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چکیده :تمسک به دانستههای عرفي بشرر در توسرهه و فمرع عوراويق ف مري
يکي از راههرای راه گشرا در ف ره و یويرايي آس اسر توجره بره دانسرتههرای
ع اليرري عرررف و فمررع اجتمرراعي از ن ررو  ،يکرري از راهکارهررای بس ر ار
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عرف ،توما به تح ق م داق خارجي مربو نميشود بلکه به نوعي به وضر
احکام نظر دارد و به یديدههای کامالً نو خاسته اعتطرار مريبخشرد ابراار فمرع
آموزه های ف مي در بس اری از موارد ،اباار متهارف ناد عررف اسر چ نروس
زباس گفتاری شرع م دس ،همچوس زباس گفتاری عرف ع ال اس  ،موضروع
حکع را عرف از جم مفموم و م داق درک مريکورد و حکرع بره تطردي
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ف اه و توجه به دانستههای عرف خطر ميدهرد .لکرق نوبر فمرع عرفري و
اجتماعي از نص و دل ف مي ،زماني فرا ميرسد که فمرع زبراني نرص یايراس
یايرد ،ف ه در گام نخس ی ام زباني نص را مه ق ميکود و یس از شواخ ،
فمع عرفي و اجتماعي را بر آس بار ميکود.
کلیدواژهها :فمع ف مي ،فمع عرفي ،شرع ،موضوع ،حکع ،تسامح عرفي.

)1مقدمه
با گاش

زماس در زوايای گوناگوس زندگي ،بر گستره و م داس ف ه افاوده ميشرود .و مسرلماناس و

مهت ديق به ايق رشته ،هر روز با مسائلي نو روبه رو ميشوند که بايد احکام شررعي آنمرا را بدانورد.
مفاه ع و موضوعاتي که در متوس ف مي و ح وقي ،ی ش وهای بررای آنمرا يافر
احکام ايق مسائ با به کارگ ری اصول اجتماد امری ممکق اس
ضروری اس

نمريشرود .اسرتوطا

ولي آنچره در ايرق فرآيورد بسر ار

آگاهي مجتمد از عرف جامهه به ويژه عرف زماس صدور ن و

اس

و در بهضري

از مسائ  ،ف ه به شدت ن از دارد که به عرف رجوع کود.
در احکام و ح وق داخلي ،عرف عطارت اس
گاش

از عادات و رسومي که به طور يکوواخر

و برا

زماس در يک جامهه شک مي گ رد و ب ش تر افرراد جامهره بره آنمرا احتررام مريگاارنرد و

احساس الاامي بودس آنما را دارند و در ح وق ب ق المل  ،عرف عطارت اس

از عرادات و رسرومي

که در اثر تکرار کارهای همانود ،از طرف دول ها در ی وند های مشترک آنما کع کع جوطه الاامي
يافته و قدرت ح وقي ی دا کرده اس

به گونهای که اگر کشور يا سازماني به آنما احترام نگااش

مورد سرزنش کشورهای ديگر قرار ميگ رد .لاا بايد عو ر عرف را از عواصر ممرع و راهگشرا در
ف ه دانسر  ،حتري رجروع بره عررف و اسرتفاده از فمرع عرفري ،از آنچوراس جايگراهي در بهضري از
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

بحثهای ف مي ف ما (مث ف ه صاحب جواهر) برخوردار اس

که ميتواس کتابهای ف مري آنمرا را

ف ه عرفي نام نماد ،در هرر حرال عررف در کرار اسرتوطا و قانونگرااری عراملي اثرر گراار اسر

و

و از طررف ديگرر ف ره هرع نراگاير از توجره بره عررف اسر

و

نميتواس تأث ر آس را ناديده گرف

کارآمديش را بايد وام دار ايق همراهي و همپايي عرف با ف ه دانس  .لاا در هوگام رجوع به عرف
نود نکته را بايد مد نظر قرار داد:
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حرامي را حالل نکود.
ب) عرف باط  ،عرفي اس

مقاله

الف) عرف صح ح ،عرفي اس

که مخالف ه چ يک از ادله شررعي نطاشرد حاللري را حررام و

که مخالف ادله شرعي باشد مث ربا که مخالف نص صريح قررآس

اس .
ج) گستره عرف ،ب شتر اموری هستود که به آس عادات گويوردچ لراا عررف در مهرامالت ن رش
اساسي دارد ولي در عطادات يا اصالً قاب توجه ن س

يا ايوکه بس ار اندک اس .

د) اعتطار عرف ،یس از ادله شرعي اس  ،بوابرايق اگر م اس عرف و ادلرة شررعي تهرارش شرود
قطهاً ادله شرعي بر عرف ترج ح دارد.
هر) ف ما مطوای عرف را آية قرآس که ميفرمايد« :خُاِ الْهَفْوَ وأمُرْ بِالْهُرْفِ وَأعْرِشْ عَقِ الجاهِل ق»
(اعرراف )455 :مي دانود مضموس ايق آيه ايق اس

به عرف رجوع کو د .بوابرايق عرف در ف ه بر نمرار نروع اسر  .عررف قرولي،

عرف فهلي ،عرف عام و عرف خا

اما عرف بهطور مطلرق در شرريه

اسرالمي یايرفتره ن سر .

ف ماس شرايط عرف را ايق نو ق م رر کردهاند .عرف بايد مهمول باشد ،عرف متروک نمريتوانرد
موضوع عم قرار گ رد ،عرف بايد در زماس انجام عم موجود باشد ،عرف سابق يرا عررف حرق
نميتواند مطوای عم قرار گ رد.عرف با نص شرعي مخالف

يا تهارش نداشته باشد (طاهری  4911ج

. )4939 :

)2توسعه عناوین فقهی در گرو تمسک به فهم عرفی و اجتماعی
تمسک به دانستههای عرفي بشر در فمع ف مي را ميتواس به نود دسته ت س ع کرد.
الف) ته ق مهوا و م ود الفاظ ،در ته ق مهوای موضوعي از موضروعات يرا در ته ر ق مهورای
متهلق احکام يا در تفس ر الفاظي که شخص در سوگود و نار خود بره کرار مريگ ررد يرا در تفسر ر
واژگاني که انساس در يک اقرار ميآورد ،عررف را مري ترواس داور قررار داد و بره گونرهای کره در
نگونگي خطاب م اس شرع م دس و مردم ،اتفاقي وجود ندارد و س ره شرع ،هماس س ره ع ال اس
و نوعي اتحاد مسلک ديده مي شود که ن ازی به تأي د عرف از طرف شارع ن س
ايق س ره یايرفته شده اس  ،م اس اه تح ق ،مشمور اس
کوود.

و خرود بره خرود

که در ته ق موضوع بره عررف رجروع

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

آس ضابطهای ن س

که ،در امور ن کي که از طرف شرع م ردس بررای

(س)
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صاحب منتقی االصول ،در م ام اثطات ايق مطلب مينويسد:
هماسگونه که حج
اه عرف اس

ظاهر از ديدگاه شارع ،شارع در م ام محاوره و فمماندس ،همانود يکي از

به هم ق ترت ب هوگامي که يک ظاهر ،م داقهايي ح ي داشته باشد و برخي از

ايق م اديق به نظر عرف م داق تل ي شوند ،از آس جم

که شرع مث يکي از اه عرف ،عررف

را مخاطب قرار داده ،فمم ده ميشود که ايق م اديق که به نظرر عررف ،م رداق ح ري هسرتود،
متهلق اراده جدی شارع ن ا هستود (روحاني 4143ق ج )973: 3در ديگرر موراب شر هي ن را برا تهط رهرای
مختلف به هم ق ح

ت ريح شده اس

باشد ،نظر عرف در خ و

که اگرر عررف در دايرره يرک مفمروم توسرههای قائر

آس زم ا تطاع خواهد بود و صدق مفموم بر مفاه ع موس عرفي آس

صدق ح ي عرفي خواهد بود ،هر نود که دق رق نطاشرد (خرويي  414ج ) 9 :4اعتطرار دادس بره نظرر
عرف به اندازهای اهم

ی دا ميکود که تفس ر خطابهای شرعي بر اساس آنچه عرف مريفممرد

يک ضرورت خوانده ميشود برای مثال ،در بحث رکوع گفته شرده کره زمراني کره خطرابهرای
شرعي به عرف ال ا شود ناگاير بايد آنما را بر اراده مفاه ع عرفي حم

کرد (روحراني  414ج)414 :3

امام دربارة کاربرد عرف لفظي و اعتطار آس نو ق اظمار نظر ميکوود.
اشکالي در ايق ح

نس

که مه ار شواخ

مفاه ع ،م اديق آنمرا و نگرونگي انططراق آس

م اديق بر مفاه ع عرف اس چ زيرا شارع در ش وة سخق گفرتق و گفتگوهرايش همچروس يکري از
افراد عرف اس

و در رساندس کالم به مخاطب ،واژگاس يا روش ويژهای ندارد ،یس آنچه مردم ،از

جملة شخ ي که بگويد« :از خوس یره ا کق و بول را از جامه خويش بشوی» مريفممورد همراس را
هع از سخق شارع درمييابود و روش گفتگوی شارع با مرردم ن رای جرا همراس شر وه مترداول در
گفتگوی مردم با همديگر ن س

(امام خم وي الف .) 1- 5 :4919

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

امام خم وي برخالف برخي از ف ماس و اصول اس ،بر ايق نکته ت ريح دارند که ته ق م راديق
و تطط ق موضوعات و مفاه ع بر م اديق ،به عرف واگاار شده اس  .عررف در تطط رق مفراه ع برر
م اديق و ن ا شواخ

م اديق داوری ميکود آس نواس که در شواخ

ميشود در نت جه آنچه را عرف م داق نداند ،م

مفاه ع بره قضراوت گرفتره

داق موضوع حکع شرعي ن ا نخواهرد برود (امرام

خم وي الف  .) 1- 5 :4919امام برای اثطات سخق خود و نپايرفتق سخق برخي از ف ماس و اصول اس -
همچوس آخوند خراساني  -که تشخ ص م داق را موکول به ع
صح

ميکوود نه عررف ،مرينويسرود:

آنچه در سخق مح ق خراسراني آمرده و برخري ن را از او ی رروی کرردهانرد مطوري برر ايوکره
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ن ازمود دق

و بررسي اس چ زيرا واضح اس

از افراد عرف اس

و نميتواس یايرف

که شارع در ش وة خطابهای خويش همانورد يکري

که در تشخ ص موضروع احکرام شررعي و م راديق آس از

ع

ی روی شود نه از عرف (امام خم وي الرف  4919ج )411 ، 5 :4و همرة عوراويق مراکور در کتراب و

سو

را در تشخ ص و تم ا مهاني آنما به عرف واگااشتهاند (خم وي  4141ج ) 7 :4و حتي گفتهانرد

اگر در اخطار و روايات ن ا م ادي ي ته
 )15ايق واگااری به عرف در ح

ق شده باشد .بايد به استحطاب تفس ر شود (خم وي

فراتر از آس قاعدة مسرلع نراد اهر سرو

گفتهاند آنچه درباره اش تهريفي در شرع يا در لغ

 41ج :

و شر هه اسر

کره

نطاشد به عرف ارجاع داده ميشود .ايق مفمروم

در کتابهای مختلف با تهاب ر مختلفي آمده اس  .در کشف القناع آمده اس
يرج ف ه الي الهرف» آنچه دربارهاش در شرع تهريفي ن امده باشد ،در خ و

«مرا حرد لره الشررع
آس به عرف رجوع

له حد في الشرع ف رج ف ه الي الهرف» آنچه دربارهاش تهريفري در شررع نطاشرد بره عررف رجروع
ميشود (ابق مفلح حوطلي  4133ج993 :1چ ابق قدامره  4131ج  )99 :همانود ايق دو ب راس در موراب شر هي هرع
آمده اس « :انه المرج ک ما ل س له حقیقة شرعیة» ،عرف در هر موضوعي کره ح ر
(نجفي بي تا ج .)131 : 5يا در جايي ديگر آمده اس

الي الهرف» (روحاني  4143ج )941 :45مح ق اردب لي در ايق خ و

شررع ه

«ما حد له شررعاً فانره يرجر
ميفرمايد «ما لع يثط

لره الحرد

الشرعي يحال الي الهرف» (اردب لي بيتا ج )139 :1و نراقي هع در ايق مورد گفتهاند ،ن ای که بررايش
در شرع حدی مه ق نشده اس  ،مرج آس عررف اسر
سو

آمده اس

که در آنچه دربارهاش در دل

(نراقري  )91 :4147و همچور ق در موراب اهر

شرعي ه چ ق د و توض حي ن امده باشد بره عررف

رجوع ميشود (ابق مفلح حوطلي  4131ج. ) 33 :4

در بهضي از عطارات ف مای اه سو  ،لغ
درباره هر اسمي که در لغ

در کوار شرع آورده شده اس  .مثالً گفتهانرد کره:

يا شرع ،تهريف مشخ

ي نداشته باشد ،به عرف رجروع مريشرود (ابرق

قدامره  4139ج )991 ،415 :4و هم ق مضموس به دو صورت ديگر ن ا آمده اس « :کلمرا ورد بره الشررع
مطل اً و ضابط له ف ه و في اللغة يرج ف ه الي الهرف» هر نه در شررع بره طرور مطلرق آمرده و
دربارة آس در شرع و همچو ق در لغ

مه اری وجود نداشته باشد ،به عرف رجوع ميشرود (سر وطي

(س)

51 :4144چ سطکي  4131ج )939 :4و در مواب ش هي هع نظ ر ايق عطارت آمده اسر

«مرا حرد لره فري

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

ميشود (بموتي  4149ج ، 39 :9ج45 :3چ شرب وي  4149ج  ) 11 :و ناديک به ايق ب اس گفتهاند« :ما لع يکق

ندارد مرج اس

مقاله

تشخ ص مفاه ع به عرف واگاار شده ،ولي شواخ

م داقهای آس به ع ر وانمراده شرده اسر چ
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الشرع و في اللغة يرج ف ه الي الهرف» (نجفي بيترا ج ) 53 : 5گاهي هع در ف داس اجماع و سرو ،
عرف را مرج دانستهاند (نجفي بيتا ج )959 :4برآيود کلي همة ايق تهط رها ايق اس

که اگر در متوي

از متوس ديوي ،اصطالح يا واژهای آمده باشد ،نوانچه شرع در برخورد با آس مهورای خاصري را در
نظر داشته باشد بايد شرع م دس آس را ب اس کودچ اما اگر نو ق ن ای را ب اس نکود يا ب اس او در ايق
بايد به عرف رجوع شود.

باره به ما نرس ده باشد ،در ايق خ و

ن ش ممع عرف در بحثهای دروس ف مي ،از کالم صاحب جواهر در بابهای گوناگوس ف ه به
خوبي روشق اس چ مثالً در کتاب نکاح ،درباره توانايي مالي ميفرمايد :واگااردس صردق توانرايي
مالي به عرف ،بمتر از ايق اس

که وارد نکتههای جايي آس شويع .فرعها و نکتههای جايي که بره

سطب اختالف مکاس و زماس ،قاعدهمود ن ستود (نجفي بيتا ج.)131 : 5
شديد بودس ن از ف ه در فمع مسائ ف مي در مراجهه به عرف در یرارهای از مسرائ در عطرارات
جواهر الکالم بس ار روشق اس  ،برای نمونه درباره يکي از شرايط ب سلع مينويسد :مرج در ايرق
مورد عرف اس چ زيرا روشق اس
ف

که نه بسا در ايق مورد ،شخص عامي از ف ه آگراهترر باشرد و

ه در آس مورد جا به اجمال ،بمرهای نداشته باشد (نجفي بيتا ج . ) 79 : 1

در فرازی ديگر از عطارات صاحب جواهر آمده اس
فاقد ح

که  :وظ فه ف ه ايق ن س

که در واژگاس

شرع ه و مانود آس بحث کود بلکه نه بسا برخي از آگاهاس به نمونهها و م رداقهرای

عرفي در ايق مورد داناتر از ف ه باشد (نجفي بيتا ج )135 : 5لاا عو ر عرف در فمع مسائ ف مي در
نگرش ايق ف ه بارگوار از نواس م امي برخوردار اس

که استد ل در برابر آس رنگ مريبرازد در

هم ق زم وه مينويسد :افاوس بر فمع عرف با وجود آس ،استد ل کردس وجمي نداردچ زيرا ايق کرار
مث ثاب

کردس لغ

به وس له ع

اس

(نجفي بيتا ج.)15 :9
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ارزش دهرري برره عرررف و بمرررهگ ررری از آس در امررر اسررتوطا موجررب تسررم در ايررق زم ورره و
جلوگ ری از به هدر رفتق عمر اس

که هوگام بحث از رشد مالي مرينويسرد :اطالرة کرالم دربراره

تح ق م داق رشد مالي با ايق که عرف در روشوگری آس کافي اس
موردی که سااوار ن س

به هدر دادس عمرر اسر

در

(نجفي بيتا ج.)93 : 3

امام خم وي در ايق زم وه مينويسد :از جمله شرايط اجتماد ،آگاهي به عرف زماس و آشوايي برا
گفتگوهای عرفي اس چ هماس عرفي که گف

و شوودهای قرآني و سو

بررای آس و برر شر وة آس

نازل گرديده اس  .مجتمد نطايد به هوگام اجتماد و استوطا بره نکترههرای ظريرف و دق رق علمري و
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عرف اس

مرج قرار دهد .يا ايوکه به ظاهر روايات بدوس توجه به عرف زماس خود ،جمرود ورزد

مقاله

ع لي رو آور د و توجه به عرف را فرو گاارد يا حدث و ذهرق خرود را از آس جمر

کره او ن را از

و فتوا دهد بلکه بايد همواره از آم ختق نکتهسوجيها و باريک انديشيهای ع لي و علمي با عررف
و مهاني عرف ي به شدت یره ا کود و توما به عرف باز گردد و آس را مورد توجره قررار دهردچ لراا از
شرو اجتماد ،خو گرفتق با گفر

و شروودهای عرفري و فمرع گراارههرای عرفري اسر  .گفر

شوودها و گاارههای عرفي که زباس گفتاری قرآس و سو

بر ططق آنمرا جريراس دارد (امرام خم

و

وري الرف

 4919ج .)53- 57 :
برای نمونه آيه شريفه «إِذَا قُمْتُعْ إِلَى ال َّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُعْ وَأَيْردِيَکُعْ إِلَرى الْمَرَافِرقِ» ،د لر
دارد که بايد دس

را هوگام وضو از آرنج تا سر انگشتاس ،شس چ اما آية شريفه د ل

با به یاي ق بايد دس

که فمع عرفي آيه ايق اس

ندارد که از یاي ق به با شس  .مفموم آية شريفه ،مفموم
که از با به یاي ق دس

را در هوگام وضو بشوي دچ لاا آية

شريفه را اگر بخواه ع مهوا کو ع ،بايد آيه را بده ع به عرف هر جور که عم کرد تو هع عم کق
و قرآس هع به هماس مهوای عرفي د ل

دارد ،موتمي بايد به دس

اسالمي قرار نگرفته باشد .اگر به کسي که دور از قال و ق ها اس

عرفي داد که تح

تأث ر مااهب
يا صورت

بگوي ع دس هاي

را بشو ،آس شخص دس ها را از با به یاي ق ميشويد يا صورت را از با به یراي ق مريشرويد ،لراا
شستق دس

از با به یاي ق فمع عرفي اس

بوابرايق اگر ما باش ع و آية شريفه نه د ل

و ن ای که خالف فمع عرفي باشرد بردع
دارد که از با به یاي ق بشوی و نره د لر

مريشرود
دارد کره از

یاي ق به با بشوی ،اما اگر آيه را به عرف بده ع عرف از با به یاي ق ميشويد همچواس که ماهب
ش هه مي شويد و ائمه طاهريق هع واجب کردند که در وضو دستما را از با به یراي ق بشروي ع و مرا
ف مماس را از عرف ميگ ريع و در روايات هع آمده اس

کره حکرع مسرأله را از عررف بگ ريرد و

روايات ائمه برای حرفهای دق ق و فلسفي و اصولي ن امده بلکه روايات ائمه آمدهاند که مرردم از
احکام نه ميفممود که فمع عرفي هماس ته ق موضوع و ظمور لفظ اس
خويي در ايق زم وه ميگويد :آموزههای شريه
فمع آس ،اباار متهارف در ناد عرف اس
 4959ج . )453-454 :

(مظاهری . )54/4 /4

بر اساس فمع عرف ارائه شرده اسر

و همة افراد ميتوانود به فمع درس

و ابراار

کتاب برسرود (خرويي

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

عرفي اس

را شس

يا د ل

ندارد که از

(س)
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ب) دسته دوم از موارد رجوع به دانستههرای عرفري بشرر ،احرراز موضروع خرارجي و شواسرايي
موضوع حکع اس  .در ايق مورد خود انساس يا درک مجموعه انسراسهرا ،تشرخ ص مريدهورد کره
آنچه موضوع حکع يا قانوس اس  ،در خارج تح ق يافته اسر

يرا نرهر در واقر هرر حکرع شررعي

موضوعي دارد و موضوع حکع در بس اری از موردها توما بهوس لة فمع عرفي بشر شواخته ميشرود.
کار شارع ف ط ب اس حکع اس چ اما شواخ
نوانچه امام خم وي در ايق خ و

و شواساندس موضوع حکع را به عررف واگااشرتهانردچ

ميگويد« :و اما الرجوع الي الهرف في تشرخ ص الموضروع و

الهوواس ف ح ح مح ص عوه» (امام خم وي  41 4ج . )995 :4اما روی نمادس به عررف در براز شرواخ
موضوع و عوواس احکام ،امری اس
هماس ن ای اس

درس

که گريای از آس ن س چ زيررا موضروع حکرع شررعي
و امام خم وري راز نمفتره ايرق مطلرب را ايوگونره

که در ناد عرف ،موضوع اس

مينويسد :شارع در تهل ع و ب اس احکام بر ام  ،مث ديگر مردماس اس
مردم اس
نجاس

هماس گونه که قانونگاار عرفي هر گراه بره نجاسر

خروس حکرع کورد ،موضروع حکرع

ن ای نخواهد بود جا همراس ن رای کره عررف آس را از جمر

مي کود و به ايق جم
حکع نجاس

اس

و زباس گفتاری شرماری از
مفمروم و م رداق درک

که در ناد قانونگاار عرفي ،رنگ خروس ،نره خروس اسر

اس چ همچو ق قانونگاار شرعي نسط

نره موضروع

به قانوسها و آي قهای خودش به عرف تهل ع

ميدهد ايشاس برخالف شماری از ف ماس و اصول اس ،يرادآور مريشرود کره بازشواسري موضروع و
برابرسازی موضوعها و مفمومها با واقه

خارجي ،به دانستههای عرفري واگراار شرده اسر

(امرام

خم وي االف  4919ج .)411 :4
لاا هماس گونه که عرف ،حکع کووده در باز شرواخ
مفاه ع بر م اديق و بازشواخ

مفاه ع ن ا هس
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موضوع محکوم به حکع شرعي ن ا ن س

مفمرومهاسر  ،حکرع کوورده در صردق

و ن ای که ناد عررف م رداق ن سر  ،م رداق

(امام خم وي الف  4919ج  ) 5 :4و همچور ق صراحب جوواهر

هع در بس اری از جاها برای اثطات کردس موظور شواخ

مفاه ع و م اديق واژهها به عرف تمسک

ميکود (نجفي بيتا ج 51 :4چ ج .)99 :

امام خم وي برای اثطات سخق خود مينويسد :ولي باز شواخ
به ع  ،در خور بحث و نظر اس چ زيرا روشق اس
يکي از افراد عرف اس

م اديق و موضروعات خرارجي

که شارع در زباس گفتراری خرويش همچروس

بوابرايق یای بودی و گردس نمادس به ايق سخق که عرف در فمرع موضروع

احکام خود ،ی روی ميشود ولي در م اديق موضوع خود ،ی رروی نمريشرودچ بلکره ع ر  ،مرورد
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تطدي موضوع و تفاوت ق ود و عواصر دخ در آس نوعي کارکرد ديگرر عررف اسر

کره بره نرام

دگرگوني های عرفي مهروف اس چ لاا دانستههای عرفري بشرر ،یديردهای اجتمراعي اسر

مقاله

ی روی قرار ميگ رد ،امکانپاير ن س

(امام خم وي الف  4919ج  )411 :4الطته در هم ق عرصره ،حکرع بره
کره بره

ساماندهي ی وستگيهای انساسها و حفظ تفاهع و سازش ب ق آنما ميیردازد ،ايق یديده مانود ديگرر
یديدههای اجتماعي ،ايق ويژگي را دارد که با اختالف زماس و مکاس ،دگرگوس مريشرود و در هرر
زماس و مکاس به شک خاصي خودنمايي ميکود و ايق دگرگوني عرفي در عرصة ف ره ،دگرگروني
حکع و فتوا را در یي خواهد داش  .امام خم وي در هم ق زم وره ،ف مرا و مجتمرداس را بره ترأث ر دو
عو ر زماس و مکاس در اجتماد و فتوا توجه مي دهد و بر ايق باور اس
شواخ

که مجتمد بايرد برا توجره بره

ازماس و عرف زماس خود در صدور حکع و فتوا قلع فرسايي کود ،هرنود که فتروای او برر

خالف فتوای ف ماس گاشته باشد و مينويسد:
دارای حکمي بوده اس بهظاهر هماس مسأله در روابط حراکع برر س اسر و
اجتماع و اقت اد يک نظام ممکق اس حکع جديدی ی دا کورد ،برداس مهورا
که با شواخ دق ق روابط اقت ادی ،اجتماعي و س اسري همراس موضروع اول
که از نظر ظاهر با قديع فرقي نکرده اس  ،واقهاً موضوع جديدی شده اسر
که قمراً حکع جديدی ميطلطد .مجتمد بايد به مسائ زماس خود احاطه داشته
باشد (امام خم وي ب  4919ج. ) 15 : 4

نمونه ايق کارکرد عرف ،حکع به تطدي موضوع در شطرنج اس چ زيرا در ايق مرورد برا آنکره
نام شطرنج در متوس ديوي آمده و به هم ق نام از آس نمي شده اس چ اما م رداق خرارجي آنچره در
روزگار صدور متوس ديوي به ايق نام خوانده شده با آنچه امروز به ايق نام خوانده مريشرود تفراوت
ماهوی دارد و نميتواس گف
خم وي استفتا شده اس

شطرنج امروز هماس شطرنج ديرروز اسر  .در مرورد شرطرنج از امرام

که ،اگر شطرنج آل

قمار بودس خود را از دسر

بدهرد بره طرور کلري و

نوس امروزه توما به عوواس يک ورزش فکری از آس استفاده گردد ،بازی برا آس نره صرورت داردر
در یاسخ ميفرمايود :بر فرش ماکور ،اگر برد و باختي در ب ق نطاشد ،اشکال ندارد (امام خم وي بريترا

ج .)43 :
س د محمد باقر ش رازی ن ا در آرای ف مي خود ن ا نگاهي برر اسراس م تضر ات دن رای جديرد

(س)

داشتهاند و در ماجرای حج ،حکع کرده بودند که طواف سهي و موي و عرفات و مشهر به صرورت

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

زماس و مکاس دو عو رر ته ر ق کوورده در اجتمادنرد .مسرألهای کره در قرديع
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طط اتي جايا اس  .وی در امر ت ل د ن ا حکع کرده بودند که در امرور س اسري و حکرومتي بايرد از
ف مي که در امور س اسي اعلع اس

تطه

کرد و در امور احکام ديق مانورد روزه و نمراز و امثرال

آس بايد از مجتمد اعلع ف مي ت ل د کرد و در اموری که ن ازمود ن اب

(عج)

از حضرت صاحبالاماس

باشد بايد به بات واتريق رجوع کرد (ش رازی بيتا ،به ن از ساي سر د محمرد براقر شر رازی) ايرق تفک رک
که تخ

نمادس م اس ساخ های مختلف ف مي و علمي ،نظريهای اس

ي شدس علروم را حتري در

عرصة ف ه و اجتماد دنطال ميکود.
افاوس بر ايق مطلب ،امام خم وي در مورد خطر«ف ه ايستا» گوشاد ميکود و در فتاوای ايشاس ن ا
نمونهها يي روشق وجود دارد که از نروعي نظرام نرويق در نگريسرتق بره ف ره و ف اهر
م لح

و توجره بره

و دانستههای عرف خطر ميدهد .از جمله موارد زير مطتوي بر نظريرة امرام خم وري هسرتود:

مسألة مهادس زيرزم وي و حکع به تهلق آنما به دول  ،هر نود کره در ملرک شخ ري افرراد وجرود
داشته باشد (امام خم وي بيتا ج  .)911-915 :مسألة اخت ار حکومر
جانطة قراردادهای خود با مردم ،يا جلوگ ری موق
مستلام ت رف در موال يا حريع موال اشخا

اسرالمي حتري در مرورد لغرو يرک

از انجام حج يا مسألة جواز خ اباس کشيها کره

اسر  ،نظرام وظ فره و اعراام اجطراری بره جطمرههرا،

جلوگ ری از ورود و خروج غ ر قانوني ارز و کا های قاناق ،مو احتکار در غ ر موارد مو و ،
ايجاد گمرکات و وض مال ات و ق م گااری کا ها ،ممانه

از گرانفروشي و مو حمر اسرلحة

گرم ،الاامي کردس شرو ضمق ع د در هوگام ازدواج که همة ايق موارد بره ت وير
م لح

بو رة مرالي و

کلي مسلماناس موجر ميشرود (قاضريزاده495 :4971چ امرام خم وري ب  4919ج 19 : 3رر )194امرام

خم وي در مورد ايق فتاوی اظمار ميدارد که اصو ً ايق مسأله از شئونات حکوم
مسألة مضطو و مشخص شدهای ن س  ،بلکه تاب م لح

و دول

و

اس

روز و م تض ات زماس اس .
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در مسألة خريد و فروش خوس ،تحل امام خم وي دربارة خريد و فروش خوس گويای آس اس
که در روزگار تشري برای خوس ،فايدهای جا خوردس نطوده و آس ن ا حرام اس  .تحريع انتفراع بره
خوس که در رواي
در مسأ له ثاب

آمده به ايق موض ان راف دارد و ايق ب اس به نوعي همانود آس ن ای اس

متغ ر آورده شده اس

و به ن

از مواب اه سو

موا يک عرف مه ق باشد ،یس از تغ ر عرف ،آس حکع ن ا تغ

مطرح شد که اگر حکع شرع بره
ر ميکود (امام خم

 )91اصو ً ايق م اديق مطتوي بر احکام و قوان ق اسالم شأني از شئوس حکوم
مطلوباتي بالهرش و اموری آلي برای اجرای حکوم

که

و گستراندس عدال

وي الرف

 4149ج :4

هستودچ بلکه احکام،
اسر

(امرام خم وري 41 4
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دفاع از ايق رويکرد نويق ،به آس بهای جمود بر ظاهر ادلة لفظي ،به ديگراس هشردار مريداد و در

مقاله

ج  )3 1 :امام خم وي در م ام فتوا به مسألة م لح

و تطدل حکع به تطدل عرف توجه داشر

و در

برخي از ايق احکام مث مسألة مهادس ،نظر امام خم وي با آنچه در تحریرالوسیله و حاشیه عروه ،آورده
تفاوت دارد و ايق گواهي ديگری اس

برر تطردل اجتمراد حتري بررای يرک مجتمرد در زمراسهرای

متفاوت ،لاا اگر زماني در ف ه نظر امام در ی ش گرفته شود ،سرامانه ف مري کارآمرد و یاسرخگويي
شک خواهد گرف

که بتواند به ن ازهای بشری در طول زماس یاسخ دهد.

دستة سوم :دستهای هستود که نوعي از احکام نويق را در بردارند يا زم وة وضر و قانونگرااری
بهضي از احکام هستودچ داوری عرف در ايق دسته توما به مهورای تح رق م رداق خرارجي مربرو
نميشودچ بلکه حوزهای فراتر را در بر ميگ رد و به نوعي به وض احکام نظرر دارد ،مرواردی مثر
«مهاطات» به عوواس م داقي از ب در ف ه يا مشروع دانستق یديدههايي نوس «ب وفا» در ف ره اهر
هرنود که تفس ر م اديق قلمداد شوندچ امرا واقهراً از کرارکردی فراترر از تشرخ ص م رداق بررای
عرف خطر ميدهد به عوواس مثال :عرف ،مهاطات را ن ا يکي از م اديق ب ر مريدانرد نروس احرراز
موضوع ،برعمدة عرف اس  .و ايق مسأله يک تفس ر ساده و ب اس م داق خارجي ف ط ن س چ بلکه
خود نوعي حکع جديد اس چ نرا که با یايرش مهاطات به عوواس يکي از م اديق ب در ح ر
در حکع شرعي ناظر به ب  ،توسههای قائ شده و ميگوي ع :ظمور ع د به لفظ وجود ص غه ملفوظ
شر حتمي تح ق ب ن س  .ايق مسأله يک حکع اس

نه يک احراز موضوع و يا مثر «ب ر وفرا»

در دوراس اول ه تشري وجود نداشته و بهدها رواج ی دا کرده اس  .موظور از «ب وفا» آس اس
فردی ن ازمود یول اس

کره

برای رف ن از خود ،ملکي را به کس ديگری ميفروشد مشررو بره آنکره

اگر تا زماني مه ق یول را به مشتری برگردان د ،دوباره آس ملک به تملک خود باي در آيد که ايق
نوع ب امروزه در جامهة ما به عوواس رهق يا رهق و اجاره همخواني دارد و در برخي از موراب اهر
سو  ،به آس حکع رهق داده شده (قلههني  )937 ،449 :4131و ايق ب را ب الطاعره ن را خوانردهانرد و
اص مشروع

آس ناد ماهب حوفي مورد بررسي و یايرش قرار گرفته اس

و شرافهي ن را آس را

«رهق مهاد» نام ده اس  .و ايق ب ر را ايوگونره تهريرف کررده کره هرر گراه خريردار بمرای اول ره را
برگرداند ،ملک ،خود به تملک فروشوده باز ميگردد (عرفاني .)4933

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

سو

يا اعتطار بخش دس به یديدههايي کامالً نوخاستهچ نوس بانک ،ب مه ،مالک

مهووی ،ی وند اعضا

(س)
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ايق ب در ف ه ش هه به عوواس ب خ اری يا ب همراه با شر خ ار مهرروف اسر

و امرروزه در

عرف مردم از آس به «ب شر » ياد ميکوود .ش خ ان اری مينويسد :ب خ ار در ف ره امام ره جرايا
اس

و برخي ادعای اجماع کردهاند (ان اری  4971ج . ) 93 :

در بس اری از مطاحث و در موارد فراواني ف ه یديدههای نويق عرفي را یايرفته و بهطرور عملري
امری نويق را که عرف یايه گاارش بوده به رسم
و ايق امر ممعتريق کارکردی اس

شواخته و آس را موشأ آثار و لوازم دانسته اس

که برای عرف ميتواند یايرفتره شرود و راهري بررای گشرودس

بس اری از گرهها فرا روی گااردچ لاا عرف هر نود در حوزة عطادات و امور توق في ميتواند تومرا
به داوری در تح ق و عدم تح ق م داق و موضوع بپردازد ولري در حروزة مهرامالت و امرور غ رر
عطادی مي تواند حکمي نويق یايه گااری کود و ايق حکع از ديدگاه ف مي هع یايرفته شود .يکري
از نظريههايي که در ف ه ش هه بستر انديشة ف ه زماس و مکاس و تحول ف ه به تحول زمراس و مکراس را
که مريفرمايرد« :رواسر

فراهع ميسازد نظرية شم د اول اس

کره احکرام برهواسرطة تغ رر يرافتق

عادات ،تغ ر کوود» (شم د اول بيتا ج.)494 :4
بوابرايق ن ش دانستههای عرفي بشر در فمع ف مي ن ش ارزنده و بس ار با اهم تي اسر  ،مرثالً در
ته ق وزنه و ی مانه عرف مردم مح مهامله درنظر گرفته ميشده و در عرفهای مختلف وزنههای
مختلف وجود داشته اس  .در ايوکه با فروش خانه يا ملکي ديگر نه ن اهايي فروخته شرده و نره
ن اهايي فروخته نشده اس
صرفاً يک نماد عرفي اس

بايد به عرف مراجهه شود .سرقفلي امروزه در عررف مترداول اسر

و

که در شرع و زماس شارع م دس ساب ه نداشته اس  .در ع ق حال مهتطر

و جايا شواخته شده اس  .ش خ طوسي ،که يکي از ف مای بارگ قرس یوجع قمری اس

و به علر

م ام علميعم ق او به مدت يک قرس کسي يارای ن د نظرات او را نداش  ،در بس اری از موارد در
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

کتب ف مي خود بر اساس وض حاکع در عرف و در م اس مردم فتوا داده اس

چ مثالً در کتاب نهایه

و شو جايا ن س

(ش خ طوسي .)9 :4133

مينويسد :غساله حمام نجس اس

و استفاده از آس در شس

مح ق حلي در کتاب نکت النهایه بر او ايراد گرفته و اطالق کالم ش خ طوسي را مرردود دانسرته
اس

و مينويسد :نرا ش خ نگفته اس

غساله اگر یاک نطاشد ،نجس اس چ زيررا غسرالههرا گراهي

یاک هستود و گاهي نجساندچ سپس از طرف خود عار ش خ طوسري را یايرفتره اسر
ش خ طوسي بر یاية عرف حاکع در زماس خود فتوا داده اس

و فرمروده:

و ايرق فتروا برر مطورای عررف ،فتروای

درستي اس چ زيرا در زماس ش خ طوسي ،غسرالههرای حمرام از جرویهرای نجرس و آلروده جريراس
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مينويسد :خطاب خدا که متضمق حکمي از احکام ف مي اس

هرگاه نازل شود اگر دارای مهراني

مقاله

ميياف

و نجس ميگرديد (مح ق حلي  414ج ) 39 :4ابق زهره از ف مای قديع ش هه در هم ق زم وره

شرعي يا عرفي باشد بايد بر هماس مهوا حم شود و نوانچه ايق مهاني وجود نداشرته باشرد بايرد برر
مهوای لغوی و اص وض  ،حم
با عواي
که اهم

شود (ابو زهره . )997 :4147

به عطارات ش خ طوسي و ابق زهره ،مهوای عرفي بر مهوای لغوی و وصفي برتری دارد
عرف را ميرساند .سر د محمرد کراظع يرادی ،از ف مرای مترأخر هرع در ايرق خ رو

مينويسد :کا های مثلي و ق مي بر حسب عرف يهوي در زماسها و مکراسهرای مختلرف دگرگروس
ميشوند و به خاطر مالکهای عرفي و مسألة زماس و مکاس کا ی ق مي ،حکع کا ی مثلي را ی دا
ميکود و کا ی مثلي حکع کا ی ق مي را ميیايردچ مثالً لطاس در گاشته کا ی ق مي به حساب
ميآمد .در زماني مانود زماس ما که بس اری از لطاسها و فرآوردههرای کارخانرههرای یارنرهبرافي و
مثلي بودس و ق مي بودس آس اجماع کردهاند قاب تغ ر و دگرگوني اس

و اجماع آنما اعتطار ندارد

و اگر عرف ما بر خالف ن ای باشد که آناس ذکر کردهاند برر مرا زم ن سر

کره از اجمراع آنراس

ی روی کو ع ،بلکه از عرف بايد ی روی شود (يادی  )444 :4971با توجه به سخواس مرحوم يادی ،دل
عرف به قدری ن رومود اس

که دل اجماع را از اعتطار مياندازد.

)3دقت عرفی و تسامح عرفی از دیدگاه امام خمینی
بديمي اس

که هر ش وه گفتاری يا کرداری رايج در ب ق مردم را نميتواس «عررف» دانسر چ زيررا
که بر یاية ن ازها و م الح اجتماع استوار مريباشرد و بريشرک ،نور ق شر وة

«عرف» ش وهای اس

ش وع يافتهای م اس آدم اس نه از مطدأ ع اليي بي بمره خواهد بود و نه ططاي سرل ع را بره مخالفر

برا

خود فراميخواند تا بر عدم کارآيي آس گواهي دهود.
با ايق همه ،ايق ح

را نميتواس ناديده انگاش

که عررف در دروس خرود ،از وجرود آفر

تسامح گرايي رنج ميبرد .الطته ايق هرگا به مهوای وجود تالزم ب ق عررف و رونرد تسرامح گرايري
ن س  .ايق ح

 ،که عرف در مهرش تسامح گرايي قررار دارد ،ف مراس و اصرول اس باورمورد بره

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

جامهدوزی با هع مشابه هستود .مثلي شمرده ميشوند و آنچه مجتمديق مثلي يا ق مي نام دهاند و برر

(س)
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عرف را بر آس داشته که در هوگام کاربرد عرف ،به ه چ روی از ايق آفر
نمادس در طريق دق

به آس یرداختهاند ،امام خم وي اس  .دق
ميآيد  -عطارت از ايق اسر

متهارف را رعاي

غفلر

را فرونگاارند.

از جمله مهدود دانشموداس ش هه که به بحث «دق
دس

نورزنرد و گرام

عرفي» و «تسامح عرفي» رغط

نشراس داده و

عرفي ناد ايشاس  -بوابر آنچه از تحل گفتههای ايشاس به

کره عررف بره هوگرام کرارکرد خرود ،تمرامي جوانرب زم و

ميکود و ه چ کوتاهي و سم

انگاری را روا نميشمارد (امام خم وي الرف 4919ج :4

ع لري فلسرفي» ن سر چ زيررا روش

 .) 7 ،411ايشاس بر ايق باورند که «دق

عرفي» به مهوای «دق

عرف غ ر از روش فلسفي و ع لي اس

و عرف ن ا بر یاية آس دق ها بوا نشده اس  .گرواه برر ايرق

سخق آنکه گاه عرف با وجود از ب ق رفتق برخي از حال های يرک موضروع ،حکرع برر ب رای آس
موضوع ميکود و حال آنکه نو ق حکمي با دق های ع لري و فلسرفي ناسرازگار اسر  .امرام ايرق
مطالب را در تمث لي نو ق ب اس ميکوود :

بيشک ،خوس هماس ماي شواخته شدهای اس
آنچه موضوع حکع نجاس

اس

خوني اس

که در قلب و رگهای [آدمري] جريراس دارد و

که از بدس خارج ميشود نه آس خوس مسامحي عرفي

که عرف به آس خوس ميگويد ،ولي عرف با نماي

دقتي که در تشخ ص م اديق به کار مريبررد،

حکع ميکود رنگي که یس از شستق لطاس خوني بر جای ميماند ،خوس ن س  ،بلکه رنرگ خروس
اس چ اگر نه در ايق موارد دل ع لي ،برطرف شدس کام عرفي خوس را ممتو مريدانرد .از ايرق
روس
اس

که ع

حکع ميکود رنگ باقي مانده ،هماس ذرات کونک از ماده تشک دهوردة خروس

(امام خم وي الف  4919ج . ) 1 :4

امام تشخ ص دق
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

ع لي  -و نه دق
 -و نه دق

عرفي را در برابر تشخ ص ع

دق ق برهاني ،دق

عرفي را در برابر تسامح

ع لي (امام خم وي الف  4919ج  ) 1 :4و تسامح عرفي را در برابر دق

ع لي برهراني

عرفي  -قرار ميدهود و ت ريح ميکوود که ايق توما فمع عرفي غ ر متسرامح اسر

در شريه  ،م ااس و مه اری برای امور قرار ميگ رد ،نه دق

کره

ع لي يا تسامح ع لي ،تسرامح عرفري

در ه چ يک از موارد مالک و مه ار ن س  ...بلکه موظور از عرفري کره بايرد مرورد بمررهبررداری و
استواد قرار گ رد ،عرف همراه با دق
که در م اب تشخ ص ع

اس  ...و همانا مه ار ،تشخ ص و شواخ

دق ق برهاني قرار دارد (امام خم وي الف  4919ج .) 7 :4

دق ق عررف اسر
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قرار نميگ رد ،بلکه ايشاس بر ايق باورند که در مواردی که عرف و فمع عرفي بر تسامح بوا

نماده شده اس

مقاله

الطته امام بر ايق باور نمي باشود که تسامح عرفي ه چ گاه دارای اعتطار ن س
شريه

و هرگرا مه رار در

و عرف ،تسامح را روا ميداند و در یايرش آس درنرگ را جرايا نمريشرمرد ،تومرا

تسامح عرفي یايرفتوي اس

عرفي .گواه بر ايق سخق آنکه نره بسرا در عررف گفتراری،

و نه دق

و گرو بره آنمرا تروجمي

ب ق گويوده و شوونده برخي از مسامحات روی ميدهرد کره هوگرام گفر

نميشود .در ايق موارد ،تفاهع عرفي توما بر هم ق تسامحات استوار گرديده اس

و نه دق

که عرف را به آس اعتوايي ن س  .و ايق نه توما ش وة عرف ،بلکره مرورد یرايرش شرريه
گرفته اس  .به عوواس نمونه ،در شريه

گفته شده اس « :اذا قم

عرفري
ن را قررار

الي ال لوة فرول وجمرک شرطر

المسجد الحرام» شوونده از ايق سخق ن ای جا است طال به نحو متهارف ،با هماس تسامح عرفياش -
که موضوع حکع قرار گرفته اس

 -در نمييابد و یر واضح اس

کره دقر

عرفري اضر ق از ايرق

بلرري گرراهي آداب سررخوگويي و گف ر

و شرروود برره گونررهای اس ر

نشعیوشيها م اس گويوده و شوونده در سخق متداول اس
غافلود و توجه به آنما ن ازمود تفکر و دق

کرره برخرري از مسررامحه و

آنگونه که در حال سخق گفتق از آنما

ب شتری اس  ،و در صورتي که گويوده و شوونده دقر

و توجه ب شتری را روا دارند متوجه ايق تسامح خواهود شد .یس در ايق گونه مروارد همراس مهورايي
که در ابتدا فمم ده شود موضوع حکع خواهد بود .یس به طور مثال ،اگر مو گف  :هرگراه بررای
نماز برخاستي روی خويش را به طرف مسجدالحرام برگرداس ،مخاطب از ايرق سرخق ،ن رای جرا
هماس رويکرد متداول به سوی قطله را نميفممد اگرنه نکته سوجي و دق

عرفي مهوايي محردودتر

از ايق فمع ساده عرفي را طلب ميکود .یس مه ار در مانود ايق موارد هماس فمع رايرج عرفري اسر
امام دل

یايرش ايق گونه تسامحات عرفي را در ايق ميدانود که شارع خود را مانود يکي از افراد

عرف دانسته و ش وهای ،جا هماس ش وة عرف برنگايده اس

(امام خم وي الف  4919ج .) 1 :4

)4حجت بودن دانستههای عرفی
درباره حج
الف) حج

بودس دانستههای عرفي در ناد ف مای ش هه ،سه ديدگاه وجود دارد:
بودس ذاتي عرف ،صاحطاس ايق ديردگاه ،حکرع عررف و بورای ع رال را مسرتود بره

(س)

فطرت و برخاسته از بايستههای زندگي اجتماعي ميدانود که ناسازگاری با آس به موالة ناسرازگاری

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

تفاهع عرفي متسامح اس :
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با ن ازهای اجتماعي و از هع گسستق نظام اجتماعي اس چ در صورتي که شارع م دس ه چ گراه از
حفظ نظام اجتماعي و یره ا از فرویاشي آس نشع یوشي نکرده و همواره احکام را بر یاية عررف و
دانستههای عرفي بشر بوا نماده اس
ب) ع  ،ايق ديدگاه ،حج

(عالمه ططاططايي  4931ج  37 :ر . ) 33

عرف و بوای ع ال را در ع

ميکود مي داند و اعت اد دارند که اختالفي ب ق حکع ع
مالزمه ،شرعي بودس عرف را ثاب

ع ال که بر یايه حسق و قطح حکع

و عرف وجود نردارد و برهوسر لة قاعردة

ميکوود (ان اری بيترا494 :چ م ررزای آشرت اني  4139ج ،474 :4ج-99 :9

9چ بروجردی  4149ج . )174-17 :

بودس عرف را بسته به مواف

ج) امضا :ايق ديدگاه ،حج

و امضای شارع م دس ميدانورد و

ع ده دارند هوگامي عرف و بوای ع ال اعتطار دارد که از سوی شارع ،امضا شده باشد و روشهايي
آوردس امضای شارع ارائه ميدهود ،عطارتود از )4 :عدم ردع ،هم ق کره

که ايق گروه برای بهدس

روشق شود شارع ايق نوع عرف را ردع نکرده درحج
عراقي  4147ج491 :9چ آخوند خراساني )4 9-4 1 :4143چ ) ثاب
اگر ثاب
اس

نشود کاشف از امضا و رضايتمودی اوس

نوس شارع از ع الس

بودس آس کافي اس

(نرائ وي  4131ج459 :9چ

نشدس عردم ردع و برازداری ،عردم ردع

و برای حج

بودس عرف و بوای ع ال کرافي

بلکه رئ س ع ال و عرف بهشمار ميرود و در صورت ناسرازگاری و

هع مسلک نطودس ،بر شارع زم بود که اختالف و دوگانگي مسلک خود را با عررف مهرفري کورد
(غروی اصفماني  4971ج 93 :9چ مظفر  4973ج )47 ،41 :چ  )9سکوت ،ايق ديدگاه سکوت شارع را برای
امضا و رضايتمودی او کافي دانسته و دل

بر حج

بودس عرف و بوای ع

ال مريدانورد (صردر 4133

ج.) 39- 39 :4

امام خم وي دربارة حج

بودس عرف و بوای ع ال امضای شارع م دس را ضروری مريدانرد و

بر ايق باورند که برای اعتطار و عم به عرف و بوای ع ال ،زم اس
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

شود ،و در ايق خ و

که براز نداشرتق شرارع ثابر

ميفرمايود :اگر عرف و بوای ع الی رايج ب ق مردم مرورد یرايرش شرارع

قرار نگرفته باشد ناگاير ا س

که آس را باز دارد و باز نداشتق او در نافا بودس عررف ،کرافي اسر

(امام خم وي ب  4149ج . ) 93،949 :

امام خم وي بحثي را تح

عوواس اشکال بر عرف و بوای ع ال مطرح ميکوود که ف مرا گويورد:

هر عرفي در هر امری در صورتي مهتطر اس

که از ناح ة شارع امضا و تأي د شده باشرد و در تأي رد

شارع هم ق بس که ما را از ی روی آس عرف مو نکررده باشرد و امضرا و تأي رد در صرورتي تح رق
خواهد ياف

که عرف و دانستههای عرفي بشر در موظر ی امطر( ) يا امام(ع) باشد و ی غمطر و امام آس
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تازة عرفي بشر باشد که در زماس امام مه وم(ع) هع ساب ه نداشته اسر
ميتواس امضا و تأي د شارع را کشف کرد ،نو ق کاری ممکق ن س

در نور ق مرواردی نگونره

مقاله

را مو نکرده باشدچ ولي هر گاه عرف و س رة ع ال بر عم کردس ن اهای تازه و نو يا دانسرتههرای
(امام خم وي الف 4919ج . )4 9 :

در آس زماسها رجوع جاه به عالع ،رجوع به عالمي بود که وجداني به احکام شرعي داشر .
عملي که در یرتو مکالمه و مشافمه با امام مه وم(ع) برای او ی دا ميشدچ اما در زماس مرا ،جاهر بره
عالمي رجوع ميکود که به جای علع و ي ق ،فتاوی خود را از يک رشته ظووس اجتمادی و امارات
ظوي به دس

آورده و از علع و قط خطری ن س

(امام خم وي الف  4919ج .)4 1 :

امام خم وي یس از طرح اشکال ،یاسخ ميدهود :هماس طور که امام مه وم(ع) اگر عررف سر ره
ع اليي زماس خرود را نپسرودد و از آس خشروود نطاشرد بوانرار جلروی آس را مريگ ررد و از آس مور
ميکود ،همچو ق عرفها و س رههای زماسهای متأخر را ن ا که در زماس خود بر همة آنمرا آگراهي
عرف ع اليي خشوود اس

و آس را امضا کرده اس چ یس عرف ع رال در هرر زمراني یديرد آيرد و

متداول گردد و در برابر آس موهي نطاشد که به دس

ما برسد آس عرف حج

اس

و مورد اعتماد.

(امام خم وي الف  4919ج  .)4 9-4 1 :و ديگر ايوکه س ره ع اليي در رجوع کردس جاه به عرالع بررای
هر کس مهلوم اس  .ی شواياس ما ميدانستود که علمرای شر هه در زمراس غ طر

و دورههرايي کره از

ف ض حضور امام مه وم (ع) محروم خواهود بود ه چ نارهای ندارند جا ايوکه به کتابهای اخطار
و اصول و جوام روايي رجوع کوودچ نوانکه خود اماماس مه وم(ع) از ايق وضر خطرر دادهانرد کره
بهنانار برر یايرة همراس عررف عروام شر هه بره علمرای خرود رجروع کوورد و اگرر ائمره ايرق کرار را
نميیسوديدند زم بود که جلوی آس عرف و س ره را بگ رند و از آس مو

کوود (امام خم وري الرف 4919

ج .)4 5-493 :

بوابرايق اگر عرف و دانستههای ع اليي عرفي بشر و سو های حاکع برر جامهره را از ف ره دور
(ع)

کو ع ،ف ه را مواوی و گوشه نش ق کرده ايرع و آس را مخرتص بره دورة ی رامطر و ائمره مه روم ق
دانستهايع و حاکم

را در همة جوام و همة زماسها و مکاسها عمالً انکار کردهايع.
(ع)

امام خم وي با استواد به علع مه وماس نسط

به رخردادهای آيورده در بر ق مسرلماناس بره ايرق
(ع)

سخق گرايش نشاس ميدهد که فرق ب ق عرفهای ی وسته به زماس امام مه وم با ديگر عرفها و
بواهای ع اليي نای وسته به زماس مه وم(ع) وجود ندارد و در ايق صورت روش باز نداشتق را بررای

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

دارد اگر نپسودد و نپايرد مي تواند مو کودچ یس اگر موهي به دس

ما نرسد بايد گفر

امرام از آس

(س)
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اعتطار و حج

بودس عرفهای نوی دا مث عرفهرای ی وسرته بره زمراس امرام مه روم (ع) کرار آمرد

ميشمارد (امام خم وي الف  4919ج .)4 5-493 :

امام خم وي در جايي ديگر ميفرمايود :هر آنچه در ناد عرف دربارة آس گماني وجود نردارد و
ع ال به احتمال خالف آس توجمي نميکوود ،یرايرش آس واجرب اسر «.کر مرا ريرب ف ره عورد
الهرف و کاس اله الء يهتووس باحتمال خالفه ،يجب ا خا بره» (امرام خم وري ب  4149ج ) 31 :4شرارع
نمي تواند به کوار زدس و بازداشرتق عررف بپرردازدچ زيررا بازداشرتق و حجر
گسستگي نظام جامهه و زندگي اجتماعي را در یي خواهد داش

نطرودس عررف از هرع

و حال آنکه شارع خود بر حفرظ

نظام زندگي اجتماعي تأک د ورزيده اس

(امرام خم وري ب  4149ج .)439 :4و در بسر اری از مروارد در

برابر عرف راه سکوت را ی ش گرفته اس

ميآيد کره او خرود

که از ايق سکوت ايق نکته بدس

را يکي از افراد عرف دانسته و ش وة عرف را یايرفته اس

(امام خم وي ب  4149ج )433 :4سر د محمرد

باقر صدر عرف را سه قسع ميداند .عرفي که موضوع و متهلق حکع شرعي را مو ح مريکوردچ دوم
عرفي که ظمور دل را مشخص ميکودچ سوم عرفي که خود ،دل بر حکرع و قرانوس اسر
 4143ج ) 91 :1حجّ ّ
توجه و بررسي اس

(صردر

قسع اول و دوم را اکثر ف ما و اصول وس یايرفتهاند و قسع سروم ب شرتر مرورد
که ميتواس نظر امام خم وي را بر آس تطط ق داد (امام خم وي االف  4919ج. )499 :4

در مواب اصولي اه سو

از عرف به عوواس موط و دل لي مست

در کوار ق اس ،استحساس ،سد

ذراي ياد شده اس ( .زلمي9 5 :4979چ زح لري 57 :4599چ ابروزهره  ) 79 :4977امرا واقه ر
عرف از صغريات م لح

و به ديگر سخق موضوع سازی برای تشخ ص م لح

در هم ق زم وه ميفرمايد :عرف دل مست لي ن س چ بلکه همراس عمر بره م رلح

آس اسر

کره

اس  .زح لري
اسر

(زح لري

. )455 :4559
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

از هم ق روی ،در تشخ ص ظواهر الفاظ و مواردی از ايق دس
آورده و ضابطه و مه اری در شرع و لغ  ،برايش ن س

و در اموری که شررع ،مطلرق

 ،به داوری عرف تق داده ميشرود( .زح لري

 )51 :4559خلّاف ن ا در ايق باره ميگويرد :عررف صرح ح و مراعرات آس در تشرري و در قضراوت
واجررب اس ر  ،مجتمررد بايررد در تشررري  ،آس را مراعررات کوررد و قاضرري ن ررا در قضرراوت ،عرررف و
دانستهها ی عرفي بشر را در نظر بگ رردچ زيررا آنچره مرردم بره آس خرو گرفترهانرد و برر آس روزگرار
گاراندهاند و از جمله ن ازهای آنما شده اس

و با م الحشاس سازگاری يافته اس

شارع مخالفتي نداشته باشد ،مراعات آس واجب اس

تا زماني کره برا

(خلّاف  )15،53 :495و شرارع در اصر تشرري
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(خلّاف . )53 :495

عاقله قرار داده و کفو بودس زس و مرد را در امر ازدواج شر دانسته اس

مقاله

آس را مراعات کرده اس  ،مثال ًشارع عرف صح ح عرب را در تشري مراعرات کررده و ديره را برر
عرف در استوطا ف ه اثر گاار اس  ،ابوزهره ت ريح ميکود که«ف ماس فتواهای خود را تراب
عرف قرار دادهاند مگر آنکه نميای در آس زم وره وجرود داشرته باشرد (ابروزهره  .) 73- 77 :4977يرا
شافهي یس از آنکه به م ر آمده برهواسرطة تفراوت عررف ،بسر اری از فتواهرايي را کره در دوراس
زندگي در بغداد بر آنما بود تغ ر داد و از هم ق روی شافهي دارای دو ماهب قديع و جديرد شرد
(خلّاف  )53 :495لاا برخي از احکام ،برای انساس با توجه به جامهه ،مح ط زندگي و عادات و رسوم
او تشري شده اس

و با تغ ر جامهه و ن ازهای آس تغ ر ميکود ،مثالً اندازة خ اباسها و موالها بايد
غراا دادس بررای کفراره

با توجه بره ن راز امرروز مهر ق شروند (مغو ره  413ج )41 :4همر قگونره اسر

دگرگوني ميیايرد ،اگر زيتوس و سرکه در روايات ،به عوواس طهام مهرفي شده قطهاً نظرر بره زمراس
نف های که شوهر بايد در اخت ار همسر خود قرار دهد .شارع اصطالح خاصي نسط
و عرف هر زماس و هر جامهه م ااس و مه اری برای آس اس
اشاره کرد که ،در عطادات عل

به آس ندارد

(مغو ه  413ج )13 :9به ايق نکته هع بايرد

حکع قاب کشف و درک ن س چ اما در غ ر عطادات ،عل

را مي شود فمم دچ زيرا در عطادات بايد به الفاظ نص شرعي اکتفا کرد ،خواه م لح
ندان ع ،ولي در مهامالت ،بايد ی وندی ناديک م اس دل شرعي و م لح

حکرع

را بردان ع يرا

مهلوم آس بر قررار کررد

(مغو ه  413ج )491 :9بر هم ق اساس ،سفر مفموم شرعي دارد و با مهوای عرفري آس فررق دارد .بررای
فمع آس نميتواس فلسفه بافي کرد و گف

مالک سفر ،سختي و مش

بروده و نروس در سرفرهای

امروزی نو ق دشواری وجود ندارد یس بايد نمازها را کام خواندچ زيرا ديق خدا با ع
ن س چ بلکه بايد به مواب و م

قاب فمع

ادر شرعي رجوع کررده و دربرارة آنمرا داوری کورد (مغو ره  413ج :9

 ) 17ولي در مهامالت ميتواس مثالً خ ار ح واس را از مشرتری بره هررکس کره ح رواس بره او موت ر
ميشود موت
مهلوم اس

کرد يا جواز ربا ب ق یدر و فرزند را به مادر و فرزند ن ا گسترش دادچ زيرا مالک آس
(مغو ه  413ج. ) 75،495 :9

 )5مجوز اعتماد فهم اجتماعی و عرفی در فهم نص چیست؟

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

امام صادق(ع) دارد و امروزه بايد غاای متهارف را به عوواس کفاره یرداخ

کرد (مغو ه  413ج.)13 :9

(س)
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يکي از ن اهايي که در علع اصول به گونة اساسي ناد همگاس یايرفته شرده اصر حج ر
اس  .بر اساس هم ق اص اس

ظمرور

که بايد همة خطابهای شرعي و ف مي را تا هوگاميکره قريورهای

بر خالف آس ن افت ع ،در یرتو ظمورش مهوا کو ع .به عوواس مثال :واژة ش ر را گاهي برای ب اس جانور
درنده بهکار ميبريع و ميگوي ع ش ر سلطاس جوگ اس
ميبريع و مي گوي ع ايق انساس ش ر اس
ب شتر اس

و هوگامي که واژة ش ر در طط ه

بر جانور درنده د لتش

تا بر انساس دل ر ،هم ق ويژگي سطب ميشود تا جانور درنده هماهوگ تريق مهوا را با ايق

واژه داشته باشد و مهوای ظمور هم ق اس

(صدر . ) 9 :4995

ايق ظمور نشانگر درجه مه وي از د ل
د ل

و گاهي هع برای ب اس انساس دل ر بره کرار

لفظ بر مهواسر

و نت جره دوگونره د لر

اسر  .اول:

لفظي وضهي ،که برآمده از وض در يک زباس باشد ،برای نمونره واژة شر ر از آس روی کره

ظاهر در جانور درنده اس

برای رساندس آس مهوا وض شده اس  .دوم :د ل

لفظي س اقي ،که بر

آمده از س اق سخق و ش وة تغ ر و ب اس اس  .برای مثال :هوگامي که مو مريگويرد غسر جمهره
کق نرا که یاداش آس را خواهي برد ،ميفمم ع که غس جمهه مستحب اس

نه واجبچ زيرا اگرر

واجب بود شايسته بود که س اق سخق را تغ ر دهد و به جای تشويق به یاداش راه ب ع دادس از ک فر
را بهکار ميبس

(صدر . ) 3 :4995

ظمور لفظري در ذهرق از جمر بوردی د لر هرای سر اقي و وضرهي ،یديردار گشرته و مهورايي
هماهوگ با ايق د ل ها حد و مرز خويش را مييابد .یرسشي که بايد در ايق باره مطرح کو ع ايق
اس

که آيا کسي که ميخواهرد مهورای نمرايي خرا

د ل های گوناگوس واژهها را از راه د ل

را ترا همرة کرانرههرايش دريابرد ،هرر گراه

وضهي و س اقي مالحظه نمايد و دادههای زبراني نرص

را کامالً رس دگي کود به هدف خويش ميرسد.
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شم د محمد باقر صدر در یاسخ ميفرمايد :یاسخ هع مثط
جايي اس

اس

و هرع موفري ،یاسرخ مثطر

در

که شخ ي ميخواهد نص شرعي را بفممد ،توما زباس را ميشواسدچ يهوي انساني اسر

که زباس را از راه وحي و المام دريافته و با د ل های وضهي و س اقي واژهها آشواس

و ه چ گونه

آگاهي ديگری ندارد ،نو ق کسي توما آگاهي زباني دارد و کار او در فمع نرص یايراس مريیرايرد.
یاسخ موفي در جرايي اسر

کره مريخواهرد نرص را دريابرد و در گسرترههرای گونراگوس زنردگي

اجتماعي با ديگر خردموداس همووع خويش بسر برده اسر چ نور ق کسراني کره زنردگي اجتمراعي
ايوگونه دارند آگاهي مشترک و ذهو

واحدی در کوار آگاهيها و جم گ ریهای ويژة هر فرد
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گسترههای گوناگوس ميسازد که عرصة تشري و قانونگااری ن ا از آنماس

و هماس ن رای اسر

که ف ماس در ف ه آس را مواسط های حکع و موضوع مينامودچ مثالً هر گاه دل لي د لر
هر کس آبي را از نمری يا جوبي را از جوگ بهدس
هر کس ن ای از ثروتهای خام و دس

مقاله

ناد آناس شک ميگ رد .ايق آگاهي مشرترک و ذهو ر

واحرد یايرة فمرع همگراني مشرترک را در
کورد کره

آورده مالک آس خواهد بود .درميياب ع کره

نخورده طط هري را برهدسر

آورد مالرک مريشرود تومرا
تهط رر

مح ور در آب و نوب ن س ( .صدر  )99 :4995ايق مواسط های حکع و موضوع در ح

واحد و ارتکاز تشريهي هوگاني که ف ه در یرتو آس حکع ميکود که آنچه

ديگری اس

از ذهو

مواسب اس

موضوع تملک با ح ازت يا نجس شدس با آب متوجس قرار گ رد .ن ای جا بهدسر

آوردس حکع نوب يا حکع لطاسي که آب متوجس به آس رسر ده ،فمم رده نمريشرودچ ولري همر ق
نوب و آب يا نجاس

لطاس تومرا نمونرههرايي بررای حکمري گسرترده

گسترش مي دهد و ملک

خواهود بود و ايق روش هماس فمع عرفي و اجتماعي بشر اس
زماني فرا مي رسد که نوب
ميکود و یس از شواخ

و نوب

فمع زباني یاياس یايرد ف ره در گرام نخسر

فمع عرفي و اجتماعي نص،
ی رام زبراني نرص را مهر ق

مهوای گفتار ،فمع عرفي و اجتماعي را بر آس بار مريکورد ،ايوجاسر

کره

ن اهای تازهای از نص برای او آشکار مري گرردد کره در گرام اول در توگورای فمرع زبراني هرگرا
بهدس

نميآيد.

محمد جواد مغو ه در کتاب فقه امام صادق(ع) ،حد و مرز فمع اجتماعي نرص را ايرق گونره مهر ق
ميکود که :اگر نص يا دل لي مربو به عطادات باشد ،بايد آس را توما بر اساس فمع زبراني فمم رد و
فمع آس بر اساس فمع عرفي و اجتماعي نارواس

(مغو ه  413ج )3 :4بوابرايق هوگامي که دل لري وارد

شد و گف  :هر کس در شماره رکه های نماز مغرب شک کود ،نمازش باطر اسر  ،نمريترواس
ايق حکع را به نماز ظمر ن ا سراي

دادچ زيرا باط شردس نمراز يرا شرک ،ن رای اسر

مربرو بره

عطادات و نظام عطادات و نظام عطادات ،نظاميغ طي و توف ي اس  ،نميتواس فمع اجتماعي را بر آس
تحم کردچ اما اگر نص به عرصة زندگي اجتماعي و عرفي مانود مهامالت مرتطط باشرد نوبر

بره

فمع اجتماعي و عرش آس نص ميرسد .بوابرايق مجوز اعتماد برر فمرع اجتمراعي و عررف ،در فمرع
نص هماس اص حج

ظمور اس  ،ظموری در مهوای هماهورگ برا فمرع اجتمراعي دارد کره ايرق

ظمور مانود ظمور لفظي حج

اس چ نرا که گويورده از آس روی کره فرردی از اهر زبراس اسر ،

تمسك به دانستههاي عرفي بشر در توسعه و فهم عناوين فقهي در مكتب فريقين با رويكردي به ديدگاه امام خميني

گاارهها بر اساس فمع عرفي و اجتماعي و دخال

دادس مواسرط هرای حکرع و موضروع ،حکرع را

(س)
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سخق خود را از جم
را از جم

زباني و لفظي ميفمماند و از آس روی که فردی اجتماعي اس

گفتره خرود

اجتماعي ميفمماند و شارع م دس ن ا نو ق روشري را در فمرع اجتمراعي تأي رد کررده

اس .

 )6نتیجه گیری
توسهة عواويق ف مي در یرتو تمسک به فمع عرفي و اجتماعي بهدس
و اجتماعي و استفاده از آس ،از آنچواس جايگاهي برخوردار اس

ميآيد ،رجوع به فمع عرفي

که در بس اری از بحثهای ف مي

ف مای بارگي همچوس صاحب جواهر ،امام خم وي ،شم د صدر و ...مشمور اس

و نميترواس ترأث ر

آس را در کار استوطا و قانونگااری ناديده گرف  .اگر عرف در دايرة يک مفموم توسرههای قائر
باشد نظر عرف در خ و

آس زم ا جرا اس  .س رة شرع هماس س رة عرف اس

مسلک ديده ميشود که ن ازی ن س

و نوعي اتحاد

که شارع م دس عرف را مورد تأي د قرار دهدچ اگر در متوري

از متوس ديوي اصطالح يا واژه ای باشد بايد شرع م دس آس را ب اس کودچ اما اگر ب اس او در ايق براره
به ما نرس ده باشد در ايق خ و

بايد به دانستههای عرفي و اجتمراعي بشرر تمسرک کررد .شرارع

م دس ه چ گاه از حفظ نظام اجتمراعي و یره را از فرویاشري آس ،نشرع یوشري نکررده و همرواره
احکام را بر یاية عرف و فمع اجتماعي بوا نماده اس

و عرف ع ال در هر زماني یديد آيد و متداول

گردد و در برابر آس ه چ موهي از طرف شارع م دس به ما نرس ده باشد آس عررف حجر
اعتماد اس

و مرورد

و ما نميتوان ع عرف ع ال و سو های حراکع برر جامهره را از ف ره دور کور ع در غ رر

ايو ورت ف ره را گوشره نشر ق کرردهايرع و آس را بره دوراس سرو
برگرداندهايعچ و حاکم

( )

ی رامطر

(ع)

و ائمره مه روم ق

عرف را در همة جوام و همة زمانما و مکراسهرا انکرار کرردهايرع .لکرق

داوری فمع عرفي و فمع اجتماعي مربو به ن ي اس

کره بره عرصرة زنردگي اجتمراعي و عرفري

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

مرتطط باشد ،مواردی که مربو به عطادات و نظام غ طي و توف ي باشد نميترواس فمرع اجتمراعي و
عرفي را بر آس تحم کرد و اصلي که ميتواس بر فمرع اجتمراعي و عرفري در فمرع نرص و مسرائ
ف مي اعتماد کرد هماس اص حج

ظمور اس

و گويوده از جم

ايوکه فردی از اه زباس اسر

از طريق زباني و لفظي سخق خود را به ديگراس ميفمماند و فمع اجتمراعي خرود را هرع ،از جمر
ايوکه فردی اجتماعي اس

به ديگراس تفم ع ميکود شرع م دس هع ،نو ق روشري را مرورد تأي رد

قرار داده اس  .امام خم وي برخالف برخي از ف ماس و اصول اس ش هه ،بررايق باورنرد کره از جملره
شرو اجتماد ،آگاهي به عرف زماس ،انس با محاورات و درياف

موضوعات عرفري اسر چ همراس
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نميتواند و نطايد در هوگام اجتماد و استوطا  ،به دقايق و ظرايف مطاحث علمي و ع لري روی آورد

مقاله

عرفي که محاورات قرآس و سو

برای آس و بر ش وة آس نرازل گرديرده اسر  .از ايرق رو ،مجتمرد

و توجه به عرف را فروگاارد يا خود و حدس و ذهق خود را از آس نظر که او ن ا از عررف اسر ،
مرج قرار دهد و يا ايوکه به ظاهر رواي  ،بدوس توجه و مراعات عرف زمراس خرود جمرود ورزد و
فتوا دهد ،بلکه همواره بايد از آم ختق ظرايف و دقايق مطاحرث علمري و ع لري برا عررف و مهراني
عرفي به شدت بپره اد و توما به عرف مراجهه کود و آس را مورد توجه قرار دهد نه ايوکه درياف
مراد شارع و فمع متوس ديوي از طريق ظواهر الفاظ کالم صورت ميیايرد که ايق خود در بسر اری
از موارد ،مطتوي بر درياف

عرف و موضوعات عرفي اس

ف ماس و مجتمداس و تض

ح وق را در یي خواهد داش .

و عدم رعاي

جانب عرف به خطا رفتق



آخوند خراساني ،محمد کاظع4143( .ق) دررالفوائد فی الحاشية علی الفرائد ،تمراس :وزارت فرهوگ
اسالمي.



ابق قدامه ،ابومحمد عطداهلل ابق احمد4139( .ق) المغنی ،ب روت :دارالفکر ،ناپ اول.



ابق مفلح حوطلي ،ابواسحاق ابراه ع بق محمد4131( .ق) النکت والفواید السنیه علی مشکل المحرر ،رياش:
مکتط ه المهارف.



ابوزهره حلطي ،حماة بق علي4147( .ق) غنية النزوع الی علم االصول والفروع ،قع :مؤسسة امام صادق(ع).



ابوزهره ،محمد4977( .ق) اصول الفقه ،ب روت  :دارالفکر.



اردب لي ،احمدبق محمد( .بيتا) مجمع الفواید والبرهان فی شرح ارشاداالذهان ،قع :انتشارات اسالمي.



امام خم وي ،س د روح اهلل41 4( .ق) کتاب البیع ،تمراس :مؤسسه توظ ع و نشر آثار امام خم وي ،ناپ اول.



ررررررررررررررررررر ( .الف  )4919الرسائل ،قع :مؤسسه اسماع ل اس.



ررررررررررررررررررر ( .ب  )4919صحیفه امام (دوره

جلدی) ،تمراس :مؤسسه توظ ع و نشرآثارامام خم وي،

ناپ نمارم.


ررررررررررررررررررر ( .الف  )4149المکاسب المحرمه ،قع :مؤسسه توظ ع و نشر آثار امام خم وي ،ناپ اول.
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ررررررررررررررررررر ( .ب  4149ق) انوارالهدایه فی شرح الکفایه ،قع :مؤسسه توظ ع و نشر آثار امام خم وي،
ناپ اول.



ررررررررررررررررررر ( .بيتا) استفتاءات ،تمراس :مؤسسه توظ ع ونشرآثارامام خم وي.



ان اری ،مرتضي )4971( .المکاسب ،قع :مجم الفکراسالمي.



ررررررررررررررررررر ( .بي تا) المطارح االنظار ،م رر ابوال اسع کالنتری ،قع :موسسه آل الط



بروجردی ،س د حس ق4149( .ق) نهایة االصول ،قع :نشر فکر.



بموتي ،مو ور بق يونس بق ادريس4149( .ق) کشاف االقناع عن متن االقناع ،ب روت :مکتبة الطحوث و

(ع) ،ناپ اول.
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خلّاف ،عطدالوهاب )495 ( .علم اصول فقه ،کوي  :دارالهلع ،ناپ دهع.



خم وي ،م طفي4141( .ق) الخیارات ،قع :مؤسسه توظ ع ونشرآثارامام خم وي.



ررررررررررررررررررر 41 ( .ق) الطهارة ،قع :مؤسسه توظ ع ونشرآثارامام خم وي.



خويي ،ابوال اسع414 ( .ق) مستند العروة الوثقی (کتاب زکات) ،م رر مرتضي بروجردی ،قع :مدرسه الهلع.



ررررررررررررررررررر 4959( .ق) البیان فی علوم القرآن ،قع :مدرسه الهلع.



روحاني ،محمد صادق4143( .ق) منتقی االصول ،م رر س دعطدال احب حک ع ،قع :المادی.



ررررررررررررررررررر 414 ( .ق) فقه الصادق ،دارالکتاب.



زح لي ،وهطه4559( .م) الوجیز فی اصول الفقه ،ب روت :دارالفکر.



زلمي ،م طفي ابراه ع )4979( .خواستگاههای اختالف در فقه مذاهب ،مشمد :بو اد یژوهشهای اسالمي.



سطکي ،علي ابق عطدالکافي4131( .ق) االبهاج فی شرح المنهاج ،ب روت :دارالکتب الهلم ه.



س وطي ،جالل الديق4144( .ق) االشباه والنظایر ،ب روت :دارالکتب الهلم ه ،ناپ اول.



شرب وي ،محمد بق احمد4149( .ق) االقناع فی حل الفاظ ابی شجاع ،ب روت :دارالفکر.



شم د اول ،محمد بق مکي( .بيتا) القواعد و الفوائد ،قع :انتشارات مکتب مف د.



ش خ طوسي ،محمد4133( .ق) النهایه ،ب روت :دارالکتاب ،ناپ دوم.



ش رازی ،س د محمد باقر( .بيتا) توضیح المسائل ،انتشارات گلستاس.



صدر ،س د محمدباقر4133( .ق) دروس فی علم االصول ،قع :دارالکتب الطواني.



ررررررررررررررررررر 4143( .ق) بحوث فی اصول الفقه ،قع :مؤسسه دايرة المهارف اسالمي.



ررررررررررررررررررر  )4995( .همراه با تحول اجتهاد ،تمراس :انتشارات روزبه.



طاهری ،محمدعلي4911( .ش) دانشنامه حقوق خصوصی ،تمراس :انتشارات جوگ .
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عرفاني ،محمود )4933( .المجله (نقدی بر ماده  1ق.م) ،دانشگاه تمراس.



عالمه ططاططايي ،س د محمد )4931( .حاشية الکفایة ،قع :بو اد علمي عالمه.



غروی اصفماني ،محمد حس ق )4971( .نهایة الدرایة ،قع :انتشارات س دالشمدا.



قاضي زاده ،کاظع« )4971( .امام خم وي و ف اه



قلهه ني ،محمد4131( .ق) دارالنقایس ،قع :ناپ دوم.



مح ق حلي ،نجع الديق جهفربق حسق414 ( .ق) نکت النهایة ،قع :انتشارات اسالمي ،ناپ اول.



مظاهری ،حسق )4954( .دروس خارج فقه ،قع.



مظفر ،محمد رضا4973( .ش) اصول فقه ،قع :دفتر تطل غات اسالمي ،ناپ نمارم.



مغو ه ،محمد جواد413 ( .ق) فقه امام صادق(ع) ،قع :دارالجواد ،ناپ دهع.



م رزای آشت اني ،محمد حسق4139( .ق) بحرالفواید ،قع :انتشارات کتابخانه مرعشي ،ناپ اول.



نائ وي ،محمد حس ق4131( .ق) فواید االصول ،قع :نشر اسالمي.



نجفي ،محمدحسق( .بيتا) جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،ب روت ،دارالکتاب ،ناپ هفتع.



نراقي ،احمدبق محمد4147( .ق) عواید االیام ،انتشارات اسالمي ،قع :ناپ اول.



يادی ،س د محمد کاظع4971( .ق) حاشية المکاسب ،قع :مؤسسه اسماع ل اس.
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عراقي ،ض اء الديق4147( .ق) نهایة االفکار ،قع :انتشارات اسالمي ،ناپ اول.
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