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ادلهی علم اصول از منظر امام خمینی
(روشهای کلی اجتهاد در علم اصول)

1

*

مصطفی همدانی
چکیده

علم اصول ،دانش مطالعه ادلهی فقه است و قوانین استنباط در فقه را ارائه میدهد؛ اما پرسشی مهم
دربارهی روششناسی دانش اصول وجود دارد که :ادلهی خود علم اصول چیست و علم اصول خود بر اساس
چه قواعدی استدالل میکند؟ پاسخ به این پرسش ،مبانی تولید و توسعه و پاالیش و نقد و ارزیابی در دانش
اصول را تبیین میکند و بر اساس این ضرورت ،پژوههی فرارو به استقرا در آثار و آراء اصولی حضرت امام
خمینی پرداخته است تا ادلهی علم اصول را در یک مطالعهی موردی از منظر ایشان کشف کند .تحقیق
حاضر پس از تجمیع قواعد استدالل ایشان در تک تک مسائل علم اصول ،به تعیین الگوهای مشترک در
این موارد که مقتضای روش استقرار است پرداخته و در نتیجه به الگویی کلی از روشهای استدالل اصولی
دست یافته است .این الگو شامل نه دلیل است :تحلیل لغوی که عبارت است از تحلیل تبادری؛ تحلیل عرفی
که یا به صورت تحلیل عقالئی (سیرۀ عقالئیّه) است و یا اطالقگیری و یا تحلیل عملکرد موالی عرفیّه؛
ارت کازات فطری که نیازمند استدالل نظری نیست و خود دلیل است؛ دلیل عقلی که همان اقامۀ برهان به
روش عقل فلسفی است؛ دلیل نقلی که شامل روایات معصومان است؛ دلیل ترکیبی که خود بر دو قسم
است :دلیل عقلی – نقلی و دلیل عقلی  -لفظی .پژوهه فرارو عالوه بر استخراج این الگوی استقرائی ،در هر
مورد از تبیین چیستی هر یک از ادلّه و ابعاد آنها و مباحث آسیبشناختی پیرامون آنها نیز دریغ نکرده است.
کلیدواژهها :امام خمینی ،علم اصول ،روششناسی اصول ،ادله علم اصول.
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 -1مقدمه
علم اصول استنباط از دانشهای اساسی در اجتهاد صحیح از کتاب و سنت که همان فهم روشمند
است محسوب میشود و توانایی فقیه در استنباط که طبق روایات اهل بیت (علیهمالسالم) عبارت است از
تفریع فروع بر اصول(ابن ادریس حلی575 ،3 ،1410 ،؛ حر عاملی ،)62 ،27 ،1409 ،تا حد بسیار زیادی
منوط به تسلط وی بر این دانش است .شیخ طوسی در اهمیت این دانش معتقد است کسی که علم اصول
را نداند ،توانایی اجتهاد ندارد؛ زیرا هیچ فرع فقهیای بدون روش اصولی قابل استنباط نیست( .شیخ طوسی،
)4 ،1 ،1417
یکی از مباحث نوظهور در باب تفکر اصولی« ،فلسفهی اصول» است .فلسفۀ هر علم عبارت است
از تأ مالتی از بیرون دربارۀ آن علم .تحلیل بیرونی در برابر تحلیل درونی قرار دارد که همان مسائل و
مباحث آن علم است که در قالب موضوع و محمول بررسی میشوند؛ اما در تحلیل بیرونی ،مباحث و مسائل
آن علم ،خود به عنوان یک پدیده مورد بررسی قرار میگیرند .مطالعهی بیرونی یک علم ،چهار حوزهی
مختلف دارد :تاریخ علم ،مبادی علم ،روششناسی علم ،تعامل علم با سایر علوم (هادوی تهرانی،1384 ،
 )55در مباحث مربوط به روششناسی علم اصول ،یک سؤال اساسی به این شرح وجود دارد که :استدالل
اصولی ،از چه ادلهای بهره میبرد؟ آری ،علم اصول ،خود دلیل فقه است و روش استدالل فقهی را یاد می-
دهد (حسن بنزین الدین ،بیتا28 ،؛ بهبهانی .)336 ،1415 ،اما پرسش اینجا است که گونههای استدالل و
ادلهی خود علم اصول چیست؟ بدین سان این پرسش در مباحث فلسفهی اصول و تحلیلهای فرااصولی
با ماهیت روششناختی جای میگیرد.
برخی معتقدند روش علم اصول ،عقلی ،نقلی و عرفی است یعنی گاهی از ادلۀ عقلی بهره میبرد و
گاهی از ادلۀ نقلی و گاهی عرفی (هادوی تهرانی)65 ،1384 ،؛ اما این ادعا ،خیلی کلی است و نیازمند
تحلیلهای فرااصولی با کمک استقرا در روش اصولیان است تا موارد جزئیتر به دست آید .مرحوم امام
خمینی معتقدند علم اصول ،هم از قرآن و حدیث بهره میبرد و هم از ارتکازات عقالئی که همان عرفیات
است سود میجوید و هم در برخی مباحث از روش عقلی استفاده میکند و در این میان ،بیشترین سهم از
آنِ ادله قرآنی ،روایی و ارتکازات فطری عقالئی است و پس از آن روش عقلی قرار دارد (امام خمینی،
 )570 ،3 ،1423این نگاه کلی نیز ناکافی است و الزم است ادلۀ علم اصول با تفصیل بیشتر مطالعه شوند تا
ابعاد آن ها به شکل جزئی کشف شود .این پرسش ،موضوع این پژوهه است که با استقرا در مباحث اصولی
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مرحوم امام ،سعی میکند الگوهای کلی روشی در استدالل اصولی از منظر ایشان را کشف کند .این پژوهه
حاصل استقراء در آثار اصولی ایشان و سپس مقولهبندی نتایج و دستهبندی آنها در چند عنوان کلی است.
در این بحث مهم پیشینهای به دست نیامد جز سه مورد:
 .1بیانی از عالمه حلی که در اوایل کتاب شریف «تهذیبالوصول» که علم اصول را متکفل تبیین
ادلۀ فقه میداند و سپس دلیل در علم اصول را از نظر لغوی و نیز تقسیم به لمی و انی و سمعی و عقلی و
ترکیبی بررسی میکند (عالمه حلی.)84 ،1 ،1425 ،
اما همانطور که مالحظه میشود ،این تقسیم بسیار کلی است.
 .2منابع و ادلهی علم اصول :این کتاب را جناب آقای سیفاهلل صرامی نوشته است .ایشان منابع
اصول فقه را دو دسته نموده است :عقلی نقلی .منابع نقلی ،کتاب و سنت است و ادلۀ راه برنده به منبع قرآن
عترت عبارتاند از :ظواهر الفاظ و بیان اهل بیت و ادله راه برنده به سنت عبارتاند از چهار دلیل :خبر واحد
و اجماع که دلیل نقلی راه برنده به سنت هستند و سیره که سیره یا عقالئیه است و یا متشرعه .و هر دو
دلیل عقلی راهبرنده به سنت هستند .در این زمینه نیز مباحثی دربارهی دلیلیت این موارد را به بحث
نشستهاند .ایشان معتقدند ادله راه برنده به منابع عقلی معنای محصلی ندارد و لذا در این بخش دلیلی وجود
ندارد (صرامی.)246 – 251 ،1393 ،
این تالیف ارزشمند دارای دو اشکال مهم است:
اول :این تحقیق در واقع بازخوانی و بازتولید مباحث علم اصول است و در نتیجه برونداد آن نیز بحثی
روششناختی در علم اصول با عنوان ادلهی علم اصول نیست بلکه بحثی اصولی با عنوان ادلهی علم فقه
است که البته به جهت اشتراک زیاد ادلهی فقه و ادلۀ اصول ،مستقل به نظر رسیده است .لذا دلیل نقلی را
منحصر در کتاب و سنت کرده اند و حال آنکه علم اصول از برخی ادلۀ نقلی غیرشرعی چون اقوال ادیبان
نیز بهره میبرد .همچنین در بخش دوم تنها «منابع عقلی» را معرفی کرده و مدعی شدهاند دلیل عقلی
دارای معنای محصلی نیست! در حالی که عقل به عنوان یک منبع دارای دلیلهای خاص خود است که
البته آن ادله را هم خود عقل تبیین میکند و توضیح میدهد و لذا علم منطق به عنوان ابزار تفکر فلسفی
همواره بر استداللهای عقل نظارت میکند.
دوم :ایشان بر محور کتاب کفایه االصول تحقیق کرده (صرامی )19 – 78 ،1393 ،و تصریح کردهاند
که بنایشان در استقرا در این کتاب است اما در ادامه در پی مدلی برای تدوین منابع و ادله شدهاند تا طبق
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آن دادهها را طبقهبندی کنند و در این راستا از تقسیم عقلی – نقلی استفاده کردهاند (صرامی- 80 ،1393 ،
 .)78این رهیافت دارای یک اشکال روششناختی اساسی است و آن این است که در روش استقرائی،
الگوها به شکل دادهبنیاد کشف میشوند نه از پیش بر دادهها تحمیل شوند؛ یعنی همانطور که مقاله فرارو
عمل کرده است ،با بررسی دادهها و مضامین و درونمایههای آنها کلیات و مشترکات آنها کشف میشود و
بعد طبق همین اشتراکات دستهبندی میشوند تا نتیجه به شکل یک الگوی استقرائی کشف شود.
 .3کوته نوشتی از جیزانی از معاصران اهل سنت که بحثی بسیار کوتاه در چند سطر در این زمینه با
عنوان «مصادر أصول الفقه» در ابتدای کتاب خود گنجانده و نوشته است :والمقصود بمصادر أصول الفقه،
األدلۀ واألصول التی بُنیت علیها قواعده ،وهی :استقراء نصوص الکتاب والسنه الصحیحه ،اآلثار المرویه عن
الصحابه والتابعین ،إجماع السلف الصالح ،قواعد اللغۀ العربیۀ وشواهدها المنقولۀ عن العرب ،الفطره السویه
والعقل السلیم ،اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعیه (الجیزانی.)23 ،1427 ،
چیزانی نیز اوالً بیش از این چند سطر بحث نکرده و ثانیاً ،در این موارد نیز سخنی از مهمترین دلیل
علم اصول یعنی تحلیلهای عرفی – عقالئی و ابعاد آن ندارد .ثالثاً ،ادلهی غیرمعتبری چون اقوال صحابه و
اجتهادات اهل علم را در ادله گنجانده است.
 -2یافتههای تحقیق
این بخش که بدنه اصلی مقاله است ،در چند محور ادلّه علم اصول را از منظر حضرت امام تبیین می-
کند .این نتایج حاصل طی مراحل استقراء است و تنها نتایج نهایی به عنوان برآیند را در بردارد نه نتایج
میانی و فرآیند را؛ به این معنا که ابتدا دادهها یعنی روشهای حل تک تک مسائل علم اصول یکجا تجمیع
شده و سپس الگوهای مشترک بین دادهها تعیین و در نتیجه ادلّه علم اصول کشف شده است .البته در هر
مورد به تحلیل چیستی و ابعاد و کرانههای آن دلیل نیز پرداخته شده است.
 -1-2دلیل اول :تحلیل لغوی
تحلیل لغوی دارای دو شاخه است :مراجعه به قول لغوی ،تبادر؛ همانطور که آخوند از راههای فهم
عرف را تبادر میداند .ایشان در مفهوم «انما» بین لغت و عرف و تبادر فرق نهاده و عرف را همان تبادر
دانسته است (آخوند خراسانی.)211 ،1409 ،
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حضرت امام معتقدند در مباحث لغوی به طور کلی تنها دلیل ما تبادر است و هیچ دلیل دیگری در این
مباحث کارگشا نیست .ایشان در بحث مشتق که آن را حقیقت در متلبس میدانند ،دلیل منحصر به فرد
خود را تبادر معرفی نموده (امام خمینی )159 ،1 ،1423 ،و تحلیل عقلی و فلسفی را در این مسئله ناکارآمد
و بسیار دور از واقعیابی میدانند (امام خمینی .)215 ،1 ،1415 ،ایشان بر عکس آخوند ،قول لغتشناسان را
در تحلیل لغوی معتبر نمیدانند (امام خمینی .)419 – 420 ،2 ،1423 ،البته نظر آنان را تنها به عنوان مؤید
تبادر مورد استفاده قرار دادهاند و به همین جهت در تبیین معنای «رفع» در حدیث رفع ،قول لغویان را به
همراه ارتکاز (که در اینجا به معنای تبادر است) به کار بردهاند (امام خمینی.)36 ،3 ،1423 ،

 -2-2دلیل دوم تا چهارم :تحلیل عرفی  -عقالئی
تحلیل عرفی– عقالئی دارای سه خرده محور است :تحلیل عقالئی (سیرهی عقالئیّه) ،اطالالقگیالری،
تحلیل عملکرد موالی عرفیّه .در ادامه این موارد را به بحث مینشینیم و با روش استقرائی آنها را از اندیشه-
های اصولی حضرت امام استخراج میکنیم.
 -1-2-2سیرهی عقالئیه
مرحوم عالمۀ مظفر در تعریف سیرهی عقالئیه گفته است سیرهی عقالئیّه ،عادتی اسالت کاله در بالین
عاقالن در همۀ اقوام و فرهنگها به شکل یکسان وجالود دارد (مظفالر .)176 ،3 ،1375 ،در تعریالف عالرف
گفتهاند« :العرف ما تعارفه الناس و ساروا علیه من قول أو فعل أو ترک»؛ و إن شئت قلت :العرف عباره عالن
کلّ ما اعتاده الناس و ساروا علیه من فعالل شالاع بیالنهم أو قالول تعالارفوا علیاله (سالبحانی .)89 ،1383 ،در
اصطالحات حضرت امام ،عرف به عنوان یکی از ادله اجتهاد اصولی ،با همان روش عقال مساوی است (امام
خمینی .)12 ،2 ،1423 ،در ادامهی این بحث ،در پاورقی نظر امام درباره «عقالل عالرف دقیالق» ،باله ریشاله
عقالئی عرف خواهیم پرداخت و وجه تساوی مفهومی عرف و سیره عقال در اصطالح اصولیانی مانند امام تا
حدی روشن خواهد شد .استفاده از عرف و تأکید بر آن ،دارای مبنای نظری خاص خود در شناخت قضالایای
دینی و گزارههای فقهی موجود در نصوص دینی است .مرحوم بهبهانی ،ذهن فقیهی که از عرف دور افتاده
باشد را شایسته استنباط نمیداند بلکه ورود او در فقه را مساوی با ویرانگری فقه ارزیابی میکند (بهبهالانی،
 .)336 ،1415امام خمینی نیز از شرایط اجتهاد در فقه را انس با محاورات عرفی میداند و خلط بین مفاهیم
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عرفی و مباحث دقیق فلسفی که در روزگار ما اتفاق افتاده است را یک اشتباه میداند .ایشان در این زمیناله
مینویسند :منها ]ای من شرائط االجتهاد[ األنس بالمحاورات العرفیه و فهم الموضوعات العرفیه مما جالرت
محاوره الکتاب و السنه على طبقها و االحتراز عن الخلط بین دقائق العلوم و العقلیات الدقیقه و بین المعالانی
العرفیه العادیه ،فإنه کثیرا ما یقع الخطاء ألجله کما یتفق کثیرا لبعض المشتغلین بدقائق العلوم حتالى أصالول
الفقه بالمعنى الرائج فی أعصارنا الخلط بین المعانی العرفیه السوقیه الرائجه بین أهل المحاوره المبنالی علیهالا
الکتاب و السنه و الدقائق الخارجه عن فهم العرف ،بل قد یقع الخلط لبعضهم بین االصطالحات الرائجۀ فالی
العلوم الفلسفیه أو األدق منها و بین المعانی العرفیه فی خالف الواقع ألجله (امالام خمینالى– 97 ،2 ،1426 ،
.)96
جایگاه واالی عرف در تفسیر روایات فقهی از منظر حضرت امام به علت نگرش دینشالناختی خالاص
ایشان است :أنَّ الشارع ال یکون فی إلقاء األحکام على االمّه إلّالا کسالائر النالاس و یکالون فالی محاوراتاله و
خطاباته کمحاورات بعض الناس بعضاً ،فکما أنَّ المُقنّن العرفیّ إذا حکم بنجاسه الدم ال یکون موضوعها إلّالا
ما یفهمه العرف مفهوماً و مصداقاً ،فال یکون اللّون دماً عنده و لیس موضوعاً لها ،کذلک الشارع بالنسبه إلالى
قوانینه المُلقاه إلى العرف ،فالمفهومات عرفیّه و تشخیص مصادیقها أیضاً کذلک (امام خمینی.)159 ،1381 ،
امام خمینی ،در اجتهاد اصولی خود بهرههای زیادی از عرف و سیرهی عقال میبرد تا آنجا که در مثل
حجیت خبر واحد که بسیاری اصولیان از آیات و روایات نیز استفاده کردهاند ،تنها دلیل را سیره عقال میداند
(امام خمینی .)472 ،2 ،1423 ،همچنین تنها دلیل معتبر در رجوع به مجتهد را نیز سیره عقال میداند (امام
خمینی.)609 ،3 ،1423 ،
البته ایشان تأکید میکند که سیره عقال باید به زمان معصومین (علیهمالسالم) متصل گردد تا تأییالد
یا امضای آنان (با سکوت و عدم نهی از عمل به آن سیره) به عنوان دلیل بر اعتبالار وحیالانی سالیره ،مالورد
تبعیّت باشد (امام خمینی.)419 – 420 ،2 ،1423 ،
حضرت امام بین داللت وضعی حاصل از لغت و تبادر با داللت حاصل از تحلیل عقالئی فرق مینهنالد
و برخی از مباحث الفاظ را با داللت وضعی حل کردهاند و برخی را با داللت عقالئی؛ مثالً در داللالت صالیغۀ
امر بر وجوب ،داللت وضعی را رد و آن را با داللت عقالئی دانستهاند :إذا عرفت ما مهّدناه فاعلم :أنّه قد وقع
الخالف فی أنّ هیئه األمر هل تدلّ على الوجوب أوال؟ و على األوّل هل الداللالۀ ألجالل الوضالع أو بسالبب
االنصراف ،أو لکونه مقتضى مقدّمات الحکمۀ؟ فیه وجوه ،بالل أقالوال .و هنالاک احتمالال آخالر -و إن شالئت
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فاجعله رابع األقوال -و هو أنّها کاشفه عالن ارراده الحتمیاله الوجوبیاله؛ کشالفاً عقالئیالاً ،ککاشالفیه األمالارات
العقالئیه و یمکن أن یقال إنّها و إن لم تکن کاشفه عن اررادۀ الحتمیۀ إلّا أنّها حجّه بحکم العقل و العقالالء
على الوجوب؛ حتّى یظهر خالفه ،و هذا خامس الوجوه (امام خمینی.)197 ،1 ،1423 ،
همچنین ایشان در بحث تعلق اوامر و نواهی به طبایع ،این بحث را عرفی و غیرقابل تحلیل بالا بحالث
فلسفی میدانند (امام خمینی)488 ،1 ،1423 ،؛ اما در عین حال بر محقق قمی نیز اشالکال گرفتالهانالد کاله
روش ایشان در این مسأله که بحث را لغوی دانسته و خواستهاند با تبادر آن را تحلیل کنند (قمی،1 ،1430 ،
 )264درست نیست (امام خمینی.)488 ،1 ،1423 ،
امام معتقدند این بحث را باید با تحلیل عرفی بررسالی نمالود (امالام خمینالی .)488 ،1 ،1423 ،پالس
نتیجه می گیریم که از منظر حضرت امام ،اوالً ،تحلیل عرفالی غیالر از تحلیالل لغالوی و فلسالفی اسالت و در
مباحث اوامر و نواهی نیز کاربرد اصلی را دارد.
ثانیاً ،ظهور الفاظ را عالوه بر تبادر ،با استظهار عقال و به تعبیر امام «کشالف عقالئالی» نیالز مالیتالوان
اثبات نمود .تفاوت کشف عقالئی با تبادر این است که در کشف عقالئی ،نوعی استدالل کوتاه و استمداد از
عقل متعارف وجود دارد و به بیان دیگر ،مشالتمل بالر قالدری تحلیالل اسالت امالا تبالادر ،متضالمن تحلیالل و
فرایندهای ذهنی استنتاج نیست بلکه صرف احضار معنایی خاص در ذهن به محض شنیدن لفظی از گوینده
است.
 -2-2-2عملکرد موالی عرفیه
تاکنون سیره عقالئی به عنوان یک دلیل عرفی – عقالئی تبیین شد .در این مرحله ،دلیل دومالی کاله
زیرمجموعه تحلیل عرفی – عقالئی است یعنی عملکرد موالی عرفیه تبیین میشوند .از مهمترین راههالای
کشف عقالئی مدلول نصوص ،تطبیق با عملکرد موالی عرفیّه است .به عنوان مثالال ،حضالرت امالام ،حکالم
عرف (عقال) در امر و نهی را بر حسب همین فرآیند تحلیل میکنند (امام خمینی .)15 ،2 ،1423 ،در بحث
امکان واجب تخییری و تصویر واجب کفایی نیز به عملکرد موالی عرفیّه تمسالک کالردهانالد (امالام خمینالی،
 521 ،1 ،1423و .)514
 -3-2-2اطالقگیری
دلیل سوم که زیرمجموعه تحلیل عرفی – عقالئی است ،اطالقگیری است .توضیح اینکه که گاهی
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اصولیان از جمله حضرت امام تعبیر به حکم عقلی میکنند اما مقصودشان حکم عقالال اسالت؛ یعنالی حکالم
عقل را در غیر از عقل فلسفی یعنی به معنای همان تحلیل دقیق عقلی از مسائل عرفی ،به کار میبرند :أنّ
ظاهر القضایا بدواً و إن کان تعلیق الوجوب على الشرط لکن حکم العقل و العقالء فی مثل تلک القضالایا أنّ
لطبیعۀ مادّه الجزاء مناسبه مع الشرط تکون سبباً لتعلّق الهیئه بها ،فیکون اریجاب المتعلّق بالمادّه فی الجزاء
متفرّعاً على التناسب الحاصل بینهما .فإذا قال« :إن أکرمک زیالد أکرماله» یفهالم العالرف و العقالالء مناله أنّ
التناسب الواقعی بین ارکرامین دعا المولى ریجابه عند تحقّقه ( ...امام خمینی )107 – 108 ،2 ،1423 ،که
روشن است مقصود از عقل در اینجا همان عقل عقال است نه عقل فلسفی که از نظر امام جایی در مباحث
الفاظ در علم اصول ندارد .در همین راستا امام معتقد است داللت اطالق ،به جهت سیرهی عقال است (امالام
خمینی)271 – 277 ،2 ،1423 ،؛ اما در جایی دیگر ،داللت اطالق را عقلالی انگاشالته اسالت (امالام خمینالی،
278 ،2 ،1423؛ امام خمینی)552 ،4 ،1376 ،؛ که مقصود همان داللت عقالئی است .بنابراین ،اطالقگیری
هم دلیلی دیگر (دلیل سوم) در زیرمجموعه تحلیل عرفی – عقالیی است.
 -4-2-2دو کرانه آسیبشناختی تحلیل عرفی
این مبحث ،مکمل دلیل قبل است که دلیلیت آن را از منظر آسیب روششناختی تحلیل میکند تالا از
این دلیل و خردهدلیلهای ذیل آن استفادهی نادرست نشود .محوریت عرف که در بحث قبل بالر آن تاکیالد
شد ،دارای ضابطه است و هرگز به معنای باز کردن راه برای هرگونه سالهلانگالاری نیسالت .حضالرت امالام
معتقد است عرفی که در فقه و اصول کاربرد دارد ،نه دقت عقلی فلسفی در آن راه دارد و نه تسالامح عرفالی
بلکه دقت عرفی مورد نظر است :لیس المُراد من کون تشخیص المفاهیم و مصادیقها موکوالً إلى العُرف هو
التسامح العرفیّ ،فالتسامح العُرفی فی مقابل الدقّه العقلیّه البرهانیّه ،ال فی مقابل دقّاله العُالرف (امالام خمینالی،
 .)219 ،1381حضرت امام ،تحلیل عرفی را نوعی تحلیل عقلی میدانند که با فراینالدهای اسالتنتاجی ذهالن
انجام میشود اما بین دو کرانه افراطی و تفریطی است یعنی غیر از عقل برهانی و نیز غیر از تسامح عرفالی
است و ایشان این حد وسط مقبول در روششناسی علم اصالول را «عقالل عرفالی دقیالق» 1نامیالدهانالد :إنّ

 . 1حقیقت این است که عرف به عنوان یک عادت و رویّه ،به عنوان نمودی از ادراکات عاقالن محسوب میشود که با تکاپوی فکری خود
این رویّه را مناسب و دارای نفع برگزیدهاند؛ البته اینکه تشخیص آنها در این گزینش درست بوده است یا خیر ،مانند دیگر رفتارهای عاقالن
است که هرگز مبرا از خطا نیست .مرحوم شیخ انصاری به مناسبتی (در سخن قائالن به جواز اجتماع امر و نهی به جهت جواز عرفی با
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موضوعات األدلّه و إن کانت عرفیّه عنواناً و انطباقاً ،لکن المراد من تشخیص العرف ،هو عقل العرف الدقیق،
مقابل حکم العقل البرهانی ،ال التسامح العرفی (امام خمینی .)564 ،4 ،1421 ،امام ،تالدقیق فلسالفی را آفالت
فهم روایات می داند و روش استظهار عرفی را مبنای اجتهاد اصولی از ادلۀ منقول معرفی مینماید .ایشان در
مسألهی مفهوم شرط که برخی اصولیان به قاعده فلسفی الواحد تمسک کردهاند ،ابتدا برخالی اشالکالهالای
فلسفی بر فهم آنان از این قاعده و نیز کاربرد آن وارد نموده و در نهایت در یک خدشه روششناختی مهالم
فرمودهاند :على أنّ القاعدۀ مختصّه للبسیط البحت دون غیره و لو أغمضنا عن ذلک کلّه ال یمکن ارغماض
عن أنّ طریق استفاده األحکام من القضایا هو االستظهارات العرفیه ،ال الدقائق الفلسفیه ،فتدبّر (امام خمینی،
 .)104 ،2 ،1423توجه دادن به این نکته الزم است که مقصود حضرت امام از تدقیق فلسفی ،تنها برهالان-
های فلسفی سینوی یا صدرایی نیست؛ بلکه هر نوع تدقیق علمی که محصول فراینالدهای تحلیلالی فکالر و
استنتاجات غیرساده است را شامل است و به همین جهت اگر کسی با روش آزمایشگاهی که فلسفی نیست
بخواهد لباسی که در ظاهر او نجاست وجود ندارد را وارسی کند و در آن نجاستی بیابد ،از نظر ایشان مقبول
نیست .به همین جهت است که در بقای مستصحب که مرحوم شیخ به نسبت عالرض و معالروض تمسالک
نموده و از قاعده عقلی عدم امکان بقای عرض بدون موضوع سخن گفتهاند (شیخ انصاری293 ،2 ،1416 ،
–  ،)292حضرت امام در اشارهای کوتاه ،این سخن شیخ را دارای اشکال روششناختی میدانند؛ زیرا در این
مسأله باید از تحلیل عرفی استفاده نمود نه روش فلسفی (امام خمینی .)270 ،1381 ،همچنین مالیفرماینالد
اگر داللت لفظی بر معنایی از نوع التزامی باشد ،باید لزوم ذهنی داشته باشد تا در اجتهاد دارای اعتبار باشالد
نه لزوم عقلی مخفی؛ و لذا در داللت نهی بر فساد ،چون این داللت التزامی نیسالت آن را معتبالر مالیداننالد
(امام خمینی.)67 – 68 ،2 ،1423 ،
ایشان در برخی موارد ،دستاورد تحلیلهای علمی  -فلسفی را «تدقیق صالناعی» نامیالده اسالت (امالام
خمینی ) 251 ،2 ،1423 ،که ناظر به همان فرایندهای علمی است کاله توضالیح داده شالد؛ و در مقابالل ایالن
تدقیقات ،عرف معتبر را «عرف ساده» نامیدهاند (امام خمینی .)126 ،2 ،1423 ،البته حضالرت امالام گالاهی
یک نوع تبیین عرفی را قبول نمیکنند (امام خمینی ،)12 ،2 ،1423 ،اما این نه به معنای رد مرجعیت عرف
وجود امتناع عقلی) این نگرش به «عقل عرفی» را چنین تبیین فرموده است« :و السرّ فی ذلک :أنّ العرف ال حکومه له فی قبال العقل ،بل
العرف مرتبۀ من مراتب العقل و طور من أطواره ،حیث إنّ جهۀ االرتباط و االستیناس باستفادۀ المعانی من األلفاظ بواسطۀ العلم بأوضاعها أو
قرائنها یسمّى بالعرف .و ال شکّ أنّ هذه أیضا من مظاهر العقل و جنو ده ،و کیف یعقل اختالف حکمی العقل و العرف فی موضوع واحد مع
أنّ العرف هم العقالء؟ (شیخ انصاری)696 ،1 :1383 ،
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در تحلیل در آن مسأله است بلکه بسا تبیین دیگر از عرف در آن مسأله ارائه میکنند (امام خمینالی،1423 ،
.)16 ،2
همچنین حضرت امام در مسأله داللت نهی بر تکرار (یعنی ترک همهی افراد) ،سه روش استدالل بالر
این داللت معرفی فرمودهاند :روش عقلی که تحلیل آخوند است ،روش لغوی و روش عرفی – عقالئی :ثالمّ
إنّه ال خالف بین العقالء فی النواهی -و منها النواهی الشرعیه -فی أنّ النهی یتمیّز عن األمر بأنّ مقتضالى
النهی لدى العرف هو ترک جمیع األفراد -عرضیۀ کانت أو طولیه -بخالف األمر؛ فإنّ الغرض مناله یحصالل
بإیجاد فرد واحد منه ،و یسقط األمر به دون جمیع األفراد؛ لکن الکالم فی أنّ ذلک من ناحیه اللغه أو حکالم
العقل أو العرف (امام خمینی.)11 ،2 ،1423 ،
مقصود از حکم عقلی که در بیان ایشان برابر عرف قرار گرفته است ،همان حکم عقالل دقیالق اسالت.
مرحوم آخوند این مسأ له را با دلیل عقلی که همان روش فلسفی است تبیین نموده است؛ به ایالن معنالا کاله
طبیعت با ایجاد یک فرد ایجاد میشود و تنها با انعدام همه معدوم میشود .امام این استدالل فلسفی آخوند
آن را رد کرده اند؛ زیرا کلی به معنای طبیعت مهمله با انعدام یک فرد هم قابالل انعالدام اسالت و باله معنالای
طبیعت ساریه را نیز تنها با تحقق همهی مصادیق تحقق مییابد .ایشان داللت لغوی نهی بر تکالرار را نیالز
مردود دانسته است؛ زیرا هیئت در صیغهی نهی تنها بر خود طبیعت البشرط داللالت دارد کاله همالان زجالر
است و چیزی دیگر در لغت نهی (صیغۀ نهی) وجود ندارد (امام خمینی.)11 – 12 ،2 ،1423 ،
 -5-2-2یک مورد مجاز از تحلیل عقلی در فهم عرف
اگر عرف در تحلیل خود به برخی مبانی علمی که محصول تحلیلهای درونزاد عالرف اسالت متکالی
باشد یعنی تحلیل عموم مردم به جهت عقل فطری آنها و نه تدقیقات علمی مدرسهای منشالا حکالم عالرف
قرار گیرد ،چنین عرفی مورد قبول امام است .ایشان در همین راستا به ریشهیابی یکی از تحلیلهای عرفالی
دست زدهاند .توضیح اینکه در بحث تداخل اسباب ،آخوند فرموده است عرف حکم به لزوم ترتب هر جزا بر
شرط خود میدهد؛ همانطور که اگر این شرطها همگی دنبال هم و در یک کالالم واحالد بودنالد ،همینطالور
حکم میداد.
حضرت امام این حکم عرف را قبول کرده است و در تبیین آن معتقدند عرف این حکم را از مقایسه
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با علل تکوینی برگرفته است و البته مقایسهی تکوین و تشریع اگر مبتنی بر برداشالت عرفالی سالاده بالدون
برهان عقلی باشد ،مقبول است :و لعلّ منشأ فهم العرف و علّه استیناسه هالو مالحظاله العلالل الخارجیاله؛ إذ
ل علّۀ إنّما یؤثّر فالی غیالر مالا أثّالر فیاله اآلخالر و هالذه
نک ّ
العلل الخارجیه بمرأى و مسمع منه؛ حیث یرى أ ّ
المشاهدات الخارجیه ربّما تورث له ارتکازاً و فطره ،فإذا خوطب بخطابین ظاهرهما کون الموضالوع فیاله مالن
قبیل العلل و األسباب فال محاله ینتقل منه إلى أنّ کلّ واحد یقتضی مسبّباً غیر ما یقتضیه اآلخر؛ قیاساً لهالا
بالتکوین ،بل العرف غیر فارق بینهما إلّا بعد التنبیه و التذکار .فإذا قیل للعرف الساذج بالأنّ وقالوع الفالأره فالی
البئر یوجب نزح عدّه دالء معیّنه و کذا الهرّه ،ینتقل بفطرته إلى أنّ لوقوع الفأره -مثلًا -فی البئر تناسباً لنالزح
سبع دالء ،و لوقوع الهرّۀ فیها مناسبۀ کذلک و أنّ األمر إنّما تعلّق به ألجل التناسب بینهما و إلّا کان جزافاً ،و
إلى أنّ لوقوع کلّ منهما اقتضاءً خاصّاً بها و ارتباطاً مستقلًّا ال یکون فی االخرى و هو یوجالب تعالدّد وجالوب
نزح المقدار أو استحبابه و هذا یوجب تحکیم ظهور الشرطیه على إطالق الجزاء و أمّا ما أبطلناه من مقایساله
التشریع بالتکوین فإنّما هو ببرهان عقلی ال یقف علیه العرف الساذج و لکالن هالذا االرتکالاز و إن کالان غیالر
صحیح إلّا أنّه ربّما یصیر منشأً للظهور العرفی و یوجب تحکیم ظهور الشرط على ظهور الجزاء ،فالال بالدّ مالن
اتّباعه ،فإنّه المحکّم فی تلکم المواضع (امام خمینی.)126 ،2 ،1423 ،
 -3-2دلیل پنجم :ارتکازات فطری
مرحوم آخوند در بحث جواز تقلید ،دلیل اعتبار تقلید عامی از مجتهد را ارتکاز فطری انسانها که از
بدیهیات است ،میداند :ال یذهب علیک أن جواز التقلید و رجوع الجاهل إلى العالم فی الجمله یکون بدیهیاً
جبلیاً فطریا ال یحتاج إلى دلیل و إال لزم سد باب العلم به على العامی مطلقا غالباً لعجزه عن معرفه ما دل
علیه کتاباً و سنه و ال یجوز التقلید فیه أیضا و إال لدار أو تسلسل بل هذه هی العمده فی أدلته (آخوند
خراسانی .)472 ،1409 ،حضرت امام نیز با این اندیشه موافقت نموده و بین فطریات ارتکازی و سیرهی
عقالئی فرق نهادهاند و گویا فطریات ارتکازی را برتر از سیره یعنی واضحتر و روشنتر و دارای بنیان
استداللی محکمتر میدانند :أنّ ارنسان بفطرته و ارتکازه واقف على لزوم االستعالم من العالم ،من غیر
فرق بین أن یرجع ذلک إلى معاشه و حیاته المادّی و غیره .فالجاهل بأُمور الصنائع یرجع إلى الصنّاع و
المریض المسدود علیه باب معالجۀ مرضه یرجع إلى األطبّاء ،و هکذا (امام خمینی.)609 ،3 ،1423 ،
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 -4-2دلیل ششم :دلیل نقلی (روایات)
گرچه لفظ دلیل نقلی شامل اقوال لغویان نیز هست اما مقصود از دلیل نقلی در اینجا ،آیات و روایات
است .حضرت امام در بین ادلّه نقلی یادشده ،تنها به روایات استدالل کردهاند به عنوان نمونه معتقدند تنها
دلیل ما در استصحاب ،تعبد به روایات است و نباید روایات را به سیرهی عقال برگرداند (امام خمینی،1381 ،
 .)39 – 40اما دیده نشده است به آیات قرآنی به عنوان دلیل مستقل استناد کنند و اگر هم به آیهای
تمسک کردهاند ،به صورت ترکیبی بوده است که در بحث دلیل ترکیبی ذکر خواهد شد.
 -5-2دلیل هفتم :دلیل عقلی
حضرت امام ،مقدمه واجب را دارای رویکرد عقلی محض میدانند و ابزار تحلیل عقلی در آن را نیز
تحلیل عقلی مالزمه بین دلیل وجوب ذیالمقدمه و وجوب مقدمه به کمک داللت التزامی معرفی میکنند
(امام خمینی .)284 ،1 ،1423 ،از منظر ایشان مقدمه واجب ،مسأله ضد و اجتماع امر و نهی ،از مستقالت
عقلی است که در آنها عقل بدون توسیط دلیل نقلی حکم میدهد(امام خمینی .)15 – 16 ،3 ،1376 ،ایشان
در مسأله ثبوت تکلیف با علم اجمالی نیز دلیل آن را عقلی محض میدانند (امام خمینی.)354 ،2 ،1423 ،
باالخره اینکه حضرت امام معتقدند محکمترین دلیلی که اثبات برائت ارائه شده است ،آیهی «وَ ما کُنَّا
مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»(إسراء ) 15 ،است اما این آیه هم ارشاد به حکم عقل است و داللت بر معنایی زائد
بر آن ندارد :أنّ اآلیۀ أسدّ األدلّه التی استدلّ بها للبراءه و أنّ ما اورد علیه من اریرادات غیر خالٍ عن
الضع ف .نعم ،ال یستفاد من اآلیۀ أکثر ممّا یستفاد من حکم العقل الحاکم على قبح العقاب بال بیان (امام
خمینی.)18 ،3 ،1423 ،
ایشان در این مسأله به دلیل عقل مستقل یعنی قبح عقاب بالبیان متکی است :ال إشکال أنّ العقل
یحکم بقبح العقاب بال بیان -أی بال حجّه -و هذا حکم قطعی للعقل ،یرتفع موضوع ذاک الحکم بوصول
البیان إلى المکلّف بالعنوان األوّلی ،أو بإیجاب االحتیاط و التوقّف فی الشبهات و هذا ممّا ال إشکال فیه... .
إنّ العقل مستقلّ بوجوب إطاعۀ المنعم و قبح مخالفته و استحقاق المتخلّف للعقوبه (امام خمینی،1423 ،
 .)86 ،3نکتهی دیگر اینکه حضرت امام در مباحثی که باید با تحلیل عقلی بررسی شوند ،دقت عقلی کامل
یعنی استقصاء و غور عمیق در کشف ابعاد مسأله از منظر عقل را الزم میدانند و چنین نیست که تعمیق را
مضر بدانند؛ همانطور که پیشتر گفته شد در تحلیلهای عقالئی تعمیق عقلی مضر است .به عنوان مثال در
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مسألهی اجتماع امر و نهی که آن را عقلی میدانند ،فرمودهاند :فإنّها مسأله عقلیه محضه ،فال بدّ فیها من
تدقیق النظر بأقصى ما یمکن و لذا لم یتمسّکوا فیها بفهم العرف و العقالء ،بل استدلّوا فیها بوجوه عقلیه
(امام خمینی .)553 ،4 ،1376 ،این نکته را هم باید در نظر داشت که گاهی اصولیان تعبیر به حکم عقلی
میکنند اما مقصودشان حکم عقال است؛ نمونه این مسأله ،اطالقگیری است که در خردهدلیل سوم (ذیل
دلیل تحلیل عرفی – عقالیی) بیان شد.
 -6-2دلیل هشتم و نهم :رهیافت ترکیبی
این رهیافت دارای دو گونه است :عقلی – لفظی ،عقلی – نقلی .هر دو گونه در ادامه با ذکر نمونه-
هایی ارائه خواهند شد .رهیافت عقلی – نقلی :حضرت امام در بررسی حجیت برائت ،هم به دلیل عقلی
تمسک میکنند و هم به دلیل نقلی که همان آیهی قرآنی «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» (إسراء،
 )15و حدیث رفع و امثال آن باشد (امام خمینی18 ،3 ،1423 ،؛ 26؛  )86 – 87گرچه همانطور که در بحث
قبل گفته شد ،حضرت امام در برائت معتقدند ادلۀ نقلی نیز ارشاد به حکم عقل است .بحث «مالقی شبهه
محصوره» نیز از مواردی است که حضرت امام آن را با دلیل عقلی و نقلی هر دو بررسی میکنند (امام
خمینی.)255 – 256 ،3 ،1423 ،
رهیافت عقلی – لفظی :از منظر روششناختی امام خمینی ،برخی مسائل علم اصول دارای ماهیت
چندتباری و چندالیهای هستند و لذا آنها را تنها با روش ترکیبی میتوان تحلیل نمود .به عنوان نمونه
مرحوم امام خمینی در بحث داللت نهی بر فساد فرمودهاند این بحث تنها در صورتی کامل تبیین میشود
که با دو رویکرد توأمان یعنی تحلیل عقلی و لفظی هر دو انجام شود :الظاهر أنّ المسألۀ لیست عقلیه
محضه و ال لفظیه کذلک؛ و لذا ترى بعضهم یستدلّ باللفظ و آخر بالعقل ،على أنّه لو جعلناها ممحّضه فی
أحدهما تکون المسألۀ غیر مستوفى البحث ،بل یبقى على االصولی عهده بحث آخر؛ إذ لو کانت عقلیه
محضه یبقى البحث عن الدالله اللفظیه أو بالعکس .فاألولى تعمیم عنوانه؛ لیشتمل العقلی و اللفظی (امام
خمینی68 ،2 ،1423 ،؛ امام خمینی.)140 ،4 ،1376 ،
 - 3نتیجهگیری
این تحقیق با استقرا در آراء اصولی امام خمینی ،ادله علم اصول را از منظر ایشان تبیین نمود .مجموع
ادلۀ اجتهادی علم اصول از منظر امام خمینی در نگاه کلی شش دلیل است :تحلیل لغوی ،ارتکاز عقال،
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سیره عقال ،دلیل نقلی ،دلیل عقلی ،رهیافت ترکیبی .در نگاه تفصیلی و با لحاظ کردن خردهدلیلها ،این
ادله ششگانه به نه دلیل میرسند .توضیح اینکه تحلیل لغوی گرچه دارای دو خرده دلیل است :قول لغویان
که اصولی به سخن ایشان اعتناء میکند و تبادر که اصولی به معنای منسبق به اهل زبان توجه میکند تا
معنای لغت را کشف کند ،اما حضرت امام فقط دلیل تبادری را قبول کردهاند .ارتکاز عقال نیز عبارت است
از بدیهیاتی فطری که دارای وضوح زیادی است و فارغ از احتیاج به استدالل است .تحلیل عرفی نیز بر سه
قسم است :سیرهی عقالئی که عبارت است از فهم عقالء از موضوع که البته باید به عصر معصومان متصل
شود ،اطالق گیری که عبارت است برداشت یک معنا توسط عرف از یک لفظ فاقد قید ،تحلیل عملکرد
موالی عرفیه که عبارت است از روش عرف در برخورد مورد انتظار از فرودستان با امر و نهی فرادستان.
حضرت امام تحلیل عرفی را مرتبهای از تحلیل عقلی دانسته و در تحلیل عرفی دو کرانهی افراطی را
گوشزد کرده است که عبارتاند از پرهیز از دقت زیاد که عرفیات را با تحلیلهای فلسفی مخلوط کند و نیز
پرهیز از سهلانگاری در فهم عرف که آن را از ضابطه خارج کند .تعبیر ایشان در این زمینه «عقل عرف
دقیق» است .حضرت امام از عقل دقیق به همان معنای فلسفی که دقیقتر از «عقل عرف دقیق» است در
مالزمات عقلیه چون مقدمهی واجب و اجتماع و ضد بهره میبرند و در این موارد هرگونه تدقیق عقلی را
هم الزم میانگارند زیرا ابزار و روش تحلیل در این مباحث را عقل دقیق میدانند .این یافتهها در نمودار
شماره  1و  2نشان داده شده است.
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