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Abstract
The various subject matters of jurisprudence (Fiqh) contain many religious laws limited
by legal measures. In these cases, the correct recognition of the fulfillment of legal
measure and the way it is performed by religiously competent person is an important
matter. Four theories can be driven from the expressions of the jurists in this regard
including rational precision, customary precision, customary negligence and statement in
detail. When it is the matter of limitation, the customary precision is the criterion for
recognition of duty, but considering the way of its performance the customary accuracy
is acceptable. In addition, considering the recognition of the concept of measure, the
customary negligence is considered to be harmless, but considering adapting an example
to the concepts, it is not acceptable. Alongside these matters, scientific and experimental
precision can also be studied. While quoting and criticizing the statements, this article
prefers the statement in detail. In most cases, there is a deliberation and insistence on
strict observance of the specified limits in the word of divine law which indicates the
importance of a particular amount in the view of the Legislator and the tolerance thereof
is rejected. However, in some cases, the method of confinement may be discovered from
the language of reason or other evidences and that the substantiation of a particular
amount is the detector of the actual realization of the subject of religious law. Therefore,
in those cases, accuracy is not demanded.
Keywords: Legal Measure, Limits, Legal Predestinations, Customary Negligence,
Customary Precision.
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چكیده
ابواب مختلآ فقه ،دربردارندۀ احکام هرعی بسیاری است که به اندازههای هرعی معینی مقیدند .در این موارد ،یکهی از
مسائل ،تشخیص صحیح تحق اندازۀ هرعی و نحوۀ اجرای آن توس مکلآ است .از بیان فقیههان ،در ایهن خصهوص
وهار نظریه قابل استخراج است که عبارتاند از :دقت عقلی ،دقت عرفهی ،مسهامحة عرفهی و قهول بههتفصهیل کهه در
صورت م وضوعیت تحدید ،دقت عرفی در تشخیص تکلیآ مالک است ،ولی در فهرض طریقیهت آن ،مسهامحة عرفهی
قابل پذیرش است؛ ضمن آنکه ،در تشخیص مفهوم اندازه ،تسامح عرفی را بیضرر دانسهته ،امها در تطبیه مصهادی بهر
مفاهیم ،آن را نپذیرفته است .در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل بررسی است .در نگاه این نوههتار ،ضهمن
بیان و نقد اقوال ،قول به تفصیل ترجیح دارد .در بیان هرع ،در غالهب مهوارد ،نهوعی تعمهد و اصهرار در رعایهت دقیه
محدودههای تعیینهده دیده می هود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظهر ههارع اسهت و تسهامح در آن ،مهردود
دانسته میهود .اگرو ه در برخی موارد ،از لسان دلیل یا دیگر قرائن ،طریقیت تحدید کشآ میهود و اینکه تحق مقدار
خاص ،کاهآ از تحق واقعی موضوعِ حکم هرعی است .بنابراین ،در آن موارد ،دقت ،مطالبه نشده است.

واژگان کلیدی
اندازۀ هرعی ،تحدیدات ،دقت عرفی ،مقدرات هرعی ،مسامحه عرفی.
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 .1مقدمه
در جریان استنبا احکام هرعی ،سه عنوان اصلی مهیثر عبهارتانهد از :حکهم ،موضهوع و
مصداق ،که عنوان اول در اختیار هارع است و فقیهه بایهد آن را از ادلهه اسهتنبا کنهد؛ امها
عنوان دوم (موضوع) یا از «مخترعات هرعیه» مانند صوم ،صالت ،اعتکاف و حج است کهه
برای هناختن مفهوم آن باید به هرع (و نه به عرف) مراجعه کرد 1یا عرفی ماننهد مهریض و
مسافر است که غالب موضوعات احکام را تشکیل میدهنهد کهه آن نیهز از حهوزۀ انتخهاب
خارج است و فقیه باید با تکیه بر عرف آن را بههدسهت آورد؛ امها تشهخیص عنهوان سهوم
(مصادی ) که به مرحلة تشخیص تکلیآ و نحوۀ اجرای آن برمیگردد ،نه بر عهدۀ فقیه ،که
بر عهدۀ مکلَّآ و عرف یا متخصصان فن است .یکی از ایهن عنهاوین ،انهدازهههای ههرعی
است که هایسته است نحوۀ مواجهة فقیهان و عرف با آن بررسی هود.
از آیاتی که در بحث اندازهها میتوان به آن مراجعه کرد ،آیهات  1و  1سهورۀ الهرحمن
است« :وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَ َ الْمِیدانَ أَلَّا تََْغَوْا فِی الْمِیدانِ؛ خداونهد آسهمان را برافراههت و
میزان و حساب در همه ویز گذاهت تا هما در وزن و حساب طغیهان نکنیهد» .ایهن آیهات
اهاره به این دارد که مسئلة رعایت عدل در سنجش ،مسئلة کووک و کهماهمیتهی نیسهت،
بلکه در حقیقت ،جزئی از اصل عدالت و نظم کلی حاکم بر سراسر عالم هستی اسهت و در
ردیآ نظام آفرینش در پهنة جهان هستی است (مکارم هیرازی ،1911 ،ج .)112 :12اصوالً
نظم و حساب در همه ویز و همه جا یک اصل اساسی و حیاتی اسهت کهه بهر کهل عهالم
هستی حکومت میکند ،بنابر این ،هرگونه انحراف از این اصل ،خطرناک و بدعاقبت است.
در آیة  90سورۀ اسراء و  112سورۀ هعراء نیز آمده است« :وَ زِنُوا بِالْقِسَْاسِ الْمُسْؤتَقِیمِ؛
با ترازوی صحیح وزن کنیهد» .جالهب اینکهه در روایتهی از امهام بهاقر(ع) در تفسهیر کلمهة
قسطاس میخوانیم« :هو المیزان الذی له لسان؛ قسطاس ترازویی است که زبانه دارد» .اهاره
 .1هایان ذکر است عرف و بنای مردم در صورتی در تعیین و تعریآ مفهاهیمی کهه موضهوع حکهم ههرعی قهرار
گرفته است مرجد است که تحدید خاصی از هارع وجود نداهته باهد (علیدوست.)19 :1911 ،
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به اینکه ترازوهای بدون زبانه حرکات کفهها را بهطور دقی نشان نمیدهد ،اما هنگهامیکهه
ترازو زبانه داهته باهد ،کمترین حرکات کفهها روی زبانه منعکس میهود و دقت آن بیشتر
است و عدالت کامالً رعایت میگردد (مکارم هیرازی ،1911 ،ج .)203 :21آیهات دیگهری
نیز بر رعایت دقت و عدالت در اندازهگیریها داللت دارند که اغلهب بهه بحهث معهامالت
مرتب اند که از آنها میتوان اهتمام هارع بهدقت در سنجش اندازهها  -بهویهژه در مهواردی
که ممکن است سبب تضیید حقوق مردم هود -را فهمید.
 .2بیان مسئله
در ابواب متعدد فقه ،اعم از عبادات و معامالت ،مانند نماز ،حج ،زکات ،طهارت ،دیهات ،حهدود
و ،...موضوعات بسیاری از احکام ،مقید به اندازه و مقدار معینی هدهاند؛ مثل تعداد رکعات نمهاز،
تعداد اهوا طواف ،نصاب زکات ،مالک در آب قلیل و آب کر ،میهزان دیهات ،تعهداد ضهربات
تازیانه در برخی از حدود از قبیل حد هرب خمر ،قهذف و زنها و . ...در بسهیاری از مهوارد ،در
تشخیص اندازه و مقدار این موضوعات ،عرف بهنوعی مسامحه کرده و انهدازهههای نزدیهک بهه
آنچه در لسان دلیل آمده است را به آن موضوع ملح میکند؛ بهرای مثهال در میهزان آب کهر بها
تسامح ،مواردی را که اندکی کمتر از کر باهد ،در حکم کر میداند .پرسش اساسی آن اسهت کهه
تکلیآ انسان در صورت ابتال به ونین اموری ویست؟ آیا این مسامحات ،در فقه معتبر است یها
خیر؟ آیا نوع اندازه ،در آن ،میثر است یا خیر؟ و مستند و دلیل هریک ،کدام است؟
 .4 .2مفاهیم
اندازههای شرعی :در فقه از اندازههای هرعی با عنوان «تحدیدات» یا «مقدرات هرعیه» یاد
هده است .تحدیدات ،جمد تحدید ،مصدر باب تفعیل از مادۀ حدّد ه یحدّد و در لغهت بهه
معنای مرزبندی و تعیین حدود است (ابنفارس1050 ،ق ،ج9 :2؛ ابنمنظهور1010 ،ق ،ج:9
 .)105در این بحث ،منظور از تحدیدات ،اندازههای هرعی و ویزهایی است کهه در ههرع،
اندازه و مقدار خاصی برای آن درنظر گرفته هده اسهت؛ ماننهد تعیهین مسهافت ههرعی در
هکسته هدن نماز و روزه ،نصاب زکات و( ...نجفی1903 ،ق ،ج.)199 :1
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مقدرات نیز جمد مقدر ،اسم مفعول از مادۀ قدّر ه یقدّر به معنای آنچه انهدازه و مقهدار
آن تعیین هده ،است .قدر بهه معنهی تقهدیر و انهدازهگیهری و نیهز بهه معنهی انهدازه اسهت
(جوهری1051 ،ق ،ج 111 :2و  .)111راغب گوید« :القدر و التّقدیر :تبیهین کمّیهة الشّهیء»
(راغب اصفهانی1021 ،ق .)101 :مراد از تقدیر همان تعیین و اندازهگیری است.
«مسامحه» :مسامحه از مادۀ سمح ه یَسمَحُ و بر وزن مفاعله و در وزن و معنا نزدیک بهه
واژۀ مساهله و به معنای سهلانگاری و آسان همردن ،تهاون ،تغافهل ،اغمهاض ،کوتهاهی و
اهمال ،سستی و سهل انگاری است (طریحهی1011 ،ق910 :2 ،؛ ابهنمنظهور1010 ،ق ،ج:2
035؛ واسطی1010 ،ق ،ج.)30 :0
منظور از مسامحه در قاعدۀ «المسامحة فی التحدیدات» (مصطفوی1021 ،ق ،)201 :کهم
و زیاد کردن نسبت به اندازۀ هرعی و اِعمال مسامحة عرفی در آن است.
 .3اقسام اندازههای شرعی
اقسام اندازههای شرعی از نظر نوع سنجه :اموری را که در هرع برای آن ،اندازه و حهد و
مرز ،مشخص هده است ،از نظر نوع سنجه ،میتوان به اقسام زیر تقسیم کرد:
 امور مقید به زمان مشخص؛ مانند زمان مقرر برای حصول محرمیهت رضهاعی ،سهنبلوغ ،سن یائسگی ،کمترین و بیشترین زمان حیض ،کمت ریهن زمهان پهاکی زن ،بیشهترین
زمان نفاس ،صبر کردن سه روز برای کسی که مرگش مردد است (مشتبه الموت) ،تعیین ده
روز برای اقامت و سی روز برای تردید ،سه روز در خیار حیوان و نیز خیهار تهأخیر ثمهن،
کمترین زمان حمل ،زمانهایی که برای عدۀ طالق ،عدۀ وفات و عدۀ فسخ نکا مشهخص
هده است ،مهلتهایی که برای پرداخت دیه یا دیون ،پیشخرید (سلم) یا برای خیار هر
مشخص هده است و مهلتهایی غیر از آنکه از روی رخصهت ههارع در حه مکلفهان بها
معیار ابزار سنجش و سنجههایی که خود مکلفان قرار دادهاند ،تعیین هده است.
 موضوعات منوط به وزن معین؛ مانند نصاب آب کهر ،نصهاب طهال ،نصهاب نقهره وغالت برای زکات ،صاع در زکات فطره و بعضی از کفارات حج ،مد طعام و. ...
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 موارد اندازهگیریشده با مسافت ،مساحت یاا حجام؛ ماننهد آب کهر (بها وجَهب)،مساحت اعضای وضو و تیمم ،فاصلة بین زن و مرد در نماز هنگامیکه زن جلهوتر ایسهتاده
باهد ،مسافت هرعی سفر برای هکسته خواندن نماز و افطار روزۀ مسهافر ،مسهافت بهرای
احرام در حریم مکه و خروج از آن و همچنین حدود حرم.
 موارد مشروط به تحقق عددی خاص؛ مانند نصاب برای زکات گوسفند و گهاو و ههتر،بعضی از کفارات (اطعام سه نفر ،ده نفر ،هصت نفر و ،) ...بعضی از مقادیر دیهه ،تعهداد دفعهات
هیر خوردن برای حصول حرمت رضاعی ،عددهای طواف و سعی بین صفا و مروه و امثال آن.
 بیان اندازههای شرعی ،بهغیر از موارد مذکور؛ مانند تعریآ بهه کیفیهت و هیهأت وهکل و مانند آن؛ مثالً برای رکوع ،رسهیدن نهوک انگشهتان بهه زانهو تعیهین ههده اسهت و
مثالهایی هبیه آن (مراغی1011 ،ق ،ج.)131 :1
اقسام اندازههای شرعی از نظر جهت تحدید :از نظر جهت تحدید در بیان ههارع ،در
میان اندازههای هرعی سه نوع بیان دیده میهود:
 برخی از تحدیدات هرعی قابل زیاده و نقصان نیست و باید به همان میزان و مقداری کهههرع معین کرده است ،عمل کرد و تعدی ،وه از جهت بیشینه یا کمینهه ،صهحیح نیسهت؛ ماننهد
تعداد رکعات نماز ،فروض ارث و تعداد ضربههای تازیانه که در حدود بیان هده است.
 برخی تحدیدات ،بهگونهای بیان هدهاند که زیاد کردن آنها ممنوع است؛ ولی نقصهانآنها بیاهکال است و به تعبیر دیگر ،در حکم ،حداکثر لحاظ هده و حداقل مدنظر نیسهت؛
مانند ایام خیار حیوان که حداکثر سه روز است.
 در برخی تحدیدات ،فق حداقل لحاظ هده است که نقصان آن ،مجاز نیست؛ ولهی،مازاد بر حداقل تأثیری در حکم ندارد؛ مانند نصاب آب کر ،نصاب مسافت هرعی ،نصهاب
ههادت و نصاب سرقت (مختاری دزکی.)10 :1939 ،
 .4لزوم استنباط اندازه ،از دلیل شرعی
تحدیدات هرعی ،از احکام توقیفیاند و نگاه تعبدی به آنها غالب است .بهه دیگهر سهخن،
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نوع اندازه و مقدار آن ،الزاماً باید از دلیل هرعی گرفته هود ،زیرا هارع بها آگهاهی از اینکهه
مکلفان بهسبب اختالف ذوق ،سلیقه ،حواس و هخصیتها ،اغلب افرا یا تفری میکننهد
و افرادی که حس ،درک و روحیة معتدل و متناسب داهته باهند ،کم هستند ،احکهام را بهه
ذوق و سلیقه و هخصیت افراد ،وابسته نکرده است؛ بلکه برای نظهم بخشهیدن بهه امهور و
ایجاد رویة واحد و جلوگیری از بینظمی و عهدم انضهبا و نیهز جلهوگیری از اخهتالف و
حف اهخاص از دو سوی وسواس و مسامحه ،این اندازهها را قرار داده است؛ بهرای مثهال
اگر هارع ،میزان هستن صورت در وضو را به عرف واگذار میکرد ،ممکن بود کسهانی کهه
مبتال به وسواساند ،گوشها و نیمی از سر را ههم جهزء صهورت بداننهد و بها ایهن حهال،
اطمینان به کفایت آن نمیکردند و در مقابل ،کسانی که مسهامحه مهیکننهد ،بهه هسهتن دو
وشم ،بینی و گونهها بسنده میکردند؛ بنابراین ،اقتضای حکمت ،آن است که ههارع ،حهال
غالبی ویزهایی را که حکم ،معل به آن است ،مالحظه کند و برای موضوع ،انهدازه و حهد
معینی قرار دهد؛ اگروه سبب حقیقی و نفساالمری حکم ،با اندکی کمتر از آن ههم ایجهاد
هود یا گاهی هم با این حدود ،ایجاد نشده ،بلکهه بهه بهیش از آن نیهاز باههد؛ ولهی ههارع
بهسبب عدم انضبا  ،آن را الغا کرده و با درنظر گرفتن حالت غالب ،برای آن ،اندازه تعیهین
کند تا افراد تندرو ،از آن ،تعدی نکرده و افراد متسامح نیز از آن کهم نکننهد؛ کهه در بحهث
مقدرات ،به آن تعبد گفته میهود (مراغی1011 ،ق ،ج .)132 :1انتخهاب و ارائهة کمیتههای
مشخص در اندازههای هرعی که در مکانهای مختلآ قابل اجرا و بازتولیهد باههد ،مهالک
واحدی را در اختیار همة مسلمانان قرار میدهد و نظم و یکپهاروگی را تهأمین مهیکنهد و
امور را منضب ساخته به آنها سامان میبخشد.
 .5مبانی نظری بحث
بهصورت کلی ،در تشخیص تکلیآ در تحق اندازههای هرعی وهار معیار سنجش از میان
اقوال فقیهان قابل استخراج است :دقت عقلی ،دقت عرفی ،مسامحة عرفی ،قول بههتفصهیل
(سبزواری1019 ،ق ،ج .)100 :3عالوهبر این با ظهور ابزار جدیهد علمهی و تجربهی بهرای
سنجش و اندازهگیری میتوان دقت علمی تجربی را نیز در کنهار معیارههای دیگهر بررسهی
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کرد .نظرهای فقیهان دربارۀ این مالکها را در مباحثی همچون مباحث مربهو بهه آب کهر،
نصاب زکات ،بحث مسافت هرعی برای قصر نمهاز و روزۀ مسهافر و مهدت اقامهت بهرای
اتمام نماز و روزه میتوان یافت.
 .1 .5دقت عقلی

برخی فقیهان در موضوع مورد بحث ،در عرصة نظری دقهت عقلهی را مهالک دانسهتهانهد.
مرحوم کوهکمری در بحث اقامت ده روز برای اتمام نماز و روزۀ مسهافر ،بهه مهالک بهودن
دقت عقلی تصریح و کاستی حتی یک ساعت از ده روزِ کامل را مهاند از تحقه اقامهت ده
روز دانسته و گفته است :اقامت ده روز وقتی محق میهود که اقامت ،بهصهورت متهوالی،
کامل و حقیقی حاصل هود؛ از ابتدای روز اول تا غروب روز دهم ،بدون کاسهتی و بهدون
مسامحة عرفی (کوهکمری1015 ،ق 15 :ه .)11
کزازی نیز در هر تبصره المتعلمین آغا ضیاء عراقی در بحث سعی بهین صهفا و مهروه
(که از نوع تقدیر به مسافت در اندازههای هرعی است) بهدقت عقلی در تحق انهدازهههای
هرعی تصریح کرده است (کزازی1010 ،ق ،ج.)115 :3
 .2 .5دقت علمی -تجربی

علوم تجربی هامل گسترهای از علوم است که بر مبنای تجربه ،آزمایش و مشاهدات انسهان
هکل گرفته است .علوم تجربی از هاخههایی اصلی تشکیل هده که علهم فیزیهک یکهی از
آنهاست .از جمله مباحث علم فیزیک بحث اندازهگیری است که علوم تجربی به آن وابسته
است و در دنیای امروز کاربرد فراوانی دارد .از دیرباز ،بشر برای اندازهگیری از ابهزار قابهل
دسترس ،همچون اعضای بدن انسان استفاده میکرده است ،مثل طول پا ،قدم ،وجب ،پهنای

وهار انگشت و… برای اندازهگیری طهول .امهروزه زنهدگی انسهان بها تکامهل و پیشهرفت

فناوری توسعهیافته و همگام با آن استانداردهای اندازهگیری هکلگرفته و تغییهر و تکامهل
یافته است و هر نوع ویژگی و کمیت فیزیکی مانند مسافت ،سرعت ،انرژی ،دما و زمهان را
میتوان با استفاده از وسایل انهدازهگیهری مناسهب آن فراینهد انهدازه گرفهت .انهدازهگیهری
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( )Measurementبه مجموعه عملیاتی گفته میهود که انجام میگیرد تا اندازۀ یهک کمیهت
فیزیکی براساس یکی از یکاهای قانونی ( SI, FPSو…) تعیهین ههود (ماننهد انهدازهگیهری
بهوسیلة کولیس ،میکرومتر ،خ کش ،ترازو ،دماسهنج ،سهرعتسهنج ،ولهتسهنج ،بادسهنج،
عم سنج ،زاویهسنج ،رطوبهتسهنج یها فشارسهنج) .اصهوالً ،دانهش بررسهی انهدازهگیهری
(مترولوژی) ،مبتنی بر اندازهگیری جرم و طول و زمان است .دیگر کمیتها ،برگرفته از این
سه پارامترند.
در بحهث دقهت انهدازهگیهری ،ههاخصههایی از جملهه خطهای انهدازهگیهری ،تجهیههز
استفادههده برای اندازهگیری ،نحوۀ محاسبه و تخمین خطا و  ...نقشی تأثیرگهذار در نتیجهة
اندازهگیری دارند .در استفاده از ابزار اندازهگیری ،توأم با خطای عهدم قطعیهت بهوده و ههر
کسی که نتیجة اندازهگیری را گزارش میکند ،در واقهد بهتهرین تخمهین خهود را از مقهدار
اصلی بههمهراه خطهای انهدازهگیهری بیهان مهیکنهد .درسهتی کهار ،از روی تطبیه مقهدار
اندازهگیریهده با واقعیت ،نتیجه میهود .اندازهگیری دقی  ،زمانی اتفاق میافتد که خطهای
آن ،در مقایسه با مقدار انهدازهگیهریههده عهددی بسهیار کووهک باههد .بهرای نمونهه ،در
اندازهگیری با وسیلههای درجهبندیهده مانند خ کش مثبت و منفی ،خطا ،یکدوم کمیهت
مقیاس آن وسیله است .در اندازهگیری با نمایشگر رقمی (دیجیتال) نیز ،آخرین رقم سهمت
راست ،غیرقطعی و مشکوک است و خطای اندازهگیری مثبت و منفی ،یک واحد از آخرین
رقمی است که میخوانند .بنابراین در اندازهگیریهها پاسهخ کامهل یها مطله نهداریم و بها
انتخاب وسیلة دقی و روش صحیح اندازهگیری تنها میتوان مقدار خطا را کاهش داد ،ولی
نمیتوان آن را به صفر رساند؛ بنابراین دقت در اندازهگیری امری نسبی است.
برخی اوقات برای هناخت بهتر یک موضوع و کمیتهای وابسهته بهه آن نیهاز داریهم،
اندازۀ هروند غیردقی (تقریبی) را در علم یا حتی در زندگی روزمرۀ خود بهکار بریم (مثالً
زمان کافی برای محاسبة دقی وجود ندارد یا دقت باال در محاسبه ،اهمیت وندانی نهدارد).
در این موارد از فرایند تخمین یا برآورد استفاده میهود.
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 .3 .5دقت عرفی

نظر مشهور فقیهان در اندازههای هرعی ،دقت عرفی است .مرحوم سبزواری مهیگویهد :در
بحث اندازههای هرعی از ظاهر ادله ،دقت عرفی فهمیده میهود؛ زیرا ادلة هرعی بر مهوارد
متعارف ،اطالق میهود (که همان دقت عرفی است) ،مگر اینکه دلیلهی بهرخالف آن باههد
(سبزواری1019 ،ق ،ج .)100 :3سید مصطفی خمینی معتقد است اندازههای ههرعی بهدون
درنظر گرفتن قرائن خاص ،بر دقت عرفی ،استوار است (خمینی1011 ،ق ،ج .)211 :1هیخ
محمد زراق  1در این زمینه میگویهد :بها توجهه بهه اینکهه ههارع برخهی از احکهام را بهر
اندازههای دقی  ،معل کرده ،نمیتوان بر تسامح عرفی در هناخت این اندازهها تکیهه کهرد.
اگر موضوع حکم هرعی از این قبیل باهد ،دلیل هرعی در ونین مواردی مبتنهی بهر دقهت
است (زراق 1090 ،ق.)211 :
حتی برخی فقیهان ،در این مورد ،ضمن ادعهای اجمهاع ،گفتههانهد :اگروهه موضهوعات
احکام هرعی از عرف گرفته میهود ،نه از عقل دقی ؛ ولی با مالحظة دقت عرفی ،از عرف
گرفته میهود ،نه با مسامحة عرفی؛ مثالً اگر خون در لباس از بین برود ،ولی رنهگ و بهوی
آن باقی بماند ،عقل بهخاطر باقی بودن عوارض آن ،حکم به باقی بهودن موضهوع مهیکنهد،
ولی عرف ،با دقت عرفی حکم به برطرف هدن عین مهیکنهد و حکهم ههرعی نیهز همهین
است .در اندازههای هرعی اگر از اندازه ،اندکی تخلآ هود ،هروند عرف ،حکم به تحقه
مقدار کند ،ولی این حکم ،از روی مسامحه است ،نه از روی دقهت؛ بههگونههای کهه خهود
عرف نیز به مجازی و مسامحی بودن آن توجه دارد .بیتردید ونین موردی ،موضوع حکهم
هرعی نیست .فقیهان ،اتفاقنظر دارند که اندازههای هرعی بهر دقهت مبتنهی اسهت ،نهه بهر
تقریب (منتظری1053 ،ق 231 :و .)231
مواردی از تصریح فقیهان بهدقت در اندازههای شرعی
 یکی از موارد مشاهدۀ دقت در اندازههای هرعی در کالم فقیهان ،مباحث مربهو بهه آب .1محق و استاد سطو عالی حوزۀ علمیة بیروت و مدیر مجلة الحیاه الطیبه.
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کر است .در مورد آب کر ،عرف با آنچه اندکی از مقدار کر کمتهر باههد معاملهة کهر کهرده
است؛ ولی فقیهان حکم دادهاند که این مقدار آب به صِرف برخورد و تمهاس بها نجاسهت،
نجس میهود ،اگروه مقدار خیلی کمی از اندازۀ کر کمتر باههد؛ حتهی یهک مشهت .ههیخ
انصاری در کتاب الَهاره در بحث میزان آب کر میگوید :این اندازه از انهدازهههای ههرعی
است که بر تحقی و دقت استوار است ،نه بر تقریب (انصاری1010 ،ق ،ج.)132 :1
آقاضیاءالدین عراقی در حاهیه بر العروةالوثقی در بحهث تغییهر اوصهاف آب مهیگویهد:
ممکن است اینجا از قبیل مقدرات و تحدیدات و اوزان باهد که مدار آن ،بهر دقهت اسهت
(طباطبایی یزدی1013 ،ق ،ج.)15 :1
 مورد دیگر برای مشاهدۀ دقت در اندازههای هرعی ،بحث نصاب زکهات اسهت .صهاحبجواهر میگوید :اندازه و نصاب زکات در نقره ،دویست درهم و در طال بیست دینار تعیین ههده
است .گاهی عرف ،در معامالتش ،به کاستیِ ناویز ،مسامحه میکند ،ولی در هرع ،ایهن مسهامحه
پذیرفته نیست؛ بلکه در صدق مقدار ،راهی جز دقت ،وجود نهدارد .کاسهتی و نقهص ه هرونهد
اندک ه حکم وجوب زکات را برمیدارد (نجفی1050 ،ق ،ج.)119 :10
 از دیگر موارد ،بحث مسافت هرعی برای قصر نمهاز و روزه مسهافر و مهدت اقامهتبرای اتمام نماز و روزه است.
صاحب العروةالوثقی در تعیین مسافت هرعی مینویسد« :اگر مسافت از هشهت فرسهخ،
حتی اندکی ،کمتر هود ،هکسته خواندن نماز جایز نیست؛ زیرا این امهر ،براسهاس تحقیه
است ،نه مسامحة عرفی» (طباطبایی یزدی1013 ،ق ،ج.)011 :9
آیت اهلل خویی در حاهیه بر این مسئله گفته است« :تحدیدات هرعی بهر دقهت اسهتوار
است ،نه مسامحة عرفی» (خویی1011 ،ق ،ج.)95 :25
 .4 .5مسامحۀ عرفی

در میان فقیهان ،مرحوم عبدالنبی نجفی عراقی در کتاب المعالم الدلفی فی شرح العروةالؤوثقی
در بحث آب کر بر نظر مشهور فقها اهکال کرده و گفته است :به عقیدۀ من این نظر اهکال
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دارد ،زیرا فقیهان در معامالت خود در وزنها و مساحتها براساس مسهامحة عرفهی عمهل
میکنند؛ ازاینرو عدم پذیرش مسامحة عرفی و ادعای فهم ونهین ویهزی از ادلهه ،بها بنهاء
فقیهان سازگاری ندارد و اگر این مسامحه را نپذیریم ،باید این معامالت را باطل بدانیم. ...
ایشان در ادامه میگوید :اگر در این مسئله ،اجماع وجود نداهت ،قطعاً مالک قهرار دادن
نظر عرف (با تقریب ،نه تحقی ) در همة مهوارد ،مطلهب درسهتی بهود . ...ایشهان در ادامهه،
وجود اجماع در این موضوع را نیز مورد تردید قرار میدهد (نجفی عراقی.)111 :1915 ،
اگروه ،آقاضیاءالدین عراقی در بحهث تغییهر اوصهاف آب و میهزان آب کهر ،دقهت در
اندازههای هرعی را معتبر دانسته ،اما برخی معاصران ،در قاعدۀ «اقرار العقالء علی أنفسههم
نافذ» در اینکه آیا عقال فق هامل کسانی است که پانزده سال قمری آنها بههصهورت دقیه
کامل هده است یا هامل افرادی که مثالً یک روز به این بلهوغ مانهده اسهت نیهز مهیههود،
مطلبی را به ایشان نسبت میدهند که نتیجة آن ،پذیرش مسامحه در برخی موارد است .وی
در ادامه میگوید :تمامی اصحاب« ،عقال» را در این قاعده ،بهه معنهای «بالغهان» دانسهتهانهد
(موسوی بجنوردی1051 ،ق ،ج .)993 :1مرحوم آقاضیاء عراقی معتقهد اسهت :اینجها میهان
کسی که پانزده سالش تمام هده و یا یک روز یا یک ساعت به این بلوغ مانده باهد ،فرقهی
نیست و عرف ،هر دو را عاقل میگوید و قاعدۀ اقرار هامل وی میهود؛ بنهابراین ،از بهاب
عدم قول به فصل و اینکه تفصیل ندادهاند؛ درمییهابیم کهه قاعهدۀ اقهرارالعقالء مخصهوص
بالغان نیست و غیرباله را هم در برمیگیرد؛ اما باید گفت :افرادی که قریبالبلوغ هستند؛ نه
کودک هفت ،هشت یا دهساله (موسهوی بجنهوردی1051 ،ق ،ج .)901 :1در واقهد ،از نظهر
ایشان بین نظر عرف و نظر عقال در این مطلب فرقی نیست.
این متن بیانگر این است که آقاضیاء عراقی در این مورد ،مسهامحة عرفهی را در تحقه
بلوغ پذیرفته است؛ البته ظاهراً بتوان گفت مقصود وی ،همول عقال نسبت به افراد قریب به
سن بلوغ است نه همول افراد باله بر آن.
 .4 .9 .5قول بهتفصیل
برخی محققان ،تحدیدات هرعی را دو گونه دانسته و معتقدند :فقیه باید به لسان تحدیهدی
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که در نصوص آمده است ،توجه کند .طب این دیدگاه ،تحدیداتی که از لسان ههارع بهرای
احکام بیان میهود ،دو گونه است:
 گاه تحدید ،موضوعیت دارد؛ یعنی خود این مقهدار ،مهوردنظر ههارع اسهت .در ایهنصورت ،اندازه ،باید بهطور دقی  ،محق هود و تسامح در آن راه ندارد.
 گاه تحدید ،طریقیت دارد؛ به این معنی که خهود تحدیهد ،مهالک نیسهت؛ بلکهه ایهنتحدید ،کاهآ از تحق واقعیِ موضوع حکم هرعی ،هنگام حاصل هدن این امهور اسهت؛
نه اینکه خودش حد و اندازۀ واقعی برای موضوع نفساالمری باهد؛ مانند وجب در میهزان
آب کر .این موارد را باید از لسان دلیل هرعی ههناخت .در اینجها آن دقهت ،معتبهر نیسهت
(موسوی1020 ،ق.)153 :
در بیان هرع در غالب مواردِ اندازههای هرعی ،نوعی تعمد در خصوص رعایهت دقیه
محدودههای تعیینهده دیده میهود که بیانگر آن است که خهود ایهن مقهدار ،موضهوعیت
دارد و موردنظر هارع است و تسامح در آن پذیرفته نیست؛ اما در مواردی مثل جایی کهه از
مقدار آب کر ه که موضوع هرعی برای حکم عدم نجاست و انفعهال یها عهدم تهنجّس ،بهه
صرف مالقات با نجاست است ه بحث میهود ،مرحوم آقارضا همدانی بیهان مهیکنهد کهه
تحدید و اندازهگیری به مقدار وند وجب ،از قبیل کاهآ از تحق موضوع است ،نه اینکهه
خود ،موضهوع بهرای کُهر بهودن آب باههد .ایشهان معتقهد اسهت کهه خهود ونهد وجهب،
بهخودیخود ،صالحیت ندارد که حد و اندازۀ حقیقی برای هناختن میزان کُر بهودن باههد؛
که موضوعی واقعی است و به تفاوت افراد ،تغییر نمیکند.
ایشان در ادامه میگوید :اینجا مانند اندازۀ صورت ،در مسئلة وضو نیست که دائر مهدار
حول انگشت هست و انگشت میانی ،نسبت به هر مکلفی ،است ،زیرا در وضهو ،موضهوع،
نسبت به هر مکلفی ،صورت اوست که مختص اوسهت و منعهی بهرای اینکهه فاصهلة بهین
انگشتان هست و میانة او کاهآ از حد صورت او برای هستن در وضو باهد وجود ندارد؛
برخالف آب کر که موضوع ،واقعی و دارای حد واقعی است که حتی با کهم بهودن انهدکی
آب از آن از اندازۀ واقعی خارج میهود .وگونه ممکن است وجبهای هرکس که خلقهت
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متعادل دارد ،بدون کمی و زیادیِ یک قطرۀ آب ،بر آن منطب باهد؟ پس ههر انهدازهای کهه
مانند این امور باهد ،مثل وجبها کاهآ از تحق موضوع واقعی هنگام حاصل ههدن ایهن
ویزهاست؛ نه اینکه خودش حد و اندازۀ واقعی برای موضوع نفساالمری باهد ،بهگونههای
که ویزی را بر مصادی آن موضوع نیفزاید.
این معنا هروند خالف ظاهر اندازهگیری است ،ولی خودِ اندازه قهرار دادن ایهن امهور،
قرینة قطعی بر این معناست ،زیرا معلوم است که اگر مصداقی از آب به میزان وجهبههای
معتبر هده یک هخص متعادل برسد و همین مصداق ،از وجبهای هخص دیگهری کهه او
نیز متعادل است ،مقداری کمتر باهد ،با فرض یکی بودن حکم این دو نفر ،در این موضوع،
معقول و منطقی نیست که هارع ،وجبهای هر دو را سنجة این موضوع قرار دههد؛ امها در
مورد سطل آب (رطلها) ظاهر این است که حد و اندازه حقیقی است ،زیرا انگیزهای بهرای
انصراف ادلة آن از ظواهرش وجود ندارد؛ وون خودش ،بهخودیخهود ،معیهار مضهبو و
محفوظی است که کم و زیادی نمیپذیرد (همدانی1011 ،ق ،ج.)105 :1
مرحوم مراغی نیز در کتاب العناوین الفقهیه عبارتی دارند که بهنظر مهیرسهد بهین انهواع
تحدید ،تفکیک کردهاند .اگر تحدید از نوع عدد و معدود باهد؛ مثالً وهار فرسخ ،در اینجا،
در تحق معدود (مثل فرسخ) ظاهراً تقریب و مسامحه را میپذیرند؛ وون مفهوم فرسهخ از
عرف گرفته میهود و عرف هم مسافت بسیار نزدیک به فرسخ (مثالً یک قدم کمتهر از آن)
را فرسخ لحاظ میکند؛ اما عرف ،در عدد ،این مسامحه را نمیپذیرد و عدد کمتر یها بیشهتر
را بر عدد دیگر اطالق نمیکند (مراغی1011 ،ق ،ج( )130 :1بهرای مثهال بهر  93گوسهفند
عدد  05گوسفند را اطالق نمیکند ،اما گوسفند الغر یا کووکتر و کم سن را نیز گوسهفند
میداند و یا یک قدم کمتر از یک فرسخ را هم یک فرسخ میدانهد) .مرحهوم مراغهی بهرای
بیان مقصودش ،عبارت «أن هذه التحدیدات أغلبها بل کلّها تحقیه فهی تقریهب» را بههکهار
میبرد و در توضیح آن میگوید :منظور این است که این اندازهها به هیوۀ تحقی و دقهت،
اخذ هده است .بنابراین اگر در آن ،کاستی و نقصی باهد حکهم ،بهه آن تعله نمهیگیهرد.
ایشان در توضیح مرادش از «تحقی فی تقریب» میگوید :بیشهتر آن سهنجهههایی کهه ایهن
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اندازهها ،با آن ،هناسایی میههود ،مثهل وجهب و ذرع در افهراد مختلهآ ،متفهاوت اسهت.
همچنین افراد آن نوع (مانند گوسفند یا هتر در نصاب زکات) که با عدد ،معین ههده اسهت
نیز متفاوتاند؛ هروند این تفاوت ،اندک باهد و این تفاوت ،بر کسهی پوههیده نیسهت .از
طرفی ،اعتبار فرد مستویالخلقه یا نظیر آن نیز فایدهای ندارد ،زیرا افراد مستویالخلقهه نیهز
متفاوتاند و این امر ،ضابطهمند نیست؛ برای مثال تعیهین متوسه بهودن مصهادی ههتر در
کووکی و بزرگی و واقی و الغری ،از محاالت عادی و عقلی است ،زیرا افراد یک نهوع،
بهناوار ،متفاوتاند؛ بنابراین ،از این نظر ،تقریبی است و به همین دلیل ،تحقیه در تقریهب
نامیده هده است (مراغی1011 ،ق ،ج)139 :1؛ یعنی از یک نظر به دقت نیاز دارد و از یهک
نظر تقریبی است.
مرحوم محق خویی نیز در حاهیه بر العؤروةالؤوثقی مهالک در تحقه فرسهخ را عهرف
دانسته است ،هروند در تحدیدات ،مسامحه را نمیپذیرد.

1

در بحث اندازههای هرعی ،در اینکه وه زمانی میتوان به مسامحات عرفی اعتماد کهرد
و وه زمانی این امر ،جایز نیست ،آنچه میتوان بهعنوان ضابطة قابهل پهذیرش ،ارائهه کهرد،
مالحظة مورد تسامح عرفی است .به این بیان که اگر تسامح عرفی ،به تحدید و اندازهگیری
اصلِ مفهوم یا وسعت و محدودیت آن ،برگردد ،عرف ،حجت و محل رجهوع اسهت ،زیهرا
امر ظهور خطابات هرعی ،موکول به عرف است (موسوی1020 ،ق .)112 :هاید بهارزترین
مثال حجیت عرف ،تسامح عرف در عناوین واردهده در بعضی احکام باهد؛ همانگونهکهه
در مفهوم گندم و جو اینگونه است ،زیرا عرف ،همول مفهوم گندم و جهو را بهر گنهدم و
 . 1ایشان در حاهیه بر این مسئله که ]2299[« :مسئلة  :2لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ و لو یسهیراً ال یجهوز
القصر ،فهی مبنیة علی التحقی ال المسامحة العرفیة ،نعم ال یضرّ اختالف األذرع المتوسطة فی الجملة کما هو الحال
فی جمید التحدیدات الشرعیة ،».آوردهاند :و علی الجملة :النعرف وجهاً لهذه التدقیقات ،والیترتّهب علهی تحقیقهها
أثر هرعی ،بل العبرۀ بصدق الفرسخ أو المیل عرفاً ،والنصوص تشیر إلی األمر العادی المتعارف من مسهیرۀ یهوم ،أو
بیاض النهار ،أو هغل الیوم ،أو مسیر الجمال ،أو ثمانیة فراسخ ،و نحوها من العنهاوین التهی یعرفهها أههل العهرف و
المحاورۀ .فالمدار علی الصدق العرفی ،فکلّما علم أنّه مسافة فال إهکال (خویی1011 ،ق ،ج.)23 :25
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جویی که اغلب همراه با اندکی خاک است ،میپذیرد و جهو و گنهدم را مخهتص مصهادی
خالص آن ،که از افراد کمیاب آن است ،نمیداند؛ بنابراین ،معیار در اندازه و نصاب گندم و
جوِ مخلو با اندکی خاک ،عرف است؛ اگروه میزان خالص آن بعد از تصفیه ،کمتهر از آن
مقدار است .همانگونهکه اگر کسی سه کیلو گندم خریهداری کنهد ،تسهلیم آن ،بها دادن آن
مقداری که به صورت متعارف با خاک مخلو است ،محق میهود .مفهوم اقامت در هههر
برای مسافری که قصد کرده ده روز در ههری اقامت کند نیز از همین قبیل اسهت ،زیهرا در
عرف ،مفهوم اقامت در یک ههر ،مفهومی وسید است که سکونت و رفتوآمهد در هههر و
حومة آن را هامل میهود و بدیهی است که هخص مقیم در ههر ،فقه بهه اقامهت داخهل
دیوارهای ههر بسنده نمیکند؛ بلکه گاهی برای تفریح یا تشیید جنازه یا زیارت اهل قبور و
امثال آن ،از محدودۀ دیوارهای ههر خارج میهود ،بهگونهای که به صدق مقیم بودن او در
آن ههر ،بهصورت عرفی ،ضرری وارد نمیکند؛ البته گاهی بعضی قرائن ماند از تمسک بهه
این تسامح عرفی میهود؛ مثل مواردی از تحدید و انهدازهگیهری ههرعی ،کهه اینهها دایهرۀ
حجیت عرف و مرجد بودن آن را محدود میکند و وارهای جهز التهزام بهه ایهن تحدیهد و
اندازۀ هرعی نیست؛ اما مسامحات عرفی در تطبی مفاهیم بر مصهادی آن ،بعهد از تحدیهدِ
دایرۀ مفاهیم نزد هارع ،قابل پیروی و تبعیت نیست (موسوی1020 ،ق.)112 :
 .6نظر نگارندگان
اگروه برخی فقیهان در عرصة نظری در تطبی مفاهیم بر مصهادی  ،دقهت عقلهی را مهالک
دانسته اند ،در عرصة عمل دقت عقلی ،خارج از توان مکلآ و موجب عسروحرج ،بههنظهر
میرسد .در عرصة عمل مراجعه به عرف مورد وفاق اجمالی همگان است .بهویژه با درنظر
گرفتن این مطلب که موارد بیهماری از تطبی [که اندازهههای ههرعی نیهز از ایهن مهوارد
است] ربطی به عقل ندارد و حوزه ،حوزۀ درک عقل نیست.
عالوهبر این نتیجه داوری عقل و عهرف دقیه در بسهیاری از مهوارد همگهون و واحهد
است ،برای مثال در مورد فرسخ و سال آنچه به اقتضای عرف دقی مصداق فرسهخ و سهال
است ،به اقتضای عقل هم ،همان است و آنچه بهه اقتضهای عقهل مصهداق فرسهخ و سهال
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نیست ،به اقتضای عرف دقی هم مصداق نیست (ر.ک :علیدوست213 :1911 ،و.)12 ،215
اقتضای تعیین اندازه توس هارع ،عدم پذیرش مسامحه در آن است و مراجعه به عرف
متسامح در تطبی و پذیرش داوری مردم براساس مسامحاتی که دارد ،مهردود اسهت ،زیهرا
جعل حکم با پذیرش تسامح (که حکایت از لغو جعل مینماید) منافات دارد.
نکتهای که نباید از نظر دور داهت این است که ابزار دقی اندازهگیری علمهی در صهدر
اسالم وجود نداهته و اندازهگیری با ابزار رایج آن زمان صورت میگرفته اسهت کهه عمهالً
این دقت را نداهتهاند و اگر عرف زمان هارع را معیار تشخیص بدانیم ،ضرورتی در اعمهال
دقت علمی نیست؛ حتی در مواردی ونین دقتی بهعلت دسترسی نداهتن به ابزار ،موجهب
مشقت و عسر و حرج است .بنابراین ،نمیتهوان ونهین دقتهی را وظیفهة مکلهآ دانسهت،
هروند در صورت سهولت دسترسی به ابزار علمی ،هایسته است بهمنظور حصول اطمینهان
در تشخیص صحیح ،از آنها کمک گرفت .بهعبارت دیگر ،حداقلهای تکلیآ با معیارههای
متداول و در دسترس قابل تشخیص است ،هروند کمال آن ،استفاده از ابزار دقی است.
آنچه صحیح است ،اصرار بر دقت در تطبی و رد تسامح و اغماض در آن اسهت ،زیهرا
آنچه موضوع حکم قرار گرفته ،واقد آن است؛ نه پندار عرف .بنابراین نهادی که طهریقیتش
به کشآ واقد مطمئنتر است مقدم است .در هرای طبیعی (وهون نبهود عسهر و حهرج و
ضرر) هر نهادی که در امر تطبی دقی تر و مطمئنتر باهد مقدمتر است؛ همانگونهکه مردم
در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقی تر بهره میبرند ،مگر جهتی ماند این کار هود .البته
مراد از دقت ،دقت عقالیی است نه دقتی که به وسواس ناصحیح و هیطانی منجر هود؛ کهه
آن ،مذموم است.
از طرفی با مالحظهة نظرههای فقیههان و محققهان و بها درنظهر گهرفتن و مهرور مهوارد
اندازههای هرعی این نتیجه بهدست میآید که ههارع در مهواردی ماننهد سهنجه قهرار دادن
وجب در آب کر بهگونهای بر بندگان سهل گرفته است ،زیرا عرف عام و داوری تودۀ مردم
در بسیاری از موارد بهعنوان سادهترین و در دسترس ترین راه قابل قبهول اسهت .در مهورد
مصادی گندم و جو که موضوع حکم هرعی زکات هسهتند نیهز همهین مطلهب قابهل بیهان
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است .از طرف دیگر -همانگونهکه گذهت -در اعداد ونین مسهامحهای دیهده نمهیههود؛
ازاینرو قول بهتفصیل و عبارت مرحوم مراغی که فرمودند هذه التحدیدات اغلبها بل کلهها
تحقی فی تقریب ،با توضیحی که بیان هد ،عبارت دقیقی بهنظر میرسد که بر سهایر اقهوال
ترجیح دارد .البته در این موارد نیز اگر بتوان بهصورت کاملتر و دقی تر موضوع را سنجید،
آن سنجه مقدم است ،زیرا با نوعی اغماض ،رخصت ،تسهیل و تخفیآ نسبت بهه مکلهآ،
حداقلهای رافد تکلیآ در این موارد حاصل میهود و اال تکلیهآ ،هروهه کامهلتهر و بها
دقت و اطمینان خاطر بیشتری انجام گیرد بهتر است؛ البته تا زمانیکه به مرز وسواس نرسد.
 .7قواعد فقهی مرتبط با اندازههای شرعی
با جستوجویی که انجام گرفت ،1در بحث اندازهههای ههرعی ،دو قاعهدۀ فقههی مطهر ههده
است .قاعدۀ فقهی مرتب با این بحث ،نخستینبار توس مرحوم ههید اول و بهصورت خالصهه
در کتاب القواعد و الفوائد و تحت عنوان «الغالب فی المقدّرات الشرعیة التحقی » بیان هده اسهت

(عاملی ،بیتا ،ج .)911 :1سپس ،هاگرد ایشان ،فاضهل مقهداد سهیوری ،در کتهاب نضؤد القواعؤد
الفقهیه علی مذهب اإلمامیة ،این بحث را مطهر کهرده اسهت (سهیوری1059 ،ق .)055 :بها ایهن
مضمون کهه در غالهب مهواردِ انهدازهههای ههرعی ،نهوعی تعمهد در خصهوص رعایهت دقیه
محدودههای تعیینهده دیده میهود که بیانگر عدم پذیرش تسامح در آن است.
قاعدۀ فقهی دوم ،قاعدۀ «المسامحة فی التحدیدات» است .در آثار فقههای پیشهین ،بهه قاعهدۀ
مستقلی با عنوان «المسامحة فی التحدیدات» دست نیافتیم .این قاعده ،نخستینبهار ،توسه یکهی
از فقیهان معاصر ،در کتاب مائة قاعدة فقهیة ،بهصورت قاعدۀ فقهی مستقل ،بررسهی ههده اسهت
(مصطفوی1021 ،ق .)201 :مفاد این قاعده ،توس فقیهان متعددی مهورد اسهتناد قهرار گرفتهه و
اکثریت قریب به اتفاق آنان ،در بحث اندازههای هرعی ،تسامح عرفی را نپذیرفتهاند.
 .1برخی از کتابهایی که جستوجو هد :االقطاب الفقهیه ابن ابی جمهور ،بلغة الفقیه سید محمهد آل بحرالعلهوم،
نزهة الناظر فی الجمد بین األهباه و النظائر یحیی بن سعید حلی ،العناوین الفقهیة مرحوم مراغی ،تحریرالمجلة سید
محمدحسین آل کاهآ الغطاء ،تمهیدالقواعد ههید ثانی ،القواعد الفقهیه سید حسن موسوی بجنوردی و. ...
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 .8معنای قاعدۀ «المسامحۀ فی التحدیدات»
معنای قاعده این است که در امور و موضوعاتی که در فقه ،اندازۀ خاصی بهرای آن درنظهر
گرفته هده است ،از جهت کاستی و فزونهی نمهیتهوان مسهامحه کهرد .برابهرِ ایهن قاعهده،
سهلانگاری و تسامح عرفی در تحق اندازهها سبب میهود دستور قانونگذار ،امتثال نشهده
و برائت ذمه حاصل نشود؛ بر این اساس ،اگر در هرع ،برای ویزی ،انهدازهای تعیهین ههده
باهد ،نمیتوان در کمتر از آن مقدار ،همان حکم را جهاری دانسهت؛ هرونهد ایهن کاسهتی،
اندک باهد ،بهطوریکه عرف آن را قابل مسامحه میهمارد ،زیهرا تعیهین رعایهت انهدازه و
حد ،با نقصان از آن ،سازگار نیست.
این قاعده از قواعد عامی است که در تمامی ابواب فقه و مواضعی که انهدازه و تحدیهد
هرعی مطر بوده و موضوعیت داهته باهد ،قابل جریان است .تعداد رکعهات نمهاز ،زمهان
معین برای نماز و روزه ،تعداد اهوا طواف ،سعی بین صفا و مروه ،نصاب زکات ،مقهادیر
دیه ،نصاب در سرقت حدی و مانند آن ،نمونههههایی از تعیهین انهدازه در ابهواب مختلهآ
فقهیاند که پیشتر ،تفصیل آن گذهت.
همانگونهکه در بیان مبانی ،در قول بهتفصیل ،بیان هد ،غالب موارد اندازهههای ههرعی
مانند عدد و معدودند که عرف هم در کمیت ،مسهامحه نهدارد .امها کمیهت تمهام موضهوع
نیست ،بلکه قید موضوع است .بهعبارت دیگر ،مفهوم معهدود از عهرف گرفتهه مهیههود و
عرف در این موارد ،حجت است و هارع نیز جز در موارد مشخص ،به محدود کردن دایهرۀ
فهم عرف از موضوع حکم هرعی ،نپرداخته است و از لسان دلیل فهمیده مهیههود کهه در
برخی موارد ،مثل وجب ،ذرع و  ...این دقت ،لحاظ نشده است .بنابراین ،تعبیر قاعدۀ فقههی
«الغالب فی المقدّرات الشرعیة التحقی » ،صحیحتر و دقی تر بهنظر میرسد.
 .2نتیجهگیری
 در تحدیدات هرعی ،هارع ،به اقتضای حکمت و برای برقراری نظم و یکپاروگی و نیهزانضبا بخشیدن و سامان دادن به امور و جلوگیری از اخهتالف ،بها مالحظهة حهال غهالبیِ
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اموری که حکم ،معلّ به آن است ،برای موضوع ،اندازه و حد معینی قرار میدهد؛ هرونهد
سبب حقیقی و نفساألمریِ حکم ،با اندکی کمتر از آن نیز ایجاد هود یا گاهی با این حدود
هم ایجاد نشود؛ بلکه نیاز به بیش از آن داهته باهد؛ اما هارع بهمنظور ایجاد انضهبا  ،آن را
الغا کرده و با درنظر گرفتن حالت غالب ،برای آن ،اندازه تعیین کرده و رعایت آن انهدازه را
از مکلفان میخواهد .ازاینرو ،گفته میهود این امور ،توقیفی و تعبدی است.
 در اندازهگیریها پاسخ کامل یا مطل نداریم .هر کسی که نتیجة اندازهگیهری خهود راگزارش میکند ،همواره بهترین برآورد خود را از مقدار اصلی ،همراه با خطای اندازهگیهری
آن ،ارائه میدهد بنابراین ،دقت اندازهگیری امری نسبی است.
 معیارهایی که در تحق اندازهها میتوان فرض کرد ،عبارتانهد از :دقهت عقلهی ،دقهتعلمی -تجربی ،دقت عرفی ،مسامحة عرفی و قول بهتفصیل بین موضوعیت و طریقیت انهدازه
و وهبسا دقت عقلی ،سبب عسر و حرج و خارج از توان مکلّآ باههد .بها توجهه بهه اینکهه
عرف معیار ،عرف زمان تشرید است ،رعایت دقت علمی تجربی ضرورتی نهدارد ،هرونهد در
صورت سهولت دسترسی به ابزار جدید ،رعایت این دقت ،مطلوب و هایسته است .پهذیرش
مسامحة عرفی با فلسفة جعل اندازۀ هرعی منافات دارد .نظهر مشههور ،مهالک دانسهتن دقهت
عرفی است ،اما مواردی مثل معیار بودن وجهب و ذرع بها آن سهازگار نیسهت .ازایهنرو قهول
بهتفصیل بین موضوعیت و طریقیت انهدازه تهرجیح دارد .موضهوعیت و طریقیهت انهدازه ،در
تعل حکم به موضوع ،از لسان دلیل فهمیده میهود که در صهورت طریقیهت انهدازه ،ههارع،
بهنوعی ،مسامحه را پذیرفته و دقت را مطالبه نکرده است .در همین موارد نیز ،خود عهرف در
عدد و کمیت ،مسامحه نمیکند؛ بلکه مسهامحه در مضهبو نبهودن معهدود (مثهل وجهب) در
عرف است .البته باید گفت در بیشتر موارد ،اندازۀ هرعی ،موضوعیت دارد.
از طرفی امر ظهور خطابات هرعی ،موکول به عرف بهوده و اگهر تسهامح عرفهی ،بهه اصهلِ
مفهوم یا وسعت و محدودیت آن برگردد ،عرف ،حجت و محل رجوع است؛ مگر آنکهه ههارع،
دایرۀ حجیت عرف و مرجد بودن آن را محدود کهرده باههد .بهر ایهن اسهاس ،در همهة مهوارد،
میتوان تحق عرفیِ مفهوم معدودات (مثل فرسخ) را برای تعلّ حکم ،کافی دانست.
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 اینها حداقلهای رافد تکلیآاند و تکلیآ هروه کاملتر و با دقت و اطمینهان خهاطربیشتری انجام گیرد ،بهتر است و در هرای طبیعی (وون نبود عسر و حهرج و ضهرر) ههر
نهادی که در امر تطبی دقی تر و مطمئنتر باهد و هر سنجهای کهه بههصهورت کامهلتهر و
دقی تر موضوع را بسنجد ،مقدم است ،مگر دلیلی ماند این کار هود.
 دقت مطلوب ،دقت عرفهی عقالیهی اسهت کهه گرفتهار وسهواس نشهود و از طرفهی بههبیمباالتی نیز منتهی نشود.
با توجه به آنچه گفته هد ،عبارت مرحوم مراغی «أن هذه التحدیهدات أغلبهها بهل کلّهها
تحقی فی تقریب» عبارتی دقی و رسا بهنظر میرسد.
 دو قاعدۀ فقهی متناظر با مباحث اندازههای هرعی ،عبارتاند از قاعهدۀ «الغالهب فهیالمقدّرات الشرعیة التحقی » که ههید اول و فاضل مقداد آن را مطر کردهاند و قاعدۀ فقهی
«المسامحة فی التحدیدات» که توس برخی معاصران ،بررسی هده است .به موجب قاعهدۀ
اخیر ،در مواردی که در موضوعات احکام ،اندازههای هرعی لحهاظ ههده اسهت ،مسهامحة
عرفی پذیرفته نبوده و مالک و معیار ،دقت عرفی است.
با عنایت به موارد اندازههای هرعی و وجود مهواردی کهه ضهب دقیقهی ندارنهد ،مثهل
وجَب ،باید گفت :قاعدۀ «الغالب فی المقدّرات الشرعیة التحقی » از حیث دقت ،نسهبت بهه
عبارت «المسامحة فی التحدیدات» ،رجحان دارد؛ اگروه قاعدۀ اخیر نیز بیانگر قاعدۀ اولهی
در تحدیدات هرعی است.
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