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 -0مقدّمه
عیوة مستمرّ میان همه ،اكثر يا گروه خاصّي از مردم ،عرف نامیده مي عهود عهرف
در عمل استنباط مي تواند سه نوع نقش داعته باعد -0 :در تعیین مفهوم الفهايي كهه در
ادلّه عرعي بكار رفته اند؛ خواه اين الفاظ در داللت بر موضوع بكهار رفتهه باعهند يها در
داللت بر حكم؛  -2در تابیق مفاهیم بر مصاديق؛  -3همچنین در استنباط حكم عهرعي
به عنوان دلیل بر حكم عرعي اصولیان امامیه به اتّفاق ،نقش سهوم عهرف را (كهه محهلّ
بحث درباره آن در مباحث حجج است) در احكام عرعیّه نمهي پذيرنهد ،و نهوع دوم از
نقش عرف (كه جايگاه بحث در خصوص آن در روش تابیقي اجتههاد اسهت) اجمهاال
پذيرفته عده است و از مبادي تصديقیة اجتهاد به عمار مي آيد البته اين كارايي عرف،
تنها در موضوعات عرفي مارح است؛ چراكه موضوعات مستنباه بهه دلیهل ايهن كهه يها
اختراع عارع اند و يا معناي خاصّي در نظر عارع دارنهد ،بهرخالف موضهوعات عرفهي،
قضاوت عرف و بناي عقال در اصل موضوع آنها نقشي ندارد بحث از حجیّت عهرف و
كاربرد هاي آن در فقه و حقوق ،به عنوان بحثي جدّي در محافل علمي مارح و كتهب
و مقاالت مستقلّي در اين خصهوص نگاعهته عهده اسهت؛ امها در متهون علمهي بهه هور
جداگانه به بررسي عملكرد عرف در تغییر مصهاديق موضهوعات عرفهي پرداختهه نشهده
است؛ و اين در حالي است كه بسیاري از موضوعات احكام عهرعي ،جه و موضهوعات
عرفي و امضايي بوده و بها گذعهت زمهان و مكهان تغییهر مهي كننهد و بررسهي زوايهاي
مختلف اين حوزه و تبیین دقیق آن به دلیل كاربرد عهرف در اسهتنباط احكهام و قهوانین
موضوعه از اهمیّهت بسهیاري برخهوردار اسهت لهذا در ايهن پهشوهش ،تمهام احتمهاالت
تأثیرگذاري عرف در تغییر حكم مصاديق موضوعات عرفي ،مورد بررسي قهرار گرفتهه
و بیان مي گردد كه عملكرد عهرف در مواجههه بها مصهاديق موضهوعات عرفهي ،بهه دو
صورت قابل تصوّر است؛ كه يک صورت آن ناعهي از تهأثیر عنصهر زمهان و مكهان در
موضوعات عرفي بوده ،و صورت دوم ،ناعي از تسامح عرفي است و قائل عهدن بهه آن
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به مُشرّع دانستن عرف در كنار خداوند مي انجامد؛ چراكه موضوع در قضهاياي عهرعي
به ور غالب و بق اصل ،از نوع حقیقیّهه و كلّهي اسهت ،لهذا عملكهرد عهرف در تغییهر
مصاديق موضوعات عرفي را تنها در صورتي مي توان پذيرفت كهه تغییهر مصهاديق ،بهه
تحديد و تعیین مفاهیم بازگشت داعته باعد در حالي كه اگر تحديهد مصهاديق و تغییهر
حكم آنها به دلیل تسامح عرفي با وجود داخهل دانسهتن مصهداق در موضهوعٌ لهه باعهد
(بدون اين كه تحديد مصداق ،بازگشت بهه تحديهد مفههوم داعهته باعهد) چهون الزمهة
چنین چی ي در حقیقت ،به معناي مشرّع دانستن عرف در كنار خداوند است؛ اين عمل
از عرف مورد پذيرش نیست
موضوعات و مفاهیم عرفي بر دو قسم اند -0 :مفاهیم عرفي كه به عرف عامّ مربوط
مي عوند و با گذعت زمان و تفاوت فرهنگ و زبان ،تغییري در آنها حاصل نمي عود،
مانند مفهوم عدالت؛  -2دسته ديگر ،مفاهیم و مصاديقي اند كه تغییر و تحهوّل ،در مهتن
آنها جاي داعته و زمان و مكان در تحوّل آنها تأثیر مي گذارد و فهم عرفي را در مكان
ها و زمان هاي گونهاگون متفهاوت مهي سهازد بسهیاري از احكهام سیاسهي و اجتمهاعي
اسالم ،داخل در ايهن مقولهه اسهت مرحهوم صهاحب جهواهر موضهوعاتي از قبیهل :دلهو
(نجفي ،)203/0 :0818 ،مهروه (همهان ،)233/03 :مؤنهه (همهان ،)03/01 :فقیهر (همهان:
 ،)321/00مكیل و موزون (همان ،)232/21:رعهد و سهفاهت (همهان ،)018/20 :حفه
وديعه (همان )03/21 :و را از موضوعاتي محسوش مهي دارنهد كهه در بسهتر زمهان و
مكان ،دستخوش تحوّل مي گردند و معیار فههم معهاني و مفهاهیم آنهها را ،عهرف زمهان
رجوع مي داند عملكرد عرف در مواجهه با اين مصاديق ،بهه دو صهورت قابهل تصهوّر
است كه در ادامه به بیان و بررسي اين دو صورت پرداخته مي عود:
 -0نفي مصداق به دلیل خارج دانستن آن از موضوعٌ له
گاهي نفي مصداق از موضوعٌ له و به تبع آن ،تغییر حكم مصداق از جانهب عهرف،
به دلیل تأثیر عنصر زمان و مكان است كه اين تأثیرگذاري به دو گونه است:
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الف :تغییر حكم مصداق به دلیل تغییر فهم عرف از مفهوم موضوع
اگر تغییر حكم مصداق و يا نفي مصداق از موضوع ،بهه دلیهل تغییهر فههم عهرف از
مفهوم موضوع باعد ،اين تغییر در حكم ،از عرف پذيرفته است؛ زيرا با تغییر فهم عرفي
از موضوعٌ له ،عنواني كه حكم عرعي بر آن بار عده است عامل مصاديق جديدي مهي
عود كه حكم موجود در قضیّه عرعي تنها بر اين مصاديق جديهد قابهل انابهاق اسهت و
عامل مصاديق قبلي نیست دلیل پذيرش فهم عرف در تحديد و تعیین مفاهیم بكار رفته
در قضاياي عرعي را مي توان چنین بیان كرد:
 مراد عارع از بیان احكام ،عرح ويايف انسان هاست مقدمة عمل ،علم است به عبارتي ،كالم عهارع بايهد بههگونهه اي باعهد كهه اكثهرمردم متوجّه مراد عارع عوند
 اگر ويیفه عموم مردم را عارع بهگونه اي بیان كند كهه عمهوم انسهان هها متوجّههنشوند ،نقض غرض كرده است
 بنابراين عارع بايد مرادش را بهگونه اي بیان كند كه عمهوم مهردم متوجّهه عهوند؛لذا مرجعیّت عرف در تعیین و تحديهد مفهاهیم بكهار رفتهه در بیهان عهارع ،مهورد قبهول
است به همین دلیل است كه اكثر فقها به اين مالب تصهريح كهرده انهد كهه «احكهام و
موضوعات عرعي ،به لحاظ معاني و مصاديق عرفي تشهريع عهده انهد و عهارع در بیهان
مقاصد خود از زبان عرف و رايج بهین تهودة مهردم اسهتفاده مهي نمايهد» بهه هور مثهال
مرحوم محقّق اردبیلي در خصوص تشخیص مفهوم «غنا» مي گويند« :عدّه اي از فقههاي
امامیه ،تشخیص مفهوم غنا را به عرف محوّل كرده اند؛ لذا آن چه از منظهر عهرف ،غنها
عمرده عود حرام است» (اردبیلي)380/4 :0813 ،
تصريح فقیهان در سرتاسر فقه ،به مرجعیّت عرف در فهم موضوعات عرفهي ،باعهث
عده كه عده اي گمان كنند به ور كلّي تشخیص موضوعات عرفي ،به خود مقلّهد كهه
يكي از افراد عرف اسهت ،واگهذار عهده و فقیههان در ايهن بهاش ههی گونهه مسهؤولیّتي
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ندارند ،در صورتي كه منظور فقیهان از اين جمله آن است كه عرف ،بهه عنهوان منبعهي
از منابع عناخت موضوعات براي فقیه محسوش مهي گهردد و فقیهه بايهد بهراي عهناخت
صحیح حكم ،از فهم عرفي استمداد كند
عناخت صهحیح موضهوعات و دگرگهوني ههاي وارد بهر آنهها در گهرو آگهاهي از
عرايط زماني و مكاني صهدور روايهات ،آگهاهي و توجهه بهه علهل و مصهالح نهفتهه در
موضوعات ،آعنايي با مفاهیم و فرهنگ عرف عرش و آگاهي بهه مسهائل زمهان اسهت
اين آگاهي ها نه تنها از عهده افراد معمولي و مقلّدان خارج است ،بلكه كار ههر فقیههي
نی نیست بنابراين ،قائل عدن به اين كه فهم موضوعات عرفي به هور كلّهي بهه عهرف
واگذار عده و فقیه هی ويیفه اي نسبت به آنها نداعته باعد ،ساده نگري است؛ چراكه
يكي از ويايف بسیار حسّاس و مهمّ فقیهان ،موضوع عناسي است
ش :تغییر حكم مصداق به دلیل تغییر داوري عرف در تابیق مصاديق
اگر تغییر حكم مصداق يا نفي مصداق از موضوع ،به دلیهل تغییهر داوري عهرف در
تابیق مصاديق باعد اين عملكرد عرف مورد پذيرش اسهت؛ چراكهه مصهاديق عنهاوين
قرار گرفته در موضوعات قضاياي عرعي ،در اثر تغییر عرايط مكهاني و زمهاني ،از نظهر
عرف تغییر مي كنند و مصداقي كه در گذعته از منظر عهرف تحهت يهک عنهوان قهرار
داعت در زمان حال ،تحت عنوان ديگري قرار مي گیرد در حقیقت ،اين نفي مصهداق
و تغییر حكم ،ناعي از توسعه و تضییق مصاديق عناوين عرعي از جانهب عهرف (در اثهر
تغییر عرايط زماني و مكاني) است فقها در استنباط هاي خهود در مهوارد متعهدّدي ايهن
عملكرد عرف را پذيرفته اند كه ذيال به برخي از اين موارد اعاره مي عود:
الف) «احتكار» از جمله عناوين عرعي است كه گذعت زمان ،منجر به تضییق و يها
توسعه در مصاديق آن مي عود برخهي ،احتكهار را مخهتصّ چنهد نهوع خهاص از مهواد
غذايي مي دانند (عهید ثاني)013/0 :0333 ،؛ اما به تصريح اكثر فقها ،مصاديق احتكهار
عامل تمام چی هايي مي باعد كه مورد احتیاج انسهان اسهت و بهه آن مضهارّ مهي عهود
(محقّق داماد)03 :0312 ،
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ش) يكي از معامله هاي حرام« ،فروش سالح به دعمنان دين» است مصاديق سهالح
تحت تأثیر زمان و مكان ،به دلیل تغییر داوري عرف متفاوت است؛ لذا روعن است كه
مصداقي كه در گذعته تحت عنوان سالح قرار مي گرفته اسهت ولهي امهروزه از تحهت
آن خارج عده ،ديگر مشمول حكم حرمت نیست (خمیني)02/0 :0338 ،
ج) بسیاري از گذعتگان بر حرمت خريد و فروش «خهون» بهه دلیهل عهدم مالیّهت و
منفعتِ حالل داعتن اين عمل ،ادّعاي اجمهاع كهرده انهد (علّامهه حلّهي813/2 :0801 ،؛
حسیني عاملي ،بي تا)21/8 :؛ اما با توجه به اين كه مصاديق مالیّت و منفعت عقاليهي در
اثر گذعت زمان و مكان تغییر مي كند امروزه فقها بر جواز خريد و فروش خون حكهم
كرده اند؛ چراكه در عصر حاضر ،بر خالف گذعته ،اين عمل از مصهاديق موضهوعات
بههيارزش و فاقههد مالیّههت نیسههت (خمینههي33/0 :0338 ،؛ خوانسههاري3-2/2 :0300 ،؛
ماهّري)021-004/03 :0330 ،
دلیل پذيرش اين كاركرد عرف را مي توان با بیان راباهه بهین حكهم و موضهوع در
قضاياي عرعي چنین تبیین كرد :در قضاياي عرعي ،راباة میان موضوع و حكم ،راباهة
علّي و معلولي است؛ لذا بقاي حكم بدون بقاي موضوع آن غیر قابهل تصهوّر اسهت بهه
عبارت ديگر ،احكام ،دائر مدار عناويني مي باعند كهه در موضهوعات آنهها خهذ عهده
اند؛ لذا هنگام زوال عنوان ،حكم نی زائل مي عود البته بايهد توجهه داعهت كهه تغییهر،
خاصّ عینیّت هها در خهارج اسهت و ههی كهدام از موضهوع و حكهم ،عینیّهت خهارجي
ندارند؛ بنابراين مي توان گفت كه اين مصاديق خارجي ،عناوين عهرعي هسهتند كهه در
اثر تغییر فهم عرف ،دسهتخوش تحهوّل و مصهداق موضهوع و حكمهي ديگهر قهرار مهي
گیرند؛ زيرا اگر اين تغییر حكم را در اثر تغییر موضوع -نه مصاديق آنها -بدانیم ،قبهول
چنین مالبي به معناي مشهرّع بهودن عهرف در كنهار خداونهد مهي باعهد؛ چراكهه حكهم
جديدي را براي موضوع جديد ،وضع كرده است
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 -2نفي مصداق پس از صدق مصداقي
همان گونه كه اعاره عد ،عملكرد عرف در مواجهه با مصاديق موضوعات عرفي به
دو صورت قابل تصوّر است :صورت اول كه مورد پذيرش فقهاست ،نفهي مصهداق بهه
دلیل خارج دانستن آن از موضوعٌ له ميباعد كه خود بهه دو گونهه اسهت :تغییهر حكهم
مصداق به دلیل تغییر فهم عرف از مفهوم موضوع و تغییر حكم مصداق بهه دلیهل تغییهر
داوري عرف در تابیق مصاديق اما اگر عرف با وجود داخل دانستن مصداق در مفهوم
عنوان عرعي ،حكم موجود در خاابات عرعي را از آن نفي كند ايهن عملكهرد عهرف
(تغییر حكم مصداق و يا نفي مصداق از موضوع بعد از صدق مصداقي) مهورد پهذيرش
نیست؛ چراكه با توجه به حقیقیه دانستن قضاياي عرعي ،پهذيرش ايهن عمهل از عهرف،
در حقیقت به معناي مشرّع دانستن عرف در كنار خداوند ميباعهد كهه بهه عقیهدة تمهام
فقها مردود است براي تبیین دلیل عدم پذيرش اين عمل از عهرف بها توجهه بهه حقیقیّهه
بودن موضوع در خاابات عرعي ،الزم است كه ابتهدا بهه تبیهین چنهد مالهب پرداختهه
عود:

 -2مفهوم خطاب و اجزاي آن
كلمه خااش ،در لغت ،مصدر از ريشه «خاب» و به معناي« :متوجه نمودن سخن بهه
سوي ديگري براي فهماندن معنا به او است» ( ريحي )01/2 :0801 ،معناي اصاالحي
خااش با معناي لغوي يكسان بوده ،و به معناي اراده نمهودن مخا هب و متوجّهه نمهودن
كالم به سوي او آمده است (مشكیني808/2 :0803 ،؛ محقّق حلّي )83 :0813 ،برخهي
از اصولیان تصريح كرده اند :قصد نمودن مخا ب ،عرط خااش است و فرق «خااش»
با «تكلّم با ديگران» در همین ويشگي است؛ و صهحیح بهودن تكلّهم بها عهخص خهواش،
عدم صحّت مخا ب قرار دادن و يا امر و نهي كردن او را بهه عنهوان مؤيّهد كهالم خهود
بیان نموده اند (سیّد مرتضي)4/0 :0331 ،
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موضوع خااش هاي عرعي ،ممكن است عخص يها گهروه خهاصّ يها يهک عنهوان
كلّي باعد كه به صورت عامّ يا مالق ذكر عده است؛ بنابراين ،خااش ههاي عهرعي بهه
دو دسته تقسیم مي عوند :خااش عخصهي و خاهاش كلّهي (صهدر )323/3 :0803 ،در
خااش عخصي ،حكم قضیّه ،به مكلّف خاصّي تعلّق مهي گیهرد و تمهام موضهوع بهراي
حكم ،همین مكلّف خهاصّ اسهت؛ لهذا خصوصهیّات مكلّهف در نظرگرفتهه مهي عهود؛
چراكه خااش ،متوجّه عخص يا اعخاص معیّن و به صهورت قضهیّه خارجیّهه اسهت كهه
موضوع آن در خارج ،موجود و مشهخّص اسهت ماننهد :خاهاش خداونهد بهه حضهرت
موسي (ع) كه مي فرمايند« :اذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إنَّهُ َغى» ( هه)28 :؛ در ايهن خاهاش هها
آگاهي مخا ب و توانايي او براي انجام يها تهرآ آن چهه از او خواسهته عهده اسهت از
عرايط نخستین خااش است در مقابل ،خااش كلّي ،خاابي است كهه بهه يهک عنهوان
كلّي تعلّق گرفته و رباي به خصوص اين فرد و آن فهرد و ايهن جمعیّهت و آن جمعیّهت
ندارد (خمیني)030/0 :0340 ،؛ و مانند آيه« :يا َيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه» (بقهره،)234 :
كه آن سوي خااش ،همة كساني هستند كه فرد كلّي «مؤمن» محسوش مي عهوند ايهن
خااش ها محدود به زمان و مكان خاصّي نیست؛ و خصوصیّات اعهخاص مهدخلیّتي در
آنها ندارد موضوع بحث در اينجا خااش هاي عرعي كلّي است
به ور معمول ،يک خااش عامل :حكم (يا صیغه اي كهه داللهت بهر حكهم دارد)،
متعلّق حكم و موضوع مي باعهد (نهائیني)080/0 :0813 ،؛ و در برخهي مهوارد نیه تنهها
عامل حكم و متعلّق است با اين توضیح ،عناصر خااش به تفكیک ،مورد بررسي قهرار
داده مي عود
 -2-0حکم در خطاب هاي کلّي
واژة «حكم» ،مصدر و به معناي قضاوت و داوري بین مردم است (جهوهري:0801 ،
 )0310/0در تعريف اصاالحي حكم ،علماي اصول تعاريف مختلفي بیهان نمهودهانهد:
برخي ،خودِ اراده و كراههت ايههار عهده كهه ناعهي از وجهود مصهلحت يها مفسهده در
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متعلّقات احكام است را حكم عرعي دانسته اند (عراقي)018/0 :0810 ،؛ عده اي سراغ
مرحلة بعد از اراده و كراهت رفته و حكم را جعل و انشاء دانسته اند؛ گروههي نیه قهدم
بعدي را كه تبلیغ و خااش اسهت بهه عنهوان تعريهف حكهم برگ يهده و حكهم را خهودِ
خااش دانسته اند (غ الي)4/0 :0803 ،؛ اما به نظر مي رسهد كهه ايهن مسهامحه در تعبیهر
است؛ زيرا به ور قاع ،خااش و حكم به يک معنا نیستند (صدر )02/0 :0810 ،مبناي
اين تعاريف ،به مراحل مختلف و مقدّمات حكم بر ميگهردد بهه ههر حهال ،بهر اسهاس
تعريف هاي مختلف حكم ،مي توان گفت :خااش ،وسیلة ابراز حكهم ،و حكهم ،يكهي
از اج اي خااش هاي كلّي است
 -2-0-0متعلّق حکم
متعلق حكم ،همان فعلي است كه حكم ،نسبت بهه آن داعويّهت دارد؛ يعنهي غهرض
عارع از بیان حكم ،ايجاد انگی ه براي ترآ يا فعل آن مي باعهد مهثال در خاهاش« :يها
يّها الذين آمنوا اقیمهوا الصّهاله» ،متعلّهق حكهم« ،نمهاز» اسهت كهه انجهام آن از مهؤمنین
(موضوع حكم) خواسته عده است توضیح ايهن كهه ،احكهام تكلیفهي همگهي بهه فعهل
مكلّف تعلّق مي گیرد و به همین جهت است كه از فعهل مكلّهف و عنهاويني كهه بهر آن
داللت مي كنند به «متعلّق حكم» تعبیر مي عود عناويني نظیر« :زكاه» در «آتهوا ال َّكَهاهَ»
(بقره ، )83 :و «حجّ» در «لِلّهِ عَلَهي النَّهاس حِهجُّ البَیهتِ» (آل عمهران ، )33 :و «جههاد» در
«جَاهِدُوا فِي اهلل حَقَّ جهَادِهِ» (حجّ )34 :و امثال آنها همگي «متعلّق حكم» به عمار مهي -
روند
 -2-0-2موضوع حکم
«موضوع» گاه به معناي مناقي ،گاه به معناي فلسفي و گاه بهه معنهاي اصهولي بكهار
مي رود:


موضههوع بههه معنههاي مناقههي ،در مقابههل محمههول قضهیّه قههرار دارد؛ و مههراد از آن

معروض حمل ،در تركیب قضیّه حملیّه است
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موضوع به معناي فلسفي ،در مقابل عَرَض قرار دارد؛ و به معنهاي محهلّ عهروض

(جوهر) است


موضوع در اصول ،به معناي امر خارجي متعلّق فعل مكلّف است

مقصود از «موضوع» در اينجا ،معناي سوم (معناي اصولي) اسهت در واقهع ،در علهم
اصول ،موضوع حكم ،آن است كه :حكم نسبت بهه آن داعهويّتي نهدارد؛ يعنهي غهرض
عارع از بیان حكم ،ايجاد انگی ه براي ترآ يها فعهل آن نیسهت در حقیقیهت ،موضهوع
حكم ،تمام عناصري است كه در فعلیّه ت تكلیهف دخالهت دارنهد و تها زمهاني كهه ايهن
عناصهر وجهود نداعهته باعهند ،حكهم در مرحلهه انشهاء بهاقي مهي مانهد (عراقهي:0810 ،
 )303/0در خاههاش هههاي كلّهي ،عنههاويني چههون «النّهاس» و «مههؤمنین» ،موضههوع حكههم
هستند از موضوع حكم ،گاهي به متعلّق متعلّق نی تعبیر مي عود؛ چراكهه فعهل مكلّهف
(كه متعلّق حكم است) تعلّق و نسبتي با اعیاي خارجي گوناگون دارد:
 تعلّق فعل مكلّف ،به فاعل آن (عخص مكلّف) ،نظیر« :نهاس» در آيهه كريمهه« :هللعلي النّاس حجّ البیت» (آل عمران)33 :
 تعلّق فعل مكلّف ،به مفعولٌ له يا متعديٌ الیه آن؛ نظیر« :وجهوهكم و يهديكم» درآيه كريمه« :فاغسلوا وجوهكم و يديكم» (مائده )1 :و نی «صعیدا» در «فتیمّموا صهعیدا»
(نساء)83 :
 تعلّق فعل مكلّف ،به يرف زمان و مكان ،نظیر« :لیهل» در آيهه« :ثهمّ تمّهوا الصّهیامإلي اللّیل» (بقهره ،)043 :يها «دلهوآ الشّهمس» در آيهه « قهم الصّهاله لهدلوآ الشّهمس»
( سراء)34 :
 تعلّق فعل مكلّف ،به آلت فعهل ،نظیهر « :نصهاش و زالم» در آيهه« :إنّمها الخمهر والمیسر و األنصاش و األزالم رجس من عمل الشّهیاان» (مائهده ،)31 :يها « زالم» در آيهه:
« ن تستقسموا باألزالم» (مائده)3 :
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اين متعلّقات چهارگانة فعل كه متعلّق المتعلّق اند در اصاالح اصولي بهه «موضهوع»
تعبیر مي عوند
در اينجا توجّه به اين نكته ضروري است كه هرگاه علّتِ حكم ،درخاابات عهرعي
بیان عده باعد ،موضوع حكم ،همان علّت است مثال در عبارت «خمر بهه دلیهل مسهكر
بودن حرام است» خمر ،موضهوع حكهم نیسهت؛ بلكهه موضهوع حكهم در حقیقهت ،ههر
چی ي است كه مسكر باعد
 -2-2موضوع در قضاياي شرعي
علماي اصول ،در مورد اين كه حكم در خااش ها بهه چهه چیه ي تعلّهق مهي گیهرد
اختالف نظر دارند (نائیني)020/0 :0314 ،؛ برخي معتقدند :خااش هاي عارع از جنس
قضاياي خارجیه بوده ،و موضوع در اين خااش ها ،عهامل افهرادي اسهت كهه در زمهان
خااش ،در خارج تحقّق داعته باعند به عنوان مثهال :در خاهاش «يها يّهها الهذين آمنهوا
كتب علیكم الصیّام» ،حكهم وجهوش روزه ،متوجّهه مهؤمنین موجهود در خهارج اسهت
برخي از علماي اصول در خصوص خااش هايي كه با ادوات نهداء يها ضهماير خاهاش
همراه هستند (خاهاش ههاي عهفاهي) ،خاهاش را متوجّهه حاضهرين دانسهته و در مهورد
عمول اين دسته از خااش ها نسبت به غیر حاضهرين بهه داليلهي نظیهر قاعهدة اعهتراآ
تكلیف ،تمسّک نموده اند (حسن بن زين الدّين ،بي تا )014 :اما مشهور در بین علماي
اصول اين است كه خااش هاي كلّي به صهورت قضهاياي حقیقیّهه هسهتند در قضهاياي
حقیقیّه ،موضوع قضیّه ،افراد محقّق الوجود و مقهدّر الوجودنهد (مظفّهر)011/0 :0340 ،
مثال در خااش «هلل علي النّاس حجّ البیت من استااع الیه سبیال» ،موضوع خااش ،عهامل
هر انسان مسهتایعي اسهت كهه در ههر زمهان يافهت عهود در حقیقهت ،حكهم در قضهیّة
حقیقیّه ،برروي بیعهت موجهود در خهارج قهرار گرفتهه اسهت؛ لهذا حكهم عهامل تمهام
مصاديق عنوان عرعي خااش ،در هر زمان و مكان مي باعد و زوال حكهم از مصهاديق،
مادامي كه عنوان بر آنها صدق مي كند ،ممكن نیست وجهه اعهتراآ دو نظهر مهذكور
اين است كه خااش هاي كلّي ،به خااش هاي ج ئي به تعداد مكلّفهین انحهالل يافتهه و
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متوجّه تک تک آنها مي عود؛ و فرق بین قضاياي حقیقیّه و خارجیّه در اين اسهت كهه
قضاياي حقیقیّه ،به قضاياي عر یّه منحلّ مي عوند ،امها قضهاياي خارجیّهه ،بهه قضهاياي
عر یّه منحلّ نمي عوند نظر سوم اين است كه موضوع اين خاهاش هها ،خهود عنهاوين
كلّي اي هستند كه در خااش ذكر عده اند عارع ،حكم خود را متوجّهه خهودِ بیعهت
مي كند و از آنجايي كه اين بیعت در خارج ،قابل انابهاق بهر افهرادش مهي باعهد ههر
مكلّفي كه آن عنوان و بیعت را بر خود منابق ديد بايد منبعث عود؛ بنابراين ،انحاللي
در خود خااش وجود ندارد (خمیني233/0 :0342 ،؛ خمیني)088/2 :0800 ،
 -2-4اختصاص تشريع به خداوند
آيات قرآن گوياي اين است كه تشريع ،مخصوص خداوند اسهت و كسهي جه او،
حقّ تشريع ندارد خداوند فرموده است« :ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلّا َسْماءً سَمَّیْتُمُوها َنْهتُمْ وَ
آباؤُكُمْ ما َنْ َلَ اللَّهُ بها مِنْ سُلْاانٍ إن الْحُكْمُ إلّاَ لِلَّهِ َمَرَ َلّاَ تَعْبُهدُوا إلّهاَ إيَّهاهُ ذلِهکَ الهدُينُ
الْقَیُمُ وَ لكِنَّ َكْثَرَ النَّاس اليَعْلَمُون» (يوسف)81 :؛ منظور از حكم در اين آيهه ،بهه قرينهه
عبارت « َمَر ن التعبدوا إلّا إيّاه» ،حكم تشريعي است
 -2-3عرف به اعتبار دقّت در مسائل
عرف به اعتبار دقّت در مسائل ،به دو گونه :عرف غیر مسامح و مسامح ،تقسهیم مهي
عود به عبارت ديگر ،عرف به مسهائل ،دو گونهه نظهر دارد :نظهر مسهامحى و نظهر غیهر
مسامحى و دقیق؛ كه در ذيل به بیان آنها پرداخته مي عود
 -2-3-0عرف غیر مسامح يا دقیق
عرف غیر مسامح يا دقیق ،در مقابل عرف مسامح بوده ،و به عرفهى گفتهه مهى عهود
كه با نظر دقیق به مسائل نگاه كرده و مسائل كوچک از ديد او پنهان نمى ماند ،هرچند
كه دقّت هاى عقلى را نی بكار نمىگیرد (جمعي از محقّقین)033 :0343 ،
 -2-3-2عرف مسامح
عرف مسامح ،عبارت است از عرفى كه بها نظهر تسهامحى بهه مسهائل نگهاه كهرده و
مسائل كوچک و كم اهمیّت را به حساش نمى آورد و خود نی بهه ايهن مسهامحه توجهه
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دارد براى مثال ،در يک خروار گندم ،مقدارى ناخالصى (خهاآ و كهاه) وجهود دارد،
ولى عرف مى گويد :اين يک خروار گندم است؛ امها در وزن كهردن هال و زعفهران،
عرف ،نظر دقیق و غیر مسامحى دارد ،هرچند دقّت عقلى ندارد
مالآ تشخیص مفاهیم و تابیق آنها بر مصاديق ،عرف غیر مسامح است كه نظهرى
دقیق دارد ،و اين عرف غیر مسامح است كه در مقابل عقل قرار مى گیرد؛ بهراى مثهال،
جهت تشخیص اين كه قاره خونى كه بر روى لباسى افتهاده ،بعهد از تاهیهر نیه بهه آن
خون ا الق مى عود يا نه؟ عرف دقیق و غیر مسامح مى گويد :اين رنگ خون اسهت و
خونى در لباس وجود ندارد و به همین سبب ،حكم مى كنهد كهه نمهاز خوانهدن در آن
لباس صحیح است؛ اما عقل مى گويد :وجود رنگ خون ،نشانة بودن خون است ،زيهرا
انتقال عرَض را محال مى داند؛ اما اين دقّت عقلى ،می ان تشخیص مفاهیم و تابیق آنهها
بر مصاديقشان نمى باعد (همان)030 :
بعد از تبیین موارد فوق ،دلیل عدم پذيرش نفي مصهداق بعهد از صِهدق مصهداقي از
جانب عرف را مي توان چنین بیان كرد:
با توجه به اين كه خااش هاي كلّي بنابر نظر مشهور ،به صورت قضهاياي حقیقیّهه و
موضوع آنها ،افراد محقّق و مقدّر الوجود اند؛ در حقیقت مي توان گفهت كهه موضهوع
در خاابات عرعي ،بیعت به قیدِ وجود ،با نظر به مصاديق خارجي اش مي باعد يعني
حكم در خاابات عرعي ،بر روي تمام مصاديق خارجي اي قرار مي گیرد كه عنوان بر
روي آنها صدق كند به تعبیر ديگر ،الزمة حقیقیّه دانستن خاابهات عهرعي ،ايهن اسهت
كه موضوع در خاابات عرعي ،هر چی ي باعد كه در خارج ،در هر زمهان تحقهق پیهدا
كند و عنوان عرعي موضوع خااش ،بر آن صهدق كنهد؛ بنهابراين حكهم عهارع تها ابهد
عامل تمام مصاديق موضوع خاهاش مهي عهود و زوال حكهم از مصهاديق ،مهادامي كهه
عنوان بر آنها صادق است محال مي باعد در اين حالت ،اگر عرف علهي رغهم داخهل
دانستن مصداق در موضوع خااش عرعي ،حكم را از آن سلب كنهد ايهن عمهل عهرف
در حقیقت ،تشريع حكم جديهد اسهت؛ چراكهه بها توجهه بهه حقیقیّهه دانسهتن خاابهات
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عرعي ،حكم عارع تا ابد عامل تمام مصاديق موضهوع خاهاش مهي عهود و ايهن عمهل
عرف به معناي دخالت در كار عارع و تشريع حكهم جديهد بهراي مصهداق مهورد نظهر
است ،كه به نظر تمام فقها مورد پذيرش نیست؛ زيرا همان ور كه بیان عد بهه تصهريح
قرآن ،تشريع احكام ،اختصاص به خداوند دارد و تغییر حكم به مقتضاي زمان و مكان،
نمي بايست با اختصاص تشريع به خداوند منافات داعته باعد؛ لذا اگر تحديد مصهاديق
و يا تغییر حكم مصاديق از جانب عرف ،بهه دلیهل داخهل ندانسهتن مصهاديق در مفههوم
موضوع خاابات عرعي باعد اين عمل از عرف مورد پذيرش است؛ چراكهه عهرف بهه
داليل ذكر عده ،در فههم موضهوعات عرفهي مرجعیّهت دارد امها اگهر نفهي مصهداق از
جانب عرف ،از روي مسامحه بعد از صدق مصداقي آن باعد ايهن عمهل عهرف ،مهورد
پذيرش نیست

نتیجهگیري
عملكرد عرف در مواجهه با مصاديق موضوعات عرفي بهه دو صهورت قابهل تصهوّر
است :گاهي نفي مصداق از موضوعٌ له و به تبع ،تغییر حكهم مصهداق از جانهب عهرف،
به دلیل تأثیر عنصر زمان و مكان است ،كه ايهن تأثیرگهذاري خهود بهه دو گونهه اسهت:
اولین حالت ،آن است كهه تغییهر حكهم مصهداق بهه دلیهل تغییهر فههم عهرف از مفههوم
موضوع باعد؛ كه اين تغییر در حكم ،از عرف پذيرفته است؛ زيرا با تغییر فهم عرفهي از
موضوعٌ له ،عنواني كه حكم عرعي بر آن بار عده است عهامل مصهاديق جديهدي مهي
عود كه حكم موجود در قضیة عرعي ،تنها بر اين مصاديق جديد ،قابل انابهاق اسهت و
عامل مصاديق قبلي نیست حالت دوم ،جهايي اسهت كهه تغییهر حكهم مصهداق يها نفهي
مصداق از موضوعٌ له خااش عرعي ،بهه دلیهل تغییهر داوري عهرف در تابیهق مصهاديق
است؛ در اينجا نی عملكرد عرف مورد پهذيرش فقهها اسهت امها اگهر نفهي مصهداق از
موضوعٌ له و به تبع آن ،تغییر حكم مصداق از جانب عرف بعد از صدق مصهداقي و بهه
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دلیل تسامح عرفي باعد اين عمل از عرف مهورد پهذيرش نیسهت؛ چراكهه بها توجهه بهه
حقیقیّه دانستن خاابات عرعي ،پهذيرش آن بهه معنهاي مشهرّع دانسهتن عهرف در كنهار
خداوند است
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