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 وعرف عقل به خمینی امام وارزشی مستقل نگاه

 فتوا درصدور وشجاعت

 1خیاوی زاده میکاییل پریا
 زادآ واحدتبریز، دانشگاه حقوق، و دکتری، گروه فقه دانشجوی

 اسالمی، تبریز، ایران.
 

 *2پورجمال یعقوب
 تبریز، دانشگاه اسالمی، واحد حقوق مبانی و فقه استادیار، گروه

 مسئول(. نویسنده) ایران ،تبریز، اسالمی آزاد
 

 3دلگشا زاده حسن سعید
 زادآ ، انشگاه تبریز واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه استادیار، گروه
 ایران. اسالمی، تبریز،

 
 چکیده
 های شیوه از محوری عقل و گرایی عرف در امام مستقل و نو دیدگاه
 شانن بررسی نتایج باشد می خمینی امام مکتب اجتهاددر علم تحولی

 نگاهی عقل و عقال وسیره و عرف مورد در امام نگاه دهد می
 عنصر، دو این از کدام هر که طوری است متحول و ،نو تفکیکی

 ردوه به  امام. باشد می شرعی احکام استنباط در مستقل راهگشایی
 را ووهرد دارد وتفکیکی مستقل توجه گرا عقل و گرا عرف اندیشه

 هانپژو وعلم کندعلما می معرفی واستنباط صدوراحکام در گشا راه
 های پژوهش ودر کرده یاد احکام ازمنابع یکی عنوان  به ازعقل
 اهیجایگ.  اند کرده استفاده فتوا وتولید فقه حوزه در ویژه به خود
 عالاف و اشیا وقبح حسن شناخت در عنصری عنوان به عقل به امام که

 جسورانه ی فتواها درتولید چنانکه است است،ارزشمند قایل
 ،عقل امام نگاه این سرآمداست نیز وسالمت علم حوزه در  خصوصا

 عقل تاکیدبه وضمن دهد می قرار دیگر منبع سه عرض در را
 داشته التفات احکام عقالدرمداقه وسیره عرف  به وکارکردش،

 رشینگ عرفی قواعد تحلیل در یعنی بودند نیز نگر عرف حال درعین
 دقت عرفی تشخیص که جایی تا ،اما دادند می قرار مبنا را عرفی
 قهف وبالندگی نیاوردوپویایی روی مسامحه به و باشد راداشته الزم

 جهتو با مناسب فتواهای صدور با  مستحدثه مسایل به جوابدهی را
 یم ضروری ومکان زمان عنصر بر تکیه وبا وعادتها رویه تغییر به

 نمی کافی عبادی منابع بر بابسنده را اجتهادی ارای دیدواستتنتاج
 بمکت در  که طوری کرد ایجاد دراجتهاد بنیادین تحولی بیندامام
 وعرف ازعقل استعانت با جسورانه فتوای صدور ایشان اجتهادی
 واجتماعی فردی مصلحت آن وباالتراز ومکان زمان به وتوجه
وری رض بشدت نیز حاضر عصر در نوگرایی این.شود می مشاهده

  . ستا
 

 اجتهاد استنباط عقال، سیره ،عرف، عقل : واژه کلید

 20/11/1400: افتیدر خیتار
 14/02/1401:  رشیپذ خیتار
  yraz.pourjamal@gmail.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
مستحدثه ونو  موضوعات و مسائل زمینه در اسالمی احکام امروزه
 است آزمایش و ابتال معرض در خود و شود می محک ظهور

 حرکت به بسته و فقه اصول بودن پیشرو به فقه وبالندگی پویایی

استنباطی  مناسب روشهای از استفاده و اجتهادی کاوشهای و علمی
 اند کرده اشاره تحول این به پیش سالها از اسالم علمای علمااست

 وتحول تغییر با احکام است جایز فرماید می اول شهید چنانچه 

 و متداول اوزان و متعارفه نفوذ همانند یابد تحول و تغییر عادتها
 کند پیروی می ای زمانه عادت از آنها چون واقارب زنها هزینه

 ( 1وعواید ) عواری ونیزتقدیر اند شده واقع آن در که

 تحول در تاثیر دارای مکان و زمان عنصر فرماید می علی حضرت

 ( 2) است اجتهاد
 است عقل نیروی انسان گر تحلیل و کننده درک نیروهای از یکی

 روایات و قرآن آیات به رجوع دهدبا تشخیص را بد و خوب تا
 انتو عقل دهد می نشان تفکر، و تعقل لزوم بر شارع امر به وتوجه

 توصیه این صورت این غیر ،در چه دارد را شرعی احکام درک و فهم
 عقل درکارگاه ها داده تمام اصطالح، به و نمود می وبیهوده ،لغو

 گزاره نهایت در و شود بندی می طبقه و تفسیر و تحلیل اندیشه و

 (3استنتاج می شود) ای
 بر قدم پویا فقه به ورود برای خود، اصولی مکتب در خمینی امام

وآگاهی  واقعی شریعت بینی جهان از برخورداری با و دارد می
 نفوذپذیری عدم نیز و دیگر جوامع و خود جامعه روز ازنیازهای

 شدن درتحجر محصور از خود، از قبل علمای آرای و ها سنت از

 نشان امام اصولی مکتب کند می خودداری ظاهرگرایی جمودو و

 طرف به وحرکت رکود حالت از فقه اصول خروج برای دهد می

 شجاعانه فتواهای صدور با قاطع پاسخگوی و دارد برنامه پیشرفت

 معتبری مدرک است که هایی احتیاط از دوری و عقل برپایه

 عایدی اسالم از سختگیرانه چهره گذاشتن نمایش به جز و ندارد

 باشد می ندارد دیگری
 منبع یک عنوان به را عقل روشنی به درالسرایر ادریس ابن

 شرعی احکام صدور برای کرده بیان و کرده مطرح استنباطی

 به توان می نباشد اجماع و سنت و کتاب در حکمی که درزمانی

 (4کرد) تمسک عقل دلیل
 فهم در عقل به جایگاهی هیچ گرایی نص علت به ای عده اگرچه

 ابزاری برای عنوان به بشر، عقل به امام اما نشدند قائل شریعت

 سیره و عرف همچنین و کرده توجه احکام درک و تشخیص

 عقل را حکم ایشان دارد ویژه جایگاهی امام مکتب در نیز عقال

 عقل، حکم برای ایشان که داندبطوری می متفاوت عقال بنای با

شارع  امضای به عقال، سیره حجیت در اما است قایل ذاتی حجیت
 در اما شده مشخص شارع توسط احکام قلمرو و حدود است قائل

 حکم یامتعلق موضوع از تعریفی یا نشده مشخص حدود مواردی

 شایسته مرجع ،تنها را عرف شیعه علمای موارد گونه این در نشده

 منابع اند اعتبارسنجی احکام دانسته موضوع و حدود این دریافت

 علم توجه مورد و است فقیه وظایف از آنها حجیت وبررسی فقه
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 و همکاران  خیاوی زاده میکاییل پریا 616

 1401بهار ، 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نیست شریعت در تحول اجتهاد در است تحول گرفته قرار اصول

 این اما است موضوعات و احکام مالکات و مناطات در بلکه

 جدیدی موضوع چون بلکه گردد حکم نمی تغییر باعث تحول

 حساب به جدید موضوع برای جدید حکم نیازمند شده حادث

 از گیری بهره در عبادی و فردی برمسائل کردن بسنده آید می

 مشکالت بر آنها وسیله به توان نمی چون نیست درست اجتهاد،

 کرد. غلبه نارسایی ها و
عرف   و خمینی عقل امام متحول در مکتب آیا است این سوال

امام در صدور اجکام به هردومنبع عقل  جایگاه مستقل دارند  ؟
ایا مسایل مستحدثه می تواند زمینه ساز  وعرف توجه داشته است  ؟

خمینی باشد ؟برای پاسخ به فتواهای جدید در مکنب اجتهادی امام 
 سواالت ابتدا مفاهیم عقل وعرف بررسی میشود.

 
 عقل ونظرامام خمینی  شناسی مفهوم

 از اشیا صفات دریافت قوه و وعلم دانش و خرد معنای به عقل

 باشد ذیل می وغیره شر و خیر و نقصان و کمال و قبح و حسن

 تأمل قلب، علم، خردو رشد، معنی به عربی، زبان در عقل و واژه

 (            5است) رفته کار به دیه و حصن قلعه، کارها در
 است جلوگیری و حبس امساک، نهی، معنی به لغت در عقل،

 و بررسی در است شده گرفته معنا همین از دیگر های واطالق
 به لغت های کتاب در عقل واژه شده ذکر مختلف مرور معانی

 است جلوگیری و منع عقل، اصلی معنای که رسیم می نتیجه این

 یعنی است شده لحاظ ارزشی و معرفتی جنبه دو این معنا در و

 و راست راه به را انسان که معرفتی است معرفت منشا عقل،
 مستلزم راست راه به رسیدن و شود می نیکو رهنمون اعمال

 اعمال الزمه و است واقع با مطابق و درست اعتقادات شناخت

 توان بنابراین می است افعال و اشیا قبح و شناختن حسن نیکو،

 انسان به را صالح اعمال و عقایددرست که است چیزی عقل گفت

 (6نمایاند) می

 مستقل های معرفت بر مبتنی نگرش نوعی گرایی عقل

 احکام شناخت در آن حجیت بر و (است عقلیه عقل)مستقالت

 پذیرد می را نصوص و ظواهر تفسیر روش و گذارد می دین صحه

در  عقل نظری و بدیهی مبادی و عقل بر مشربان عقلی عبارتی به و
 (7) ورزند می تاکید شناسی دین

 برخی که است دیگر ادله و منابع خدمت در ابزاری عقل، یعنی

 و نقش همگان ( و8) گویند می آلی عقل کاربردی آن به محققان
 آن به عمل در و پذیرفته استنباط ابزار عنوان به را عقل جایگاه

 اند. کرده استناد

 به قطعاً که خدا وجود اثبات چون اعتقادی مسائل بر عالوه عقل

 و قرآن موردحجیت ،در نیست ممکن سنت و کتاب ی وسیله
 نفی در عقل است وتوانمند آفرین نقش نیز پیامبر کالم و سنت

 وجود ناحیه شارع از تکلیف وجود بر دلیلی که جایی در حکم

 نبود و برائت به حکم بالبیان عقاب قبح قاعده حکم به ندارد

 احتیاط حکم به موارد از ای پاره در نیز گاهی و دهد می تکلیف

  (9کند) می تخییر و

 این طبق و کنند می تقسیم عملی و نظری دسته دو به را عقل

 ها هست درک و نظر به مربوط نظری عقل معتقدند علما تقسیم

 و ها باید درک و عمل به مربوط عملی عقل اما هاست ونیست
 (10ست) ها نباید

درمکتب اجتهادی امام خمینی توجه به هردودسته عقل  نظری 
وعملی  بادقت توامان به  شرایط ومقتضیات زمان مشاهده 
میشود.قلمروی عقل تمام حوزه های علمی را در برمی گیرد حکم 
عقل ودلیل عقلی در مواقعی که فهم نصوص روشنی ووضوح کافی را 

در بزنگاههایی که نیاز به  لماعنداشته باشدکارساز است الزم است 
اجتهاد ودسترسی به حکم اجتهادی  ضروری است مثل حوزه 
پزشکی یا سیاست ،اقتصاد و......علمای فقیه وارد شده ونظر قطعی را 
باتوجه به عقل ودلیل عقلی ارایه دهند چراکه پوشیدگی وستر 

قش عقل وحکمش را باتوجه به کلمات در بعضی کلمات نصوص ن
قدرت تشخیص آن در تشخیص حسن وقبح وافعال و اشیا پررنگ تر 
می کند.  امام خمینی بعنوان فقیه زمان شناس با تکیه برعقل وقدرت 
آن در حوزه های مختلف همچون پزشکی  صاحب سبکی نوین در 
فتواست فتاوای ایشان درمورد  لقاح مصنوعی ومجوز به اعطای 

فرد متوفی با هدف سالمت بخشی به بیماران ونجات خانواده اعضای 
از فروپاشی و......بسیار حایز اهمیت است امام به عرف وسیره عقال 
نیزبعنوان عنصری مستقل توجه کرده ودر تعیین حدود حکم 
وتشخیص معیارهای آن از عرف وسیره عقال نیزاستعانت گرفته واین 

ا با کمک از عرف وعقل وراه نشان می دهد حرکت به سوی فقه پوی
گشایی آنها مورد توجه ا مام بوده ودرحال حاضر نیزحرکت به 

 سوی آن ضروری است .
 عقالونظر امام خمینی وسیره عرف شناسی مفهوم
( 11)است رفته کار به منکر مقابل معروف معنای به درلغت عرف
 وبراساس پذیرفته را ان مردم که است وروشی شیوه اصطالح ودر

 (12)ویادرکردار باشد گفتار در میکنندخواه حرکت ان
 اما ساخته روشن شارع را شرعی احکام از بسیاری حدودوقلمروی

 ازموضوع تعریفی اما پرداخته حکم تشریع به شارع مواردی در
 موارد این در شیعه علمای است نکرده ارائه آن متعلق و وحدود

 اندمثالً هادانسته دریافت گونه این شایسته مرجع تنها را عرف
ا غن عرف دید از آنچه یعنی شده واگذار عرف به غنا مفهوم تشخیص

 توجه با و زمان مرور به عرف اینکه به توجه با رود می شمار به
 دگاهدی نتیجه در پذیرد می دگرگونی مکانی و زمانی های ویژگی به

 شود می دگرگون.....و مفاهیم بعضی های درموردعنوان عرف
 نهای مکا در ها عرف دگرگونی مورداختالف در مفید شیخ چنانچه

 (13)داند می غالب وعرف وزنی و کیلی عرف را معیار گوناگون
عرف هر زمان ومکان برای ان زمان  ومکان ارزشمند است چه بسا 
عرف دریک جامعه پسندیده ودر جامعه ای ناپسند است گاهی 

الفاظ به  موضوع عرف است یعنی در مضامین ماخذ در تشخیص
سراغ عرف وکلید واژه های ان می گردیم اما گاهی حکم موضوع 

 در برداشت می شود وثابت است مثل خطابات شرعی عرفن متحول
از الفاظ ومصداق ان درست عمل می کند در این صورت این عرف 
حجت است  طوری که شارع تعیین حدود ومعیاررا به عرف واگذار 
کرده همانطور که در باال هم اشاره کردیم غنا اگرچه حکمش حرام 
است اما اهنگی که  غنا حساب شود به عرف ان جامعه 

 واگذارمیشود 
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 در و برده هم نام عقالییه بنای و سیره بانام را عرف خمینی امام
 نمی مقدس شارع سوی از تاسیسی و مجعول واژه را آن آن، تعریف

 ارکن در است کرده واگذار عرف خود به را عرف تعریف بلکه داند
 العقالء بنا العقالییه، واالمارات امورعقالییه عقال واژه از واژه این

 کند می معرفی چنین را عقال وبنای برد می نام.... العقالو عمل و
 هاشان دادوستد و سیاست زندگی، به که اموری تمامی در عقال

  عمل عقالیی اماره به شود می مربوط
 (14)کنند می

 است، کرده استفاده نیز عقال واژه از عرف تعریف در هرچند امام
  است ندانسته یگانه را مورد دو این اما
 عرف مورد در دیدگاه سه

 شده تقسیم مرسل عرف و مردوع ممضاء،عرف ی دسته سه به عرف
 اختالفی مردوع عرف پذیرش عدم ممضاءو عرف پذیرش درباره که

 منع آن درباره که است عرفی دارد بحث جای آنچه اما نیست
 از نیاز بی را آن حجیت ای عده لذا ندارد وجود امضایی یا و وردعی
 اختالفی هیچ عرف و عقل حکم بین ای عده و دانند می شارع امضای

 و حجیت و قایلند وعرف شرع حکم بین مالزمه بر و نیستند قائل
 تبرمع را عرفی دانندو می عقل حکم از آن کاشفیت رادر عرف اعتبار

 عدم با شارع ورضایت امضا این باشد کرده امضا شارع که دانند می
 نای که نشود ثابت شارع ردع یااینکه و شود می اخذ نیز شارع ردع
 نیز شارع سکوت با آخر در و رساند می را شارع امضای نوعی هم

 دلیل را شارع ردع ثبوت عدم خمینی امام شود احرازمی رضایتش
 را شارع نهی عدم نوعی به که داند می عرف اعتبار در شارع امضای

 باید بودن پذیرفتنی شرع نزد عرف اگر کند می ودر تصریح رساند می
 که بس همین آن مقبولیت اثبات در و کرد می نهی آن به عمل از

 شرعی دلیل با عرف که مواردی در امام است نکرده نهی آن از شارع
 ضعیف روایت است معتقد علما سایر دیدگاه علیرغم باشد مخالف
 بر مقدم جایی را امارات ادله همچنین و ندارد را عرف ردع توانایی
 امارات از نظر مورد اماره که شمارد می عقالیی امارات و عرف
 بر مقدم صورت این در فقط و نشود شمرده گرایی قانون و عرفی
( عقال مرجعیّت) باره این در نیز امارات باب شوددر می شمرده عرف
 از اصول در رایج امارات است معتقد و دارد مهمى بسیار مبناى

 بدان سیاسى و اجتماعى امور درحوزه عقال و هستند عقالیى امارات
 عقال از خود شارع و شمارند مى معتبر را آنها و جویند مى استناد
 بى آنها درباره جعل و ندارند جعل به نیازى روى این از. است

 مى را عقال و عرف واقعى جایگاه سان بدین امام حضرت .معناست
 و اصولى هاى استدالل در که داند مى عناصرى از را آن و نمایاند
 گرفته نظر در مهم دلیلى و ندس عنوان به باید آن تحقیق روش
نجفی می فرماید :عرف مرجع درهرلفظی است که شارع برای .شود

ان حدود ومعیاری مشخص نکرده است موضوع حکم شرعی اگر از 
عرف گرفته شده باشد برای تشخیص وشناخت آن به عرف مراجعه 

اق واگر از معنای خاص شرعی گرفته شود عرف در تشخیص مصد
 آن نقشی ندارد.

 شجاعت امام خمینی در تولید آرا وتوجه به دو عنصر زمان ومکان 
 ودخ از قبل اصولی آرای در ذهنی محصورشدن و تاثیرپذیری و ترس

 اندیشه است وجسورانه درست تولیدآرای در شجاعت موانع ازجمله
 یعنی گرفته نشات اخباریون فکری مبانی از فقها از بسیاری اصولی

 که شده موجب واین استنباط و فتوا هنگام آخرت از شدید ترس
 افتا دنبای« یفتوایخافون ان یریدون انما »نشود استخراج صحیح حکم
 نای است علم بدون افتا است ممنوع آنچه باشد ترس تاثیر تحت
 هن هستند االحتیاط و الحظر اصالت به قایل موارد بیشتر در افراد

 ولیدت به نیز آخرت، درباره اعتقاد از تجری دربحث امام اصالةالبرائه
 اما داند می کالمی قواعد از را آن اگرچه رسیده اصولی اندیشه
 است شده خارج اصولی اندیشه کالمی قواعد یک دل از است معتقد
 در انسان میداندکه جراتی و داند می قبیح را تجری اگرچه ایشان
 را آن اصولیون از بسیاری برخالف اما کند می پیدا خود درون

 آرای تولید در ترسی دهدامام می نشان این داند نمی معصیت مصداق
حکم والیت مطلقه فقیه درامر حکومت   ندارد مستقل اصولی

ومجوز امام خمینی به پزشکان در امر لقاح مصنوعی که گونه ای 
از فناوری وکمک باروری است که برای مقابله با ناباروری ودر 

مورد استفاده قرار می گیرد یا در حوزه ورزش  فراینداجاره رحم
وسرگرمی صدور حکم حلیت شطرنج و......یسیاری فتاوا از این دست 
ازایشان صادر گشته که ازشجاعت روحی ومستقل اندیشی  وتوجه 
به عنصر زمان ومکان در اجتهاد ووجه همزمان ایشان به عقل 

 ل فکریوعرف وسیره عقال نشات گرفته وشجاعت روحی واستقال
ایشان در زمینه اجتهادو پس زدن و دور شدن از احتیاطهای 
متحجرانه است امام عرف وعنصر زمان ومکان رادر اجتهاد موثر 
دانسته طوریکه شرط اجتهادرا تفکیک مباحث عقلی از عرفی 
دانسته چراکه از امیختن آنهاخطایی راهبردی حاصل میشود. امام 

 د والتقلید(خمینی  الرسایل )رساله االجتها
 

 نیازعقل به نقل وسایر منابع باوجود توانمندی 
 مامت عمیق فهم است عقل گستره از فراتر دینی حقایق از بسیاری
 از بسیاری  وهمچنین ایمه روایات به مراجعه بدون قران مطالب
 دشای عقل یعنی است خارج عقل توانایی از ،آن تشریع وعلت احکام
 حکم وعلت تشریع نوع اما دهد تمیز شرعی غیر از را شرعی احکام

 قهیف احکام جزییات در نمیتواند همینطور و کند درک نمیتواند را
 وشناخت نفس ومعرفت خودشناسی نمایدیا ورود آن واستثنایات

 است ناممکن امری شرع از کمک بدون  وصفاتش واسما خدا کامل
 توانایی حیطه از نیز ابدی وسرای معاد حقایق شناخت همچنانکه

 وتسلط احاطه چیزی هر شناخت لزوم بعبارتی است خارج عقل
 را آن و کرده احاطه چیز هر به تواند نمی عقل واما است برآن

 خالق بر تواند نمی است خود،مخلوق عقل  است این بشناسددلیلش
  انسان شد عاجز چیزی هر بر عقل پس بشناسد را او و یافته احاطه

 . کند می دعوت شناخت راههای سایر و نقل به را
 مااس شناخت:  فرماید ومی میکند نیزاشاره مالصدرا ناتوانی این به
 آوردن آن دست به است عظمت نهایت در که خداوندی صفات و

 طالبم این عقل نیست ممکن فکری مباحث و فلسفی عقل با صفات
 مه متکثر و متعدد قوانین در دقت و مطالعه واسطه به حتی را عالی
 شیرازی الدین بفهمدصدر و کرده کشف تواند نمی
 ادرق نقل کنار در عقل هستندکه نیز مطالب بسیاری حال عین در اما
 خداوندهدفمند به نیاز علت چون مفاهیمی مثل است آن درک به

 ارسال و وحی  ومفاسد مصاح ، وافعال اشیا وقبح حسن خلقت بودن
 راگ چنانچه هستند عقلی اموری منعم گذاری شکر لزوم و پیامبران
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 و همکاران  خیاوی زاده میکاییل پریا 618

 1401بهار ، 1، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 نیز عقلش وکارایی باشدسالمت داشته دینی و درست تربیتی انسان
 راساسب گیری میشودوتصمیم بیشتر ومفاسدامور مصالح شناخت در

 میگردد. ممکن برایش نیز واخرت دنیا مصلحت
 

 نتیجه گیری
وهمچنین سیره  عقل و نص کارکردهای پذیرفتن جستار فوق ضمن

 تفریط ونه افراط تاکید می کند نه ، احکام استنباط عقال در
 رایب آن وتوصیه   میانه رویه یک داشتن وبرای پذیرفتنی نیست 

 که بعنوان را عقل های محدودیت است  الزم ابتدا اجتهادی  تحول
 از وامانت استفاده درنظربگیریم تا شد بیان استنباطی منابع از یکی
 اجتهاد نمایندو درک ظاهرگرایان ونیز عقل را مخالفان ونقل عقل

وتوجه به عنصر زمان ومکان ومقتضیات آن  نقل با عقل همراهی را
 راجاستخ مستلزم و دارد وجود اخبار در مستقیم همه تکالیف بدانند 

 حجیت زمانی عملی اصول پس باشد می  عقل کمک به روایات از
 یطاقماال تکلیف و بالبیان عقاب قبح مثل او دستورات و عقل و دارد

 وجود تکلیف بروجود شرعی دلیل که  است پذیرش قابل  زمانی
 موردحرمت در کرد حکم برائت به توان نمی وگرنه باشد نداشته

 وعدم انجام مورد در که عملی  یا مشکوک عملی حرمت عدم یا
 سیگار کشیدن مثل شود جاری برایت باید داریم شک آن انجام
 مدلول در جستجو ظاهرگرایان اما شد واوامرش عقل مطیع  وباید

 سازماندهی اعتقادآنان دانندبه نمی صحیح را آن قراین و حدیث
 علم پردازش در آنان  روش و غیرشیعه بوده دست به فقه اصول
 ازآن برخی با صراحت به امامان و نبود معصومین مقبول اصول

 را قهف اصول به استناد بنابراین اند کرده مخالفت قیاس مثل نظرات
 اعلم مشاجرات استرابادی  چنانچه دانند می فاسده اصول به استناد

 در عقل دادن دخالت خاطر به را آنان نظر اختالف و فقه اصول در
 امور در را عقلی استدالالت و عقل به تمسک و داند می شرع حریم
 ماا شدند تضعیف اخباریون  اینکه با اما داند می خطا با توام دینی
 هم هنوز بود شده گرا عقل جریان تضعیف باعث که اخباری تفکر

 هب برگشت که طوری شود می دیده شیعه متفکران برخی میان در
 از ای هانمونه پردازی نظریه مکرردر های واحتیاط  قبل های ه سد
  است جدید عصر در اخباری تفکر این

 است احکام استنباط به قادر  دوسویه نیروی سیره عقالبا و عقل
 خمینی امام اثار  است نکرده انکار حاذقی عالم راهیچ مورد واین

 درک و فهم نیز به کمک عقل توان انسان نیزبران صحه میگذارد 
دارد وسیره عقال نیزدراین مسیر یاریگراست  را افعال وقبح حسن
 یعقالی هایی رهیافت ودرمسیرتکامل  تکامل به رو نیز بشر عقل
 ای نهنمو مجرم مجازات شکل تغییر در انسان رفتار تغییر مثالً است

 هتوج لزوم این است عقل تکامل مسیر در عقالیی بناهای تغییر از
 و خرد نیز بر کندقرآن می مشخص را آن گذاری ارزش و عقل به

 تعقل به را ایمان اهل ایات از ای پاره در و کرده تاکید  ورزی خرد
 آیاتی یا صاد سوره 29 ایه مثل نموده دعوت پندگرفتن و اندیشیدن و
 مین تعقل که را آنانی که آنچنان کرده نهی تعقل وعدم خردی بی از

  22 آیه انفال سوره یادکرده خدا نزد در جنبندگان بدترین کنند
 درکنار نص گرایی، وعقل عقل به توجه لزوم فوق موارد به توجه با

 عناصر وهمچنین عرف وسیره عقال ،که حتما از عقل جمعی به عنوان

آن  نشات گرفته ولزوم حرکت به سوی فقه پویا متناسب  ارکان و
 شود. می احساس با زمان باتوجه به سیره وروش امام خمینی 
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