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 چكيده

گذار انقالب عنوان بنيان امام خميني از فقها و اصوليون برجسته معاصر است و به 
اسالمي نظرهاي ايشان همواره مورد توجه و مطالعه محققان داخلي و خارجي بوده، و 

م خميني پيرامون آزادي انديشه صورت تحقيق و مطالعات فراواني در آثار و نظرات اما
اي در دروس اصول فقه ايشان انجام نگرفته گونه مطالعهگرفته است، اما در اين زمينه هيچ

است، در حالي كه عقل از منابع استنباط احكام و مباحث اصلي علم اصول فقه است. 
ميني چه است كه آزادي انديشه در دروس اصولي امام خ پرسش اصلي مقاله حاضر اين

جايگاه و منزلتي دارد؟ هدف مقاله اثبات وجود مباني و اصول آزادانديشي در حد متعالي 
تحليلي  -عقالني در دروس اصولي امام است. براي تحقق اين هدف روش تحقيق توصيفي

كار گرفته شد. نتايجي استنباطي عبارتند از: ضمن تأييد آزادي انديشه، براي درست  به
كند. اعطاي اختيارات گسترده به عقل و  هكارها، اصول و قواعدي ارائه ميانديشيدن نيز را

آن را يكي از منابع استنباط به شمار آورده و براي عقل و بناي عقال سهم شايان توجهي 
 در استنباط قائل است.

 
 كليدي: هايواژه
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 مقدمه
هاي هر فقيهي  آيد. بنابراين، مبنا و پايه نظريه پايه فقه به شمار مي علم اصول فقه مبنا و

شود و از طرفي نيز، عقل از منابع علم اصول فقه محسوب  بر مباحث اين علم استوار مي
 شود. بنابراين، بايد در اين علم مباحثي مرتبط با مباني آزادانديشي وجود داشته باشد. مي

سعي شده است جايگاه عقل و انديشه بشري در دروس بر اين اساس، در نوشته حاضر 
خواه  عنوان مجتهدي مبارز و آزادي اصول فقه امام خميني بررسي و بيان شود كه ايشان به

اند؛ زيرا عقل يكي از منابع  تا چه حد به آزادي انديشه در دروس اصول فقه خود بها داده
 استنباط در علم اصول فقه است. 

ويژه  شود كه در دروس اصول فقه امام خميني، رأي عقل به ت ميدر مقاله حاضر اثبا
هاي اصولي  هاي فقهي و استدالل بناي عقاليي بسيار مورد توجه بوده و همواره در استنباط

ايشان حضوري محسوس داشته كه با ذوق فلسفي ايشان عجين و قرين بوده است. موانعي 
شوند، موانع  گيرند، به دو دسته تقسيم مي كه ممكن است سر راه تحقق آزادي انديشه قرار

دروني و موانع بيروني؛ موانع دروني مانند اميال و هواهاي نفساني است و موانع بيروني 
فكني، سفسطه، ممانعت از رسيدن اطالعات و معلومات به افراد جامعه و اند از خرافه عبارت

ي انديشه در دروس جز آن. پرسش اصلي مقاله حاضر عبارت از اين است كه آزاد
اصولي امام خميني از چه جايگاه و منزلتي برخوردار است. گفتني است تحقيق و مطالعات 
 فراواني در نظرات امام خميني پيرامون آزادي انديشه انجام گرفته، اما در اين زمينه

اي در دروس اصول فقه ايشان انجام نگرفته در حالي كه عقل از منابع گونه مطالعههيچ
بار  تنباط احكام و مباحث اصلي علم اصول فقه است. بنابراين، تحقيق حاضر براي اوليناس

 كند. آزادي انديشه از ديدگاه امام خميني در اصول فقه را بررسي مي

 تعريف علم اصول فقه
هو العلم بالقَواعد «اند: فقه مطرح كرده متقدمين تعريفي به اين شرح براي علم اصول 

يهالممهده الستيه الفَرع؛ يعني اصول فقه عبارت است از علم به »نباط األحكام الشرع
: 1، ج1379(بجنوردي، دست آوردن احكام شرعي فرعي آماده شده است  قواعدي كه براي به

اند كه چنين تعريفي شامل مسئله حجيت  . ولي متأخرين بر اين تعريف اشكال كرده)14
. از اين )23: 1، ج1429(آخوند خراساني، ميه نخواهد شد ظن در صورت انسداد و مسأله اصول عل

او التي ينتهي اليها في «اند:  رو، در گريز از اين اشكال جمله ديگري بر اين تعريف افزوده
شود. تعريف امام  ، يا هر آنچه كه در نهايت در مقام عمل به آن استناد مي»مقام العمل

لقواعد اآللية التي يمكن أن تقع في كبرى هو ا«خميني از علم اصول به اين شرح است: 
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استنتاج األحكام الكلّيه الفرعيه اإللهيه أو الوظيفه العمليه ؛ علم اصول فقه قواعد آلي و 
باشد كه ممكن است در مسير استنباط احكام كلي فرعي قرار گيرد و يا  ابزاري مي

. اين تعريف، به نظر )51: 1، ج1376(موسوي خميني، » كننده وظيفه عملي مكلف باشد بيان
 نقص است. تعريفي كامل و بي

 موضوع اصول فقه
 توان چنين استدالل كرد: درباره موضوع علم اصول، مي

كردن بدان فرو فرستاده  منظور اعتقاد و عمل الف) خداوند دين را براى فهم مردم به
 است.

صورت  ى, بههاي عملى و فقه كم در سطح آموزه هاي دينى، دست ب) بيان آموزه
صورت  هاي دينى به رمزى نبوده و به گروهى از مردم اختصاص ندارد بلكه بيان آموزه

 هاي عقاليى است. عمومى و به شيوه
هاي عقاليى و عقلى  ها و ضابطه بر اين مبنا، براى فهم احكام دين، بايد به همان قاعده

اعد عقالنى و عقلى معتبر در نزد مردم، مراجعه كرد. بنابراين، موضوع علم اصول همان (قو
 .)65: 1361(طباطبائى، ميان مردم) است 

 در نتيجه، اصول فقه علمي است كه با تفكر و انديشه سروكار دارد.

 آزادي انديشه و آزادي سياسي
منظور  هاي عقالني منطقي به كارگيري روش يعني آزادي انسان در به آزادي انديشه:

هاي معيني ملزم كنند كه  برداشتن در راه او را به گام كشف حقيقت، بدون آنكه ديگران،
(بيات، شده (درست يا نادرست) بينجامد يا مانع كشف واقع شوند  به نتايج از پيش تعيين

 . اين تعريف از آزادي انديشه با تشريح مباني تكميل خواهد شد.)567: 1381
شور خود از راه انتخاب يعني فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي ك آزادي سياسي:

زمامداران و مقامات سياسي شركت جويد و يا به تصدي مشاغل عمومي، سياسي و 
هاي مناسب به او مجال ابراز نظر داده شود،  اجتماعي كشور خود نائل آيد، يا در فرصت

در مجامع، آزادانه عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز كند و در جعل قوانين و نقشه 
. از اين تعريف )140: 2006؛ شريف قرشي، 96: 1370(طباطبائي مؤتمني، ياسي نظر او محترم باشد س

شود كه يكي از مباني اصلي آزادي سياسي، احترام به انديشه و ادراك افراد  استنباط مي
 جامعه است.

ن، نهادن تفكر و تعقل، همچنياستقالل در استدالل، احترام و ارزش مباني آزادي انديشه:
ترين شرايط اعمال آزادي انديشه است.  گرانه از اصلي رفع موانع تفكر منطقي و واقع
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موانعي كه ممكن است سر راه تحقق آزادي انديشه قرار گيرند، به دو دسته تقسيم 
شوند؛ موانع دروني و موانع بيروني. موانع دروني مانند اميال و هواهاي نفساني است كه  مي

شود كه عبارتند از حسادت،  رد و مانع از درست انديشيدن ميدر درون بشر وجود دا
تعصب، خشم، شهوت و...؛ اما موانع بيروني از عالم خارج به انسان تحميل و القا يا اينكه 

دادن  فكني، سفسطه و وارونه جلوه شود كه عبارتند از خرافه مانع از رسيدن فرد به واقع مي
اطالعات و معلومات به افراد جامعه، شايعه و... حقيقت، ايجاد ترس، ممانعت از رسيدن 

 .)71-73: 1381(مصباح يزدي، 
اعمال حق حاكميت، فقدان فشار و هراس سياسي، فقدان اجبار از  مباني آزادي سياسي:

؛ 261: 1375؛ قرباني، 71: 1379(ميراحمدي، ناحيه حكمرانان، اختيار، حق انتخاب و اظهار نظر و... 

توان مشاهده كرد. برخي  . همين مبنا را در تعريف آزادي انديشه نيز مي)3و  2: 1369رامين، 
بر اين باورند كه حقوق سياسي و آزادي سياسي بدون آزادي انديشه، بدون مراوده و 

 .)87: 1373(نويمان، يابد  تبادل اطالعات تحقق نمي
را تشكيل  توان نتيجه گرفت آزادي انديشه مبنا و اساس آزادي سياسي بنابراين، مي

خصوص من وجه وجود دارد؛ زيرا دامنه آزادي  -ها نسبت عموم  دهد و بين آن مي
سياسي محدود به حريت فكر و عقيده در زمينه امور سياسي است، اما آزادي انديشه، 
حكايت از حريت و جوالن فكر در همه امور دارد. تا  زماني كه مباني و شرايط آزادي 

بسا مورد  معناي واقعي خود محقق نخواهد شد و چه ي سياسي هم بهانديشه تحقق نيابد، آزاد
استفاده واقع شود. پس اهميت آزادي انديشه داراي نقش انكارنشدني در  انحراف يا سوء

 تحقق آزادي سياسي بر عهده دارد.

 بررسي مباني آزادي انديشه در مكتب اصول فقه امام خميني
 . حاكميت و استقالل انديشه1

عني آزادي و استقالل جامعه سياسي كه دولت نماينده و مظهر حاكميت ي
اي كه مبنايش فكر و انديشه نيست،  . آزادي)54: 1380(طباطبائي مؤتمني، آن است 

معناي آزادي بردگي،  هرگز مورد قبول اسالم نيست؛ زيرا چنين آزادي به
. )381: 1372(مطهري، اسارت و آزادي زنجير در دست و پا قرار دادن است 

طور مستقل  ها بتوانند به آزادي انديشه زماني كاربردي و مؤثر است كه انديشه
. )Mac Callum, 2002: 15(خود را نمايان كنند و مورد تقدير و تأييد قرار گيرند 

همچنين، در تعريف آزادي انديشه گفته شد كه آزادي انديشه، روش كشف 
هاي معيني ملزم كنند؛  تن در راهبرداش حقيقت، بدون آنكه ديگران او را به گام
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در نتيجه استقالل در استدالل يكي از مباني اصلي آزادانديشي است. بنابراين، 
ها باشد و استقالل  بايد انديشه و تفكر افراد جامعه مورد احترام و توجه دولت

آن ناديده گرفته نشود؛ به عبارت ديگر، بايد براي انديشه حاكميت قائل شد 
 معناي واقعي خود محقق شود. ديشه بهتا آزادي ان

تنها به عنوان حقي مسلم از حقوق مباح مورد احترام  در تعاليم اسالمي آزادي انديشه نه
هاي  است، بلكه به عنوان امري واجب تشريع شده است. دليل اين مطلب كثرت آموزه

توان  مي كند. بر اساس چنين تفكري، شدت تأكيد مي ديني است كه بر آزادي انديشه به
آزادي انديشه را در سلسله مقاصد شريعت تا حد يك ضرورت ديني ارتقا بخشيد و آن را 

. همچنين، در بعد عقل و تفكر آيات )58: 1377(نجار، از جمله مقاصد شريعت تعبير كرد 
كند؛  بسياري آمده است كه بارها انسان را به استفاده از عقل ترغيب، تشويق و امر مي

 .)11: 1394زايي، (لكسوره مباركه انبياء  10و  24مانند آيات 
در ادامه به چند نمونه از مباحث كه در دروس و آثار اصول فقه امام خميني مطرح 

 شود: بوده و مرتبط با حاكميت انديشه است، اشاره مي

 . طريقيت و حجيت ذاتي قطع1-1

الترين مرحله علم قطع يا يقين علم به واقع است در مقابل ظن، و بديهي است كه با
. )1505: 1386(سبحاني، است و حجيت آن محفوظ به قراين نيست، بلكه حجيتي واقعي دارد 

حجيت قطع؛ قطع و يقين حجيتش ذاتى است و نيازي به جعل شارع ندارد، چون اگر 
شارع بگويد: قطعت را براي تو حجت قرار دادم تحصيل حاصل و اگر مخالفت كند 

خود حجيت دارد و نياز ندارد  كند كه قطع خودبه قل ما حكم ميآيد. ع تناقض پيش مي
كند كه قطع حجيتش ذاتي است بدون  را معتبر كند. عقل مستقالً حكم مي كه كسي آن 

آيد. بنابراين، عقالً  اينكه به جعل اعتبار نياز داشته باشد، در غير اين صورت، دور پيش مي
يك چيز شود (مثل حجيت براي قطع كه بايد به قطع عمل كنيم، هر چيزي كه ذاتي 

  پذير است. در نتيجه، نفي آن نا ذاتي است) اثباتش نياز به دليل ندارد و اصالً از او جدايي
: 1385؛ فرجي، 6: 1ب، ج1366؛ ذهني تهراني، 134و  130: 4الف، ج1366(ذهني تهراني، هم ممكن نيست 

اين شرح تعريف شده است: ذات شيء،  المعارف الشيعيه العامه، ذات، به . در دايره)194
. از اين تعريف روشن )500: 9، ج1379(حسيني، نفس، جوهر، حقيقت، عين و ماهيت آن است 

ء جدا نشدني است؛ بنابراين، حجيت و لزوم براي قطع، ذاتي است  شود كه ذات از شي مي
 .)134: 4الف، ج1366(ذهني تهراني، و عقالً ثابت است 

فرمايد قطع حالتي نفساني است كه ممكن  ع و علم فرق گذاشته و ميامام راحل بين قط
است با واقع موافق باشد و ممكن است مخالف با واقع باشد. اما علم همواره به واقع اصابت 
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كند. بنابراين، معتقد است حجيت علم ذاتي است و حجيت قطع غيرذاتي است، مانند  مي
تواند نسبت به واقع حجيت ذاتي  ، چگونه مياين كه قطع برخالف واقع باشد. بنابراين

پذيرد. توضيح اينكه قطع به داشته باشد. امام نظر مشهور اصوليون را نسبت به علم مي
اعتقاد امام راحل دو حيثيت دارد، يكي حالتي دروني كه ممكن است موافق واقع نباشد، 

بت به متعلق خود بلكه منشعب از اميال دروني است و ديگري حالتي كه قطع در آن نس
در ادامه  )44-85: 1363(سبحاني، شود  كه همان انكشاف واقع (علم) است، حاصل مي

فرمايد: قطع حجيتش را از اعتبار عقل و بناي عقال دارد؛ زيرا در بناي عقال شاهديم كه  مي
 .)86: 1363(سبحاني، كنند  ها به چنين قطعي عمل مي آن

قطع لغو است، نه اينكه حجيت از لوازم ماهيت  از نظر امام خميني جعل حجيت براي
قطع است، بلكه حجيت يك حكم عقلي است كه مترتب بر قطع است؛ زيرا عقالً چنين 

: 2، ج1420(فاضل لنكراني،آيد  عملي بيهوده است و تحصيل حاصل است و لغويت الزم مي

374(. 
شود كه هيچ فردي  ط ميبنابراين، مباني آزادي انديشه از كالم امام راحل چنين استنبا

تواند استقالل و حاكميت قطع و يقين ديگري را ناديده گيرد و براي آن حجيت و  نمي
دهنده حاكميت و استقالل انديشه در مكتب  اعتبار وضع يا سلب كند. همين نكته نشان

 اصولي امام راحل است.
راهي به  همچنين، در زمينه طريقيت قطع مشهور اصوليون معتقدند كه قطع از هر

دست آيد، عقلي و غيرعقلي و ... معتبر و حجت براي قاطع است. گاه قطع مطابق با واقع 
آيد؛ مثل اينكه قاطع به اين باشد كه اين مايع شراب است و در  و مصادف با واقع درمي

اينكه قطع  مثل » جهل مركب«طور باشد؛ و گاهي قطع غيرمطابق با واقع  واقع، هم همين
. قطع طريقي )42: 2، ج1389(فرجي، يع دارد، ولي در واقع آن مايع سركه باشد به خمريت ما

گيرد و براي او  تماماً اجزايش عقلي و ذاتي است و از ادراك و عقل فرد قاطع صادر مي
دادن قطع است و اين قطع نيز براي  معتبر است و لو خالف واقع باشد و قاطع ملتزم به انجام

. در صورتي كه طريقيت )23: 1ب، ج1366؛ ذهني تهراني، 126: 2، ج1389(فرجي، شارع معتبر است 
تواند مكلف را مجبور كند برخالف آن عمل كند؛ و چون  قطع، ذاتي آن باشد، شارع نمي

صورت خودكار، بدون هيچ  قطع طريقي ذاتاً و نفساً طريق به واقع است، ذهن سريعاً و به
رسد و به عبارت ديگر، قطع بين الثبوت  نطقي ميمانعي براي استدالل عقالني به نتيجه م

دهد كه گويي براي صغراي آن حد چنان سريع انجام مي است و عقل اين استدالل را آن
 1ب، ج1366(ر.ك. ذهني تهراني، طور كه برخي اصوليان قائل به آن شدند  وسطي نيست، همان

تواند در جايي  ت كه شارع مياز سوي ديگر، الزمه طريقيت قطع به واقع اين اس )31و  23:
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كه مكلف قطع به حكم واقعي ندارد، امارات و اصول عملي را براي او جايگزين قطع 
 )51: 3، ج1429(ر.ك. اصفهاني، كند  كرده و در حكم قطع قلمداد مي

همچنين، امام در باب طريقيت قطع معتقدند كاشفيت و طريقيت قطع از لوازم ماهيت 
مشهور، بلكه طريقيت و حجيت از لوازم وجود است، به عبارت  آن نيست؛  برخالف نظر

شود، الزمه اين حصول و وجود، كاشفيت و طريقيت  ديگر، زماني كه قطع حاصل مي
گويند گرما الزمه ذاتي و ماهيت آتش نيست، بلكه وقتي  است. در باب آتش و گرما، مي

كه حرارت الزمه وجود  طور آتش وجود خارجي پيدا كرد، گرما از لوازمش است؛ همان
آتش است، طريقيت و كاشفيت نيز الزمه وجود قطع است... الزمه ماهيت، قابليت جعل 

عنوان أنّه  مركب، يعني همان ثبوت شيء لشيء آخر را ندارند و جاعل و شارع، نه به 
عنوان أنّه صاحب الشريعه و شارع،  عنوان أنه خالقٌ و نه به جاعل الممكنات و نه به

كنم.  تواند بگويد حاال كه قطع براي شما حاصل شد، من طريقيت را براي آن جعل مي نمي
... جعل تأليفي و جعل مركب امكان ندارد؛ و اساساً جعل در لوازم ماهيت نه به جعل 

آيد؛ اما اگر  استداللي و نه به جعل طبعي، امكان ندارد...؛ زيرا تحصيل حاصل پيش مي
آيد و تحصيل  شود، لكن لغويت الزم نمي است، جعل ممكن ميگفتيم اين از لوازم وجود 

 .)37: 1، ج1372(موسوي خميني، حاصل نيست 
شود كه امام در اصل طريقيت قطع با مشهور مخالفت  از مطالب يادشده استنباط مي

ندارد، بلكه مخالفت در مسئله فرعي است. منظور امام از كاشفيت و طريقيت براي قطع 
اعتبار استناد به عقل است، در صورت عمل به قطع كه حاصل تعقل و همان قابليت و 

تفكر بشر است به اصطالح حجيت قطعي است كه مكلف به آن رسيده است و اين 
طور كه گرما مالزم با آتش است.  طريقت و كاشفيت هميشه مالزم با قطع است، همان

ريقيت براي قطع است و در واقع، اين مثال امام بيان كننده بديهي بودن كاشفيت و ط
طور كه نيازي نيست كه به كسي گفته شود كه آتش سوزان است، نياز هم نيست  همان

ها از امور بديهي  دانم؛ زيرا اين كه شارع بگويد من قطع را كاشف و طريقي به واقع مي
اند، پس شارع به قدرت و درك باالي عقل بشري اعتماد دارد و بر اين  براي هر عاقلي

دهد و بر اساس آن  است كه در باب قطع درك يقيني او را مالك حكم قرار مياساس 
كند و در اين باب انديشه مكلف را آزاد و رها گذاشته است، حتي  ثواب و عقاب مي

دهنده احترام و  كند و اين نشان براي قطع او حجت و طريقيت و كاشفيت جعل نمي
فرمايد طريقيت و كاشفيت  و امام مي عظمت عقل و انديشه بشري در علم اصول فقه است

قطع وجودي است يعني بستگي به فهم و درك فردي دارد پس قطع هر فردي براي او 
طريق و كاشف به واقع است، هرچند خالف واقع باشد. اين نيز سمبل بارز آزادي انديشه 
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و  است، حتي اگر حاصل تفكر خالف واقع هم باشد، باز طريقيت و كاشفيت خود را دارد
كند. در نتيجه، امام راحل براي قطع حجيت ذاتي  معتبر است و شارع مخالفت با آن نمي

قائل است؛ يعني سلب حاكميت و استقالل عقل را در استنباط احكام و مسائل جايز 
تواند  داند. همچنين، ايشان معتقد است انديشه، طريقيت و كاشفيت دارد، بنابراين، مي نمي

تحميل هيچ قدرت خارجي  استدالل و استنباط كند. بنابراين، انديشه  طور مستقل و بدون به
يابد كه حداقل براي خود صاحب انديشه؛ حجيت، منجزيت و طريقيت  زماني تحقق مي

 داشته باشد.
طور كه در تعريف آزادي انديشه و تشريح مباني آن بيان شد احترام به افكار و  همان
شود.  آزادي انديشه و به تبع آزادي سياسي محسوب مي هاي افراد جامعه از مباني استدراك

بنابراين، طريقيت و كاشفيت قطع داللت بر همين مبنا دارد كه انديشه بايد آزاد باشد و 
براي آن بايد حاكميت و استقالل قائل بود كه از صفات ذاتي انديشه است كه در دروس 

 ه است.اصول فقه امام از آن با عنوان حجيت ذاتي قطع بحث شد

 . برائت عقلي1-2

برائت عقلي، مقابل برائت شرعي بوده و عبارت است از حكم عقل به برائت ذمه 
وجو از دليل، شك او  مكلف، نسبت به تكليف مشكوك، در مواردي كه بعد از جست

معناى صحت تمسك به  نسبت به تكليف واقعى برطرف نشود. حجيت برائت عقلى، به
كند مجازات بر حكمي كه  است. چون عقل سليم حكم مي برائت عقلى و عمل طبق آن

 .)111: 3، ج1379(حسيني دشتي، تشريع نشده يا مشكوك الحكم است 
قبح عقاب بال «امام خميني معتقدند، دليل اصلى بر حجيت برائت عقلى، قاعده عقلي  
حكم دارد و اين  است كه مؤاخذه كسى را كه حكم شرعى به او نرسيده است، برمى» بيان

وجو و عدم  شود و بعد از جست عقل، سبب ايمنى از عقاب و ترخيص در ارتكاب مي
دستيابى به دليل است كه الزمه آن عدم مؤاخذه مكلف است؛ بنابراين، عقل در صورتى به 

كند كه بيان و دليلى از سوي شارع درباره مورد مشكوك به مكلف  برائت حكم مى
و ساير جوامع  »وسائل الشيعه«وجود دليل مانند كتاب نرسيده باشد و اگر مكلف به مظان 

ها ظن وجود دارد ـ رجوع كرد و دليلى بر الزام به  روايى كه نسبت به وجود دليل در آن
، 1372(موسوي خميني، كند عقاب بر آن، عقاب بال بيان و قبيح است  آن نيافت، عقل حكم مى

معناى  ، اصل اباحه، مقابل اصالت تحظر بوده و به. بنابراين)111: 3، ج1379؛ حسيني دشتي، 411: 2ج
حكم اولى عقل به جواز تصرف در اشيا، با قطع نظر از وجود شرع و حكم شارع نسبت 

: 1، ج1420؛ فاضل لنكراني،306-304: 1، ج1363؛ سبحاني، 24و  25: 2، ج1376(موسوي خميني، ها، است  به آن

129-128(. 
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حه و برائت عقلي شاهد استنتاج عقلي در باب حجيت اينكه در مبحث اصل ابا   نتيجه
اين اصول هستيم. در اصول فقه اين حاكميت به عقل داده شده است كه يكي از احكام 
خامسه را در موارد خاص تحكيم كند. به عبارتي، انديشه را در مقام تقنين قرار داده، و اين 

الني در دروس اصول فقه امام امر مؤيد وجود حريت و حاكميت انديشه در حد متعالي عق
اند  است. بنابراين، امام راحل در اصول فقه تا حدي براي عقل حاكميت و آزادي و قائل

تواند براي تشخيص تكليف خود قواعدي مانند قبح عقاب بال بيان بنا كرده  كه عقل مي
دهنده وجود حد اعالي حريت براي  كه براي قواعد ديگر نيز حجت است. اين نشان

 ديشه بشر است.ان

 . بناي عقال1-3

دادن يا ترك كاري بدون  معناي روش و سلوك عمليِ خردمندان بر انجام بناي عقال به
؛ محمدي، 478: 9، ج1386(جوادي، دخالت و تأثير عوامل زماني، مكاني، نژادي، ديني و گروهي 

ست؛ زيرا . در نتيجه، اين تعريف از سلوك غيرخردمندان دوري جسته ا)327: 3، ج1385
معناي صحت  پشتوانه عقلي ندارد؛ پس بناي كه عقالً اعتبار شده معتبر است. حجيت، به

ها است  استناد به ادله معتبر شرعي (قطع، اماره و اصل عملي) و درستي عمل بر طبق آن
يك عبارتي نيست كه مجعول و » عرف«فرمايد: واژه  . حضرت امام مي)209: 1380(سبحاني، 

وي شارع باشد. بنابراين، اين سخن كه معامالت به دليل اعتباري بودن نيازمند تأسيسي از س
ها، لزوم  بودن آن باشد، مردود است؛ زيرا اعتباري ها مي تصريح شارع به امضا و تأييد آن

امضاي شارع را در پي ندارد، پس در [اثبات] صحت و پذيرش معامالت از سوي شرع، 
اي نزد توده عقال نافذ و مؤثر باشد و نزد  زيرا اگر معاملههمان عدم ردع شارع كافي است؛ 

شرع چنين نباشد وظيفه شارع نهي از آن است و در اثبات مؤثر بودن آن در نزد شارع، 
 .)135: 2، ج1363؛ سبحاني 315و  264: 1، ج1372(موسوي خميني، همان عدم ردع او كافي است 

حاكميت و اصالت فرد دارد. اصالت  طور خالصه بايد گفت بناي عقال داللت بر به
رود و از اين رو بايد  معنا است كه انسان اصوالً موجودي خردمند به شمار مي فرد به اين

(حيدري و مصلحت فردي خود در حدود نظام اجتماعي، آزاد و مختار باشد  در تشخيص

 .)119: 1395گردشتي، 
ميت و آزادي دارد كه در مكتب اصولي امام خميني انديشه و تعقل تا حدي حاك

تواند مبنا و دليل احكام باشد و قدرت تقنين و وضع قوانين را داشته باشد. همين امر  مي
تواند نمايان كننده جايگاه رفيع آزادي انديشه و آزادي سياسي در مكتب اصولي امام  مي

ائل راحل باشد، در حالي كه بسياري از فقها براي عقل و بناي عقال ارزش و جايگاهي ق
 نبود امام تأكيد بر اين مهم داشتند.
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 . آزادي ترس و مصونيت انديشه 2
) طبق مقدمه اعالميه جهاني، حقوق بشر يك Freedom from fearآزادي از ترس (
تواند مانع از تحقق هر نوع آزادي باشد.  رود. ترس مي شمار مي حق اساسي انساني به

وني حريت فكر است. بنا بر نظر طور كه بيان شد، ترس يكي از موانع در همان
هاي غلط  شود و غالباً به اتخاذ تصميم شناسان ترس موجب كاهش عملكرد ذهن مي روان
 .)Gardner, 2011: 10(شود   جا منجر مي و نابه

شود كه  طور كه اشاره شد ترس يكي از موانع دروني آزادي انديشه محسوب مي همان
د تا زمينه براي جوالن آزادانه انديشه فراهم شود و بايد براي رفع آن اقداماتي صورت گير

شوند، مانند ترس از پيش پاي آن برداشته  موانعي كه به كاهش عملكرد ذهن منجر مي
شود. از جمله راهكارهايي كه در زمينه رفع اين مانع در مكتب اصولي امام مشهود است، 

 عبارتند از:

 . معذريت قطع2-1

، مخالف واقع باشد، حجيت موجب معذريت است؛ به معذريت قطع در جايي كه قطع
اين معنا كه قطع مكلف به خالف تكليف واقعي، عذري براي وي در مقابل موال محسوب 

رهاند قطاع كسى است كه از سببى كه در نزد متعارف مردم  شود و او را از عقاب مي مي
(فاضل شود  اصل شود، از آن سبب براى اين شخص قطع ح ها قطع حاصل نمى و براى آن

. در نتيجه، رابطه معذريت قاطع با آزادي انديشه در عدم عقاب و مذمت )76: 1420لنكراني، 
تواند با خيالي آسوده و عدم ترس از عقاب به قطع برسد. در  قاطع است؛ بنابراين، قاطع مي

ي هاي آزادي انديشه نيز آمده كه شرط تحقق حريت فكر، فقدان مطلق موانع باطن تعريف
يا خارجي است و ترس نيز نوعي مانع است. بنابراين، ترس قطاع از عقابي و مؤاخذه به 

 تواند مانع از جوالن انديشه و حريت فكر شود. سبب خطاي در كشف مي

 . تجري2-2

تجري مخالفت عملى با حكم الزامي موال به زعم شخص متجري است؛ بدون آنكه در 
. معصيت اقدام بر مخالفت موال است )210: 1380اني، (سبحواقع مخالفتى صورت گرفته باشد 

كه بر حسب واقع نيز مخالفت صورت گرفته باشد، مانند نوشيدن شراب با علم به 
 است عبارت كه -. البته تجرى به مفهوم لغوى)24: 4الف، ج1366(ذهني تهراني، بودن آن  شراب

 است معصيت از اعم  - نه يا باشد گرفته صورت مخالفتى واقع در خواه موال؛ بر جرأت از
 يا است حرام تجرى كه اين در. )487: 3ج ،1379 دشتي، حسيني ؛210: 1380 سبحاني،( آن با مباين نه
ختالف اين است كه آيا ا منشأ. است اختالف نه يا است فسق موجب تجرى همچنين نه،
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شده است؛  طور مطلق، بر مكلف، حجت قرار داده  از سوى شارع، قطع به حكم شرعى به
گرچه مخالفت با واقع باشد يا تنها در صورت انطباق با واقع حجت است؟ بنا بر تعريف 

اى در  عدالت به ملكه نفسانى، تجرى موجب فسق است؛ زيرا كاشف از فقدان چنين ملكه
(آخوند خراساني، متجرّى است، هر چند قائل به حرمت تجرى و استحقاق عقاب بر آن نباشيم 

. اكثر اصوليون عمل متجري را كاشف نيت و قبح فاعلي )37: 1، ج1374؛ كاظمي، 187: 1، ج1429
دانند و آيات و روايات فراواني در باب ثواب و عقاب بدون انجام دادن عمل وجود  او مي

شناسان نيز معتقدند اعمال  دارد، همچنين، آيات و روايات مخالف نيز فراوان است. روان
ها  افكارشان است انسان  دهنده ر او است. رفتار افراد نشانهر كس انعكاس نيت و افكا

 كنند، هستند و كل رفتار آدمي به تفكر او وابسته است. طور كه فكر مي  آن
» علم النفس«دانند. در مباحث  مي» نفس«فالسفه مبدأ فاعلي رفتارهاي انسان را 

در از انسان پرداخته شده فلسفي، پس از اثبات تجرد نفس، به رابطه آن با فعل و رفتار صا
هم قبح فاعلي » تجرّي«مرحوم آخوند معتقد است . )235و  234: 2، ج1362زاده آملي،  (حسناست 

در آدم متجرّي نيز » امور«دارد و هم قبح فعلي، اگر مناط عقاب اين امور است، پس اين 
عن رسما هتك امر الموالء، تجرّي علي الموالء و خرج «هست، يعني آدم متجرّي نيز 

، از اين رو، آدم مصيب و آدم متجري در اين امور با هم فرقي ندارند. »لعبودية و الرقيه
 .)23: 4الف، ج1366(ذهني تهراني، بنابراين، تجرّي هم قبح فاعلي دارد و هم قبح فعلي 

. )63: 1الف، ج1366(ذهني تهراني، سيد مجاهد نيز عصيان بودن تجري را اقرب دانسته است 
نهايه  «اي خود به نام  رمت تجرّي، دليل عقلي مرحوم اصفهاني است. ايشان در حاشيهبر ح

فرمايد يعني اين مالك هم در عاصي موجود است و  استدالل خاصي دارد و مي» الدرايه
فرمايد تجري موجب عقاب نيست  . شهيد اول مي)35و  32: 3، ج1429(اصفهاني، هم در متجرّي 

(ذهني تهراني، اند  بديل نشده است؛ چون روايات از اين مورد عفو كردهتا زماني كه به عمل ت

. همچنين، اخباري موجود است كه قصد معصيت را موجب عقاب )105: 1ب، ج1366
ها جمع عرفي و عقلي كه  دانند، اين نوع روايات معارض فراوان دارند. اينك بين آن نمي
. شايد اين موارد از عفو الهي 1شود،  ان ميطور پراكنده آمده است، بي به فرائد االصولدر 

. اين اخبار مربوط به مواردي است كه از اختيار مكلف خارج است؛ 2برخوردار شده باشد؛ 
شود، اما مشروط به اينكه مكلف پس از  هاي اختياري هم مي . اين اخبار مربوط به نيت3

 .)61: 1390(عباسي، تصميم گناه پشيمان شده باشد 
ينه تجري نقدي بر نظر مرحوم نائيني دارند كه حريت فكر را در انديشه امام در زم

كند. مرحوم نائيني معتقد است همين مقدار كه كسى علم پيدا كند كه  ايشان نمايان مي
اين عمل معصيت است، اين تمام الموضوع براى حكم عقل به قبح و حرمت تجرّي است. 
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ي حكم عقل به قبح تجرّي و قبح معصيت اصالً فرمايد: برا امام در نقد مرحوم نائيني مي
نيازى به علم نداريم، بلكه خود تجرّي براى حكم عقل كافي است. بايد گفته شود باطناً و 

كند كه علم دارد؛ اما در صدق و تحقق عنوان تجرّي،  واقعاً جهل است و شخص فكر مى
عقل يك حكم و يك علم الزم است؛ ولي اين علم در موضوع حكم عقل دخالتى ندارد. 

موضوع دارد؛ حكم عقل قبح است و موضوعش هم تجرّي است؛ و اين قضيه را تشكيل 
بنابراين، تجرّي براى حكم عقلي قبح كافي است، اما اين ». تجري قبيح است«دهد كه  مى

اش علم الزم است ولي  تجرّي اگر بخواهد در عالم خارج محقق شود، براى تحقق خارجى
. امام مانند مرحوم نائيني )56: 1، ج1372(موسوي خميني، در حكم عقل ندارد  اين علم دخالتي

معتقد است متجري مستحق عقاب است و بنا بر حكم عقل بايد مجازات شود؛ اما اختالف 
امام با نائيني در اين است كه عقل حكم به حرمت كرده است به دليل هتك حرمت يعني 

قطع است، اما بر مبناي نظر مرحوم نائيني تجري، به دليل خود عمل تجري و مخالفت با 
كند تجري حرام است و شارع  فرمايد عقل حكم مي مخالفت با علم است. خالصه، امام مي

در اين زمينه حكمي نكرده است. پس حكم، حكم عقلي است و حاكميت در اين زمينه 
پوشي ن گناه چشمبه عقل واگذار شده هرچند اين علم خالف واقع باشد، اما شارع از اي

كرده است. در نتيجه، امام خميني براي عدم عقاب متجري به آيات و رواياتي استناد 
طور كه اشاره شد ترس از خطا و اشتباه  كرده است كه داللت بر عفو شارع دارد. همان

گيري  تواند موجب كاهش فعاليت ذهن شود و مانع از تصميم بودن استنتاجات عقلي مي
كند چنين مانعي  بينانه شود. بنابراين، اصول و مباني آزادي انديشه ايجاب مي صحيح و واقع

 از پيش پاي عقل برداشته شود.

 . مبحث تخطئه2-3

تخطئه، مقابل تصويب بوده و در لغت، به معناى نسبت دادن خطا به كسى و در 
ه حكم معناى احتمال خطاى مجتهد در دستيابى به حكم واقعى، عدم اصابت ب اصطالح، به

واقعى است. علماى اماميه معتقد به تخطئه بوده و بر اين باورند كه خداوند متعال براى هر 
اى يك حكم واقعى دارد كه در لوح محفوظ در حق همگان، چه عالم، چه جاهل،  واقعه

چه مسلمان و چه كافر، ثابت است، و همه ما به همان واقع مكلفيم و امارات نيز طريقي به 
، اما استنباط مجتهد گاهى مطابق با آن )1286-1288: 6الف، ج1366(ذهني تهراني،  واقع هستند

است كه در اين صورت، حكم واقعى در حق مجتهد و » مصيب«حكم واقعى بوده و او 
است » مخطىء«مقلدان وى منجز است و گاهى هم رأى مجتهد برخالف واقع بوده و او 
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: 2، ج1378؛ موسوي خميني،  7: 1، ج1384(موسوي خميني، كه در اين صورت او و مقلدانش معذورند 

للمصيب اجران و للمخطىء اجر «اند اين است:  . شعار علماى شيعه كه تخطئه را پذيرفته)96
يابد دو پاداش دارد، اما  ؛ يعنى مجتهدى كه در اجتهاد خود به حكم واقعى دست مى»واحد

رسد، فقط يك  ه حكم واقعى نمىكارگيرى همه سعى خود، ب مجتهدى كه با وجود به
. از آن نظر كه حجيت براي قطع، ذاتي است، هيچ راهي براي )185: 1385(فرجي، پاداش دارد 

طرد قطع حاصل وجود ندارد، ولو خالف واقع باشد؛ همچنين، در مبحث قطع بيان شد؛ 
نتيجه،  . در)42 -44: 2، ج1389(فرجي، قطع حجيت، طريقيت ذاتي، منجزيت و معذريت دارد 

اين منجزيت و معذريت فتواي مجتهد مخطئ از لوازم اجتهاد است. همچنين، از لوازم 
شود و ترس از موانع  اصلي حريت فكر در دستگاه استنباط احكام شرعي محسوب مي

دروني آزادانديشي است كه نظريه تخطئه در مكتب اصول فقه امام راحل در صدد رفع 
ساس اين نظريه، مجتهد بدون ترس و با مصونيت تام اقدام به اين مانع است. بنابراين، بر ا

 كند. اجتهاد و تفحص علمي 

 . حق رأي و انتخاب3
تفكر آزاد، آن تفكري است كه حق انتخاب دارد و از هر منبع و منشأ كه بخواهد 

تواند به استدالل و استنباط بپردازد و تعيين كند چه كاري حسن و چه كاري قبح دارد  مي
)Mackintire, 2002: 29(شود.  . حق انتخاب از مباني اصلي آزادي سياسي نيز محسوب مي

آزادي سياسي، آن است كه «طور كه در تعريف آزادي سياسي گفته شده است كه  همان
فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات 

جامع، آزادانه، عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي سياسي كشور شركت جويد و يا در م
آيد كه  ها و آثار امام خميني به دست مي . از سخنراني)96: 1370(طباطبائي مؤتمني، » ابراز نمايد

حق «ايشان معتقدند حتي بنا بر نظريه واليت فقيه، مردم در ميان افراد واجد شرايط 
 كه –واجد شرايط و در فرض فقدان فرد اصلح  توانند از ميان فقيهان دارند. مي» انتخاب

 رضايت بدون توان نمي. كنند انتخاب را آنان از يكي ـ برگزينند را او بايد عقل حكم به
 .)50: 1393عي، ور. ك.ر( كرد تحميل مردم بر را آنان از يكي مردم

 . اختيار مقلد در انتخاب مرجع تقليد3-1

اند؛  البته متأخرين قائل به تقليد از اعلم شده اين امر براي هر مكلف شيعه جايز است،
تشخيص اعلم به مكلف واگذار شده و او در اين امر آزاد و مختار است و اين به دليل 

(موسوي كنند  بناي عقالي عالم است كه براي حل مشكل خود به اهل فن و علما رجوع مي

 . شايد در وهله اول اين)59: 1384 ؛ موسوي خميني،96 : 1378؛ موسوي خميني، 7: 1، ج1374خميني، 
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مطلب به ذهن برسد كه خود تقليد يعني سلب آزادي از تفكر و تعقل؛ يعني فكر خود را 
انديشه خود را تعطيل كنيم و به يك مرجع مراجعه كنيم؛ اما بنا بر نظر امام اينكه به مرجع 

ي عالم بر اين تقليد رجوع كنيم، خود حاصل تفكر و تعقل آزاد است؛ زيرا بناي عقال
كنند. بنابراين، در صورت است كه در صورت جهل به امري به اهل فن و خبره رجوع مي

 كند كه چنين كنيم و اين حكم خود انديشه جهل از رسيدن به واقع عقل حكم مي
آيد، مكلف مختار و آزاد است طور كه از مباحث يادشده به دست مي بشري است. همان

 عبارت ديگر، خود مقلد است پندارد تقليد كند. به ا اعلم مياز هر مجتهدي كه او ر
كند از چه منبع و مرجعي استفتاء كند و اين امر مصداق بارز آزادي انديشه  كه انتخاب مي

 است.

 . اصل تخيير3-2

معناي واگذار كردن اختيار، دادن حق انتخاب به ديگري  حق انتخاب تخيير در لغت به
معناي  . اين واژه به)520: 3، ج1379(حسيني دشتي، يز ديگر است و ترجيح دادن چيزي بر چ

شود. در اصطالح اصوليان متأخر  كار گرفته مي لغوي خود در برخي ابواب علم اصول به
رود، عبارت است از  اماميه، اصل تخيير كه يكي از اصول عمليه چهارگانه به شمار مي

ن كاري و ترك آن يا انجام دادن يكي حكم عقل به اختيار داشتن مكلف ميان انجام داد
رسد  از دو كار در مواردي كه احتياط امكان ندارد در اين زمينه مكلف به حكم واقعي نمي

عبارتي، اصل تخيير اختيار  شود. به اما با همين حكم ظاهري از تحير و سرگرداني خارج مي
، 1376(اشتهاردي، ست اخذ يكي از دو دليل متعادل متكاذب است و اين اصل در فقه حجت ا

. امام خميني معتقد است يكي از مباني اصلي حجيت اصل تخيير بناي عقال است )539: 3ج
. از اين فرمايش امام و مشهور فقها استنباط )126: 12، ج1378؛ فاضل لنكراني، 170: 3، ج1363(سبحاني، 

جمع عرفي و شود شارع به عقل اين اختيار را داده است كه در صورت عدم امكان  مي
اجراي قواعد باب تعارض حكم يكي از دو متعرض را براي خود معين كند و بين آن دو 

شديم. بنابراين،  حاكميت داشته باشد. در صورت فقدان اصل تخيير بايد قائل به توقف مي
براي رهايي از توقف بايد به حكم عقل قائل به تخيير شويم. در نتيجه، در چنين شرايطي 

راه درست به شعور انسان داده شده، تا در صورت تعارض و بالتكليفي تخيير حق انتخاب 
 كند اين حق انتخاب مصداق بارز آزادي و حريت فكر است.

 . استمرار تخيير3-2-1

تخيير استمرارى، مقابل تخيير ابتدايي عبارت است از ثبوت و استمرار حق انتخاب 
بار گزينش. بنابراين با گزينش  با يكيك طرف براى مكلف در هر بار و عدم تعين آن 



 

 

57 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  بيستمشماره 
  97بهار 

 زادي انديشهجايگاه آ
 در مكتب اصول فقه

 امام خميني
 به عنوان مبناي
 آزادي سياسي

 )62تا  43(

يك طرف و شروع در عمل، عدول از آن و گزينش طرف ديگر، صحيح و جايز خواهد 
بود. از اين عنوان در اصول فقه و نيز ابواب مختلف فقه نظير اجتهاد و تقليد و صالت 

قسم خورده بر  . مثالً فردي)370-371: 1376؛ اشتهاردي، 171: 3، ج1363(سبحاني، سخن رفته است 
داند  فعلي در شب جمعه و ترك فعلي در شب جمعه تا يك سال، اما در حال حاضر نمي

شب جمعه اولي فعل است يا ترك يا شب جمعه دومي فعل است يا ترك، اينجا اگر 
 ؟ بنابراين،»تخيير استمراري«است يا » تخيير بدوي«مسئله تخيير مطرح شد آيا 

اشد و اين استمرار همان حكم به احترام و لزوم پايبندي به بايد تخيير استمرار داشته ب
رود. در  انتخاب عقلي است و مصداق بارز آزادي و حريت فكر و انديشه به شمار مي

دهنده وجود آزادي انديشه در اسالم است كه نبايد عقل و انديشه را  نتيجه، اين نشان
 ر حق تخيير دارد و هريكبا محدود و مقيد به انتخاب اول كرد و گفت كه فقط يك

را تشخيص داد، به همان پايبند باشد. چنين محدوديتي مغاير با تعريف و مباني آزادي 
 انديشه است.

 . سلب موانع انديشه آزاد انديشه4
هر مكتبي كه ايمان و اعتقادي به خود ندارد، جلو آزادي انديشه و آزادي تفكر را 

كند. اين گونه  ديشه و تعقل وجود دارد، رفع نميهايي را كه در مسير ان گيرد و مانع مي
مكاتب ناچارند مردم را در يك محدوده خاص فكري نگه دارند و از رشد افكارشان 

 بينيم. در جلوگيري كنند. اين همان وضعي است كه در كشورهاي كمونيستي مي
 ،پذير بودن ايدئولوژي رسمي وجود دارد اين كشورها، به دليل وحشتي كه از آسيب

 شوند كه مردم نتوانند صداي كشورهاي ديگر را بشنوند حتي راديوها طوري ساخته مي
 (مطهري،خواهند، بار بيايند  طور كه زمامداران مي بعدي و قالبي، آن و در نتيجه يك

1372 :11(. 

 . مبحث امتناع اجتماع امر و نهي4-1

: 1، ج1381(مظفر، د از مالزمات عقليه غيرمستقل است كه اين بحث فروع متعددى دار

، از جمله اينكه آيا اجتماع به سوء اختيار مكلف بوده يا نه، و آيا مندوحه در مقام )560
: 2، ج1389(فرجي، كنند  هاي عقلي بر اين فروع بحث مي وجود دارد يا ندارد. علما با استدالل

مگان به امتناع . اگر اجتماع امر و نهى، آمرى (در مقام جعل) باشد، ه)300-303و  272-268
شود كه از  باشند و در حقيقت، اين از موارد تعارض دليلين شمرده مى آن معتقد مى

بديهيات عقلي است. اين اجتماع در اضطرار اختياري يا غيراختياري است. حكم به 
شود. پس انجام دادن مأمور  معذوريت اوامر اضطرارى فقط شامل اضطرار غيراختيارى مى
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رفع عن امتى ما «ين صورت، مجزى است. در حديث رفع آمده است به اضطرارى در ا
. )81 -83: 1381 ابراهيمي،( بيند مي معذور مخالفت در را مضطر نيز، عقل و »…اضطروا اليه 

ن به محال توسط شخص حكيم (مانند شارع مقدس) قبيح كرد تكليف عقال نزد بنابراين،
ده عقلي پذيرفته شده است. امام خميني عنوان يك قاع است و اين امر نزد اصوليان به

فرمايد: تكليف به محال نزد اماميه با خطاب شخصي صحيح نيست اما اشاعره آن را  مي
واسطه خطاب عامه جايز است و   دانند. اماميه معتقد است كه تكليف به محال به جايز مي

 :2، ج1376يني، (موسوي خمگيرد و عاجزين نسبت به آن معذورند  همه مكلفين را در برمي

. امام اشاعره را به ناديده )142-144: 1، ج1420؛ فاضل لنكراني،338-339: 1، ج1363؛ سبحاني، 61-60
گرفتن عقل محكوم كرده و مورد مذمت قرار داده است؛ زيرا چنين عملي خالف مباني 

م. اساسي آزادانديشي است كه عقل را زير پا گذاريم و براي نظر عقل ارزشي قائل نشوي
بنابراين، علت خطا رفتن اشاعره همين محدود كردن عقل و انديشه است؛ زيرا عقل امر به 

فايده است و عقالً كاري را كه از  كند؛ زيرا اين امر ثمري نداشته و بي عاجز را ذم مي
 دهند. بودنش آگاهي داشته باشند، انجام نمي عبث

ن نيز قائل به چنين تفصيلي شده امام بنا بر استدالل و حكم عقل درباره امر به ضدي
دهد كه يكي  فرمايد عقل دو نوع خطاب را در اين زمينه احتمال مي است. ايشان مي

طور مستقيم مورد خطاب قرار  خطاب شخصي است كه موال در عالم اثبات مكلف را به
دهد؛ اما خطاب نوع دوم كه به خطاب قانوني شهرت يافته مختص زمان ثبوت حكم است 

لم اثبات تزاحم رخ دهد. اين نوع امر به معنويت ممكن است واقع شود و شخص كه در عا
مقام وقوع تصوري نيست و مكلف مخاطب مستقيم موال است، نه آنكه متصور باشد. 
بنابراين، در صورت وقوع تضاد در خطاب قانوني كه موال هم سكوت كرده عقل است 

ك قاعده عقلي است، به اهم عمل كرد و كند بايد بنا بر قاعده ترتب كه ي كه حكم مي
. پس مالحظه شد عقل در اين مقام بنا بر )145و  144: 1، ج1420(فاضل لنكراني، مهم را رها كرد 

كند تا مكلف دچار ابهام و  سازي مي شود و شفاف ديدگاه امام خميني قائل به تفصيل مي
ه را براي او نمايان كند و را اجمال نشود و در نهايت، تكاليف مكلف را مشخص مي

هاي عقلي  ها و استنباط كند و شارع نيز هيچ ممانعتي و محدوديتي نسبت به اين استدالل مي
ها حجت قائل است و در اين زمينه آزادي و اختيار تام و كامل به  كند؛ و بر آن اعمال نمي

ا در عقل و تفكر بشري داده است، كيست كه بتواند حكم به محدوديت عقل كند و او ر
اصول فقه از اختياراتش مانع شود و اين سكوت شارع كه در چنين مواقعي مانند تضاد امر 
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دار اين وادي باشد و حاكميت  خواهد كه عقل خود ميدان دال بر غفلت او نيست، بلكه مي
امور بشري را در دست داشته باشد. همچنين، در تعريف آزادي انديشه بيان شد كه نبايد 

قل و انديشه بشري وجود داشته باشد، مسلماً ضد هر چيزي مانعي براي آن مانعي براي تع
شود. بنابراين، جمع ضدين بايد به نحوي مورد طرح و رفع قرار گيرد تا  محسوب مي

 مكلف بتواند آزادانه به كشف واقع دست يابد.

 گيري نتيجه
ر باب مباحث با مطالعه اجمالي دروس اصول فقه امام خميني و تحليل نظرات ايشان د

توان گفت ايشان كامالً به لزوم تحقق حريت فكر و آزادي  عقلي با قاطعيت تمام، مي
انديشه معتقد بوده و براي رفع موانع و انحرافات پيش روي آزادي انديشه همت گماشته و 
راهكارها و نظراتي را ارائه كرده است. خالصه، جايگاه عقل و انديشه در دروس اصولي 

 به شرح زير است: امام خميني
به عقل، اختيار و آزادي در حد متعالي عقالني داده شده است و عقل در طول منابع  ـ

 ديگر استنباط حاكميت و اعتبار دارد.
صولي را بنا كند كه حجيت خود و ا تواند مي كه است حدي تا عقل حاكميت ـ

 حجيت اصول و قواعد ديگر را نيز اثبات كند.
 به و كند مي او براي طريقيت و حجيت ايجاد بشر نطقيم و عقالني انديشه ـ
 مقدس شرع بنابراين،. شود مي حاصل نيز معذوريت و منجزيت موارد اين تحقق دنبال
د فراواني بر حريت فكر كرده و به عقل تأكي عقالني استنباط و استدالل باب در اسالم

 به تفكر و تعقل كردهبراي جوالن، ميدان وسيعي داده و نيز آن را تحريك و تشويق 
 است.
اند، آن  اگر در اصول فقه، ظنون غيرمعتبر مانند قياس از فهرست حجيت خارج شده ـ

 هم به پشتوانه دليل عقل و ارشاد نقل انجام گرفته است.
گوييم كه دروس اصول فقه امام خميني مانند منطق، راهي براي درك  در نهايت، مي

چه را كه رنگ و بوي عقالني و منطقي دارد، درست و روش تحقيق موثق است كه هر
كند. در دروس اصولي امام راحل بر رفع هرچه مانع تحقق  جذب و غير آن را دفع مي

انديشه سليم است، تأكيد شده است و راهكارهايي براي دور ماندن عقل و انديشه مكلفين 
باني و اصول تحقق از انحرافات و ظنون نامعتبر ارائه شده است. اين قبيل اقدامات از م

 آرمان آزادي انديشه است.
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