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چکیده
دن تشریع الھی در بـین عـرف   ای از احکام شرعی ھستند که پیش از آماحکام امضائی بخش عمده

اند و بدون ھیچ اصالحی یا با اصالحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد عقال در جریان بوده
اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکـام معتقدنـد؛ بـه دلیـل اینکـه ایـن       دستگاه قانونی شرع شده

انـد. در  تن آن عرف، این احکام نیـز از بـین رفتـه   احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رف
مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان اسـت، امـا در   
حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند 

گونـه  که در اغلب موارد احکـام امضـایی ایـن   -استدلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام 
تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواھد بود که در فرایند امضاء، شارع ھیچ گونه اعتباری نکند -است

و تنھا از سیره عقال اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواھد شد که ماھیـت امضـاء در احکـام امضـایی     
یرا در فرایند امضاء، حکمی ھمانند حکـم عقـال از سـوی شـارع اعتبـار      عبارت از اعتبار شارع است. ز

رود.شود و به ھمین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمیمی

حکم امضائی، سیره عقالئیه، سیره عقالیی، عرف، حکم مماثل: هاکلیدواژه
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مقدمه

نـد، کـه بـه عنـوان نھادھـای اصـلی       پیش از ظھور اسالم، قوانینی در عرف جامعه رایج بود
جامعه آن روز، وظیفه تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر عھده داشتند. 

ھا مذمت این قوانین در بین عقالی جامعه از مقبولیت الزم برخوردار بوده و نادیده انگاشتن آن
ھا سه گونه عمل کرده اسـت. در  با آنایشان را به دنبال داشت. با آمدن اسالم، شارع در مواجھه

برخی موارد قانون موجود را به کلی ابطال نموده، که ابطال قانون جـواز ربـا در معـامالت از آن    
جمله است. در برخی دیگر، قانون موجود را اصالح کرده و سـپس بـه کـار گرفتـه اسـت. کـه       

از ایـن  ١در ماھھـای حـرام  اصالح و به کارگیری قانون قطع دست دزد یا حرام دانستن کشـتار 
قرار داده است، که امضـاء  » امضاء«موارد است. برخی دیگر را نیز تائید کرده و اصطالحا مورد 

حکمـت نیـا،   ٢ھاست (به نقل ازقانون محرمیت مرد با مادر و خواھر رضاعی خود از جمله آن
نامند. (جمعی از می»احکام امضایی«). اصولیان قسم دوم و سوم را ۲۵۰فلسفه نظام حقوق زن، 

/ ۱نویسندگان زیر نظر ھاشمی شاھرودی، فرھنگ فقه مطابق مذھب اھل بیت علـیھم السـالم،   
) البته استعمال واژه امضاء در ابوابی مانند وکالت، عقد فضـولی و نکـاح از قـدیم در بـین     ۶۶۳

بنـابر تتبـع   -فقھا رایج بوده ولی استعمال آن در معنایی نزدیک به معنای اصطالحی پیش گفته 
صورت گرفته است.)۲۸۸اول بار توسط ابوالصالح حلبی (الکافی فی الفقه، –نگارنده 

ای در شریعت اسالم احکام دیگری ھـم وجـود دارنـد کـه یـا قبـل از اسـالم ھـیچ سـابقه         
ھا بوده، ماھیتشان به کلی با آنچـه در اسـالم تشـریع    اند و یا اگر در سابق نیز نامی از آننداشته

ه، متفاوت بوده است. نماز، روزه و حج مواردی از این قسم ھسـتند. فقھـا و اصـولیان ایـن     شد
؛ جمعـی  ۱۰/ ۲اند. (جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقھیـه،  نامیده» احکام تأسیسی«احکام را 

) البتـه برخـی فقھـا    ۱۶۰/ ۲۶از نویسندگان، مجلة فقه أھـل البیـت علـیھم السـالم (بالعربیـه)،      
توان ھمه احکام اسالم را تاسیسی دانست، زیرا انسـان  ، با اتخاذ رویکردی متفاوت، میمعتقدند

بنده خدای متعال است و در ھمه احکام باید به او رجوع کند، و از ھمین جھـت اسـت کـه در    
اند مانند خرید و فروش، نیز باید از شارع اجازه بگیرد. (حائری، احکامی که به امضائی معروف

٣)۹۶، ص ۶و دانشگاه، ش مجله حوزه 

نی بودند که برای اولین بار توسط عبدالمطلب، جد پیـامبر گرامـی اسـالم ص وضـع شـده و در بـین       قوانین مزبور از قوانی-١
)۱/۳۴۳شد. (تاریخ پیامبر اسالم، تاریخ یعقوبی، اعراب اجرا می

۱۸۸فقه پژوھی قرآن، ص -٢
مصاحبه با آیت ا... محمد کاظم حائری-٣
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اند که قبل از آمدن شـریعت در  با توجه به آنچه بیان شد، متعلَّق احکام امضایی قوانینی بوده

کند که این قوانین به سیره نیز تبـدیل شـده باشـند یـا     اند، حال فرقی نمیبین مردم وجود داشته
است که به سـیره عقـال تبـدیل    نشده باشند. البته بیشتر موارد احکام امضایی مربوط به مواردی 

شده بودند و به ھمین دلیل است که فقھا و اصولیان مباحث مربوط به شناخت احکام امضـایی  
کنند. از ھمین جھت، نگارنده نیز پاسخ به سـوال اصـلی   را بر پایه عرف و سیره عقال مطرح می

مضائیه سـامان داده اسـت.   ھای اصلی احکام امقاله را بر پایه عرف و سیره عقال به عنوان متعلّق
عنوانی با سابقه طـوالنی نیسـت و در دو سـده اخیـر رواج یافتـه اسـت       » سیره عقال«البته واژه 

ھـای العقـالء (سـید مرتضـی،     )، ولی مفاد آن، پیش از این بـا عنـوان  ۵۷/ ۲(جعفری لنگرودی، 
؛ أجوبـة  ۵۸/ ۱(سـید مرتضـی،  » عادات العقـالء «)، ۲۴۰/ ۲حلی، تحریر األحکام، عالمه ؛ ۱/۵۷

(فاضـل مقـداد، کنـز العرفـان،     » افھام العقالء«)، ۲۲۶مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرفة، 
حلی، تذکرة عالمه » (نظر العقالء«)، ۵۶/ ۱۱حلی، تذکرة الفقھاء، عالمه » (غرض العقالء«)، ۲۲۶

حلـی، قواعـد   عالمـه  » (ءأفعال العقال«)، ۱۸۲/ ۷حلی، مختلف الشیعة، عالمه ؛ ۴۲۵/ ۱۷الفقھاء، 
)، ۵۱۶/ ۲؛ ابن فھد حلّـی، المھـذب البـارع،    ۶۲/ ۲؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۳۴/ ۲األحکام، 

) در ۲/۲۳۸(فاضل مقداد، التنقـیح الرائـع،   » عرف العقالء«) و ۲/۴۸۸(عمیدی، » أغراض العقالء«
سـب در مـورد سـیره عقـال     متداول بوده است. (در متن مقاله بـه تنا ١بین فقھا و اصولیان شیعی

توضیح بیشتری داده خواھد شد.)
ذاتـی و  «برخی از نواعتزالیان جھان عرب مانند ابوزید و حسـن حنفـی (عـرب صـالحی،    

ھـا جمعـی از روشـنفکران    ) و به تبعیـت آن ۲۸، ص ۲، مجله معرفت کالمی، ش »عرضی دین
اعم از احکـام تاسیسـی و   دینی ایران با تفکیک دین به ذاتیات و عرضیات، بخش شریعت دین

امضایی را در زمره عرضیات دین قرار داده و معتقدند زمانه این احکـام گذشـته و ایـن بخـش     
؛ مجتھـد شبسـتری،   ۸۱دین باید متناسب با شرایط روز تغییر کند. (سروش، بسط تجربه نبوی، 

سـیار واضـح   ) در نظر ایشان حقانیت این مدعا در مورد احکام امضـایی ب ۳۰۵؛ ملکیان، ۸۸-۸۵
ھا، قوام اصلی این احکـام بـه عـرف رایـج در بـین عقـالی زمـان تشـریع         است زیرا به نظر آن

گردد و به ھمین دلیل با از بین رفتن آن عرف طبیعی است که این احکام نیز اعتبـار خـود   برمی

نی ندارد و در آن منابع استناد به عرف و عادت، استحسان، مصالح مرسله این اصطالح در منابع اصول فقه عامه رواج چندا-١
اند (از جمله رجوع کنید به استدالل کرده» مدح و ذمّ عقال«تر است. با اینھمه، گاه برخی اصولیان عامّه به و مانند آن بسیار رایج

ی بر بنای عقال قابل انطباق است، (دانشنامه جھان ) که به نظر برخ٢١٥، ١٨٦، ١٦٧/ ٢؛ آمِدی، ١٠١؛ ابن قدامه، ٥٥/ ١بصری، 
)٤/٢٤٢اسالم، 
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را از دست بدھند. بنابراین بیشتر ھمت ایشان برای اثبات این مـدعا در مـورد احکـام تاسیسـی    

اند؛ ھمان مالکی که موجب امضای عرف عقـالی  است. البته برخی از این نیز فراتر رفته و قائل
زمان تشریع توسط شارع شده است، ھمان نیز در مورد عرف عقالی بعد از زمـان تشـریع نیـز    

ای اتفاق یابنـد،  جاری است و به ھمین دلیل؛ چنانچه عقالی عصری مانند عصر فعلی، بر سیره
). ۱۰۴باشد (سروش، اخـالق خـدایان،   نیز مورد امضای شارع بوده و شرعاً حجت میآن سیره 

ای در قبـل نداشـته   طور که خواھد آمد این مباحث، مسائل جدیدی نیستند که سابقهالبته، ھمان
باشند. بلکه به دلیل اینکه بسیاری از احکام شرعی امضائی ھستند، پیش از این، شئون مختلـف  

فقھا و اصولیان در البالی مباحث گوناگون فقھـی و اصـولی مطـرح شـده و     این احکام توسط 
مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بنا داریم اثبات مـدعای ایشـان را در مـورد احکـام     
امضایی بررسی کنیم، زیرا به عقیده نویسنده، تحقیق مطلـب در خصـوص احکـام امضـایی بـه      

ھـا  باشد و در آینده خواھیم دیـد کـه ادعـای آن   شده نمیبساطتی که توسط گروه مزبور تصور 
باشد تا چه رسد به احکام تأسیسی که تمـام  حتی در مورد احکام امضایی نیز تماماً صحیح نمی

باشـد.  ھا به دست شارع بوده و در بسیاری موارد خارج از طور عقل انسانی نیز مـی مالکات آن
ادعـا درخصـوص احکـام امضـایی نیـز در گـرو       اما به دلیل اینکه بررسی صحت و سـقم ایـن   

شناخت ماھیت امضاء در احکام امضایی است، لذا سوال اصلی مقاله را به چیستی ماھیت حکم 
ایم. طبیعی است در ضمن پاسخ به سوال اصلی صحت یـا سـقم ادعـای    امضایی اختصاص داده
تی فراتر از این نیز شود. ولی برای روشن شدن سوال اصلی ارائه توضیحامزبور نیز مشخص می

شود. پس ازمعین شدن ابعاد مختلف سـوال اصـلی بـه نـوع     ضروری است، که در ادامه ذکر می
شناسی آن نیز اشاره خواھد شد.مساله و روش

تنقیح محل نزاع در ماهیت احکام امضایی
گذاری خود از عرف و سیره عقالی جـاری در  طور که گفته شد شارع در رویه قانونھمان

ھا را عینا یا به ھمـراه  و بسیاری از آن١استفاده کرده–و نه منفعل -ای فعال مان خود به گونهز
اعمال اصالحاتی در شریعت خود داخل نموده است. در این بخش از احکـام شـریعت کـه بـه     

شود، دو مبحث کلی قابل طرح است. مبحث اول مربوط بـه سـاحت   احکام امضایی خوانده می

اینکه شارع به چه دلیل در فرایند تشریع از عرف استفاده کرده، خود مبحثی قابل تامل است که مـورد رسـالت ایـن مقالـه     -١
مقاله قلمداد شده است.ھایفرضنیست. ولی اصل این مطلب که از عرف استفاده کرده است به عنوان مطلبی مسلم، از پیش
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ای کـه نـزد   این مبحث در مورد چگونگی ارتباط این احکام با احکام واقعیـه حجیت است. در

شود. چراکه فقھـا و اصـولیان   خدای متعال به عنوان شارع دین مشخص است، مباحثی طرح می
شیعی معتقدند تمامی موضوعات نزد خـدای تعـالی دارای حکـم اسـت و آنچـه مھـم اسـت،        

معتقدند؛ اوال: حـق قانونگـذاری تنھـا از آنِ خـدای     ھاست؛ زیرا ایشانچگونگی دستیابی به آن
سوره مبارکه انعام) و ثانیا: او در ھدایت خلق امری را فروگذار نکرده ۵۷تعالی است (مفاد آیه 

و ھمه احکام را بیان کرده است، ولی در بیان خود گاه صریح گویی را برگزیده و گـاه عـدم آن   
) ۱۰۲ال در ناحیه احکام نیست (نھج البالغه، حکمـت  را. ولی این واگذاری ھرگز به معنی اھم

خدای تبارک و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت، «فرماید: باقر علیه السالم میامام
) یا امـام  ۷۷/ ۱کلینی، » (جز آنکه آن را در قرآنش فروفرستاد و آن را برای پیامبرش بیان فرمود

امری نیست که دو نفر در آن اختالف نظر داشته باشـند،  ھیچ«صادق علیه السالم فرموده است: 
» رسـد ھای مـردم بـه آن نمـی   جز آنکه در کتاب خدا برای آن بنیادی نھاده شده است ولی عقل

رسانند، مھم ھستند و مربوط بـه مبحـث   ھایی که ما را به این احکام می). لذا راه۷۸/ ۱(کلینی، 
ندارد که حجت را واسطه در اثبات عنوان واقـع  باشند. در این خصوص تفاوتی ھمحجیت می

مایصـح  «بدانیم یا آن را واسطه در تنجز واقع قلمداد کنیم یـا معنـای لغـوی آن کـه عبـارت از:      
) به ھمین دلیل فقھـا و  ۱۲۴-۱۲۳/ ۳، نھایة الدرایه،اصفھانیاست را اخذ کنیم. (» االحتجاج به

ال وقتی حجت است کـه مـورد تائیـد و امضـاء     اصولیان معتقدند احکام جاری در بین سیره عق
) و از ۱۹۳/ ۳شارع قرار گیرند واال به خودی خود اعتبـاری ندارنـد. (نـائینی، فوائـد االصـول،      

اند، زیرا در این صورت است که بـرای مـا کشـف    ھمین رو به این احکام، احکام امضایی گفته
باشـند  ورد رضایت شارع اصـیل مـی  شود که این احکام، مطابق ھمان احکام واقعی بوده و ممی

).۱۵۹/ ۲(خمینی، الرسائل، 
برخی تنھـا  اند؛ مثال ھای زیادی کردهشود بحثالبته علما در اینکه امضاء چگونه احراز می

دانند؛ و آن ھم وقتی است که اوال: سـیره در  سیره از سوی شارع را مثبِت امضاء می» عدم ردعِ«
ولی -ای نباشد: او نیز قادر بر ردع آن باشد، مثال در شرایط تقیهمرآی و منظر شارع باشد و ثانیا

با این حال، نه با لفظ خود و نه با فعل خود آن را ردع نکند. گروه مھمی از این دسته معتقدنـد  
عدم ردع حتی نیاز به احراز ھم ندارد و ھمین که ردع ثابت نشده باشد، خـود دلیـل بـر امضـا     

) زیرا شارع ھمـان کسـی   ٢٣٣/ ۲، نھایة الدرایه،اصفھانی؛ ٣٠٣، صولکفایة االاست (خراسانی، 
خـود اوسـت. بـه ھمـین     رئیس ھمه عقـال واھب عقل به انسان است، لذا به یک معنا است که 



102شمارةلفقه و اصو-مطالعات اسالمی114
،اصـفھانی کنـد ( دلیل اگر عقل عقال به امری حکم کند، قطعا او ھم به ھمان حکم، حکـم مـی  

). البتـه در مقابـل ایـن    ۱۸۸/ ۳سات فی علم االصـول،  ؛ خویی، درا۴۲۰و ۲/۳۲۰، نھایة الدرایه
اند امضا ال اقل در برخی از انواع سیره مانند معـامالت، نیـاز   گروه برخی از فقھا ھستند که گفته

). بـه ھمـین دلیـل    ۱۹۳/ ۳فوائد االصول، به احراز دارد و صرف عدم ردع کافی نیست (نائینی،
برای اثبات امضاء الزم است؛ مثال شارع در خصـوص  گویند طریق دیگری مانند دلیل لفظی می

بـه  تا امضاء او احـراز شـود.  » احل اهللا البیع«بیعی که در بین مردم رایج بوده است باید بفرماید: 
ھا نیسـت و  ھر حال در این ساحت مباحث زیادی قابل طرح است که این مقاله متولی طرح آن

شود.به جایگاه خود واگذار می
ه در خصوص احکام امضایی مطرح بوده و دغدغه این مقاله است و سـوال  مبحث دومی ک

اصلی آن را به خود اختصاص داده است، عبارت از چیستی ماھیت احکام امضایی اسـت؛ زیـرا   
صرف نظر از مقام حجیت و چگونگی ارتباط احکام امضایی با احکام واقعی، این سوال مطـرح  

اری و تشریع، از عرف استفاده کرده و بـا امضـاء خـود    است که: اگر شارع در فرایند قانون گذ
برخی احکام جاری در بین سیره عقال را به دستگاه تشریعی خود داخل نموده، عمال چه عملی 

شده، در فراینـد امضـاء، حکمـی    ١طور که بر این موارد اطالق حکمانجام داده است؟ آیا ھمان
) ١٢٦/ ٢، نھایة الدرایه، اصفھانیشده است؟(مانند و مماثل حکم عقال در دستگاه تشریع جعل 

یا خیر، ھیچ نوع اعتبار جدیدی در بین نیست و امضاء تنھا تصدیق حکـم عقـال بـوده و فقـط     
)٢٧٣/ ٤اِخبار از آن است؟(خمینی، کتاب البیع، 

تر شدن محل بحث، باید به این نکته اشاره کنیم؛ که محل بحث ما در مـورد  البته برای دقیق
باشد نه از قبیل طرق و امارات. چراکه سـیره  حکام میاز قبیل ات که متعلَّق سیره عقال جایی اس

عقال یا متعلق به طُرق و راھھای رسیدن به واقع است و یا مربوط به احکام موضوعات مختلف 
باشد. مثال اولی خبر ثقه یا به طور کلی تمام امارات ظنیـه ای کـه در بـین عقـال در جریـان      می

انـد و مثـال دومـی    ھای مختلف اصول فقه مورد بحث قرار گرفتـه باشد که در بخشمیھستند، 
باشند. ھر چند مباحـث مطـرح   مانند احکام بیع و شرایط آن است که مبنای داد و ستد عقال می

در اینکه ماھیت حکم شرعی چیست، اختالف نظرھای زیادی وجـود دارد. برخـی آن را از جـنس خطـاب خـدای متعـال       -١
اند (ابن عابـدین بـه   ) برخی آن را ثمره خطاب الھی برشمرده٩٦دانند (ابن حجر به نقل از القاموس الفقھی لغة و اصطالحا، می

)، برخـی حقیقـت آن را از جـنس اعتبـار     ١/٥٢اند (دروس فـی علـم االصـول،    ن را تشریع الھی دانستهنقل از ھمان)، برخی آ
) و حتـی برخـی آن را از جـنس امـور و     ١/٥١؛ االصول العامه، ٢/١٣؛ دروس فی علم االصول، ٤/٣٨١دانند (فوائداألصول، می

)، ولی در ھرصورت، حکم ھمـان  ٢١٨یع، شیخ الشریعه، اند (رسالة فی تحقیق معنی الباوصاف قائم به نفس خدای متعال گفته
گذاری شارع ھستند.گذاری است و احکام، تشکیل دھنده دستگاه قانونفعل شارع در عمل تشریع و قانون
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در مورد گونه اول ارتباط زیادی با مباحث مربوط به گونه دوم دارد ولی محل بحـث مقالـه در   

ھا.احکامی است که در بین عقال جریان دارند نه طرق مورد استفاده آنمورد ماھیت امضای 
نگارنده در این مقاله بیان خواھد کرد که در خصوص ماھیت امضاء حق با کسانی است که 
معتقدند؛ امضاءِ حکمی از احکام عقال توسط شارع، به معنی اعتبار حکمی مماثل حکم آنان در 

بات خواھیم شد که ایـن اعتبـار بـه معنـی بـه مرحلـه فعلیـت        آن مورد است. در مقاله حاضر اث
ای بـرای بـه   رسیدن ھمان حکمی است که در مرحله انشاء مانده بود و سیره عقـال تنھـا بھانـه   

مرحله فعیلت رسیدن آن حکم شأنی است.
باید توجه داشت که این مسئله از مسائل فلسفه فقه است و اگر اصول فقه را نیز بخشـی از  

این مسأله از -طور که منش فقھای سابق این گونه بوده استھمان–وشی در آن بدانیم فقه و ر
مسائل فلسفه اصول نیز خواھد بود.

کنـیم سـپس بـه بررسـی     برای تبیین جمله کلیدی مقاله ابتدا ثمره دوطرف بحث را ذکر می
بـر اثبـات نظریـه    -دو دلیـل –پردازیم و نھایتا دالیل خود را ھای ھر یک از دو دسته مینظریه

گـزینیم  نماییم. لذا روشی که در مقالـه بـر مـی   مختار که ھمان نظریه حکم مماثل است بیان می
ابتدا توصیفی و سپس تجویزی است.

هاي متفرع بر دو طرف محل نزاعثمره
ھای مھمی قابل طرح است. به عنوان مثال یکی از ثمرات مھم بحث در ثمرهبرای این بحث 

ه عرف جاری در بین عقال تنھا ظرف حکم باشد؛ زیرا دخالـت عـرف در احکـام    جایی است ک
جاری در بین عقال به دو گونه قابل تصور است. گاه، عرف از عناصر قوام بخـش بـه موضـوع    

باشد. طبیعی است که در مورد اول اگر عرف تغییر یابد، بـه  است و گاه تنھا ظرف تحقق آن می
افتـد، نـه   باشد تغییر کرده، حکم نیز از فعلیـت مـی  آن نیز میدلیل اینکه موضوع حکم که علت

در ھر زمان یا مکان دیگری که ھمان موضوع گردد؛ زیرا شود و به کلی نسخ میاینکه ابطال می
/ ۱حکمت نیـا، فلسـفه حقـوق خـانواده،     یابد. (سابق محقق شود، حکم اولیه مجددا جریان می

اصر قوام بخش موضوع نیست، بلکه تنھـا ظـرف تحقـق    )؛ اما در مورد دوم که عرف از عن٢٥٤
افتـد و در عرفھـای دیگـر نیـز جریـان دارد. بـه       حکم است، با تغییر عرف حکم از فعلیت نمی

عنوان مثال؛ از زمان شارع تا کنون، پرداخت دیه قتل خطایی بر عاقله واجب است. ممکن است 
ای عـرب آن زمـان،   وجود در عرف قبیلهاین نکته به ذھن خطور کند که عاقله به دلیل شرایط م
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موضوع چنین حکمی قرار گرفته است، لذا با تغییر عرف حکم عاقله نبایـد جریـان یابـد. ولـی     

یـابیم  کنیم، موردی را نمـی وقتی به تاریخ دویست و پنجاه ساله اھل بیت علیھم السالم نگاه می
عـرب حجـاز در ایـن حکـم     ایکه حضرات معصومین (ع) با اسـتناد بـه اینکـه شـرایط قبیلـه     

ای نیسـتند  مدخلیت داشته است، پس تنھا در آن دیار فعلیت دارد و در مناطق دیگری که قبیلـه 
این حکم جاری نیست. خصوصا اینکه بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) فتوحـات زیـادی اتفـاق    

در این موارد که افتاد و این مسأله از موارد مبتلی به بود. ثمره اختالف در ماھیت حکم امضایی 
کند کـه اگـر بگـوییم در فراینـد     عرف تنھا ظرف حکم است، به این صورت خود را نمایان می

شود، با تغییر عرف حکم برجای خود استوار اسـت و  امضاء حکمی مماثل حکم عقال جعل می
دھد. ولی اگر ماھیت امضاء را عبارت از اخبـار و تصـدیق صـرف    فعلیت خود را از دست نمی

ھیچ گونه اعتباری در عالم تشریع بدانیم، با رفتن ظرف حکم چون دیگر سیره بر اسـاس  بدون
کند و شرع ھم تنھا آن را تصدیق کرده بود دیگر این احکام سالبه به انتفاء حکم قبلی عمل نمی

شوند؛ و این دقیقا ھمان ادعای روشـنفکران و نواعتزالیـان اسـت کـه پـیش از ایـن       موضوع می
باید توجه داشت که در فرایند تقنین، عرف در حالت عادی به منزله ظرف حکـم  گذشت. البته

.٢است و از عناصر قوام بخش موضوع بودن آن نیازمند ارائه دلیل است
ثمره مھم دیگر بحث در ساحت تفسیر احکام امضایی است؛ زیرا احکام امضائی نیـز ماننـد   

موضوع، قیود موضوع، سعه و ضیق حکم سایر احکام شرعی دارای مسائلی مانند شرایط تحقق
و مواردی از این قبیل ھستند که با مراجعه به دلیل و تفسـیر آن قابـل دسـتیابی ھسـتند. بـراین      
اساس، اگر در فرایند امضاء، معتقد باشیم امضاء عبارت از اِخبار و رضایت صرف است، حتـی  

گیـری  لفظ صادره از سوی شارع اطالقتوانیم از اگر امضاء با بیان لفظی نیز رخ داده باشد، نمی
/ ۳األصول، (خمینی، تھذیبنماییم و با تفسیر آن شرایط مختلف حکم و موضوع را معین کنیم.

اما اگر قائل به اعتبار حکم مماثل در فرایند امضـاء باشـیم، اگـر امضـاء بـا لفـظ رخ داده       )۱۹۹
موضوع، ھمچون سایر ادله لفظی باشد، تفسیر آن دلیل لفظی به منظور استخراج شرایط حکم و

گیری کرد و حتی آن را استصحاب توان اطالقممکن است. به عنوان مثال؛ از آن دلیل لفظی می
نیز نمود. در جایی ھم که امضاء تنھا با سکوت و عدم ردع صورت گرفته است، ھرچنـد قـدر   

الق آن اخذ کرد، ولی قدر ای در بین نیست که بتوان به اطمتیقن را باید اخذ نمود و دلیل لفظی

کند تا بتوانیم تشخیص دھـیم کـه آیـا عـرف از     توجه به این نکته ضروری است که قواعدی وجود دارد که به ما کمک می-٢
بخش به موضوع است یا خیر؟ انشاا... در مجالی دیگر به این موضوع باید پرداخت.عوامل قوام 
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متیقنی را باید مبنا قرار داد که حدود و ثغورش توسط عرف معین شده است. لذا با مراجعه بـه  

در بـه نـوعی دیگـر    توان حدود و ثغور موضوع و حکم را معین نمود. البته این مھـم  عرف می
الفـاظی کـه بـرای    جایی که امضاء با دلیل لفظی نیز رخ داده است، در جریان است؛ زیرا ظھور

اند، تابع ھمان عرفی است که با این الفاظ قرار است امضاء شـود؛ زیـرا ایـن    امضاء به کار رفته
). به ھمین دلیل ١٠١/ ۱صدر، مباحث االصول، عرف بوده که به آن الفاظ ظھور بخشیده است (

بیشتر.اطالق دلیل لفظی نیز تابع ھمان چارچوبی است که در عرف مطرح بوده است و نه 

تبیین نظریات مطرح در ماهیت حکم امضایی
نظریه اعتبار حکم مماثل-۱

اصـفھانی )، ٣٨١/ ٤فوائـد االصـول،   نـائینی، توان به نائینی (از افراد شاخص این نظریه می
) و ۱۲/ ۵خویی، محاضـرات فـی االصـول،    )، خوئی (٣/١٢٦، نھایة الدرایه، اصفھانیاصفھانی (

) اشاره کرد. این گروه از فقھا و اصولیان ھرچند در ٢٦/ ٧(روحانی، روحانی در منتقی االصول
خصوص چگونگی امضاء در خصوص طرق عقالیی اختالف نظرھایی دارند ولی در خصوص 

نظـر ھسـتند. ایشـان بـین امـور عینـی،       چگونگی امضاء در خصوص احکام عقالیی تقریبا ھـم 
کام امضایی از قبیل اعتباریات ھستند که بایـد  اند و معتقدند؛ احاعتباری و انتزاعی تفکیک کرده

توسط معتبر اعتبار شوند. در دیدگاه ایشان امور عینی اموری ھستند که ظـرف تحققشـان عـالم    
خارج است و مخلوق اراده تکوینی الھی ھستند. امور اعتباری نیز اموری ھسـتند کـه بـرخالف    

ھـا ھسـتند کـه مسـتقال     ھت شـبیه آن امور عینی ظرف تحققشان عالم اعتبار است ولی از این ج
توانند متعلق اراده تشریعی قرار گیرند و در عالم اعتبار دارای اصالت باشـند. در مقابـل ایـن    می

دو دسته امور انتزاعی قرار دارند که ھیچ تاصلی نه در عالم خارج و نه در عالم اعتبار ندارنـد و  
این امور انتزاع شـده از امـور   رار گیرند، بلکه توانند مورد اراده تکوینی یا تشریعی قمستقال نمی

باشند. علیت در نظام تکوین و سببیت عقد بـرای تملیـک از جملـه ایـن     تکوینی یا اعتباری می
) ایـن گـروه،   ۵۱و ۴۶/ ۳، نھایة الدرایـه ، اصفھانی؛ ۳۸۱/ ۴فوائد االصول، امور ھستند. (نائینی،

داننـد  ن موارد را از قبیل وجودات اعتبـاری مـی  احکام امضایی مانند ملکیت، زوجیت و شبیه ای
) و معتقدنــد چــون دارای ۵۶/ ۳، نھایــة الدرایــه، اصــفھانی؛ ۱۹۳/ ۳فوائــد االصــول، (نــائینی،

وجودات اعتباری ھستند حتما باید به ید معتبر در عالم تشریع اعتبـار شـوند. (نـائینی، ھمـان)     
تـوان  بـر امضـاء اعتبـارات عقـال نمـی     ھیچ معنایی ایشان در خصوص ماھیت امضا می گویند؛
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برشمرد جزاینکه مانند آن اعتبار، اعتباری نیز توسط شارع صورت گیرد تا اثری مانند اثـری کـه   
در اعتبار عقال بود، بر آن مترتب شود، واال ترتیـب آثـار عقالیـی بـر اعتبارتشـان فقـط در نـزد        

اصـفھانی ). ١٢٦/ ٣، الدرایـه نھایـة  ، اصـفھانی (٣خودشان است و نـزد شـارع اعتبـاری نـدارد    
، در خصوص مسئله تملیک بـه  ای که بر کتاب مکاسب شیخ انصاری نوشتهاصفھانی در حاشیه

گوید حقیقت امضاء در ایـن مـورد ھمـان اعتبـار ملکیتـی      عوض که یک عرف شایع است، می
کتـاب  ، حاشـیة اصـفھانی دھد. (است که شارع در این مورد مانند آنچه در عرف بوده انجام می

کند؛ که در فرایند امضاء، حکمی مماثل سیره و ) مرحوم نائینی نیز تصریح می٩١/ ۱المکاسب، 
توان گفت در عالم تشریع معـادل طریقـه   شود و در واقع میبنای عقال در عالم تشریع جعل می

نی،نـائی (٤گرددشود و کاشفیت ناقص سیره با امضاء تتمیم میعقالیی، فردی از علم تشریع می
فرماید؛ إطالق لفظ امضاء برادلّة شرعی به اعتبـار آن  ) مقرر ایشان نیز می١٠٨/ ۳فوائد االصول، 

انـد. بـه   است که حکم نشات گرفته از آن، مانند و مماثل ھمان حکمی است کـه عقـالء داشـته   
ھمین دلیل احکام امضائی نیز در واقع احکام تاسیسی ھستند ھرچند به عنوان امضائی معـروف  

، حاشیه مقرر) شبیه این نظرات نیز در آثار شھید صدر ١٠٦/ ٣فوائد االصول، نائینی،باشند (می
خـط آخـر). بایـد    ۱۶۹صدر، المعالم الجدیـده،  ؛ ۱۲۳/ ۲صدر، مباحث االصول، شود (دیده می

دانند که دو قسـمان  توجه داشت که این گروه از اصولیان اساسا اعتبارات شرعی را سه گونه می
اعتبارات بعثی و زجری است کـه بـا   دانند؛ قسم اول عبارت از مخصوص احکام امضایی میرا 

شود. قسم دوم عبارت از اعتباراتی است که ھدف ایجاد داعی در مکلف توسط شارع اعتبار می
وجودشان بسته به ھمین اعتبار شارع است و در عالم تشریع دارای اثر ھستند. مواردی از قبیـل  

ت از این قبیل ھستند. قسم سوم نیز اعتبار مودای امارات به منزله واقع یا اعتبار ملکیت و زوجی
) که برخـی از ایـن گـروه در    ۵۷/ ۴، نھایة الدرایه، اصفھانیخود اماره ظنیه به منزله علم است (

خصوص ماھیت امضای طرق عقالیی مانند خبر ثقه و امثال آن قائل به این نوع اعتبـار ھسـتند.   
).۹/ ۲اجود التقریرات، (نائینی، 

نظریه اِخبار-۲
ترین فقیھی است که قائل بـه ایـن نظریـه اسـت. ایشـان در خصـوص       امام خمینی شاخص

و ال معنی إلمضاء االعتبارات إالّ باعتبار یماثل ذلک االعتبار، و ترتّب أثر یوافق ذلک األثـر، و إالّ فترتّـب األثـر العقالئـی ال     «-٣
»فتدبّره جیدا.یتوقّف إالّ علی بناءھم و اعتبارھم ال علی اعتبار الشّارع 

ھا و لو إمضاء بإلقاء احتمال الخالف فی عالم التشریع، کما ألقی احتمال الخالف فی العلـم فـی عـالم    فللشارع تتمیم کشف«-٤
»التکوین، فکأنّ الشارع أوجد فی عالم التشریع فردا من العلم، و جعل الطریق محرزا للواقع کالعلم بتتمیم نقص کشفه و إحرازه
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امضاء طرق عقالییِ رسیدن به واقع و امضاء احکام عقالیی موضـوعات مختلـف دارای نظریـه    

ه اعتبار شرعی در اعتقاد ب-برخالف قائالن به نظریه حکم مماثل -واحدی ھستند. امام خمینی
گرفت یا به واسطه در اثبات بـودن و یـا   فرایند امضاء طرق عقالیی را که یا به حجیت تعلق می

دانند؛ زیرا ایشان معتقدند امضـاء اساسـاً بـه معنـای انشـاء      به حکم تکلیفی تعبدی، صحیح نمی
انوار الھدایه، کند (خمینی،حکم نیست و شارع در فرایند امضاء ھیچ تصرفی در سیره عقال نمی

دارد (خمینــی، ) بلکــه بــا امضــاء تنھــا رضــایت خــود را نســبت بــه ســیره ابــراز مــی ۲۰۴/ ۱
)؛ زیرا ایشان معتقدند اگر در تمام دالیل شـرعی جسـتجو شـود، ھـیچ     ۱۹۹/ ۳األصول، تھذیب

شود (خمینـی، انـوار   اثری از جعل حجیت یا وسطیت در اثبات یا تتمیم در کشف مشاھده نمی
شود کـه بیـانگر ایـن امـر باشـد کـه امـارات        ای یافت نمی) و ھیچ دلیل شرعی۲۰۴/ ۱یه، الھدا

شان تام است. بلکه آنچه در ھمه موارد مھم است، خـود  عقالیی به منزله علم ھستند و طریقیت
ای بـرای رسـیدن بـه آن    واقع و حکم مذکور در لوح محفوظ است که طرق عقالیی تنھا وسیله

ن طرق به خودی خود موضوعیتی ندارند تا به نحوی از انحـاء مـورد جعـل    است. واال خود ای
). دلیل این امر نیز این است که روشی که شـارع در بیـان   ۱۵۹/ ۲قرار گیرند (خمینی، الرسائل، 

ھا نیست. روش مزبور نیز به و ابراز احکام واقعی دارد ھمان روش عقال است و تفاوتی بین آن
ت و اھمیت آن تنھا به خاطر مبرز واقع بودن است. این امر نیز کـه  خودی خود فاقد اھمیت اس

روش شارع ھمان روش عقالست به این دلیل است کـه؛ اوال: شـارع خـود یکـی از عقالسـت      
ھای عقالیی مزبـور دارای صـالحیت کـافی بـرای     ) و ثانیا: روش۱/۱۶۰(خمینی، انوار الھدایه، 

ھا را برای مکلفان کشف کننـد. چراکـه احتمـال    د آنتوانننشان دادن احکام واقعی ھستند و می
عدم اصابت این طرق به واقع به قدری ناچیز و نادر است که ھرگـز قابـل توجـه نیسـت و در     

). به ھمین دلیل اساسا جعـل  ۱۳۰/ ۲گیرد (خمینی، الرسائل، کارھا به کلی مورد غفلت قرار می
رع در بیان احکام است نه الزم است و ای که در واقع ھمان طرق شاحجیت برای طرق عقالیی

) تنھا چیزی که مھـم اسـت ایـن اسـت کـه بـه       ۱۰۶-۱۰۵/ ۱نه معقول. (خمینی، انوار الھدایه، 
طریقی باید تطابق روش عقال با روش شارع فھمیده شود که امضاء شارع ھمین نیـاز را مرتفـع   

ی مختلفـی بـا مناشـی متعـددی     ھـا آید، عقال سیرهکند. چراکه ھمان گونه که بعد از این میمی
تـوان گفـت امضـاء طـرق     دارند که ھمگی از مالک عقالئیه بودن برخوردار نیستند؛ بنابراین می

) به ھمین دلیل است که اگـر  ۱۹۹/ ۳األصول، ماھیتی جز رضایت شارع ندارد. (خمینی، تھذیب
باشـند.  یعتا حجت نمیشود و طبھا مورد امضاء قرار نگیرند، تطابق مزبور فھمیده نمیاین روش
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البته با توجه به نکاتی که بیان شد، معلوم است که در فھم امضاء نیازی بـه احـراز آن نیسـت و    

انـوار  ؛ خمینـی، ۱۲۳/ ۲کند. (خمینی، الرسائل، صرف عدم وصول ردع در تحقق آن کفایت می
به زمـان ائمـه   ای که متصل). به ھمین دلیل حضرت امام معتقدند طرق عقالیی۳۱۵/ ۱الھدایه، 

) ھرچند کـه  ۱۲۳/ ۲توانند حجت باشند (خمینی، الرسائل، معصومین علیھم اسالم نیستند، نمی
شاید در عالم واقع مطابق با ھمان طرق شارع باشند.

گیـرد، بـه گسـتردگی    امام ھرچند در مواردی که سیره عقال به احکام موضوعات تعلق مـی 
اند ولی در کـالم ایشـان تصـریحاتی    مواردی که متعلَّق سیره عبارت از طرق است، سخن نگفته

توان مشاھده کرد. ایشان در خصوص امضاء احکـام  وجود دارد که ھمان مبنا را نیز در اینجا می
کنند که؛ حقیقت امضاء در این موارد، چیزی جز تصدیق معـانی مرتکـز در   میعقالیی تصریح 

) و امضائی که شارع در خصوص معامالت ۶۶/ ۱األصول، اذھان عرف نیست، (خمینی، تھذیب
دھد عبارت از انشاء حکم نیست، بلکه تنھا عمل بر اسـاس رویـه   جاری در بین عقال انجام می

) ایشان در این موارد نیز بر محوریـت حکـم واقعـی    ۲۰۴/ ۱ایه، ھا است. (خمینی، انوار الھدآن
گویند سیره عقال تنھا از باب ایصال به واقع مھم است. (خمینی، انوار الھدایـه،  اصرار کرده و می

ھای که در این موارد از سـوی شـارع وارد شـده    ) به ھمین دلیل، ایشان تمام ادله لفظی۱۰۴/ ۱
ھـا را فاقـد امتیـازات ادلـه     ) و آن۱۰۴-۲۰۴/ ۱ی، انوار الھدایه، است را ارشادی دانسته (خمین

).۱۹۹/ ۳األصول، دانند (خمینی، تھذیبلفظی ھچون قابلیت استصحاب و امثال آن می
گونه که ایشان در خصوص امضاء طرق عقالیی معتقد بـه  توان گفت ھمانبر این اساس می

دانستند، در احکام عقالیی نیـز  ایت شارع نمیاعتبار جدید نبوده و ماھیت آن را چیزی جز رض
اعتقادی به اعتبار حکم جدید از سوی ندارند و ماھیت امضاء در این موارد را نیز تنھا رضـایت  

انـد کـه امضـاء حکـم شـرعی نیسـت و ھمـان        دانند. ایشان در تھذیب االصول صریحا گفتهمی
اند که؛ درست است که عقل مکلفـین  رضایت است؛ و در آنجا حتی به این نکته نیز اشاره کرده

فھمد، اما این فھم ھرچند شبیه حکم شرعی است ولی از رضایت شارع حکم جواز عمل را می
) بر این اساس در این نظریـه احکـام امضـایی    ۱۹۹/ ۳األصول، باشد (خمینی، تھذیبھمان نمی

اشند.بھرگز به معنی اعتبار حکم مماثل نیستند و تنھا اِخبار از واقع می

دالیل اثبات نظریه مختار (نظریه حکم مماثل)
گونه که در مقدمه ذکر شد، نگارنده معتقد اسـت؛ در فراینـد امضـاء احکـام عقالیـی،      ھمان
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کار عمال حکـم عقـال وارد   شود و با اینحکمی شرعی مماثل حکم عقال توسط شارع اعتبار می

کنیم:دو دلیل ذکر میشود. برای اثبات این مدعا مجموعه قوانین شارع می
دلیل اول: اثبات مدعا از طریق تحلیل سیره عقال

چیستی سیره عقال
ترین معنـای خـود   ). عرف نیز در عام۸۸۳/ ۲سیره عقال ھمان عرف عقال است (لنگرودی، 

آنچه از قول، فعل و ترک که برای مردم شناخته شده اسـت و براسـاس آن عمـل    «عبارتست از: 
عرف عادتی است که «اند: ) و البته برخی نیز در معنای آن گفته۴۰۵از حکیم، (به نقل » کنندمی

(بـه نقـل از   » زمانی طوالنی در میان مردم مرسوم باشد و به الزامی بودن آن معتقد شـده باشـند  
). عرف ھرگاه به نژاد، مذھب، زمـان، گـروه و   ۵۹/ ۲؛ لنگرودی، ۲۴۱/ ۴دانشنامه جھان اسالم، 

» عـرف خـاص  «نام دارد و در غیـر ایـن صـورت    » عرف عام«بسته نباشد، ای خاص وامحدوده
در تلقـی بسـیاری از   » عـادت «) البتـه عـرف و   ۲۴۱/ ۴شود. (دانشنامه جھان اسـالم،  نامیده می

متفکران ھمسان ھستند، ولی در معنای دقیق اگر عادت تنھا بـه معنـای تکـرار یـا سرشـت یـا       
ف نخواھد بود. ولی اگر عنصر بنـا یـا داوری مسـتمر و    معناھایی شبیه به آن باشد به معنای عر

) بـا ایـن   ۹۹ارادی مردم در معنای آن نھفته باشد به ھمان معنای عرف خواھد بود (علیدوست، 
ای از عرف است که مورد پسـند عقـل اسـت و بـه     بیان، سیره عقال یا ھمان عرف عقال، شاخه

). از ھمین روسـت کـه پـیش از    ۸۸۳/ ۲شود (لنگرودی،ھمین دلیل شامل عرفھای ناپسند نمی
افھـام  «، »عـادات العقـالء  «رواج عبارت سیره عقال در دو سده اخیـر ایـن حقیقـت بـا عنـاوین      

عـرف  «و نھایتـا  » أغـراض العقـالء  «، »أفعـال العقـالء  «، »نظر العقالء«، »غرض العقالء«، »العقالء
ز عرف عقال گفتـه شـد. البتـه بـه     شده است که ناظر به ھمان معنایی است که ابیان می» العقالء

کـه  -دلیل اینکه آنچه در فضای عمومی جامعه به عنوان قوانین اصلی و قوانین غیرقابـل نقـض   
یابد، در اغلب مـوارد ناشـی از مشـی عقالئـی     رواج می-ھاست حفظ نظام جامعه مبتنی بر آن

انـد  عقـال دانسـته  عرف آن جامعه است، به ھمین دلیل برخی متفکران عرف عام را ھمان سیره
گویـد:  ). به عنوان مثال جرجانی در تعریـف خـود از عـرف مـی    ۱۹۲/ ۳(نائینی، فوائد االصول، 

ھـا بـر اسـاس آن مشـی     دھی عقولشان به آنھا بر اساس جھتعرف آن چیزی است که انسان«
رسـد  ) در صورتی که بـه نظـر مـی   ۴۰۵(به نقل از حکیم، » کنند.کرده و آن را تلقی به قبول می

ھـایی بـرای   عرف عام با سیره عقالئیه متفاوت است، زیرا ھمانگونه که بعدا خواھد آمد، مالک
شود که لزوما قوام بخش بـه عـرف در تلقـی    سیره عقال به عنوان عناصر رکنی سیره شمرده می
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)۱۱۲(عاملی، .٥عام آن نیستند

ھای سیره عقالمناشی و ریشه
ای در بین عقال بین فقھا و اصولیان اخـتالف نظـر   یرهھا و دالیل ایجاد سدر خصوص ریشه

شود.ھا اشاره میوجود دارد که در زیر به برخی از آن
ھا است و سـیره عقالئیـه   اول: برخی معتقدند منشاء سیره عقالء، منحصر در عقل عملی آن

ھمان سیره ذوی العقول بما ھم ذوی العقول است؛ زیـرا عقـالء بـه لحـاظ احکـامی کـه عقـل        
ھاسـت.  ھـا ھمـان عقـل عملـی آن    کننـد و مـالک رفتـاری آن   کند عمل مـی عملیشان صادر می

) ۱۲۸/ ۲؛ مظفـر،  ۱۸۶و ۱۰۲/ ۲نھایة الدرایـه ، اصفھانی؛ ۳۰۴-۳۰۳، کفایة االصولخراسانی، (
داند و معتقد است این تلقی ھمان دلیل عقل اسـت کـه بـه    شھید صدر این تلقی را صحیح نمی

ی در شرع مطرح است و در جای خود باید از آن بحث کرد. حال آنکه، سیره عنوان دلیل مستقل
) شاھدی ۵۲۰/ ۲عقال در لسان فقھا و اصولیان معادل دلیل عقل نیست (صدر، مباحث االصول، 

ھـایی  ، مثـال نھایة الدرایهاصفھانی در اصفھانیتوان اقامه نمود این است که ھم که براین امر می
شمرد عبارت از درک حسن و قبح ذاتی افعال توسط عقالء و عمل یه بر میکه برای سیره عقالئ

). در صـورتی کـه   ۳۶۹و ۲۰۲/ ۱، نھایـة الدرایـه  ، اصفھانیھا در سیره خود است (بر اساس آن
درک حسن و قبح ذاتی افعال مربوط به عقل است و اساسا به ھمین دلیل است که این حسن و 

) و لـذا  ۴۱۸-۴۱۷حلی، کشـف المـراد،   عالمه عروف است (قبح ذاتی، به حسن و قبح عقلی م
این تلقی مربوط به مباحث دلیل عقل است. البته باید توجه داشـت، اینکـه فـی الجملـه برخـی      

ھاست محل اخـتالف نیسـت، امـا اشـکال بـر سـر ادعـای        اعمال عقال مربوط به عقل عملی آن
ھا در عقل عملیشان است.انحصار منشاء اعمال آن

ای کـه اگـر   بسیاری از بناھای عقال ریشه در قریحه، سجیه و عاداتاشان دارد به گونـه دوم:
شـود، (صـدر، مباحـث    ھـا مـذمت مـی   کسی با این عادات و سجایا مخالفت کنـد از طـرف آن  

توان به عمل عقال به خبر واحد اشاره کرد. دلیـل  ) به عنوان مثال می۵۲۲و ۹۷-۹۸/ ۲االصول، 
عقلی نیست که بازگشت آن به قطع باشد، بلکه با اینکـه بـه مـودای خبـر     این عادت و قریحه،

کنند و کسی را نیز که بـا بھانـه عـدم قبـول آن بـه      واحد علم ندارند، ولی براساس آن عمل می
نمایند. دلیل آن نیز ایـن اسـت کـه در عمـل،     کند، سرزنش میوظایف اجتماعی خود عمل نمی

ة العقالئیة ھی فی تبانیھم القانونیة و ما یرتبط فی التقنین و التشریع لدیھم، فھی أخـص مـن العـرف العـام الـذی ھـو       السیر-٥
أخص من العرف بنحو مطلق. (عن بعض المحققین).
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شـود، بلکـه در   سانی لزوما با تجمـد بـر قطـع حاصـل نمـی     حفظ نظام اجتماعی و بقای نوع ان

ھا را ظنون عقالئی نامید، مبنای عمل توان آنبسیاری مناسبات ناگزیر باید ظنون معتبر را که می
توان ادعا کرد که اساسا اجتماعی شکل نخواھد گرفت. به قرار داد، زیرا در غیر این صورت می
اساس اصاله الظھور را که اصلی عقالیی و ظنی اسـت، در  عنوان مثالی دیگر؛ اگر عقال عمل بر

مناسبات اجتماعی نامعتبر بدانند، تحقق مجتمع انسانی ناممکن خواھد بود. شھید صـدر از ایـن   
گفتـه  کند و به ھمین مثال پـیش ھا و عادات و سجایا به عنوان میل عام عقال نیز تعبیر میقریحه

)۱۶۹الجدیده، المعالمنماید. (صدر،نیز اشاره می
سوم: برخی از بناھای عقال، ناشی از حاالت و اغراض شخصیه (صـدر، مباحـث االصـول،    

) یا قھر و جبر سلطان و حاکمی است که عقال را به کاری گماشته و بعد از مـدتی جـزء   ۹۷/ ۲
) یا ممکن است بنای ایشـان ناشـی از   ۱۹۲/ ۳ھا شده است (نائینی، فوائد االصول، مرتکزات آن

/ ۴عوامل متغیر اجتماعی و فرھنگی و باورھا و تعصبات نژادی باشد. (دانشنامه جھـان اسـالم،   
۲۴۳(

دالیل نیاز سیره عقال به امضاء
ھا بدانیم، ھمان دالیل حجیـت  باتوجه به مقدمه قبل، اگر منشاء سیره عقال را عقل عملی آن

ازی به امضاء نیسـت. از ایـن رو،   ھا نیعقل عملی برای حجیت آن سیره نیز کافی است و در آن
چنین سیره ای در ھر زمانی ھم که رخ دھد چون نیاز به امضـاء نـدارد، دارای حجیـت اسـت.     

)۹۳/ ۲(صدر، مباحث االصول، 
اما اگر منشاء سیره مواردی چون قریحه، عادات، سجایا و اغراض شخصیه عقال یا حـاالتی  

؛ ٣٥٨/ ٢؛ نائینی، اجود التقریرات، ۱۷۱/ ۲(مظفر، ھا باشد.ناشی شده از قھر و جبر حکام بر آن
) ھـیچ دلیـل شـرعی بـر     ١٢٤/ ٢؛ خمینـی، الرسـائل،   ١١٤/ ۲صدر، دروس فی علم االصـول،  

توانند حجـت باشـند کـه مـورد امضـاء      ھا وجود ندارد. لذا تنھا در صورتی میحجیت ذاتی آن
قرارگیرند

متن استدالل
ه بسیاری از موارد سیره عقـال دارای حجیـت ذاتـی    گفته؛ مشخص شد کبنابر مقدمات پیش

نیستند و به ھمین دلیل ھم است که سیره را پنجمین منبع فقه در کنار منابع چھارگانـه آن قـرار   
) ١٦٣/ ٢٦جمعی از نویسندگان، مجلـة فقـه أھـل البیـت علـیھم السـالم (بالعربیـه)،       اند (نداده

ھیچ جایگاھی در دسـتگاه  -و قبل از امضاء–د توان گفت سیره عقال به خودی خوبنابراین می
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گذاری تنھا از آن خدای متعال است و او دانیم که حق قانونتشریع الھی ندارد؛ اما این را نیز می

کند؛ بنابراین پر واضح است کـه  اش دنبال مینیز اھداف خود در بین مردم را با دستگاه تشریعی
ھا نزد خدای متعال قابـل  ر و ارزش است و عمل به آنھر قانونی خارج از این مجموعه فاقد اث

ھای عقالیی نیازمند امضاء ھستند تـا ایـن نقیصـه مھـم را در     مناقشه است. به ھمین دلیل سیره
) زیرا این احکام به خـودی خـود   ۱/١٠٥، حاشیة کتاب المکاسب، اصفھانیخود جبران کنند. (

ھا فاقد ھر نوع اثر شـرعی  به ھمین دلیل عمل به آناز دستگاه قانونی شارع کامال بیگانه بوده و 
است؛ بنابراین؛ طبیعتا امضاءِ یک حکم از احکام عقال یعنی فرایند شرعی کـردن آن و ایـن نیـز    
معنایی جز ورود آن حکم به مجموعه قوانین شرعی ندارد. این امر نیز ھمان است که از آن بـه  

شود.در دستگاه شرع یاد میاعتبار جدید یا اعتبار حکمی مماثل حکم عقال
توجه به این نکته نیز الزم است که؛ این برھان که مبتنی بـر لـزوم حضـور ھـر قـانونی در      
دستگاه تشریعی الھی به منظور برخورداری از شرعیت الزم و ترتب آثار شـرعی بـر آن اسـت،    

چـه حکـم   ای به نوع انتخاب تعریفی از تعاریف حکـم شـرعی نـدارد؛ زیـرا    ھیچ گونه بستگی
)، یا آن را ثمره خطـاب  ٩٦سعدی، شرعی را از جنس خطاب الھی بدانیم (ابن حجر به نقل از

الھی قلمداد کنیم (ابن عابدین به نقل از ھمان)، یا صرفا آن را ھمان تشریع الھی بدانیم (صـدر،  
ار بدانیم ) و یا بنابر تلقی بسیاری از متاخران آن را از جنس اعتب٥٢/ ٢دروس فی علم االصول، 

) تفـاوتی  ٥١/ ١؛ حکیم، ١٣/ ٢صدر، دروس فی علم االصول، ؛۳۸۱/ ۴نائینی، فوائد االصول، (
کند؛ زیرا در فرایند امضاء باید مالک اصلی حکم شرعی کـه حضـور در دسـتگاه    در برھان نمی

تشریعی الھی است، تأمین شود، حال تلقی از حکم شرعی ھرکدام از مـوارد بـاال باشـد فرقـی     
کند.ینم

گذاریدلیل دوم: اثبات مدعا از طریق تبیین مراتب قانون
گذاری به تحلیل مراتب تشریع احکام آخوند خراسانی براساس مراحل عقالیی فرایند قانون

کند: مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و الھی پرداخته و برای آن چھار مرحله ذکر می
، کفایـة االصـول  خراسـانی،  ؛ ۱۴۸وائد فی الحاشیه علی الفرائد، خراسانی، درر الفمرحله تنجز. (

ق حکـم      ٢٥٨ ) مرحله اقتضاء مربوط به اقتضائات نفس االمری و مصـالح و مفاسـد ذاتـی متعلـَّ
است. مرحله انشاء مربوط به تعیین حکم در لوح محفوظ براساس مصالح و مفاسد ذاتی متعلَّق 

احکام از سوی شارع در قالب اوامر ونواھی اسـت و  حکم است. مرحله فعلیت مربوط به ابالغ 
ھا است.مرحله تنجز نیز مربوط به علم مکلفان به احکام فعلی و اتمام حجت به آن
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قائالن به ھر دو نظریه اِخبار و نظریه حکم مماثل ھرچند در برخی مراحل چھارگانه مزبور 

؛ ۳۷/ ۲، نھایـة الدرایـه  ، اصـفھانی (انـد اشکاالتی را وارد دانسته و برخی مراحل را ادغـام کـرده  
)، ولی برخورداری فرایند تقنین از مراحل مبتنـی بـر ھـم را انکـار     ۳۸/ ۱خمینی، انوار الھدایه، 

اند.نکرده
با توجه به اینکه نگارنده در پی تحکیم نظریه حکـم مماثـل اسـت، مبتنـی بـر عقیـده امـام        

خصوص مراتب حکم، اسـتدالل خـود را   در-ترین قائل به نظریه اخبار استکه مھم-خمینی 
توان معتقد شد که کند که براساس ھمان مبانی امام در مراتب حکم، نمیسامان داده و ثابت می

گیرد.در فرایند امضاء حکم عقالیی ھیچ اعتبار شرعی صورت نمی
امام خمینی در خصوص مراتب حکم معتقد ھستند، مرتبه اول و مرتبـه چھـارم از مراحـل    

انه مذکور در کالم آخونـد خراسـانی از مراتـب حکـم نیسـتند. اولـی از مقـدمات آن و        چھارگ
گـذاری عقالیـی جـزء    چھارمی از لوازم آن است؛ اما مرتبه انشاء و فعلیت در ھـر نـوع قـانون   

) ایشان در توضـیح ایـن دو مرحلـه    ۳۹/ ۱شوند. (خمینی، انوار الھدایه، مراتب حکم قلمداد می
فرمایند:می

گذار پس از آنکه مصالح یا مفاسد ذاتی موضوع را مالحظه کرد و با توجه به شـرایط  قانون
فردی و محیطی مکلفان به این نتیجه رسید که باید حکمی متناسب با آن مصالح یا مفاسد برای 

نمایـد. آنگـاه بـه    کند و قانونی کلی برای ھمه مکلفان وضـع مـی  ھا جعل کند، این کار را میآن
کند، اگر شرایط را مناسب دید، و به اوضاع محیط اجرای حکم به خوبی نظر میشرایط مکلفان

کند و اال آن را نزد خود نگـاه داشـته و   دستور اعالن و رساندن آن حکم به مکلفان را صادر می
کند. مرتبه قبل از اعالن که مرحله صـدور حکـم کلـی بـود، مرحلـه      ھا را ابالغ و اعالن نمیآن

عد از اعالن و رساندن به مکلفان مرحله فعلیت است. در این مرحله اسـت کـه   انشاء و مرحله ب
شـود. (خمینـی،   مقیدات و مخصصات حکم توسط شارع معلوم شده و بـه مکلفـان ابـالغ مـی    

شـوند کـه رسـما از سـوی     ) طبیعی است احکام وقتی الزم االجـرا مـی  ۲۴۱/ ۱األصول، تھذیب
ھا تکلیف آور نیست.علم به آنگذار ابالغ شوند و قبل از ابالغقانون

گردیم. ایشـان در خصـوص   با این توضیح به نظر ایشان در خصوص احکام امضائی بر می
احکام امضایی فرمودند؛ تنھا مالک در سیره عقال ھمان حکم واقعی است که نزد شارع است و 

نیـز تنھـا   سیره از این باب دارای اھمیت است که وسیله رسیدن به واقـع اسـت. امضـاء شـارع    
رضایت شارع به سیره بوده و ھرگز به معنی اعتبار جدید نیست.
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شود که منظور امام از حکم واقعی کـه تنھـا مـالک اھمیـت     با توضیحات فوق مشخص می

، ھمان -که به نظر نویسنده فرمایش درستی ھم است-سیره، در نظر ایشان کاشفیت از آن است 
ه است نه حکم فعلی؛ زیرا فرض براین است کـه ایـن   حکمشانی است که در مرحله انشاء ماند

اند، چراکه در این صورت جزء احکام تاسیسی بودنـد نـه   احکام توسط شارع به فعلیت نرسیده
شود که اگر سیره تنھـا و تنھـا نشـان دھنـده حکـم      امضائی. در این صورت این اشکال پیدا می

از آن اعالم نموده و اعتبـار جدیـدی   شأنی است و شارع نیز در این مسیر تنھا رضایت خود را
ماند؛ زیـرا احکـام تـا توسـط     کند، پس این حکم باز ھم بدون ھر گونه اثر شرعی باقی مینمی

گذار به مرحله فعلیت نرسند ھرگز الزم االجرا نبوده و دارای اثـر نیسـتند. از سـوی    خود قانون
شانی بود، خود به کاشف حکم واقعیتوان ملتزم شد که اگر سیره عقالدیگر به این امر نیز نمی
گـذار صـالحیت   رسد، زیرا سیره و نه ھیچ کس دیگری جز خود قانونخود حکم به فعلیت می

تواند به مرحلـه فعلیـت   به فعلیت رساندن حکم را ندارند و حکم نیز بدون ھیچ علیت که نمی
یره عمـالً مرحلـه بـه    برسد؛ بنابراین ھیچ گریزی از این نیست که بگوییم؛ شـارع بـا امضـاء سـ    

دھـد و سـیره تنھـا    انجـام مـی  -که سیره واقعا کاشف از آن بود-فعلیت رساندن حکمشانی را 
ای برای آن بوده است. مدخلیت سیره در این نوع به فعلیت رساندن حکـم نیـز دقیقـا بـه     بھانه

م بـه  دلیل ھمان دلیلی است که امام خمینی فرمود که شارع در مقـام بـه فعلیـت رسـاندن حکـ     
شرایط مکلفین و محیط اجرای حکم به خوبی نظر کرده و متناسب با آن، قیود و شرایط حکـم  

رساند.شانی را تعیین کرده و آن را به فعلیت میکلی

گیرينتیجه
ق   گفته؛ مشخص شد که ماھیت امضاء در احکام امضـائی براساس مطالب پیش ای کـه متعلـَّ

وعات است، به نحو اعتبار شرعی، ھمانند ھمـان حکـم   سیره عقال در آن حکمی از احکام موض
عقال در آن موضوع است. بر این اساس اگر عرف عقال تنھا ظرف تحقق حکـم باشـد و نـه از    

که در حالت عادی ھمین طور است و از عناصر قـوام بخـش بـودن    –عناصر قوام بخش به آن 
ـ با از بین رفتن عرف، حکم تغییـر نمـی  –نیازمند دلیل است  د و کماکـان بـه فعلیـت خـود     کن

ھـای فقـه و اصـول    ای است که در دانشپابرجاست. در این موارد، تغییر حکم تابع قوانین کلی
اند نه تابع تغییر عـرف. ھمـین طـور مشـخص شـد کـه؛ در       فقه مستقال مورد بحث قرار گرفته

بخش بـه  مواردی از احکام امضائی که امضاء با دلیل لفظی صورت گرفته، ھرچند عرف ظھـور 
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توان دلیل مزبور را ھمچـون  دلیل لفظی است و محدوده ظھور آن نیز تابع عرف است، ولی می

گیری و موارد شبیه به آن ھا ھمچون ویژگی اطالقھای آنسایر ادله لفظیه قلمداد کرد و ویژگی
ن را نیز در مورد آن جاری دانست. در مواردی ھم که امضاء با عدم ردع بوده است، قـدر متـیق  

ھـا بایـد بـه عـرف زمـان      عرف مبنای سعه و ضیق حکم و موضوع است و برای فھم دامنـه آن 
امضاء مراجعه کرد.
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