام از آن ها از زمرۀ اساطین اصولی 
و فقهی معاصرند. به جهت اصالت، عمق و مبادی تغذیه اندیشۀ فقهی آیت الله شیخ 
عبدالکریم حائری، استعداد مکتب سازی در آن وجود دارد. این اندیشه، اگرچه در 
نظام وارگی تابع فقه رایج است؛ اما از مبانی بدیع بهره می برد. »همانند انگاری علل و 
اوامر تشریعی با علل تکوینی«، »نفی احراز در مقام بیان بودن متکلم به عنوان یکی از 
مقدمات حکمت« و »یکسان انگاری اطمینان با علم از هر طریقی که حاصل شود«، 
بخشی از این مبانی است. وی با تلفیقی از روش های فقیهان متأخر نگاهی اعتدالی 
در قاعده گروی، توســعه گرایی و نص محوری دارد. بر این پایه از فقه شیخ مؤسس 
می توان نظریاتی را بازخوانی کرد که در حّل پاره ای از مســائل فقه معاصر ســودمند 
واقع می شوند. »ارتباط نفی ضرر و ضرار در اسالم با وضع قوانین و حریم حکومت 
دینی«، »تأثیــر عقدالقلب و جزم به عنوان مالک حکایت در خبر و محقق صدق و 
کذب« از جمله این نظریات به شــمار می روند. اگرچه تطبیق تمامی عناصر سازنده 
»مکتب« بر اندیشه فقهی محقق حائری با برخی دشواری ها همراه است؛ اما استعداد 

مکتب سازی در آن قابل انکار نیست. 

منابع
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