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Abstract
With respect to the significance of the arguments of rationalists in inference of re-
ligious instructions, particularly in the case of new issues, a review of the jurists’ 
works on quality of applying the arguments of rationalists will help its under-
standing better. A restudy of jurisprudential works of Seyyed Hassan Bojnourdi 
and Imam Khomeini, as the two jurists with immense influence on perfection of 
jurisprudence, will be important and worthy in proving the point. To that end, 
we have reviewed the deductive and doctrinal jurisprudential texts of the two 
jurists based on content analysis methodology to analyze their claims. Findings 
of this paper indicate that both jurists have abundantly made use of the argu-
ments of rationalists. In the meantime, both of them believe in its validity with 
no need to endorsement of the legislator, taking into consideration only lack of 
prohibition or rejection by the legislator. In particular, they have independently 
used the arguments of rationalists in invoking valid and important jurisprudential 
codes in deducing religious instructions. Given the effect of time and space on 
jurisprudential issues, the important and practical arguments of rationalists can 
be used for comparing and contrasting jurisprudence with modern-day issues and 
conditions toward rationality in settling modern-day problems. 
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چکیده: با توجه به اهمیت بنای عقال در اســتنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، 
بررســی آثار فقها در استفاده از بنای عقال به استفاده بهتر از آن کمک می کند. بررسی 
آثار فقهی ســید حســن بجنوردی و امام خمینی به عنوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه در 
اثبات این مســئله درخور و شایســته است. بدین منظور بررســی متون فقهی استداللی و 
اصولی ایشان بر اســاس روش تحلیل محتوا انجام شده و بیاناتشان موردبررسی قرارگرفته 
است. نتیجه تحقیق نشان می دهد هر دو فقیه از بنای عقال استفاده های زیـادی کرده اند. 
ضمن اینکه به حجیت آن بدون نیاز به امضای شــارع و تنها با در نظر گرفتن و عنایت به 
عدم منع و ردع توســط شــارع معتقدند و به طور خاص و مستقل از بنای عقال در استناد 
به قواعد فقهی معتبر و مهم در استنباط احکام شرعی استفاده نموده اند و با توجه به تأثیر 
زمان و مکان در مسائل فقهی، بایستی از منبع مهم و کاربردی بنای عقال در تطبیق فقه با 
اوضاع و شرایط امروزی در جهت عقالنیت و حل مسائل و مشکالت امروزی بهره برد.

کلیدواژه ها: بنای عقال، ارتکاز عقال، جایگاه ســیره عقال، ســید حســن موسوی 
بجنوردی، امام خمینی، استنباط احکام شرعی.
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 مقدمه
بنای عقال، اصطالحی در علم فقه و اصول فقه به معنای روش خردمندان جامعه اســت که 
موجب جریان یافتن نظم و ترتیب در زندگی انسان هاست؛ زیرا از یک سو در پاسخگویی به 
نیازهای روزافزون جوامع و از سوی دیگر در پویایی و انطباق فقه با زندگی نوین و اجتماعی 
تأثیر بســزایی دارد؛ و می توان گفت که نقشی اساسی در اســتنباط احکام شرعی دارد. این 
نوشــته درصدد اســت تا برای یافتن مفهوم و منزلت شایسته بنای عقال در فقـــه، موضوع را 
مورد بررسی قرار دهد. بررسی سیره عملی و فقهی دو فقیه بزرگوار معاصر، حسن بجنوردی 
و امام خمینی برای ایـــن منظـــور بسیار کمک کننده است؛ بنابراین، هدف اصلی مقاله این 
اســت که نحوه به کارگیری بنای عقال از طرف ایشــان را هم در اندیشه های نظری و هم در 
سیره عملی به دست آورد. با توجه به هدف فوق، سؤال اصلی مقاله این است کـــه دو فقیه 
معظم در ســـیره فقهی خـــود چگونه بنای عقال را در عرض کتاب و سنت به کار گرفته اند 
و اینکه آیـــا ایشان بـا توجـــه بـــه عصر خویش نحوه استفاده از بنای عقال را تبیین و بدان 
عمل کرده اند؟ برای پاســخ به پرسش، ابتدا کتب فقهی حســن بجنوردی و امام خمینی را 
انتخاب و سپس با روش تحلیل محتوا، متـــون فقهی استداللی و اصولی ایشان موردبررسی 
قرارگرفته اســت. بجنوردی از علمــای بزرگ و از مجتهدان سرشــناس حوزه علمیه نجف 
اشرف و از چهره های درخشــان فقهای شیعه در عصر حاضر است. ایشان، از علمای طراز 
اول معاصر حوزه علمیه نجف بوده و دارای مقام علم و عمل و دقت نظر اســت. همچنین 
عالمی محقق و فقیهی مدقق و جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول است و به اعلی 
درجه فقاهت و اجتهاد رسیده است. وی فقیهی بزرگ و دانشمندی متبحر و حجتی جلیل 

و مجتهدی متضلع و از چهره های درخشان علمای شیعه به شمار می آید.
امــام خمینــی در خمین به دنیا آمد و تا نوزده ســالگی در زادگاه خود، به کســب دروس 
ابتدایی و تحصیل مقدمات عربی پرداخت و در سال 1339 قمری برای ادامه تحصیل به شهر 
اراک هجرت کرد. بعد از انتقال حوزه علمیه به شــهر قم، امام نیز روانه این شهر شد. امام در 
فقه تا ســال 13۵۵ قمری از حائری بهره مند شــد و برای آموختن هئیت، نجوم و فلسفه مشاء 
در محضــر رفیعی قزوینی حاضر می شــد. وی در عرفان و باألخص عرفان آمیخته با فلســفه 
صدرالمتألهین از محضر شاه آبادی استفاده کرد. امام خمینی سال های طوالنی در حوزه علمیه 
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قم به تدریس خارج فقه، اصول، فلسفه، عرفان و اخالق پرداخت. هوش سرشار، پشتکار، نظم 
و ســایر سجایای اخالقی اش سبب شــده بود تا محبوب همگان باشد و دیگران به وی احترام 
بگذارند؛ ولی هیچ کس نمی دانست که دایرۀ محبوبیت وی تا به چه اندازه ای گسترده خواهد 
شد. هیچ کس باور نمی کرد که او مدتی بعد، رهبری قیامی مردمی را به دست خواهد گرفت، 

رژیم پهلوی را سرنگون خواهد کرد و انقالبی را بر مبنای اسالم بنیان خواهد نهاد.
در این نوشته ابتدا با اشاره به مفهوم بنای عقال تالش شده تا ماهیت و مبانی حجیت آن 
تبیین شــود. سپس به تعاریف و مبانی فقهی حسن موسوی بجنوردی و امام خمینی درزمینۀ 

بنای عقال پرداخته خواهد شد.
در منابــع فقها و اصولیــون اعم از متقدمین و متأخرین اســتناد به ســیره عقال مالحظه 
می شــود. بســیاری از کتب مشــهور و مختلف فقهی و اصولی و مقــاالت و پایان نامه ها به 
بررسی این منبع مهم استنباط احکام در نوشته های خود پرداخته اند، ازجمله امام خمینی در 
کتب اجتهاد و تقلید، البیع و الرسائل، شهید محمدباقر صدر در کتب اصولی خود، ازجمله 
کتاب بحوث فی علم االصول، اصول فقه مرحوم عالمه مظفر، اصول العامه للفقه المقارن از 
سید محمدتقی حکیم و فقها و اصولیون دیگری که به بحث و بررسی سیره عقال و حجیت 
آن پرداخته انــد. مقاالتی چون »جایگاه بنای عقال در فقه شــیعه« نوشــته علی جهانخواه، 
»حجیت ســیره و بنای عقال« نوشــته محمد عدنانی، پایان نامه جایگاه بنای عقال در فقه و 
حقوق موضوعه نوشته محمدولی پوری؛ اما تحقیقی که در آن، آثار فقهی امام خمینی و سید 
حسن بجنوردی به عنوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه، درزمینۀ جایگاه و حجیت بنای عقال، 

تطبیق داده شوند تاکنون انجام نشده است.

1. مفهوم شناسی
در ابتدا به منظور تبیین و روشــن تر شدن اصطالحات تحقیق به بررسی آن پرداخته شده و هر 

یک از جهت لغوی و اصطالحی بررسی شده است:

1-1. مفهوم شناسی بنا
لغت بنا، لفظًا عربی اســت و در قرآن کریم نیز بارها ذکرشــده اســت ازجمله در آیات زیر، 
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»و بر فراِز شــما هفت ]آسمان [ اســتوار بنا کردیم1« )نبأ: 12( و »سوگند به آسمان و آن کس 
که آن را برافراشــت2« )شــمس: ۵( که در تفاســیر مربوطه به معنای ایجاد کردن، ســاختن و 
خلق کردن آمده است )شاه عبدالعظیمی 1363 ج 14: 228؛ دینوری 1424 ج 2: ۵00( اما معنای این 
واژه در کتــب لغوی، به نظر برخی از لغویان، بنا به معنای مطلق ســاختن )ابن منظور 1414 ج 
14: 89؛ ابن ســیده 1421 ج 10: ۵21( و برخی دیگر به معنای ســاختن ساختمان، بنا ساختن و بنا 
کردن خانه )راغب اصفهانی 1412: 147؛ قرشــی 1412 ج 1: 232؛ حمیری 1420 ج 1: 639( و به نظر 
بعضی دیگر نیز به معنای برپا نهادن بیان نموده اند، مانند بنا کردن کشــتی که در اکثر موارد 
به صورت مجازی اســتعمال شده و دائر مدار تأسیس و ساختن است )مصطفی 142۵ ج 1: 72( 
به نظر می رسد کلمه بنا در عبارت بنای عقال به معنای حقیقی ساختمان نیست و ازآن جهت 
که با واو عطف به ســیره معطوف شــده اســت پس باید معنای مجازی بنا مدنظر باشد، به 
معنای تأســیس کردن. به عبارتی منظور، تأســیس بنیادهای فکری عقال و ساختار بنیادهای 

عقالست.

2-1. مفهوم شناسی عقال
عقال، جمع عاقل اســت که ریشه آن عقل است، واژه عقل، کلمه ای عربی است و خداوند 
متعال بارها در قرآن کریم از ارزش و جایگاه ویژۀ عقل سخن به میان آورده است به طوری که 
بیش از سیصد بار انسان ها را به استفاده و بهره جستن از عقل، دعوت کرده است )طباطبایی 
1390 ج 3: ۵7(. کلمــه )عقل( مصدر و به معنای ادراک و فهمیدن چیزی اســت، به صورت 
کامل و تمام و به همین سبب نام آن حقیقتی را که در آدمی است و آدمی به وسیله آن میان 
صــالح و فســاد و حق و باطل و راســت و دروغ فرق می گذارد، عقــل نامیده اند، البته این 
حقیقت مانند نیروی دیدن و شــنیدن و حفظ کردن و ســایر قوای آدمی که هر یک از فروع 
نفس اوســت، نمی باشد، بلکه این حقیقت عبارتســت از نفس انسان ُمدرِک  )طباطبایی 1374  

ج 1: 611 -610(.

.»
ً
 ِشدادا

ً
ْم َسْبعا

ُ
ک

َ
ْوق

َ
1. »َو ف

ماِء َو ما َبناه«. 2. »َو السَّ
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3-1. ماهیت بنا و سیره عقال در اصطالح فقها و اصولیون امامیه
از بنــای عقــال در برخی منابع، تعابیر دیگــری نیز مانند، ارتکاز عقــال، طریقه عقال، عمل 
عقال، سیره عقالیی، عرف عقال، اصل عقالیی و... به کاررفته است )جعفری  لنگرودی  137۵ 
 ج 2:  ۵7؛ والیــی  1392:  219؛ فیــض 1394: 21۵(. از عقل حتی در مــواردی به عنوان بنای عقال 
یادشــده اســت؛ ولی با نگاه دقیق تر می توان بین دلیل عقل با بنای عقال فرق قائل شد )رنجبر 
139۵: 18(. لکن در خصوص تعریف آن می توان به موارد زیر اشاره نمود، به نظر عده ای از 
اصولیون، ســیره عقال، مطلِق استمرار عمل عقال بر انجام یا ترک کاری است، بدون تقّید به 
دین، مذهب، زمان یا مکان خاص و فقهی یا اصولی بودن روش )نائینی 1376  ج 3: 192؛ حکیم 
بی تا: 191؛ امام خمینی 141۵ ج 1: 194، 340؛ مظفر 1383 ج 3: 171؛ هاشمی شاهرودی 1426 ج 2: 139؛ 
فیض 1394: 214؛ ملکی اصفهانی 1379 ج 1: 193( و به نظر برخی، ســیره عقال بر عمل در امور 
معاش با قول ثقه مقید بوده )مشــکینی اردبیلی 1374: 144( برخی دیگر از فقها نیز از سیره عقال 
بــه گرایش و میل عمومــی عقال تعبیر کرده اند )صدر 134۵ : 169 -168؛ حســینی 1386: 18۵(. 
برخی دیگر بنای عقال را نوعــی ارتکاز عقلی بیان کرده اند بدین صورت که ضرورت ندارد 
عقال این رفتار را در عالم خارج هم از خود بروز دهند، بلکه سیره عقال اعم از رفتار خارجی 
و مرتکزات عقلیه اســت )فیض 1394: 21۵؛ هاشمی شاهرودی بی تا ج 4: 33(. عمل ارتکازی که 
انســان خودبه خــود حتی در حالت عدم توجه کامل و عــدم اراده انجام می دهد یک عمل 

ارادی نیست مع ذلک می تواند بنای عقال را تشکیل دهد )جعفری لنگرودی 1391 ج 2: 71(.
با تأمل در تعریف های ارائه شده از کتب اصولی می  توان دریافت که اصولیون در ماهیت 
سیره عقال اختالف نموده اند، چنانکه توسط اصولیون، برداشت های متفاوتی از آن بیان شده 
است، مطلق استمرار عمل عقال، نفس عمل، گرایش و میل عمومی، ارتکاز عقلی بودن آن 
و ... اّما در عدم انتســاب بنای عقال به مذهب، فرهنگ، دین، زبان خاص و...، مشــترکند 
و عقــال بما هم عقال به آن عمل کرده و زندگی خود را بر اســاس آن به جریان می  اندازند، 
به طوری که عدم جریان آن بروز بی نظمی و اختالل در زندگی انسان را در پی خواهد داشت.

قطع نظــر از دلیل عقلی که یکی از مآخذ چهارگانه فقه ماســت که اگر در صحنه عمل 
آن چنان که امید می رود خود را نشــان دهد بســیاری از مســائل پیچیده و الینحل جامعه و 
حاکمیت حل وفصل خواهد گردید، عرف و بنای عقال نیز دســت کمی از دلیل عقلی ندارد 
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و چه بسا کسانی دلیل عقلی را درصحنه عمل به چیزی نگرفته اند؛ ولی به کارسازی و نقش 
عظیم عرف در تحول مســائل فقه ســخت باور دارند این همان چیزی است که امام خمینی 

تحت عنوان مسئله زمان و مکان و تأثیر آن در فقه مطرح کرده است )فیض 1382: 49(.

4-1. مفهوم شناسی ارتکاز عقال
گاه نســبت به معلوماتی است که به عمق ذهن  ارتکاز عقال نوعی ادراک و شــعور ناخودآ
عقال رســوخ کرده اســت، به گونه ای که منشأ پیدایش آن برای آنان به تحقیق روشن نیست؛ 
چه طبق آن، در خارج سلوک عملی تحقق یافته باشد و چه تحقق نیافته باشد )جمعی از محققان 
مرکز اطالعات و مدارک اسالمی 1389: 14۵(. به عبارتی، ارتکاز عقال علم به معلوماتی است که 
گاه منشأ  در ذهن آنان انباشته گشته و به آن توجه نمی شود و چه بسا این علم و شعور ناخودآ
بســیاری از اعمال در نزد عقال می گردد که علت آن برای خودشان هم روشن نیست؛ برای 
مثال، کســی که در منطقه ای عرب زبان زندگی می کنــد، وقتی با لفظی عربی مورد خطاب 
قــرار می گیرد، بالفاصله معنای آن لفظ به ذهنش خطور می کند و این به ســبب همان علم 

ارتکازی اوست )امام خمینی 1410 ج 2: 123(.

2. دیدگاه اصولیون امامیه در حجیت بنای عقال
می توان گفت با توجه به نظریات و آرای فقهای مشــهور، ســه مبنــای مهم برای بنای عقال 

وجود دارد:
1-2. مبنای اول، حجیت بنای عقال بر مبنای طریقیت یا کاشفیت )امضا یا احراز عدم ردع از ناحیه شارع(

بر اساس مبنای اول وقتی بنای عقال به خودی خود حجت نیست باید رضایت شارع به صورت 
گفتار و یا کردار و یا حداقل به صورت سکوت و عدم ردع شارع کشف شود. بر این اساس، 
بنای عقال جنبه کاشــفیت و طریقیــت دارد. بدین صورت که اگر رضایت شــارع از طریق 

گفتار و کردار، کشف نشد، حداقل، سکوت و عدم ردع شارع ثابت شود.

2-2. مبنای دوم، حجیت بنای عقال بر مبنای موضوعیت )صرف عدم احراز ردع(
بر اســاس مبنــای دوم، بنای عقال موضوعیت دارد و نیازی به کشــف امضــا و حتی اثبات 
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عدم ردع نیســت و کافی اســت منع و ردعی از طرف شارع به ما نرسیده باشد تا حجیت آن 
کشف شود. درواقع طبق این مبنا، امضای شارع از عدم وصول ردع در مورد بنای عقال اخذ 
می شــود؛ که توســط فقها به صورت ها و دالیل مختلفی همچون به دلیل رئیس العقال بودن 

شارع یا واگذاری برخی امور به عقالی جامعه توسط شارع بیان گردیده است.

3-2. مبنای سوم، غیرقابل ردع بودن بناهای عقالیی
با توجه به اینکه عقل رکن و عنصر اساســی بنای عقالســت و با توجه به ضروری بودن بنای 
عقال، نتیجه ای که واضح و مبرهن به نظر می  رسد این است که چون بنای عقال ریشه عقلی 
دارد و از عقــل که حجیت ذاتی و یقینی دارد منشــأ می گیرد؛ لــذا امری خواهد بود دارای 
حجیت ذاتی و قطعی و یقینی بدون نیاز به کشــف رضای شــارع مقدس و چون بنای عقال 
ناشــی از فطرت انســان ها و امری اضطراری، ضروری و غیرقابل اجتناب اســت، نمی تواند 
بدین صورت باشد که شارع به طور مطلق و کلی آن را نفی کند بلکه ممکن است آن را تحت 
شــرایط و ویژگی های خاص موردقبول و تأیید خویش قرار دهد؛ مانند خبر واحد که اگر از 
طرف شــخصی عادل باشد موردقبول شــارع و ثقه خواهد بود در غیر این صورت، نامعتبر و 

عمل به آن خالف شرع خواهد بود.

3. دیدگاه های سید حسن موسوی بجنوردی
پس از بررســی مفاهیم و تحریــر تعاریف و ماهیت پژوهش و بیان نظریات فقها، بررســـی 
دیدگاه های سید حسن موسوی بجنوردی بیان خواهد شد و در این زمینه ابتدا به مفهوم بنای 

عقال نزد او پرداخته می شود.

1-3. مفهوم بنای عقال از دیدگاه موسوی بجنوردی
هرجایی که ایشــان از بنای عقال در کتب خود اســتفاده و به آن استناد نموده است، بر این 
باور اســت که بنای عقال، بنا و سیره ای است از طرف همه عقال و از جمیع ملل و امت ها و 
عصرها، چه اهل ادیان باشــند چه نباشــند، مسلمانان و غیر آن ها )موسوی بجنوردی 1377 ج 1: 

.)287 ،140
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2-3. استناد به بنای عقال در شمار مستندات فقهی
اگر ادعا شود که میزان اهمیت قواعد فقهی در جهت استنباط احکام شرعی، کمتر از قواعد 
اصولی نیســت سخنی گزاف و از روی مبالغه گفته نشده اســت؛ زیرا همان طور که قواعد 
اصولی، ما را به احکام شــرعی می رســانند با اســتفاده از قواعد فقهی نیز می توان به احکام 
شرعی دســت یافت. ازجمله فقیهانی که به روش »فراگیری قواعد فقهی« ارج می نهادند و 
به آن توصیه می نمودند و خود در این راه، گام های بزرگ و جدی برداشــته اند، ســید حسن 
موســوی بجنوردی است. ایشان کتاب القواعد الفقهیه را در دوازده جلد تألیف نمود که در 
هفت جلد چاپ شــده آن 62 قاعده فقهی بررسی شــده اســت و هر قاعده فقهی برگرفته از 
مستندات و مدارکی است که حجیت و اعتبار آن ها در مباحث اصولی مورد اثبات قرارگرفته 
است این مستندات عبارتند از قرآن کریم، سنت معصوم )ع(، حکم عقل، اجماع، بنای عقال 
و ... . دلیــل قرار گرفتن بنــای عقال در کنار منابع و ادله اربعه اصلی، در جهت اســتنباط 
احکام شــرعی نشانگر اهمیت و نقش مهم بنای عقال در مشروعیت و حجیت قواعد فقهی 
و رســیدن به حکم شرعی است. ازجمله قواعد فقهی که ایشان در آن ها به بنای عقال استناد 

نموده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ید، غرور، صحت، المؤمنون عند شــروطهم، انحالل العقــود، اقرار العقال، بطالن کل 
عقــد بتعذر الوفاء بمضمونه، اصالــة اللزوم فی العقود، الزعیم غارم که در برخی از موارد نیز 
بنای عقال را به عنوان عمده دلیل قاعده فقهی بیان نموده اســت )موســوی بجنوردی 1377 ج 1: 

.)289

3-3. استناد به بنای عقال در استصحاب
به نظر می رســد اســتصحاب از مهم ترین مباحث اصول است و فقیه بسیار با آن ارتباط دارد 
و فقهایی که در مباحث اصول قدرتشــان در مباحث اســتصحاب بیشــتر است در خیلی از 
فروعات قوی تر به میدان می آیند خصوصًا در تعارض بین استصحاب و سایر قواعد که یکی 
از بحث های خیلی مهم در فروع علم اجمالی همین تعارض بین اســتصحاب و ســایر قواعد 
اســت ازاین رو بحث اســتصحاب اهمیت بســیار زیادی دارد و به یک معنا از همۀ مباحث 
اصول مهم تر و آثارش در فقه بیشتر است. بجنوردی در بیان مستندات حجیت استصحاب، 
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به عنوان اولین مســتند مهم آن، از بنای عقال یاد نموده اســت. به گونه ای که عمل و جریان 
بنای عقال، بر طبق حالت ســابقه و عدم اعتنا به شک در ارتفاع آن است. به عبارتی، شک، 
موافق جریان عمل، بر طبق حالت ســابقه نیســت؛ و از طرف شارع نیز ردع و منعی درزمینۀ 
این بنا صورت نگرفته اســت لذا کاشف از امضاست؛ و این بنا به عیان و وجدان، در اعمال 
عقال، حرکات و سکناتشان در معامالت و تجارت و جمیع امورشان دیده می شود به گونه ای 
که آنان هیچ گونه شــکی در ارتفاع حالت سابقه به خود راه نمی دهند )موسوی بجنوردی 1380 

ج 2: ۵36(.

4-3. نقش بنای عقال در حجیت ظواهر از دیدگاه بجنوردی
حجیت ظهورات به این دلیل است که عقال در محاوراتشان در باب الفاظ، در بیان مرادشان 
به آنچه ظاهر الفاظ نشان می دهد ترتیب اثر می دهند؛ و شارع این روش را ردع نکرده ... و 
راه دیگری به غیراز این سیره ایجاد ننموده است )موسوی بجنوردی 1377 ج 1: 2۵(. ازجمله لفظ 
بیــع، اجاره، رهن، قرض، صلح، طالق، نکاح و غیر آن از عناوینی که معامالت نام گذاری 
شــده همه، عناوین موجود بین عرف و عقالســت درحالی که زندگی شــان دائر مدار آن ها 
اســت؛ و شــارع همه این عناوین را به همان معنای عرفی امضا کرده است )موسوی بجنوردی 

1380 ج 1: 107(.
یا اصالة الحقیقه که عبارت است از اینکه اگر عقال در مراد متکلم شک کنند که معنای 
حقیقی منظور اســت یا معنای مجازی، به اراده معنای حقیقی حکم می کنند که قرینه ای بر 
خالفش وجود نداشته باشد ... و منشأ این ظهور، به این کیفیت، بنای عقال و اهل عرف در 
محاوراتشان است )موسوی بجنوردی 1380 ج 1: 73 - 72( و یا عقال، در صورت شک در تحقق 
نقل معنای الفاظ، بنا را بر عدم نقل می گذارند؛ بنابراین اصالت عدم نقل در این مقام، اصل 

عقالیی است و اصل عقالیی، ُمثبت حجت است )موسوی بجنوردی 1380 ج 1: 83(.

5-3. مبنای فقهی بجنوردی در حجیت بنای عقال و استنباط حکم
ازنظر ایشان، در جاهایی که امضای شارع وجود داشته باشد شک و تردیدی در حجیت آن 
ســیره عقال وجود ندارد؛ اما در مورد سیره هایی که امضای شارع در موردشان وجود نداشته 
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باشــد با توجه به ســه مبنایی که در مورد حجیت بنای عقال مطرح شــد، قائل به نظریه عدم 
احراز ردع هستند و اینکه ردع و منعی در مورد سیره عقالیی از طرف شارع وارد نشده باشد 
کفایت می کند و آن ســیره حجت خواهد بود بدون اینکه نیاز به امضای شارع داشته باشد. 
معظم له در جواب اشــکالی که توســط طرفداران نظریه امضا ممکن اســت ایراد شود بیان 
می کند، اواًل، عدم ردع در امضا کفایت می کند و ردعی از طرف شــارع ثابت نشده باشد. 
ثانیًا، اتفاق آن ها بر استدالل به این قاعده در موارد متعدد، بدون اعتراض از طرف احدی از 
آن ها، بر این اســتدالل به طور قطعی کشف می کند که شارع، این مبنا و روش عقال را امضا 

کرده است.
لذا می بینیم که ایشــان دو شرط عدم ردع از طرف شارع و عدم اعتراض احدی از عقال 
بر آن ســیره را دلیل حجیت بنای عقال دانسته اند که در این صورت به کشف امضا از طرف 

شارع احتیاج نخواهد بود )موسوی بجنوردی 1377 ج 1: 272 -271(.
محقق اصفهانی از مجتهدین مشــهور معاصر شــیعه نیز بر این مبنــا معتقد بوده و دلیل 
خود را چنین نگاشــته اســت: صرفًا اکتفا به عدم ثبوت ردع این اســت که شــارع یکی از 
عقال بلکه رئیس آن هاســت؛ بنابراین چون شارع عاقل است با عقال متحد المسلک است و 
مقتضای اتحاد مسلک نیز همین است و ردع و منع فعلی کاشف از اختالف مسلک ایشان 

با عقالست و چون شارع است دارای مسلک دیگری است )غروی اصفهانی 1414 ج 3: 12(.
در حجیت مجعوالت اعتباری که توسط عقال شکل می گیرند، شکی وجود ندارد به این 
صورت که مجعوالتی که از طرف شارع مقدس صادر می شوند، احکام تأسیسی و احکامی 
که از طرف عقال صادر می شــوند، امضایی هســتند که ممکن است توسط شارع با افزودن 
قید، محدود شــوند یا با حذف قید، وسعت و شمول پیدا کنند. به عبارتی امارات شرعیه ای 
وجود ندارد مگر اینکه نزد عقال نیز، اماره محسوب می شوند )غروی اصفهانی 1414 ج 3: 142(.

4. دیدگاه های امام خمینی
پس از بررســی مفاهیم و تحریــر تعاریف و ماهیت پژوهش و بیان نظریات فقها، بررســـی 
دیدگاه هــای امــام خمینی بیان خواهد شــد و در این زمینه ابتدا به مفهــوم بنای عقال نزد او 

پرداخته می شود.
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1-4.  مفهوم بنای عقال نزد امام خمینی
ایشان در توصیف امارات عقالئیه این گونه به توصیف »عرف« می پردازند:

اماره های عقالیی ]آن اموری اســت[ که عقال در دادوســتدها، تدبیرهــای اجتماعی و به طور 
خالصــه در تمامی شــئون زندگی خویش، بدان ها عمل می کنند به گونه ای که اگر شــارع ایشــان 
را از عمــل به آن ها بازدارد نظام جامعه فرومی پاشــد و چرخه حیات اجتماعی انســان ها از حرکت 
بازمی ایستد )امام خمینی 141۵ ج 1: 10۵(. هر چیزی که نزد عرف مسلم باشد و عقال احتمال خالف 

آن را ندهند، واجب است موردتوجه قرار گیرد )امام خمینی 141۵ ج 1: 264(.

2-4. استناد به بنای عقال در استصحاب
استصحاب، اماره ای است که دلیل اعتبار آن نزد عقال یا شارع این است که ثابت است و به 
آن ادامه می دهند. به این صورت که یقین گذشته، در زمان شک، کاشف از بقای آن است؛ 

که این همان حقیقت استصحاب است )امام خمینی 1410 ج 1: 71(.

3-4. استناد به بنای عقال در اصل صحت
دلیل اعتبار اصل صحت، بنای عقال و ســیره عقالیی قطعی اســت، بدون اختصاص آن به 
مســلمانان و یا بدون عدم اختصاص آن به جریان اصل، فقط در فعل مســلمان )امام خمینی 

1410 ج 1: 320(.

4-4. دیدگاه امام خمینی درباره ُمثبتات امارات
تمام امارات شــرعی، امارات عقالیی هستند که شــارع آن ها را امضاء کرده است و در بین 
آن ها اماره ای که حجیت و اعتبار آن به تأسیس شارع باشد، وجود ندارد. از بین این امارات 

می توان به ظواهر الفاظ، خبر ثقه و ید اشاره کرد )امام خمینی 1410 ج 1: ١٧٨(.
روش عقــال مبنی بر عمل به امارات، صرفًا به خاطر این اســت که امارات واقع را اثبات 
می کنند و سیره عقال تعّبدی نیست؛ پس هرگاه واقع به واسطه اماره ثابت شود، الزم و ملزوم 
و مــالزم آن نیز ثابت می شــود به خاطر همان مالک و معیــاری که خود مفاد اماره را ثابت 
می کنــد؛ پس همان طور که علم به یک چیــز باعث علم به لوازم و ملزومات و مالزمات آن 
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می شود، وثوق و اطمینان به یک چیز نیز همین ویژگی را دارد.

 5-4. دیدگاه امام خمینی در مسئله تقلید
امــام خمینی در کتاب االجتهاد و التقلید خود این مســئله را چنین بیان داشــته اند: »با تدبر 
در بنای عقال و بیان اقتضای ارتکاز آن ها، در اصل تقلید اشــکالی وجود ندارد« )امام خمینی 

.)63 :1376
 در مســئلۀ اعلمیت مجتهد، عقالی عالم روششــان بدین گونه است که در تمام علوم و 
فنون، هرگاه اختالفی در دیدگاه ها پیدا کردند به عالم ترین و خبره ترین رجوع می کنند نه در 

جاهل به آن امر و این جزو فطریات ذاتی عقالست.
ازنظر امام، معروف این اســت که عمده دلیل وجوب تقلید، ارتکاز عقالست که رجوع 
گاه از آن ها از فطریات عقول  هــر جاهلی به عالم و رجوع هر محتاج به صنعــت و فنی به آ
اســت. اگر بنای عقال بر این باشد و ردع از طرف شارع وارد نشده باشد کشف می شود که 

آن بنای عقال مجاز و مورد رضایت شارع است )امام خمینی 1410 ج 2: 130(.
همان طور که مالحظه می  شود ایشان در مورد بنای عقال در مسئله تقلید از مجتهد اشاره 
به کفایت صرف عدم احراز ردع دارند و اینکه اگر منع و ردعی از شــارع وارد نشــده باشــد 

عمل به سیره عقال جایز خواهد بود.

6-4. مبنای فقهی امام خمینی در حجیت بنای عقال و استنباط حکم
 امام درباره حجیت عرف و بنای عقال اندیشــه امضا را پذیرفتنی می داند و بر این باور است 
که تنها هنگامی عرف و بنای عقال دارای اعتبار اســت که از ســوی شارع امضاشده باشد و 
عرف و سیره های عقالئیه ای که امضای آن ها ثابت نشده، فاقد اعتبار است )امام خمینی 141۵ 

ج 1: 279-280(.
صرف بناگذاری خردمندان جامعه بر عمل کردن به سخن ایشان، ثمربخش نخواهد بود 
مگر اینکه عدم نهی شــارع - که از رضایت او حکایت می کند - به این بناگذاری ضمیمه 
شــود )امــام خمینــی 141۵ ج 1: 2۵0(. اگر ]عرف و بنای عقال[ در نزد شــرع، نافذ و پذیرفتنی 
نمی بود باید از عمل بدان نهی می فرمود و در اثبات مقبولیت آن ]در نزد شــرع[ همین بس 
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که شارع از آن نهی نکرده است )امام خمینی 141۵ ج 1: 31۵(. ارتکاز و بنای عقال بر یک امر، 
زمانی معتبر اســت که شــارع آن را امضا کند و عدم مخالفت فقط زمانی کشف از امضای 
شارع می کند که بنای عقال بر یک عمل، در محضر و منظر پیامبر )ص( یا ائمه )ع( باشد، مانند 
بنــای عقال بر اصاله الصحه یا عمل به قول ثقه و امثال آن از بناهای عملی که متصل به زمان 
معصومین )ع( اســت؛ اما زمانی که بنای آن ها بر یک عمل، در امری جدید باشــد که متصل 
به زمان معصومین )ع( نیســت، نمی توان امضای شارع را برای مثل آن کشف کرد )امام خمینی 

1410 ج 2: 123(.
البته امام در جایی دیگر، با تکیه بر علم معصومان )ع( نســبت به وقایع آینده مسلمانان به 
این ســخن اقبال نشــان داده اند که ظاهرًا فرقی بین عرف های متصل به زمان امام معصوم با 
دیگر ارتکازات و بناهای عقالیی غیر متصل به زمان معصومان )ع( وجود ندارد و بدین گونه، 
روش عدم ردع را برای اعتبار و حجیت ســیره های مســتحدث همچون عرف های متصل به 
زمان معصومان )ع( کارآمد می شــمارند )امام خمینی 1410 ج 2: 129(. در فرض اختالف شــیوه 
شــارع با روش متداول مردم، اهمال شارع در بیان شیوه خاص خویش، صحیح نخواهد بود 
پس از بیان نشــدن روش خاصی از ســوی شــارع می توان دریافت که روش او همان شیوه 
متداول میان عقالســت )امام خمینی 1421 ج 1: ۵82(. همانا شارع به قوانین ]رایج میان عرف و 
خردمندان[ عمل نموده آن گونه که گویا خود، یکی از آن هاست )امام خمینی 141۵ ج 1: 106(.

گاه به آینده بودند و می دانســتند در آینده چه  روشــن اســت که معصومان )ع( عالم و آ
ســیره ها و عرف هایی در جامعه مســلمانان متــداول می گردد. اگر این عرف ها نزد شــارع 
فاقــد اعتبار و حجیت هســتند، بر معصومان )ع( الزم بــود از این عرف ها منع و ردع نمایند و 
ناخشــنودی شــارع را ابالغ کنند؛ زیرا آنان عالمان به آینده و نگهبانان شــریعت اند و چون 
ردعی از ســوی آنان اثبات نگردیــده؛ بنابراین، با توجه به علم آن ها نســبت به وقایع آینده، 
می توان گفت: عرف - هرچند در زمان آینده تحقق یابد - حجت و معتبر است )امام خمینی 
1376: 82-81(. شارع نمی تواند به ردع عرف بپردازد؛ زیرا ردع و عدم حجیت عرف اختالل 
نظام جامعه و زندگی اجتماعی را در پی دارد و حال آنکه شــارع، خود بر حفظ نظام و عدم 

کید ورزیده است )امام خمینی 141۵ ج 1: 10۵(.  اختالل در آن تأ
امــام می گوید این که می گویند معامالت ازآنجاکه امر اعتباری اســت، نیاز به امضای 
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شارع دارد سخن صحیحی نیست. چراکه اعتباری بودن معامالت ضرورت امضای شارع را 
در پی ندارد و نفس عدم ردع شارع در صحت آن معامله کافی است؛ بنابراین معامله ای که 
در نزد عقال نافذ اســت، اگر در نزد شــرع نافذ نبوده، می بایست آن را مورد ردع قرار دهد. 
همین قدر که شارع آن را ردع نکرده است، برای نافذ بودن و صحت آن معامله کافی است 

)امام خمینی 141۵ ج 1: 31۵(.
ایشــان در بحث ضمان با اعتقاد به اینکه مقصود از قاعده ضمان جبران خسارت به هر 
شــکل ممکن است و شــارع کیفیت آن را محدود نکرده است، می گوید روایات جزو ادله 
ضمانات که در ابواب مختلف فقهی به آن پرداخته شده، به هیچ نحو متعرض کیفیت ضمان 
مثلی یا قیمی نشــده اســت. اگر شــارع در این مورد دارای طریقه خاصی بوده در اینجا که 
مبتالبه اســت باید اعالم می کرد؛ در این گونه موارد صحیح نیست که شارع با طریقه عرفی 
مخالفت داشته باشد و منع خود را مطرح نکند. پس نتیجه می گیریم که ضمان مثل در مثلی 
و ضمان قیم در قیمی امری تعبدی نیســت بلکه به خاطر ارتکاز عقالیی اســت )امام خمینی 

1421 ج 1: ۵82(.

5. نتیجه گیری
1. ســید حســن موســوی بجنوردی و امام خمینی از بنای عقال در جهت اســتنباط احکام 
شرعی در کنار ادله اربعه اصلی استفاده های زیادی نموده اند که در بیشتر کتب خود، بدان 
اشاره کرده اند؛ و این نشانگر اهمیت و نقش وافر بنای عقال در استنباط احکام شرعی است. 
بجنوردی از بنای عقال به عنوان ســیره ای که توسط تمام عقالی جهان، بدون در نظر گرفتن 
زمان، مکان، دین، ملیت و ... شــکل گرفته باشــد یادکرده اســت؛ از دید امام خمینی نیز، 
بناهای عقال اماره هایی هستند که عقال در دادوستدها، تدبیرهای اجتماعی و به طور خالصه 

در تمامی شئون زندگی خویش، بدان ها عمل می کنند.
2. هــر دو فقیه بزرگوار، بــه حجیت بنای عقال صرفًا با عدم منع و ردع شــارع معتقدند 
بدون نیاز به امضای شــارع. به بیان دیگر به اعتقاد ایشــان، عدم ردع شارع کاشف از امضای 
شارع است؛ و به طور خاص و مستقل از بنای عقال در استناد به قواعد فقهی معتبر و مهم در 

استنباط احکام شرعی استفاده نموده اند.
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3. با توجه به موارد کاربرد بنای عقال به نظر موسوی بجنوردی، مهم ترین ویژگی ایشان، 
باور او به حجیت بنای عقال و مشــروعیت آن در جهت ارائه حکِم الزامی و در مرحله دوم، 
اســتفاده از بنای عقال برای استنباط حکم اســت؛ و با توجه به تأثیر زمان و مکان در مسائل 
فقهی، بایســتی از منبع مهم و کاربردی بنای عقال در تطبیق فقه با اوضاع و شــرایط امروزی 

در جهت عقالنیت و حل مسائل و مشکالت امروزی بهره برد.
گاهی معصومین )ع( معتقدند، بنا و ســیره عقال در هر زمان  4. امــام خمینــی با تکیه بر آ
پدید آید و متداول گردد و در جامعه رســوخ پیدا کند، درباره هر موضوعی از موضوعات و 
هر پدیده ای از پدیده های اجتماعی باشــد و در برابر آن ردع و منعی نباشــد که به دست ما 
رســیده باشــد آن عرف حجت است و معتبر و مورد اعتماد )الزم نیست که خود سیره عقال 
و عــرف به زمان معصوم علیه الســالم بپیوندد(؛ بنابراین عرف هر زمان، اگر ثابت شــود که 
عرف عقالیی است و اگر دلیل مخالفی از شرع در برابر آن نباشد، همۀ آن ها حجت هستند 
و درواقع چنین عرفی یکی از منابع قانون گذاری به شمار می رود و ما می توانیم در پناه آن ها 

بسیاری از مسائل اجتماعی خود را حل وفصل کنیم.
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