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 گرايان اثباتي در قلمرو اخالققرآني عرف ادلةبررسي 

 
 nagi1364@yahoo.com ي فلسفه اخالق تطبيقيادكتر /اردكان حسن محيطي

 20/3/1396: پذيرشـ  22/9/1395: دريافت

 چکيده

 لةه وسـ اساس آن بشود که بر گرايي اثباتي در اخالق به ديدگاهي اطالق ميعرف
ورد ها و وظايف اخالقـي ررداخـ د ديـدگاز مربـور مـتوان به کشف ارزشعرف مي

 کـه ايشـان بـر بـاور ايادلـهحماي  انديشمندان غربي و اسالمي قرار گرفته اس د 
د ايـا   اسـ عقلـي و نقلـي يآيـا  و رو ادلـةشامل  ،اندخود ارائه کردز ةگرايانعرف

ز انگـي ناشـي گرايانه و نتايج زيانبـار فرههاي نسبيالل د اين ادله به سبببررسي 
 ةاز ادلـ رو در رژوهش حاضـر بششـيرسدد ازاينضروري به نظر مي اين باور،ترويج 

لهـي، حل ل آيـا  اتد افرون بر اين، با ايمکردزبررسي  راقرآني  ادلةنقلي ايشان يعني 
ف زش و وظـايکاشـي   از اراعتبار معرفتي عرف از لحـا   بارةديدگاز قرآن کريم در

ز قي حـاکي اگرايان اثباتي اخالقرآني عرف ادلةاخالقي استشراج شدز اس د بررسي 
ن تحل ـل توان اثبا  مـدعاي ايشـان را نـداردد هم نـ  آنهايک از آن اس  که ه چ

ا رر عرفـي فهـم و رفتـا ،آيا  قرآن کريم نشان از آن دارد که از منظـر آيـا  الهـي
 ها و وظايف اخالقي دانس دز ارزشتوان کاشف انمي

 اخالقـي، گرايي اثباتي، کاشـي  عرف، فهم عرفي، رفتار عرفي، عرف ها:كليدواژه

 دتشش ص وظايف
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 مقدمه

ان مسـائل و تحل لگـر توجه بس اري از انديشـمندان امري اس  که ،افرايش روند گرايش به معنوي  در جهان معاصر

دهي وز جهـ م   دارد ش گرايش مربور، آن ه براي علماي اخالق اه ادلةدا از اس د ج کردزاخالقي را به خود جلب 

ن و تشـري  ر در تب  به اين گرايش بشري و سوق دادن انسان معاصر به سم  آرمان نهايي اس د ف لسوف اخالق ن 

ب  بـه نسـ معنويـ  اقناع معرفتـي شـ يتگان چراکه ؛مسئول   خط ري بر دوش دارد ،مباني اخالق کارآمد و صح  

و  اسـ  ريق اخـالقديدگاز صح   اخالقي، شرط الزم براي ثبا  نظري و استقام  عملي جويندگان و رويندگان ط

سخ بـه مسـائل و را ،عرفتيمايشان را از ترلرل در انديشه و سستي در عمل رهايي خواهد بشش دد از جمله وجوز اقناع 

هـاي تـرين چالشهمهاي رق ب اس د يکـي از مب  به ديدگازهاي معرفتي و اثبا  ترج   ديدگاز برگريدز نسچالش

القـي اسـ  و معرفـ  اخ ررسـش از منـاب  ،نظري کنوني که تأث ر بسرايي در ش وز و ک ي   بروز رفتار اخالقي دارد

هاي مشتلـف ه ـان گرينـخـود را در م ةتوان به ارزش اخالقي افعال ري برد و وظ يـاينکه چگونه و با چه ابراري مي

 رو تشش ص داددشر 

ر يـک عمـل د حاکي از آن اس  که عرف و رذيرش اجتمـاعي ،شناختي مکاتب اخالقيمروري بر مباني معرف 

 د رح بـودز اسـمنبعي براي تشش ص ارزش و وظ يـه اخالقـي مطـ عنوانبهاخالق غرب هموارز  خ فلسيةطول تاري

 ، 1704-1632ي  ، جـان ال 1676-1588ابر ي ، توماس هـ1592-1533قدمد ، م شل مونت ن ي 420رروتاگوراس يم

-1873وارد مـور ي ، جورج اد1919-1858 ، ام ل دورک م ي1796-1710 ، تامس ريد ي1778-1712ژان ژا  روسو ي

انـد، گرايـي ارائـه کردزهايي همسو با عرفانديشمنداني هستند که ديدگاز ة  در زمر2002-1921ي   و جان رالر1958

 اندد نشدزمطالعه و بررسي  لحا از اين  ايشانهاي ديدگاز ولي متأسيانه تاکنون

روسـ د ايـن مشـکال  گرايي اخالقي با مشکال  نظري و عملـي بسـ اري روبهرسد که عرفبه نظر مي

اخالقـي  ر  وظ يـةتنها مس ر رهپويان اخالق را هموار نکنـد، بلکـه بـر داند که اين طرز تلقي نهموجب شدز

خي ز دارد و در برخالقي بامعناکه در برخي موارد آنها را از تشش ص وظ ية اي بگذارد؛ بدينايشان ن ر تأث ر مني

 موارد ن ر به ب راهه ببردد 

انـدد بششـي از گرايي اخالقي ررداختهاي به طرفداراي از عرفبرخي از انديشمندان اسالمي ن ر با ارائة ادله

شـودد قلي اس د اين ادله شامل آيا  قرآن کريم و روايـا  مياند، ادلة ناي که ايشان به آن تمسک جستهادله

هريک از ادلة قرآني و روايي، قابل بررسي مجرا و مستقل اس د با توجه به جايگاز قرآن کريم و معارف قرآنـي 

گرايان اخالقي و استشراج ديـدگاز قـرآن کـريم در م ان معارف نقلي، اين رژوهش به بررسي ادلة قرآني عرف

کاشي   عرف از ارزش و وظ ية اخالقي اختصاص يافته اسـ  و مششصـاب بـه ايـن ررسـش راسـخ  نسب  به

اند و بررسي مجموع آيا  قرآن کريم دربـارة گرايان اخالقي تا چه اندازز رذيرفتنيدهد که ادلة قرآني عرفمي

رـس از تب ـ ن ميهـومي  انجامد؟ به هم ن منظور در اين نوشتاراي ميگرايي اثباتي اخالقي به چه نت جهعرف
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گرايي اثباتي اخالقي به منظـور روشـن شـدن کـانون بحـل، ادلـة قرآنـي واژة عرف و تشري  اصطالح عرف

اندد سپس با بررسي همة آيـا  قـرآن کـريم، ديـدگاز گرايان اخالقي، ب ان و سپس تحل ل و بررسي شدزعرف

 نت جة آن انعکاس يافته اس دشناختي عرف استشراج شدز و قرآن کريم دربارة اعتبار معرف 

 . بررسي معنايي1

 عرف. 1-1

مـ ن هبـه  اسـ د مـورد نظـر مسئلةر گ ري معناي عرف در لغ  و اصطالح از مقدما  الزم در تب  ن دق ق و حل 

 منظور نشس  معناي لغوي و سپس معناي اصطالحي آن را ري خواه م گرف د

 معناي لغوي. 1-1-1

ذکـر  دانـان بـراي عـرفکه لغ  ايترين معانياز جمله مهم دز اس دآمدر کتب لغ  عرف  ةبراي واژ بس اريمعاني 

، ةالعربي  صـحاح و ةاللغ الصحاح تاج ، ةاللغمعجم تهذيب ، العينشدز يند از: معروف و شناختهاعبار  ،اندکردز
يـل مـادز ذ: تالمف رااهمـان و ي: ذيل مادز عرف ، تتاب  و رش  سر هـم بـودن القاموس المحيط ،لسان العرب

الکبيـر  المصباح المنير في غريب الشرح ،لسان العرب ،المفردات في غريب القرآني عرف ، احسان و ن کي

معجـم يابـد ي امـشآر و گ ـرد خـو بدان شناسد، ن کو را آن آدمي نيس که چ ريل مادز عرف ، و هر : ذيللرافعي

 : ذيل مادز عرف دلسان العرب ،ةاللغ تهذيب

د دجمـ  کنـسي عرف در حوزة معناشنا را بندي معاني عرف، اقوال مشتلفدز با دستهوش   ک395-312فارس يابن

ه کـ وي مدعي اس  دو معناي اصلي داردد «ع ر ف» ةآن اس  که ماد ،حاصل تالش وي در تحل ل معناي اين مادز

 ر اسـ د وي بـر جراي يک چاال معنا، تتاب  و اتص از آن دو بازگرداندد نشست ن توان به يکيشدز را مييادمعاني  همة

فـه، اتصـال و شـ  بـه عُريال اسب به عُرْف اليَرَس و زم ن سرسبر و مرتي  بـ ن دو د ةاين باور اس  که وجه تسم 

شـدز شناخته معـروف و عُـرْف را بـه واژة باشدد وير وستگي آنها به يکديگر اس د معناي دوم، سکون و طمأن نه مي

 مشـتقا  ديگـر نسته اس دوس له امور مذکور داهي آن را تسک ن و طمأن نه يافتن نيس بگذارترجمه کردز و دل ل نام

 20م ني در رفـا  يسـرزاين مادز از جمله عريف يکسي که ق م قوم و قب لـه بـودز و بـه امـور آنهـا اشـراف دارد ، ع

رونـد  آنجـا مي جه از منا بهالحک لومتري مکه که زائران خانة خدا براي انجام بششي از مناسک حج، در روز نهم ذي

 قـايي معجـم م  اندد توجه به س اق جمـالاي مشابه توج ه شدزو عَرْف يبوي خوش  بر هم ن اساس و به گونه
 -انـد دزادز ذکـر کرمـيکي از معاني اين  عنوانبهکه برخي  - را دهد که وي معناي معرف  و عرفاننشان مي اللغة

 د ، ذيل مادز عرفةاللغمعجم مقاي س ي دز اس گردانازن ر به سکون و طمأن نه ب

 معناي اصطالحي در فقه و اصول. 2-1-1

شناسـي، تعـاريف مشتليـي از عـرف مصـطل  در ايـن در علوم فقه، حقوق و جامعه« عرف»با وارد شدن واژة 
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ر تـوان بـه مـروها ارائه شدز اس د براي رعاي  اختصار و براي تشـري  اصـطالح عـرف در اخـالق، ميحوزز

توان به دو دسته تقس م کرد: تعـاريف اصطالح فقهي و اصولي ررداخ د تعاريف فقها و اصول ون از عرف را مي

 محور و تعاريف فردمحوردفعل

 محورتعاريف فعل

بـه معنـاي عـام  در اينجـا «فعـل» اندد واژة، به تعريف عرف ررداختهبرخي از فقها و اصول ون با محور قرار دادن فعل

د هم نـ ن فعـل گ ردر ميدرباين ب ان که گيتار، فهم و بناي عملي را ن ر از آن جه  که نوعي فعل هستند  اس ؛ با

 اد  و عـرف امـريتقاد وي عدر اين کاربرد، تر  فعل را دربر داردد تعريف منسوب به غرالي از اين قب ل اس د به اع

در برخـي ي فو العـر دةالعا»رذيرند: ي سالم آن را ميهاگ رد و طب ها جاي ميعقل در جان انسان ةاس  که از ناح 

ع السةلمةة لقتة  الباةا استقر في النفوس من جهةة العقةو ت  ما   در ابتداي تعريف وجود ندارد عادةمناب  تعب ر 
منبـ   عنوانهبرا  المستصفيدهندگان، کتاب  د نسب 872ص، 2، ج1967زرقاء،  ؛8ص، ق1418، زح ليي« بالقاول

سـناد تعريـف ة اِها دربارچن ن تعرييي مشاهدز نشدد حاصل بررسي مربورندد اين در حالي اس  که در کتاب کنذکر مي

ب در کتـان را آکـه وي  اسـ تعريـف النسـيي  يادشـدز،اين نت جه را در رـي داشـ  کـه تعريـف  ،مذکور به غرالي

طلـب اسـ  من ن ـر گـواز بـر ايـ ناذکر کردز اس د تذکر برخي از محققـ ( الحنفيةالمستصفي في فروع )يا فقه

محور اسـ د وي معتقـد  د تعريف مشهور سـمعاني ن ـر فعـل50ص، ق1399 ،عوض ؛94ص، ق1418القادر، عبديابن

العـرف مـا »کننـد: يمند و بر اساس آن با يکـديگر رفتـار اشود که مردم با آن مأنوسمياس  عرف به اموري گيته 

  د29ص، ق1418يسمعاني، « ملةمعايعرفه الناس ويتعارفونه ف ما ب نهم 

شـودد از نظـر ل ميمحور اس  و افرون بر قول و فعل، تر  فعل را ن ر شامتعريف س دمحمدتقي حک م ن ر فعل

بـر تعـاريف « کننـديمشناسند و بر اساس آن عمل قول يا فعل يا ترکي که مردم آن را مي»ايشان، تعريف عرف به 

ا يـا داوري مسـتمر و فهم يا بن» د برخي ديگر عرف مصطل  در فقه را به 405ص، ق1418حک م، يديگر برتري دارد 

 ،عل دوسـ يند ايس ر کردزتعريف و ت« ارادي مردم که صور  قانون مجعول و مشروع نرد آنها را به خود نگرفته باشد

 آيددشمار ميمحور به د اين تعريف ن ر فعل62-61ص ،1384

 تعاريف فرد محور

خاصـي  ژگـيداننـد کـه از ويبـا افـرادي مي برابـرمندان حوزة فقه و اصول در تعريف خود، عـرف را اي از انديشعدز

ند دانسـته و اقلع  که داراي مراد از عرف را عقال از آن جه بحر الفوائدنمونه، مرحوم آشت اني در  برايبرخوردارندد 

گـر ن ـر عـرف را بـه  د برخـي دي171ص، 1ج ،ق1429ي، شت اني رازآي از بناي عقال به بناي عرف تعب ر کردز اس 

 م ر ـام واسـطه و مسـتقاند که در زمان صدور خطابا  و ادلة شرعي حضور داشته و مشاطب بيافرادي اطالق کردز

  د127ص، 1372اند يرجبي، بودز ناو معصوم وحي و سشنان ر امبر
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 معناي اصطالحي در اخالق. 3-1-1

يـا رفتـاري  ويبنـا ، گيتـار  گاهي به فهم، بـاور، تصـم م :روددو صور  به کار ميدر اخالق معموالب به « عرف» ةواژ

وچـک باشـد کشود؛ خواز آن گروز گردد که به صور  ارادي و مستمر توسط اکثر افراد يک گروز تکرار مياطالق مي

ن آکه موافقـ  بـا  آن اس  ر،ومربيکي از امور  فراوانتکرار  جةيا بررگ و خواز به قانون تبديل شدز باشد يا خ رد نت 

 ؛ستايش ديگران را به دنبال دارد و مشالي  با آن نکوهش ديگران را به همراز خواهد داش 

 شوددعرف گيته مي -بررگ  و خوازخواز کوچک باشد  -گاز ن ر به خود اکثري  افراد يک گروز 

ر بـه کـامحور م به صـور  فعـلعرف در اخالق ه ،در صورتي که بشواه م با اصطالحا  ر ش ن سشن بگوي م

فتـار مسـتمر و ريبنـا ، گيتـار و يـا  توان عرف را به فهم، باور، تصـم مو هم به صور  فردمحورد بنابراين ميرود مي

 چ ق د ديگـري ه ،ه در عرفاس  ک بايستهد توجه به اين نکته کردافراد يک گروز و يا خود افراد اطالق  ب شترارادي 

مـواردي  مـةهنکتـه در  بودن نهيته ن س  و به تعب ري نسب  به اين ق ود البشرط اس د اين نظ ر عقالني يا شرعي

 توجه اس د درخورآيد که در اين نوشتار از اعتبار عرف سشن به م ان مي

 اخالقي گراييعرف. 2-1

و يـا  اهـرفعوابسـته بـه بـه نـوعي قواعـد اخالقـي اصـول و  ،ديدگاهي اس  که بر اساس آن گرايي اخالقيعرف

ر مقام ثبـو  يـا اين وابستگي ممکن اس  د د 143م، ص2004، یو جیوان و بونیني هستنداجتماعي  هايتوافق

 اس د رذيرگرايي ثبوتي و اثباتي تقس مگرايي اخالقي به دو قسم عرفعرف سبب،اثبا  باشدد به هم ن 

 گرايي ثبوتي و اثباتيعرف. 1-2-1

 شـناختي عـرف،شناختي عرف در ارزش اخالقي اس د مراد از نقـش هستيهستيگرايي ثبوتي مربوط به نقش عرف

شناسـي اخـالق يمبدأ و منشأ بودن عرف براي ارزش اخالقي اس د در حق ق ، ررسش از نقش عرف در حوزة هست

ف ش عـرکسي که بـر نقـهاي اخالقي دانس ؟ توان عرف را مبدأ و منشأ ارزشگردد که آيا ميميازبه اين ررسش ب

و بر ايـن ادعـا مهـر  کنديمو منشأ ارزش و وظ ية اخالقي قلمداد  کند، در واق  عرف را مبدأدر مقام ثبو  تأک د مي

خـوبي و  ،در اين صـور  تواند برخاسته و ناشي از عرف اجتماعي باشددتأي د زدز اس  که ارزش و وظ ية اخالقي مي

ي که عـرف آن جه، هر کارگرددد در نت توسط عرف جامعه تع  ن ميبدي افعال و به دنبال آن بايستي يا نبايستي آن 

ن ـر تعب ـر  ثبوتي عـرف و هر کاري که عرف آن را بد بداند، بد اس د از اين نقش به نقش اس را خوب بداند، خوب 

 ما خارج اس د کنونياز موضوع بحل  ،گراييشودد اين نوع از عرفمي

ــه نقــش معرف  ،گرايــي اثبــاتيعرف هــاي بحلتــرين مهمتي عــرف در ارزش اخالقــي ارتبــاط داردد شــناخب

خباري يا انشائي بودن، قابل   صدق و کذب واقعـي و اتوج ه،  اند از مباحثي دربارةدر اين حوزز عبار شناسانه معرف 

توجـه بـه نقـش عـرف در  ،شناختي در ايـن نوشـتارتشش ص احکام معتبر اخالقيد مراد از نقش عرف در بعد معرف 
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هاي اخالقي اس د در مقام اثبـا  از ايـن بحـل تشش ص احکام معتبر اخالقي اس د اين نقش مربوط به اثبا  گرارز

تـوان خـوب را از بـد و معتبر اخالقي را کشف کـرد و از طريـق کـدام منـاب  ميهاي توان گرارزشود که چگونه ميمي

ام اثبا  بـاور دارد، در حق قـ  عـرف را يکـي از منـاب  درس  را از نادرس  تشش ص دادد کسي که به تأث ر عرف در مق

گرايـي اثبـاتي اخالقـي يو بـه داندد ما باور به کاشي   عرف از ارزش اخالقـي را عرفکشف احکام و وظايف اخالقي مي

 اس دگرايي کانون بحل نام مد اين نوع از عرفگراي اثباتي ميگرايي اثباتي  و فرد معتقد به آن را عرفاختصار عرف

 گرايي اثباتيقرآني عرف . ادلة2

نقلي يآيـا   وعقلي  ةدلگرايان اثباتي در اثبا  مدعاي خود به دو دسته اعرف ،سشن گيته شد عةطورکه در طل همان

تـرين هممافتـه اسـ د يقرآني ايشان سـامان  ةتنها به منظور بررسي ادل ،اند که اين رژوهشهجستو روايا   تمسک 

 ند:شودر سه آيه خالصه مي ،اندبدان تمسک جستهآياتي که ايشان 

 آية امر به عرف .1-2

بـه  بس اريه اين آد «اهِلِ نَأَعْرِضْ عَنِ الجَخُذِ العَيْوَ وَأْمُرْ بالعُرْفِ و»فرمايد: سورة اعراف مي 199در آية  سبحانخداوند 

کـه ر ـامبر رـس از آن نسـبحااين آيه خداونـد آيدد در شمار ميآيا  اخالقي به ةمسائل اخالقي مرتبط اس  و از گون

د امـر کنـد« عـرف»دهد که مردم را بـه کند، به ايشان دستور ميهاي ديگران دعو  ميرا به بششش بدي اکرم

انـدد بـر رفتهگم بـه آن خـو ها و رفتارهايي اس  که در ب ن مردم رايج اس  و مردآيه، انديشه اين در« عرف»مراد از 

داونـد خ ،نبـود  نچنـهاي اخالقي هستند و اگـر کاشف از ارزش ،توان گي  عادا  و رسوم مردمياساس اين آيه، م

   کـه خداونـد دريه ايـن اسـکرد تا مردم را به آن فراخواندد خالصة استدالل مندرج در آر امبر را مأمور نمي سبحان

 د در هـاي اخالقـي معتبـر اسـو ارزشرو عرف در شـناخ  احکـام دستور دادز و ازاين« عرف»اين آيه به تبع   از 

، ق1432عابـدين، نياب منبعي براي شناخ  ارزش اخالقي معتبر دانسـ  عنوانبههاي عرفي را توان ارزشنت جه مي

 د 183ص، 1384؛ عل دوس ، 243ص، 1378؛ گلباغي ماسوله، 113ص، 2ج

 بررسي. 1-1-2

 دکردتوان اشارز در برابر اين استدالل به چند نکته مي

معنـاي دق ـق واژگـان و اصـطالحا   ،يکي از نکاتي که در استناد به آيا  قرآن حک م بايد مدنظر قرار گ ـرد د1

 گيتـه،ر شقرآني اس د عدم توجه به اين نکته ممکن اس  منشأ بسـ اري از مغالطـا  شـود کـه مغالطـة اسـتدالل 

مکـارم  بـارةدر :فرماينـدمي ق اس  و امـام صـادقاين آيه درصدد ب ان مکارم اخال آيددشمار ميبه هااي از آننمونه

 ،زماني کـه ايـن آيـه نـازل شـد د 47ص، 9، جق1408، ابواليتوح رازىي تر از اين آيه ن س اي جام ه چ آيه ،اخالق

فرمايد با کساني که بـا تـو قطـ  د مراد از اين آيه چ س ؟ جبرئ ل عرض کرد: خداوند ميررس دناز جبرئ ل  ر امبر

 انـد درگـذراند ببشش و از کساني که به تـو ظلـم کردزکردز  که محروم را کساني ؛اند ارتباط برقرار کناط کردزارتب
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 ،4، ج1372طبرســـي،  ؛106 -105ص، 9، جق1412طبـــرى،  ؛154 -153ص، 3، جق1404ســـ وط ،  يهمـــان؛

  د190، ص2، جق1407زمششرى،  ؛788- 787ص

اند کـه در آيـة ري دانسـتها که در رواي  به آن اشارز شدز متناظر با سه دستوبرخي از ميسران سه فض ل  اخالقي ر

و را ايـن معناسـ  کـه ا کند، در واق  بـهکنندگان رابطه ارتباط برقرار ميفوق وارد شدز اس ؛ زيرا زماني که انسان با قط 

او برخـورد کـردز  بششد، به ن کويي بـااند، ميمورد عيو و گذش  خود قرار دادز اس ؛ وقتي افرادي را که محرومش کردز

  د435، ص15ق، ج1420دهد، در حق ق  از جاهالن گذشته اس  يفشررازى، و زماني که ظالمان را مورد عيو قرار مي

ديدز،  کـو و رسـننتوان به بـه معنـاي لغـوي وجوز ديگري ن ر در معناي عرف ذکر شدز اس  که از آن م ان مي

ها سـاناري که قلوب اننظر دارند، کخوبي آن اتياق رها بر ديني، کارهاي ن کي که تمام انسانگيتن ال اله اال اهلل، امو

کارهـاي  يدز اسـ  وبه آن متمايل اس  و شرع ن ر آن را رد نکردز اس ، کاري که به لحا  عقلي يـا شـرعي رسـند

، وضعـ ؛787ص، 4ج، 1372طبرسـي،  ؛188ص، 8ج، 1360 ،مصـطيوين ک مانند صدقه و احسـان اشـارز کـرد ي

، 7ج ،1371مکــارم شــ رازى،  ؛62ص، 5تــا، جطوســ ، بي ؛57-55ص، ق1425، ةابوسةةن ؛171-166ص، ق1399

 ؛رد بحل ن س به معناي مصطل  و مو ،در اين آيه« عرف» ة د بنابراين واژ143ص، 1ج، 1967 ء،زرقا ؛62ص

ش اخالقي ف از ارزن آيه، عرف را کاشتوان با تمسک به ايدهد که نميد توجه به س اق آيه ن ر نشان مي2

   اداني و يا تبعه دل ل ندانس ؛ زيرا در قسم  راياني آيه، خداوند به عيو و گذش  از اعمالي دستور دادز که ب

و خطا قرار  ض اشتبازطور دائم در معراندد بنابراين حج  دانستن عرفي که بهاز هواي نيس از جاهالن سر زدز

ر برابر اين د د 555، ص1تا، ج؛ طبرسي، بي8ق، ص1404، ج ديلق، رذيرفتني ن س  يدارد از طرف حک م مط

 هعرفـي ن سـ  کـ کنندز اين نکته را مطرح کند که مراد از عرفي که معتبر اس ،راسخ، ممکن اس  استدالل

ه کـيـي اسـ  همه يا برخي اعضاي آن افراد جاهل و تاب  هوا و هوس باشند؛ بلکه عـرف معتبـر عـرف عقال

برداشتن  عناي دس يابدد بديهي اس  که اين تعديل موض ، به مانديشه و عمل آنها بر مبناي عقل سامان مي

در ايـن  ه ترديـدينـاز ادعاي اعتبار عرف بما هو عرف و طرح ادعاي جديد اعتبار عرف بما أنه عقل اس  که 

 مورد وجود دارد و نه موضوع بحل حاضر اس ؛

کـه  –عـه ي در جامکند که به وس لة هر رفتار رايـج و شـايعي اثباتي ادعا ميگرايد ازآنجاکه مدعي عرف3

کـه بـر  رواياتي وهاي اخالقي را اثبا  کرد، آيا  توان ارزشمي -حال  رذيرش اجتماعي به خود گرفته اس 

هند آمد و شمار خوابه گرايي اثباتيمذم  رفتارهاي عرفي و رايج در جامعه دالل  دارند، دل لي بر بطالن عرف

روايـا  در بشـش  سورة اعراف خواهد بودد بـه بششـي از ايـن آيـا  و 199شاهدي بر رد تيس ر مربور از آية 

 بررسي تيص لي آيا  و روايا  اشارز خواهد شدد

 آية امر به معروف و نهي از منکر .2-2

آنجاکه در اينجا مجال بررسـي تيصـ لي شودد ازآيا  بس اري دربارة امر به معروف و نهي از منکر در قرآن کريم ديدز مي
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کن مد خداونـد در عمران بسـندز مـيسورة آل 104همة آنها ن س  و نحوة استدالل به آنها ن ر مشابه اس ، به بررسي آية 

«د  عَنِ الْمُنْکَرِ وَأُولئِکَ هُـمُ الْمُيْلِحُـونوَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَ  الْشَ ْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ»فرمايد: اين آيه مي

 د41؛ حج: 112و71؛ توبه: 157؛ اعراف: 114و110عمران: اند از: آلبرخي آيا  ديگري در اين زم نه عبار 

تور دادز از منکـر دسـ به امر به معروف و نهي بس اريدر آيا   سبحانگونه اس  که خداوند استدالل بدين ةش و

ان مـردم سـ  کـه در م ـدر اين آيه و آيا  مشابه به معنـاي امـوري ا« معروف»ظ ية انسان دانسته اس د و آن را و

ادري گيتـه به افعال شاذ و نـ ن ر« منکر»دهندد را انجام مي هااعتقاد دارند و آن هاند، به آنامأنوس هاو مردم با آن اندرايج

از  همـة مـردمر نابراين بـاکنش منيي مردم را به دنبال داردد بو شانگردان اس  و انجامروي هاشود که عرف از آنمي

ا ن ـر بـه آن ديگـران ر وبر اساس آنها عمـل کننـد  ؛ها الزم اس  تا مع ارهاي ارزشي عرفي را بپذيرندجمله مسلمان

آن يـه بـه ر رايـان آخاطر، فالح و رستگاري اس  کـه درس دن به آرامش ،همرنگ شدن با جماع  ةد نت جفراخوانند

 د 243ص، 1378؛ گلباغي ماسوله، 184ص، 1384اشارز شدز اس  يعل دوس ، 

 بررسي. 1-2-2

 توان چند نکته را مدنظر قرار داد:مي ،در راسخ به اين استدالل

انـدد ز کردزه آن اشـاربـن قرآن کـريم اغ ر از معنايي اس  که ميسر ،معنايي که در استدالل بر آن تک ه شدز د1

نقل اسـ  کـه  طرود عقل وقرآني به معناي امور مورد تأي د عقل يا نقل و منکر به معناي امور ممعروف در اصطالح 

 ؛در راسخ به استدالل آية قبل به برخي از آنها اشارز شد

تـون دينـي ا باشـدد در مراهگش« منکر»و « معروف» واژة تواند در يافتن معناي دق قتوجه به آيا  مشابه ن ر مي

سـلمانان در مشـدز اسـ د  يکي از وظايف مسلمانان معرفي عنوانبهامر به معروف و نهي از منکر  ،قرآن کريم ويژزبه

گري ن ـر متصـف اوصاف دي آيا  ناظر به امر به معروف و نهي از منکر عالوز بر اتصاف به رعاي  اين دو فريضه، به

يـن اسـ  کـه اين اوصـاف ا شن کندد از جملةر رورا ن « منکر»و « معروف»تواند مراد از اند که توجه به آنها ميشدز

 ؛دهنـدزکـا  مي ؛دارنـدمي نماز را بـه رـا ؛114و  110عمران: و روز ق ام  ايمان دارند يآل سبحانايشان به خداوند 

ال بـه عبـاد  خداونـد در همه حـ کنند؛از گناهان خويش توبه مي ؛ 41حج:  ؛71مط   خدا و رسول او هستند يتوبه: 

قـوان ن الهـي  آورند و به حدود وبراي او رکوع و سجدز به جا مي ؛گويندها سپاس مينعم  سبباو را به  ؛رردازندمي

 هايرامـر بـه دسـتو ،راد اسـ  د با توجه به اين اوصاف، امر به معروفي که وظ ية اين افـ112ارند يتوبه: رگاحترام مي

از آنها نهـي  که خداوند به معناي نهي از اموري اس عرفيد هم ن ن نهي از منکر  هايالهي اس  و نه امر به دستور

 ها کراه  دارد؛کردز اس  و نه به معناي نهي از آن ه عرف از آن

 موجـبامر خ ري اس  که  ،توجه به س اق آيه حاکي از آن اس  که امر به معروف و نهي از منکر هرچه باشد د2

کث ـر، يابـن ب ـ  ر ـامبر اکـرم ر تبع   از قرآن و اهلاموري نظ ،«خ ر»شودد مراد از فالح و رستگاري انسان مي

-226ص، 2تـا، ج  يا انجام واجبا  و مستحبا  و تر  محرما  و مکروهـا  ينظـام االعـرج، بي78ص، 2جتا، بي
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بـه هـدف  ،بنابراين امر بـه معـروف و نهـي از منکـر به معناي تقرب الي اهلل اس د« رستگاري»و « فالح» ، و 227

 ؛تواند امور مـورد رسـند مـردم باشـدمراد از معروف نمي لذاگ ردد به کمال مطلوب يقرب الهي  انجام مي رساندن فرد

 مشالف سوق دهندد سم بسا انسان را به ندارند و چه زم نهزيرا بس اري از آنها تأث ر مثبتي در اين 

سـ د وجـوب ااشارز شـدز  نهي از منکربه وجوب کيايي امر به معروف و « مِنْکُمْ»هم ن ن در ابتداي آيه با ليظ 

ا بـه وي تـذکر زم اسـ  تـبر همة افـراد ال ،نهي از منکر بدين معناس  که اگر فردي کار نارسندي انجام دهد کياييِ

لـروم و  کردنـد، اين وظ يه عمل کيايه  بهن از يمن به ال ةاما اگر فرد يا افرادي به انداز ؛دهند و او را از آن کار باز دارند

ر ب شـته کـکـاري باشـد  ن س  که هموارز معـروف چن نشودد بنابراين افراد برداشته مي ديگرنهي از منکر از  وجوب

تـوان از آيـه ايـن گـر، ميگردانندد به ب ان دياز آن روي منکر کاري باشد که اغلب مردمکنند و مردم به آن عمل مي

 رار گرفتـه و يـاقبال مردم ان مردم رايج اس  و مورد اقنکته را استنباط کرد که حتي زماني که فعل نامشروعي در م 

واجـب  رند و به انجاموع باز دافعل واجبي تر  شدز، بايد در م ان آنها افرادي باشند که مردم را از ارتکاب فعل نامشر

 ؛داردين معنا نه چ سنش   و سازگاري با ا ،دعو  کنندد بنابراين معنايي که در استدالل بدان اشارز شد

 ه برخي از آنهـابدر زير  د تيس ر معروف و منکر به رسند و نارسند عرفي، لوازم نامقبولي به دنبال دارد که3

 اشارز شدز اس د

اسـ  کـه بـا  ول و منطقيدستور دادن به انجام يک کار زماني معق: لغو بودن امر به معروف و نهي از منکر  الف

  مکـرر ک م به صـورحدر زماني که دستوري از فردي  ويژزبه د؛رفرض عدم صدور آن دستور، فعل مربور انجام نگ 

وف و نهـي از مر به معـرصادر شودد در صورتي که معروف و منکر به همان معنايي باشد که در استدالل آمدز اس ، ا

د يـک ه بـر افـراکـب عي اسـ  زيرا امر به معروف و نهي از منکر به اين معنا روندي ط ؛منکر لغو و ب هودز خواهد بود

سـاس عـرف ي کـه بـر اجامعه حاکم اس ؛ بدين معنا که اگر فردي رفتاري خالف عرف را مرتکب شود و يا از رفتار

طب عـي  طورهبـگ ردد بنـابراين مـردم طب عي مورد اعتراض و سرزنش مردم قرار مي طوربهاالجراس  سر باز زند، الزم

بـه  بحانسـخداونـد  حک م ماننـد موجودي چ ن ازي ن س  تا کنند و ديگر هاساس تنظ م ميرفتارهاي خود را براين

 صورر  مکرر دستور دهد تا مردم از عادا  و رسوم رايج تبع   کنندد

ه در ايي باشـد کـکه امر بـه معـروف و نهـي از منکـر بـه معنـدرصورتي: موجه بودن افعال غ راخالقي رايج  ب

 ـامبر ردم در عصـر يا زندز به گور کـردن دختـران کـه مـرمانند شرب خمر و  ايافعال غ راخالقي ،استدالل گذش 

 و137نـد انعـام: ي مانشـمارررکه خداوند در آيا  درحالي اند؛زدادند موجه، اخالقي و مطابق دستور الهي بودانجام مي

ايـن  اصـالح ن خـود را بـرايعذاب دادز و اساساب رسوال ةن اين اعمال، به آنها وعدابا سرزنش مرتکب ،91 -90مائدز: 

 مردم فرستادز اس ؛ امور به سوي

ج  غ راخالقي بودن کار مصلحان اجتماعي: ر امبران الهي و اول اي خدا در راز دعو  مردم به دين حـق و مشاليـ  

هاي فراواني تحمل کردز و در بس اري از موارد جـان خـود را با عقايد انحرافي و رسوم نادرس  رايج در زمان خود، مشق 

که جان عرير خود و فرزندان و اصحابش را در ايـن راز تقـديم کـرد  اند؛ از جمله س دالشهدااز از دس  دادزن ر در اين ر
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مجلسـ ، ي« المنکـر عـن وأنهـي بـالمعروف آمـر ان اريد»و آن مصائب عظ م را متحمل شد در فلسية ق ام خود فرمود: 

ال يعمل بـه وأن الباطـل اليتنـاهي عنـه ل رغـب  اال ترون ان الحق» ؛ و در جاي ديگر فرمود: 329، ص44ق، ج1403

 د اگر امر به معروف و نهي از منکر بـه معنـاي دسـتور بـه 245ق، ص1363حران ، شعبه يابن« المؤمن في لقاء اهلل محقا

رفتارهاي عرفي و نهي از اعمال خالف عرف باشد، مصلحاني مانند ر امبران الهـي و اول ـاي خـدا کـه بـه هـدف ايجـاد 

اند؛ زيرا بر خـالف عـرف اند، مرتکب کار نادرستي شدزخالقي، با فسادهاي اخالقي رايج در زمان خود مبارزز کردزجامعة ا

 تر از آن اس  که ن ازمند اقامة استدالل باشددکه بطالن اين سشن روشناند؛ درحاليقدم برداشته

 آية تبعيت از معروف .3-2

بـه  25و19، 6ن ر نسـاء:  و 241و  233، 232، 231، 229، 228، 180، 178 از قرآن کريم مانند بقرز: بس اريدر آيا  

عَلَـ  الْمَوْلُـودِ لَـهُ وَ»فرمايـد: سـورة بقـرز مي 233در آيـة  خداوند سبحان نمونه، برايرعاي  عرف اشارز شدز اس د 

 «دکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفوَرِزْقُهُنَّ 

ر ايـن ين معـروف دروشا  همسر را مطابق عرف تأم ن کنـدد بنـابرابر اساس اين آيه، ردر موظف اس  لباس و 

ظ يـة اخالقـي بـر  د با تمسک به ايـن آيـه کـه در آن و261ص، 1تا، جآيه به معناي عرف اس  يف ض کاشان ، بي

و  راي شـناخ توان به اين نت جه دس  ياف  که عـرف منبـ  قابـل اطم نـاني بـاساس عرف تع  ن شدز اس ، مي

 د 182ص، 1384؛ عل دوس ، 146و  73ص، 1387اخالقي اس  يف ض،  کشف احکام

 بررسي. 1-3-2

 ؛ ي عرفـي اسـشود که گاز موضوع حکم اخالقـي موضـوعراسخ به اين استدالل با توجه به اين نکته مششص مي

ردز ان کـ ن اس  ب ـيعني عقل حکم را براي موضوع عرفي اثبا  کردز يا شرع آن را براي موضوعي که در عرف مع

يـد لبـاس مرد نبا»ا ي« رعاي  احترام بررگان الزم اس »مثل اينکه  ؛اس د در اين موارد، تشش ص عرف مال  اس 

کند کـه حـدود آن را کند و گاز تصري  ميگاز خود شرع حدودي براي موضوع حکم اخالقي تع  ن مي«د زنانه بپوشد

 د م اخ ـر اسـآية مربور در ق ـد حکـم از قسـ چون مصلح  حکم در رعاي  مصاديق عرفي اس د ؛عرف مع ن کند

 د رذير ن س ديگر تعم مرمدار عرف اس ، به موارد يرس اينکه در مواردي مصلح  حکم دا

عـرف  ادعاي کاشـي   ةکننديک از آنها ثاب مششص شد که ه چ مربورهاي مبتني بر آيا  با بررسي استدالل

ل به آيـا  گاهي مستقنگوياي عدم حج   عرف اس د در ادامه با  ، بلکه بررسي مجموع آيا  قرآن کريم ن رندن ست

 ب شتر به اين مطلب خواه م ررداخ د ،قرآن کريم

 بررسي تفصيلي آيات. 3

داردد ايـن بررسـي رمـيبشناختي عـرف رـردز خوبي از اعتبار يا عدم اعتبار معرف بررسي تيص لي آيا  قرآن کريم به

آيـا   تـوانمي هر تضاد با کاشي   عرف از ارزش اخالقـي اسـ د توضـ   آنکـدهد که آيا  قرآن کريم دنشان مي

 د:کرمرتبط را به دو دستة زير تقس م 
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 اند؛، به مقام نظر مرتبطآياتي که ناظر به فهم و علم و ادرا  مردم بودز  الف

 ددنو به مقام عمل ارتباط دار اندآياتي که ناظر به رفتار مردم  ب

 فيت اخالقي فهم عرفيآيات نافي کاش. 1-3

 :رذيرند مآياتي که نيي کاشي   اخالقي فهم عرفي از آنها قابل استنتاج اس ، خود به سه دسته تقس

ز آيـا  قـرآن ابرخي : دنرکافران و دانشمندان يهودي زمان ر امبر دالل  دا ب شترآياتي که بر عدم خردورزي  د1

گرايي ب شـتر وضوح بـر عـدم خـردورزي و عقـلبه« أَکْثَرُهُمْ ال يَعْقِلُون»با تعب ر  103و مائدز:  44مانند بقرز:  ،کريم

 نند؛ککافران و دانشمندان يهودي زمان ر امبر دالل  مي

 36و يـونس:  119و116عـام: مياد برخي ديگر از آيا  مانند ان: مردم دالل  دارند بودن آراي آياتي که بر ظني د2

 ادلـةنـي بـر آنکـه مبت فهم ظني اس د به هم ن دل ل، عمل مردم ن ر ب ش از آن اس  که فهم مردم در ب شتر موارد

 بر ظن و حدس و گمان اس ؛ آور باشد، مبتنيقط 

 يآيـاتنـد: داللـ  دار نسب  به مسائل مشتلـفآياتي که بر ناداني و جهال  و عدم علم و معرف  ب شتر مردم  د3

ستند کـه ب شـتر مـردم بـه آن ـه حاکي از آن ه 26و جاث ه:  25قمان: ، ل30، روم: 57، غافر: 49، زمر: 24مانند انب اء: 

ردم بـه دل ـل حکـم مـکه در آن گروهي از  66-65عمران: مانند آل حق و حق ق  اس  علم و معرف  ندارندد آياتي

 شمار آينددبهاين دسته  جرو ندتواناند ن ر ميکردن از روي ناداني مورد سرزنش واق  شدز

، 37آيه از آن مانند انعـام:  26استيادز شدز که در « الَ يعلَمُون»آيه از قرآن کريم از تعب ر  44گيتني اس  در 

، زمـر: 25قمـان: ل، 57و13، قصـص: 61، نمـل: 24، انب ـاء: 101و75، نحـل: 55، يـونس: 34، انيال: 131اعراف: 

ف: ، يوســ187ظ ـر اعــراف: در آيــاتي نآمــدز و يـا « أَکْثَــرَهُمْ ال يَعْلَمُـون»تعب ـر  47، طــور: 39، دخـان: 49و29

ه به کار رفتـ« نَّاسِ ال يَعْلَمُونأَکْثَرَ ال»تعب ر  26، جاث ه: 57، غافر: 36و28، سبأ: 30و6، روم: 38، نحل: 68و21،40

 استيادز شـدز و ن ـر اسِأَکْثَرَ النَّموردي که در آنها از  20وجوي ديگري ن ر مششص شد که تمام اس د در جس 

رد نظـر اکثريـ  مـو وعي اعتبـارنـبه کار رفته، س اق جمله منيي بودز و در آنها به  أَکْثَرَهُمْکه در آنها  موردي 44

 ترديد قرار گرفته اس د

کثـر ا حتـي اگـر شـامل را،که باور جمعي از افراد  کردتوان اين نت جه را تصديق کم ميآيا  دس اين با بررسي 

 ؛تع ـ ن نمـود ر اسـاس آنو مطابق با واق  قلمداد کرد و ارزش اخالقي را بـ توان حق ق نمي ،افراد يک جامعه باشد

ارد تـابعي و در بس اري مـو نارذير استوار ن س ، باور و اعتقاد مردم لروماب بر بن اني محکم و ترلرلزيرا بر اساس آيا  فوق

گ ـرد، صـور  مي فهـم آنهـا از ظن و حدس و گمان اس د بنابراين فهم و در  و بالتب  داوري مـردم کـه بـر اسـاس

 قـ ن عقلـي و نقلـيبتني بـر يمتواند کاشف از ارزش اخالقي باشدد البته اين بدان معنا ن س  که رفتارهاي اجتماعيِ نمي

آنهـا  آن روي ن سـ  کـه فتارهـا ازتوانند راهنما و الگوي انسان قرار گ رند؛ زيرا کاشي   يا الگو بودن اين دسـته از رنمي

 ددقلي  هستنناند، بلکه بدان سبب اس  که يق ني يعقلي يا ز سوي گروهي از مردم انجام شدزاند و اعرفي
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 آيات نافي کاشفيت اخالقي رفتار عرفي . 2-3

لة ئمسـ اي جـر نت جـةلة کاشي   عمل مردم از ارزش اخالقي ن ـر نت جـهمسئ بررسي آيا  قرآن کريم براي بررسي

 توان به رنج دسته تقس م کرد:را مي مسئله نداردد آيا  ناظر به اين ر ش ن دربر

اند زشـدشود، سرزنش ص ميآنها به داليلي که مربوط به عملي خا گروهي از مردم و يا اکثر هاآياتي که در آن د1

 اس : رذيرکه خود به چند دسته تقس م

به دل ل عدم شـکرگراري  مب شتر مرد هاکه در آن 38يوسف:  و 15زخرف:  ؛61غافر:  ؛243آياتي مانند بقرز:  الف 

 اند؛ن مذم  شدزيا شب ه اي« کْثَرَ النَّاسِ ال يَشْکُرُوناَ»با تعب ر 

قُونَأَکْثَـرُ»که در آن اکثر اهل کتاب با تعب ـر  59و مائدز:  110عمران: آياتي مثل آل  ب کْثَـرَکُمْ أَ»و « هُمُ الْياسـِ

 اند؛شدز مالم « فاسِقُون

 88و بقـرز:  46نسـاء:  که حاکي از عدم ايمان ب شتر مردم اس  و هم ن ن 7-6و يس:  59آياتي مانند غافر:   ج

مـورد لعنـ  خداونـد  ،سـالمبه دل ل عدم ايمان و طعنه به ا که دال بر اين اس  که ب شتر مردم زمان ر امبر اکرم

 اند؛قرار گرفته

تنيـر از دختـردار شـدن  ، 137رزندان يانعـام: آياتي که بر ارتکاب افعال بعضاب مرسوم و غ راخالقي مانند قتل ف  د

  هايي براي مرتکبان آن تع  ن شدز اسـ  دالل  دارند و يا در آنها مجازا 23تهم  زنا زدن ينور:    و59-58: ينحل

  ؛19و2ينور: 

از هـود   ، قـوم عـاد9يقمـر:   ، قوم نوح از نوح42قمر:  ؛46آياتي که بر نافرماني فرعون ان از موسي يمؤمنون:   ه

  97-98ز ابـراه م يصـافا :   و قـوم ابـراه م ا33 ، قوم لوط از لوط يقمـر: 3-2 ، قوم ثمود از صال  يقمر: 18يقمر: 

 دالل  دارندد

رزش اتوانـد کاشـف از روي نميه چاين دسته از آيا  گواز روشني بر اين مطلب هسـتند کـه رفتـار عرفـي بـه

صـول متعـالي نـافي بـا اتبـه دل ـل   که به بششي از آنها اشارز شـديموارد  زيرا عمل مردم در بس اري ؛اخالقي باشد

ظـايف تـرين منـاب  شـناخ  وکه بر اساس مباني اخالق اسالمي، يکي از مهمياخالقي، مورد سرزنش شارع مقدس 

   قرار گرفته اس ؛اخالقي اس 

در جهـ  اصـالح آن  الشمردم و تـ که بر لروم عدم تبع   از عمل مرسوم ب ن 153-150آياتي مانند انعام:  د2

 دالل  دارند؛

 هستند؛مل دال بر ر روي مردم از هوا و هوس در مقام ع 2-3اي ديگر از آيا  مانند قمر: دسته د3

کـه بـه  انـدهاي اخالقيحاوي توص ه18-19و لقمان:  29فاطر:  ؛31و 30، 28، 27تعدادي از آيا  مانند نور:  د4

خطـاي مـردم  دهندةان، نشـد اين دسته از آيا اندهاي اخالقي مشاطبان ارائه شدزآس برسد در راستاي رف  نظر مي

 اند؛در بُعد اخالقي
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و  24 -22زخـرف  ؛77-74شعراء:  ؛28اعراف:  ؛104مائدز:  ؛144عمران: آل ؛170اي از آيا  مانند بقرز: دسته د5

تـوان مي دد ايـن دسـته راکننکردند مالم  مير روي ميکلي از سن  آبا و اجداد خود طوربهکه  را افرادي 21لقمان: 

در ايـن  کـهازآنجامـا الة اول مطرح کرد، ئتوان تح  مسناظر به هر دوي نظر و عمل دانس د گرچه اين دسته را مي

 داندز، به صور  مستقل طرح شدزنشدعمل خاصي تأک د  بر آيا 

 گيرينتيجه

ف، بـه بر حسب عـر دهد که تشش ص ارزش اخالقينشان مي ،مورد بحل لةق آنها بر مسئو تطب  مربورتحل ل آيا  

ارد، از حمايـ  دي وجـود ددل ل تأثر آن از هواي نيس، آداب و رسوم و يا عادا  رفتاري که در درستي آنها ترديد جـ

اعتبـار  هـايي اسـ  کـه در آند حاصـل ايـن رـژوهش همسـو بـا نتـايج رژوهشن سـ آيا  قرآن ن ـر برخـوردار 

تـوان از عـرف ميناسـ د بنـابراين  قـرار گرفتـهاز منظر عقل مورد ترديد جـدي  ،شناختي عرف بما هو عرفمعرف 

 ار داددمنب  معرف  اخالقي ياد کرد و آن را از اين لحا  در کنار عقل و نقل معتبر قر عنوانبه

اي نيـس يـا ثر از هـوم متـأرسد که ممکن اس  تمام رفتارهاي مـرددر اينجا اشارز به اين نکته الزم به نظر مي

کـه  لحـا توانند از آن يآداب و رسوم يا عادا  نادرس  اجتماعي نباشدد در اين صور ، رفتارهاي معقول و منطقي م

 انددند کاشف از حکم اخالقي باشند و نه از آن جه  که عرفيامعقول
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 منابع
 دجامعة مدرس نچ دوم، قم،  ،عن آل الرسول تحف العقول ق،1363 شعبه حران ، حسن بن عل ،ابن

، مکه مکرمـه، ةالحنابل عند ةالعرف حجيته و اثره في فقه المعامالت المالي ق،1418 عبدالقادر بن محمد ولي قوته، عادل،ابن

 دالةکتاة الةکمة

 دالعلةمةدار الکتب  ب رو ، کث ر ،ابني تفسير القرآن العظيم تا،بي کث ر، اسماع ل بن عمر،ابن

 ددار صادر ب رو ، ،لسان العرب ق،1300 ،محمد بن مکرم، رمنظوابن

هـاى اسـالم  وهشبن ـاد رژ مشهد، ،روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن ق،1408 ، حس ن بن عل ،رازىابواليتوح 

 دآستان قدس رضوى
 دالبصائر دار قاهرز، ،ي الفقهاءأفي ر ةالعرف و العاا ق،1425 ،احمد فهمي ،ةابوسن

 دةالةعرف دار ب رو ، ،تحق ق رياض کي قاسم، ةمعجم تهذيب اللغ ق،1422 ،بن احمد محمد ،ريازه

 الح اء التراث العربـي ةلجنتحق ق و تدق ق ، الفوائد في شرح الفرائد مع متن الرسائل بحر ق،1429 ،محمدحسن ،اشت اني رازي

 دالتاريخ العربي مؤسسة ب رو ، ،باشراف جعير مرتضي عاملي

 قـاهرز، ،حمن الشـاغولحققه و قدم له محمد عبدالر، عابدين الحنفيمجموع رسائل االمام ابن ق،1432 ،س د محمدام ن ،افندي

 دللتراث ةمکتاة االزهري

 دنالعلم للمالي  دار ،ب رو  ،تحق ق عبدالغيور عطار، ةو صحاح العربي ةالصحاح تاج اللغ ق،1399 ،اسماع ل بن حماد ،جوهري

، بـاط يمغـرب ر، العرف و العمل في المذهب المالکي و مفهومها لدي علماء المغرب ق،1404 ،دالکريمعمر بن عب، ج دي

 دالعربمة الةتحدةو االمارا   الةغربمة الةةلکةصندوق اح اء التراث االسالمي المشتر  ب ن 

 دلب  المجم  العالمي الهل ا جا،بي ،االصول العامة للفقه المقارن ق،1418 حک م، س دمحمدتقي،

 د136-127ص، 48، شمارز کيهان انديشه، «کاربرد عرف در استنباط» ،1372 رجبي، حس ن،

 دالمکتبي دار دمشق، ،العرف و العااة ق،1418 ،وهبة، زح لي

 داليکر دار ب رو ، ،المدخل الفقهي العام م،1967 ،مصطيي احمد ،زرقاء

 ، چ سـوم،تنزيل و عيون األقاويل فى وجوه التأوي لالکشاف عن حقائق غوامض ال ق،1407 زمششرى، محمود بن عمـر،

 ددار الکتاب العربي ب رو ،
 دالعلةمةالکتب  دار ب رو ، المحقق محمد حسن اسماع ل،، قواطع األالة في األصول ق،1418 ،أحمد المروزىابن ،سمعاني

اهلل العظمـ  ر  آيـ ابشانـه عمـوم  حضـکت قـم، ،الدر المنثور فى التفسير بالماثور ق،1404 بکر،س وط ، عبدالرحمن بن اب 

 دمرعش  نجي 
 دناصرخسرو تهران، ، چ سوم،مجمع البيان في تفسير القرآن ،1372 طبرسي، فضل بن حسن،

 دمرکر مديري  حوزة علم ه قم قم، ،تفسير جوامع الجامع تا،بي ،ـــــ 

 دالةعرفةدار  ب رو ، برى ،يتيس ر الط جامع البيان فى تفسير القرآن ق،1412 طبرى، محمد بن جرير،

 ددار إح اء التراث العربيب رو ، ، التبيان في تفسير القرآن تا،بي طوس ، محمد بن حسن،

 درژوهشگاز فرهنگ و انديشه اسالمي تهران، ،فقه و عرف ،1384 ،ابوالقاسم ،عل دوس 
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 دلجامعيالکتاب ا دار قاهرز، ،اثر العرف في التشريع االسالمي ق،1399 ،س دصال  ،عوض

 دالعربي دار إح اء التراث ب رو ، يميات   الغ ب ، چ سوم، التفسير الکبير ق،1420 فشررازى، محمد بن عمر،

 دةالهجر دار قم، ،ابراه م سامرائي و تحق ق مهدي مشرومي، العين ق،1405 ،خل ل بن احمد، فراه دي

 دةالبااعفن  مؤسسة مصر، ،القاموس المحيط ق،1306 ،مجدالدين ،ف روزآبادي

 دالصدر مکتاة تهران، ،تفسير الصافى تا،بي ،ف ض کاشان ، محمد بن شاز مرتض 

 دمجد تهران، ،عرف و اجتهاا ،1387 ف ض، عل رضا،

 دةالهجردار  قم، ،المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي ق،1405 ،بن محمد احمد ،ف ومي

 داإلسالممةدار الکتب  ان،تهر ،الکافي ق،1407 کل ن ، محمد بن يعقوب،

 ددفتر تبل غا  اسالميقم، ، ارآمدي بر عرف ،1378 گلباغي ماسوله، س دعلي جبار،

 ددار اح اء التراث العربي چ دوم، ب رو ،، بحار األنوار ق،1403 مجلس ، محمدباقر،

 دبنگاز ترجمه و نشر کتاب تهران، ،التحقيق في کلمات القرآن الکريم ،1360 ،حسن ،مصطيوي

 داإلسالممةدار الکتب تهران، ، چ دهم، تفسير نمونه ،1371 مکارم ش رازى، ناصر،

 دةالعلةمدار الکتب  ب رو ، ،تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان تا،بي نظام االعرج، حسن بن محمد،
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