
  
 نقش عرف در فقه ابن ادریس

 
 3ی فخلعمحمدتقی 2افشان، دُری قبولی محمدتق1،انی بخردوشیدار

 )30/1/95: یی نهارشی پذخی تار- 10/9/92: مقالهافتی درخیتار(

 
 چکیده

 تفکر هر فقیهی در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته و در شیوه
تحوالت و پیشرفت فقه، نتیجه همین تأثیر و تأثرها . های وی اثرگذار است استنباط

زیسته و تالش وی ای که در آن میادریس از زمان خود، شناخت جامعهدرک ابن. است
برطرف کردن مشکالت و بیان احکامِ متأثر از آن، سبب شد تا وی به عنوان فقیهی با 
شهامت بکوشد تا فضای رکود و سکونِ حاکم بر فقه عصر خود را شکسته و با توصیف 

ها، ضمن اعتراض به آرای گذشتگان، این دوران به دوران نازاییِ عقول و واماندگیِ ذهن
از نظر . گذاری کندمکان را در تحول فقهی بازنماید و فقهی نوین را پایهنقش زمان و 

ابن ادریس، عرف عبارت است از عمل یا گفتاری که به صورت پیوسته در میان مردم 
وی معتقد است که عرف به واسطه داشتن دو منشأ متفاوت، دو کارکرد . رایج است

حکم است و کارکرد ابزاری که دار کشف  کارکرد استقاللی که عهده: مختلف دارد
 . رساند وظیفه تعیین موضوعات و مصادیق احکام و تبیین معانی الفاظ را به انجام می

 
 ابن ادریس، عرف، فقه :ها کلید واژه
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 طرح مسأله. 1
هرچند از دیدگاه اسالم، وحی به عنوان منبع اصلی تمام احکام و قوانین فقهی محسوب 

ص خداوند است؛ اما عرف به عنوان یک منبع متحرک فقه، شود و قانونگذاری مخصومی
گاه به صورت یک عامل مستقل و تشخیص دهنده حکم و گاه به صورت یک منبع 

 نشان های فقهای پیشینبا کتمطالعه. ]24[گیرد تفسیری مورد استفاده قرار می
منابع سایر ار  در کن، گرچه آن رادانسته را یکی از منابع فقه میعرفهمگی، که دهد  می

 .اندهچهارگانه ذکر نکرد
 
  پژوهشمات نظریمقدّ. 2
 رهیافت آگاهی به عرف در اجتهاد ابن ادریس. 1. 2

های مختلف، معانی متفاوتی داشته است و به همین دلیل برخی از فقهای اجتهاد در دوران
، 23؛ 419؛ 2، ج19؛ 170ص ،2، ج2[اند صدر اول با اجتهاد مخالفت و آن را باطل دانسته

 مصداق بارز آن "قیاس"اجتهاد مذموم مترادف با رأی و نظر شخصی بوده، . ]636، ص2ج
توان شیعه را اهل   تغییر کرد که بر اساس آن می"اجتهاد"است؛ اما به تدریج معنای واژه 

ترین متنی که در آثار دانشمندان شیعی به این تغییر قدیمی .]42ـ39، ص15 [اجتهاد نامید
 ]. 28[  کرده، عبارتِ محقق حلی در بیان حقیقت اجتهاد استاشاره

برخی از فقها با توجه به تعریف اجتهاد که بر اساس آن، فقیه با استفاده از دانش 
متداول و ) ع(اجتهاد در زمان ائمه: تواند حکمی فقهی را به دست آورد، معتقدندخود می

) ع(ریس با نقل روایتی از امام صادق ابن اد. ]8[ در زمان محدثان نیز وجود داشته است
از آن . »انّما علینا ان نلقی الیکم االصول و علیکم التفریع«: به این معنا اشاره کرده است

 "استنباط احکام از قواعد کلی" و "بازگرداندن فروع به اصول"جا که اجتهاد به معنای 
البته ]. 575، ص3ج، 2[پذیرد هیچ بار معنایی منفی ندارد، ابن ادریس آن را می

اشاره کرده و آن را در کنار ) اجتهاد رأی(ادریس در مواردی به معنای مذموم اجتهاد  ابن
 ].170، ص2، ج2[ قیاس و استحسان باطل دانسته است

، شرایطی را برای قاضی "شرایط قاضی"شاهد بر این مدعا آن است که وی در بحث 
وی مدعی است قاضی باید به کتاب، . دکند که حکایت از پذیرش اجتهاد داربیان می

العالم بزمانه ال تهجم علیه اللوابس (ها و عرف عالم باشد سنت، اجماع و اختالف لهجه
الع بر عام و خاص، ناسخ و منسوخ و مانند این"علم به کتاب"؛ سپس ].)26[ ها  را به اطّ
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، 2[ معنا کرده است را به آگاهی از اخبار متواتر و آحاد "علم به سنت"تفسیر کرده و 
 را "علم"ابن ادریس هر چند واژه اجتهاد را در آثار خود به کار نبرده، اما ]. 154، ص2ج

 . کند که بر اجتهاد قابل انطباق استای تفسیر میبه گونه
: کند یادریس به صراحت طریق صحیح در اجتهاد و فقاهت را چنین بیان م ابن

ت متواتر و اجماع استطریق صحیح نزد من عمل به کتاب خد« و هرگاه این سه . ا، سنّ
 بدان اعتماد کنند، تمسّک یتوانند در مسائل شرع یدلیل نبود، آن چه را که محقّقان م

بنابراین، ابن ادریس اجتهاد را مساوی ]. 46، ص1، ج2[» به دلیل عقلی و حکم آن است
داند که گاه کارگشا مییابی به احکام را آنگیرد و شیوه اجتهادی در دستبا عقل می

جا که فقه با زندگی روزمره مردم و حقوق و  از آن. دالیل دیگر در آن مورد ساکت باشند
تکالیف آنان مرتبط است؛ عرف در استنباط احکام فقهی آنان نقش بسزایی دارد و حتی 

بنابراین، فقیه در کنار مباحث . اندآگاهی نسبت به آن را از شرایط اجتهاد برشمرده
 . های عقلی، همواره باید عرف را مد نظر قرار داده و بر اساس آنها حکم دهدعلمی و دقت

 
  شناسی عرفمفهوم. 2. 2

های مختلفی را برای حجیت آن بیان  اغلب علما بر حجیت عرف اذعان دارند، اما راه
 زیرا عرف و سیره عقال برخاسته از ؛ برخی قائل به حجیت ذاتی آن هستند:اند کرده

 را برای  عدم ردعدانسته،امضا مند نیازرا حجت بودن عرف   برخی؛]18[فطرت است
آن ثابت عرف  در صورتی که منع و ردع از ؛ برخی معتقدند]21[دانند کافی می حجیت

: دالیلی که بر حجیت عرف اقامه شده عبارت است از]. 30[، عرف حجت استنشده باشد
 ]. 27، 10[سیره عقال و سیره شارع 

 
 عرف در لغت. 1. 2 .2

، عبارت از چیزی است که نفس آدمی آن را نیکو شناسد و به آن خو "نُکر"عرف ضد 
همچنین عرف، عادت جاری در بین مردم است، اما عادت جاری ]. 4[گیرد و آرامش یابد

 ].20[گویندنزد افراد خاص را عرف نمی
 
 عرف در اصطالح. 2. 2. 2

آنچه نفوس از نظر عقل "صطالح فقهی عبارت است از برخی بر این باورند که عرف در ا
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رسد این تعریف ؛ اما به نظر می]20["کندیابند و وجدان آن را قبول میبه آن استقرار می
 در تعریف عرف از دو "شهادت عقل و وجدان سالم"کامل و همه جانبه نباشد، زیرا آوردن 

بد و چیزی که عقل یا وجدان سالم یا تغییر می و مکانعرف در زمان: جهت نادرست است
 "صحیح و فاسد"بدان شهادت دهند، قابل تغییر نخواهد بود؛ همچنین عرف به دو قسم 

 ].6[شودشود، ولی چیزی که وجدان سلیم بر آن شهادت دهد، فاسد نمیتقسیم می
آن چه عادت مردم در خرید و فروش، اجاره ": توان عرف را عبارت دانست ازپس می

تواند کالم خود را با اعتماد بر آن، مطلق  معامالت بر آن قرار گرفته و متکلم میو سایر
کنند، از افعال یا آن چه که مردم به آن عادت دارند و بر آن سیر می"؛ ]31["بیاورد

های جمیل جاری در سنن و سیره"؛ ]189، ص11 ["ها شیوع دارداقوالی که بین آن
شناسند، به خالف آن اعمال نادر و غیرمرسومی که  میها راجامعه که عقالی جامعه آن
 ].17["کندعقل اجتماعی انکارش می

امارات "، "طرق عقالئیه"، "بنای عقال"امام خمینی گاه از عرف عام با واژگانی مانند 
امارات عقالئیه آن «: نویسدبرد و در تعریف آن می نام می"سیره عقال"، "عقالئیه

 امور مربوط خویش به ها و همهگیری در دادوستدها، تصمیمچیزهایی هستند که عقال
ها ردع و منع کند، نظام ای که اگر شارع از عمل به آنکنند به گونهها عمل میآن

 ]. 7[»شود حیات اجتماعی متوقف میپاشد و چرخهجامعه از هم می
ز دیده استفاده از چنین تعبیرهایی برای عرف، در عبارت سایر علمای شیعی نی

بنای عقال عبارت است از استمرار عمل و روش عمومی توده عقال در «: شود می
های اجتماعی بدون توجه به کیش و آیین گوها، دادوستدها و سایر وابستگی و گفت
 ].34؛ 21؛ 210، ص15[»ها ملت

 
 رابطه عرف با احکام شرعی. 3. 2

باشد که به نوعی رابطه ه میرابطه عرف با احکام شرعی از مباحث دقیق و جدی در فق
این که چه میزان عرف در استنباط احکام مؤثر . کندفقه را با زمان و مکان نیز مشخص می

گاهی اوقات در شرع، «: آیت هللا سبحانی مدعی است. است، میان فقها اختالف نظر است
در . مفاهیمی وجود دارند که موضوع برای احکام است؛ لکن برخی مصادیق آن مجمل است

، 11[ کنیم این مواقع برای فهم این که آیا از مصادیق است یا خیر؟ به عرف رجوع می
 ].83، 3، ج2[ »، مانند تعیین مصداق سگ شکاری تعلیم دیده با عرف]193ص
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ای نکرده است، آن چه را شارع، مقدّر به اندازه«:  آمده است"تسهیل المسالک"در 
 ].12[ »حاکم در آن، عرف خواهد بود

 آن چه که از ـ1«: نویسدبندی عرف پرداخته، می به دسته" اصول العامه" صاحب
. حکم شارع استکشاف شود، ولی نصی در آن وجود نداشته باشد، مانند عقد فضولی

. باز گردد و از سوی او تأیید شده باشد) ع(الزمه این عرف آن است که به زمان معصوم 
). زمین برای تیمم( عرف کرده است، مثل صعید چه که شارع فهم آن را منوط به  آنـ2
عرف در مورد اول، مناط حکم نیست، ...  مراد متکلمان از کالمشان، حتی مراد شارع ـ3

بلکه این تأیید شارع است که مناط قرار گرفته است؛ اما در دو مورد دیگر، از آن جهت 
ای کالم باشد، پس شود تا صغرکه خود مناطی برای حکم نیست، بلکه نهایت باعث می

 ].6[»گیرداصل نیست و در عرض سایر اصول قرار نمی
تواند به تنهایی شود عرف، نمیمالحظه می«: گویدعالمه مغنیه در این باره می

مصدری از مصادر تشریع قرار گیرد، مگر در صورت تأیید و تقریر شارع که در این 
تواند موضوعاتی را که  اما عرف می.صورت، دیگر عرف مبنا نیست، بلکه تقریر شارع است
الضرر و ال "مثالً شارع گفته است . حقیقت خاصی در شرع نداشته باشد، تشخیص دهد

به تعبیر اصولیان در شبهات حکمیه به عرف ... ، تشخیص ضرر با عرف است "ضرار
هرچند مراد نویسنده این است که عرف ]. 31[»کنیم، نه در شبهات موضوعیهرجوع می

گاه در مقام کبری قرار نخواهد گرفت؛ واند صغرای قیاس را تشکیل دهد، ولی هیچتمی
رسد، زیرا در شبهات حکمیه مانند شک در حرمت یا اما ادعای وی صحیح به نظر نمی

جو در حلیت، عرف قادر به تشخیص نیست؛ بر خالف شبهات موضوعیه مانند این که آب
 . حکم حرمت خمر آن است

 :پیوند آن با قانون و شریعت، سه گزینه وجود دارددرباره عرف و 
 " الهیاراده"در این مورد، عرف همسان با . عرف مصدر قانون و منبع شریعت است: یک

بر اساس این نظریه، آن چه مورد رضایت عامّه بود و صدق عرف بر آن، . منبع قانون است
 .رار گرفت، باید ترک شودقطعی باشد، باید مورد عمل قرار گیرد و اگر مورد اعراض ق

بر این اساس، عرف همانند قرآن، سنت، . عرف سند و دلیل کشف شریعت است: دو
 الهی جعل و تشریع شده اجماع و عقل، سندی است کاشف از شریعت و آنچه با اراده

های عقال و خرسندی یا ناخرسندی مردم به عنوان این اندیشه به عرف و تأسیس. است
داند برای رساندن فقیه به بایدها و کند، اما عرف را مسیری میه نمیمنبع قانون نگا
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در این صورت، عرف جدای از سایر دالیل، یکی از مدارک اجتهاد به ). شریعت(نبایدها 
 .رودشمار می

مفاهیم به کار رفته در ادله را تفسیر و . عرف ابزاری است در خدمت ادله احکام: سه
گاه به صورت مستقل، مدرک حکم و کشف ند؛ اما هیچکها داوری میدر مورد آن

 ].135، ص22[گیرد شریعت قرار نمی
 

 عرف و تأثیر آن بر فقیه. 4. 2
های خود آن را ای است که فقهای شیعی از دیرباز با آن آشنا بوده و در کتابعرف پدیده

، ]352، ص1، ج23 [، تعارف]33[اهل بلد، عادتِ قوم : هایی از قبیلبه کار بسته و با واژه
 . انداز آن یاد کرده] 32[و عرف ] 3[عاده الناس، عاده البلد 

ای گروهی تأثیر زمان و مکان و عرف در زندگی انسان را امری روشن دانسته به گونه
توان ها و عملکردهای او نقش انکارناپذیری دارد و کمتر فقیهی را میگیریکه در تصمیم

ایشان تغییر حکم را با تغییر عرف و .  تأثیر نداشته باشدیافت که در آرای فقهی وی
ر العادات ("العاده" فقهی عادت جایز دانسته، آن را با عنوان قاعده )  تغیر االحکام بتغیّ

 ]. 13[اندمطرح کرده
 فقها را با یکدیگر ی فتواهایاگر کس«: گویدیکی از دانشمندان معاصر در این باره می

 توجه کند، یها در مسائل زندگ به احوال شخصیه و طرز تفکر آنمقایسه کند و ضمناً
 خارج در ی او از دنیای یک فقیه و اطالعات خارجیبیند که چگونه سوابق ذهن  یم

 ی عجم بویدهد و فتوا  ی عرب می عرب بوی که فتوایفتواهایش تأثیر داشته، به طور
 ]. 29[»ی شهری بوی شهریدهد و فتوا ی می دهاتی بوی دهاتیعجم؛ فتوا

خطری که باید هنگام «: نویسددر برابر، برخی عرفی شدن فقیه را خطر اعالم کرده، می
اجتهاد از آن پرهیز کرد، دخالت دادن شخصیت و روح مجتهد در کشف و استخراج نظام 
و احکام شرعی است و این که با ذهنیات خود، به سراغ نصوص برود؛ زیرا باعث افراط و 

وی برای این خطر چهار علت ذکر کرده است که عبارتند از؛ توجیه . »شودتفریط می
واقع و رویدادهای خارجی، گنجاندن نص در چارچوب خاص، پیراستن دلیل شرعی از 

 ].16[گیری خاص در برابر نص اوضاع و احوال و شرایط آن و سرانجام، موضع
کند، مواردی است که با البته باید توجه داشت آن چه بر اثر زمان و مکان تغییر می

 را مربوط به خود انسان معرفی زمان و مکان ارتباط داشته، خداوند منشأ این تغییر
وْمٍ حَتَّ«: کند می رُ ما بِقَ هَ ال یُغَیِّ نْفُسِهِمیإِنَّ اللَّ وا ما بِأَ رُ ؛ اما آن چه مربوط ]11رعد، [»  یُغَیِّ
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هِ تَبْدیالً «: رنده آنکند، مگر توسط آوبه خدا و احکام است، تغییر نمی تِ اللَّ جِدَ لِسُنَّ نْ تَ لَ فَ
ویالً حْ هِ تَ تِ اللَّ جِدَ لِسُنَّ نْ تَ  ]. 43فاطر، [» وَ لَ

 
 جایگاه عرف در فقه ابن ادریس. 3
 شناسی عرف در فقه ابن ادریسمفهوم. 1. 3

عرف شرع، عرف : ابن ادریس در موارد زیادی به عرف تمسک کرده و با تعابیری همچون
ریعت، عرف معهود، عاده االمثال، عرف و عادت، عرف لغت، طریقه العرف و العاده، ش

عرف استعمال، عرف لغت، عادت القوم، عرف القوم و عرف زمان از آن یاد کرده است که 
 .عرف شرع، عرف عادت و عرف لغت: ها به سه چیز استبازگشت آن

داند، اما صر در چهار تا میایشان هرچند در مواردی به صورت صریح، دالیل را منح
در : اندبرخی ادعا کرده. آوردای است که عرف را نیز از ادله به شمار میوی به گونه

صورتی که خوک، ظرفی را نجس کند، باید آن را سه بار غسل کرد، همانند ظرفی که 
، 19[ سگ آن را نجس کرده است؛ زیرا در عرف لغت، به خوک، سگ اطالق شده است

هیچ یک از اهل لغت، چنین «: گویدابن ادریس در رد این سخن می]. 186، ص1ج
اند و ادعای آنان ادعای بدون دلیل است و عرف هم بر آن داللتی استعمالی به کار نبرده

 ]. 91، ص1، ج2[ »ندارد
ها ناشی از حاکمیت سالطین و حاکمان غیرشیعی از نظر ابن ادریس، برخی عرف

؛ برخی مربوط به سیره عقال است، مانند ]202، ص2، ج2[ تقیهاست، مانند طرح نظریه 
؛ برخی جنبه خاص و شخصی دارند، مانند عدم جواز ]250، ص2[ بیع معاطات

؛ هر کدام از این موارد، ممکن است در امور ]6، ص2[ خواری و ازدواج با محارم شراب
 .  لفاظمالی، عبادی، سیاسی باشد یا مربوط به فعل افراد یا مربوط به ا

رسد در فقه کلّیاتی وجود دارد که نصی بر آن نیست؛ در این بنابراین به نظر می
برای تخصیص و تقییدِ . تواند برای کشف حکم از عرف استمداد جویدصورت فقیه می

توان از عرف کمک گرفت تا الفاظ عام و مطلق، مباحث تعارض و تبیین مراد متکلم، می
ابن ادریس در مواردی عرف را جایگزین لفظ .  پیروی کردبتوان از قول و عملِ احسن

ه به می. قرار داده است شمار آورده و سراسر فقه ایشان به توان گفت ایشان عرف را از ادلّ
مرجعیت عرف در فهم موضوعات عرفی اشاره کرده است؛ زیرا شارع در بیان مقاصد خود 

 .به زبان عرف سخن گفته است
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تاب خود تعریفی از عرف ارائه نداده است، اما در بحث نماز هرچند ابن ادریس در ک
عرف «: مسافر، مالک سفر و حضر را به عرف واگذار کرده و ضابطه آن را بیان کرده است

کسی را مسافر دانسته که عمل مسافرت را تکرار و به طور متوالی بر آن استمرار داشته 
وان به این نتیجه رسید که وی در تبنابراین، می]. 61، ص3؛ ج339، ص1، ج2[» باشد

از این رو، . شکل گیری عرف، تکرار و استمرار عمل در میان مردم را معتبر دانسته است
 .مراد از عرف در نظر وی، عملی است که در میان مردم رایج است

 
 ابن ادریس و توجه به زمان و مکان. 1. 1. 3

ا بر اساس شرایط زمانی و مکانی های خود به تغییر فتوفقهای گذشته اگرچه در کتاب
های فقهی توسط فقهای معاصر مطرح تصریح نکرده و تعبیر زمان و مکان در برداشت

تغییر فتاوای . های دور دست مورد توجه بوده استشده است؛ اما از تغییر فتوا از گذشته
 های او تأثیریک فقیه گواه بر این مدعاست که شرایط زمانی و مکانی در برداشت

ابن ادریس از کسانی است که این مسأله را به خوبی درک و وضعیت . گذاشته است
زمان خویش را این گونه توصیف کرده است و آن را به عنوان انگیزه احیای مجدد علم 

میلی علمای عصر خود را، نسبت به علم شریعت هنگامی که زهد و بی«: کندفقه بیان می
هایشان در آن چه هایشان و کوتاهینان با نادانستهمحمدی و احکام اسالمی و دشمنی آ

، 2[ »عامل و انگیزه من برای حیات بخشیدن دوباره به آن علم گردید... دانند، دیدم می
در روزگار ما افراد غافل و کوتاه فکر، کسی که «: افزایدو در ادامه می]. 41، ص1ج

های یگران را بیان کند و اندیشهاندیشه و تفکر نویی بیاورد و بیهودگی سخنان معیوبِ د
دانند که در این روزگارِ عقیم نادرستِ آنان را رد کند، او را فقط فرد متجدد نوآور می

های نو، نه تنها ارزش و ها، برای صاحبان این اندیشهها و بازماندگی ذهنبودن اندیشه
 ].44ص، 2[ای برای سرکوب آنان بود آمد، بلکه وسیلهفضیلتی به شمار نمی

 چه بسا در گذشته، .اي در استنباط احکام دارد کنندهزمان و مکان نقش تعیین
اي داراي حکمي فقهي بوده و اکنون همان مسأله، با توجه به روابط جدید حاکم  مسأله

یکی از رویدادهایی که . بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، حکم جدیدي پیدا کند
این رخداد در برخی آرای . های صلیبی است داد، جنگدر دوره حیات ابن ادریس رخ

جهاد تنها با حضور امام عادل یا «: نویسدایشان می. فقهی وی در باب جهاد تأثیر گذاشت
اما جهاد به همراه حکام جور . کسی که امام او را برای فرماندهی نصب کرده، واجب است
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است و مأجور نیست، مگر در صورتی یا غیر امام، اشتباه و خطا است و فاعل آن گناهکار 
که جهاد دفاعی باشد که اساس اسالم و اصل دین در خطر باشد یا ترس از فروپاشی 

البته در این نوع جهاد، قصد مجاهدان باید دفاع از حوزه اسالم و . اجتماع مسلمین باشد
الم از مسلمانان باشد، نه جهاد به همراه سلطان جور یا وادار کردن طرف مقابل به اس

 ].4، ص2، ج2[»طریق جهاد
 اجتماعیِ دوره زندگی ابن ادریس و حاکمیت حاکمان سنی  ـبازتاب وضعیت سیاسی

توان به مذهب سلجوقی باعث شد، برخی آرای وی متأثر از این وضعیت قرار گیرد که می
ایشان در باب حکم براساس شریعت اسالمی . آرای وی در طرح نظریه تقیه اشاره نمود

تواند  اگر وضعیت اضطرار و تقیه، حاکم باشد حاکم شیعی در غیر قتل نفس می: نویسد می
اخذ اجرت در برابر انجام کار برای ]. 203، 26، ص2، ج2[براساس نظر مخالفین حکم دهد 

 ].214، ص2، ج2[سلطان جائر یا کمک به او، حرام است مگر در صورت تقیه
دهد  به دشمنان دین با توجه به شرایط زمانی حکم میسالحایشان در مورد فروش 

عمل السالح، مساعده و معونه ألعداء «: گویدداند و میو آن را در زمان صلح جایز می
 فإذا لم یکن ذلک، و کان زمان ؛الدین، و بیعه لهم، إذا کانت الحرب قائمة بیننا و بینهم

 .»ما روي في األخبار عن األئمة األطهار یهدنة، فال بأس بحمله إلیهم، و بیعه علیهم، عل
 ]216، ص2 ج ،2[

بیان ایشان در توصیف شرایط زمان خویش، ناشی از درک این مطلب است که 
وی در . های فقهی شیخ طوسی تأثیر گذاشته استشرایط زمانی یا مکانی در برداشت

هر فقیهی صدد بیان این مطلب است که از تقلید و پیرویِ گذشتگان خودداری شود و 
  . خود را استخراج کندبا مراجعه به منابع فقهی، مسائل مورد نیاز جامعه

کنندگان در کتابم را قسم تأمل«: نویسدگونه میابن ادریس در پایان کتاب این
چه در آن است مرا تقلید نکنند؛ بلکه با دید جستجوگرِ مبتدی در آن دهم که از آن می

شود باطل در لباس حق جلوه  به مبدأ و تقلید، باعث میهواهای نفسانی، عشق. بنگرند
تواند هایی هستند که جالینوسِ حکیم هم نمیها بیماریکند و آن را کنار بزند؛ زیرا این

نس با آموخته. ها را مداوا کندآن های محدود آنان، تعظیم بزرگان و تقلید گذشتگان و اُ
 کسی است که هدف او، رسیدن به حق از عاقل و خردمند. نیاز به مداوایی بزرگ دارد

کسانی که این روش را انتخاب .  دیگرانراه تحقیق است، نه طرفداری و دفاع از شیوه
اند از لذّتِ آسودگیِ خاطرِ مقلدان محروم هستند، در عین حال از زشتی تقلید و کرده
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 کرده و بیشتر اعتماد شدن به دور نیستند؛ بدا به حال کسی که در امر دینش کوتاهیبی
 )].652، ص3، ج2[ »داری از دیگران کرده است، نه شناخت حقعمرش را صرف طرف

وقتی به . گیردها ایراد میابن ادریس در بیشتر موارد به آرای شیخ طوسی اشاره و بر آن
های شیخ طوسی توجه شود، به روشنی وی بر پرهیز از تقلید و نقدهای ابن ادریس بر نوشته

از این . ورزد  گذشتگان و تشویق به بازخوانی آرا نسبت به زمان خویش تأکید میاخذ اقوال
رو، هر فقیهی بایستی با مراجعه به منابع و به دور از تأثیر از اقوال گذشتگان به استنباط 

نالید و از گردانی مردم از فقه میابن ادریس همواره از روی. احکام زمان خویش بپردازد
 .کردکردند، شکایت میهنساالنی که میراث زمان را ضایع میغفلت و ناآگاهی ک

 
 جایگاه اقسام عرف در فقه ابن ادریس. 2. 1. 3

کنند؛ به عنوان مثال، لفظی در لغت برای های مختلف با هم تعارض پیدا میگاه عرف
رود، مانند لفظ معنای خاصی وضع شده و در شرع به معنای دیگر به کار رفته می

 اعمال مخصوص با شیوه  در لغت به معنای دعا و در اصطالح فقه به معنای که"صاله"
ای برای تعیین یکی از این معانی چندگانه در این موارد، هرگاه قرینه. مشخص است

 عرف وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟
 
 تعارض عرف شرع با عرف عادت و عرف لغت. 1. 2. 1. 3

شارع به کار رفته است، اگر دارای معانی شرعی، الفاظی که به صورت مطلق در کالم 
شود و در صورت نبود عرفی و لغوی باشند؛ معنای شرعی بر عرف و لغت مقدم می

 .شودمعنای شرعی، عرف عادت مقدم بر لغت می
 زنی که پیش از نزدیکی طالق داده شده و میزان مهریه ابن ادریس در بحث مهریه
لَوَ«او تعیین نشده است به آیه  نَّ عَ وهُ عُ لَی مَتِّ هُ وَ عَ وسِعِ قَدَرُ تاعاً ی الْمُ هُ مَ دَرُ مُقْتِرِ قَ  الْ

لَ قا عَ وفِ حَ رُ عْ حْسِنینیبِالْمَ مرجع در این «: نویسدتمسک کرده، می] 236بقره، [»  الْمُ
مقدار عرف است؛ زیرا وقتی خطابات شرعی، مطلق باشند در تقییدش به عرف شرع 

شود و در صورت ورت نبود عرف شرعی، به عرف عادت مراجعه میدر ص. شودمراجعه می
وی تقدم عرف شرع بر دو ]. 583، ص2، ج2[» شودنبود این دو، به عرف لغت مراجعه می

؛ زیرا عرف شرع بر ]49، ص3، ج2[داند قسم دیگر را امری اجماعی میان اصولیان می
 ].54، ص3؛ ج524، ص2، ج2[شود و ناسخ آن است عرف لغت طاری می
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 تعارض عرف عادت با عرف لغت . 2. 2. 1. 3
فقها و اصولیان در پاسخ به این سؤال که در تعارض حقیقت عرفی و لغوی، کدام یک مقدم 

ای وجود داشته باشد؛ مانند روایات موجود است، بر این باورند که عرف مقدم است، مگر قرینه
کالم ابن ادریس در این مسأله ]. 5[گیرد در باب وصیت به شمشیر، که غالف را نیز در برمی

 .متفاوت است؛ گاهی عرف عادت را مقدم دانسته و گاهی لغت را مقدم می دارد
: گویدوی در بحث احیا اراضی موات، عرف لغت را بر عرف عادت مقدم دانسته، می

 ،2، ج2[» شوداگر لفظ در عرفِ لغت، معنایی نداشته باشد به حقیقت عرفی مراجعه می«
 .دانسته بود؛ اما آن گونه که پیشتر گذشت، عرف عادت را بر عرف لغت مقدم ]382ص

، 339، 2، ج2رجوع کنید به [است ابن ادریس در موارد زیادی به عرف استناد کرده 
 به عرف زمان توجه کرده، معتقد است اگر "کثیر"در تفسیر لفظ ]. 583، 443، 382

 سوره 25 آن را مطلق بگذارد؛ با عنایت به مفاد آیه کسی به کثیری از اموالش نذر کند و
وی سپس با تمسک به عرف زمان و عرف اهل بلد، . توبه باید آن را حمل بر هشتاد کرد

اگر در عرف زمان و عرف بلدِ ناذر، معامله با درهم انجام : گویدقائل به تفصیل شده و می
شود، مراد هشتاد دینار ر انجام میشود، مراد هشتاد درهم است و اگر معامله با دینامی

 ].61، ص3، ج2[ است
شود، ولی شود، از نظر ابن ادریس، حکم از عرف برداشت نمیگونه که مالحظه می آن

حال این پرسش مطرح است که از میان انواع عرف، . تعیین موضوع بر عهده عرف است
 کدام عرف مراد است؟

همچنین با توجه به موارد عرف، گاهی . دمنظور از عرف، عرف صحیح است، نه عرف فاس
های لفظی، مالک به عنوان مثال، در بحث توهین. عرف عام و گاهی عرف خاص مراد است

های هنری یا سایر امور تخصصی، عرف عام است، در حالی که در مبادالت سیاسی یا بحث
 . تشخیص توهین بودن یا نبودن، منوط به عرف خاص همان رشته است

هر کدام که . اید توجه داشت که تفاوتی میان عرف قولی یا عرف فعلی نیستالبته ب
از این رو، ابن ادریس گاه عرف را جانشین گفتار قرار . باشد، برای صدق حکم کافی است

 .داده است، همچون نقد بلد در معامالت
 
 عرف هایکارکرد. 2. 3

 : ، کارکردهای گوناگونی داردشود که عرف از نظر ویاز بررسی فقه ابن ادریس معلوم می
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 اربعه وجود نداشته باشد، عرف  از نظر ابن ادریس، هرجا که ادله:کشف حکم. 1. 2. 3
آید، هرچند به صراحت به این مطلب اشاره نکرده از ادله و منبع کشف احکام به شمار می

ای به عنوان مثال، در بحث نجاست ظرفی که خوک با آن تماس داشته، برخی بر. است
اند؛ زیرا در  طهارت آن، همچون ظرفی که سگ با آن تماس داشته، حکم به شستن آن کرده

ادعای «: گویدعرف، به خوک، سگ اطالق شده است؛ اما ابن ادریس در رد این سخن می
  ].91، ص1، ج2[» آنان ادعای بدون دلیل است و عرف هم بر آن داللتی ندارد

رض کرد عرف هرچند در حوزه عبادات و امور توان فبرخی بر این باورند که می
کند؛ اما در توقیفی تنها به داوری در تحقق و عدم تحقق مصداق و موضوع بسنده می

گذاری کند که تواند حکمی نوین پایهحوزه معامالت و امور غیرعبادی و غیرتوقیفی می
شود که فقیه بنابراین، آگاهی به عرف زمان باعث می]. 14[در فقه قابل پذیرش باشد

حکم را بر اساس آن سنجیده و فتوا دهد؛ مانند عدم انحصار حرمت احتکار نسبت به 
؛ همچنین عدم اختصاص ذبح با ]238، ص2، ج2[گندم، جو، کشمش، روغن و خرما 

 ].107، ص3، ج2[آهن 
اموال اهل بغی به : معتقد است با مورد توجه قرار دادن زمان خویش ادریسابن

همچنین ایشان اجرا ]. 219، ص2، ج2[آید و غیرقابل تقسیم است نمیغنیمت کسی در
و تنفیذ احکام را بر عهده امام دانسته که در صورت غیبت یا عدم قدرت، بر عهده فرد 

هرگاه این شرایط در کسی باشد، امر حکومت به او . اعلم و منصوب از جانب امام است
پس .  ستمگر غالب تعیین شده باشدشود، هرچند به ظاهر از طرف سلطانواگذار می

. هرگاه مسؤولیتی به وی عرضه شد باید قبول کند؛ زیرا حکومت بر او تعین یافته است
 ].539-537، ص3، ج2[

ها را ناشی از وضعیت سیاسی زمان توان برخی عرفبا توجه به آن چه گذشت می
؛ ]202، ص2 ج،2[مانند حاکمیت حاکمان غیرشیعی دانست، همچون طرح نظریه تقیه 

؛ برخی جنبه ]250، ص2، ج2[برخی مربوط به سیره عقال است، مانند بیع معاطات 
 ]. 6، ص2، ج2[خواری و ازدواج با محارم شخصی دارند، مانند عدم جواز شراب

در . اندبنابراین، عرف هنگامی در فقه کاربرد دارد که نصوص در مورد آن سکوت کرده
بدین ترتیب، ابن ادریس . ای کشف حکم از عرف استمداد جویدتواند براین موارد فقیه می

عرف را از ادلّه شرعی به شمار آورده و در سراسر فقه به مرجعیت عرف در فهم موضوعات 
 .عرفی اشاره کرده است؛ زیرا شارع در بیان مقاصد خود به زبان عرف سخن گفته است
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 شرعی، موضوعی دارد هر حکم: بازشناسی موضوعات و مصادیق احکام. 2. 2. 3
به عنوان مثال، . که در بسیاری از موارد، شناسایی و تشخیص آن بر عهده عرف است

نماز مسافر به صورت قصر واجب است، اما تشخیص این مطلب که به چه کسی عنوان 
؛ ]339، ص1، ج2[شود تا نماز وی قصر باشد، بر عهده عرف است مسافر گفته می

 نباشد،  و پوشیدنیروید در صورتی که خوراکیاز زمین میهمچنین، سجده بر آن چه 
 ].268، ص1، ج2[جایز است؛ تعیین مصادیق این مطلب به عرف واگذار شده است 

البته هستند فقیهانی که تشخیص موضوع را بر عهده عرف و تشخیص مصادیق را بر 
این سخن محل  «:نویسندامام خمینی در نقد این نظر می]. 25[اند عهده عقل گذاشته

های خودش، مانند یکی از افراد عرف است و این نظر و تأمل است؛ زیرا شارع در خطاب
ها باید از شود، ولی در مصداقکه گفته شود، در فهم موضوع احکام از عرف پیروی می

 تشخیص ،ردی که شارعاموبنابراین،  ].9[»پذیر نیستعقل پیروی نمود، این امکان
ها هیچگونه اعمال  در آنوده کرعرف واگذار   احکام شرعی را به موضوعاتمحدوده
 از ایمستثن "مؤنه"مانند  گیرد؛دربرمیموضوعات احکام شرعیه را بیشتر  ،دهکرنظری ن

 ].489، ص1، ج2[ شده استه تشخیص مؤنه به عرف واگذار خمس ک
 است،  عرفی که ابن ادریس به آن تمسک کرده:بازشناسی معانی الفاظ. 3. 2. 3

به عنوان مثال، لفظ جمع .  عمل نیست، بلکه الفاظ را نیز دربرداردتنها مربوط به عرصه
را بر عدد سه حمل کرده است؛ زیرا تشخیص آن بر عهده عرف است و لغت بر آن 

 ].454، ص3، ج2[داللتی ندارد
 بنابراین، از دیدگاه ابن ادریس، هرجا شارع مقدس، موضوع را تبیین نکرده باشد،
  .تشخیص معنا و مفهوم آن به عرف واگذار شده و در هنگام تعارض با لغت، عرف مقدم است

هرگاه حکمی را معلق «: نویسدابن ادریس می: تبیین ادله و مراد متکلم. 4. 2. 3
 ].583، 2، ج2[ »شود و در این معنا حقیقت استبه اسم عام کند، بر عموم حمل می
به عنوان مثال، اگر کسی . رف تخصیص زده استایشان در مواردی عام را به ع

 عام است و شامل تخم مرغ، تخم "البیض"، لفظ "ال اکلت البیض"سوگند یاد کند که 
شود؛ اما در این جا عرفِ لغت آن را تخصیص زده و شترمرغ، تخم ماهی و تخم ملخ می

می در لغت چنین هرگاه لفظ عاهم]. 53، 3، ج2[ شودشامل تخم ماهی و تخم ملخ نمی
به یک معنا و در عرفِ شرع به معنای دیگری به کار رفته باشد، عرف شرع آن را 

، 3، ج2[ "صوم" و "صاله"شود، مانند لفظ تخصیص زده و بر معنای شرعی حمل می
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شود که این هرگاه دو دلیل با هم تعارض داشته باشند، بین آن دو جمع می]. 54ص
ند این که یک دلیل عام و دیگری خاص باشد، در مان. جمع به عرف واگذار شده است

شود تا بین آن دو جمع عرفی شده باشد؛ زیرا جمع این صورت به دلیل خاص عمل می
 ].74، ص1، ج2[ ها استبین دو دلیل، بهتر از کنار گذاشتن آن

 
 آثار و نتایج روش ابن ادریس. 3. 3

تر عوض شده و ها هم سریعهرقدر آهنگ پیشرفت و توسعه جوامع تندتر باشد، موضوع
توان گفت فضای اجتماعی و با دقت در فقه ابن ادریس می. تغییر احکام را در پی دارند

سیاسی و شرایط خاص زمان وی سبب شد تا او در مسیری گام نهد که پیشتر تجربه 
 :ها عبارتند ازنشده بود و این اقدام وی آثاری در پی داشت که برخی از آن

 
 وصیف جامعه شناختی و تحلیل آنت. 1. 3. 3

. گویدبرده و همواره از آن سخن میادریس از خمودی علمی زمان خویش رنج میابن
اند، پذیرا نیست و ای سروکار داشته که اندیشه نو را چون پیشینیان نگفتهوی با جامعه

وجه به پذیرند و به جای تهای شیخ طوسی را نمیمدعیان فقه، هیچ  اعتراضی به اندیشه
ادریس نسبت به این وضع معترض بود و ابن. کنند توجه می"من قال" به "ما قال"

 .تافتتقلید از بزرگان را به این دلیل که متقدم هستند، برنمی
 
 دمیدن دوباره روح اجتهاد به فقه. 2. 3. 3

عظمت علمی شیخ طوسی چنان بر جامعه آن روزگاران گسترانده شده بود که قدرت 
های  استنباطِ جدید را از فقهای بعدی گرفت و به دلیل تقلید از افکار و استنباطتفکر و

ادریس، ضمن اما با ظهور ابن.  علمی آن روزگار حاکم گردیدوی، رکود شدیدی بر جامعه
احترام به گذشتگان و بر اساس فهم دقیق نسبت به زمان خویش، مسائل فقهی را با 

 .  از سر گرفتاستنباط جدید و تحقیق ابتکاری
 
 گراییمبارزه با تقدس. 3. 3. 3

ای به دلیلی دچار فقه شیعه در هر زمانی نیاز به پویایی و بالندگی دارد و اگر در هر دوره
پیش از ابن ادریس، فقه امامیه . توقف شود، باید راه بالندگی فقهای نواندیش باز گردد
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اما باید . داست فقهای متقدم استگرفتار  رکود شد که یکی از دالیل آن اعتقاد به ق
ابن ادریس تأکید دارد که . توجه داشت که فقیهان بزرگ نیز مصون از اشتباه نیستند

زند، بلکه باعث توان سخن بزرگان را نقد کرد و این کار نه تنها آسیبی به دین نمیمی
شهید ، ای همچون عالمه حلی، محقق حلیرشد و بالندگی آن و ظهور فقیهانی برجسته

 .شوداول و شهید ثانی می
 

 گیرینتیجه
عملی رایج میان مردم که " عرف دو حوزه عمل و گفتار را دربرداشته و عبارت است از ـ

 ."تکرار و استمرار آن عمل شرط تحقق عرف است
عرف و عادت، عاده : های گوناگونی بکار رفته است در فقه ابن ادریس، عرف با واژهـ

 .رف استعمالالقوم، عرف زمان، ع
 شرعی، عادت و عرف لغت با هم تعارض داشته باشند، کالم بر  در صورتی که عرفـ

در صورت نبود . شودمعنای شرعی حمل شده، عرف شرعی بر دو عرف دیگر مقدم می
 .شودعرف شرعی، عرف عادت بر عرف لغت مقدم می

تعیین (ی و ابزار) کشف حکم( در فقه ابن ادریس به دو کارکرد استقاللی ـ
بنابراین، . اشاره شده است) موضوعات و مصادیق احکام، تبیین و بازشناسی معانی الفاظ

ه آید که در صورت سازگاری با مصالح  استنباط به شمار میعرف و عادت یکی از ادلّ
 .جامعه و عدم مخالفت با مبانی شرع و تأیید شارع، قابل استناد است
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