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 و برایند رابطه عرف و سیره عقال چیستی
 سنتاز دیدگاه مذاهب امامیه و اهل

 
 2اسداهلل رضایی 1سید ابوالحسن نواب،

 (30/7/1399، تاریخ پذیرش: 3/9/1398تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

هاي مختلف علمي و فرايند کاوشهاي آفريني مؤثر عرف و سيره عقاليي، در عرصهنقش
فقهي و حقوقي، بر کسي پوشيده نيست و همواره پژوهشگران فقهي مذاهب اسالمي، عرف 

اند. اما اينکه عرف در اصطالح و راهکار نهايي شمرده گشاو سيره عقاليي را عنصر مهم، گره
شده و شواهد اي برخوردار است، تعاريف ارائهسنت و سيره عقال در اماميه، از چه رابطهاهل

هاي تحقيق با است. يافته« سيره عقال»، و «عرف عام»فراوان، حاکي از اتحاد مفهومي 
اي سو، سيره عقال يا بنحلي بدين محقق رويکرد توصيفي ـ تحليلي نشان داد که از زمان

عقال يا سنت عقاليي با مفهوم خاصتر از عرف عام، جايگزين اصطالح عرف شد. هر چند 
هاي مختلفي است، ولي عرف صحيح و همسو با ادله شرع و واجد که عرف داراي گونه

ر شناخت، شرايط، همواره مورد توجه پژوهشگران فقه بوده است و نقش آن به عنوان ابزا
هاي مختلف فقهي فاقد نص، مورد توافق گيري درست در عرصهکشف مقاصد و تصميم

جز امور ارتکازي فراگير، سنت و اماميه است و کارآمدي آن به عنوان دليل مستقل، بهاهل
 سنت نيز قابل اثبات نيست.تنها در اماميه که در اهلنه

 .عرف، نظريه عرف، اکتشاف شريعت ها:کلیدواژه
  
                                           

 (/مسئول نويسنده) مذاهب، قم و اديان دانشگاه ،فقهي مذاهب گروه دانشيار. 1
abulhassan.navvab@gmail.com 
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 طرح مسئله
ناش، شاستخراج مسايل مستحدَث يا نوازل فقهي مبتني بر معيارهاي شرعي، جز از فقيه زمان

گيري و اصدار رأي حساس، عالم به آداب و شرايط حاکم بر جامعه، ساخته نيست. تصميم
پذير است. عرف و سيره هاي علوم مختلف، امکاننهايي، تنها با عبور از پيچ و خمهاي داده

هاي کارآمدي است که شرع و عقالنيت عرفيه را پيوند عقال، در فرايند اجتهاد يکي از مؤلفه
زند. از عرف، در ادبيات فقها، تعبيرات گوناگوني چون: عادت، عادت عقال، سيره عقال، مي

طريقه عقال، بناي عقال، امر ارتکازي، ارتکازيات، ارتکاز عقال، مَرتَکَز عقال و اخيراً تأثير 
و تقريباً همه تعابير در مفهوم ( 265ش، 1382)فيض،  خوردمان و مکان، به چشم ميز

 مشترک است. سطور« رويه مستمر و تأثيرگذار بر روند اجتهاد»واحد، که عبارت است از: 
عقال، که نزد فقها و اصوليان از قدمت و  عقال يا سيرهپيش رو، از اصطالح عرف و عرف 

است، استفاده نموده و به سؤاالت زير پاسخ داده است: عرف و  اصالت بيشتري برخوردار
اي ميان عرف و سيره عقال از ديدگاه مذاهب اسالمي داراي چه مفهومي است و چه رابطه

 سيره عقال برقرار است و نقش عرف، در فرايند استنباطات فقهي ابزاري است يا استقاللي؟
 

 شناسی عرف و سیره عقالمفهوم
(، 122ق، 2ق، 1410از فعل عَرُف، ضد نُکر، به معناي معروف )فراهيدي، عرف، مصدر، 

ا، تاثير، بيبودن چيزي )ابندرپي(، اتصال و پي4/23ق، 1414کاکل اسب )صاحب بن عباد، 
(، موج دريا، جاي 561ق، 1425شده به نيکي و احسان )راغب اصفهاني، (، شناخته3/218

رسد، اين واژه همواره نظر مي( است که به4/2911ش، 1363بلند و توده مرتفع ريگ )شاد، 
در مقابل نُکر، کاربرد دارد و به همين جهت برخي معتقدند عرف خاصتر از علم است و 

م و العُرفُ ه»معناي اصلي اين ماده، اطالع بر چيزي و علم به ويژگيها و آثار آن چيز است: 
 «و شعر عنق الفَرَس ما يَبدُو و يَعلُو و يَعرُف في قبال النُّکر؛ کالجُود الظَّاهر و موج البحر

 (. 8/97ش، 1368)مصطفوي، 
خوي مردم تبديل و با آن گفتار و کرداري که به »در اصطالح عام، عبارت است از: 

مأنوس و جزو امور زندگي روزمره قرار گرفته باشد و در تعامل با همديگر خودشان را به 
 (.237م، 1996)جرجس، « آن مقيد بدانند
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عبارت است از اموري که در نفوس انسان به تأييد عقل »يان: در اصطالح فقها و اصول
توان گفت: عرف، جا(. در مجموع مي)همان« پذيرداستقرار بيابد و طبيعت سالم آن را مي

اي جمعي بخش و برخاسته از تعامالت خردمندانهعبارت است از رويه مستمر و اطمينان
 آرماني.منظور حفظ نظام زندگي و دستيابي به سعادت به

)سَارَ، يَسيرُ، سَيراً و سِيرةً( است و اصل اين ماده « سَير»اسم مصدر از ريشه « سِيرَه»واژه 
؛ 6/559ق، 1414در معناي رفتن )شب يا روز( و جريان معروف است )حسيني زبيدي، 

مناسبت همين حرکت و رفتن، طريقه، روش و سنت )نيک ( و به3/120ق، 1404فارس، ابن
السِّيرَةُ الطرِيقَةُ في الشَّيء و السنَّة؛ ألنَّها تسير و »دهد: يزي و کاري را معنا ميو بد( در چ

بيدي، )حسيني ز« سارَ الوالِيُّ في رعيّتهِ سِيرةً حَسَنةً»شود: جا(. وقتي گفته مي)همان« تجري
 که برخي سيره رامعناي شيوه و روش نيک حاکم با مردم است؛ چنان(، به6/559ق، 1414

( و اين معنا، وقتي مقيد به 2/299ق، 1414اند )فيومي، به هيئت و حالت نيز معنا نموده
هاي شود از روش و طريقه عقال و خردمندان درباره پديدهشود، عبارت ميمي« عقال»

 بيروني.
تعاملُ عامّةِ النَّاسِ منَ العقالءِ في مَوضوعٍ خاصٍّ »در اصطالح اصوليان عبارت است از: 

 (. 70ق، 1421)حکيم، « أُ عَن مَيلٍ عامٍّ عندَ العُقَالء و ال يَتَّصِلُ بتأثُّرِهِم منَ الشَّرعِ شَيأًيُنش
، «تباني قانوني عقال نسبت به آنچه مرتبط با تقنين و تشريع باشد»بناي عُقَال، به معناي 

العقالء  ما يَعتمدهُ»(  که عبارت است از: 112ق، 1413خاصتر از عرف عام است )عاملي، 
عموما ـ مِنَ المُتديّنين و غيرِهم ـ من قضايا و مرتکزات الذهنية؛ کالبناء علي الظّاهرِ کالمِ 

 (.97ق، 1428)بدري، « المتکلِّم لمعرفةِ مراده
 

 پیشینه عرف و سیره عقالیی
(، با اين تفاوت که عرفها 272ش، 1388عرف و سيره عقاليي همزاد با بشر است )عراقي، 

هاي هر زماني ويژگي خودش را داشته است. اعراب عصر ظهور اسالم، بدان جهت و سيره
که فاقد قانون مدون بودند، همه تعامالتشان بر اساس اصل عرف و سيره متأثر از نفوذ معنوي 
رئيس تيره، نهادينه شده بود و بسياري از تعامالت و داد و ستدها و حتي مهر زنها، ديه، ارث 

-19م، 1980شد )محمصاني، آنان بر اساس عرف رايج، حل و فصل ميو همه امور زندگي 
)بخاري،  اسالم و تأييد برخي عرفها، همانند بيع سلم از طرف پيامبر (. با ظهور18
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(، 173ق، 1419چنان عرف نقش خويش را حفظ کرد )زيدان، (، هم2/781ق، 1407
  (.246م، 1980هرچند فرونشسته از آن شدت و حدت )محمصاني، 

( در 2/179م، 1994؛ قرافي، 220ق، 1433کوفه )شيباني، مدينه يا عمل اهلعمل اهل
(، تصويرهاي ديگري از 2/532ق، 1429در اماميه )ايرواني،  بيتسنت و سيره اهلاهل

« رفع». از انتهاي قرن چهارم به بعد، عرف و سيره است که در ادبيات فقه اسالمي ورود کرد
ق، 1408مدينه يا کوفه را گرفت )جصاص، اصولي، جاي عمل اهل عنوان يک اصطالحبه
تدريج سنت و سيره در اماميه، به( و به مرور زمان اصطالح عرف در اهل4/11و  3/95

 گشت. مندتوسعه و ضابطه
در ميان عالمان متأخر اماميه مندرج در سيره عقاليي يا سنت است « عرف»اصطالح 

جاي خويش را به سيره يا بناي عقال داده است؛ زيرا قبل  ( و يا156ش، 1380)شريعتي، 
خورد و اما پس از او، چنين اصطالحي در از حلي، اصطالح سيره يا بناي عقال به چشم نمي

شود ديده مي« عقال»( همانند واژه 1/346ق، 1415آثار مکتوب عالمان اماميه )انصاري، 
(. کما اينکه 3/12، ج2/67، ج 1/60ق، 1387؛ طوسي، 1/479ق، 1405)شريف مرتضي، 

اند، علتش آن است که سيره را با عرف ، سخن به ميان نياورده«سيره»سنت اگر از اهل
 (. 156ش، 1380دانستند )شريعتي، مترادف مي

و « عرف عقال»، عليدوست؛ «فقه و عرف»درباره عرف و سيره، پژوهشهاي نو، چون: 
، جعفر «عرف و سيره در استنباط احکام نزد شيعهنقش »، عليرضا فيض؛ «ارتکازات عرفي»

ه گستر»فرد و اکبر ايزدي، علي«عرف و جايگاه آن در استنباطات حکم شرعي»ساعدي؛ 
دام ک، محمد حسين فضائلي انجام گرفته که هيچ«شريعت و نقش عرف در حقوق اسالمي

 هدف تحقيق حاضر را برآورده ننموده است.
 

 رابطه عرف و سیره عقال
؛ 270ق، 1415مرتضي،  اند )شريفا اينکه فقهاي پيشين اماميه، فراوان به عرف استناد کردهب

سو، اصطالح سيره يا بناي عقال (، ولي از قرن پنجم بدين3/228و  2/90ق، 1387طوسي، 
ق( نخستين فقيهي است که تعبير 481براج )منيز وارد ادبيات فقهاي اماميه شد و گويا ابن

که عبارت اخراي: « بناءُ العقالء(. »2/13ق، 1406براج، کار گرفت )ابنرا به« ءبناءُ العقال»
بناي عرف »(، عبارت است از: 6/500ق، 1418رود )خميني، شمار ميبه« السَّيرةُ العقالئيه»
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قه ، مراد طري«إنَّ البَناءَ العُرفِ في المعاملةِ الکذائيّة علي کذا»شود: و وقتي گفته مي« عام
ق، 1409يي است و عرف و بناي عقال دو مفهوم متقابل نيست )آخوند خراساني، عقال

3/192 .) 
تعامل عموم عقال در موضوع خاصِّ ناشي از تمايل »سيره عقالئيه که عبارت است از: 

( از عناصر: عمل، تکرار عمل، وصول 70ق، 1421)حکيم، « همه عقال بدون تأثّر از شرع
ن بودعموم در محل معين يا غيرمعين، مفيدبودن يا مستحسنتکرار عمل به حد غالب يا 

بودن عمل، ارادي يا فطري )ارتکازي( بودن آن، برخوردار است )عميد زنجاني، عمل، ممکن
 (.2/221ق، 1421

و  «عرف»با « بناي عقال»کند، تبيين رابطه اما چيزي که در اين ميان ايجاد تأمل مي
توجه به کارآمدي عقل و عرف در ميدان عمل، بر يکساني عملي است؛ زيرا برخي، با « عقل»

(. 2/121ق، 1406جا؛ محقق داماد، کنند )همانعرف و بناي عقال و عقل عملي تأکيد مي
اي از مراتب عقل عملي مرتبهرا دانسته و در مواردي عرف « عقال»را همان « عرف»برخي 

ش، 1383مع أنَّ العُرفَ همُ العقالء )انصاري، بلِ العُرف من مراتبِ العقل... »آورند: شمار ميبه
بودن عرف و سيره و بناي (، اما برخي بر متباين1/220، ج1370؛ مکارم شيرازي، 1/695

دو، معتقد هستند؛ يعني عرف را مفهومي مقيد به عدم بودن آنوجهمنعقال، در مصداق عام
دانند. رها از اين قيد ميصورت قانوني مشروع، نزد صاحبان عادت و عرف، و سيره را 

که توسعي که در مفهوم عرف از جهت فهم و داوري وجود دارد در بناي عقال )که چنان
 (.119-120ش، 1388شود )عليدوست، منحصر در سلوک است( ديده نمي

ان دو توسط اصوليسو و عدم تبيين تفاوت آنمشابهت عرف و سيره و بناي عقال از يک
برداشتهاي متفاوت از رابطه عرف و سيره را فراهم نموده است؛ براي از ديگر سو، خاستگاه 

 تبيين اين رابطه، دو نکته حايز اهميت است:
 

 هاي سیره. گونه1
توان همساني عرف و سيره عقال را تأييد کرد؛ زيرا هاي سيره عقالئيه، ميبا توجه به گونه

برخوردار نيست و ثانياً سيره عقال از دو از شفافيت و شواهد کافي اوالً فرض تباين آن
 اي برخوردار است که در فرض تباين، بدان توجه نشده است: گانههاي سهگونه
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الف( تنقيح موضوع: سيره عقاليي که ويژه تنقيح موضوعات حکم شرعي است )نه تشريع 
و دحکم شرعي( و حکم شرعي به اقتضائات اطالقات دليل، اعم از کتاب و سنت و غير آن

اي به دو صورت تصوير ( و کارآمدي چنين سيره4/234ق، 1417شود )صدر، اثبات مي
فه که از آيه شريکند؛ چنانشود: يا ثبوتاً ماهيت حقيقي موضوع حکم شرعي را منقح ميمي
 نز بايد] يا آن از پس. است بار دو[ رجعى] طالقِ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»
(، وجوب نفقه زوجه را تحت 229)بقره، « .آزادکردن شايستگىبه يا داشتننگاه خوبىبه[ را

کند. يا هم ثبوتاً و هم اثباتاً سيره عقالئيه موضوع حکم تبيين مي« امساک به معروف»عنوان 
 ممَُُاا  نَيَا اَيُّهَا الَّذِي»، طبق آيه «پايبندي مؤمنان بر شروط»کند؛ از مثل داليل را تنقيح مي
(، 1)مائده، « کنيد وفا[ خود ى]قراردادها به ايد،آورده ايمان که کسانى اى: اَوْفُاا  بِال عُقُادِ

شود که تباني عقال و سيره آنان، اثبات خيار غبن در معامالت غبني است با استکشاف مي
 جا(.حفظ ماليت عوضين )همان

عقالئيه، شامل رفتارها و مناسبات عرفي و ب( تنقيح ظهورات دليل: اين نوع از سيره 
شود و همانند قراين لبّي متصل به کالم و مرتکزات اجتماعي مرتبط به فهم نصوص مي
؛ حسيني شيرازي، 336کند )همان، آفريني ميرفتارها، در توسعه يا تضييق مفاهيم شرع، نقش

 (.1/215ق، 1427
سيره »راي حکم شرع استدالل شود، بهج( استدالل بر کبراي حکم شرعي: سيره که بر کب

ق، 1408مشهور است و سيره متشرعه که معلول حکم شرعي است )صدر، « متشرعه
 ،«مَا يَعتَمِدُ المُؤمنون المُتشَرَّ عُون من قضايا و ارتکازات ذهنيه»(، عبارت است از: 2/151

ي، نَسَب )بدرچون بناگذاشتن آنان بر الحاق فرزند به صاحب فراش در صورت اشتباه در 
ق، 1417)صدر، « يَد»( يا حکم به اباحه ملکيت اموال منقوله در دست صاحب 98ق، 1428

 (.1/216ق، 1427؛ حسيني شيرازي، 4/236
يرد، گوگو براي تفاهم عرف و سيره عقالييه قرار ميرسد آنچه محور اصلي گفتنظر ميبه

دو مورد عرف و يره است و در ايننوع اول )تنقيح موضوعات( و دوم )تنقيح ظهورات( از س
رسد و تنها در فرض عدم تفکيک سيره عقال از سيره متشرعه، سيره عقالييه، به يکساني مي

ه عدم تقيد ب»را تأييد کرد؛ زيرا ويژگيهاي: « سيره عام»با « عرف عام»توان ادعاي تباين مي
ال، در هر دو مورد ، در بنا و سيره عق«انحصار سلوک»، در عرف و «صورت قانون شرعي

منتفي است. ولي در صورت تفکيک سيره عقال از سيره متشرعه ـ که سلوک تنها در سيره 



 سنتچیستی و برایند رابطه عرف و سیره عقال از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل

 

  

203 

کننده است و نه داراي شواهد کافي؛ هر چند که متشرعه دخالت داردـ  ادعاي تباين، نه قانع
( نکند )تمايل عام عاقالرا در مفهوم سيره لحاظ مي« سلوک خارجي»جا شهيد صدر، در يک

 «اعم از متدينان و غير آنان، به گونه سلوک معين بدون دخالت شرع در ايجاد اين تمايل
سلوک و »(، ولي در جاي ديگر، حتي سيره متشرعه را مقيد به 1/209ق، 1379)صدر، 

؛ فيض، 4/234ق، 1417داند )صدر، داند، بلکه شعور عميق را کافي مينمي« رفتار خارجي
 (.33ش، 1384

ديگر، سيره عمومي مردم در رفتاهاي عامه ناشي از يکي از دو چيز است: يا به عبارت 
امر خارجي و عارضي است و نيازمنديهاي ضروري چون زمان و مکان و امور وادار کننده 
چون: قهاريت حاکم ظالم و نصيحت و وعظ عالم صالح و عوامل خارجي است که در سيره 

شي از مرتکزات فطري خدادادي و غرايز و نهادهاي گذارد و يا ناو رفتار عمومي تأثير مي
فرض اول، با مباحث فقهي و . (192-3/193ق، 1409دروني است )آخوند خراساني، 

ارتباط است؛ زيرا دليلي بر اينکه شارع، مکلفان را به امور خارجي وادار احکام شرعي بي
عالمان، به سيره عقال  کند، وجود ندارد. ولي نوع دوم که ناشي از فطرت است، در ادبيات

است و هيچ جهت ديگري در آن « بِما هُم عقال»مشهور است که مالک آن، رويه عقاليي 
هايي چون: تقيّد و عدم تقيُّد صورت قانوني (، قيد3/275ق، 1414شود )حکيم، لحاظ نمي

 در عرف يا سلوک و عدم سلوک در بنا و سيره عقاليي، در ادعاي تباين ميان عرف و بناي
 وگوست.عقال، خارج از محدوده گفت

 
 . تعاریف و شواهد2

جزئيات  اند، ولي تعاريف و تبيينبا اينکه اصوليان اماميه به رابطه عرف و سيره عقال نپرداخته
دهد که ميان عرف عام و سيره و بناي عقال اتحاد مفهومي برقرار است: مباحث، نشان مي

الَّتي دوّنوها يشير إلي إتحاد العرف العام مع السيرة، بل مع جُلُّ تعارفيه و بحوثه و مجاالته »
که (. چنان192ق، 1428)بدري، « سيرة المتشرّعة کثيراً ما تعدُّ من مصاديق العرف الخاص

ةَ أنت خبيرٌ بأنَّ طبيع»برند: کار ميعالمان اماميه فراوان عرف عام و سيره عقال را مترادف به
إنَّ السِّيرة ـ (. »2/290ق، 1359)آل کاشف الغطاء، « لسيرة...عقدِ المضاربةِ حسب العرف وا

ـ قائمة علي تملک المستأجر لم يحوزه األجير من األموال.. ق، 1417)صدر، « أو العرف العام 
باحث در م« عامعرف »، با «العقالء سيرة»و « بناء العقالء»، «طريقة العقالء». يکساني (732
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(، 1/13 تا،سيره و بناي عقال در کلمات سبزواري )سبزواري، بيخميني، اتحاد مفهومي عرف، 
ش، 1383مع أنَّ العُرفَ همُ العقالء ـ )انصاري، ترادف عرف و عقال، در کلمات انصاري ـ 

( و مصطفي خميني )خميني، 1/220ش، 1370(، مکارم شيرازي )مکارم شيرازي، 1/695
ره عقاليي به مفهوم ترادف است. برخي هايي از کاربرد عرف و سي(، نمونه7/290ق، 1418

 و قد يعبّر عن الطريقية العقالئية ببناء العرف، و المراد منه العرف»کنند: به اين اتحاد ميتصريح 
العام، کما يقال: إنّ بناء العرف في المعاملة الکذائية على کذا، و ليسَ بناء العرف شيئا يقابل 

  (.3/192ش، 1376)نائيني، « الطريقة العقالئية
شده، عرف و سيره عقال از همساني مفهومي برخوردار بنابراين، با توجه به شواهد ارائه

دانستن معامله خردمندان و حمل خواندن صاحب يد و صحيحاست و در عمل نيز، مالک
ق، 1427؛ حسيني شيرازي، 1/178ق، 1415ظواهر بر واقعيات و مُنکشَف )خميني، 

 کشند.يره عقال را به تصوير مي؛ (، همساني عرف و س1/213
 

 هاي آن در مذاهبعرف و گونه
سو، به گفتار و رفتار مردم و از ديگر سو، به ميزان گستره آن عرف، بدان جهت که از يک

 کند، داراي تقسيمات زير است:ارتباط پيدا مي
 

 . عرف عام و خاص1

اموري است که بدون هيچ واکنشي منفي در همه بالد اسالمي رايج باشند  الف( عام:
( و يا اموري است که همه ملل و در 262ق، 1397؛ شلبي، 2/439ق، 1419)عبدالمنعم، 

همه اعصار و فرهنگها بر آن اتفاق داشته باشند؛ رجوع جاهل به عالم و غيرمتخصص به 
 (. 193ق، 1428ديق عرف است )بدري، متخصص، اطعام در اعياد و عروسيها، از مصا

اموري که در يک شهر، يا قبيله و طائفه معيني از مردم انتشار يابد )شلبي،  ب( خاص:
( و بقيه ملزم به رعايت آن نباشد، عرف اصوليان و فقها و تاجران و زارعان، 262ق، 1397

اصطالح  (.114ق، 1415؛ حسيني، 2/848ق، 1387رود )زرقاء، شمار ميعرف خاص به
ند اعرف عام و خاص، فراوان مورد استفاده فقهاي اماميه قرار گرفته و به آن ترتيب اثر داده

 (.3/227ق، 1413)شهيد ثاني، 
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 . عرف عملی و قولی2

اي استمرار يابد که نزد مردم مأنوس و در عمل توافق گونهاگر عادت بر کاري به الف( عملي:
(. به تعبير ديگر: 2/493ق، 1419شود )عبدالمنعم، ميده ميبرآن داشته باشند، عرف عملي نا

اعمالي که مردم در معامالت و رويه اجتماعي به آنها خو گرفته باشند؛ چون معاطات در 
معامالت، ورود به حمامهاي عمومي بدون قرارداد تعيين زمان و مقدار مصرف آب، گذاردن 

امور اجتماعي عرف عملي است )زرقاء،  طعام جلوي مهمان به معناي اذن به خوردن آن، در
 (.193ق، 1428؛ بدري، 2/846ق، 1387

دن بوگذاري اشياء و فرزندان به اسامي مشخص يا متعارفتوافق مردم به نام ب( قالي:
 اي که آن معنا، مفهوم متبادر ذهنيگونهاستعمال برخي الفاظ در معاني غير آنچه وضع شده، به

« درهم»( و کلمه 241م، 1997براي فرزند پسر )ابوزهره، « ولَد»کاربردن لفظ گردد، مانند به
به معناي پول رايج فعلي، هرچند که درهم براي سکه نقره با وزن و قيمت معين وضع شده 

 (.193ق، 1428؛ بدري، 114ق، 1415؛ حسيني، 2/845ق، 1387است )زرقاء، 
 

 . عرف صحیح و فاسد3
مردم بر اموري است که در آن نه مخالفت دليل شرعي رخ دهد  توافق و عادتالف( صحيح: 

و نه حرامي حالل گردد و نه واجب و مصلحتي فروگذار شود؛ تقسيم مهر به نقد و قرض، يا 
عنوان هديه، عرف صحيح دادن زيورآالت و لباس از طرف زوج به زوجه هنگام عقد، به

 (.193ق، 1428؛ دري، 89تا، رود )خالف، بيشمار ميبه
توافق مردم بر اموري که مخالف شرع است يا حرامي حالل گردد و يا واجب  ب( فاسد:

 گرددهاي قمار، عرف فاسد محسوب ميشود؛ رباخواري و عقدو مصلحتي فرو گذاشته مي
 (. 114ق، 1415؛ حسيني، 1997/262)شلبي، 

رر به آن بازگردد دهد که انسان مکمعناي امري را مي، تعبيري ديگري از عرف، «عادت»
بودن ( و تنها امتياز اين دو تعبير، در فردي594ق، 1425و تکرار نمايد )راغب اصفهاني، 

( و آنچه در اين سطور مورد کاوش 130ش، 1372بودن عرف است )رجبي، عادت و جمعي
 گيرد، عرفهاي صحيح است و نه فاسد.قرار مي
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 شرایط و ضوابط عمل به عرف
شرايطُ »براي بازنمودن راه عمل به عرف، شرايطي را تحت عنوان  سنتاکثر عالمان اهل

 اند که عبارتند از:وضع نموده« اعتبارِ العُرف
 

 . غالب و مُطَّرد1
، به اين است که عمل به آن در همه حوادث شايع، مستمر و هميشگي باشد «اطّراد عرف»

مهرِ نکاح به مُؤَجَّل و مُعَجَّل، زماني نه اينکه گاه مورد عمل و گاه متروک واقع شود؛ تقسيم 
شود که در همه شهرها و در همه نکاحها،شايع و رايج باشد. برخي اين عرف محسوب مي

کند که مورد عرف، از امور قابل تکرار و شايع باشد شرط را به اين صورت بيان مي
 (. 267م، 1980)محمصاني، 

ادث مشابه، عرف اعمال شود. دايره بودن عرف، بدان معناست که در اکثر حو«غالب»
(؛ در صورت 2/873ق، 1387شود )زرقاء، چنين عرفي، شامل عرف عام و خاص مي

اختالف ميان فروشنده و خريدار در نوع ثمن، ثمن غالب در شهر، عرف است نه ثمن نادر 
 دراکنوعي شرط اطّراد عرف، از تعبيرات فقهاي متقدم اماميه ا(. به267م، 1980)محمصاني، 

(. اصوليان متأخر اماميه، اطّراد، 11/343ق، 1414؛ حلي، 2/90ق، 1387شود )طوسي، مي
به معناي عدم اختصاص کاربرد درست لفظ در معناي خاص يا شکل خاص را در مباحث 

(؛ هر چند که مورد اتفاق 27تا، دانند )کرباسي، بيهاي حقيقت ميحقيقت و مجاز، از نشانه
 (.32ش، 1385نيست )شيرواني، 

 
 . مستقربودن عرف2

گيرد بايد مطابق محتوا و مفهوم فعلي آن يا عرف عرفي که در معامالت استناد قرار مي
نزديک به زمان معامله باشد نه عرف ايجادشده پس از معامله يا عرف متروک. بر اين اساس، 

ن لوازم مال بوداصطالح نذر، عهد، وقف، طالق، نکاح، وصيت و... در عرف لفظي يا داخل
بودن سال قمري يا شمسي در معامالت اجاري در عرف عملي، شده در مبيع، مالکفروخته

شود نه بر معناي پس از معامله همه بر معناي رايج و يا معناي نزديک به معامله حمل مي
 شود:اي از کلمات مفيد در مهر نکاح، استفاده ميگونه(. اين شرط به263ق، 1397)شلبي، 

 (.7ق، 1413)مفيد، « )مهر( عُرفٌ ثابتٌ مُنذ زمان النّبيهو »
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 . مخالف شرط3
شود که مخالف شرط مورد توافق دو طرف معامله يا يکي از دو عرف در صورتي استناد مي
ق، 1397منزله شرط ضمني و مدلول عرف و عادت است )شلبي، طرف نباشد؛ زيرا عرف، به

مبيع، تعجيل ثمن آن، سالمت مبيع از عيب، رد عوض (. تسليم 258ق، 1311؛ رشتي، 264
در صورت فساد بيع، خيارهاي عيب و حيوان و مجلس، شروط ضمني ناشي از عرف است 

اعتبار خواهد شد. ( که در صورت شرط صريح، شرط ضمني بي3/170ق، 1421)مغنيه، 
صرف  که عرف برايبنابراين اگر مستأجر با اجيرش شرط کند که تمام روز را کار کند با اين

ق، 1397شود )شلبي، کشند، اين شرط مقدم است و به عرف عمل نميغذا دست از کار مي
264.) 
 

 . عدم مخالفت با نص4
ه دو سنت باعتبار، از آنِ عرفي است که مخالف با نص شارع نباشد؛ اين شرط در منابع اهل

شرعي به تعطيلي کشانده تعبير آمده است: در صورت عمل به عرف، نص و يا اصل قطعي 
افتد و اما در صورتي که عمل به عرف، نص شارع و يا اصل شود، عرف، از اعتبار ميمي

ف و نص کند يا اگر ميان عرشود بلکه نص تنزل پيدا ميقطعي شرعي، به تعطيلي منتهي نمي
ر (. تعبي2/880ق، 1387چنان معتبر است )زرقاء، شود، عرف همشرعي، توافق ايجاد مي

دوم اين است که عرفي معتبر است که موافق ادله معتبر اصولي باشد، ولي در صورتي که 
عرف، با ادله اصول يا مخالف شريعت و حکمت و نصوص باشد، فاقد اعتبار است 

شود و تعبير مي« رَدع»( و در فقه اماميه فروان از موانع عرف به 268م، 1980)محمصاني، 
 (.2/4، ج1373ز سوي شرع، مواجه با ردع نباشد )نائيني، عرفي قابل استناد است که ا

 
 . موافق طبع سالم5

اند که: عرف، بايد معقول و مطابق ذوق سليم برخي براي عمل به عرف، اين شرط را افزوده
سنت (. فقهاي اماميه هرچند همانند اهل2/267ق، 1387و نظر عموم مردم باشد )رزقاء، 

 و معصوم اند، ولي اجماالً اتصال به زمان پيامبرپرداختهمفصل به شرايط عمل به عرف ن
؛ 149ق، 1411براج، جا؛ ابن(، اطّراد )همان2/90ق، 1387؛ طوسي، 7ق، 1413)مفيد، 

(، به عنوان سه 25/119ق، 1405( و مورد اتفاق فقها )بحراني، 1/362ق، 1406براج، ابن
 خورد.شرط اساسي عرف، در کالم ايشان به چشم مي
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 عرف در فقه مذاهب هايبرایند گونه

شده، اينکه کدام نوع عرفِ صحيح )نه فاسد( و سيره عقال کارآمد با توجه به شرايط اشاره
کند، نيازمند پژوهش بيشتر است، ولي در اين فرصت، به است و چه نقشي در فقه ايفا مي

 شود:تناسب اين مقاله به حداقلها بسنده مي
 

 صحیحِ عام .1
(، 51ق، 1424؛ علواني، 173ق، 1419سنت کارآمد است )زيدان، همه فقهاي اهلنزد 

رسد. ولي اساس کارآمدي آن، به رعايت نظر نميشده ايشان کافي بههرچند مستندات ارائه
گردد و شايد به همين مصالح مردم و پيشگيري از اختالل نظام در امور زندگي عموم باز مي

هاي زمان جاهلي، همانند ديه بر عاقله را امضا کرد و به ويههدف، دين اسالم بخشي از ر
( و در فقه اماميه، اموري چون: 173ق، 1419تقويت و بازسازي آنها همت گماشت )زيدان، 

شدن ( و تشخيص موات83ق، 1426وجوب رجوع غيرمتخصص به متخصص )خميني، 
شده است )محقق کرکي، زمين مزروعي و احياي آن، مستند به عرف عام و سيره عقالئيه 

 (.7/7ق، 1414
 

 . عرف خاص2
سنت نسبت به کارآمدي عرف عملي يا قولي )عرف خاص(، وحدت نظر ميان عالمان اهل

( و عرف عملي 2/179م، 1994مدينه نزد مالکيها )قرافي، وجود ندارد؛ عرف عملي اهل
الي که مورد انکار ( داراي اعتبار است، در ح202ق، 1433کوفه نزد احناف )شيباني، اهل

(. گروهي بر اين باورند که فقها، ميان عرف 182ق، 1419ديگران واقع شده است )خضيري، 
( که 2/140تا، کنند )دسوقي، بيعملي و قولي تفاوتي نديده و با هردو معامله اعتبار مي

رسد، عرفِ صحيح )عملي و قولي(، در صورت همسويي با اصول و کليات شرع و نظر ميبه
هاي تفسير موضوعات حکم شرع، اصطالحات و تبيين تأمين مصالح و دفع مفاسد، در عرصه
 الجمله کارآمد است. مصاديق، نزد همه مذاهب اسالمي في

که کارآمدي عرف عام و خاص، قولي و عملي نزد فقهاي اماميه در محورهاي تبيين چنان
( ولي 597ق، 1425است )نراقي، انکار موضوعات، مصاديق و شرح واژگان ديني، غيرقابل

وگوست، تقدم عرف عام بر خاص )عملي و قولي( و بالعکس آنچه ميان فقها مورد گفت
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ق، 1405دانند )بحراني، را مقدم بر عرف عام مي بيتاست؛ برخي عرف خاص و سيره اهل
ق، 1425(، به عقيده برخي ديگر، تقدم از آنِ عرف عام بر عرف خاص است )نراقي، 18/471

(. بعضي به ترتيب، به تقدم عرف شارع، بر عرف عام، و عرف عام، بر عرف خاص، 597
 (. 11/243ق، 1410معتقدند )انصاري، 

اما اينکه عرف صحيح، نقش ابزاري دارد يا نقش استقاللي و منبع تشريع، نيازمند تأمّل 
 بيشتر است: 

عتبار استقاللي و دليل دهند که براي عرف اسنت نسبت ميگروهي به همه فقهاي اهل
المعروف عُرفاً »رو، تعابير: (؛ از اين2/506ق، 1418کشف حکم قائلند )عبدالعزيز، 

( يا ادعاي قرافي 1/100تا، )اتاسي، بي« التَّعيين عُرفاً کالتعيين بالنَّص»و « کالمشروط شَرطاً
« هُم يصرّحون بذلک فيهاأمّا العُرفُ فمُشتَرکٌ بَينَ المذاهبِ و مَن استقرأها وجَد»مالکي: 
سنت، عرف را به عنوان دليل ( شواهدي است بر اينکه فقهاي اهل1/152م، 1994)قرافي، 

 اند. مستقل پذيرفته
(، 213تا، دانند )بدران، بيبا اين حال، برخي آن را تنها نزد حنفيها و مالکيها معتبر مي

ثبات نيست؛ زيرا هرچند که خود ولي اين مدعا در عمل حتي در باره مالکيها نيز قابل ا
ه مدينآوري روايات اهلمحور را با جمع، فقه مدينه«فضيلت مدينه»مالک بر اساس مبناي 

ق، 1414مدينه را منبع مستقل دانست )نمري، شکل داد و عمل اهل« الموطأ»در قالب 
 ان( و موارد(، ولي نه تنها مذاهب ديگر که حتي پيروان مالک، ميان موارد توقيفي )أذ1/82

رو اند. از اينمدينه را تنها در امور توقيفي منبع شمردهاند و عمل اهلاجتهادي فرق قايل شده
 «و إجماعُ أهلِ المَدينةِ منَ الصَّحابةِ و التَّابعين ليسَ بحجةٍ، خالفاً للمالکٍ وَحدَه»عبارت: 
هلِ الکوفةِ کَمرجِّحٍ بَينِ فهنا يُستعملُ إجماع )عمل( أ»( يا تعبير: 3/103ق، 1407)طوفي، 

الرّوايتَين مختلفتَين، و هذا التصرّف يُشبه إستعمال اإلمام مالک لعملِ أهلِ المدينةِ و إحتجاجه 
 کند. ( منبعيّت عرف را تأييد نمي202ق، 1433)شيباني، « به في العمل باألحاديثِ و غير ذلک

بزار و مفسر موضوعات و اصطالحات رسد اعتبار عرف به عنوان انظر مياما در اماميه به
ق، 1387؛ طوسي، 3/238ق، 1405کاررفته در متون دين نزد همه فقها )شريف مرتضي، به
؛ محقق کرکي، 3/610ق، 1409حلي،  ؛ محقق1/363ق، 1406براج، ؛ ابن3/108و  2/90

 11/32ش، 1362؛ مقدس اردبيلي، 5/28ق، 1413؛ شهيد ثاني، 12/199و  7/7ق، 1414
 انکار است.( پذيرفته شده و غيرقابل2/79ق، 1405حراني، ؛ ب
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استقاللي و منبعيت عرف و سيره عقاليي  اما در ميان متأخران اماميه، به نوعي گرايش
شود؛ در اين ميان، برخي از بحث لزوم تقليد از مجتهد و وجوب رجوع غيرخبره استظهار مي

کنند و برداشت استقالليت عرف مي (،58ق، 1418به خبره، در مباحث خميني )خميني، 
به زمانهاي پس از خودشان  و امامان معصوم مدعي هستند که به اعتقاد وي، يقيناً پيامبر

يد بود، بدون ترداند و چنانچه عرف و سيره تا روز قيامت مورد رضايت آنان نميتوجه داشته
کاشف از رضايت آنان است کردند و چون چنين ردعي منتفي است، اي از آن ردع ميبه گونه

 کند:(. او با درنظرداشت همين نکته، بر منبعيت عرف تأکيد مي1/341م، 2007)فيض، 
يکونُ العُرفُ أحدُ مَصادرِ التَّشريعِ، أوّالً، إذا ثبتت صِحّة و عقالئيةُ العرفِ في أيِّ زمان، و »

 (.1/352)همان، « ثانياً، و إذا لم يَتعَارض مع دليل شرعي
شيعي ديگري سيره عقال را همان عرف عام دانسته و عبارت او بيشتر با منبعيت عالم 

مُعظمُ األحکامِ الشَّرعيةِ تَدُورُ حَولِ مدارالعُرف، و کذلک الحال بالنِّسبةِ »عرف، سازگار است: 
ه هذ للحقوق والواجبات، کما أنَّ الخِطابَ الشَّرعيّ و المحاورات الشعبيّةِ کلُّها مُتمَحورٌ حَولَ

(. بنابراين، 30ق، 1411)مغنيه، « المسألة و لوال العرفُ لما إنتظمتِ الشُّئون اإلجتماعيّةِ للنَّاسِ
از نگاه برخي پژوهشگران متأخر اماميه، منبعيت سيره عقال، نگاه نو و متفاوت با ديدگاه 

 مشهور فقهاست.
ه يک شود بگويد، ميرسد با توجه به اينکه شرع مقدس به زبان عرف سخن مينظر ميبه

حل منطقي دست يافت که عرف يا سيره عقال در صورت که جزو طبيعت انسان و امور راه
ده، شاي عمل شود که در عصر تشريع نيز عمل ميگونهارتکازي او باشد و در همه اعصار به

ممکن است که چنين عرفي نقش استقاللي بر حکم شرعي داشته باشد و در موضوعات 
ش، 1381عرف مدرک استدالل تشريع حکم قرار بگيرد نه منبع تشريع )صابري،  مرتبط به

آنچه از سيره که در اثر تکرار بيشتر در ذهن و عقليت مردم جايگزين »(. بر اين اساس، 2/48
شده باشد و ثبوت و استقرار يافته باشد و مبدأ آن معلوم نباشد، ارتکاز عقاليي نامند و اگر 

، )فيض« و مرتکزات عقاليي، حتي از سيره عقال و عرف قويترندچنين باشد، ارتکاز 
 (.33ش، 1384

(، عرف 40به عبارت ديگر، با توجه به اينکه تشريع تنها از آنِ خداوند است )يوسف، 
فريني آتواند به عنوان دليل مستقل کشف شريعت، نقشتواند منبع تشريع باشد ولي مينمي

السيرةُ الَّتي تنقّح ظهور الدليل؛ و هذا يدخلُ تحته أعمال المناسبات »کند؛ عبارت شهيد صدر: 
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العرفيّة و المتکزات اإلجتماعيّة المرتبط بفهم النصّ؛ فإنّنا سوف تذکر في بحث الظواهر أنَّ 
ثابة القرائن اللبيّة بم المرتکزات العرفيّة و العقالئية تتدخل ايضا في تکوين الظهور، و إنّما تعتبر

 «المتصلة العقالئيّة بالکالم التي تتصرَّف و تحدد من ظهور اللفظ، و المرادُ منه توسعة أو تضييقاً
کند و نيازمند به اثبات امضاي نوعي بر دليليت سيره داللت مي(، به4/236ق، 1417)صدر، 

 (.3/275ق، 1414کيم، شارع ندارد، بلکه در کارآمدي آن، عدم ثبوت ردع کافي است )ح
عنوان ابزار تبيين موضوعات، فهم مفاهيم بنابراين اعتبار عرف، سيره و بناي عقال به 

( و بسط و تضييق مصاديق و در خدمت ادله شرعي، ميان همه 1/266ش، 1385)حسني، 
(، اما در صورتي که 213ش، 1388سنت مورد اتفاق است )عليدوست، فقيهان اماميه و اهل

شمار آيد، پذيرفتنش به عنوان دليل مستقل کشف يعت و ارتکازات مسلم انسان بهجزو طب
 منبع تشريع(، امر بعيدي نخواهد بود. شريعت )نه

 
 دلیل حجیت عرف و سیره عقال در فقه مذاهب

ويژه احناف و مالکيه معروف است که عرف را دليل مستقل بهسنت، در ميان عالمان اهل
پندارند و مبناي نظري را در رديف کتاب و سنت و اجماع و قياس ميشناسند و آن فقهي مي
 نک پيشه گذشت: خُذِ ال عَف اَ وَا مُر  بِال عُر فِ وَ اَعْرِضْ عَنِ ال جَاهِلِين»آن را آيه شريفه: حجيت 

دانند )عبدالعزيز، ( مي199)اعراف، « برتاب رخ نادانان از و ده فرمان پسنديده[ کار] به و
هر خصلت و رويه نيکويي که »دانند از: ( و عرف و معروف را عبارت مي2/506ق، 1418

تا، ؛ شوکاني، بي7/346م، 1965)قرطبي، « مورد پسند عقل و رسيدن نفوس به آرامش باشد
( و عرف که همان زبان گوياي تمايالت جبلّي و نيازهاي فطري مردم است، بدون 2/279

شود دارد و در غير اين صورت عسر و حرج ايجاد ميها وجود تکلّف در تعامالت و رويه
 (.506-2/507ق، 1418( مردود است )عبدالعزيز، 78ترديد با آيه نفي حرج )حج، که بي

( با آيه سيف )توبه، 7/346م، 1965اما با توجه به احتمال نسخ آيه مورد نظر )قرطبي، 
و  57ق، 1425سو )ابوسنه، سو و اختصاص آن به اخالق يا دين مردم از ديگر ( از يک29
استدالل »(. يعني: 183ش، 1388شود )عليدوست، (، استدالل به آيه شريفه، تضعيف مي59

به اين گروه از آيات، متوقف است بر انطباق عرف در اين آيات بر هنجارها و تأسيسات 
نها تر نهمردم در همه زمانها و مکانها؛ مگر بنا و تأسيسي که فساد آن، واضح باشد و اين ام

 (.185)همان، « شود بر خالف آن دليل ارائه کرددليل ندارد که مي
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 «مَارآهُ المُسلِمُون حَسَناً فَهُوَ عِندَاهللِ حَسَنٌ»مشهورترين دليل اعتبار عرف از سنت، گزاره: 
 (. ناقل اصلي آن، امام2/507ق، 1418؛ عبدالعزيز، 79ق، 1419نجيم مصري، است )ابن

خالي از تأمل  خدادادن آن به رسول(، ولي نسبت2/16ق، 1419حنبل، ابنهاست )حنبلي
( و 3/83ق، 1411نيست؛ زيرا برخي آن را در ارتباط به خالفت ابوبکر )حاکم نيشابوري، 

عد ، در عرف صحابه، رؤيت قلبي ب«رَآهُ»دانند؛ زيرا کلمه بعضي گفته عبداهلل بن مسعود مي
، اجماع مسلمانان «المسلمون»ا رأي مجتهدان يا به اعتبار کلمه دهد و ياز تفکر را معنا مي

يا به لحاظ اينکه الف و الم در المسلمون، عهد باشد، خصوص عبداهلل بن مسعود است و نه 
دو توان حجيت عرف را به اين(. با اين وجود، نمي58-59ق، 1425عرف عموم )ابوسنه، 

 (.188ش، 1388دليل، اثبات کرد )عليدوست، 
روزي  خداکنند: رسول( استناد مي1/339م، 2007برخي به گزارش عايشه )فيض، 

سروصدايي از نخسلتان شنيد. علت آن را جويا شد. در جواب گفته شد: مردم نخلها را 
فرمود اگر آن را فروگذارند بهتر است. مردم با استناد به  کنند. حضرتگَردافشاني مي
ا فروگذار کردند که سرانجام به ناچيزي محصوالت خرما عمليات تلقيح ر فرموده پيامبر

، )طبري« فَأنتُم أعلَمُ بِدُنيَاکُم، و أمّا ماکانَ مِن أمرِ دِينِکُم فإلَيَّ»گاه فرمود: منتهي شد! آن
(. ضمن اينکه هويت کتاب معلوم نيست و حديث را تنها همين کتاب نقل 331ق، 1416

(؛ اما در 190ش، 1388سازگار نيست )عليدوست،  اهلل کرده، محتواي آن با شأن رسول
شود و اين در حالي است که فقها عين حال بطالن دليل معين، شاهد مردودبودن مدلول نمي

 (. 60ق، 1425اند )ابوسنه، هاي دور به عرف و عادت استدالل نمودهاز گذشته
که در اين صورت، ادله دانند مي اما اماميه عرف و سيره عقاليي را نوعي تقرير معصوم

حجيت سنت و اخبار آحاد، دليل بر حجيت عرف و عقال خواهد شد؛ بدين معنا که وقتي از 
و بلکه در اديان پيش از اسالم، عمل طبق بنا و سيره عقال  و امامان معصوم زمان پيامبر

حاکي  شده و هيچ ردع و منعي از سوي آنها صورت نگرفته،در مرئي و منظر آنها انجام مي
از رضايت شارع و دليل بر حجيت آن است. بنابراين، محرزبودن عمل مطابق بناي عقال و 
سيره آنها در اموري ثابت شده است؛ مثل: حمل کالم متکلم بر صحت، اعتماد بر خبر ثقه، 

بودن ردع از سوي (. حال اوالً منتفي83ق، 1426صحت يَد و صحت معامله )خميني، 
و ثانياً وجود انگيزه فراوان براي نقل گزاره ردعي در صورت  صومو امامان مع پيامبر

اي که اگر شارع رضايت به عمل به گونهوجود ردع و ثالثاً نبود مانع براي ردع شارع، به
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کرد و رابعاً همه کاشف از اعتبار سيره عقال مورد رضايت شارع داشت، يقيناً منع ميسيره نمي
 کند.( اين مطلب را ثابت مي6/10ق، 1426شيخ راضي، است )آل
که برخي فقهاي معاصر، رجوع جاهل به عالم ناشي از بناي عقال را امر تقليدي يا چنان

 آور ودانند، بلکه بناي عقال را علمپيروي از پدران يا برخاسته از انسداد باب علم نمي
ى علم نفسه و اإلدراک بل من جهة اعتماد کلّ فردٍ في عمله هذا علَ»خوانند: بخش مياطمينان

الحاصل في ضميره. فالمراد بناء العقالء بما هم عقالء، حيث إنّ الجاهلَ برجوعه إلى الخبير 
ق، 1408)منتظري، « الثقة يحصل له الوثوق و اإلطمينان، و هو علم عادي تسکن به النفس

 ( و اين نگاه، به سيره و بناي عقال، ناشي از حجيت آن است.102
 

 نتیجه
ين ناپذير است. تبيکارآمدي عرف و سيره عقال در پويايي و تحرک فقه مذاهب اسالمي انکار

موضوعات حکم شرعي، کشف و بسط مصاديق، تخصيص عام و تقييد مطلق، ادراک مصالح 
آفريني عرف و سيره عقال ترين محورهاي نقشو مفاسد بندگان، تسهيل روند اجتهاد، مهم

سنت و اماميه همواره عنصر مشترک ميان اهل« عرف»ه اصطالح رود. هرچند کشمار ميبه
د؛ شوجايگزين عرف مي« بناي عقال»و « سيره عقال»بوده است، ولي پس از محقق حلي، 

دهد. با اين سنت جاي خويش را به عرف ميکوفه در اهلمدينه و اهلکه عمل اهلچنان
دانستند، کمتر از اين اصطالح عرف ميسنت بدان جهت که سيره عقاليي را مرادف وجود، اهل
رغم وفور استناد به عرف، سيره و بناي عقال را وارد ادبيات اند و فقيهان اماميه، بهبهره گرفته

رو، تباين مفهومي ميان عرف و سيره عقال، در مصداق دانش فقه و اصول کردند؛ از اين
، نه قابل اثبات است و نه داراي شده و شواهد عمليوجه، با توجه به تعاريف ارائهمنعام

هاي فقها، اتحاد مفهومي عرف و سيره عقاليي را شواهد کافي؛ بلکه همه استنادات و بسنده
هاي مختلف: قولي، عملي، عام، خاص، فاسد و صحيح عرف، با اينکه از گونه سازد.موجه مي

يح و عام و همسو ترديد آنچه در فقه مذاهب کارآمد است، عرف صحبرخوردار است ولي بي
 شده را گروهي به عنوان دليل وبا داليل شرعي است. رفتارهاي عرفي برابر با شرايط وضع

ن دهند؛ ليکن دليليت آويژه احناف و مالکيها( نسبت ميسنت )بهمنبع شرعي به فقهاي اهل
که قابل اثبات نيست. چنان عمالً جز ارتکازات عرفي و سيره عرفي فراگير تا زمان پيامبر

از مباحث برخي متأخران اماميه، دليليت عرف عام و سيره عقال استدراک شده است، که 
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اما  نظر دارند،رسد هر دو گرايش فقهي، در آلي و ابزاري بودن عرف و سيره، اتفاقنظر ميبه
ل ليل مستقشمار آيد، به عنوان ددر صورتي که جزو طبيعت و ارتکازات مسلم انسان به

 منبع تشريع(، پذيرفتنش امر بعيدي نخواهد بود. کشف شريعت )نه
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