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 مقدمه
ف كه در و پررنگ دارد حضوري سابقه،قهاز موضوعاتي  يـا بنـاي عقـال عام نهاد عرف؛دار

و هستند به لحاظ آن بوده در. است كه فقيهان در اجتهاد خويش ناگزير و سـهم عـرف اهميت

و كشف احكام شرع تا جايي است كه برخي  و عـادات، از انديشوران استنباط  شـناخت عـرف

 گرچـه نقـش عـرف در.)9،ص 1379, خمينـي امـام(نـدا مردم را يكي از مقـدمات اجتهـاد برشـمرده

و مورد اختالف اسـت تعيـين عرصه هاي مختلف فقاهت بر كسي پوشيده نيست اما آنچه مبهم

و يافتن مقصود شارع است  در. مرز دقيق دخالت عرف در استنباط احكام شرعي با اينكه عرف

و ويژهيفقه اهل سنت از جايگاه  رابرخوردار است و سـندي مـستقل در كنـار غلب آن ا منبع

به ديد؛دانند ديگر منابع استنباط مي آنمي ديگري اما فقيهان شيعي اين نهاد را و بسياري نگرند

و در قالب  از آنجـايي كـه غايـت. داننـد حجـت مـي»)ع(تقرير معـصوم«را ضمن دليل سنت

و فتواهـاي صـا  و هدف اعالي نظام فقه اسالمي مطابقت احكام و قصوي در شـده بـا اهـداف

در؛اغراض شارع مقدس است  به بررسي اين امـر بپـردازيم كـه اين نوشتار بنابراين الزم است

مي  و عرف تا چه اندازه و سبب كشف مقـصود به اين هدف ياري رساند تواند ما را در رسيدن

ش  و اعتبار عرف در كاربردهاي مختلفشد پس از مشخص؟رع باشدارضايت ن ميزان حجيت

م ضروري است،آن ميينك را بررسي وضوعاين و يا بناي عقال كه آيا عرف توانـد مبنـايي بـرم

مالكيت فكري باشد؟ بـراي نيـل بـه ايـن مانند نظام حقوق حقوقي هاي جديد مشروعيت نظام 

و ماهيت بناي عقال داشته نوشتارهدف در اين   آنگاه اين مفهـوم را بـا، ابتدا مروري بر چيستي

و راه عقلدليل همچون-اهيم مشابه ديگر مف به عنوان ساير منابع هـاي كـشف حكـم شـرع كه

و سپس با طرح انديشه-باشند مي آن سنجيده را هاي گوناگون پيرامون حجيـت بنـاي عقـال هـا

مي  و بعد از بيان انديشه مورد نقد قرار و ابعاد مختلـف،ها دهيم بنـاي« نظريه برگزيده را طرح

را به  هـاي بـسياري از نظـام عنوان يكي از مباني برگزيده جهـت اثبـات مـشروعيت عقال

مي»فكريمالكيت نظام حقوق همچونيدحقوقي نوپد  بديهي اسـت بحـث. نماييم موشكافي

ميو بناي عقال از تمامي ابعاد مختلف عرف  ازو جايگاه دقيق آن در فقه مجال گسترده و طلبد

و شـود تنهـا بـه مطالـب ضـروري بـسنده مقالهبراين در اين بنا. حوصله اين مقال خارج است 

 به ويژه چگونگي بكارگيري نظريه برگزيده جهت اثبات مشروعيت نظـام-پيگيري تفصيلي آن

ميرا-حقوق مالكيت فكري .گذاريم به محلي ديگر وا
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و جايگاهومروري بر مفهوم) يكممبحث  در شرعآن خاستگاه بناي عقال
 مفهوم بناي عقال)يكمگفتار

و صحيح از بناي عقـال بـه عنـوان مبـادي تـصوري به دنبال تصويري روشن در اين گفتار

آن هستيم تا زمينه  و اعتبـار بنـاي عقـال-اي براي طرح مبادي تصديقي - يعني بحـث حجيـت

و اصولي با تعابير» بناي عقال«اصطالح. باشد ،»طريقه عقـال« مختلف همچونيدر متون فقهي

» بنـاي عقـال« عبـارت،به كار برده شده است كـه در متـون جديـد» عرف عام«و» بناي عرف«

مي رايج اين اصطالح با وجود كـاربرد وسـيعش در كلمـات فقيهـان پيـشين بـه. باشد تر از بقيه

و تعريف آن كمتر پرداخته شده اسـت  بـه همـين خـاطر برخـي از دانـشمندان اصـولي. مفهوم

و ضابطه يدهمعاصر كوش  مرحـوم نـائيني ايـن. مـشخص بـراي آن ارائـه دهنـد اي اند تا تعريف

مي اين» طريقه عقال«اصطالح را با تعبير  اما طريقه عقال عبـارت از اسـتمرار«:دكن گونه تعريف

كه عاقل هستند بر امري واحد مي  و آيين عمل عقال از آن جهت شان يكي باشـد باشد خواه نژاد

همچنين مرحوم مظفر اين مفهوم را ضمن بيان مفهـوم.)192ق،ص 1404كاظمي خراسـاني،(»يا متفاوت 

يكي از اقـسام آن سـيره عقاليـي يـا.ندكسيره تعريف مي  كه سيره در نزد او مفهومي عام دارد

مي  به اين صورت تعريف مي1.باشد بناي عقال كـه از لفـظ طوري همان«:نمايد وي ابتدا سيره را

آن»رهسي« و توافق عملي و تباني ها بر انجام يا تـرك هويداست مراد از آن استمرار عادت مردم

ص 1381مظفر،(»عملي است  از چنان«:نويسد وي سپس در تعريف بناي عقال مي.)176، كـه منظـور

و هر آييني باشد]در فرض باال[مردم  به تعبيري عرف عام از هر ملت و هم، تمام عاقالن  يعني

و هم غير مسلمانان شودش را،امل مسلمانان » سـيره عقاليـي« در اين صورت ايـن نـوع سـيره

به مي مي» بناي عقال«نامند كه از اين اصطالح در كلمات اصوليين پيشين .)پيشين(»شود ياد

و سبب اتفاق عقال بر انجام عمل كه علت به اين سؤال  شهيد صـدر؟ چيستياما در پاسخ

ب مي اجماع عقال را :اجماع مردم بر امري واحد، بر دو قـسم اسـت«:نمايده دو قسم زير تقسيم

و1 به خاطر نكته عـامي اسـت كـه در ذهـن تمـام آنهـا وجـود دارد و اتفاق عقال ـ گاه اجماع

و مؤاخـذه،ها را در پيش گيرد بنابراين اگر كسي خالف راه آن  از سوي ايشان مـورد سـرزنش

و:بر دو قسم استشمفهوم عامدر سيره.1  قسم ديگر آن سيره متشرعه يكي از اقسام آن سيره عقاليي يا بناي عقال است

و دين خاص است اما. است تفاوت سيره عقال با سيره متشرعه در اين است كه بناي عقال شيوع عمل بدون تقيد به آيين

و رفتارهايي است كه در ميان پيروان يك آيين از آيين هاي الهي رواج يافته مقصود از سيره يا عرف متشرعه آن دسته از اعمال

مي مانو علت آن فر و مذاهب صادر و امامان آنها براي پيروان آن اديان و دستورهاي عملي است كه از سوي رهبران . شود ها

اي وجود داشته باشد كه به علت امضاي شرع، در بين متشرعه رايج شده باشد كه در اين صورت البته ممكن است بناي عقلي

و سيره متشرعه بر آن قاب و مبناي ملكيت كه مباحاتل صدق خواهد بود مانند حيازت هر دو عنوان سيره عقال  به عنوان سبب

و امضا نموده است هم مورد تأييد عقالء بما هم عقالء مي و هم شرع آن را تقرير مي. باشد شود سيره به طور معمول گفته

و حجيت شرعي از جايگاه ممتازتري نسبت به سيره عقاليي برخوردا .ر استمتشرعه از لحاظ اعتبار
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اج2؛گيرد قرار مي و مـصالحـ گاه ماع عقال بر امري واحـد در يـك زمـان در جهـت اغـراض

به طور اتفاقي مصالح شخصي همه افراد يكي شده است   مـثالً.شخصي تك تك افراد است كه

همه عقال در يك عصر براي رفع نياز جسمي خود بر مـصرف دارويـي خـاص اجمـاع داشـته

به گونه. باشند ك اين حالت بر خالف حالت قبل و اي نيست و سرپيچي از آن سرزنش ه تخلف

به همراه داشته باشد بـه نظـر ايـشان گرچـه مـراد.)98ـ97صصق،1425، حسيني حائري(»مالمت را

كه بر دو قسم كردن  به خاطر فوائدي مشهور از بناي عقال تنها قسم اول است اما اشكالي ندارد

گي،شود اين اجماع بار مي .رد اين قسم جديد نيز مدنظر قرار

 شديد به تحليـل مفـاهيم بـه اجـزاي آن بـه هنگـامايكه عالقه دانان معاصر يكي از حقوق

مي،تعريف هر مفهوم دارد ؛ عمـل-1:عناصر بناي عقال از قرار ذيل اسـت«:نويسد در اين باره

؛ وصول تكرار عمل به حد غالب يا عمـوم در محـل معـين يـا غيـر معـين-3؛ تكرار عمل-2

ص 1376, جعفري لنگرودي(» مفيد بودن يا مستحسن بودن عمل-4 ،60(.

كه بناي عقالح در چه مواردي حجت است؟ بـه ديگـر سـخن، ال پرسش اصلي اين است

و كشف احكام شرع  ؟ اما قبل از هر چيز الزم اسـت چگونه است جايگاه بناي عقال در استنباط

در معنـاي(عـرف مفـاهيم مـشابه ديگـر همچـون مفهوم با اين براي پرهيز از هرگونه اختالط،

.مقايسه شود عقلو دليل) عامش

 با ساير مفاهيم مشابهبناي عقالمقايسه) دومگفتار
با) الف  عرفدليل مقايسه

درآن،اش اگر در معناي عرف عام يا عرف عقال به كار رود عرف در كاربرد فقهي گونه كـه

امـا.باشـدو سيره عقال يكي مـيت مفهوم آن با بنا در اين صور؛تعريف مرحوم مظفر گذشت 

مي چنان به نظر به طور مطلق مراد باشد در آن صورت رسـد رابطـه عـرف در معنـايكه عرف

و خاص مطلق باشد، با بناي عقالاش فقهي  تقـسيم عرفها بر دو دسـته از اين لحاظ، يعني؛ عام

و: شوند مي به بناي عقال هستند به امور ديگر برخي منتسب بـديهي اسـت حـوزه. برخي ديگر

و مربوط به قلمرو خاص مكاني يا زماني باشـد  در.عرف ممكن است عام باشد يا خاص مـثالً

كه تنها به آن قبيله اختصاص داشته باشد اي قبيله با توجـه بـه مطالـب. خاص عرفي رايج باشد

مي ياد گذ شده و عرف اشت كه بناي عقال چـون مـورد اتفـاق توان اين فرق را ميان بناي عقال

و همـه عقـال را در بـر مـي.همه عقال است  از؛گيـرد عام است  بـر خـالف عـرف كـه برخـي

كه در اين معنـا حجيـت شاخه به زمان خاص باشد و يا مخصوص هاي آن ممكن است محلي

و حتي انكار مي  در. باشد آن در نزد فقيهان شيعه مورد ترديد خلطي آشكار،يكي از نويسندگان

مي  و فاقـد گـستر يكي از اقسام بناي عقال را مواردي ةداند كه مورد پذيرش عموم مردم نيست
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به ظهورات را جزء اين دسـته قـرار داده و عمل و استصحاب  كـه سـتا زماني يا مكاني است

و مبدأ آن اموري همچون «زندگي راحـت كـردن«منشأ  دانـد مـي» عـادت«و» منفعـت طلبـي»

مي.)103ـ 102، صص 1385، دوستعلي( كه به نظر رسد قرار دادن اين دسته از بناها در زمره در حالي

و خود تقسيم مي بناهاي عقاليي خالف اصطالح مشهور است به حساب .آيد بندي جديد

با)ب  عقلدليل مقايسه
آن مراد از عقل در اين مي جا كه با عقل درك عقدرم(شود چيزي است نه قوه عاقلـه)ليك

عقـل: كه گذشت از ديدگاه فيلسوفان، عقل بر دو نوع اسـت طوري عالوه بر اين، همان. انساني

و عقل عملي  به قضاياي عقلي. نظري شود كه عقلمي عقل عملي بر خالف عقل نظري مربوط

مي  اع. كند در مقام عمل به آن حكم مـال از آنجـايي كـه حـوزه بحـث فعلـي تنهـا مربـوط بـه

 عقـل يكـي،كه در اين معنا استجا تنها عقل عملي مراد از عقل در اين، بنابراين؛هاست انسان

و پايه در نظام فقهي اسالم است به خـودي.از منابع اصلي كه بناي عقال در فقه شيعه  در حالي

شـمخود در زمره منابع اصلي احكام شرعي نيا به عنوان منبـع ثـانوي يـا پيـرو بـه و تنها مار ده

از بناي عقال چنان،كه گذشت در فقه اهل سنت البته چنان. آيد مي به معناي عرف باشد يكـي كه

به حساب آمده است و در رديف عقل .منابع اصلي

م خصوصدر و  ممكن است در ابتـدا ايـن تـوهم،ك عقل عملي در تفاوت ميان بناي عقال

مف.پيش آيد هـوم بـا عقـل عملـي دسـت كـم از لحـاظ بنابر تعريفي كه از بناي عقال شد ايـن

به بنا، زيرا طبق تعريف است؛مصداقي يكسان  كه بناي عقال منحصر  بمـا هـوءعقـال«هايي شد

. بر آن اتفاق دارند يعني علت توافق آنها امر ارتكازي عقلي مشترك بين همه عقال است»ءعقال

زيرا دليل عقلي هم مـستند بـه,ت تفاوتي با بناي عقال نخواهد داشيدليل عقل, پس با اين بيان

ايـن تـوهم ابتـدايي را ولـي. اي است كه در عقل همه عقال به طـور يكـسان وجـود دارد نكته

و مـشترك در ذهـن همـه عقـال مي  الزم نيـست،توان به آساني زدود؛ زيرا امر ارتكازي ثابـت

در؛منتسب به عقل انسانها باشد و بلكه ممكن اسـت بـه جهـت اشـتراك عقـال در ك عواطـف

و ديگر مشتركات انساني باشد مثالً ممكن اسـت رنـگ سـبز مطلـوب همـه عقـال. احساسات

آن،باشد به خاطر درك عقلي آن،هـا اما مطلوبيت رنگ سبز نه در بلكـه بـه خـاطر اشـتراك هـا

مي،بنابر مطلب يادشده. هاست احساسات مادي آن  و دليـلبه نظر رسد رابطه بـين بنـاي عقـال

و خاص مطلق باشد عقل عملي  و مشترك در ذهـن عقـال كـهآن يعني، عام امر ارتكازي ثابت

آن  و رفتاري مشترك داشته باشند منـشأ آن گـاه درك عقـلانسبب شده است  در عمل، سلوك

و ديگر امور مشترك بين آنها آن و احساسات و گاه عواطف صورت اول مورد تـصادق. هاست
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و صور ، پيـشين، حـسيني حـائري(باشـدت دوم مورد افتراق اين دو مـي بناي عقال با دليل عقل است

.)129ـ 128صص

و كشف احكام شرع)مسو گفتار در استنباط  جايگاه بناي عقال
به تعبيري عرف عام مي و تواند دو نقش اساسي در استنباط احكام شرعي داشـته بناي عقال

:باشد

به عنوا-1 وبه عنوان منبع استنباط احكام خواه به عنوان منبع فرعـي و پايه يا ن منبع اصلي

و ابزار رسيدن به1برخي(پيرو مي»حكم« از منبع فرعي به سند ؛)كنند ياد

و كشف-2 . شرعياحكام به عنوان ابزاري جهت درك

و بناي عقـال هيچگـاه كه گذشت در فقه شيعه برخالف فقه اهل سنت، عرف همان طوري

و در  و سنت قرار نميبه عنوان منبعي اصيل امـا. گيـرد رديف ديگر منابع اصلي همچون كتاب

و نظر شارع بحثـي اسـت  و راهي براي كشف اراده به عنوان مبنع دست دوم حجيت بناي عقال

كه در بحث بعدي به تفصيل از آن يـاد خـواهيم  امـا.دكـر كه مورد اختالف فقيهان شيعه است

ا  به عنوان و بناي عقال  ويژه در فقـهيبزاري در خدمت دليل شرعي از جايگاه استفاده از عرف

كه برخي از نويسندگان معاصر موارد كاربرد عرف در اين نقش و(برخوردار است كاربرد آلـي

 شـود كـه در ادامـه بـه برخـي از آنهـا اشـاره مـي انـد برشمردهدر هفت موردرا) غير استقاللي 

ص، پيشينعليدوست( ،313(
22::

و هيأت مفاهيم مفردا-1 و محمول احكام شـرع(هاي كار رفته در دليلت ؛)تصور موضوع

باشد، براي شناخت مفهوم آن از عـرف كمـك گرفتـه» فقير«مثالً اگر موضوع مستحقين زكات

؛شود مي

و امور-2 و مجموعه ادله الغـاي خـصوصيت اولويـت, تنقـيح منـاط(حول مجموعه دليل

و تضييق دليل فهم مناس  و عرفي توسيع و موضوع » رجـل« مثالً اگر موضوع حكم ...).بات حكم

باشد اما عرف خصوصيتي در آن نبيند، بـا الغـاي خـصوصيت آن را شـامل جـنس مونـث نيـز

؛كند مي

باشـد، در انطبـاق ايـن»آب« مثالً اگر موضوع حكمـي. تطبيق مفاهيم عرفي بر مصاديق-3

؛مفهوم بر آب انگور، عرف معيار است

.بوالقاسم عليدوستا.1

.مراجعه شود) 316 تا 213ص(براي مشاهده تفصيل كامل موارد يادشده به فصل دوم كتاب فوق.2
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و موضوعسا موضوع-4 آن زي و عدم جريان و احكام  مثالً اگـر.ها زدايي براي جريان اسناد

مي» حيازت« سازي خود مـصداقي جديـد تواند با موضوع از اسباب شرعي ملكيت باشد، عرف

.به مصاديق اين موضوع حكم شرعي بيفزايد

 حجيت شرعي بناي عقال) دوممبحث
سه گانه عرف عام در استنباط احكام شرعي ضروري است براي) عقال بناي(نظر به كاربرد

سه مورد را از يكديگر تفكيك نماييم ص(بررسي حجيت طريق عقال اين :)136پيشين،

؛)منبع پايه(عرف به عنوان منبع مستقل جهت كشف حكم شرعي) الف

به عنوان منبع غير مستقل جهت كشف حكم شرعي)ب ؛)منبع پيرو(عرف

من)ج به عنوان .)منبع ابزاري(بع مستقل جهت كشف مقدمات حكم شرعي عرف

)منبع پايه(حجيت عرف به عنوان منبع مستقل كشف حكم) يكمگفتار
در،بحث از معرفي عرف به عنوان منبعي مستقل  موضوعي اسـت كـه بخـشي از آن ريـشه

و در علم كالم بايد پي اين نوشـتار جوي آن بود از اين رو از چارچوب مسائل برون فقهي دارد

 اما براي روشن شدن بيشتر بحـث تـا.كه محور آن بررسي ابعاد فقهي مسئله است خارج است 

به برخي از اين مباحث بـرون فقهـي مـي ابتـدا مناسـب اسـت. پـردازيم آنجا كه ضرورت دارد

اين مفهوم از لحاظ تصور عقلي يكـي. داده شود» منبع مستقل انگاشتن عرف«توضيحي درباره 

مياز دو  :رود احتمال زير درباره آن

در1 ؛ حكم شرعي منبعي براي كشف واقع باشدعرضـ اينكه عرف

.ـ اينكه عرف در طول حكم شرعي منبعي براي كشف مقصود شارع باشد2

و نقــد ايــن مفهــوم ــا مــسلم پنداشــتن احتمــال اول بــه بررســي برخــي از نويــسندگان ب

در شيده نيست كه هيچ دينداري نمـي اما بر كسي پو.)145پيشين،ص(اند پرداخته پـذيرد كـه عـرف

كه  به دانشمندان اهل سنت چه برسد و شرعي منبعي براي كشف واقع باشد عرض احكام الهي

به منبع مستقل بودن عرف مي   بدون شك مراد از عرف در كلمات فقيهان،بنابراين. باشند معتقد

مس،سني احتمال دوم است و يعني بناهاي عرفي منبعي و در رديف منابعي همچون كتـاب تقل

و نظر شارع يا همان احكام الهي باشد  به كالمي بودن اين مسئله. سنت براي كشف مقصود نظر

كه هدف از آفـرينش موجـودات رسـيدن آنهـا بـه مي توان گفت در علم كالم ثابت شده است

و اطاعت از فرامين  اوو تـأمين خواسـته كمال است كه اين مقصود تنها با عبادت بندگان هـاي

مي  و. شود حاصل و مقـصود شـرع انسانها هم به حكم بنده بودن بايد در پـي كـشف مطلـوب

و،بنابراين. تحصيل رضاي او باشند  كه منطبق بـا نظـر شـارع  تنها اعمالي از آنها مطلوب است
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به حكم شرع، خداوند دو حجت را بر انسان. آفريينده آنها باشد ها قـرار داده حال براي رسيدن

:است

و امامان كه دو منبع پايه شريعت1 و سـنت-ـ حجت ظاهري يعني پيامبران از- يعني قرآن

؛گيرند اين دو سرچشمه مي

كه در نهاد انسان2 و تمييز حق از باطـل بـهـ حجيت باطني يعني عقل ها براي كشف واقع

.وديعه گذاشته شده است

و نيز نقل امـا.ي فراوان براي اثبات اين دو حجت بيان شده اسـت در علم كالم دالئل عقلي

به غير از اين منابع ياد  و عقل، يعني كتاب-شده اينكه آيا  ديگـر در عـرض آنهـاي منبع- سنت

آنكه هم علم كـالم مـي است موضوعي در خور تأمل؛قابل شناسايي است توانـد پاسـخگوي

مي  و هم در علم اصول فقه ر توان جواب باشد در.ا براي آن يافتهايي مثالً ممكن است كـسي

ر  درؤعلم كالم اين احتمال را مطرح كند كه مجموع ياهاي صادق يا الهامات انسانها هم منبعـي

و سنت باشد  هـاي بديهي است گرچه از لحـاظ عقلـي اشـكالي نـدارد كـه پيـام. عرض كتاب

 امـا،ديگر بر دستورات الهي باشد مالئكه الهي مانند جبرئيل بر اشخاصي غير از پيامبران منبعي 

و نصوص ديني فراوان وحي خداوند را مخـتص پيـامبران دانـسته كـه بعـد از رحلـت روايات

به طور كامل قطع شده است  مي. آخرين پيامبر كه آيا توان در كنار سـه حال سخن در اين است

رايمنبع يادشده منابع  كه بيـان به عنوان مجموعهپيدا كرد ديگر و فـرامين الهـي هايي گر احكـام

به همـان سـه منبـع  كه براي يافتن منابع جديد هستند؟ بايسته ذكر است كه هيچ اشكالي ندارد

و در آنها جستجو صورت گيرد  و كاشـفيت ايـن منـابع بـا ادلـه ديگـر،مراجعه  زيـرا حجيـت

كه بر منبع مستقل بودن عرف.مفروض انگاشته شده است ازبه همين خاطر تمامي داليلي  عام

سه منبع ياد به  كه در ادامه به آن خـواهيم استشده سوي فقيهان اهل سنت ارائه شده با استناد

.پرداخت

 به عنوان منبع كشف حكم) بناي عقال(داليل حجيت عرف عام) الف
مي) بناي عقال(بسياري از فقيهان اهل سنت عرف عام و را به عنوان منبع كشف حكم دانند

مياند به داليل نقلي استناد جستهبراي اين ادعا .شودكه در ادامه به برخي از آن ها اشاره

 نصوص ديني كه بر وجوب امر به معروف داللت دارند)1

و أمر بالعرف«:زير استناد شده است آيه شريفه در اين خصوص به ما؛ خذ العفو اى رسول

ا به نيكوكارى و و بخشش را پيش گير كنبا مردم طريق عفو )199، آيهاعرافسوره(»مر

:انددهكرچنين تفسير برخي از تفاسير اهل سنت آيه فوق را اين
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و پـسنديده اسـت عمـل« كه در نزد عقول مردم نيكو و طبق آنچه و بخشش پيش گير عفو

صصق1973, المنار(.»نما كه ابن عابدين از علما.)537ـ 534،  اهل سنت براي اعتبارييكي از داليلي

صم1984، ابـن عابـدين( تمسك به اين آيه شريفه است،كند عرف بيان مي برخـي از مفـسرين.)113،

و روايات» عرف«اهل سنت،  به مشابه در اين آيات » هر آنچه در نزد عموم مردم نيكوسـت«را

ص 1409، جعيط(اند تفسير نموده .)295ق،

 احترام شارع به عرف رايج ميان اعراب)2

و كـر در وضع برخي از احكام خود عرف رايـج بـين اعـراب را مراعـات شارع اسالمي ده

مثالً مطابق رسومات قبايل عرب ديه را بر عاقله واجب نموده.ده استكرطبق آن عرف سلوك 

ص 1414عبدالوهاب،(ده استكرو در ازدواج، كفو بودن را شرط  .)124ق،

 منبع كشف حكمبه عنوان) بناي عقال(نقد داليل حجيت عرف عام)ب
و بررسي نصوص ديني كه بر وجوب امر به معروف داللت دارند)1 ؛نقد

و افعال نيكو«طبق تفاسير مختلف اهل سنت گفته پيشمراد از عرف در آيه شريفه » اعمال

مي. است نه هر آنچه در نزد مردم نيكو باشد المعـروف:و العرف«:گويد زمخشري در اين باره

ص2ج,زمخشري(»فعالو الجميل من اال   بسياري از مفسرين اهل سنت آن را بر اوامر شرعي.)545،

و علت بيـان. انددهكرمنطبق :گويـد مـي» وأمـر بـالعرف«در تفسير فخر رازي در شرح اين آيه

و تـساهل جـايز« كه در يك قـسم آن تـسامح كه بر دوش مردم است بر دو قسم است حقوقي

م  به حقوق و آن مربوط و حسن خلق با مردم مي است در) العفوخذ(شود الي كه و قسم ديگر

و مراد از معـروف امـوري آن تسامح روا نمي به معروف واجب است باشد كه در اين موارد امر

مي  و ترك آن حرام كه انجام دادن آن طبق دستورات دين الزم فخـر[امـام محمـد رازي(»باشـد است

صق 1413,]رازي ب.)100، ارخي از مفسرين شيعي عـرف را بـه بنـاي پـسنديده عقـال معنـ گرچه

به عقل عملـي اجتمـاعي تفـسير نمـوده اسـت: اند؛ از جملهدهكر كه عرف را : عالمه طباطبايي

و مـورد توجـه خـود قـرار« عرف آن چيزي است كه عقال جامعه آن را بـه رسـميت شـناخته

كه عبارت از سنت مي و سيره دهند بي ها آنن آن هاي نيكو و مقابـل  چيـزي اسـت كـه،ها است

و عقل اجتماعي آن را مورد انكار قرار مي و شاذ اسـتنده اجتماع .»د كه عبارت از اعمال نادر

ص 1412,طباطبايي( چه چيزي مصداق امر نيكوست بايد از جـاي ديگـر فهميـده.)380ق، اما اينكه

و مبين موضوع خود نيست دليل هيچ گاه سازند،به ديگر سخن. شود ص(ه .)186عليدوست، پيشين،
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و بررسي دليل احترام شارع به عرف رايج ميان اعراب)2 ؛نقد

از شارع در اين به طور استقاللي معتبر ندانسته است بلكـه از آنجـا كـه برخـي جا عرف را

كـه طـورين بـديهي اسـت همـا.ده اسـتكرها را امضا احكامش با عرف يكي بوده با تقرير آن 

به عنوان تقريرِ  كه عرف و اينكـه عـرف بـه خـودي گذشت بين اين امر  نظر شرع حجت باشد

 م، 1979، حكـيم( اي براي كشف احكـام واقعـي شـرعي باشـد، تفـاوت فـراوان اسـت خود وسيله

.)425ص

)منبع پيرو(حجيت عرف به عنوان منبع غير مستقل كشف حكم) دومگفتار
كه در هم به خودي خود حجيت ذاتي ندارد گفتاران طور  بلكـه، پيشين گذشت سيره عقال

به منابع اصلي كه و اجمـاع، سنت،يعني كتاب(تنها در صورتي معتبر است و بـه ويـژه) عقـل

و حجيت بناي عقال وابسته بـه امـضاي شـارع،به ديگر سخن. مستند شود» سنت تقرير«  اعتبار

و از اين رو تنها و در غير اين صورت اعتباري ندارد است . اگر با تاييد شارع همراه باشد معتبر

و به عنـوان منبعـي فرعـي و پايه بلكه نه به عنوان منبع اصلي و بناي عقال به همين خاطر سيره

.پيرو شناخته شده است

.هـاي عقاليـي دسـته بنـدي شـوند الزم است سيره،براي روشن شدن دقيق موضوع بحث

ميها سيره به طـور كامـل يـا بـا-1: شوندي عقاليي از لحاظ امضا يا رد بر سه دسته تقسيم  يا

و عمومـات2؛اند اصالحاتي مورد امضاي شارع واقع شده به صراحت يا با اطالقـات ـ يا شارع

آن3؛ها را مردود اعالم كرده است خود آن . است ها سكوت اختيار كردهـ يا در برابر

ق كه و قسم دوم يادشده هاي سيرهاز سم اول شكي نيست پـس ايـن. نامعتبر استآن معتبر

مي  از دو قسم از موضوع بحث خارج به آن دسته و بحث تنها محدود هـايي اسـتهسـير باشند

در ايـن بنـابراين. كه از سوي شارع دليلي بر اعتبار يا رد آنها صادر يا به ما وصول نشده اسـت 

ميگفتار بحث را از دو منظ پي :گيريمر

 گفته چيست؟ هاي دانشمندان درباره حجيت سيره پيش ديدگاه-الف

و مستحدث چگونه بايد عملدهاي نوپ براي معتبر كردن سيره-ب د؟كريد

 هاي مختلف درباره حجيت بناي عقال ديدگاه) الف
و اعتبار سه نظر وجود دارد سيرهاين دسته از درباره حجيت :هاي عقاليي

به زمان معصوم-1 ؛)ع(لزوم اتصال سيره

؛)ع( لزوم اتصال مالك سيره به زمان معصوم-2

.)ع( عدم لزوم اتصال سيره يا مالك آن به زمان معصوم-3
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)ع(لزوم اتصال سيره به زمان معصوم)1

به چند دسته تقسيم مي :شوند طرفداران نظريه اول خود

ازـ تمامي بناهاي عقاليي خواه مستند به فطرت1 و خـواه ناشـي و اعتبارات عام عقاليـي

به گونه،نيازهاي خاص هر عصر باشد اي تا زمان شارع استمرار داشته براي معتبر شدنشان بايد

مي. باشند و سيد حكيم را و اصوليين از جمله شيخ انصاري توان در اين دسته جـا بيشتر فقيهان

به زمان معصوم. داد مي)ع(طبق اين نظر با اتصال سيره شـود كـهو عدم ردع آن، كشف قطعي

به خودي خود كفايت نميكرشارع آن را امضا  و بنابراين عدم ردع .كند ده است

و در نـزد تمـامي2 كه ريشه در فطرت خدادادي راسخ در ذهـن افـراد دارد ـ بناهاي عقلي

و مكان اعتبار دارديعقال و نيازي بـه اتـصال آن بـه زمـان، عالم در هر زمان معـصوم نيـست

مي  اما ديگر بناهاي اجتمـاعي نيازمنـد امـضاي شـارع.كند صرف عدم ردع در اعتبار آن كفايت

ص كاظمي خراساني(هستند  هاي عام تفاوتي ميان سيره، از منظر اين انديشمندان،بنابراين.)68، پيشين،

و مالك اصلي همان تقرير معصوم استو سيره  شيخ محمد اصفهاني مرحوم. هاي نوپيدا نيست

 اينكـه شـارع-1: شـارع دو جهـت دارد, به نظر ايشان. باشدو مرحوم مظفر جزء اين گروه مي 

و رفتار شارع با ديگـر عقـال يكـي,به لحاظ جنبه دوم. اينكه جزء عقال است-2؛است سلوك

نابراين هيچب. شارع نه تنها در زمره عقال بلكه رئيس عقال است،به قول اين دو انديشمند. است

و مفاسد عقاليي حكمي را صادر نمي  كه وي به جهت. كند گاه مخالف مصالح مگر در مواردي

و مردود اعالم نمايد, شارعيتش ص1374, اصـفهاني غروي(روش عقال را تخطئه كرده پس طبـق.)30،

, عـالم اسـتياين نظريه صرف عدم ردع در اين دسته بناهاي عقاليي كـه مـورد اتفـاق عقـال 

و اعتبار شرعي آن مي .كند كفايت در حجيت

به گونه3  بناهاي عقاليـي كـه بـه حكـم، آنانعقيدهبه؛انددهكراظهار نظر اي ديگرـ برخي

وي. مرحوم آشتياني در بحرالفوائد اين نظر را برگزيده است. كند حجت دارد عقل بازگشت مي

ت سيره عقال را در مواردي حجيت مي كه آيينه و بازتاب حكم عقل باشـد مامداند در واقـع،. نما

.اند ايشان بناي عقال را با دليل عقل يكي پنداشته

)ع(لزوم اتصال مالك سيره به زمان معصوم)2

و، مقصود از سـيره،به نظر ايشان. شهيد صدر ديدگاه دوم را برگزيده است  اعـم از اعمـال

و بنابراين ارتكازهاي عقاليي را نيز شـامل مـي  مـالك،زيـرا شـارع. شـود رفتار خارجي است

مي عقاليي اين سيره كه در خارج به وقوع پيوسـته اسـت ها را امضاي نه نفس عملي چـه. كند

ن بسا مالك  كرده هاي عقاليي به دليل عدم تحقق موضوع آن در زمان شارع تجسم خارجي پيدا

به دليل اينكه مالك آن در ارتكازات ذهني عقال در زمان معصومين،باشد موجود بـوده،)ع( اما
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و اعتبار دارد البته ايشان احكام عقلـي را بـه دو دسـته.)246و234، صـصق1405, صدرشهيد(حجيت

مي  مي»حكم مشروط عقلي«: كنند تقسيم حككه شارع و  ديگريمتواند آن را ممنوع اعالم كند

و يا»حكم منجز عقلي«را جايگزين آن سازد آن نهيازكه شارع بر خالف آن حكمي را جعل

مي مي و سيره عقال را در دسته احكام مشروط عقلي قرار صق1404, آشتياني( دهند كند ،171(.

)ع(عدم لزوم اتصال به زمان معصوم)3

 آن را ردع)ع( عقاليي تا زماني كـه معـصوم هاي طرفداران نظريه سوم معتقدند تمامي سيره

از، حجت است،نكرده باشد چه به آن سيره در زمان معصوم عمل شده باشـد يـا اينكـه سـيره

و نوپ مي. باشد ديدبناهاي جديد كه دليل شـرعي چنان: گويد شريف العلماء در شرح اين نظريه

كه،بر خالف بناي عقال نباشد و در صورتي به وجود دليـل مخـالف آن بنا حجت است  نسبت

،ق1371,]شـريف العلمـاء[آملـى( شـود احتمال وجـود آن نفـي مـي، به وسيله اصل عدم،ترديد باشد

.)399ص

ق، 1410امام خميني،(تحت شرايطي خاصو در بين فقيهان معاصر امام خميني بصورت محدود

بـا توجـه بـه اينكـه. انددهكريه را انتخاب زنجاني به طور مطلق اين نظر شبيري استادو)40ص 

و در واقـع  ديدگاه برگزيده شده در اين نوشتار با ديدگاه اين دو انديشمند بسيار نزديك اسـت

از نسخه دري مبحث،ين ديدگاه استهماي ديگر و بـسط ايـن نظريـه در ادامه ويژه  براي شـرح

. شده است نظر گرفته

ح)ب  جيت بناي عقالنظريه برگزيده نسبت به
و شرح نظريه برگزيده)1  توضيح

و حجيت سيره عقال1يكي از فقيهان معاصر چنانكه اشاره شد  وجود آن سـيره، براي اعتبار

ايـن. داننـد در زمـان معـصوم شـرط نمـي-ـ خواه به صورت سيره عملي يا ارتكـاز ذهنـي را

:استدهكرانديشمند بر مدعاي خويش دليل زير را اقامه 

و پيشگيري از منكر استش« به جلوگيري مي؛ارع مقدس موظف اي داند كه سـيره پس اگر

و منكر در آينده تحقق مي آن،يابد غير مرضي و، بايد با ردع از  نارضايتي خود را اعـالم نمايـد

مي،با عدم ردع از شرع مقدس شـيوه. كنيم رضايت وي را احراز و تعبـدي در نهـي اي خـاص

كه اگر نسبت به سـيره،منكر ندارد  و عقل داللت بر اين دارد هـاي آينـده شيوه او عقالئي است

كه ما اعتبار شرعي شيوه، عدم رضايت خود را بيان كند،نيز ناراضي است  هاي بر اين پايه است

به اتصال آن تا عصر معصوم ص(»دانيم نمي)ع(مستحدثه را مشروط .)172عليدوست، پيشين،

 آية اهللا زنجاني.1
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و سـيره متـصل بـه زمـان اين فقيه معاص به داليل حجيـت تقريـر ر براي اثبات نظريه خود

و آن را شامل)ع(معصوم يكـي از مقـدمات. دانـد قريرهاي آينده هـم مـيتاستناد جسته است

كه وظيفه معصوم  به حجيت تقرير اين است و)ع(استدالل و تكاليف مكلفين است بيان احكام

به،در همين راستا  و رفتار مردم موضع بگيرد الزم است نسبت به همين علـت سـكوت. اعمال

و امضاي آن اعمال مـي به اين اعمال دليل تقرير و رفتـار امام نسبت و در رديـف گفتـار باشـد

به حساب مي  مي طوري همان. آيد معصوم، جزو سنت شود ايـن دليـل بـه ويـژه بـاكه مالحظه

و تعلق ائمه مع  به همه زمان توجه به جاودانگي دين اسالم  اختـصاصي،ها صومين عليهم السالم

و تكليـف را بـر دوش،ها نداردبه زمان حيات آن و تعـالي ايـن وظيفـه  بلكه خداونـد تبـارك

به تمام عصرهاي بعد از خود موضع بگيرنـد)ع(و امامان)ص(پيامبر كه نسبت قرار داده است

آ كه عمل يا سيرهو چنان  و به شيوه بايد نباشداننهاي آينده مردم مورد رضايت اي آن را اعـالم

و عــدم ردع آنهــا دليلــ،در غيــر ايــن صــورت. بيــان نماينــد و رضــايتي ســكوت  بــر امــضا

11.هاست آن

 مقايسه نظريه برگزيده با نظريه بناي عقال امام خميني)2

و تقليد، نظري مشابه در بـاره حج و مرحوم امام خميني در مبحث اجتهاد يـت بنـاي عقـال

رجوع جاهـل«در مسئله تقليد مقلد از مجتهد، برخي به بناي عقاليي. انددهكرگستره آن مطرح 

و رجوع مقلد به مجتهد را مـصداق ايـندهكركه در زمان معصومين رايج بوده استناد» به عالم 

با توجـه»د مقلد از مجتهد تقلي«با بيان اين اشكال كه ابتدا مرحوم امام. اند بناي عقاليي پنداشته

و متفاوت با بناي عقال مبني بـر رجـوع جاهـل بـه عـالمبه ويژگي  و شرايطش، بنايي جديد ها

در توان آن را مصداق بناي عقاليي رجوع جاهل بـه عـالم دانـست، امـا نمي، بنابراين،باشد مي

از ديـدگاه ايـشان،. كنندمياي ديگر اثبات هاي جديد را به شيوه ايشان حجيت اين نوع بنا ادامه 

مي  و جديد از اين باب و حجيت اين بناي خاص و)ع(باشـد كـه معـصومين اعتبار از اوضـاع

و پيشاپيش مردم را از شرايط عصر غيبت مطلع ساخته  احوال شيعيان در زمان غيبت آگاه بودند

مي  مرو با اينكه كه مردم در اين شرايط به مجتهدهاي عـصر خـود  بـا،كننـد اجعـه مـي دانستند

و ايـن نـشان نسبت به ردع اين بناي آينده سكوت اختيار كـرده،وجود اين و انـد دهنـده امـضا

و از ايـن جهـت فرقـي بـين سـيره متـصل بـه زمـان رضايت شارع نسبت به آن سـيره  هاسـت

و جديد نيستو سيره)ع(معصوم .)130-129صصق،1382امام خميني،(هاي غير متصل

 نگارندهاين بيانات به صورت ضبط شده دراختيار( با نگارنده3/2/1386بيانات آيه اهللا سيد موسي شبيري زنجاني در تاريخ.1

).دباش مي
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ميك چنان به شرطي سيرهه مالحظه مي شود طبق نظر امام خميني باشـند كـه هاي نو حجت

و دست كم امام معصوم وجود ارتكاز)ع(ارتكاز عقاليي آن در زمان معصوم  وجود داشته باشد

كه طبق نظر دوم  به اطالع مردم رسانده باشد، در حالي  حتي اين ارتكـاز،عقاليي آينده مردم را

.هم الزم نيست

 وارد بر نظريه برگزيدهانتقاداتبررسي)ج
 دليل نقض غرض)1

كه مستدل براي مدعاي خود بيان كرده: اشكال اول بـه, اسـت» دليل نقض غـرض«, دليلي

كه اگر امام  از هاي جديد موضـع درباره سيره)ع(اين صورت گيـري نكنـد بـا غـرض خداونـد

و امامت ائمه  و نزول قرآن نتيجـه ايـن. هدايت مردم در تنافي خواهد بودو)ع(ارسال پيامبران

كه بر او واجب است درباره اين قبيل سيره  و از عـدم اظهـار است هاي عقاليي اظهار نظر كنـد

مي)ع(ائمه كميـت, زيرا دليل نقض غرض«اين استدالل ناتمام است؛. شود رضايت آنها كشف

ا،كند خاص از ابالغ را بيان نمييو مقدار  را بلكه حد كه خداوند بايد آنچه ين برهان آن است

چه مقدار است از برهان خارج. در هدايت مردم مؤثر است بيان كند  به و اما آن چيزها چيست

و سنت بيان شده همان مقداري باشد كـه بـراي هـدايت مـردم الزم. است شايد آنچه در كتاب

و ايقاعات متداول  كه خداوند در همه عقود و الزم نيست و است در ميان مـردم دخالـت كنـد

به عقول خودشـان واگـذار كـرده،نظر بدهد   بلكه ممكن است بسياري از امور زندگي مردم را

.)210ـ 209، صص 1374،كامالن(»باشد

:اين اشكال از چند جهت مخدوش است: نقد اشكال اول

فـ1 و به طور كامل سست گشته ،ريـزد رو مـيـ با اين بيان پايه استدالل به هر نوع تقريري

و خواه غير عبادي-زيرا هر عملي انجام گرفته باشد، طبـق)ع(كه در حضور امام- خواه عبادي

به عقول مـردم واگـذار كـرده بـه خـاطر  كه خداوند نظر فوق هم ممكن است از مواردي باشد

ب،اينكه آنچه براي هدايت مردم نياز است قبالً بيان شده است  به اين خاطر در رابـر لذا حضرت

كه آن را در حيطه وظايف خود نديده آن سكوت اختيار كرده  پس سـكوت حـضرت. است اند

).اشكال نقضي(كند در هيچ شكل از اشكال تقرير، داللت بر امضاي او نمي

مي2 به درسـتي)ع(كه از وظائف معصومرا رسد اشكال كننده مفهوم هدايتـ به نظر است

و نيز اصول فقه اثبات شده است طبق نظـر عدليـهكه زيرا چنان. درك نكرده باشد  در علم كالم

و معتزله( و مفسده در ذات همه افعال وجود دارد قبل از اينكه احكام خمـسه) اماميه مصلحت

به آن  و معيـشتي الهي و غيـر عبـادي و در اين حكم فرقي ميـان احكـام عبـادي ها تعلق بگيرد

و مفاس. ها نيست انسان به دليل اشراف نداشـتن انـسان بـه اما تشخيص مصالح د در همه افعال
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و مفـسده را تمام ابعاد كائنات براي او ناممكن است مگـر در مـواردي كـه عقـل مـصلحت اي

 در ساير مـوارد همـه مكلفـين نيازمنـد هـدايت،بنابراين در غير از احكام عقلي. تشخيص دهد 

و نواهي خود، انسان ت ها از اعم شارع هستند تا با اوامر و ها افعالنال داراي مفسده دوري جسته

و رفتـار. داراي مصلحت را بجاي آورند  به عبارت ديگر در نزد متكلمـين اماميـه تمـام اعمـال

به گونه انسان در ها بايد و شارع آن را تاييد نموده باشد تـا هـيچ كـس به شرع منتسب شده اي

و ضاللت نيفتد  ق سيره. گمراهي مي هاي نوپيدا هم از اين و مكلفين بايد بدانند موضع بيل باشند

و آيا عمل كردن طبق اين بناها مورد رضايت شـرع  به اين بناهاي مستحدثه چيست شرع نسبت

 است يا خير؟

مقـدار, جالب اينجاست كه ايشان تنها با يك ادعا بدون اينكه دليلي بـر آن ارائـه دهنـد-3

و رفع حيرت مردم مـي كاف!) با تعبير شايد(احكام موجود در شرع را  حـال. داننـدي در هدايت

به مجتهد«د در مورد سيره عقالييكربايد از ايشان سؤال  كه بـه نظـر مبتكـر ايـن» رجوع مقلد

و،استديد هاي نوپ نظريه از سيره  آيا نبايد مكلفين موضع شارع نـسبت بـه ايـن بنـا را بداننـد

آيكه مفسده چنان كه مردم عصر غيبـت اي در اين بناي مستحدث باشد ا وظيفه شارع اين نيست

 را از آن باز دارد؟

ممكـن اسـت«: كننـد ايشان در انتهاي اين اشكال باز هم ادعاي بدون دليل را ذكـر مـي-4

به عقول خودشـان واگـذار كـرده باشـد  بايـد از ايـشان.»بسياري از امور زندگي مردم را شارع

و مدرك اين واگذاري چيست؟  پرسيد دليل

و اعالم)2  احكام توسط شارع تماميتبيين

كه ائمه بسيارروايات: اشكال دوم ما: فرمايندمي)ع(به اين مضمون وارد شده است در نزد

اهللا)ع(كتاب علي(كتابي است   حكـم،كـه در آن كتـاب)و خط آن امـام)ص(به امالي رسول

د. همه نيازهاي مردم بيان شده است حتي ارش خدشه  همـه احكـام الهـي،ر آن كتـاب بنابراين

و از نرسيدن آن به ما نمي وجود دارد در)ع(توان كشف رضايت معـصوم ها هـاي سـيره بـاره را

و نقض غرض نكرده اسـت.دكرمستحدث  : پيـشين(زيرا شارع احكام را در آن كتاب بيان نموده

210(.

 در اين نيست كه آيا زيرا سخن.بي پايه بودن اين اشكال هم آشكار است: نقد اشكال دوم

و ائمه بـه اسـت بلكـه كـالم در لـزوم بيـان احكـام،بيان شده است)ع(احكام شرعي بر پيامبر

كه مخاطبين اين احكام هستند  را. مكلفين به احكام شرعي، ايـشان بديهي است علم امام نسبت

به مردم بي نياز نمي . بودپس عدم بيان نقض غرض خواهد. كند از وظيفه ابالغ احكام
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 عدم لزوم پاسخگويي امام)3

آن: اشكال سوم به سؤال سائل)ع(ها عدم وظيفه امام رواياتي هست كه مفاد در پاسخگويي

مي  مي است؛ اگر امام مايل بود پاسخ و اگر نخواست سكوت در. كند دهد اگر جواب بـه سـؤال

مي،زمان حضور واجب نيست  ت كـه او بايـد در مـورد دانـس)ع(توان آن را وظيفه امام چگونه

و از عدم اظهـار نظـر او كـشف سيره و مستحدث بعد از عصر خود اظهار نظر كند هاي جديد

هايي از روايات را براي تقويت مدعاي خود بيان كننده در ادامه نمونه اشكال. رضايت بتوان كرد 

:)312و 210، صص 1363,كليني(كند مي

ميس)ع(محمد بن وشاء از امام رضا« از:كنند از جمله اينكه ؤاالتي به پرسـش آيا ما مكلف
مي, آري: فرمايندمي)ع(شما هستيم؟ امام  به ما پاسخ دهيد؟ امام: پرسد او كه )ع(آيا بر شماست

و اگـر نخواسـتيم اختيار با ماست؛ اگر تمايل داشته باشيم پاسخ مـي.نه،دهند جواب مي دهـيم
را مگر نشنيد،دهيم پاسخ نمي  ما:ي قول خداوند عزوجل به حساب خواهي, اين است بخشش

.»ببخش يا نگهدار
و از لحـاظ سـندي: نقد اشكال كه در اين باب وارد شده نسبتاً زيـاد اسـت گرچه رواياتي

زيـرا. كنـد اما از لحاظ متني داللتي بـر مـدعا نمـي،برخي از آنها از اعتبار الزم برخوردار است 

ا  و معنا كـرده برخي روايات ديگر )ع(در حـديثي از امـام رضـا. انـد ين دسته روايات را تفسير

مي)ع(ايشان علت جواب ندادن امام كه سؤال كننده را در اين ها گاه در صدد فهم احكـام دانند

و اطاعت از آن  آن،ا نيستند الهي از. اسـت ها تبعيـت از هـواي نفـس خـود بلكه هدف برخـي

را  در بر اين معنا حمل كرده نويسندگان اين روايات و كه امام مكلف نيست در هـر سـاعت اند

و پاسخگو باشد  به روشنگري پرداخته  بلكه ممكن است با تعيين نهادهايي ايـن مهـم،هر مكان

و،يا بخشي از آن را بر عهده ديگران نهد و شأن خود در حراسـت از ديـن  بدون اينكه از عهد

.)177ص، پيشين، يدوستعل( حدود الهي دست برداشته باشد

 ائمه به علم غيب در بيان احكاميعدم اتكا)4

و آگاهي غيبي: اشكال چهارم به خاطر علم شـان بـه در مقدمه استدالل آمده است كه ائمه

به عصرهاي بعـد، جلـوي انحرافـات آينـده را بگيرنـد  . آينده وظيفه دارند با بيان احكام مربوط

كه بر اين مقدمه وا كه روش عملي امـام اشكالي عمـل كـردن طبـق علـم)ع(رد شده اين است

به علم غيب مي نه اتكا و ص حسيني حائري(باشد عادي خود .)128، پيشين،

و تكيـه: نقد اشكال كه بناي شرع در بيان احكـام بـر توجـه نكـردن بـه آينـده ادعاي فوق

و اين در حال  كه پايه بـسياري از نكردن به علم غيب است دليلي بر آن اقامه نشده است ي است

و رفـع استدالل و اصولي در بسياري از فروعات فقهي لزوم بيان احكام توسط شارع هاي فقهي
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 از جمله ريشه استدالل به حجيت تقريـر يـا قـبح تـأخير بيـان از وقـت؛تحير از مكلفين است

به همين نكته است،حاجت . توجه

و ويژگي)ج  هاي نظريه برگزيده امتيازات
در1 و مـستمر كه به طور گـسترده نه تنها مشروعيت بناهاي موجود عقاليي ـ با اين نظريه

به كار گرفته شده مي.اند عمل كه قانون بلكه حتي نظام،شود اثبات گذار بـر مبنـاي هاي حقوقي

و مورد قبول همه عقال طراحي  و يـا در حـدكرمالحظات عقلي ده ولي هنوز تـصويب نـشده

در،شود ثابت مي در آينده رواج نيافته نيز مشروعيت آنها سيره عقاليي   مشروط بر اينكه بـدانيم

به صورت سيره عقاليي در خواهد آمد زمانآن . اين رويه

و نبايـدهاي عقاليـي2  بلكـه، اسـت)احكـام تكليفـي(ـ اين نظريه نه تنها مبنايي براي بايد

كه در زندگي روزانه عقال و يـا مبنايي بر احكام وضعي است به صورت سيره مـستمر درآمـده

.درخواهد آمد

نه تنها راه حلي براي موضوع مورد بحث باشد بلكه عـالوه بديهي است اين نظريه مي تواند

كه راه بر آن  تديدگشاي بسياري از مسائل نوپ توانايي آن را دارد و ييدي ديگر در جهـتأ باشد

ح  و توانايي آن در و تطبيق آن با نيازهاي اجتمـاعي در اثبات پويايي فقه شيعه ل مشكالت روز

و زمان مي .باشد هر مكان

منبـع(عرف به عنوان منبع مستقل جهت كشف مقدمات حكـم شـرعي) سومگفتار
)ابزاري

به گونهو ابزاري كارايي آلي اي كه برخي بر اين عرف در شريعت مورد اتفاق همگان است

ال وقي اسالم كمتر از نقش آن در نظام حقوقي كشورهاي كامنباورند نقش عرف در نظام حق

و ديگران،ص( نيست ص 1370فايي مي.)455، و متون ديني به خوبي به روايت توان با مراجعه

ويدريافت كه شارع در بيان احكام خود روش به همان اصول و  خاص را برنگزيده است

و رايج اجتماعي پايبند است و درك احكام،بنابراين.قواعد حاكم  براي فهم نظام حقوقي اسالم

و درك عرفي را محور فهمو دستورات الهي الزم است از روش هاي عرفي بهره كامل گرفته

و. متون ديني قرار دهيم كه مرجعيت عرف مورد قبول همه فقيهان از جمله مواردي

و عبا،انديشمندان ديني است به عرف در تفسير الفاظ و روايات مراجعه رات موجود در آيات

به آيه شريفه زير استناد جسته. است)ع(صادر شده از معصوم :اند در تأييد اين مطلب برخي

صق1378، تبريزي( به عنوان)4:سوره ابراهيم(»و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه ليبين لهم«.)467،

پا نمونه چنان و به عنوان مطهر آب  براي،ك كننده شناخته شده باشدكه در دليل شرعي
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و يا براي تشخيص مفهوم آب به عنوان موضوع اين حكم چاره اي جز مراجعه به عرف نيست

و معيار» اال عن طيب نفسهمسلم اليحل مال امرء«تشخيص مفهوم مال در دليل  عرف مالك

.است

بـه عنـوان. تطبيق موضوعات احكام بر مصاديق آن اسـت،يكي ديگر از كاركردهاي عرف

را» اوفوا بالعقود«نمونه براي تعيين مصاديق عقد در آيه شريفه  و آن به عرف مراجعه كـرد بايد

به عرف مشروط به اين اسـت كـه موضـوع از مخترعـات. مالك قضاوت قرار داد  البته مراجعه

كه در اين صورت داوري آن با شارع است  كـ از ديگر صحنه. شرعي همچون نماز نباشد ه هايي

و موضوع زدايي در حوزه احكام شـرعي اسـت . عرف در آن حضور جدي دارد موضوع سازي

و آالت جديد ممكن است مصداقي عرفي بـراي قاعـده شـرعي به عنوان نمونه حيازت با ابزار

به بخشي. باشد» من حاز فقد ملك« به زمين تنها محدود به مالكيت شخص نسبت لزوم احترام

در از زمين مي  كه و يـا اشـخاص ديگـر،بنـابراين. حدود احتياجات عرفـي اسـت شود  دولـت

توانند در زير منزل مسكوني شهروندان مترو احداث نمايند بدون اينكه نيازمند كسب اجـازه مي

ص 1379,خميني(ها باشند از مالكين آن زمين ،588(.

 نتيجه
و اهميت و بـه تعبيـ در پاسخ به اين پرسش كه جايگاه در شـرع ري عـرف عـام بناي عقال

و  مي مقدس چگونه است و كـشف مقـصود، در ديـد در مسائل حقـوقي نوپ تواند تا چه اندازه

 را بـراي عـرف نقش اساسي در استنباط احكام شـرعي توان چند، مي باشدمؤثررعاشمطلوب

و يـاماستنباط احكـا) منبع پيرو(يا منبع غيرمستقل) منبع پايه(مستقلبه عنوان منبع:دكرتصوير

ا مقدماتيبه عنوان ابزاري كه بنـاي عقـال.)منبع ابزاري( شرعي حكامجهت كشف در صورتي

و بر خالف فقـه اهـل  كه مطابق فقه شيعه به عنوان منبع پايه مطرح باشد اين نتيجه حاصل شد

و اعتباري داشته باشد سنت، نمي  و به عنوان منبع پيرو، ولي عرف عام. تواند آن حجيت اعتبـار

به امضاي شارع استشحجيت هاي عقلي امضا يـا رد شـدهكه براين اساس، حكم سيره وابسته

به حجيت سيره. مشخص خواهد بود)ع(در زمان معصومين   كه در زمان ديدهاي نوپ اما نسبت

سه)ع(معصومين مي مختلف ديدگاهوجود نداشته نظر مـشهور: شود در بين فقيهان شيعه ديده

يكي كفايت. است)ع(سيره به زمان معصوم لزوم اتصال بر  اتـصال مـالك سـيره بـه نظر ديگر

و ديگري)ع(زمان معصوم  )ع(عدم لـزوم اتـصال سـيره يـا مـالك آن بـه زمـان معـصوم است

و سـيره برگزيده براي اثبات نظريه). نظريه برگزيده اين نوشتار(است به داليـل حجيـت تقريـر

به زمان معصوم آنستاشده استناد)ع(متصل قريرهـاي آينـده هـمتشـامل بـا ايـن بيـان كـه

كه. شود مي  كـه بـود يكي از مقدمات استدالل به حجيـت تقريـر ايـن توضيح مطلب اين است
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و در همين راستا الزم اسـت نـسبت بـه)ع(وظيفه معصوم و تكاليف مكلفين است بيان احكام

و رفتار مردم موضع بگيردأ وأ بـه ايـن سكوت امام نـسبت،بنابراين. عمال عمـال دليـل تقريـر

ميأامضاي آن  و تعلـق ائمـه.باشد عمال  اين دليل به ويژه با توجه بـه جـاودانگي ديـن اسـالم

به زمان حيـات آنهـا نـدارد،معصومين عليهم السالم به همه زمانها  بلكـه خداونـد، اختصاصي

و تكليف را بر دوش پيامبر و تعالي اين وظيفه  قـرار داده اسـت كـه)ع(و امامـان)ص(تبارك

و چنان به تمام عصرهاي بعد از خود موضع بگيرند هـاي آينـده مـردمكه عمل يـا سـيره نسبت

آن  و بيان نمايندبه شيوه بايد نباشدانمورد رضايت در غير اين صورت سكوت. اي آن را اعالم

آنيها دليلو عدم ردع آن و رضايت .هاست بر امضا

آن،برگزيدهيكي از فوايد مهم نظريه هـاي جهت اثبات مشروعيت بـسياري از نظـام كاربرد

 اسـت كـه پـرداختن بـه آن مجـالي واسـع فكريمالكيت همچون نظام حقوق ديدحقوقي نوپ 

و مي به عنوان يكي از مبـاني مـشروعيت نظـامنطلبد گارنده در نظر دارد در مقاله بعدي آن را

به تفصيل مورد بررسي قرار . دهدحقوق مالكيت فكري
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، چـاپ دوم، از قـسم دوم2ج, تقرير درس شهيدمحمد باقر صدر,مباحث االصول،)ق 1425(,سيد كاظم، حسيني حائري.7

. انتشارات بشيرقم،

،چاپ دوم, اصول فقه مقارن,)م1979(، سيد محمد تقي،حكيم.8 .انتشارات مؤسسه آل البيت ،قم

اهللا,]امام[خميني.9 ج)1379(،روح و نشر آثار امام خميني2، تحرير الوسيله، .نشر عروج.، مؤسسه تنظيم
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. تهرانچاپ سنگي،, ضوابط االصول،)ق1371( محمد شريف بن حسن آملى،,شريف العلماء. 10

با. 11  مجمع علمى،قم،چاپ اول،4ج محمود هاشمى، از سيد، تقرير بحوث في علم االصول،)ق1405(قر،صدر، محمد

.شهيد صدر

جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات، چاپ اول، قم،8ج, تفسير الميزان،)1412(, سيد محمد حسين،طباطبايي. 12

.اسالمي

و انتشارات دارالچاپ ششم، كويت،, يع االسالمي فيما النص فيهمصادر التشر،)ق1414(,خالف, عبدالوهاب. 13 قلم للنشر

.التوزيع

.انتشارات سيدالشهداء، چاپ اول، قم،2ج, في شرح الكفايهنهاية الدراية،)1374(, محمد حسين،غروي اصفهاني. 14

،چاپ،8 جلد،)مفاتيح الغيب(تفسير كبير،)ق1413(محمد بن عمر، فخر رازي،. 15 نشر مكتب االعالم قم، چهارم

.االسالمي

جامعه مدرسين چاپ اول، قم،,تقرير درس آيه اهللا خويي, محاضرات في اصول الفقه،)ق1419(, محمد اسحاق،فياض. 16

.حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي

جامعه، چاپ اول، قم،3ج,ينيتقرير درس محمد حسين نائ,، فوائد االصول)ق1404(, محمد علي،كاظمي خراساني. 17

.مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي

الصولاال،)1363(, محمد بن يعقوب،كليني. 18 .، چاپ پنجم، تهران، دارالكتب االسالميه1ج, كافيمن

ج اصول الفقه،)1381(محمدرضا،، مظفر. 19 .ارات اسالميجامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتش، چاپ اول،3،


