
 تقریرهای  داللت.2

 معصوم داشته باشد.داللت بر تأیید و امضای  تقریر یعنی سکوتی از جانب معصوم که

 مبنای داللت سکوت معصوم بر امضاء چیست؟ سؤال:

 که این خود دو صورت دارد: بر اساس مبنای عقل: الف(

آورده وظیفه دارد را گیریم: طبیعی است شارع بما هو شارع که شریعت شارع( در نظر می)فمعصوم را مکل    .1

و سکوت کند این نقض غرض دهند که اشتباه است و اگر ببیند مردم کاری انجام می ،احکامش را بیان کند

 شود.می

گیریم: در این صورت از باب تعلیم جاهل یا امر به معروف و نهی از منکر الزم است معصوم را مکلَف در نظر می.2

 بیان کند و سکوت صحیح نیست.

در این است که وقتی با اشتباهی مواجه بشود اظهار کند، و وقتی  ظهور حال معصوم، عصوم:ظهور حال مب( 

 مخالفت را اظهار نکرده یعنی با این عمل مخالف نبوده و موافقت داشته است.

که به آن بناء  ،شوداکثر موارد به صورت عمومی میو در  ،گیرداین تقریر گاهی به صورت فردی صورت می نکته:

ت، اس از همین تقریر معصوم شود، و حجیت و دلیلیت سیره عقالء بر حکم شرعیمی عقالء یا سیره عقالئیه گفته

 بلکه به اعتبار تقریر و سکوت و عدم ردع شارع است.پس حجیت سیره عقالء ذاتی نیست، 

  



 () تیتر باید  درست شود   سیره عقالئیه.3

 بدون هیچ شکی این روش را قبول میکنند  جائی که عقال به لحاظ مرحله واقع: الف(

بدون اذن ناراحت از تصرف )مثل سیره عقال بر مباح بودن تصرف در مال غیر اگر بدانند مالک م تکلیفی باشدچه در حک

 (شودنمی

 )مثل سیره عقال بر اینکه اگر کسی ماهی صید کرد مالک آن میشود(چه در حکم وضعی باشد

از  ،یا مکل ف[ پس است را قبول نداشته باشد باید بگوید]چون معصوم یا مکلَف در این صورت اگر شارع موردی

 .توان تأیید شارع را استنباط کردسکوت و تقریر شارع می

از این نوع در کنند، که جائی که عقالء به واقع علم ندارند و به امارات ظنیه مراجعه می به لحاظ مرحله ظاهر: ب(

 شود:دو مقام بحث می

راه  از فالن ،که شک دارند شانامور شخصیاز عقال در بعضی  راض شخصیه تکوینیه: یعنیبه لحاظ اغ اول:مقام 

این صورت کاری به : می کنند مراجعه به قول لغوی وقتی معنای کلمه ای را نمی دانند مثال ،استفاده میکنند

 فهمیم.شارع ندارد و از سکوت شارع چیزی نمی

رابطه آمر و مامور، و عبد و موال  که شک دارندعقال در اموری  ، یعنیبه لحاظ اغراض تشریعیه مولویه :مقام دوم

ح میشود مثل به همین خاطر معذریت و منجزیت مطرورت از فالن راه استفاده میکنند، در این صمطرح است، 

 شامل عالم نحوی هم میشود یا خیر. رم العالم و ما شک میکنیم آیااینکه موال میگوید اک

 ؛ چون شارع من العقالء، بل رئیسهمرساندسکوت و تقریر شارع امضاء شارع را می مقام دومدر  ای از علماء:عده

 است

 و میفرمایند کنندقبول نمی شهید صدر:

 مراد، تشریع و موالی عرفیه است نه الهی جااوال: در این

معذریت و منجزیت از شئون زیرا  ،شارع با موالی عرفیه اشتباه استمقایسه کردن ثانیا: طبق قاعده حق الطاعه،  

شی تواند رو  یزی معذر است و چه چیزی منجز است، و شارع میچه چکند که و خودش مشخص می ،مولی است

ه عقال مراجعه به قول لغوی را حجت ، همممکن است مثال یت و منجزیت داشته باشد،غیر از روش عقال در معذر

 بدانند ولی شارع قول لغوی را حجت قرار ندهد.



اگر نگوییم شارع من العقال بل رئیسهم است، گاهی مواجه میشویم با مواردی که به امور  قیل]محقق اصفهانی[:

لغوی مراجعه میکنند، و شرعیه هم راه پیدا میکند، مثل اینکه عقال برای استفاده و فهم آیات و روایات به قول 

اگر شارع چنین چیزی نظرش نباشد باید بیان کند و مانع شود نه اینکه آزاد بگذارد، وگرنه به دین خللی وارد 

 میشود.

 ]این اشکال در حلقه ثالثه نیامده[ اشکال به قیل:

نی اگر گفتید شارع سید یع ،روداز بین می «علیهم السالم » نسیره با معصومی اگر این طور گفتید، شرط معاصرت 

اگر اکثر عقالء مطلبی را  ،پس در این زمان هم ،شودهم می شامل عقالء غیر زمان حضور معصوم ،العقالء است

در حالی که خود شما هم این را قبول ندارید و  ؛چون شارع سید العقالست پس کالم عقالء صحیح است ،گفتند

 باشد تا حجت باشد.گویید سیره عقالء باید معاصر با معصوم می

 شکی نیست که اثبات سیره عقالء قطعاً معاصرت معصوم را هم الزم دارد.  شهید صدر:

برای سیره عقالء از این جهت حجیت قائلیم که بتواند امضای شارع را به همراه داشته باشد، پس باید  به این بیان:

داد داشته باشد و معصوم از ناحیه این سیره در زمان حضور معصوم بوده باشد و این سیره تا امور شرعیه امت

فهمیم معصوم این شریعت را در خطر ببیند و آنجا باید مخالفت را بیان کند و اگر سخن نگفت و سکوت کرد می

 عقالء را تأیید کرده، پس ما معاصرت را برای امضاء نیاز داریم.سیرۀ 

 در حلقه ثالثه آمده[اشکال دیگر به قیل:]

یعنی آمری که عاقل است  )،قبول دارند به عنوان این که معذر یا منجز استعقالء قول لغوی را  گوییدشما می

قانونی گذاشته که اگر من دستوری به شما دادم مثالً گفتم اکرم العلماء و شما شک کردید شامل این فرد خاص 

آمری چنین قانونی  عاقل ممکن است  (ی مراجعه کنید و طبق آن عمل کنیدشود به قول لغوشود یا نمیمی

مثل پدری که برای فرزندانش  بگذارد ولی شارع موظف نیست به آن عمل کند و هر آمری قوانین خود را دارد.

قوانینی میگذارد و همه موظف اند در خانه به قوانین پدر عمل کنند؛ ولی این دلیل بر این نمیشود که حتما همه 

 پدرها این قانون را در منزل بگذارند.

ثانیا با فرض قبول این مسئله ن شارع را پایین آورده اید در حد عموم آمرین، اوال اینکه شما شأ خالصه اینکه :

خوب شارع هم آمریست در کنار دیگر آمرین و هرکدام میتوانند برای خود قوانینی وضع کنند و لزومی ندارد که 

 قوانین شارع مطابق قوانین دیگر امرا باشد

تواند قوانین خودش را داشته باشد مثالً عقال درست است که شارع می ] در حلقات نیامده[ شکال:جواب به این ا

دانم، ولی اگر امری آن چنان رواج پیدا کرد مراجعه به قول لغوی را حجت بدانند ولی شارع بگوید من حجت نمی



و صحیح است و همه جا هم باید  که یک نوع ارتکاز عقالئی غلطی را ایجاد کرد که تصور شد این روش، عقالئی

استفاده کنند اینجا شریعت در معرض خطر قرار تند در امور شرعی اجراء کرد و مردم هم از همین روش خواس

قیاس که شارع قبول باید بیان کند مثل  اگر شارع این روش را قبول نداشته باشدگیرد، به همین خاطر می

 و بیان کرد. نداشته

 ،پذیریمبله اگر این نکته را ضمیمه کردید که شریعت در معرض خطر است می ین مطلب:جواب شهید صدر به ا

بیند شریعت در بلکه به این عنوان که شارع می ،استالبته نه به این عنوان که شارع من العقالء بل رئیسهم 

 .بیند که اقدام کند و جلوی خالف را بگیردمعرض خطر قرار گرفته و شارع خود را موظف می

خود را موظف دانست که سکوت نکند و عدم اظهار نظرش داللت بر امضای او بکند این دیگر  ،اگر شارع نکته:

یعنی ممکن است  در اغراض شخصی هم همین طور است کند بلکهاختصاص به احکام تشریعی مولوی پیدا نمی

تشریعیات موالی و آمرین و حاکمین مطرح نباشد بلکه در امور عادی و شخصی زندگی  موردی باشد که جزو

مطرح است ولی رواج زیادی دارد و ممکن است به امور شرعی سرایت کند اینجا هم الزم است شارع سکوت 

 ت نکرد پس معلوم است موافق بوده.نکند و اظهار مخالفت کند و اگر اظهار مخالف

 شود.محقق اصفهانی ثابت نمی *پس باز هم دیدگاه

بلکه صرفاً چون معصوم سکوت  ،کنیمدر سیره عقالء ما دلیل شرعی کشف نمی فرق بین سیره متشرعه و سیره عقالء:

بر خالف سیره متشرعه که  ،کنیمو فقط عدم مخالفت معصوم را کشف می ،گوییم معصوم مخالف نبودهکرده می

ن عمل فهمیم که متشرعه حدیث و روایتی داشتند که طبق آی مییعن ،کنیمما دلیل شرعی را کشف می

 و در غالب روایت بیان نشده است. بوده (علیه السالم)کردند یا امری از جانب معصوممی

دانیم و فقط عدم مخالفت شارع را ]آن هم با پس: ما سیره عقالء را طریقی برای کشف دلیل شرعی نمی

 کنیم. سیره متشرعه که ما دلیل شرعی از آن کشف میکنیم، بر خالف شرایطی[ کشف می

، در کنیمدلیل شرعی]آیه و روایت[ کشف می ،هید صدر اینجا اشتباهاً فرمودند ما از سیره عقالءش ) پاورقی:

 (نه از سیره عقالء صورتی که از سیره متشرعه کشف دلیل میکنیم

 دارد در عصر معصومین هم بوده؟فعالً وجود  که ،ایتوان ثابت کرد سیرهچگونه می سؤال:

 ) مراجعه به حلقه ثانیه( کنند.ای را ذکر میگانه 5در حلقه ثانیه مفصالً بیان شده که مراحل  جواب:

کرد و ردع و منع هم باید اگر معصوم در موردی مخالف با سیره عقالء بود باید ردع و منع می خالصه این که:

طریق دیگری معرفی کرده باشد، و چون طریق دیگری به ما نرسیده معلوم متناسب با سیره باشد و معصوم باید 



، باید به شکلی بیان کرده باشد بودمعصوم مد نظر چون اگر طریق دیگری شود طریق دیگری در بین نبوده، می

ین قدرت که در برابر سیره قد علم کرده باشد همان طور که در برابر قیاس ایستادند و اگر چنین ردع و منعی با ا

 رسید.شد حتماً به ما میبیان می

اما سیره ای که کند، اثبات حکم شرعی کلی  ی است که میخواهدشرط معاصرت با معصوم  فقط در سیره ا نکته:

 .تواند معاصرت با معصوم را نداشته باشد میخواهد صغرای حکم شرعی را ثابت کند می

 

 

 [ه لحاظ مرحله واقع]ب سبب للملکیه الحیازهکه در فقه مطرح است مثل:  به نحو عنصر خاصی است (الف                                    

از  که ثقه به نحو عنصر مشترک است که در اصول مطرح است مثل: حجیت خبر واحد (ب    

 ]اما به لحاظ مرحله ظاهر نه به لحاظ مرحله واقع[شود قالء استفاده میع سیره
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