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   منتشر شد. »ادب تحول« چند روز قبل، بیانیه ای از اینجانب با عنوان 

جدید در حوزه است، مورد نقد قرار  در ضمِن آن بیانیه، طرح خایص که بنابر اجرای آن در سال تحصییل  

م حوزه و   البته بر حفظ حرمت ارائه دهندگان طرح،  گرفت.   شورای عایل حوزه های علمیه، مدیریت محتر

تاکیدشد. چنان که    موافقان  باقر صدر به جای  آن  از شهید بزرگوار سید محمد  ثالثه  بر جایگزینی حلقه 

ی    – کفایة االصول   )به عنوان    نقدی وارد و بر زمان کوتاه تالیف این کتاب  – هر چند به عنوان بدل تخیتر

 شد.  انگشت حساسیت گذاشته  یک اماره و  نه دلیل(

ین نقد ها بر قسمت اختر آن بود. ناقدان به دو  بیش  . موافقان بیانیه ، نقد هایی وارد شد موافقت  جدا از   تر

 گروه تقسیم شدند : 

اگویی به دلیل   .1 اگویی گذاشتند . گرچه بسیار محدود بودند لکن جنس ناسی تعداد معدودی بنا را بر ناسی

زشنر آشکاری که دارد، پررنگ جلوه میکند . این جانب گالیه از برخی بزرگ ترهای این گروه دارم که  

ابتدا  این که گفته شود:   یی ترین مسائل اخالقر را در نقد دیگران مراعات نیم کنند؟! چرا  به راسنر 

»فالیی )از بزرگان و پیشکسوتان حوزه، که حق استادی بر بسیاری از حوزویان دارد( انگشت کوچک 

یع دارد؟! یک انسان حق دارد کیس را بزرگ بشمارد لکن نه به قیمت   فالیی نیم شود« چه مجوز سر

...جوان تری یم گوید: ناخن گرفته فالیی بر فالیی ارزش  نقیص دیگران . وقنر بزرگ تری این را یم گوید ت

ی دارد!   بیشتر

امواج ضالل    ما این جا است که باید به فکر تحول در اخالق برخی حوزویان هم بود! البته از این گفته  

استفاده نکنند و اخالق حوزه را در کما جلوه دهند. الحمد هلل اساتید، فضال و طالیی که اخالق را مراعات  

ی کم نیستند .   یم کنند، نتر

از این گروه   رخی باز  حلقات قابل نقد دانستند، گر چه    جمیع قابل اعتنا بیان ما را عمدتا نسبت به  .2

 رفت.  انتظار انصاف بیشتری می 



 –آن هم از شخصیت استثنایی چون آقای صدر    –عمده نقدها این بود که کوتایه زمان تالیف یک کتاب  

ان  دلییل بر نقص آن نیست. حلقات کتاب خویی است . برخی از شاگردان شهید صدر گفته اند: جناب ایش

ساعت به تالیف این کتاب یم پرداخت . حلقات حاوی نظرهای بعد از کفایة االصول است و بر  16روزی  

کفایه اولویت دارد . برخی هم اینجانب را مخالف تحول قلمداد کردند. در نهایت برخی استدالل ما را برای  

ت دانستند. و بیان ما را در این پی کردهدریس نشدن این کتاب، استدالیل سست قلمداد   وند مایه حتر

 ور یم شوم: آدر پاسخ به نقدهای فوق نکایر را یاد 

وریر آن را توجیه نکند، بسیار ناپسند است، لکن در مجال  به اثبات  یی شک از خود   .1 ی تا ضی گفتر

حاضی ناچارم این نکته را یادآور شوم که حقتر بیش از یس سال است به طور نهادینه و رسیم، کوشا 

در موضوعات جدید و  در امر پژوهش هستم و حاصل آن بیش از صد مقاله، و بیش از ده کتاب  

ش با رعایت هنجارهایی موفق است که ییک از آن ها »تولید اثر در  یک پژوه  غتر آن بوده است. 

بستر زمان« است. به این معنا که نویسنده فکری را ترسیم کند، آن را به بحث بگذارد، دائم در  

 .  به رشته تالیف در آورد  آرام اطراف آن فکر کند، سپس

ی به خود اختصاص دهد )البته به طور مع ؛ بر این  قول( اثر پخته تر خواهد بود تالیف هر چه زمان بیشتر

ساعت به تالیف این کتاب یم پرداخت هر کس دسنر  16بنیان این که گفته شود: جناب شهید صدر هر روز  

 بر تالیف فنی داشته باشد یم داند که این گفته ذیم است در قالب مدح!  

اینکه توجه  را    ناقدان برخی    قابل  نقد خود  »تالیف در بستر زمان« را متوجه شوند،  این که معنای  بدون 

 متوجه سخن ما کرده اند. 

میدانم    کمک درسی  و  قابل استفاده  کتابیلقات را  حنگارنده بنا بر نقد محتوایی حلقات نداشتم .   .2

ن از گروه  نیم پذیرم! ویل جهت اطالع ناقدا  به جای کفایه   طرح آنرا به عنوان کتاب دریسهر چند  

 تالیف اثر    دم دوم توجه ایشان را به همان سه مبحث اول حلقات جلب یم کنم تامتوجه ع
ی

گ ستر

   بشوند!  – هر چند از جناب ایشان  –در وقت کوتاه 

یع«   • کة الستنباط الحکم الشر ( تعریف یم  13)ص  ایشان علم اصول را به » العلم بالعناض المشتر

ک چیست ؟ در کالم ایشان به برخی از عناض غتر   کند. از ایشان باید پرسید منظور از عناض مشتر



غتر   عناض  ضابطه  نه  و  بیان گردیده  ک  عناض مشتر ضابطه  نه  لکن  است  اشاره شده  ک  مشتر

ه علم اصول، به صدد تعریف علم اصول پرداخته اند؟  مشتر   ک . جناب صدر با کدام نگاه به گستر

آیا کسایی که مثل محقق عراقر دانش رجال را از علم اصول یم د انند، تا دیگرایی که آن را خارج فرض یم  

از علم اصول داشته باشند؟!  فه فقه مطرح  مباحنی که امروزه باعنوان فلس  کنند، یم توانند یک تعریف 

آن، بسیاری از مباحث مربوط است و جنس آنها اصویل است چون گفتگو از عرف و کارکردهای غتر سندی  

یعت ، شئون معصوم در نصوص صادر،   ه سر به روش شنایس اجتهاد )که ماهیت کامال اصویل دارد( ، گستر

با چه بیان »ع ی مقاصد در استنباط در غتر کارکرد سندی آن  ک در  نقش نصوص مبتر لم به عناض مشتر

یع  است؟   « استنباط جعل سر

اگو و توجیه گرایی به هر قیمت توجیه کننده مطالنی را در دفاع از عبارت  البته   یم دانم که باز ناقدایی ناسی

 است . ن خواهند گفت. لکن بحث در رعایت عدل و انصاف اایش

ی   • با عنوان »موضوع علم االصول« به تعیتر ایشان  این علم یم پردازد بحث دوم  و »ادله    موضوع 

ک در استدالل فقیه« را موضوع علم اصول میداند )ص   ( و این در حایل است که بسیاری 14مشتر

ا دلیل« است. از مثال های فوق یم توانید   از مباحث جنسا اصویل بر محور ادله نیست بلکه »پتر

 مقصود را در یابید . 

یع و تبحث سوم   • قسیمات آن پرداخته است . ایشان ظاهرا ناموجه ترجیح ایشان به تقسیم حکم سر

به   ، سپس  است  اصول فقه  از مهمات مباحث آغازین  از قضا  نکند که  تعریف  داده »حکم« را 

یع اشاره کند . تقسیم حکم به وضیع و تکلیفی و به ظاهری و واقیع از   تقسییم ناقص از حکم سر

و این در حایل است    (17ن هم دارند. )از ص  تقسیمات کلیشه ای مباحث اصول فقه است که ایشا

  / که تقسیم حکم به االیه و غتر االیه / االیه به اویل و ثانوی/ غتر االیه به قضایی ، حکویم و والیی

ارشادی  از به تعبدی محض و غتر آن    / تقسیم آن به مولوی محض و ارشادی محض و مولوی 

ی مجال یم رفت . گویا زمان کوتاه  از جناب اپدیده هایی است که انتظار ورود به آن   یشان در همتر

 ورود داشته باشند. و دارای ادبیات تولید شده  اجازه نداده که ایشان جز به ساحت های متداول 

تعویض  حاال  بر  بنا  این مباحث جدید  ،  است   کتاب های درسی   از  تعدادی  که  از  سپس   .دیده شودبخیسر 

ورت منصفانه  ی به در مورد ضی  . گرددآن ها داوری پرداختر



د، پس چه زمان باید   ین  انیم توان گفت: طالب این مباحث را نبینند ، استاد هم که در جریان قرار نیم گتر

نبود برخی از  این مباحث در کفایة االصول هم مجوز نبود آن ها    ؟! گونه مسائل به صحن گفتگو وارد شود 

   ؟! و مطرح نشدن آن ها نیست

یع را حقیقیه و خارجیه میداند )ص • ( و این در حایل است که مثل محقق عراقر  41ایشان قضایای سر

یع را خارجیه میداند حال اگر بنا بر اشاره به    -به حق  – ایة آرای جدید پس از کفهمه قضایای سر

ی هاالصول در خلق حلقات بود ، اشاره به نظر محقق عراقر از اولویت های بحث بوده است که ختی

ی دو اصطالح قضایای حقیقیه   م نیست. ضمن این که آمیخت ناصحییح بتر از آن در این کتاب محتر

ور یم نمود.   در منطق و در اصول فقه صورت گرفته که یادکرد از آن هم ضی

حث اول کتاب ایشان بودکه طبیعتا مال اتفاقر انتخاب گردید ناظر به سه مبحث از مباآن چه بیان شد و کا

ی وضعیت حاکم است .   بر ادامه کتاب همتر

ی مورد   یم است و مطالعه آن به ویژه در کنار یک کتاب دریس نتر البته کتاب ، کتایی قابل استفاده و محتر

 توصیه ماست . 

، کتاب دریس اعالم شود  و     شود ها هزار ساعت در اطراف آن وقت گذاشته   صد لکن وقنر بنا است کتایی

این پیشنهاد    البته مخاطبان مورد آن گرفته شود .    باید در جمیع نقد و برریس ، سپس تصمیم مقتضی در

   صاحبان تامل و انصاف هستند و کار با دیگران نداریم. 

معرقی شده ام! به این فرد یا افراد باید  ن جانب به عنوان مخالف تحول  ایدر نقد برخی مخاطبان،  .3

گفت: آیا مخالفت با یک طرح به معنای مخالفت با تحول است! در جواب این نقد از کالیم از  

 ( کمک یم جویم که وقنر به کفر و زندقه متهم شد، گفت:  دیگری بوعیل سینا )یا 

 در دهر ییک چو من و آن هم کافر  

 در همه دهر یک مسلمان نبود! پس 

یف حلقات    –چنانچه به هر دلیل مسئوالن امر بر اجرای طرح مزبور    البته .4 از جمله انتخاب کتاب سر

دازند. اختالف نظری  اضار داشتند، طالب بدون دغدغه    –در کنار کفایة االصول   به تحصیل بتر

 الن امر شود. اساتید نباید مایه سسنر و شقاق در صحن عمل پس از تصمیم مسئو 



 انشاهللا تعایل اینجانب در فرصت مناسب دیگری، طرح مورد نظر خود را بیان خواهم کرد .  .5

م . استادی یدر پایان این نوشته باید تاکید کنم که افرادی چون حقتر س تا پا ارادت به مثل شهیدصدر هست

ییک و شاگردی را هر گونه معنا کنیم ایشان استاد ما و ما شاگردان  ی ایشان هستیم. هر چند توفیق حضور فتر

 در درس ایشان را نداشته ایم . 

، حضوری داشته باشد و از ایشان استفاده نکرده  امروزه کیس نیست که در ساحت های ورود علیم ایشان 

افتخار نکند لکن این سخنان به معنای نفی و رد وجود برخی نقدها و مالحظات بر کار باشد و براین استفاده  

 ایشان نیست. 

اگویی ها ندارم   را  اینجانب بنای مجدد به پاسخ نقدهای احتمایل یا عکس العمل نشان دادن در مقابل ناسی

. 
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