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 -1دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار گروه فقه و اصول ،واحد یادگار امام خمینی (ره) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)
 -3دانشیار گروه فقه و اصول ،مدرسه شهید مطهری ،تهران ،ایران.

چکیده
موضوعاتی که جنبه عرفی دارند به تبع تغییر عرف ،حکم آن تغییر میکند یا با تغییر موضوع در یک
زمان در دو جامعه متفاوت می گردند چون طبیعی است که جوامع در طول زمان و عرض هم متفاوتند
بخصوص اینکه در طول زمان عرف ها به یک موضوع داوری و تشخیص متفاوت دارند و همین امر باعث
می شود که حکم آن موضوع تغییر کند و آن حکم متحول گردد اما عرف مستقیماً نمیتواند در حکمی اثر
داشته باشد بلکه از طریق نگاهی که عرف به موضوع میکند و معنای آن را تغییر میدهد در حکم موثر
خواهد بود هر چند وقتی به تفاوت حکم توجه شود به نظر میرسد حکم متفاوت گشته و واقعا هم تفاوت
وجود دارد اما این تفاوت از ناحیه تشریع و حکم نیست بلکه بخاطر تغییر موضوع است.
واژگان کلیدی :عرف ،موضوع ،حکم ،تأثیر ،تشریع ،تغییر.

 نویسنده مسئول Harandilawyer@yahoo.com
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مقدمه
حکم و موضوع گزارههای متضمن حکم شرعی و قانونی براساس موضوعات تعریف و تعیین شده شکل
میگیرد .این موضوع می تواند شی خارجی باشد و یا فعل مکلف و مجری قانون که هر دو مورد قانونگذار و
شارع ناظر به انجام و ترک است .مثالً وقتی گفته میشود (می) حرام است موضوع (می) است و حکم
حرمت ،ولی فعل مکلف که عبارت از نوشیدن است حکم مورد توجه میباشد و بدین لحاظ میبایست موضوع
و نحوه تعلق حکم به آن مورد توجه قرار گیرد و به همین جهت در مباحث فقهی و اصول فقه آن که چون
حکمی به موضوعی تعلق گیرد مراد استفاده شایع و متعارف آن است فی المثل وقتی گفته میشود لباس
ابریشمی بر مرد حرام است مقصود استفاده از چنین لباسی یعنی پوشیدن میباشد وگرنه خرید و فروش
لباس ابریشمیکه آن هم نوعی بهره بردن است ،حرام نمیباشد .با این مقدمه باید دید موضوعاتی که حکم
شرعی برآن مترتب شده عمدتاً به سه نوع تقسیم میشود که یک نوع از آنها که توضیح خواهد داده شد
تحت تأثیر عرف است هم به لحاظ معرفی هم به لحاظ تغییر و هم به لحاظ ایجاد چون بسا موضوعاتی که در
طول زمان بوجود میآید و یا در طول زمان از بین میرود این ایجاد واعدام موضوع در تحقق یا انتفاء حکم
شرعی دخالت بسزائی دارد و عامل ایجاد و انتفاء عمدتا عرف میباشد و گرنه دو نوع دیگر از موضوعات تحت
تأثیر عرف قرار نمیگیرد.
اول  :موضوعی که تعیین آن بر عهده شارع است و اصطالحاً (ماهیت شرعیه) میگویند که معموالً در
لسان فقهاء بصورت جمع (ماهیات شرعیه) از آن یاد میکنند و شارع آن را بوجود آورده است ،تمام واجبات
تعبدی ماهیت شرعیه دارند و برای همین نحوه انجام و تعیین اجزاء و شرایط آنها منوط به نظر شارع
میباشد و اگر شخص با نیت قربت هم چنین عملی را انجام دهد چون خداوند آن عمل را تأئید نکرده نه تنها
چنین کاری برایش ثوابی ندارد بلکه مرتکب گناه هم شده چون بدعت به حساب میآید .به همین جهت
میگویند عبادات توقیفی ه ستند مانند نماز ،روزه ،حج که نه در طبیعت وجود دارد و نه ما میتوانیم آن را
بوجود بیاوریم هم موضوع و هم حکم از آن شارع است.
دوم :موضوعات طبیعی است و حکمیکه بر آن مترتب شده را شارع بیان نموده مانند گوشت خوک
حرام است ،شراب حرام است .موضوع گوشت خوک و و شراب یک موضوع طبیعی است و دست بشر در
ایجاد آن دخالتی ندارد و در این موضوعات شارع نمیتواند دخالت داشته باشد.
سوم :موضوعات اعتباری که عمدتاً مربوط به عرف است که موضوعاتی هستند که شارع برای آنها
حکمی بیان کرده ولی تعریفی برای آنان ارائه ننموده و چنین موضوعاتی را (ماهیت عرفیه) که در مقابل
ماهیات شرعیه است مینامند که شارع مقدس بعضیها را روا دانسته و حکم به حلیت آن کرده مانند نکاح،
بیع و بعضی ها را روا ندانسته و حکم به حرمت آن نموده مانند ربا بدون آنکه الزم دانسته باشد آن دو
موضوع را تعریف کند و چون شارع اینها را تعریف نکرده از عرف میگیریم.
الف) نقش عرف در تغییر احکام
موضوعاتی که جنبه عرفی دارند به تبع تغییر عرف حکم هم تغییر مینماید مثالً در مسئله ربا که یکی
از احکام بزرگ اسالم است و قرآن مجید به حرمت آن تاکید فراوان دارد و میفرماید( .اعالن جنگ با خدا
کنید :بقره) 271 ،
مورد ربا دو مال همجنس است به شرط اینکه با پیمانه یا وزن کردن مشخص شده باشد که مقدار یکی
از آن دو از دیگری بیشتر باشد حتی اگر آن زیادی ناشی از موجل بودن یکی از آن دو باشد (شهید ثانی،
)2:79 ،1380
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که با تغییر موضوع در یک زمان در دو جامعه متفاوت میگردد اینکه که در بیع مکیل و موزن ربا
وجودارد ولی در معدود ربا وجود ندارد اما اینکه مکیل و موزون بودن چیست آن را عرف تعیین میکند حال
اگر جنسی در یک شهر بصورت مکیل و موزون خرید و فروش شود و شخص بخواهد مقداری از آن جنس را
بدهد و بیشتر از مقدار داده شده را اخذ کند مرتکب بیع ربوی شده است و معامله او باطل است؛ در حالیکه
ممکن است همان جنس در شهر دیگری بصورت معدود دادوستد شود و شخص اگر بخواهد مقداری ازآن را
در برابر مقدار بیشتری از آن معامله کند دچار ربا نمیشود و معامله او صحیح است ،میبینیم اینجا عرف
نقش مهمی دارد و این نقشاش به موضوع بر میگردد.
و یا در موضوع تحویل مهریه اگر زن و مرد باهم اختالف داشته باشند قول زوج مقدم میشود و این به
سبب عرفی است که در گذشتگان بوده که قبل از دخول مهریه را پرداخت میکردند حال اگر عرف تغییر
کند و مهریه را بعد از دخول پرداخت کنند دیگر چنانکه شهید اول میفرماید (مناسب است که حرف زوجه
مقدم شود) و یا فرمودند :تغییر احکام با تغییر عادتها جایز میباشد همچنانکه که در نقود متداوله و
وزنهای رایج و نفقه همسر و نزدیکان از عادت زمانی که در آن واقع شده تبعیت میشود( .شهید اول،
152و )1: 151و اگر توهین ها به حسب مناطق مختلف باشد در تعزیر عادت هر منطقه مورد مالحظه قرار
میگیرد (همان)2: 144 ،
طبیعی است که که جوامع در طول زمان و در عرض هم متفاوتند بخصوص در طول زمان یک عرف
نسبت به یک موضوع داوری و تشخیص متفاوت دارد و همین امر باعث میشود که حکم آن موضوع هم
تغ ییر کند پس تغییر موضوعات آن هم موضوعاتی که عرف تعیین کننده آن است موجیب تغییر حکم شده و
می شود در مقوله زینت و زیبایی زن البته یک امر طبیعی است وچون شارع مالک ابدا و نشان دادن و
نگریستن به آن را با توضیحاتی که در فصل قبل بیان شده تهیج مرد دانسته پس اگر در عرفی این تهیج
وجود نداشته باشد و یا شکل و وضع آرایش برای عرف زمان زیبایی محسوب نگردد و اگر زیبایی هم قلمداد
شود عرفا موجب برانگیختن احساسات جنسی طرف مقابل نگردد حکم آن منتفی خواهد بود .برای نمونه
زمانی صدای زن بخاطر عدم حضور او در جامعه موجب تهیج شهوانی مردان میشد لذا فقیهان نظر دادند که
مرد نباید صدای زن را بشنود و زن هم نباید با مرد اجنبی سخن بگوید مگر در حال ضرورت اما امروزه با
توجه به حضور زیاد زنان در جامعه دیگر صدای آنها آن ویژگی قبلی مهیج بودن را نداشته پس نمیتوان
گفت که شنیدن صدای زن بر مرد اجنبی حرام است و یا گفتگوی مرد و زن اجنبی حرام است هر چند
جاذبه داشته باشد چون این جاذبه که مربوط به زیبایی است.
ب) نقش عرف در تشریع احکام
یکی از عوامل تأثیرگذار در تشریع احکام اسالم عرف زمان تشریع اسالم و آداب و رسومی است که در
آن زمان متداول بوده که بخاطر اهمیت عرف و عادات در شرع ،شارع نیز عادات پسندیده مردم آن زمان را
تأئید نموده و آن را به رسمیت شناخت و جزء احکام شرع بحساب آورده و فقط عاداتی که مذموم بوده رد یا
اصالح نموده.
اسالم به مسئله زن و روابط زن و مرد در آیات قرآن خیلی اهمیت داده و این به بخاطر وجود روابط لجام
گسیخته بین اعراب جاهلی بوده و لذا اسالم بدان توجه ویژه کرده و اصوالً هر آنچه در آن دوره بیشتر
مبتالبه آن بوده  -اعم مثبت یا منفی – مورد توجه شارع قرار گرفته است کم فروشی ،ربا ،توجه به والدین و
نظایر این ها اما ناهنجاری و گناهانی که در جامعه آن زمان وجود نداشته چندان مورد بحث نبوده است از
میان این گناهان میتوان به مسئله لواط که تا حدی مرتبط به بحث مورد نظر است یاد کرد که در قرآن
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جزء در نقل رویه قوم لوط ،از آن اسمی نبرده است چون در میان اعراب تقریبا منتفی بوده است و برعکس
روابط نامشروع زن و مرد فراوان بوده است.
نزول تدریجی احکام در قرآن را نیز میتوان نشان دهنده این دانست که شرایط حاکم در زمان و مکان
در چگونگی حکم اعالمی تأثیرداشته و حکم با توجه به شرایط عرفی در ابتداء بصورت کامل بیان نمیشده
مانند:
ب 1-صدورحکم زنا :در مورد زنا ابتداء مجازات حبس در خانه بوده (نساء )15 ،سپس با صدور حکم
جلد برای زنای غیر محصنه حکم تغییر کرد( .نور  )21و این نیز بخاطر عرف اعراب جاهلیت بوده که هرگاه
زنی مرتکب زنا میشد 1او را از میان خود طرد کرده و همواره او را مورد شماتت و توبیخ و اذیت قرار
می دادند و روش دیگر برای عرب شناخته شده نبوده حال خداوند در آغاز ظهور اسالم (با امضای این روش)
فرمود :زنان بدکار را اذیت نکنید و اگر برگشتند و توبه کردند و دیگر تکرار نکردند خداوند توبهپذیر و مهربان
است این وضع ادامه داشت تا آنکه به تدریج که تعداد مسلمانان زیاد شد و اسالم قدرت گرفت و مسلمین
مقررات عرب جاهلی را دلخوش نداشتند و آن را خشن تلقی میکردند از این رو خداوند با نزول آیه جلد
برای زنان و مردان زانی حکم حبس ابد برای زنان و اذیت مداوم برای مردان را نسخ کرد( .حر عاملی351 ،
)18:
ب 2-یا صدورحکم شرب خمر :که حکم حرمت آن در قرآن در طی چندین مرحله نازل شد؛ زیرا
محیط عربستان به گونه ای بود که اعالن حرمت آن در آغاز چه بسا ممکن بود با مقاومت روبرو شود چنانکه
که برخی اعراب بیان میکردند هیچ حکمی برای ما به اندازه حکم شرب خمر ناگوار نبود از این رو ابالغ
حکم شرب خمر از پیش هجرت شروع شد و در سال چهارم هجری (چهارمین یا پنجمین مرحله) کامل شد.
ب 3-و یا صدورحکم قتل عمد :وضع عرب جاهلی در خصوص برخورد با قتل عمد به گونهای بود که
به چیزی کمتر از قتل اعضای خانواده قاتل و یا سران قبیله او و حداقل خود قاتل راضی نمیشدند لحن آیات
قرآن نیز حکایت از این داره که با نوعی مقاومت در برابر اعراب رو به رو بوده لذا در ضمن آیاتی ،ابتداء به
نقل از تورات مفاسد دنیوی و اخروی قتل عمد و میزان تبعات آن را بیان میکند( .مائده )45 ،سپس بی آنکه
مسلمانان را مخاطب قرار دهد ،حکم قصاص و فواید و آثار آن را تذکر میدهد با این تفاوت که در قرآن به
دلیل خطاب به مؤمنین ،و قاتل را برادر ولی دم معرفی کردن ،دیه و عفو را امتنان و رحمت خداوند تلقی
نمودن بیشتر درصدد تحریک عواطف انسانی ولی دم است .لحن آیات به گونهای است که مسلمین را بیشتر
در اندیشه عفو و اخذ دیه قرار میدهد( .بقره 179 ،و  )178همین مطلب به گونهای دیگر در آیه جداگانهای
این چنین تبیین شده است که ولی دم بر قاتل سلطنت دارد ولی توجه داشته باشد که در قتل زیاده روی
نکند "وال یسرف فی القتل"( .اسری)33 ،
برخی از مفسرین میگویند احتمال دارد این جمله اشاره به همان عفو و یا دیه باشد زیرا اگرچه ولی امر
سلطنت دارد ولی سلطنتش تنها در اجرای قصاص نیست او میتواند از اختیارات خود در این زمینه (عفو و
دیه) استفاده کند .به عبارت دیگر از آنجا ک ه اسالم دین جاوید و جهانی است خداوند مسلمانان را تنها ملزم
به انتخاب قصاص ویا دیه ننموده است برخالف آیین موسی و مسیح (ع) بلکه دست آنها را باز گذارده تا با
توجه به شرایط و سطح فرهنگ و توقع جوامع و سایر عوامل مؤثر در این زمینه به اجرای حق خود بپردازد با

 .1با اینکه در جاهلیت روابطی وجود داشت که در اسالم زنا تلقی شده اما این نوع روابط را مردم جاهلیت زنا نمیدانستند تنها نوعی
از رابطه زنان آزاد را با مردان دیگر زنا تلقی میکردند.
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این بیان ،حکم خدا در مورد قتل عمد تنها قصاص نیست بلکه در کنار آن دیه و عفو هم مطرح شده است.
(عابدیان)1381 ،
آیات و روایات که به مسئله حجاب داللت دارند آن را در وهله اول بر زنان پیامبر و سپس به زنان
مسلمان آزاده واجب میدانند؛ اما پوشش بر کنیزان را واجب ندانسته که علت آن را باید در عرف جامعه آن
روز یافت که برای کنیزشان و مقامی قائل نبودند و احکام اسالم نیز با توجه به عرف جاهلیت برای هدایت و
تصیح عادات آنان نازل شده لذا عرف و عادات آنان در نظر گرفته شده و چنانکه بیان شده یکی از علتهای
حجاب را برای حفظ و باال بردن مقام و شان زنان دانستهایم و چون کنیز در عرف جاهلیتشان و مقامی
نداشت لذا برای اینکه با زنان آزاده که دارای مقام و شان باالی بودند اشتباه گرفته نشوند به کنیز اجازه
پوششی به اندازه زن آزاد داده نمیشد تا شبیه زنان آزاد نشوند چون یکی از راههای تشخیص زن آزاد از
کنیز داشتن پوشش بوده لذا با توجه به روایاتی که آورده شده مشخص میشود که در صورت پیروی نکردن
کنیز و داشتن پوششی در سطح زن آزاد تنبیه میشدند.
از امام صادق (ع) روایت شده :بر أمه در نماز قناع نیست و نه بر مدبره ونه بر مکاتبه هنگامیکه در او
قناع در نماز شرط شود تا اینکه همه قیمت را پرداخت کند پس بر او جاری است هر آنچه که بر همه حدود
بر مملوک جاری است( .حرعاملی ) 14: 149-150 ،و یا از امام صادق روایت است که از ایشان سؤال شده
که آیا أمه میتواند سرش را در نماز بپوشاند ،فرمود نه همانا پدرم هنگامیدید کنیزی در نماز سرش را
پوشانده او را زد و فرمود خودت را شبیه زن آزاد نکن یا روایت شده از رسول خدا (ص) که فرمودند نماز زن
مسلمان آزاد بدون پوشش سرصحیح نیست ولی کنیز نباید در نماز مقنعه بگذارد( .مغربی)1: 177 ،1385 ،
توجه به عرف را حتی در سیره و روش معصومان (ع) نیز میتوان دید که آن نشانگر این حقیقت است
که شرایط و مصالح پیش آمده در زمانها و مکانهای مختلف موجب آن میشده که آنها در موضوعی واحد
احکامهای متفاوتی را صادر کنند.
پیامبر (ص) به اصحاب خود فرمان میدهد که محاسن خود را خضاب کنند از علی (ع) در ارتباط با
فرمایش پیامبر (ص) که فرمود رنگ ریشهای خود را خضاب کنید و شبیه یهود نباشید سؤال شد حضرت
فرمود :فرمان رسول اهلل (ص) در هنگامی صادر شد که جمعیت مسلمانان کم بوده اما اکنون که میدان
مسلمانان فراخ گردیده و دعوت آن به همه جا رسیده هر کس آن کند که خواهد( 1.نهج البالغه) یا از روایات
استفاده می شود که اختیار تعیین نوع و مقدار جزیه به دست حاکم اسالمی است از این رو پیامبر در موارد
متعدد نوع و مقدار جزیه را یکسان تعیین نکردند بعنوان نمونه زاره از امام صادق نقل میکند که رسول (ص)
از اهل ذمه نگرفتن ربا و نخوردن گوشت خ وک و ازدواج نکردن با خواهران و دختران برادر و خواهر را به
عنوان جزیه پذیرفت در روایت دیگر نیز از امام صادق آمده است که رسول اهلل (ص) جزیه زنانی از اهل
نجران را هفتاد برد قرار داد( .حر عاملی)11: 95 ،
با توجه به آنچه که بیان شده میتوان دریافت که عرف نقش مهمی در دریافت حکم شرعی میتواند
داشته باشد و این که تغییرات آن میتواند حکم را تغییر داده و آن را متحول سازد.
یادآوری این نکته الزم است که وقتی عرف در مرز تغییرات قرار میگیرد ممکن است کاری از افراد
صادر شود که برابر همان موازین عرف موضوعی دارای حکم حرمت باشد مثالً اگر در جامعه شخصی لباسی
را در جامعه متعارف نیست بپوشد و یا عملی که متعارف نیست انجام دهد در اصطالح فقهی میگویند از زی
(منش) خود خارج شده و اگر نگوییم مرتکب فعل حرام شده حداقل باید گفت کاری برخالف مروت انجام
 .1شریف رضی ،نهج البالغه ،حکمت ،13ج ،1ص.771
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شده و موجب سلب عدالت وی می شود در حالی که پوشیدن آن لباس و یا استفاده از وسیله خاصی و یا
انجام عمل فی حد ذاته شرعی ممنوع نیست اما چون شارع مقدس عرف را مالک خویش قرار داده حکم به
ناروا بودن این عمل میکند اگر عرف ان را ناروا بداند و بالعکس اگر هم زمان و در عرض آن عرف ،عرف
دیگری آن را مناسب و متعارف بداند شارع هم آن را روا تلقی میکند(Harandi, 2015, 199-200).
برای توضیح بیشتر حدیثی از پیامبر آورده میشود ایشان فرمودند :من خرج عن زیه فدمه هدر یعنی
کسی که از منش خاص خود خارج شود خونش بی بها خواهد بود( .مجلسی)107: 122 ،1403 ،
اما چون این عمل تکرار شود و موضوع رفته رفته حالت دیگری به خود میگیرد و چنان که پیشتر بود
نیست در این حالت حکم سابق از آن برداشته میشود ،هر چند ممکن است کسانی که قبالً موجبات خروج
موضوع را فراهم کرده اند مرتکب فعل حرام شده باشند ولی اکنون که موضوع پیشین نیست مرتکبین آن
عمل عاصی محسوب نمیشوند(Harandi, 2015, 199-200).
ج) مرجعیت عرف در استنباط احکام شرعی نزد فقهاء و مجتهدان
عرف به عنوان عنصری در شرع مورد پذیرش است در صورتی که در مسیرش حکم شرعی نباشد و به
تعبیر دیگر منطقه خالی باشد و گرنه اگر آنجا حکم شرعی باشد پس در آنجا جایی برای عرف نیست اما
درستی بحث در این است که عرف منبعی برای حکم شرعی کلی مانند خبر واحد و اجماع منقول و شهرت
می باشد و گرنه فقط به مجرد اینکه فقیه در تبیین مفاهیم یا تمییز مصادیق یا قاضی در قضاوت و پایان
دادن دعوا به آن رجوع کند علتی نمیباشد که آن را از مسائل علم اصول شمرد همانا عرف و سیره زمینهای
است که فقیه و قاضی در موارد مختلفی از جمله موارد زیر بر آن اعتماد میکند.
 عرف آن منبعی برای فهم لغت و تشخیص معانی الفاظ و آنچه که برای آن وضع شده میباشد ومعاجم لغت از عصرالخلیل (المتوفی  170ه ق) تا امروز براساس همین اصل رجوع به اهل لغت تألیف شدند.
 هنگامیکه عقد بیع و اجاره و مانند آن واقع شد که موضوعی برای حکم شرعی است پس در مدخلیتشیء در صدقش یا صحتش یا مانعیتش از لحاظ شرع شک شود پس صحت نزد عرف دلیلی بر صحت آن
موضوع نزد شرع است و اگر کشف شود به اینکه مفهوم بیع نزد عرف وسیعتر از آن جزء یاشرط مشکوک
باشد پس آن واجب میشود پس کشف میکنیم که شرع نیز مانند آن است پس صحیح عرفی راهی میباشد
برای صحیح شرعی مگر اینکه بر خالف آن دلیل باشد و از کسانی که به آن تصریح کردند شیخ انصاری در
اول متأجر بعد از فراغ از تعریف بیع گفت :هنگامیکه گفتیم اسماء معامالت موضوعی برای معامالت صحیح
نزد شارع هستند پس اگر شک کردیم در صحت بی ع یا اجاره یا رهن درست است بر ما که کشف کنیم آنچه
که آن نزد شارع صحیح است همان چیزی است که نزد عرف صحیح است براینکه صحیح نزد عرف راهی
است برای آنچه که صحیح است نزد شارع مگر اینکه با دلیلی خارج شود.
 اگر اجمال را در حد غنا فرض کنیم پس مرجع آن عرف است پس هر چه از نظر عرف غناء نامیدهمیشود حرام است اگرچه شامل ترجیع و طرب نباشد.
 احیاء در شرع بدون تفسیر وارد شده مانند این سخن که فرمود :هر کس زمینی را احیاء کند آن زمینمال اوست پس چاره ای نیست در آن جزء رجوع به عرف و اعتماد بر آنچه که در عرف احیاء نامیده میشود.
 اینکه وارد شدن لفظ مئونه در سخن پیامبر (ص) :خمس بعد المئونه و مفهوم عیال در وجوب فطریه وغیره آن پس مرجع تفسیر این مفاهیم عرف است چنانچه که مرجع در تفسیر استحاله و انقالب نیز عرف
است درحالی که استحاله یکی از مطهرات است مانند استحاله سگ با نمک یا تبدیل خمر به سرکه پس
تشخیص در تعیین این دو مفهوم بر دوش عرف است .امام خمینی میگوید :رجوع به عرف در تشخیص
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موضوع و عنوان فصیح است و گریزی از آن نیست هنگامیکه موضوع برگرفته از دلیل لفظی باشد مانند
وطن و صعید مغازه معدن حرز در سرقت و أرض موات و دیگر موضوعات که چه بسا فقیه در مصادیق آن به
شک میافتد پس عرف آن مرجعی در تطبیق آن بر موردش است.
محقق اردبیلی در حفظ مال ودیعه گزار میگوید :اینکه حفظ به آنچه که عادت است به آن بر میگردد
پس همانا امور مطلق غیر معین در شرع به عادت و عرف بر میگردد پس با عدم تعیین چگونگی حفظ
واجب می شود حفظ آن آنچه عرف اقتضای آن را دارد ...پس برای عرف نقش مهمی در فهم حکم شرعی و
تطبیق آن بر مصداق وجود دارد اما آن نقش عرف دقیق است نه عرف تسامحی چنانکه امام خمینی در
درسهایش بر آن تمرکز میکرد پس اگر در عرف به وزن  999کیلو را یک تن به حساب آورد آن عرف
ارزشی ندارد برای اینکه آن عرف تسامح است اما عرف دقیق میگوید از یک تن یک کیلوگرم کم است.
(سبحانی  )95 :1383امام خمینی میگوید :بدان که مسائل فقهیه یا ثابت است به نصهای صریح و یا ثابت
است بوسیله اجتهاد و رأی و بسیاری از آن را که مجتهد بر اساس عرف زمانش بیان میکند اگر چه در
زمان عرف حادث بر خالف آنچه را که اول سخن گفته سخن بگوید بخاطر همین در شرایط اجتهاد گفتهاند
که باید حتما عادات مردم را بشناسد پس بسیاری از احکام با اختالف زمان بخاطر تغییر عرف مردمش یا
ایجاد ضرورت یا فساد اهل زمان مختلف می شوند بطوری که اگر حکم بر اساس آنچه اول بوده باقی بماند و
از آن مشقت الزم شود و بر ضرر مردم و مخالف اصل مبتنی بر تخفیف و تیسر و دفع ضرر و فساد برای بقای
جهان بر اساس کاملترین جایگاه و بهترین احکام میباشد( .عالمه حلی)5: 99 ،1425 ،
اینکه کاال در چیزی مکیل یا موزون یا معدود باشد آن عرف بلدی است که در آن معامله میکنند وآن
بر حسب اختالف زمان و مکان مختلف میشود( .همان)5: 109 ،
هنگامی که بین حکم شرعی منطوق و حکم شرعی دیگر غیرمنطوق مالزمه عادی باشد عرف از حکم
مجعول اول به حکم دوم انتقال مییابد اگرچه لفظی نباشد چنانکه داللت میکند برطهارت میت بعد از غسل
سه گانه پس آن مالزمت دارد با طهارت ید غسال و چوبی که غسل بر آن انجام میشود و سایر ادوات نزد
عرف:
 -1هنگامی که فروخت دابه را سپس در مفهومش اختالف کردند پس مرجع آن لغت نیست بلکه آن
متبادر در عرف متعاقدین است که آن اسب میباشد.
 -2هنگامی که فروخت گوشت را پس اختالف کردند در مفهومش پس مرجع آن عرف دو طرفه معامله
است که آن گوشت قرمز است نه گوشت سفید مانند ماهی و مرغ.
 -3هنگامی که وصیت کرد چیزی را به فرزندش (ولد) پس مرجع تفسیر (ولد) آن عرف است و آن در
عرف فقط بر پسر اطالق میشود نه دختر برخالف فقه و کتاب قرآن که فرمود (أوصیکم اهلل فی اوالدکم
للذکر مثل حظ األنثین).
 -4هنگامیکه اختالف کردند زوجان در اداء مهر پس مرجع آن عرف خاص است پس اگر عادت بر
تقدیم مهر یا جزئی از آن قبل از زفاف جاری باشد و زوجه ادعا کند که پس از زفاف آن را نگرفته و زوج ادعا
کند که آن را داده پس حاکم بر طیق عرف حاکم در جامعه حکم میکند.
 -5یا در اختالف بایع و مشتری در داخل بودن توابع مبیع در بیع یا نبودن آن در این صورت نیز بر
عرف حمل میشود.
 -6محقق اردبیلی :همان عرف آن مورد اعتماد است در تشخیص چیزی که مکیل و موزن است تا اینکه
در آن ربای معاوضی جریان یابد.
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 -7در تعیین حریم روستا به عرف رجوع میشود پس همانا براساس اختالف عرفها و عادتها مختلف
میباشد.
پس همانطور که مشخص شد عرف نقش مهمی در مشخص کردن موضوع (تبین مفاهیم) یا تشخیص
مصادیق یا تشکیل قرینه بر مقصود شارع چنانکه آن در مالزمات عادی یا مقصود متعاملین چنانکه آن حال
در عرف ها و رسوم قومیه است یا تشخیص موضوع نزد شارع چنانکه شک باشد که آن چیز مکیل یا موزون
است مرجع همه برای تشخیص مفاهیم یا موضوعات یا مقاصد میباشد( .سبحانی 99 ،1383 ،و  96و )95
د) عرف در سه عرضه از اجتهاد اتفقهی تأثیر میگذارد
 -1در آداب و عادات و قوانین و مقررات اجتماعی انسانها :اسالم آنچه را که عادات و مقررات
اجتماعی باطل شناخته شده مانند معامالت ربوی تحریم کرده و آنچه را که الزم به اصالح دیده اصالح نموده
مانند قراردادهای ازدواج و آنچه را که الزم به تأیید دیده تأیید فرموده مانند بیع سلم که از معامالت رایج
مدینه بوده و بقیه را بدون منع به حال خود وا گذاشته.
 -2مفاهیم الفاظ و کلمات موجود درکتاب :البته باید گفت حجتیت عرف در فهم کلمات هم مشروط
به استمرار آن تا زمان معصومین است تا مصداق امضاء و تقریر قرارگیرد زیرا اگر کلمهای در عرف کنونی به
یک معنا و در عرف معاصر نزول قرآن به معنای دیگری باشد نمیتوان براساس مفهوم عرف کنونی فتوا داد و
در صورت شک آنچه میتواند راهگشا باشد "اصل عدم نقل" است؛ زیرا اگر بعد از فحص و تتبع نشانههایی بر
تغییر مفهوم لفظ در طول تاریخ نیافت با استناد به اصل عدم نقل یعنی عدم انتقال مفهوم سابق به مفهوم
دیگری مفهوم فعلی را همان مفهوم صدر اسالم دانسته و بر اسای آن فتوی میدهد.
 -3داللت التزامی کلمات بر اراده متکلم :مانند قضاوت عرف به اینکه هرگاه شارع حکم کند که مثالً
هنگامیکه خمر به سرکه تبدیل شود پاک میگردد این حکم داللت عرفی بر طاهر شدن که محتوای آن
خمر بوده است( .مکارم شیرازی 349 ،1427 ،و )348
ه) نقش عرف درکشف جواز تکلیفی یا وضعی حکم
عقد تأمین و عقد امتیاز و عقد شرکتهای تجاری با انواع سود که در عصر جدیدی نقش حیاتی در
زندگی مردم دارند که این ها برای مشروعیت نیاز به دلیل واری عرفی دارند پس اگر بر آنها دلیل شرعی
داللت کند آن دلیل گرفته میشود و گرنه احتیاج به عرف دارند( .سبحانی)99 :1383 ،
این اشکال نیست که در ثبوت مرجعیت عرف در ناحیه موضوعات و دالالت و استظهارات و بناءات و
اعتبارات آن زیاد است همانا عرف در موارد مذکوره و مانندآن مرجعیت دارد هنگامی که به علم و یقین و
بدون ظن و تخمین و مسامحه حکم کند جایز است برای شارع تخطئه عرف در جائی که حکم کرد یا بنا
نهاد نظیر نهی در معامالت ربوی و معامالت مایه مسکر و غیر آن و اشکالی ندارد که نهی شارع خطای عرف
را در آن موارد کشف می کند بلکه الزم است که تخطئه صریح باشد نسبت به عرف هرچند در موارد عرف
ارتکازی باشد( .خرازی)5: 167 ،1422 ،
پس همانا شارع موضوعات احکامش را بر طبق آنچه که عرف عام میفهمد قرارداد و عرف خاص مخاطب
خاص احکامش نیست لذا اکتفا به صدق موضوعات نزد خاص با عدم وضوح صدقش نزد عموم شکل
می گیرد مانند مرگ که نزد پزشکان با ظهور مرگ پنهانی و مغزی صدق میکند ولی نزد عموم جزء با ایست
قلب صدق نمی کند اگر چه با صدق مرگ نزد اطباء آگاه باشد پس با صدق خودش احکام مرگ نزد اطباء
جاری نمیشود( .مغنیه)60 :1975 ،

جایگاه عرف در تعیین موضوع و حکم شرعی 677 /

مراد از عرف در مقابل عقل آن عرف تسامح نیست بلکه مراد از عقل عرف غیر تسامح دقیق میباشد
ضرورت این است که الفاظ چنان که آنها وضع شدند برای معانی نفس امریه در آن همچنین هنگام القای
احکام بکار گرفته می شوند .پس کر و فرسخ و دم و سایر الفاظ متداول در القاءاحکام شریعه فقط در معنای
حقیقی واقعی بکار گرفته میشوند ،پس کر برحسب وزن  1200رطل عراقی بدون کم و زیاد میباشد نه اعم
از آن و ...و اگر چیزی دیگر اطالق شود مسامحه است و تسامح عرفی در چیزی از موارد میزانی نیست نه در
تعیین مفاهیم و نه در تشخیص مصادیق بلکه مراد از أخذ عرف آن عرف با دقت در تشخیص مفاهیم و
مصادیق است اینکه تشخیض آن میزان است در مقابل تشخیص عقل برهانی دقیق( .خمینی-219 :1381 ،
)218
ه 1-تنقیح موضوع با سیره و عرف گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی
 -1تنقیح ثبوتی :عبارت است از این که سیره موضوع واقعی حکم را به وجود میآورد و با تغییر مرحله
داللت آن موضوع تغییر نمییابد مثل آنچه که در "امساک زوجه به معروف" مشاهده میشود این آیه داللت
می کند که باید نفقه همسر را به مقدار رایج در عرف پرداخت کرد .بنابراین برای بدست آوردن خصوصیات و
ویژگی های آن به عرف مراجعه کرد بدین جهت نفقه در هر زمانی متناسب با آن زمان خواهد بود  ...و
نمیتوان مرتبه پیش از امساک به معروف را به زمان بعد هم سرایت داد و این در حقیقت دخالت سیره و
عرف در تکوین موضوع حکم شرعی به شکل توسعه دادن یا تضیق دایره آن میباشد.
 -2تنقیح اثباتی  :عبارت است دخالت سیره در بیان موضوع در مرحله اثبات و کشف نه ثبوت مثل
جائی که دلیل داللت کند براین که اهل ایمان به شرط و پیمان خود پایبند هستند (المؤمنون عند
شروطهم) و از بنای عقالء و سیره آنها در خیار غبن بدست میآوریم که آنها در بیع و معاوضه به از دست
رفتن مالیت عوضین راضی نیستند و از خصوصیات جزئی دست بر میدارند ولی بر مالیت به مقداری که عرفا
مساوی در عوض باشد اصرار میورزن د چون انسان متعارف به مقتضای قواعد عقلی به فوت شدن مالیت
راضی نمیشود و این میفهماند که نباید میان عوض و معوض تفاوت فاحش وجود داشته باشد وگرنه رضایت
به معاوضه محقق نمیشود.
در مجله اهل بیت (ع) از کتاب بحوث فی علم األصول از جلد چهار در مورد تفاوت نتیجه این دو تنقیح
نقل شده:
نتیجه تفاوت میان تنقیح ثبوتی و اثباتی این است که اگر انسان مقتضای آن عمل نکند این خروج از
سیره در تنقیح ثبوتی تأثیر ندارد بلکه حکم در حق وی نیز باقی میماند؛ زیرا انعقاد سیره عقال به ایجاد فرد
حقیقی برای موضوع منجر می شود بدین جهت مخالفت با آن تأثیری در تغییر حکم ندارد .برخالف تنقیح
اثباتی که نقش سیره در آن کاشف از قصد می باشد و از این رو اگر شخصی در موردی معین بر مخالفت خود
بر عرف تصریح کند این مخالفت رافع حکم خواهد بود چون این تصریح کشف میکند که آن چه با سیره
بدست می آید در آن مورد وجود ندارد سیره به هر دو شکلش حجت است بدون اینکه به دلیلی برای آن نیاز
باشد؛ زیرا سیره موضوع حکم شرعی را تنقیح ثبوتی یا اثباتی میکند و بدین جهت در امثال این موارد
قضیه به اثبات همزمانی سیره با زمان معصوم نیاز ندارد چرا که این مطلب در حکم کلی تشریع شده دخالتی
ندارد و تنها در زمانی که می خواهیم حکم را برای آن اثبات کنیم به مالحظه کردن وجود سیره نیازمندیم
بلکه اگر سیره در زمان تشریع موجود باشد و پس از آن تغییر کند دیگر در زمان ما تأثیری نخواهد داشت.
(مجله فقه اهل بیت)45: 261- 262 ،
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اگر موضوعا ت احکام عرفی باشد و شارع برای تشخیص و بیان حدود بر نخواسته باشد اینجا شکی در
مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات احکام نیست و علت مرجعیت عرف عدم بیان موضوع توسط شارع
است زیرا معنی ندارد که آن موضوع نزد عرف دارای معنی خاصی باشد و شارع خواهان معنی دیگری غیر
ازآنچه که عرف می فهمد باشد و با وجود آن موضوع را بیان نکرده باشد برغم اینکه خطابی که قرار داده در
آن موضوع به هدف ترتیب اثر و حرکت بسوی آن است و به خاطر همین پس آن موضوع حکم شرعی فقط
آن مفهوم که در نزد عرف بیان میشود را داخل میشود( .صنقور)2: 323 ،1428 ،
اما عالمه حلی در مورد این مرجعیت عرف میگوید :همانا همه آن مماشاه با اصطالح فنی است و گرنه
عرف کجا و ماهی محکمته و محل آن کجاست همه آن نیست مگر فهم فقیه خودش( .حلی36 ،1383 ،
)11:
و) مرجعیت عرف برای اثبات یا نفی تحقق موضوع شرعی در عالم خارج
پس اگر فرض کنیم که شارع کسی است که مفهوم فقیر را مشخص کرده :فقیر کسی است که مالک
قوت یک ساله اش نباشد پس امکان دارد که مکلفین به عرف مراجعه کنند برای تحقق اینکه زید مالک قوت
یک ساله اش است یا نه و این یعنی مر جعیت عرف برای اثبات یا نفی موضوع شرعی در خارج .و شکی
نیست که عرف این صالحیت را دارد بخاطر اینکه احکام شرعی جعل شدهاند بر طریق قضایای حقیقی یا
جعل شده اند بر موضوعات مقدره الوجود پس این یعنی اینکه شارع درصدد تحقق وجود موضوعات احکام در
خارج و یا عدم وجود آن ها نیست اینکه آن فقط شأن قضایای خارجی است و اینکه موضوع تحقق پیدا کرد
یا نه از وظایف مکلفین است و واضح است که برای مکلفین برای احراز تحقق موضوع در خارج و یا عدم
تحقق آن در خارج جزء رجوع به عرف وجود ندارد .اینکه اثبات تحقق موضوع یا نفی آن در نزد عرف با
مختلف شدن جوامع و زمانها و حاالت مختلف میشود پس آیا آن مانع رجوع به عرف در شناخت تحقق
موضوع یا عدم تحقق آن در خارج میشود؟ ظاهر اینست که مانع از رجوع نمیشود؛ مثالً اگرفقیر از نظر
شرعی کسی است که خرج خود و خانوادهاش را در یکسال ندارد پس همانا ضابطه تحقق این موضوع در
خارج به نظر عرف با اختالف شرایط و جوامع مختلف نمیشود نهایت آنکه شرایط و متغیرات آن تبدیل
مصادیق موضوعات به مفهوم مشخص و مطرح شد پس خرج کسی که مالک قوت است ممکن است برای
یکسال کامل برای او کافی باشد بخاطر کم بودن افراد خانواده نداشتن واجب نفقه اضافه بطوری که اگر این
فرد دارای افراد واجب نفقه شود یا خودش یا یکی از افراد خانوادهاش مریض شود یا قیمت اجناس باال رود
پس پول او کفاف خرج خانواده اش را نمیکند در حالی که آن مقدار برای سال قبل کافی بود این چنین این
هنگام جوامع مختلف میشود یا حاجات و نیازهای ضروری زیاد میشود پس واقع این است که ضوابط
مختلف نمیشود و آن چیزی که مختلف می شود آن مصادیق موضوعات است پس چیز یکی است و مصداق
برای موضوع در زمانی می شود و مصداق برای آن در زمانی دیگر یا جامعه ای دیگر و یا در حالت دیگری
نمیشود( .صنقور)2: 323 -325 ،1428 ،
ز) عرف تأثیرگذار
لزوما یادآور میشود که عرف مستقیما در حکم اثری نمیتواند داشته باشد؛ بلکه از طریق نگاهی که
عرف به موضوع میکند و معنای آن را تغییر میدهد در حکم مؤثر خواهد بود گرچه وقتی به تفاوت حکم
توجه میشود به نظر می رسد حکم متفاوت گشته و واقعا هم تفاوت وجود دارد؛ اما این تفاوت نه از ناحیه
تشریع و وضع حکم جدید است بلکه بخاطر تغییر موضوع است .وقتی مایعی که شراب است تغییر شیمیائی
پیدا میکند و تبدیل به سرکه یا شیره میشود حرمت شرب این مایع از حرمت به حلیت تغییر میکند و
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مسامحتاً گفته می شود حرمت به حلیت تغییر کرد ولی در واقع حکم حرمت شرب خمر تغییر نکرده بلکه
خمر (موض وع حکم) به سرکه یا شیره تبدیل شده که شرب این دو حالل بوده است.
برخی از دانشمندان حقوق میگویند :منظور از عرف و عادت مذکور در ماده  3آیین دادرسی مدنی،
عرف و عادت جامعه است به امری که در نتیجه تکرار افراد به آن انس مفرط پیدا کردهاند و یا اینکه تعریف
عرف را در این جمله کوتاه میتوان دید" :العرف عاده جمهور قوم فی قول او فعل"( .قلی زاده)144 ،1371 ،
عرف و عادات به روشی گفته می شود که در همه مردم یا گروهی از آنان بدان خو گرفته و آن را شیوه
خود ساخته باشند و عالمه علی بن محمد جرجانی (بنا به نقل عمر عبداهلل در کتاب سلم الوصول إلی علم
االصول ،ص  ) 317در تعریف عرف میگوید :عرف آن روشی است که به گواهی عقلها در نفوس و جانها
1
استقرار یابد و طبیعتها سالم آن را بپذیرد.
استاد علی حیدر در شرحش بر مجله بنا به نقل عمر عبداهلل در کتاب مذکور در تعریف عادت گفته
است :عادت روشی که در اثر تکرار در نزد صاحبان طبیعتهای سالم پذیرفته میشود و در نفوس استقرار
1
مییابد و سپس افزوده :عرف نیز به معنای عادت است.
ابوحامد محمد غزالی در کتاب المستصفی من علم االصول در تعریف آن گفته است :العاده و العرف ما
استقر فی النفوس من جهه العقل و تلقته الطبائع السلیمه بالقبول (عادت و عرف آن روشی است که به کمک
عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند) و برخی در تعریف آن گفتهاند:
العاده عباره عما یستقر فی النفوس من األمور المتکرره و المقبوله عند الطبائع السلیمه (عادت عبارت از آن
روشی است که در جانها براثر تکرار قرار میگیرد و ذوق سلیم آن را میپذیرد .عالمه محمد سالم مذکور در
کتاب مدخل الفقه الدسالمیمیگوید " :ما استقر فی النفوس و تلقته الطبائع السلیمه بالقبول فعال کان او قوال
دون معارضه لنص و اجماع سابق( ".شاهرودی)392 -391 ،
و یا در رساله فیض کاشانی آمده :عرف دستوری است که عامه مردمان در میان خود وضع کرده باشند و
بر خود الزم و واجب ساخته که به آن عمل نمایند و مخالفت آن را قبیح شمرند هر چند عمل به آن نا مالیم
طبع و دشوار باشد هریک در مخالفت آن از سرزنش دیگری اندیشد و این دستور مختلف میباشد به اختالف
ازمنه و بالد و طوایف گاه موافق عقل و شرع و طبع میباشد و گاه نه گاه مقبول مردم فهمیده میباشد و گاه
نه آنچه موافق آن دسته و مقبول این دسته نباشد التزام آن حماقت است مگر اینکه از باب تقیه و خوف ضرر
باشد( .ابن شاه مرتضی)1: 17 ،1429 ،
همچنی ن به آداب و قوانین و التزامات اجتماعی که عموم جامعه به آن عمل میکنند و فهم آنان نسبت
به مفاد کلمات در اصطالح اصول فقه عرف نامیده می شود که غالبا فقهاء هنگام استنباط احکام و افتا به آن
استناد میکنند( .مکارم شیرازی)17: 348 ،1374 ،
و یا عرف عبارت از عملی اس ت که اکثریت مردم آن را بطور مکرر و ارادی بدون احساس نفرت و کراهت
انجام میدهند( .عمید)2: 214 ،1421 ،
و یا آنچه جاری است بین مردم از آدابها و سنتها و یکسان است که در زمینه کالم یا افعال و یا ترک
آن باشد در کالم مانند اینکه عرف کلمه دابه را به معنی حیوان بکار میبرد در حالی که از نظر لغت بر هر
جنبندهای که در زمین راه میرود اطالق میشود درج فی األفراح المهمه -برپایی جشنها و دعوت دیگران
به آن و مثل این سنتها نزد عرف زیاد مییابیم همگی آنها عرف نامیده میشود از امور تکراری و شایع بین
 .1العرف مااستقرت النفوس علیه بشهاده العقول و تلقته الطبائع بالقبول.
 .1هی األمر الذی یتقرر فی النفوس و یکون مقبوال عند ذوی الطبائع السلیمه بتکراره المره ثم قال و العرف.
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مردم میباشد نزد اصولیون به عنوان عرف و سیره پذیرفته میشود یکسان است که آن امور عقلی یا شرعی
باشد( .بدری)189 :1428 ،
گاهی در تعبیرات فقهاء آن را (عرف را) بناء عقالء مینامند و گاهی نیز به آن سیره عملی اطالق
میکنند عرف به این معنی اختصاص به گفتار و عمل پیدا میکند و از حوزه طبیعت خارج میشود در حالی
که عادت شامل مسائل طبیعی مانند سن بلوغ نیز میگردد گرچه ظاهراً فقهاء عرف را مختص به عمل
نمیشمارند بلکه در مورد تشخیص داللت الفاظ و مفاهیم محاورهای نیز آن را به عنوان یک اصل و دلیل
مقبول مورد استناد قرار می دهند (مانند اصاله الظهور و اصاله االطالق) ولی با دقت روشن میگردد که نظر
فقهاء در این موارد نیز همان عمل اکثریت مردم بطور مکرر و ارادی بر طبق این اصول و ضوابط داللتهای
لفظی است( .عمید)2: 214 ،1421 ،
مراد از سیره و عرف در این بحث سیره پیامبر یا امامان نیست بلکه سیره عقالئی یا سیره متشرعه
(مسلمانان) است از این تعریفهای که از عرف شده بر میآیدکه عرف با معنای سیره عقالئی تفاوتی ندارد
بدین جهت ما در بسیاری از مباحث میبینیم که میان سیره عقالئی و عرف جمع بستهاند( .مجله فقه اهل
بیت)45: 252 ،
بعد از بیان و تعریف انواع عرف قابل ذکر است منظور از عرفی که نگارنده در جهت اثبات تأثیرآن برآمده
عرف عامی است که مخالف با آموزهای دینی نباشد و به گونهای باشد که مورد پسند عقل و مطابق با ذوق
سالم و رای عموم باشد و اگر با رای و نظر عقال مخالف و ناشی از بی مباالتی در امور دینی باشد و با اهداف
دین همراه نباشد نمیتوان آن عرف را موثر در موضوع حکم شرعی دانست.
در تعاریفهای که از عرف ارائه شده مشخص میشود که بین عرف و عادت و سیره تفاوتی وجود ندارد
برای همین در بسیاری از تعاریف بینشان جمع بسته شده است.
ز 1-تفاوت بین عرف و عادت:
بعضی بین این دو تفاوت قائل نشده اند اما بعضی دیگر برای آن دو تفاوت قائل شدند و میگویند بین آن
دو دو فرق است:
 .1عرف از امور اجتماعی و گروهی است نه فردی ولی عادت که به خاص افراد مربوط است.
 .2در عادت حالت تکرار وجود دارد ولی در عرف تکرار مطرح نیست( .بدری)189 :1428 ،
ز 2-تفاوت بین عرف و سیره عقالء
در مجله فقه اهل بیت از کتاب موجز المدخل للقانون و از کتاب المدخل الفقهی نقل شده :برخی گفتند
بین عرف و سیره عقالء فرق در این است که آنچه عقالء انجام میدهند باید به باور خودشان نیکو و سودمند
باشد ولی در عرف چنین چیزی ضرری نیست اما از موارد استعمال بر میآید که عرف معنایی عام و فراگیر
دارد و عرف خاص و سیره عقالء را نیز که از آن به عرف عام بنای عقالء تعبیر شود شامل میگردد پس
اصطالح عرف اعم از دو اصطالح سیره عقالء و عرف خاص است( .مجله فقه اهل بیت)45: 252 ،
نتیجهگیری
از یک سو عرف نقش بسیار مهمی در دیدگاه و برداشت فقهاء و نیز عملکرد افراد جامعه اسالمی با قید
آنکه تعهد به انجام احکام دینی دارند وجود دارد و از سوی دیگر تغییر موضوعات عرفی میتواند موجب
تغییرات حکم شرعی شود .عرف در موضوعات بسیار مهمی مثل ربا خواری که حرمت آن تا بدانجاست که در
قرآن مجید آن را به منزله محاربه با خدا اعالم داشته نقش بسیار مهمی دارد تا بدانجا که در یک زمان در
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مکانی عرف چنان است که مبادله یک کاال را (همجنس) ربا تلقی نمیکند چون معدود است و در جای دیگر
همین کاال در مبادلهاش ربا محقق می شود زیرا مکیل و یا موزون است افزون بر این وقتی به کتب فقهی
مراجعه شود مالحظه می شود که فقهاء در بسیاری از مسائل عرف را داور محکمه و بیان مسئله میدانند باز
به عنوان نمونه متذکر میشود که در بیع وقتی سخن از کیل و وزن میآید فقهاء میگویند اگر طرفین نوع
مکیال و میزان را تعیین نکرده باشند عرف غالب حاکم است .همچنین در باب نکاح وقتی سخن از نفقه به
میان میآید که مالک و محور آن شأنیت زن است چنین شأنیتی را فقهاء به عرف وا مینهند.
به قدری مسأله عرف به خصوص در تعیین موضوع اهمیت دارد که کمتر مسائل فقهی را میتوان یافت
که به نحوی در آن دخالت نداشته نباید فراموش کرد که در معانی واژهها هم عرف تأثیر بسزائی دارد به
عنوانم مثال در بحث عدالت که محور بسیاری از احکام دینی است وقتی فقهاء میگویند عادل کسی است
که گناه کبیره نکند و اصرار به صغیره نداشته باشد و همچنین کاری خالف مروت انجام ندهد برای معنا
کردن مروت و در نتیجه خالف آنکامالً مؤثر است بدین معنا که پارهای از افعال را عرف مطابق با مروت
میداند تمام این الفاظی که حامل احکام شرعی است میبایست به همان معنای که ذکر گشت حمل شود و
نمیتوان و نباید آن را بر معنای که امروز از آنها میشود معنا کرد .چنانکه در بقیه الفاظی که هم در
خصوص احکام شرعی بکار رفته چنین منظوری موردتوجه است یادآور میشود که بحث حقیقت شرعیه و
حقیقت متشرعه و حقیقت لغوی که در اصول مطرح است ناظر به همین نکته میشود.
اما در خصوص موضوعات مطلب عکس آن است که در معنای الفاظ حامل حکم گفته شده بدین معنا
که در قسمت معنا تأکید برآن بوده که هر آنچه را مخاطبان از معنای الفاظ بدست میآورند دیگران هم باید
همان را مورد اتباع و پیروی قرار دهند ولی در خصوص موضوعاتی که دارای حکم میباشند میبایست افزون
بر آن فهمیده شود موضوع محکوم به حکم شرعی چیست توجه میبایست کرد که این موضوع چه بسا در
طول سالها و یا در عرض جوامع موجود تغییر مییابد این تغییرات بر موضوعی که جنبه طبیعی دارد و
دستخوش تحول می شود بسیار روشن و غیرقابل انکار است و نمونه کامل آن شراب یا خمر است که تبدیل
به سرکه می شود معنی شراب واضح است موجودیتش در خارج و در طبیعت کامالً مبرهن است ولی همین
مایه چون به لحاظ فیزیکی تغییر میکند و ماهیت دیگری پیدا میکند حکم آن تغییر میکند یعنی مایه
خاص که با وصف شراب بودن نوشیدنش حرام بود چون به سرکه تبدیل گردد حالل میشود در عرف هم
موضوعاتی که متّخذ از عرف است چه بسا در زمان حضور معصوم پارهای از موضوعات یا مقدمه منحصر بفرد
برای ارتکاب عمل زنا و یا متضمن این عمل بوده و لذا حکم به حرمت شده مثل نگاه کردن یا صدای خلخالی
که بر پا داشتند یا شنیدن صدای زن " و کذا یحرم علی المرأه ان تنظروا إلی االجنبی او تسمع صوته اال
لضروره کالمعامله و الطب" .ما وقتی این موضوعات دیگر متضمن آن مسئله مهم یعنی روابط نابهنجار نباشند
موضوعاً از علت حکم خارج خواهد همجنین تناقض و اختالفات میان روایات و نظر فقهاء را در بسیاری از
موارد میتوان با در نظر گرفتن تاثیر عرف حل نمود.
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 .62فراهیدی ،خلیل بن احمد1410( .ق) .العین .قم :نشر هجرت
 .63قلعجی ،محمد .)1405( .معجم لغه الفقهاء .بیروت :دارالنفاس
 .64مجلسی ،محمد باقر1403( .ق) .بحار األنوار .بیروت :داراألحیاء الثرات
 .65مصطفوی ،حسن1402( .ق) .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .تهران :مرکز الکتاب للترجمه النشر
 .66مطهری ،سید مرتضی( .بی تا) .فقه و حقوق (مجموعه آثار) عربی .قم .بی چا
 .67مغربی ،قاضی نعمان .)1385( .دعائم االسالم .قم :آل بیت
 .68مغنیه ،محمد جواد1421( .ق) .الفقه علی المذاهب الخمسه مغنیه .بیروت :دارالتیار الجدید،
دارالجواد
 .69مغنیه ،محمدجواد1975( .م) .علم اصول فقهی ثوبه الجدید .بیروت :دارالعلم للمالیین
 .70نویری ،احمد بن عبداهلل( .بی تا) .نهایه االرب .بی جا .بی چا.
 .71واسطی زبیدی حنفی ،محب الدین وسید محمد مرتضی حسینی1414.ق .تاج العروس من جواهر
القاموس .بیروت :دار الفکر
( .----- .72بی تا) .مجله فقه اهل بیت (ع) عربی .قم :مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل
بیت (ع)
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