
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ماهیت پول

 سه نحو ممکن است انجام شود:  اقتصادی شناختن موضوعات فقهمطلب اول:  -

نفسه )بدون توجه به فلسفة وجودی، کارکرد وآثار و تحوالت و . شناخت موضوع فی1

 های تاریخی آن(؛دگرگونی

 های تاریخی آن؛دگرگونیبه فلسفة وجودی، کارکرد، آثار، تحوالت و  . با توجه به2

 . با توجه به وجود موضوع در ساختار و درون نظام اقتصادی اسالم.3

اگر نظام با نکى ما بخواهد در ارتباط با پول، هم از نظر شرعى و هم از نظر مطلب دوم:  -

کارآیى، صحیح عمل کند، باید سه امر اساسى مترتب بر هم، به صورت طولى و دقیق 

 انجام پذیرد:

 هاى پول؛ناخت دقیق ماهیت و ویژگیـ ش1

 ـ معلوم و مشخص شدن احکام فقهى آن؛2

هاى شناخته شده و احکام فقهى هاى پولى متناسب با آن ماهیت و ویژگیـ اتخاذ سیاست3

 مترتب بر آن.

هاى هاى پول( و سوم )اتخاذ سیاست براى تحقق امر اول )شناخت دقیق ماهیت و ویژگى  

توان و هم الزم است از علوم مختلف، از جمله از مباحث علم اقتصاد مىپولى متناسب(، هم 

طور درباره پول سود جست. توفیق کامل در هر مرحله، بسته به آن است که مرحله پیشین به

 کامل معلوم گردد.

 یری پول احکام مربوط به انواع بکارگمطلب سوم:  -



غصب، سرقت و اتالف؛ ضامن، قرض، مهریه، دین، دار، همانند آیا در مطالبات مدت .1

 های اعتباری را نیز ضامن است؟کاهش ارزش پول

 گیرد؟های اعتباری خمس تعلق میآیا به افزایش ارزش اسمی پول .2

 گیرد؟های اعتباری زکات تعلق میآیا به پول .3

 های اعتباری حرام است؟آیا کنز پول .4

 های اعتباری راهکار مشروعی است؟آیا خرید و فروش پول .5

 تواند به عنوان سرمایة مضاربه قرار گیرند؟های اعتباری میپول آیا .6

ای تغییر دهد که موجب کاهش گونههای اعتباری را بهآیا دولت حق دارد حجم پول .7

 ها شود؟آنارزش 

های مردم و استفاده از آن توسط سیستم بانکی امر مشروعی آیا خلق پول از طریق سپرده .8

 است؟

یافت تا همة توان به پول واحدی دستاختالف مذاهب اسالمی، میآیا با توجه به  .9

کشورهای اسالمی براساس موازین مذهب خود آن را در مبادالت بین کشورهای اسالمی 

 استفاده کنند؟

 های اعتباری چه حکمی دارد؟ معامله با انواع کارت .11

 حکم فقهی معامالت ارزی چیست؟ .11

 اجاره پول؟ .12

 اقتصادی بررسی احکام فقهی پولمبانی هارم: چمطلب  -

، انواع پول کاالیی ل تاریخی پولتحوّ. بررسی بررسی تحوالت پول: به روشی که در دستگاه فقه اهمیت دارد .1

های اعتباری با طال و ، پشتوانة پول، تفاوت پولیپول هایانواع سیستم و کاغذی و تحریری و الکترونیکی،

  ... .تعریف پولو  ، وظایف پولنقره



های گوناگونی در ارزش پول: منظور از ارزش پول، قدرت خرید آن است. برای تعیین ارزش پول نظریه .2

نظریة مقداری پول، نظریة درآمدی پول، نظریة روانی پول و ... .  عبارتند از: اقتصاد شکل گرفته است که

 .  امر الزمی استها شاخص قیمتهمچنین، بررسی 

اگرچه موضوع اصلی این  الزمی است. مباحث ،یامدها و راههای مبارزه با تورمتورم: تعریف، انواع، علل، پ .3

ها به هر علتی اتفاق بیافتد، موجب تغییرات ارزش پول پول است، اما تغییرات سطح عمومی قیمت بحث

ها، تغییرات ارزش پول است. توجه به این مطلب در شود. بلکه، روی دیگر تغییرات سطح عمومی قیمتمی

 سی احکام پول تاثیرات جدی دارد.برر

در عصر نزول وحی، کیفیت معامله با  یبررسی پول و سیستم پولها در عصر تشریع: تحوالت پول و قیمت .4

ها در همچنین، قیمت اعتباری و ... مورد توجه است. های، تفاوت و اشتراکات پول عصر نزول با پولآن

ها. یافت: یکی به صورت نسبی و دیگری به صورت سطح عمومی قیمتعصر تشریع به دو گونه تغییر می

ها نحوة واکنش عرف و عقال و نیز پرسش یا عدم پرسش مردم در بارة تکلیف خود در برابر تغییرات قیمت

 اعتباری موثر است.      هایکارگیری پولاز معصومین)ع(، در دستیابی برخی احکام به

 مبانی فقهی بررسی احکام پولمطلب پنجم: برخی  -

 .یا سند و حاکی بودن آن از مالهای اعتباری از جهت مال بودن یا بررسی ماهیت پول .1

 ها.های اعتباری از جهت مثلی یا قیمی بودن آنبررسی ماهیت پول .2

 .ا استقاللی(های اعتباری)طریقی ینوع نگاه عرف و عقال به پولبررسی  .3

 .های اعتباری با سایر اموالتفاوت پول .4

 در برابر آن تغییرات. و رفتار عرف و عقال پولتغییر ارزش  .5

 های اعتباری از نظر کاال یا قدرت خرید بودن.ماهیت پول .6

 . در پول های ربای معاملی و قرضیبررسی ربای قرضی و معاملی، و نیز حیله  .7

 دیدگاه فقه مورد قبول هستند؟ های اعتباری ازآیا وظایف پول .8

 شوند یا غیر مستحدثه؟هاى اعتباری، پدیده مستحدثه محسوب میآیا پول .9

 ها و کاالها تفاوت دارند؟که مال باشند، آیا با سایر مالهای اعتباری، با فرض اینپول .11



 هااقسام موضوعات فقهی و روش شناسایی آنمطلب ششم: 

 . موضوعات اعتباری شرعی1   

عبارت دیگر، ها را اعتبار کرده است. به طور مستقیم، شارع، آنموضوعاتی هستند که به

از ناحیه شارع اعتبار شده، ها یا اصل آنمجعوالت شرعی هستند. این دسته از موضوعات 

از سوی شارع مشّخص و اعتبار شده است؛ مثل آب ها یا حدود آنهمانند نماز، روزه، حج و 

یک شیء، موضوعی را جعل و اعتبار کرده ویژگی خاّص برای حالت و  یاکر، آب قلیل، و 

 است؛ مانند نجاست و طهارت.

گیرند و همیشه ثابت هستند؛ زیرا اّواًل این موضوعات هیچ گاه در معرض دگرگونی قرار نمی

معتبِر ها به ید ها یا وجود و عدم وجود آنهستند و ثبات و دگرگونی در آن ها امور اعتباریاین

ها نکند، به همان وضع خواهند بود و حکم در آنها است. مادامی که شارع اراده تحوّل آن

 ها نیز جاری است.آن

ها فقط باید در منابع شرعی برای شناختن این گونه موضوعات و احکام مترتّب بر آن

 جو کرد.وجست

 . موضوعات طبیعی یا تکوینی2

. از طرفی، هستندینی و اشیا و عناصر طبیعی در عالم واقع این موضوعات، همان موجودات تکو

مخلوق االهی هستند و از سوی دیگر، در نظام معیشت و روابط اجتماعی مردم قرار گرفته و در 

همانند آب، گندم، جو، خون، خاک، آهن، انواع عناصر و شریعت واقع شدند؛  دایره احکام

 مواد خوردنی.

ها به آسانی قابل درک است. با مراجعه ه جهت حسّی بودن آنتغییرات درموضوعات طبیعی ب

توان هم خود های گوناگون علوم طبیعی میمستقیم به این عناصر طبیعی و متخصّصان رشته

ماهوی، ممکن است دچار  . افزون بر دگرگونیفهمیدها را های آنها را، و هم دگرگونیآن



ای طبیعی است که در عصر تشریع، در و مادّهدگرگونی کارکردی نیز بشوند؛ برای مثال، ج

ای داشت؛ امّا اکنون نقش چندانی در نظام غذایی مردم ندارد. اگر نظام غذایی مردم نقش عمده

احکام مترتّب بر آن به جهت نقش مؤثّر کارکردی آن در نظام معیشتی ثابت شود که برخی 

را در نظام معیشتی ندارد، ممکن است کارکردها  مردم آن عصر بوده است، امّا اکنون که آن

برخی احکام آن نیز تغییر کند. خون انسان، چون کارکرد عادی آن در عصر قبل از تشریع ، 

سبب، خرید و فروش آن حرام شد؛ امّا اکنون که خوردن آن بود، شارع آن را حرام کرد. بدین

ان گفت خرید و فروش توهمان خون، کارکردش هر روز نجات حیات صدها انسان است، نمی

 آن همچنان حرام است.

 . موضوعات مصنوعی)ساختة دست بشر(3

 ... همانند شراب و سایر مسکرات، هواپیما وسازد. موضوعاتی که بشر از موضوعات طبیعی می

گیرد. شناسایی این موضوعات تحول و دگرگونی در این موضوعات نیز به دست بشر انجام می

های این قبیل موضوعات با مراجعه به متخصصان علوم طبیعی نیز ممکن است. سایر ویژگی

 همانند موضوعات طبیعی است.  

 . موضوعات عرفی و عُقالیی4

در ایجاد آن موضوعات و عناوین به طور شوند که شارع این موضوعات بر اموری اطالق می

. این موضوعات، محصول اندو از ناحیة شارع نیز اعتبار نشدهگونه دخالتی نداشته هیچ مستقیم

گیرند؛ مانند پول، تورّم. این روابط اجتماعی مردم هستند، اما موضوع احکام شریعت قرار می

زندگی اجتماعی بشر، بستر این  موضوعات، چون از متن زندگی اجتماعی بشر برخاسته، و

موضوعات است، به طور مستمر در حال دگرگونی است و باید انتظار تحوّل ماهوی و 

خود به چند دسته تقسیم  کارکردی را همیشه در این موضوعات داشته باشیم. این موضوعات

 شوند:می



 أ. موضوعات عرفی اعتباری خاص

عرف خاص ، که همانند تورّمکند؛ ار میموضوعاتی که عرف خاص آن را وضع و اعتب 

ها کند. یعنی عرف خاص اقتصادی، حالت خاصّی از افزایش قیمترا اعتبار می اقتصادی آن

گوید. اگر بر این موضوعات، احکامی مترتّب ها( را تورّم می)افزایش سطح عمومی قیمت

ه عرف خاص آن مراجعه شود؛ ها باید بها و تحوّالت ایجاد شده در آنآنشود، برای شناختن 

 چرا که اعتبار آن، به دست عرف خاص انجام شده است. 

 ب. موضوعات عرفی اعتباری عام

ها را کنند یا وضع و اعتبار آنموضوعاتی هستند که عرف عام و عقال وضع و اعتبار می 

فتند تا پذیرند. برای مثال، عرف عام برای برطرف کردن مشکالت مبادالت پایاپای، پذیرمی

با برعهده گرفتن وظایفی، در مبادالت مورد استفاده قرار گیرد.  عنوان پول، ء خاصّی تحتشی

شوند و نیز بر پایه نیازها در تغییر اجتماعی جوامع ایجاد میاین قبیل موضوعات، بر پایه نیازهای 

 برای دگرگونطبیعی طبیعی و غیر و تحوّل خواهند بود. فکر خلّاق بشر در کنار امکانات

ها پدیدههای عرفی سبب دگرگونی دائم، هم در ماهیت و هم در کارکرد این ساختن پدیده

زداید. ها میشوند. نهاد ناآرام جامعه و بشر، سکون و ثبوت را از متن وجود این پدیدهمی

و  ها فراوان است و هر روز به لحاظ تغییر در ماهیتاجتماعی این قبیل پدیده کارکردهای

دهند. هر نوع کارکردی، حکم کارکرد، شکل جدیدی از کارکرد را به خود اختصاص می

های ماهوی طلبد؛ در نتیجه، فقیه، باید اطّالع دقیق از دگرگونیخاصّی را از شریعت اسالمی می

استنباط و استخراج  ها را از منابع شریعتها داشته باشد تا بتواند حکم آنو کارکردی این پدیده

گیریم. ابتدا عرف، برخی کاالهای مصرفی و زینتی را به کند. مثال پیشین )پول( را در نظر می

گاه نیازهایش گسترش یافت و ناچار شد پول فلزی )طال و صورت پول وارد مبادالت کرده؛ آن

نقره و ...( را وارد مبادالت کند. از طرفی، گستردگی نیازها و نواقص پول فلزی، بشر را در 

اسکناس وارد مبادالت شد. این دگرگونی در دیشه ایجاد پول جدیدی فرو برد و سرانجام ان



عرصة مبادالت استقرار و ثبات پیدا نکرد و چه بسا بشر به پول جدیدی دست یابد که مشکالت 

 . به هر حال، این موضوع مهّم فقهی با تغییراتتر از اسکناس برطرف کندمبادالت را آسان

افتد، اگر برای فقیه، ماهیت و کارکردهای ر ماهیت و کارکرد آن اتّفاق میسریعی که د

تواند حکم صحیح آن را از منابع اسالمی استنباط و اش روشن نباشد، چگونه میدگرگون یافته

ماهیت فقه ما به شدّت نیازمند شناسایی  دهد که دستگاهاستخراج کند؟ این دگرگونی نشان می

ها است؛ وگرنه درک تحوّالت در ماهیت و کارکردهای آنقالیی و های عرفی و عپدیده

های یقین، به ناکارآمدی در عصر جدید متهّم خواهد شد. دستگاه فقه ما برای شناسایی پدیدهبه

های اجتماعی است. به نظر ها نیازمند انواع دانشآن جدید، تحوّالت ماهیتی و کارکردی

نایی و پویایی کافی برای کارآمدی در هر عصری را دارا است؛ رسد فقه ما در نهاد خود، توامی

تر بنابراین، دستگاه فقه فعلی ما باید تدابیری بیندیشد تا این توانایی و پویایی نهانی هرچه بیش

 آشکار شود.

مند کردن این دسته از موضوعات الزم است. برای اشاره مختصری به روش شناسایی و ضابطه

لت اعتبار آن موضوع از سوی عرف و عقال، تحول تاریخی ماهیت آن و نیز این امر باید به ع

 گاه از بکاربردن آن موضوع و عنوان از سویتغییرات کارکردی آن به دقت شناسایی شود. آن

توان دریافت؛ های آن را میعرف عام و عقال در موارد مسلّم مصادیق آن، ضابطه و ویژگی

توان آن را های شناخته شده قرار گیرد، میط و ویژگیسپس مورد تردید، اگر تحت ضواب

 ازمصادیق موضوع و عنوان مورد نظر دانست.

 ج. موضوعات عرفی انتزاعی عام

عرف وعقال، شوند؛ امّا نه به این معنا که این دسته از موضوعات، عرفی و ُعقالیی شمرده می 

ای مورد استفاده قرار داده گونهاشیا را بهها بعضی از ها را وضع و اعتبار کرده باشند؛ بلکه آنآن

ها، آن عنوان خاص برای آن اشیا کارگیری و استفاده آنگیرند که از چگونگی بهکار میو به

تری ن عامشناخته شده، به لحاظ نوعی از کارکرد، عنواشود. در واقع بر موضوع انتزاع می



شود؛ از باب مثال، عی نیز واقع میشود که به لحاظ آن عنوان، موضوع حکم شرمنطبق می

گندم موضوعی شرعی است که احکامی را در شریعت به دنبال دارد. از سوی دیگر، عقال در 

زندگی خود، برای بدست آوردن آن حاضرند از بعضی چیزهای مفیدی که نزدشان ارزش 

. امّا مثالً هوا چنین شودمی عنوان مال برای گندم انتزاعها، دارد، چشم پوشند. از این رفتار آن

نماید. از این رفتار نظر نمیء ارزشمندی صرفکند و کسی بابت آن از شیرفتاری را اقتضا نمی

شمارد. بنابراین، احکامی که برای توان دریافت که عرف، هوا را مال نمیها در برابر هوا میآن

 مال مترتّب است، برای هوا، جاری نیست.

توان بهره جست: های این قبیل موضوعات، از دو روش میو ویژگیبرای شناختن ضابطه    

است که برای قسمت پیش گذشت. روش دوم، عبارت از تحلیل روانی  روش نخست همان

ها ـ و کشف ضابطه و کارگیری آنها ـ افعال عرف و عقال و نحوه بهصحیح از منشأ انتزاع آن

 ویژگی این دسته از موضوعات از آن طریق است.

ها ـ رسد که روش دوم ـ به جهت انتزاعی بودن موضوعات با توجّه به منشأ انتزاع آنبه نظر می

 تر باشد.تر، و ضریب خطای آن در مقایسه با روش پیشین کمموفّق روشی

  محورد. موضوعات عرفی ارزش

ها های عرفی، دیدگاه ارزشی انسان تاثیر جدی دارد. در واقع این واژهدر تفسیر برخی واژه 

ها الزم است به مبانی اعتقادی و ارزشی مکتبی محور هستند. در تفسیر آنارزشمدار و ارزش

 شود، توجه نمود. نوع نگاه انسان به جهان، حیاتها با آن رویکرد تبیین میکه مفهوم این واژه

هایی ها دارد. واژهدنیا و آخرت و هدف آفرینش انسان تاثیر غیر قابل انکاری در نوع تفسیر آن

ها همانند آزادی، امنیت، عدالت، سعادت، مصلحت و رفاه از این قبیل هستند. تعریف این واژه

محور بودن آن، امری دشوار است. برای واژة آزادی بیش از دویست معنای با توجه به ارزش



ولی سرانجام به آن  2ها معنای متفاوت بیان شده. برای واژة امنیت ده1اندوناگون ذکر کردهگ

 . 3اندلقب نماد مبهم داده

سمت و سوی افراد و کل  مدار بودن، هر گونه تفسیری از آن درها به جهت ارزشاین واژه 

را بر اساس عرف ارزشی ها نظام اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است. بنابراین، اگر معنای آن

غیر قابل قبول مکتب اسالم، معیار قرار دهیم، به یقین، ممکن است استفاده از آن تفسیر، ما را از 

این موضوعات باید بر پایة  های حقیقی دین دور نماید. بنابراین، تبیین و تفسیر درستآموزه

 مبانی بینشی و ارزشی مکتب اسالم صورت گیرد.  

 طالبی که گذشت، روشن است که شناخت دقیق موضوعات فقهی و توجّه بهبا عنایت به م 

 تحوّالت ماهوی و کارکردی در ارائه حکم دقیق فقهی، امری غیر قابل انکار است. 

 چند تذکرمطلب هفتم: 

ها این بحث را به پایان در شناسایی موضوعات عرفی و اجتماعی، نکاتی است که با ذکر آن

 بریم:می

گیرد، گونه که وضع و اعتبار موضوعات عرفی به وسیله عرف و عقال صورت می. همان 1

 ها از اعتبار نیز فقط به وسیله خود عرف و عقال ممکن خواهد بود؛ بنابراین، شارع ـاسقاط آن

کند؛ شرعی ـ آن موضوعات را از اعتبار عرفی ساقط نمی امور اعتباریدر جایگاه اعتبار کننده 

کنند، آن موضوع اعتباری عرفی، از که عرف و عقال با اسقاط شارع مخالفت زیرا در صورتی 

شود، و در صورت موافقت عرف و عقال با اسقاط شارع، این امر در اعتبار عرفی ساقط نمی

 گردد، نه اسقاط شارع؛ چرا که اعتبار و اسقاط شارع، تابعواقع به اسقاط عرف و عقال برمی

گونه مصلحتی نهفته نیست؛ سقاط موضوعات عرفی و عُقالیی هیچمصالح و مفاسد است، در ا
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شود و نهی شارع نیز متوجّه کارکردهایی ها مصالح و مفاسد، مترّتب میآن بلکه بر کارکردهای

 شود. ها مفاسدی مترتّب میاست که بر آن

آن ارایه برای روشن شدن مطلب، مثالی همراه با طرح پرسش و بیان دو دیدگاه فقهی در بارة 

شود، از مالیت ساقط تواند چیزى را که نزد عرف و عقال مال محسوب مىشود. آیا شارع میمی

این مطلب، دو دیدگاه وجود دارد که طرفداران هر دیدگاه، از میان فقیهان برجسته و  کند؟ در

 باشند.بزرگ مى

داند، که عرف مال مى تواند مالیت چیزهایى راگویند: شارع مىالف. یک گروه از فقیهان مى

شوند، نزد عرف عام و عقال مال محسوب  ساقط کند، به عنوان مثال، شراب و خوک اگر چه

شوند. ها از مالیت ساقط مىها را از مالیت ساقط کند؛ در نتیجه آنتواند آنولى شارع مى

 باشند.مى 5و آیت اهلل خویى)ره( 4طرفداران این نظریه، فقیهانى چون محقق نائینى)ره(

گویند: وقتى اصل مالیت و مال یک امر عرفى و عقالیى باشد، ب. گروه دیگرى از فقیهان مى

تواند مالیت اشیا را ساقط کند، بلکه فقط از بعض یا تمام آثار مترتب بر آن، نهى شارع نمی

ط از تواند فقکند. به عنوان مثال وقتى شراب نزد عرف و عقال مال محسوب شود، شارع میمى

را مثل خریدن، فروختن، خوردن و ... نهى کند، نه اصل مالیت آن را آثار مترتب بر مالیت آن 

 7و آیت اهلل اراکى)ره( 6ى همچون امام خمینى)ره(اید. طرفداران این نظریه فقیهانساقط نم

 باشند.مى

ف و عقال است؛ یعنى هر آن چیزى را که عرانتزاعی عنوان مال و مالیت اشیا یک امر عرفى 

آثار مالیت بر آن مترتب کنند، مالیت پیدا کرده و مال محسوب خواهد شد. بعضى از اشیاى 

مورد عرضه و تقاضا  ،عالم به جهت فوایدى که دارند در نظر عرف و عقال مطلوبیت پیدا کرده
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در نظر گردد؛ یعنى مالیت پیدا کردن اشیا شوند. در نتیجه از آن اشیا، مالیت انتزاع مىواقع مى

ها د، بلکه از نحوه بکارگیرى آننباشنیست که عرف بگوید آن اشیا مال مى معنا عرف بدان

ها را انتزاع کرد. شارع هم از بعض یا تمام انواع بکارگیرى آن، توان مالیت آنتوسط عرف، مى

باشد. در کند. اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مىیعنى از منشأ انتزاع مالیت، نهى مى

گونه مصلحتى نهفته نیست تا شارع آن را اسقاط کند. بلکه بر خود عناوین عرفى، مثل مال، هیچ

گردد و شارع از آثار و عنوان مال، مصلحت و مفسده مترتب مىکارکردهای آثار و 

کند. اگر عرف و عقال نهى شارع را پذیرفتند، در آن صورت ممکن نهى مى آنهای کارکرد

 نزد عرف ساقط گردد.الیت شىء از ماست آن 

. اگر در تشخیص مفاهیم یا مصادیق موضوع احکام شرعی، رفتار و داوری عرف حّجت 2

اهل نظر و دقّت است، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آن که شارع،  باشد، مقصود، عرف

 نویسد:دراین باره می)ره( خمینی های عرفی را بپذیرد. امامآن تسامح

العرف  العقل لیس هوالعرف المسامح... المراد من االخذ من المراد بالعرف فى مقابل ان»

هوالعرف مع دقّته فى تشخیص المفاهیم والمصادیق، وان تشخیصه هوالمیزان، مقابل تشخیص 

العرف بل الموضوع  الموضوع لالحکام الشرعیه لیس مما یتسامح فیه العقل الدقیق البرهانى... ان

 «العرفى حقیقةً من غیر تسامح موضوعللحکم هوال

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفى است که در »

باشد، و تشخیص چنین عرفى میزان در موضوع احکام  تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق مى

آنهایى نیست  است. چنین عرفى، مقابل عقل دقیق برهانى قرار دارد... موضوع احکام شرعى از

بدون  ،که عرف در آن تسامح بکند بلکه موضوع حکم شرعى، موضوع عرفى حقیقى است

 (8)«گونه تسامحى از طرف عرف صورت گیرد. اینکه هیچ
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. اگر رفتار و داوری عرف در تشخیص موضوع حکمی دخیل باشد، مقصود از آن، عرِف 3

 مؤمن باید در دینش احتیاط»هایی مثل آموزهاست؛ یعنی عرفی که در معرض « لَوْخُلّی وَطَبْعَهُ»

کند، چون که دین، برادر مؤمن است یا هرکس مرتکب امور مشتبه شود، سرانجام در امور 

عرفی)بما هو عرف قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، رفتار چنین  9«حرام غرق خواهد شد، و ... 

چنین  ها در معرضه ما که سالمؤمن( برای فقیه حجّت نیست؛ پس بعید است رفتار عرف جامع

اند، بتواند در تشخیص مفهوم و مصداق موضوع احکام شرعی به مقدار هایی قرار گرفتهآموزه

طور مثال، ربای قرضی را به هرگونه مازادی در گویایی داشته باشد؛ بهکافی برای فقیه 

دهد. در این صورت، مازاد را عرف تشخیص می اند؛ امّا مصداقبازپرداخت قرض معنا کرده

ای همانند جامعه مسلمان ایران، جبران نرخ خاصّی از کاهش ارزش پول را جامعه چه بسا عرف

گونه غیرمسلمانی که اوضاع اقتصادی آن با جامعه ایران هیچمازاد و ربا ببینند؛ امّا عرف جامعه 

 صل دین نشمارد. تفاوت معناداری نداشته باشد، جبران چنین نرخ تورّمی را مازاد بر ا

های دینی، نوعی احتیاط در امور سبب آموزهداوری عرف جامعه مسلمان ایران ممکن است به

جبران آن نرخ از تورّم، مازاد و ربا شمرده شود. در این  ،که به واقعشمار رود، نه اینشرعی به 

یه قرار گیرد و فق تواند منشأ داوری برایایران نمی گونه موارد، رفتار عرفِ جامعه مسلمان

فقهی مهمّی را در سطح ُخرد و کالن در پی  گونه امور دقیق را که احکامهمچنین تشخیص این

این جهت باید از ای واگذاشت؛ بلکه فقیه با مالحظه توان به خود عرف هر جامعهدارد نمی

 .پیدا کندرفتار عرف به داوری صحیح عرفی 

رائه فتوا و احکامی که به داوری عرفی نیاز دارد، فقیه با های عرفی یا ا. در شناختن موضوع4

گوید به نظر عرف، مطلب چنین است یا نظر عرف با این امر مساعد اندکی فکر وتأمّل نمی

کند و باید بسیار بکوشد تا به عرف پیروی می است. در این گونه امور، فقیه از نظر و داوری

داوری عرف و عقال که رین روش برای دستیابی بهداوری دقیق عرف و عقال دست یابد. بهت
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. سازمان آماری متخصص و مطمئنّی ایجاد شود و 1برای همه فقیهان حّجت باشد، دو امر است: 

 . فقیه با تحلیل2با بررسی آماری دقیق، اّطالعات و نتایج حاصله را در اختیار فقیه قرار دهد؛ 

 ها دست یابد.ه داوری آنعرف و عقال ب های روشن فراوان رفتارنمونه

 ها قابل تعمیم نیست؛. نظر و داوری عرف و عقالی یک عصر و مکان، به تمام اعصار و مکان5

ها اهمیت خاصّی داشته باشد؛ ها و مکاناست نزد عرف و عقالی برخی زمانزیرا اموری ممکن

بنابراین، یک امر  گونه اهمیتی به آن ندهند؛ها هیچها ومکانولی عرف و عقالی سایر زمان

های متفاوت، فرق داشته باشد. مثلی و قیمی، ها و مکانعرفی ممکن است در مقایسه با زمان

 فرماید:مثال روشنی برای این بحث است. آیت اهلل خویی)ره( در مصباح الفقاهه می

ر قرنهاى کند؛ به عنوان مثال، لباسها دها اختالف پیدا میها و مکانمثلى و قیمى به حسب زمان

است. زیرا اکثر  شدند، در حالى که در عصر حاضر از قبیل مثلىها محسوب میسابق از قیمى

 .11ها به نحو واحدى بافته شده و غالباً در خارج، افرادشان مثل هم هستندآن

 در این باره مرحوم آیت اهلل طباطبایی یزدی)ره( کالم گویاتری دارند:

حال و زمانى نیازمندیم که مثلى و قیمى را تعیین نماییم ... روشن و واضح است که ما در هر 

شود ... و آن مواردى را که ها و کیفیتها، متفاوت مىها و مکانمثلى و قیمى بر حسب زمان

فقیهان و علما به عنوان مثلى و قیمى شمردند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده و براى 

 11وند.شهاى دیگر حجت نمىها و زمانمکان

مثال دیگر دربارة مال است. وقتى مال یک عنوان عرفى و عقالیى باشد، آنگاه باید در هر زمان 

دانند. ممکن است عرف و عقال کشف نماییم که عرف و عقال چه اشیایى را مصداق مال مى

چیزى را در یک مقطع زمانى از مصادیق مال بدانند، ولى در مقطع زمانى دیگر آن را مال 
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د. بنابراین اجماع فقیهان مبنى بر مالیت شىء خاص در نزد عرف و عقال، فقط براى نشمارن

هاى دیگر، اجماع زمان ترتیب آثار مال بر آن شىء در همان زمان مفید خواهد بود، و در زمان

گونه ارزشى ندارد. در نتیجه در هر زمانى فقیهان باید به ارتکازات ذهنى عرف و عقال پیش هیچ

کنند. این ها چه چیزى را از مصادیق مال محسوب مىوده تا کشف نمایند که آنمراجعه نم

باشد؛ زیرا ممکن است عرف و عقال در هاى مختلف نیز کامالً صادق مىمطلب، در مورد مکان

مکانى اشیایى را از مصادیق مال بدانند، اما در کشورها یا شهرهاى دیگر آن را از مصادیق مال 

 محسوب نکنند.

 والسالم                                                                                               


