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Abstract 

The various subject matters of jurisprudence (Fiqh) contain many religious laws limited 

by legal measures. In these cases, the correct recognition of the fulfillment of legal 

measure and the way it is performed by religiously competent person is an important 

matter. Four theories can be driven from the expressions of the jurists in this regard 

including rational precision, customary precision, customary negligence and statement in 

detail. When it is the matter of limitation, the customary precision is the criterion for 

recognition of duty, but considering the way of its performance the customary accuracy 

is acceptable. In addition, considering the recognition of the concept of measure, the 

customary negligence is considered to be harmless, but considering adapting an example 

to the concepts, it is not acceptable. Alongside these matters, scientific and experimental 

precision can also be studied. While quoting and criticizing the statements, this article 

prefers the statement in detail. In most cases, there is a deliberation and insistence on 

strict observance of the specified limits in the word of divine law which indicates the 

importance of a particular amount in the view of the Legislator and the tolerance thereof 

is rejected. However, in some cases, the method of confinement may be discovered from 

the language of reason or other evidences and that the substantiation of a particular 

amount is the detector of the actual realization of the subject of religious law. Therefore, 

in those cases, accuracy is not demanded.   
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 چكیده

های هرعی معینی مقیدند. در این موارد، یکهی از   که به اندازه ۀ احکام هرعی بسیاری استدربردارندابواب مختلآ فقه، 

مسائل، تشخیص صحیح تحق  اندازۀ هرعی و نحوۀ اجرای آن توس  مکلآ است. از بیان فقیههان، در ایهن خصهوص    

کهه در   لیتفصه  بهه از: دقت عقلی، دقت عرفهی، مسهامحة عرفهی و قهول      اند عبارتوهار نظریه قابل استخراج است که 

وضوعیت تحدید، دقت عرفی در تشخیص تکلیآ مالک است، ولی در فهرض طریقیهت آن، مسهامحة عرفهی     صورت م

، امها در تطبیه  مصهادی  بهر     دانسهته ضرر  ، در تشخیص مفهوم اندازه، تسامح عرفی را بیآنکهقابل پذیرش است؛ ضمن 

ررسی است. در نگاه این نوههتار، ضهمن   . در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل باست رفتهینپذمفاهیم، آن را 

ترجیح دارد. در بیان هرع، در غالهب مهوارد، نهوعی تعمهد و اصهرار در رعایهت دقیه          لیتفص  بهبیان و نقد اقوال، قول 

هود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظهر ههارع اسهت و تسهامح در آن، مهردود       هده دیده می های تعیین محدوده

تحق  مقدار  نکهیاهود و  ه در برخی موارد، از لسان دلیل یا دیگر قرائن، طریقیت تحدید کشآ می. اگروهود یمدانسته 

 .. بنابراین، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده استاستخاص، کاهآ از تحق  واقعی موضوعِ حکم هرعی 

   واژگان کلیدی

 .ۀ هرعی، تحدیدات، دقت عرفی، مقدرات هرعی، مسامحه عرفیانداز
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 مقدمه .1

حکهم، موضهوع و    انهد از:  عبهارت  ی مهیثر سه عنوان اصلاحکام هرعی، استنبا   یاندر جر

امها  ؛ اسهتنبا  کنهد   ادلهه از بایهد آن را   یهه فقدر اختیار هارع است و که عنوان اول  ،مصداق

، اعتکاف و حج است کهه  تصوم، صال مانند «یهمخترعات هرع»از  یاعنوان دوم )موضوع( 

و  یضمهر  ماننهد  یعرف یا 1هرع )و نه به عرف( مراجعه کرد به یدم آن باهناختن مفهو یبرا

دهنهد کهه آن نیهز از حهوزۀ انتخهاب       است که غالب موضوعات احکام را تشکیل میمسافر 

سهوم   عنهوان  تشهخیص امها   ؛آورددسهت   بهه  آن را بر عرف یهبا تک یدبا یهفق خارج است و

که یه، فق گردد، نه بر عهدۀ یآن برم یااجر ۀو نحو یآتکل یصتشخ ةبه مرحل که (ی )مصاد

 ی ههرعی هها  انهدازه ایهن عنهاوین،   از  یکی است. متخصصان فن یامکلَّآ و عرف  ۀعهد رب

 هود. ین بررسآو عرف با  یهانفق ةمواجه ۀاست نحو یستهاست که ها

سهورۀ الهرحمن    1و  1به آن مراجعه کرد، آیهات   توان یم ها اندازهاز آیاتی که در بحث 

خداونهد آسهمان را برافراههت و     ؛دانِیالْمِ یأَلَّا تََْغَوْا فِ دانَیوَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَ َ الْمِ» است:

ایهن آیهات   «. دیه نکن انیه گذاهت تا هما در وزن و حساب طغ زیو حساب در همه و زانیم

، سهت ین یته یاهم کووک و کهم  ةمسئل ،عدل در سنجش تیرعا ةکه مسئلدارد  نیاهاره به ا

در  و اسهت  یحاکم بر سراسر عالم هست یاز اصل عدالت و نظم کل یجزئ ،قتیه در حقبلک

 اصوالً(. 112: 12، ج1911ی است )مکارم هیرازی، جهان هست ةدر پهن نشینظام آفر آیرد

کهه بهر کهل عهالم      اسهت  یاتیو ح یاصل اساس کیو همه جا  زینظم و حساب در همه و

 . اصل، خطرناک و بدعاقبت است نیه انحراف از اهرگون ،نی، بنابر اکند یحکومت م یهست

 ؛مِیوَ زِنُوا بِالْقِسَْاسِ الْمُسْؤتَقِ »سورۀ هعراء نیز آمده است:   112سورۀ اسراء و  90در آیة 

ة کلمه  ریدر تفسه  )ع(از امهام بهاقر   یته یدر روا نکهه یجالهب ا «. دیه وزن کن حیصح یبا ترازو

اهاره «. است که زبانه دارد ییقسطاس ترازو ؛له لسان یالذ زانیهو الم» :میخوان یم قسطاس

                                                                                                                                        
قهرار   یم ههرع کهه موضهوع حکه    یمیمفهاه  یآو تعر ییندر تع یمردم در صورت یعرف و بنا . هایان ذکر است1

 .(19 :1911 یدوست،)عل نداهته باهد وجود از هارع یخاص دیگرفته است مرجد است که تحد
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 کهه  ی، اما هنگهام دهد ینشان نم  یطور دق ها را به بدون زبانه حرکات کفه یترازوها نکهیبه ا

دقت آن بیشتر و  هود یزبانه منعکس م یها رو حرکات کفه نیکمتر ،ترازو زبانه داهته باهد

آیهات دیگهری    (.203: 21، ج1911 یرازی،)مکارم ه گردد یم تیعدالت کامالً رعااست و 

داللت دارند که اغلهب بهه بحهث معهامالت      ها یریگ اندازهنیز بر رعایت دقت و عدالت در 

در مهواردی   ژهیه و به - ها اندازهدر سنجش  دقت بهاهتمام هارع  توان یمکه از آنها  اند مرتب 

 را فهمید. -که ممکن است سبب تضیید حقوق مردم هود

 مسئله . بیان2
حهدود   یهات، نماز، حج، زکات، طهارت، د مانند ،اعم از عبادات و معامالت، ابواب متعدد فقه در

اند؛ مثل تعداد رکعات نمهاز،   هده ینیبه اندازه و مقدار مع یدمق ،از احکام یاریموضوعات بس و...،

تعهداد ضهربات    یهات، د یهزان و آب کر، م یلتعداد اهوا  طواف، نصاب زکات، مالک در آب قل

در  ،از مهوارد  یاریحد هرب خمر، قهذف و زنها و... . در بسه    یلاز حدود از قب یانه در برخیتاز

بهه   یهک نزد یهها  مسامحه کرده و انهدازه  ینوع عرف به ،موضوعات یناندازه و مقدار ا شخیصت

آب کهر بها    یهزان در م بهرای مثهال   کند؛ یآمده است را به آن موضوع ملح  م یلآنچه در لسان دل

اسهت کهه    آن پرسش اساسی. داند یدر حکم کر م ،کمتر از کر باهد کیرا که اند یموارد ،تسامح

 یها معتبر است ، در فقه مسامحات ینا یاآتکلیآ انسان در صورت ابتال به ونین اموری ویست؟ 

 هریک، کدام است؟ یلو مستند و دل یر؟خ یا میثر است ،در آن، نوع اندازه یاآ یر؟خ

 مفاهیم .4. 2

 یاد «یهرات هرعدمق» یا «یداتتحد»با عنوان  یهرع یها در فقه از اندازه :یشرع یها اندازه

و در لغهت بهه    یحدّداز مادۀ حدّد ه   یلمصدر باب تفع ید،جمد تحد یدات،هده است. تحد

: 9ق، ج1010منظهور،   ؛ ابن9 :2ق، ج1050فارس،  ابن) حدود است یینو تع یمرزبند یمعنا

 ،کهه در ههرع  است  یزهاییو و یهرع یها اندازه دات،یتحدمنظور از  ین بحث،(. در ا105

در  یمسهافت ههرع   یهین ماننهد تع  اسهت؛  آن درنظر گرفته هده یبرا یاندازه و مقدار خاص

 (.199: 1ق، ج1903 ی،هکسته هدن نماز و روزه، نصاب زکات و...  )نجف
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و مقهدار   آنچه انهدازه  یبه معنا یقدّراسم مفعول از مادۀ قدّر ه    ،جمد مقدر یزن مقدرات

انهدازه اسهت    یبهه معنه   یهز و ن یریه گ و انهدازه  یرتقهد  یاست. قدر بهه معنه   ،هده یینآن تع

« ءیالشّه  یهة کمّ یهین : تبیرالقدر و التّقد: »ید(. راغب گو111و  111: 2ق، ج1051 ی،)جوهر

 است. یریگ و اندازه یینهمان تع یر(. مراد از تقد101: ق1021 ،راغب اصفهانی)

بهه   یکو بر وزن مفاعله و در وزن و معنا نزد یَسمَحُسمح ه   ۀز مادمسامحه ا «:مسامحه»

و  یهمردن، تهاون، تغافهل، اغمهاض، کوتهاه     و آسان یانگار سهل یمساهله و به معنا ۀواژ

: 2ق، ج1010منظهور،   ؛ ابهن 910: 2ق، 1011 یحهی، طراست ) یانگار و سهل یاهمال، سست

 (.30: 0ق، ج1010 ی،؛ واسط035

، کهم  (201ق: 1021)مصطفوی، « المسامحة فی التحدیدات»ۀ حه در قاعدمنظور از مسام

 در آن است. یعرف ةمسامحاِعمال و  یهرع ۀکردن نسبت به انداز یادو ز

 یشرع یها اندازه . اقسام3

اندازه و حهد و   ،آن یکه در هرع برا ی راامور: نوع سنجه نظر ی ازشرع یها اقسام اندازه

 د:کر یمتقس یربه اقسام ز توان یم ،نوع سنجه نظراز ، مشخص هده است ،مرز

سهن   ی،رضهاع  یهت حصول محرم یمانند زمان مقرر برا ؛به زمان مشخصمقید امور  -

 نیزن، بیشهتر  یزمهان پهاک   یهن ر کمت یض،زمان ح نیو بیشتر نیکمتر یائسگی،بلوغ، سن 

ده  یینکه مرگش مردد است )مشتبه الموت(، تع یکس یزمان نفاس، صبر کردن سه روز برا

ثمهن،   یرخأته  یهار خ یزو ن یوانح یارد، سه روز در خیترد یروز برا یو س تاقام یروز برا

فسخ نکا  مشهخص  ۀ وفات و عدۀ طالق، عدۀ عد یکه برا ییها زمان حمل، زمان نیکمتر

هر   یارخ یبرا یا)سلم(  یدخر یشپ یون،د یا یهپرداخت د یکه برا ییها هده است، مهلت

بها   انرخصهت ههارع در حه  مکلفه     یاز آنکه از رو یرغ ییها لتمشخص هده است و مه

 هده است.  یینتع ،اند قرار داده انکه خود مکلف ییها ابزار سنجش و سنجه یارمع

مانند نصاب آب کهر، نصهاب طهال، نصهاب نقهره و       ین؛موضوعات منوط به وزن مع -

 و... .  از کفارات حج، مد طعام یزکات، صاع در زکات فطره و بعض یغالت برا
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ب(، ماننهد آب کهر )بها وجَه     ؛حجام  یاا با مسافت، مساحت شده  یریگ اندازه موارد -

 یسهتاده زن جلهوتر ا  که هنگامیزن و مرد در نماز  ینب ةفاصل یمم،وضو و ت یمساحت اعضا

 ی، مسهافت بهرا  ۀ مسهافر روز افطارهکسته خواندن نماز و  یسفر برا یباهد، مسافت هرع

 حدود حرم.  نیج از آن و همچنمکه و خرو یماحرام در حر

زکات گوسفند و گهاو و ههتر،    یمانند نصاب برا ؛خاص یمشروط به تحقق عددموارد  -

تعهداد دفعهات    یهه، د یراز مقاد یاز کفارات )اطعام سه نفر، ده نفر، هصت نفر و... (، بعض یبعض

 .  نثال آصفا و مروه و ام ینب یطواف و سع یعددها ی،رضاع تحصول حرم یخوردن برا یره

و  یهأت و ه یفیهت بهه ک  یآمانند تعر ؛از موارد مذکور یرغ به ی،شرع یها اندازه بیان -

ههده اسهت و    تعیهین نهوک انگشهتان بهه زانهو      یدنرسه ، رکوع یمثالً برا ؛هکل و مانند آن

 (.131: 1ق، ج1011 ی،آن )مراغ یههب ییها مثال

در  ،ههارع  یاندر ب یدحداز نظر جهت ت ید:نظر جهت تحد ی ازشرع یها اقسام اندازه

 :هود یم یدهد یانسه نوع ب یهرع یها اندازه یانم

کهه   یو مقدار یزانبه همان م یدو با یستو نقصان ن یادهقابل ز یهرع یداتاز تحد یبرخ -

ماننهد   یسهت؛ ن یحصهح  کمینهه،  یا جهت بیشینهوه از  ی،د و تعدکرعمل ، کرده است ینهرع مع

 هده است. یانکه در حدود ب تازیانه یها تعداد ضربهرث و اتعداد رکعات نماز، فروض 

نقصهان   یول ؛کردن آنها ممنوع است یاداند که ز هده یانب یا گونه به یدات،تحد یبرخ -

 یسهت؛ حداکثر لحاظ هده و حداقل مدنظر ن ،در حکم یگر،د یرو به تعب است اهکال یآنها ب

 که حداکثر سه روز است. یوانح یارخ یاممانند ا

ولهی،   یست؛مجاز ن ،که نقصان آناست حداقل لحاظ هده فق   یدات،تحد یرخدر ب -

نصهاب   ی،مانند نصاب آب کر، نصاب مسافت هرع مازاد بر حداقل تأثیری در حکم ندارد؛

 (.10: 1939 ی،دزک یههادت و نصاب سرقت )مختار

 یشرع یلاز دل ،اندازه نباطاست . لزوم4

 ،سهخن  گهر یدبهه   غالب است.آنها  ی بهتعبد نگاه ند وا یفیاز احکام توق ی،هرع تحدیدات
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 نکهه یاز ا یهارع بها آگهاه   یراز ،هود گرفته یهرع یلاز دل یدبا اًالزام ،نوع اندازه و مقدار آن

 کننهد  یم ی تفر یاافرا  اغلب  ها، یتحواس و هخص یقه،اختالف ذوق، سلسبب  به انمکلف

کم هستند، احکهام را بهه    ،ه باهندمعتدل و متناسب داهتیة که حس، درک و روح فرادیو ا

ی نظهم بخشهیدن بهه امهور و     وابسته نکرده است؛ بلکه برا ،افراد یتو هخص یقهذوق و سل

و اخهتالف  از  یریجلهوگ  ی و عهدم انضهبا  و نیهز   نظم یبایجاد رویة واحد و جلوگیری از 

مثهال  بهرای  ها را قرار داده است؛  اندازه ینا ،وسواس و مسامحه سویحف  اهخاص از دو 

کهه   یممکن بود کسهان  کرد، یواگذار م عرفهستن صورت در وضو را به  یزانم ،اگر هارع

 ،حهال  یهن از سر را ههم جهزء صهورت بداننهد و بها ا      یمیها و ن گوش ،اند وسواسمبتال به 

بهه هسهتن دو    کننهد،  یکه مسهامحه مه   یکسان ،و در مقابل کردند یآن نم یتبه کفا یناناطم

 الحه  ،ههارع ، آن است که حکمت یاقتضا ین،بنابرا کردند؛ یم سندهبها  و گونه ینیوشم، ب

 دموضوع، انهدازه و حه   یو برا ندمالحظه ک، معل  به آن است ،که حکم یزهایی راو یغالب

 یجهاد کمتر از آن ههم ا  یبا اندک ،حکم یاالمر و نفس یقیسبب حق اگروه ؛قرار دهد ینیمع

ههارع   یوله  ؛باههد  یهاز از آن ن یشلکهه بهه به   بده، نش یجادا ،حدود ینهم با ا یگاه یاهود 

 یهین اندازه تع ،آن یبرا ،گرفتن حالت غالب و با درنظر کردهآن را الغا   ،عدم انضبا سبب به

در بحهث  ؛ کهه  از آن کهم نکننهد  نیز و افراد متسامح  ردهنک یتعد ،از آن ،کند تا افراد تندرو

ی ا تهه یکمانتخهاب و ارائهة    (.132: 1ق، ج1011 ی،)مراغ هود یمگفته  عبد، به آن تمقدرات

مهالک  ی مختلآ قابل اجرا و بازتولیهد باههد،   ها مکانی هرعی که در ها اندازهمشخص در 

و  کنهد  یمه  نیتهأم و نظم و یکپهاروگی را   دهد یم قرارمسلمانان  ةهم یاررا در اخت یواحد

 .  بخشد یمبه آنها سامان  ساختهامور را منضب  

 ی بحثنظر یمبان. 5

از میان سنجش  یارمع ارهو ی هرعیها تحق  اندازهتشخیص تکلیآ در در  ی،لک صورت به

 لیتفصه  بهه ی، قول مسامحة عرف ی،دقت عرف ی،دقت عقلاقوال فقیهان قابل استخراج است: 

بر این با ظهور ابزار جدیهد علمهی و تجربهی بهرای      . عالوه(100: 3، جق1019 ی،)سبزوار

تجربی را نیز در کنهار معیارههای دیگهر بررسهی      دقت علمی توان یمی ریگ اندازهسنجش و 
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 مربهو  بهه آب کهر،    ی همچون مباحثمباحثدر ها را  مالک ینا ۀدربار یهانفق هاینظرکرد. 

 یمسهافر و مهدت اقامهت بهرا     ۀقصر نمهاز و روز  یبرا یبحث مسافت هرع، صاب زکاتن

 توان یافت. میاتمام نماز و روزه 

 قلیدقت ع .1. 5

. انهد  را مهالک دانسهته   یدقهت عقله   ینظر ةدر عرصضوع مورد بحث، برخی فقیهان  در مو

بهه مهالک بهودن     ،مسهافر  ۀاتمام نماز و روز یدر بحث اقامت ده روز برا یکمر کوه مرحوم

یح و کاستی حتی یک ساعت از ده روزِ کامل را مهاند از تحقه  اقامهت ده    تصردقت عقلی 

 ی،صهورت متهوال   به ،که اقامت هود یممحق   یاقامت ده روز وقت روز دانسته و گفته است:

و بهدون   یبدون کاسهت  ،روز اول تا غروب روز دهم یاز ابتدا ؛حاصل هود یقیحق کامل و

 (.11ه  15ق: 1015 ی،کمر وهکمسامحة عرفی )

آغا ضیاء عراقی در بحث سعی بهین صهفا و مهروه     المتعلمین تبصرهکزازی نیز در هر  

ی هها  انهدازه عقلی در تحق   دقت بهی هرعی است( ها زهاندادر به مسافت  یرتقد)که از نوع 

 (.115: 3ق، ج1010یح کرده است )کزازی، تصرهرعی 

 تجربی -دقت علمی .2. 5

  و مشاهدات انسهان  یشتجربه، آزما یاز علوم است که بر مبنا یا هامل گستره یعلوم تجرب

یکهی از   کیه زیفعلهم  هده که  یلتشک یاصل ییها از هاخه یتجرب علومهکل گرفته است. 

علوم تجربی به آن وابسته  که ی استریگ اندازهآنهاست. از جمله مباحث علم فیزیک بحث 

از ابهزار قابهل    یریگ اندازه یبشر برا یرباز،دارد. از د یامروز کاربرد فراوان یایدر دناست و 

 یمثل طول پا، قدم، وجب، پهنا است، کرده یبدن انسان استفاده م یاعضا ، همچوندسترس

 یشهرفت انسهان بها تکامهل و پ    امهروزه زنهدگی   ی طهول. ریگ اندازهبرای  …وهار انگشت و

و تکامهل   ییهر تغو گرفته  هکلی ریگ اندازهی و همگام با آن استانداردها افتهی توسعه فناوری

دما و زمهان را   ی،مانند مسافت، سرعت، انرژ یزیکیف تیو کم یژگیهر نوع وو است  افتهی

 یهری گ انهدازه  انهدازه گرفهت.   ینهد مناسهب آن فرا  یهری گ انهدازه  یلاز وسا با استفاده توان یم
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(Measurementبه مجموعه عمل )یهت کم یهک  ۀتا انداز گیرد یکه انجام م هود یمگفته  یاتی 

 یهری گ )ماننهد انهدازه   ههود  تعیهین ( …و SI, FPS) یقانون یکاهایاز  یکیبراساس  یزیکیف

سهنج، بادسهنج،    سهنج، ولهت   و، دماسهنج، سهرعت  کش، تراز خ  یکرومتر،م یس،کول ةلیوس به

 یهری گ انهدازه  یفشارسهنج(. اصهوالً، دانهش بررسه     یها سهنج   ، رطوبهت سنج هیسنج، زاو عم 

 ین، برگرفته از اها تیکم یگرجرم و طول و زمان است. د یریگ اندازهمبتنی بر (، یمترولوژ)

 .ندسه پارامتر

 یههز، تجهیریه گ انهدازه  یاز جملهه خطها   ییهها  ههاخص  ی،ریه گ انهدازه  دقهت  بحهث  در

 یجهة در نت رگهذار یتأث یخطا و ... نقش ینمحاسبه و تخم ۀنحو ،یریگ اندازه یبرا هده استفاده

 ههر  و بهوده  یهت عهدم قطع  یخطا یری، توأم باگ در استفاده از ابزار اندازه. دارند یریگ اندازه

را از مقهدار  خهود   ینتخمه  یندر واقهد بهتهر   ،کند یرا گزارش م یریگ اندازهنتیجة که  یکس

مقهدار   یه  تطب یاز رو کهار،  ی. درسهت کنهد  یمه  یهان ب یریه گ انهدازه  یهمهراه خطها   به یاصل

 یکه خطها  افتد یاتفاق م ی، زمانی دق یریگ . اندازههود یجه مینت یت،هده با واقع یریگ اندازه

رای نمونهه، در  کووهک باههد. به    یاربسه  یههده عهدد   یریه گ با مقدار انهدازه  یسهآن، در مقا

کمیهت   دوم ککش مثبت و منفی، خطا، ی مانند خ  هده یبند درجهی ها لهیوسی با ریگ اندازه

ی با نمایشگر رقمی )دیجیتال( نیز، آخرین رقم سهمت  ریگ اندازهمقیاس آن وسیله است. در 

ی مثبت و منفی، یک واحد از آخرین ریگ اندازهی و مشکوک است و خطای رقطعیغراست، 

و بها   یممطله  نهدار   یها پاسهخ کامهل    هها  یریگ اندازه در نیرابناب. خوانند یمرقمی است که 

مقدار خطا را کاهش داد، ولی  توان یمی تنها ریگ اندازهانتخاب وسیلة دقی  و روش صحیح 

 ی امری نسبی است.ریگ اندازهرا به صفر رساند؛ بنابراین دقت در  آن توان ینم

سهته بهه آن  نیهاز داریهم،     ی وابها تیکمبرخی اوقات برای هناخت بهتر یک موضوع و 

مثالً کار بریم ) )تقریبی( را در علم یا حتی در زندگی روزمرۀ خود به  یردقیغاندازۀ هروند 

(. نهدارد  یوندان یتدقت باال در محاسبه، اهم یاوجود ندارد  ی دق ةمحاسب یبرا یزمان کاف

 .  هود یمدر این موارد از فرایند تخمین یا برآورد استفاده 
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 یعرف دقت. 3. 5

: در گویهد  یمه  یسبزوار . مرحوماست یدقت عرف ی،هرع یها در اندازه یهانمشهور فق نظر

بر مهوارد   یهرع ةادل یراز هود؛ یم یدهفهم یاز ظاهر ادله، دقت عرف یهرع یها بحث اندازه

بهرخالف آن باههد    یلهی دل نکهیمگر ا ،است( ی)که همان دقت عرف هود یاطالق م ،متعارف

بهدون   یههرع  یها است اندازه معتقد ینیخم یمصطف دیس (.100: 3، جق1019 ی،)سبزوار

 خیه (.211: 1ق، ج1011 ینی،استوار است )خم ی،درنظر گرفتن قرائن خاص، بر دقت عرف

از احکهام را بهر    ی: بها توجهه بهه اینکهه ههارع برخه      گویهد  یم ینهزم یندر ا 1محمد زراق 

کهرد.   یهه ها تک اندازه یندر هناخت ا یعرف بر تسامح توان ینم ،معل  کرده ی ،دق یها اندازه

بهر دقهت    یمبتنه  یموارد یندر ون یهرع یلدل ،باهد یلقب یناز ا یاگر موضوع حکم هرع

 (.211ق: 1090است )زراق ، 

انهد: اگروهه موضهوعات     گفتهه ، اجمهاع  یادعها  ، ضمنمورد یندر ا یهان،فق یبرخ حتی

از عرف  ی،دقت عرفة با مالحظ یول ؛ی نه از عقل دق هود، یاز عرف گرفته م یاحکام هرع

 یرنهگ و بهو   یول ،برود ینمثالً اگر خون در لباس از ب ی؛نه با مسامحة عرف هود، یگرفته م

 کنهد،  یبهودن موضهوع مه    یبودن عوارض آن، حکم به باق یخاطر باق عقل به ،بماند اقیآن ب

 ینهمه  یهز ن یو حکهم ههرع   کنهد  یمه  ینحکم به برطرف هدن ع یبا دقت عرف ،عرف یول

حکم به تحقه    ،هروند عرف ،تخلآ هود یاندک ،اگر از اندازه یهرع یها است. در اندازه

کهه خهود    یا گونهه  دقهت؛ بهه   یاز رو هن ،مسامحه است یاز رو ،حکم ینا یول ،مقدار کند

موضوع حکهم   ی،مورد ینون یدترد یبودن آن توجه دارد. ب یو مسامح یبه مجاز یزعرف ن

نهه بهر    ،اسهت  یبهر دقهت مبتنه    یهرع یها نظر دارند که اندازه تفاقا یهان،. فقیستن یهرع

  .(231و  231ق: 1053 ی،)منتظر یبتقر

 یشرع یها دقت در اندازه به یهانفق یحاز تصر مواردی

مباحث مربهو  بهه آب    یهان،در کالم فق یهرع یها دقت در اندازه ۀاز موارد مشاهد یکی -

                                                                                                                                        
 .یبهالط یاهالح ةمجل یرو مد یروتب یةعلم ۀحوز یمحق  و استاد سطو  عال. 1
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از مقدار کر کمتهر باههد معاملهة کهر کهرده       یاندکآب کر، عرف با آنچه مورد  کر است. در

 ،مقدار آب به صِرف برخورد و تمهاس بها نجاسهت    یناند که ا حکم داده هانیفق ی ول ؛است

یخ مشهت. هه   یهک  یحته  ؛از اندازۀ کر کمتر باههد  یکم یلیخ قدارم اگروه هود، ینجس م

 یههرع  یهها  از انهدازه  اندازه ین: اگوید یآب کر م یزاندر بحث م الَهارهدر کتاب  یانصار 

 (.132: 1ق، ج1010 ی،)انصار یبو دقت استوار است، نه بر تقر ی است که بر تحق

: گویهد  یاوصهاف آب مه   ییهر در بحهث تغ  الوثقی ةعروالبر  هیدر حاه یعراق یاءالدینضآقا

و اوزان باهد که مدار آن، بهر دقهت اسهت     یداتمقدرات و تحد یلاز قب نجایممکن است ا

 (.15: 1ق، ج1013 دی،طباطبایی یز)

 صهاحب  بحث نصاب زکهات اسهت.   ی،هرع یها مشاهدۀ دقت در اندازه یبرا یگرمورد د -

ههده   یینتع ینارد یستدرهم و در طال ب دویست ،: اندازه و نصاب زکات در نقرهگوید یم جواهر

حه مسهام  یهن ا ،در هرع یول کند، یمسامحه م یز،ناو یِبه کاست ،در معامالتش ،عرف یگاه .است

و نقهص ه هرونهد     یوجود نهدارد. کاسهت   ،تقجز د یبلکه در صدق مقدار، راه یست؛ن یرفتهپذ

 (.119: 10ق، ج1050 ی،)نجف دارد یوجوب زکات را برم کماندک ه ح

قصر نمهاز و روزه مسهافر و مهدت اقامهت      یبرا یموارد، بحث مسافت هرع یگراز د -

 اتمام نماز و روزه است. یبرا

 ،اگر مسافت از هشهت فرسهخ  : »سدینو یم یمسافت هرع ییندر تع یالوثق ةعروال صاحب

 یه  براسهاس تحق  ،امهر  ینا یراز یست؛ن یزهکسته خواندن نماز جا ،کمتر هود ی،اندک یحت

  (.011: 9ق، ج1013 یزدی، یی)طباطبا «ینه مسامحة عرف ،است

سهتوار  بهر دقهت ا   یهرع یداتتحد»ه است: گفتله ئمس ینبر ا هیدر حاه ییخو اهلل یتآ

 (.95: 25ق، ج1011 یی،)خو «ینه مسامحة عرف ،است

 یمسامحۀ عرف. 4. 5

 یالؤوثق شرح العروة یف یالمعالم الدلفدر کتاب  یعراق ینجف یمرحوم عبدالنب یهان،فق یانم در
نظر اهکال  ینمن ا یدۀه و گفته است: به عقکرددر بحث آب کر بر نظر مشهور فقها اهکال 
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عمهل   یها براساس مسهامحة عرفه   ها و مساحت معامالت خود در وزندر  یهانفق یراز ،دارد

از ادلهه، بها بنهاء     یهزی و ینفهم ونه  یمسامحة عرفی و ادعا یرشرو عدم پذ ینازا کنند؛ یم

 . یم... دانبمعامالت را باطل  ینا یدبا یریم،مسامحه را نپذ ینندارد و اگر ا یسازگار یهانفق

مالک قهرار دادن   قطعاً ،اجماع وجود نداهت ،مسئله نی: اگر در ادیگو یدر ادامه م یشانا

 ،در ادامهه  یشهان ا. بهود...   یمطلهب درسهت   ،( در همة مهوارد قی نه تح یب،نظر عرف )با تقر

 (.111: 1915، یعراق ی)نجف دهد یقرار م یدمورد ترد یزموضوع را ن ینوجود اجماع در ا

دقهت در  ، آب کهر  یهزان ماوصهاف آب و   ییهر در بحهث تغ  یعراق یاءالدینآقاضاگروه، 

أنفسههم   یاقرار العقالء عل»در قاعدۀ برخی معاصران، اما  ه،را معتبر دانست یهرع یها اندازه

 یه  صهورت دق  بهه  هاآن یاست که پانزده سال قمر یعقال فق  هامل کسان یادر اینکه آ« نافذ

 ههود،  یمه  یهز بلهوغ مانهده اسهت ن    ینروز به ا یککه مثالً  یهامل افراد یاکامل هده است 

وی . استموارد  یمسامحه در برخ یرشپذ ،آن نتیجةکه  دهند یمبه ایشان نسبت را  یمطلب

انهد   دانسهته  «بالغهان » معنهای  بهه  در این قاعده، را «عقال»اصحاب،  یتمام :دیگو یمدر ادامه 

 یهان م نجها یا ی معتقهد اسهت:  عراق یاء(. مرحوم آقاض993: 1، جق1051 ردی،بجنو ی)موسو

 یبلوغ مانده باهد، فرقه  ینساعت به ا یک یاروز  یک یازده سالش تمام هده و که پان یکس

از بهاب   ین،بنهابرا  ؛هود یم یو قاعدۀ اقرار هامل و دیگو یهر دو را عاقل م ،و عرف یستن

کهه قاعهدۀ اقهرارالعقالء مخصهوص      میابیه  یاند؛ درم نداده یلتفص نکهیعدم قول به فصل و ا

هستند؛ نه  بلوغال یبکه قر یافراد :گفت یدبا اما ؛ردیگ یم در برمباله را هیرو غ یستبالغان ن

از نظهر  در واقهد،  (. 901: 1، جق1051 ی،بجنهورد  یساله )موسهو  ده یاهفت، هشت  کودک

 .یستن یمطلب فرق یننظر عرف و نظر عقال در ا ینب یشانا

در تحقه   را  یمسهامحة عرفه   ،مورد یندر ا یاء عراقیاست که آقاض ینا یانگرمتن ب این

به  یبهمول عقال نسبت به افراد قر د وی،بتوان گفت مقصوظاهراً البته  ؛است ذیرفتهبلوغ پ

 سن بلوغ است نه همول افراد باله بر آن.

 لیتفص بهقول  .4. 9. 5

 یهدی به لسان تحد یدبا یهفق :و معتقدند را دو گونه دانسته یهرع یداتتحد ان،محقق برخی



336  7011، تابستان 2رۀ ، شما71دورۀ های فقهی، پژوهش 

 یکه از لسان ههارع بهرا   یداتیتحد یدگاه،د ینطب  ا. کند توجه ،که در نصوص آمده است

 دو گونه است:  هود، یم یاناحکام ب

 یهن ا درمقهدار، مهوردنظر ههارع اسهت.      ینخود ا یعنی ؛دارد یتموضوع ید،گاه تحد -

 .محق  هود و تسامح در آن راه ندارد ی ،طور دق به یداندازه، با ،صورت

 یهن بلکهه ا  یسهت؛ مهالک ن  یهد، که خهود تحد  یمعن یندارد؛ به ا یقیتطر ید،گاه تحد -

 ؛امهور اسهت   ینهنگام حاصل هدن ا ی،موضوع حکم هرع یِکاهآ از تحق  واقع ید،تحد

 یهزان مانند وجب در م ؛باهد یاالمر نفس عموضو یبرا یخودش حد و اندازۀ واقع نکهینه ا

 یسهت معتبهر ن  آن دقهت،  نجها یههناخت. در ا  یهرع یلاز لسان دل یدموارد را با ینآب کر. ا

 (.153ق: 1020 ی،)موسو

 یه  دق یهت د در خصوص رعامتع ینوع ی،هرع یها هرع در غالب مواردِ اندازه یاندر ب

 یتمقهدار، موضهوع   یهن آن است که خهود ا  یانگرکه ب هود یم یدههده د یینتع یها محدوده

کهه از   ییجایست؛ اما در مواردی مثل ن یرفتهو موردنظر هارع است و تسامح در آن پذ اردد

بهه   تهنجّس، عهدم   یها نجاست و انفعهال  عدم حکم  یبرا یمقدار آب کر ه که موضوع هرع 

کهه   کنهد  یمه  یهان ب یمرحوم آقارضا همدان هود، یصرف مالقات با نجاست است ه بحث م 

 نکهه یکاهآ از تحق  موضوع است، نه ا یلبه مقدار وند وجب، از قب یریگ و اندازه یدتحد

معتقهد اسهت کهه خهود ونهد وجهب،        یشهان آب باههد. ا  بهودن کُهر   یموضهوع بهرا   ،خود

 ؛کُر بهودن باههد   یزانهناختن م یبرا یقیندارد که حد و اندازۀ حق یتصالح ،خود یخود به

 .کند ینم ییرتغ ،به تفاوت افراد واست  یواقع یکه موضوع

که دائر مهدار   یستوضو ن ةدر مسئل ،صورت ۀمانند انداز نجای: اگوید یدر ادامه م ایشان

 ،موضهوع  ،در وضهو  یراز ،است ی،نسبت به هر مکلف یانی،ت و انگشت مسول انگشت هح

 ینبه  ةفاصهل  نکهه یا یبهرا  یصورت اوست که مختص اوسهت و منعه   ی،نسبت به هر مکلف

هستن در وضو باهد وجود ندارد؛  یصورت او برا داو کاهآ از ح یانةم ت وسانگشتان ه

 یبا کهم بهودن انهدک    یاست که حت یواقع دح یو دارا یواقع ،برخالف آب کر که موضوع

هرکس که خلقهت   یها . وگونه ممکن است وجبهود یخارج م یواقع ۀآب از آن از انداز
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کهه   ای آب، بر آن منطب  باهد؟ پس ههر انهدازه   ۀقطر یک یادیِو ز یبدون کم ،متعادل دارد

 یهن ههدن ا هنگام حاصل  یها کاهآ از تحق  موضوع واقع مثل وجب ،امور باهد ینمانند ا

 یا گونهه  به ،باهد یاالمر موضوع نفس یبرا یخودش حد و اندازۀ واقع نکهینه ا یزهاست؛و

 .یفزایدآن موضوع ن ی را بر مصاد یزیکه و

 ،امهور  یهن خودِ اندازه قهرار دادن ا  یول، است یریگ معنا هروند خالف ظاهر اندازه ینا

 یهها  وجهب  یزاناز آب به م یاقمعلوم است که اگر مصد یراز ،معناست ینبر ا یقطعینة قر

کهه او   یگهری هخص د یها از وجب ،مصداق ینهخص متعادل برسد و هم یکمعتبر هده 

 ،موضوع یندر ا ،دو نفر ینبودن حکم ا یکیبا فرض  اهد،کمتر ب یمقدار ،متعادل است یزن

امها در   ؛موضوع قرار دههد  ینا ةدو را سنج هر یها وجب ،که هارع یستن یمعقول و منطق

 یبهرا  ای یزهانگ یراز ،است یقیاست که حد و اندازه حق ینها( ظاهر ا رد سطل آب )رطلمو

مضهبو  و   یهار مع ،خهود  یخود به ،خودش وون ؛آن از ظواهرش وجود ندارد ةانصراف ادل

 (.105: 1ق، ج1011 ی،)همدان پذیرد ینم یادیاست که کم و ز یمحفوظ

ع انهو ا ینبه  رسهد  ینظر مه  دارند که به یارتعب یهالفقه ینالعناودر کتاب  یزن یمراغ مرحوم

 ،نجایدر ا ،مثالً وهار فرسخ ؛از نوع عدد و معدود باهد یداند. اگر تحد کرده یکتفک ید،تحد

وون مفهوم فرسهخ از   پذیرند؛ یو مسامحه را م یبتقر در تحق  معدود )مثل فرسخ( ظاهراً

قدم کمتهر از آن(   یکثالً به فرسخ )م یکنزد یارهم مسافت بس رفو ع هود یعرف گرفته م

بیشهتر   یها و عدد کمتر  پذیرد یمسامحه را نم ینا ،در عدد ،اما عرف کند؛ یرا فرسخ لحاظ م

گوسهفند   93(  )بهرای مثهال بهر    130: 1، جق1011 ی،)مراغ کند یاطالق نم یگررا بر عدد د

ز گوسهفند  یتر و کم سن را ن کووک یااما گوسفند الغر  کند، یگوسفند را اطالق نم 05عدد 

 یبهرا  یمرحهوم مراغه   دانهد(.  یفرسخ م یکفرسخ را هم  یکقدم کمتر از  یک یاو  داند یم

کهار   را بهه « بیه تقر یفه   یه أغلبها بل کلّها تحق داتیأن هذه التحد»عبارت  مقصودش، یانب

 ،و دقهت  ی تحق یوۀبه ه ها اندازه یناست که ا ین: منظور اگوید یآن م یحو در توض  برد یم

. گیهرد  یبهه آن تعله  نمه    ،باهد حکهم  یو نقص یکاست ،اگر در آن ینبنابرا .استاخذ هده 

 یهن کهه ا  ییهها  بیشهتر آن سهنجه   :دیگو یم «یبتقر یف ی تحق»مرادش از  یحدر توض یشانا
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متفهاوت اسهت.   در افهراد مختلهآ،   مثهل وجهب و ذرع    ههود،  یم ییهناسا ،با آن ،ها اندازه

ههده اسهت    ینمع ،که با عدد ا هتر در نصاب زکات(ی مانند گوسفند) افراد آن نوع نیهمچن

از . یسهت ن یدهپوهه  یبر کسه  ،تفاوت ینو اباهد اندک  ،تفاوت این هروند  ؛اند متفاوت یزن

 یهز الخلقهه ن  یافراد مستو یراز، ندارد یا دهیفا یزآن ن یرنظ یاالخلقه  یاعتبار فرد مستو طرفی،

ههتر در   ی متوسه  بهودن مصهاد   تعیهین   مثالبرای  یست؛مند ن ، ضابطهامر یناند و ا متفاوت

 ،نهوع  یکافراد  یراز ،است یو عقل یاز محاالت عاد الغری،و  واقیو  یو  بزرگ یکووک

 یهب در تقر یه  تحق یل،دل یناست و به هم یبیتقر نظر،ن یاز ا ین،بنابرا ؛اند متفاوت ،ناوار به

 یهک دارد و از  یازدقت ن به نظر یکاز  ؛ یعنی(139: 1، جق1011، ی)مراغ هده است یدهنام

 است. یبیتقر نظر

مهالک در تحقه  فرسهخ را عهرف      الؤوثقی  ةعؤرو البر  یهدر حاه یزن ییخو محق  مرحوم

  1.پذیرد یمسامحه را نم یدات،هروند در تحد دانسته است،

به مسامحات عرفی اعتماد کهرد   توان یم یوه زمان نکهیادر  ی،هرع یها بحث اندازه در

 ،ارائهه کهرد  یرش، قابهل پهذ   ةعنوان ضابط به توان یآنچه م یست،ن زیجا ،مرا ینا یو وه زمان

 یریگ و اندازه یدبه تحد ی،اگر تسامح عرفبه این بیان که است.  یمورد تسامح عرف ةمالحظ

 یهرا ز، برگردد، عرف، حجت و محل رجهوع اسهت   ،آن تیوسعت و محدود یا وماصلِ مفه

 ینبهارزتر  ید(. ها112ق: 1020 ی،ت )موسوموکول به عرف اس ی،امر ظهور خطابات هرع

کهه   گونه احکام باهد؛ همان یواردهده در بعض ینعرف، تسامح عرف در عناو یتمثال حج

بهر گنهدم و   را همول مفهوم گندم و جهو   ،عرف یراز، است گونه نیدر مفهوم گندم و جو ا

                                                                                                                                        
 یجهوز ال  یسهیراً فراسخ و لو  یة: لو نقصت المسافة عن ثمان2[ مسئلة 2299»]مسئله که:  ینبر ا یهدر حاه یشانا.  1

الجملة کما هو الحال  یاختالف األذرع المتوسطة ف یضرّنعم ال  یة،ال المسامحة العرف ی التحق یعل یةمبن یالقصر، فه

 یقهها تحق یعله  یترتّهب وال یقات،: النعرف وجهاً لهذه التدقلجملةا یاند: و عل ، آورده.«یةالشرع یداتالتحد یدجم یف

أو  یهوم،  یرۀالمتعارف من مسه  یاألمر العاد یإل یرعرفاً، والنصوص تش یلو المبل العبرۀ بصدق الفرسخ أ ی،أثر هرع

العهرف و   لأهه  یعرفهها  یالته  ینفراسخ، و نحوها من العنهاو  یةالجمال، أو ثمان یرأو مس یوم،النهار، أو هغل ال یاضب

 .(23: 25ج ق،1011 یی،فکلّما علم أنّه مسافة فال إهکال )خو ی،الصدق العرف یالمحاورۀ. فالمدار عل
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 ی مصهاد و جهو و گنهدم را مخهتص     پذیرد یم است،خاک  یهمراه با اندکاغلب که  ییجو

در اندازه و نصاب گندم و  یارمع ین،بنابرا داند؛ ینم آن است، یابکه از افراد کم، خالص آن

کمتهر از آن   یه،خالص آن بعد از تصف یزانم اگروهاست؛  عرفخاک،  یمخلو  با اندک جوِ

بها دادن آن   ،آن یمتسهل  ،کنهد  یهداری گندم خر یلوسه ک یکه اگر کس گونه . هماناستمقدار 

. مفهوم اقامت در هههر  هود یصورت متعارف با خاک مخلو  است، محق  م که به یمقدار

در  یهرا ز ،اسهت  یلقب یناز هم نیزاقامت کند  یکه قصد کرده ده روز در ههر یمسافر یبرا

وآمهد در هههر و    است که سکونت و رفت یدوس یمفهوم ،ههر یکمفهوم اقامت در  ،عرف

فقه  بهه اقامهت داخهل      ،در ههر یمه هخص مقاست ک یهیو بد هود یآن را هامل م ةحوم

اهل قبور و  یارتز یاجنازه   ییدتش یا یحتفر یبرا یبلکه گاه کند؛ ینم بسندهههر  یوارهاید

بودن او در  یمکه به صدق مق یا گونه به هود، یههر خارج م یوارهایاز محدودۀ د ،امثال آن

قرائن ماند از تمسک بهه   یبعض یالبته گاه کند؛ یوارد نم یضرر ی،صورت عرف به ،آن ههر

ایهرۀ  د نهها یکهه ا  ی،ههرع  یهری گ و انهدازه  یدتحد ی ازمثل موارد هود؛ یم یتسامح عرف ینا

و  یهد تحد یهن جهز التهزام بهه ا    یا و واره کند یعرف و مرجد بودن آن را محدود م یتحج

 یهدِ آن، بعهد از تحد  ی بر مصهاد  یممفاه ی اما مسامحات عرفی در تطب یست؛ن یاندازۀ هرع

 (. 112ق: 1020 ی،)موسو یستن تیو تبع یرویقابل پ ،نزد هارع یممفاهیرۀ دا

 . نظر نگارندگان6

را مهالک   یدقهت عقله   ی ،بر مصهاد  یممفاه ی در تطب ینظر ةدر عرص یهانفق یاگروه برخ

نظهر   خارج از توان مکلآ و موجب عسروحرج، بهه  ی،دقت عقلدر عرصة عمل  ،اند دانسته

با درنظر  ژهیو همگان است. به یعمل مراجعه به عرف مورد وفاق اجمال ةر عرصد. رسد یم

مهوارد   یهن از ا یهز ن یههرع  یهها  ]که اندازه ی از تطب یهمار یمطلب که موارد ب ینگرفتن ا

 . یستدرک عقل ن ۀبه عقل ندارد و حوزه، حوز یاست[ ربط

ن و واحهد  از مهوارد همگهو   یاریدر بسه  یه  عقل و عهرف دق  یداور یجهنت ینبر ا عالوه

مصداق فرسهخ و سهال    ی عرف دق یدر مورد فرسخ و سال آنچه به اقتضا ، برای مثالاست

عقهل مصهداق فرسهخ و سهال      یاقتضها  بهه عقل هم، همان است و آنچه  یاست، به اقتضا
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  .(12، 215و213: 1911 یدوست،ک: عل.)ریست هم مصداق ن ی عرف دق یبه اقتضا یست،ن

مراجعه به عرف  است ومسامحه در آن  یرشرع، عدم پذاندازه توس  ها یینتع یاقتضا

، زیهرا  اسهت متسامح در تطبی  و پذیرش داوری مردم براساس مسامحاتی که دارد، مهردود  

 . ( منافات دارددینما یاز لغو جعل م یتتسامح )که حکا یرشجعل حکم با پذ

ی علمهی در صهدر   ریگ اندازهی که نباید از نظر دور داهت این است که ابزار دقی  ا نکته

 عمهالً اسهت کهه    گرفته یمی با ابزار رایج آن زمان صورت ریگ اندازهاسالم وجود نداهته و 

و اگر عرف زمان هارع را معیار تشخیص بدانیم، ضرورتی در اعمهال   اند نداهتهاین دقت را 

علت دسترسی نداهتن به ابزار، موجهب   دقت علمی نیست؛ حتی در مواردی  ونین دقتی به

ونهین دقتهی را وظیفهة مکلهآ دانسهت،       تهوان  ینمو عسر و حرج است. بنابراین،  مشقت

حصول اطمینهان   منظور بههروند در صورت سهولت دسترسی به ابزار علمی، هایسته است 

ی تکلیآ با معیارههای  ها حداقلعبارت دیگر،  در تشخیص صحیح، از آنها کمک گرفت. به

 است.  یدق ابزارکمال آن، استفاده از  ندهرومتداول و در دسترس قابل تشخیص است، 

، زیهرا  و رد تسامح و اغماض در آن اسهت  ی است، اصرار بر دقت در تطب یحآنچه صح

 یقیتشکه طهر  ینهاد آنچه موضوع حکم قرار گرفته، واقد آن است؛ نه پندار عرف. بنابراین

حهرج و   )وهون نبهود عسهر و    یعیطب ی در هرا مقدم است. است تر به کشآ واقد مطمئن

که مردم  گونه تر است؛ همان تر باهد مقدم و مطمئن تر  یدق  یکه در امر تطب یضرر( هر نهاد

البته  د.هوکار  ینماند ا ی، مگر جهتبرند یبهره م تر ی دق یاجناس از ترازو یلو ک یندر توز

مراد از دقت، دقت عقالیی است نه دقتی که به وسواس ناصحیح و هیطانی منجر هود؛ کهه  

 ن، مذموم است. آ

از طرفی با مالحظهة نظرههای فقیههان و محققهان و بها درنظهر گهرفتن و مهرور مهوارد          

آید که ههارع در مهواردی ماننهد سهنجه قهرار دادن       دست می ی هرعی این نتیجه بهها اندازه

مردم  ۀتود یعرف عام و داور ی بر بندگان سهل گرفته است، زیراا گونه بهوجب در آب کر 

در مهورد   راه قابل قبهول اسهت.   ینو در دسترس تر نیتر عنوان ساده ز موارد بها یاریدر بس

مصادی  گندم و جو که موضوع حکم هرعی زکات هسهتند نیهز همهین مطلهب قابهل بیهان       
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؛ ههود  ینمه ای دیهده   در اعداد ونین مسهامحه  -که گذهت گونه همان-است. از طرف دیگر 

که فرمودند هذه التحدیدات اغلبها بل کلهها   و عبارت مرحوم مراغی لیتفص بهقول  رو نیازا

رسد که بر سهایر اقهوال    نظر می تحقی  فی تقریب، با توضیحی که بیان هد، عبارت دقیقی به

موضوع را سنجید،  تر  یدقو  تر کاملصورت  ترجیح دارد. البته در این موارد نیز اگر بتوان به

یل و تخفیآ نسبت بهه مکلهآ،   آن سنجه مقدم است، زیرا با نوعی اغماض، رخصت، تسه

و بها   تهر  کامهل هود و اال تکلیهآ، هروهه    ی رافد تکلیآ در این موارد حاصل میها حداقل

 که به مرز وسواس نرسد.   دقت و اطمینان خاطر بیشتری انجام گیرد بهتر است؛ البته تا زمانی

  های شرعی ی مرتبط با اندازهاعد فقهوق. 7

ی ههرعی، دو قاعهدۀ فقههی مطهر  ههده      هها  اندازهدر بحث ، 1انجام گرفت که ییجوو با جست

صورت خالصهه   اول و به دیههمرحوم بار توس   ینبحث، نخست ینمرتب  با ا یفقه است. قاعدۀ

هده اسهت   یانب «ی التحق یةالمقدّرات الشرع یالغالب ف»و تحت عنوان  القواعد و الفوائددر کتاب 

نضؤد القواعؤد    در کتهاب سهیوری،  فاضهل مقهداد    ان،ایش هاگرد سپس،(. 911: 1ج تا، یب ی،)عامل

بها ایهن   (. 055ق: 1059 یوری،ده اسهت )سه  کهر بحث را مطهر    ینا، یةمذهب اإلمام یعل یهالفقه

 یه  دق یهت د در خصهوص رعا مه تع ینهوع  ی،ههرع  یهها  در غالهب مهواردِ انهدازه   مضمون کهه  

 .است تسامح در آنعدم پذیرش  یانگرکه ب هود یم یدههده د یینتع یها محدوده

 ۀبهه قاعهد   یشهین، پ ههای در آثار فقاست.  «یداتالتحد یف ةالمسامح»دوم، قاعدۀ  یفقه قاعدۀ

یکهی  توسه    ،بهار  ه، نخستینقاعداین  یافتیم.دست ن «یداتالتحد یف ةالمسامح»با عنوان  یمستقل

اسهت   ههده  یبررسه  ،مستقل یفقه ۀصورت قاعد به ،یةفقه ةقاعد ةمائدر کتاب  ،معاصر از فقیهان

مهورد اسهتناد قهرار گرفتهه و      یمتعدد یهانتوس  فقه، قاعد ینمفاد ا (.201ق: 1021 ی،مصطفو)

   .اند رفتهینپذی را تسامح عرف ی،هرع یها در بحث اندازه آنان،به اتفاق  یبقر یتاکثر

                                                                                                                                        
آل بحرالعلهوم،   محمهد  دیس یهجمهور، بلغة الفق یابن اب یهجو هد: االقطاب الفقهو که جست ییها از کتاب یبرخ. 1

ید س یرالمجلةتحر ی،مرحوم مراغ یةالفقه ینالعناو ی،حل یدبن سع یحییاألهباه و النظائر  ینالجمد ب ینزهة الناظر ف

 و... . یبجنورد یموسو ید حسنس یهالفقه عدالقوا ید ثانی،هه دیدالقواعآل کاهآ الغطاء، تمه محمدحسین
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 «یداتالتحد یف ۀالمسامح»ۀ قاعد یمعنا. 8

آن درنظهر   یبهرا  یازۀ خاصاند ،که در فقه یاست که در امور و موضوعات ینقاعده ا معنای

 ،قاعهده  یهن ا برابهرِ مسهامحه کهرد.    تهوان  ینمه  یو فزونه  یاز جهت کاست ،گرفته هده است

امتثال نشهده   ،دستور قانونگذار هود یم سببها  در تحق  اندازه یو تسامح عرف یانگار سهل

ههده   یهین تع یا انهدازه  یزی،و یبرا ،اگر در هرع ،اساس ین ا بر ؛و برائت ذمه حاصل نشود

 ی،کاسهت  یهن دانسهت؛ هرونهد ا   یدر کمتر از آن مقدار، همان حکم را جهار  توان ینم ،باهد

انهدازه و   یهت رعا یهین زیهرا تع  همارد، یکه عرف آن را قابل مسامحه م یطور به ،اندک باهد

 .یستحد، با نقصان از آن، سازگار ن

 یهد انهدازه و تحد که  مواضعیابواب فقه و  یاست که در تمام یقاعده از قواعد عام این

است. تعداد رکعهات نمهاز، زمهان     یانقابل جر ،داهته باهد یتموضوع وده وب مطر  یهرع

 یرصفا و مروه، نصاب زکات، مقهاد  ینب ینماز و روزه، تعداد اهوا  طواف، سع یبرا ینمع

انهدازه در ابهواب مختلهآ     یهین از تع ییهها  و مانند آن، نمونهه  یسرقت حد رنصاب د یه،د

 ، تفصیل آن گذهت.شتریپه اند ک یفقه

ی ههرعی  هها  اندازه، بیان هد، غالب موارد لیتفص بهکه در بیان مبانی، در قول  گونه همان

مانند عدد و معدودند که عرف هم در کمیت، مسهامحه نهدارد. امها کمیهت تمهام موضهوع       

ههود و   عبارت دیگر، مفهوم معهدود از عهرف گرفتهه مهی     نیست، بلکه قید موضوع است. به

، به محدود کردن دایهرۀ  مشخصدر این موارد، حجت است و هارع نیز جز در موارد  عرف

کهه در   ههود  یمه فهم عرف از موضوع حکم هرعی، نپرداخته است و از لسان دلیل فهمیده 

ۀ فقههی  قاعد ریتعببرخی موارد، مثل وجب، ذرع و ... این دقت، لحاظ نشده است. بنابراین، 

 رسد. نظر می به تر  یدقو  تر حیصح، «ة التحقی الغالب فی المقدّرات الشرعی»

 گیری . نتیجه2

ی برقراری نظم و یکپاروگی و نیهز  حکمت و برا یبه اقتضا ،هارع ی،هرع یداتتحد در -

 یِحهال غهالب   ةاز اخهتالف، بها مالحظه    یریجلوگانضبا  بخشیدن و سامان دادن به امور و 
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هرونهد   دهد؛ یقرار م ینیمع دندازه و حموضوع، ا ی  به آن است، براکه حکم، معلّ یامور

حدود  ینبا ا یگاه یاهود  یجادا نیزکمتر از آن  یبا اندک ،حکم یِمراأل و نفس یقیسبب حق

انضهبا ، آن را   منظور ایجاد هارع به اما ؛از آن داهته باهد یشبه ب یازبلکه ن ؛جاد نشودیاهم 

آن انهدازه را   یتو رعا کرده ییندازه تعآن، ان یبرا ،و با درنظر گرفتن حالت غالب کردهالغا 

 است. یو تعبد یفیتوق ،امور ینا هود یمگفته ، رو نیازاخواهد.  یم اناز مکلف

خهود را   یهری گ اندازه یجةکه نت ی. هر کسیممطل  ندار یاپاسخ کامل  ها یریگ در اندازه -

 یهری گ اندازه یخطاهمراه با  ی،برآورد خود را از مقدار اصل ینهمواره بهتر کند، یگزارش م

 .ی امری نسبی استریگ اندازهدهد بنابراین، دقت  یآن، ارائه م

دقهت   ،ی: دقهت عقله  از انهد  عبارت، فرض کرد توان یها م اندازهیارهایی که در تحق  مع -

و طریقیت انهدازه   تیموضوعبین  لیتفص بهی و قول مسامحة عرف ی،دقت عرف تجربی، -علمی

بها توجهه بهه اینکهه      باههد. ر و حرج و خارج از توان مکلّآ سبب عس ی،ت عقلقد بسا وه و

در  هرونهد عرف معیار، عرف زمان تشرید است، رعایت دقت علمی تجربی ضرورتی نهدارد،  

صورت سهولت دسترسی به ابزار جدید، رعایت این دقت، مطلوب و هایسته است. پهذیرش  

شههور، مهالک دانسهتن دقهت     نظهر م  .مسامحة عرفی با فلسفة جعل اندازۀ هرعی منافات دارد

قهول   رو نیه ازاعرفی است، اما مواردی مثل معیار بودن وجهب و ذرع بها آن سهازگار نیسهت.     

و طریقیهت انهدازه، در    تیموضهوع بین موضوعیت و طریقیت انهدازه تهرجیح دارد.    لیتفص به

هود که در صهورت طریقیهت انهدازه، ههارع،      تعل  حکم به موضوع، از لسان دلیل فهمیده می

ی، مسامحه را پذیرفته و دقت را مطالبه نکرده است. در همین موارد نیز، خود عهرف در  نوع هب

کند؛ بلکه مسهامحه در مضهبو  نبهودن معهدود )مثهل وجهب( در        نمی مسامحهعدد و کمیت، 

 دارد. تیموضوع ی،هرع ۀدر بیشتر موارد، اندازالبته باید گفت  عرف است.

بهه اصهلِ    ی،اگهر تسهامح عرفه   و  بهوده کول به عرف مو ی،امر ظهور خطابات هرعاز طرفی 

 ههارع،  آنکهه مگر آن برگردد، عرف، حجت و محل رجوع است؛  یتوسعت و محدود یامفهوم 

کهرده باههد. بهر ایهن اسهاس، در همهة مهوارد،        عرف و مرجد بودن آن را محدود  یتحجیرۀ دا

 کافی دانست.   توان تحق  عرفیِ مفهوم معدودات )مثل فرسخ( را برای تعلّ  حکم، می
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خهاطر   ینهان تر و با دقت و اطم هروه کامل یآند و تکلا یآرافد تکل یها حداقل ینهاا -

)وون نبود عسر و حهرج و ضهرر( ههر     یعیطب ی بهتر است و در هرا گیرد،انجام  یشتریب

تهر و   صهورت کامهل   هکهه به   یا تر باهد و هر سنجه و مطمئن تر  یدق  یکه در امر تطب ینهاد

 د.  هوکار  ینماند ا دلیلیمگر  ،مقدم است ،وضوع را بسنجدم تر  یدق

دقت مطلوب، دقت عرفهی عقالیهی اسهت کهه گرفتهار وسهواس نشهود و از طرفهی بهه           -

 ی نیز منتهی نشود. مباالت یب

أن هذه التحدیهدات أغلبهها بهل کلّهها     »گفته هد، عبارت مرحوم مراغی  آنچهبا توجه به 

 رسد. نظر می رسا بهعبارتی دقی  و « تحقی  فی تقریب

 یالغالهب فه  »از قاعهدۀ   اند عبارتهای هرعی،  دو قاعدۀ فقهی متناظر با مباحث اندازه -

 یفقه ند و قاعدۀا دهکررا مطر   آنفاضل مقداد و  اول یدههکه  «ی التحق یةالمقدّرات الشرع

ۀ ه موجب قاعهد ب است. هده یبررسبرخی معاصران، توس   که «یداتالتحد یف ةالمسامح»

مسهامحة   ،ههده اسهت   ی لحهاظ هرع یها اندازه ،که در موضوعات احکام یدر موارد اخیر،

 است.  یدقت عرف ،ریاو مالک و مع نبوده یرفتهپذ یعرف

های هرعی و وجود مهواردی کهه ضهب  دقیقهی ندارنهد، مثهل        با عنایت به موارد اندازه

از حیث دقت، نسهبت بهه    « یالتحق یةالمقدّرات الشرع یالغالب ف»وجَب، باید گفت: قاعدۀ 

قاعدۀ اولهی   گر انیب، رجحان دارد؛ اگروه قاعدۀ اخیر نیز «المسامحة فی التحدیدات»عبارت 

 در تحدیدات هرعی است. 
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،  05دورۀ، نؤو در فقؤه   یکاوشؤ ، «ههالل  یتوشم مسلح و رو» (.1910) رضا مختاری، .21

 .19-111ص ، 9ش

 .یقم: اسالم ،یةالفقه ینلعناوا (.ق1011)عبدالفتا   یرمید س ی،مراغ .22

 ی.قم: اسالم ،یهمائه قاعده فقه (.ق1021)محمدکاظم ید س مصطفوی، .29

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.تفسیر نمونه(. 1911مکارم هیرازی، ناصر ) .20

مطالعهات   یدوم، قهم: مرکهز جههان    چ ، کتؤاب الدکؤاة   (.ق1053) یعله  ینحسه  منتظری، .20

 .یاسالم

 قم: اسماعیلیان.الرسائل،  ق(.1910اللّه ) رو  یدسنی(، موسوی خمینی، )امام خمی .21

اإلمؤام   یقمؤ  تعؤال   یالعروة الؤوثق  (.ق1022ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) .21

 .)ره(ینیو نشر آثار امام خم یمتنظ ةتهران: میسس ،ینیالخم

شهر  و ن یمتنظه  ة، تهران: میسسه کتاب الَهارة (.ق1011) یمصطف دیس ی،نیخم یموسو .21

 )ره(.ینیآثار امام خم
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 ی.، قم: داورمصباح اذَصول (.ق1011) ید ابوالقاسمس یی،خو موسوی .23

آثهار   یاءقم: میسسة إح ،یموسوعة اإلمام الخوئ (.ق1011هههههههههههههههههههههههههه ) .95

 .)ره(یاإلمام الخوئ

و تطهوّر   یةموضوعات األحکهام الشهرع   یصتشخ» (.ق1020) عباس ید علیس موسوی، .91

(، قم: میسسة دائهرۀ المعهارف فقهه    یةالسالم )بالعرب یهمعل یتالبمجلة فقه أهل، «هاداالجت

 .155-199 ص ،90 دورۀ ،)ع(یتب بر مذهب اهل یاسالم

  .تهران: عروج ،یهقواعد فقه (.ق1051) محمدید ، سیبجنورد یموسو .92

 یاء، بیروت: دار إحشرح شرائ  اإلسالم یجواهر الكالم ف (.ق1050)محمدحسن  نجفی، .99

 ی.التراث العرب

، قهم: المطبعهة   یشرح العؤروة الؤوثق   یف یالمعالم الدلف (.ق1915ی )، عبدالنبیعراق ینجف .90

 یة.العلم

التهراث و   یهاء إلح یهه الجعفرة سسه یقهم: م  ،یؤه مصؤباح الفق  (.ق1011) آقارضا همدانی، .90

 ی.النشر االسالم ةسسیم
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