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چکیده
ـ   » متشرّعهۀسیر«رو، به تنقیح شرایط حجیّت پیشۀمقال ـ  ۀو جایگـاه آن در میـان ادلّ ه اسـتنباط امامیّ

مرتبط، کاستی ۀآوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکندپردازد و در آن کوشش شده است با جمعمی
گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شـود. محـور نخسـت بحـث، بـه تبیـین       جستارھای انجام
جا نسـبت  ر اینیابد. دای، اختصاص میدر پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه» متشرّعهۀسیر«شرایط حجیّت 

دار تبیین جایگاه شود. محور دوم بحث، عھدهبه لحاظ داللی سنجیده می» عقالۀسیر«با » متشرّعهۀسیر«
بـا  » متشـرّعه ۀسیر«ۀجا، ضمن بحث از رابطدر میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این» متشرّعهۀسیر«

دھنـد.  یّت داللی آن را مورد بررسی قرار مـی ، موقع»ارتکاز«و » اجماع«، »سنّت«چون تأسیسات مشابھی 
و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم داللی » متشرّعهۀسیر«اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت 

و برتری آن به لحـاظ  » متشرّعهۀسیر«ۀبر پای» ارتکاز متشرّعه«، تحلیل عینی »اجماع«بر » متشرّعهۀسیر«
این پژوھش است.حجیّت، از جمله دستاوردھای 

سیره، متشرّعه، عقال، سنّت، اجماع، ارتکاز.: هاواژهکلید

.18/10/1392ی: یب نهایخ تصوی؛ تار13/07/1392خ وصول:ی*. تار
.نویسنده مسئول.1
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مقدمه
رساند که از موقعیّـت  گر را به مواردی میجویی در متون فقھی و اصولی امامیّه، پژوھشپی
گر، سـعی بـر   دھد. در این میان اگر ذھنی کاوشدر مجال استنباط خبر می» متشرّعهۀسیر«قوی 

شد که آرای مختلف را از میان ابواب پراکنده بیـرون کشـد و بـا داشـتن رویکـردی      آن داشته با
ای، در میان حجم انبوھی از نقد و نظر، به داوری بنشیند، در ابتدای امر، متوجّـه ارتبـاط   مقایسه

خواھد شـد  » ارتکاز«و » اجماع«، »سنّت«، »بنای عقال«تنگاتنگ این نھاد با مفاھیم مشابھی چون 
تو اتّخاذ مبانی مختلف فراھم آمده است.که در پر

توان، صرفاً بـا داشـتن   را نمی» متشرّعهۀسیر«از این رو، ھیچ یک از دو وجه ثبوتی و اثباتی 
جانبه در میدان بحـث و  جانبه دنبال نمود و تنھا با داشتن رویکردی ھمهنگاھی استقاللی و یک

پژوھشی جامع ادا ۀمطلب را در طریق ارائتوان حقّنظر از این دسته مفاھیم مشابه است که می
ای از بحث را گشود.  نمود و زوایای تازه

مروري بر تعاریف
استمرار عادت جمیع مسلمانان ـ بما ھم مسلمون ـ و یا جمیع اھـل مـذھبی    «عباراتی چون 

فعل و یا ترک فعلـی کـه   «)، ٣/١٧٦(مظفر، » خاص و تبانی عملی آنان بر فعل و یا ترک چیزی
، (حکیم، األصـول العامـة  » شودز جانب گروھی از مردم متصّف به دین یا مذھب معیّنی صادر ا

) جملگـی  ١٦٨، صـدر، المعـالم  »(سلوک عمومی متـدیّنان در عصـر تشـریع   «)، ١٩٣ـ١٩٢متن/
است.» متشرّعهۀسیر«تعاریف ارائه شده برای 

»متشرّعهةسیر«خاستگاه 
گردد که تدیّن پدیدآورندگان، علّـت منحصـره و   ق می، تنھا بر تأسیسی اطال»متشرّعهۀسیر«

تکوّن آن بوده است و خاستگاه دیگری برای آن قابل فرض نیست. از این رو جریـانش در  ۀتامّ
امور توقیفی محض شرط است.

»عقالةسیر«با » متشرّعهةسیر«نسبت 
ۀسـیر «سـبت آن بـا   ، ن»متشـرّعه ۀسیر«تبیین ماھوی و داللی ۀاز جمله مباحث مھم در زمین
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و وجوه تشابه و تمایز آن دو، به لحاظ حجیّت است. توجّه کافی نیافتن به ایـن مسـأله،   ١»عقال

اند. در ایـن زمینـه   ھایی انجامیده که مؤلّفان فقھی و اصولی، گاه به آن دچار شدهمبحثبه خلط
؛ ١/١٢٤د(طوسـي، در مواضـع عقالیـی اشـاره نمو   » متشـرّعه ۀسیر«توان به کاربرد ناصحیح می

ۀسـیر «بـه  » متشرّعهۀسیر«) که در نظر برخی، در این گونه از موارد، بازگشت ١/٢٥، ویطفصم
در، االجتھاد ؛ ص١/٣١٥، انوار الھدایة؛ ھمو،٢/٢٠٢خواھد بود (خمینی، تھذیب االصول، » عقال

).٢/١٠٢ی، مقنؤم؛ م٣٩٣؛ حائرى، ٩٧و التقلید، 
با داشـتن رویکـردی   » متشرّعهۀسیر«شود، ضمن بیان شرایط حجیّت یجا کوشش مدر این

داللی این دو قسم، روشن گردد.ۀای، رابطمقایسه

»متشرّعهةسیر«ـ شرایط حجیت 1
؛ ٦/١١٧،هینغ، به عنوان دلیلی مستقل در کنار سایر ادلّـه (م »عرف«از خاصیّت انداختن 

آورد. فـراھم مـی  » سنّت«را به عنوان یکی از اقسام ) موجبات طرح آن ١٦٩و ٢٠١علیدوست، 
مرجوعٌ إلیه (سنّت) دنبـال  ۀ، تمامی وجاھت خویش را در ناحی»متشرّعهۀسیر«در این صورت، 

نماید و تبعاً این امر، اصرار بر لزوم اتّصال آن به ادوار معصومان را مقتضـی اسـت. بـر ایـن     می
ھـای غیـر   اند و امّـا سـیره  ف قطعی از رأی معصومھای معاصر یقیناً حجّت و کاشاساس، سیره

).٣/١٧٩معاصر، کاشف ظنّی از موافقت شارع و فاقد اعتبارند (مظفر، 
، پـس  »متشرّعهۀسیر«قید و شرط بر چنین شرطی، دیدگاه رایج اصولیان، حجیّت بیۀبا تکی

، ادیآبمج؛ ن٢/٢٣٥از احراز معاصرتش با ادوار معصومان است(ھمان؛ صدر، مباحث االصول، 
که به صـرف اثبـات معاصـرت، حجیّـت     ). گو آن٧٦، ، المدخل إلی علم األصولمیک؛ ح٢/٢٥٨

یابد.میاقتضایی آن فعلیّت 
ھـای معاصـر، از   قید و شـرط سـیره  رسد، سخن بزرگان مبنی بر حجیّت بیلیکن به نظر می

، به عنوان یکـی از  »متشرّعهۀیرس«دقّت الزم برخوردار نیست؛ بلکه اصل نخست، عدم سندیّت 
و مرجوعٌ إلیـه (سـنّت) دنبـال شـود     ۀباید در ناحی» سیره«است. از این رو اعتبار » عرف«اقسام 

). 168،المعـالم ، شارع در تکوین آن نقش ایجابی نداشته است (صـدر میل عمومی عقال به سلوکی معین است که» سیرة عقال«.  مقصود از 1
» تربیـت پیامبرانـه  «)، 192(همـان،  » ارادة سیاسـی «)، 3/193(نـائینی،  » مصلحت حفظ نظام«)، 1/171(آشتیانی، » حکم ظنّی و غیر منجز عقل«

) از جملـه  104(فخلعـی، پژوهشـی در چیسـتی سـیره عقـال،      » عقل و فطرت«)، 2/582االصول، ، فرائداريص(ان» تمایالت غریزي«(همان)، 
است.» سیرة عقال«هاي شناخته شده براي خاستگاه
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مختـار را  ۀگردد. در این مقام، تثبیت نظریموضع مالئم شارع، تحلیل ۀتمامی وجاھتش در سای

بخشیم.اساسی سامان میۀطی چند نکت
ۀتوحیدی ـ که حقّ مالکیّت مطلق در عرصـ  ۀبه اصل بنیادین اندیشکه، با عنایتنخست آن

کارھای بشری در امر تقنین، به مفھوم نھادن انسـان در  تشریع از آن خداوند است ـ پذیرش راه 
جایگاه خداوند و موجب شرک تشریعی است (فخلعی، بررسی شـرط معاصـرت سـیره عقـال،     

).  ٨٧ـ٨٦
کارھای بشری ـ اعم از ، در برابر ھر یک از راه»در تشریعتوحید«تردید اصل که، بیدوم آن

شود. در طـرف دیگـر   مسلمانان و غیر مسلمانان ـ که قد برافرازد، از قطعیّات دین محسوب می 
شمول شریعت، بر این بنیان استوار گردیده است که برای ھر حکمی، دلیلی از شـریعت  ۀاندیش

عرف عام عقالیی و یـا عـرف خـاص متشـرّعی ـ را تـا        ـ اعم از » عرف«بیابد و ھیچ بنایی از 
رسد که انتساب افـراد بـه دیـن و یـا     در این میان، به نظر نمیوجھی شرعی نیابد، معتبر نداند. 

ھای رایج میان آنان، لباس سندیّت بپوشاند و به آن مذھبی معیّن، به تنھایی بتواند بر اندام عرف
ای از تأسیس و تشریع ببخشد.صبغه

بدسـت آوردن موضـع اثبـاتی و یـا     اصلی اصولیان بر اشتراط معاصـرت،  ۀکه، انگیزم آنسو
).١٩٣متن/،رایج است (حکیم، األصول العامةۀنفیی معصومان، در قبال سیر

ۀجویی در نصوص اصولی، فھم این نکته است که اصـولیان، نتیجـ  که، حاصل پیچھارم آن
آیا داللت ). ٣/١٧٩اند (ھمان؛ مظفر، ر معصوم دانستهاحراز معاصرت را کشف از فعل و یا تقری
در حجیّت خود نیازمند موافقت شـارع  » متشرّعهۀسیر«این تعابیر و نظایر آن، جز این است که 

است؟!
چـون  ھـای متشـرّعه ـ ھـم     حاصل نکات فوق، اشتراط ضـمنی موافقـت شـارع در سـیره    

را بایـد  » عقـال ۀسـیر «از » متشرّعهۀسیر«یز طبق این منطق، وجه تما٢ھای عقالیی ـ است. سیره
در لزوم اثبات و طرق احراز موافقت شارع دنبال نمود.

بر موضع موافق شارع را به داللـت برھـان   » متشرّعهۀسیر«به دیگر سخن، اصولیان، داللت 
عی بـه  اند. با این توضیح که: متشرّعان معاصر با عھد ائمّه، امکان اخذ احکام شـر إنّی شبیه یافته

، در »سـیره «اند. از دیگر سو، مفـروض آن اسـت کـه    طریق حسّی و یا نزدیک به حس را داشته

، شرط معاصرت آن است و االّ صالحیت دلیلیت و »سیرة متشرّعه«ترین شرط در حجیت اساسی«دارد: . در این باره یکی از شارحان بیان می2
حسینى، التعلیق و الشـرح  »(باشدت و اما شرط دومی نیز فرض است و آن عدم ثبوت ردع معصوم میکاشفیت از حکم شرعی را نخواهد داش

).1/297، المفید
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شرعی محض منعقد شده است. پس اگر فرض شود که سلوک عملی آنان مرضیّ شـارع  ۀمسأل

نبوده، این به معنای فرض غفلت حسّی از سوی تعداد زیادی از مردم اسـت کـه یـا غفلـت از     
اند که این به حساب احتماالت منتفی اسـت؛  و یا غافل از فحص تام بودهانداصل فحص داشته

).٤/٢٤٢ای حسّی، پذیرفته نخواھد بود (صدر، بحوث، زیرا غفلت جمیع مردم در مسأله
نیز در پیوند با سنّت و موضع موافـق شـارع، تحلیـل    » متشرّعهۀسیر«بنابراین، اگرچه اعتبار 

ای است که مفروض آن است که از ھر گونه ز احساس متدیّنانهاۀگردد؛ لیکن، چون برخاستمی
دار بدعت و وھم، دور است، دیگر نیازی به احراز موافقت از طریق فحـص از  احساسات شائبه

کـه بـه دلیـل    بلکه به صرف اثبات معاصرت، موافقت معصوم، محرَز است؛ مگر آنرادع نیست؛ 
خاص، ردعی قطعی ثابت باشد.

تمـام باشـد؛ زیـرا ممکـن اسـت، مرتکـزات       » عقالئیّهۀسیر«تواند در مورد نمیامّا این بیان
عقالیی به سبب نفوذ در مردم و تبدیل آن به عادتی ناخودآگاه، منشأ استقرار سلوکی معیّن شده 

).از این ٢/٢٥٩،ادیآبمجاز شارع منحصر نباشد. (ھمان؛ ن» سیره«باشد و سبب آن، تنھا در اخذ 
، یراقگیری موافق شارع، ضروری اسـت (ع ر نگرش برخی، علم یافتن به موضعروست که د

).١١١-٢/١١٠مقاالت االصول، 
شـرطی  ۀ، ناگزیر از بکـارگیری دو قضـیّ  »عقالییۀسیر«طبق دیدگاه دیگر، در اثبات داللت 

. دوم نمـود نبود، قطعـاً از آن ردع مـی  » سیره«که، اگر شارع موافق با مضمون ھستیم. نخست آن
جـا کـه ردعـی واصـل     بنابراین، از آن٣رسید.نمود، قطعاً به ما میکه اگر شارع از آن ردع میآن

) و این عدم وصول ردع، کاشـف از  ٤/٢٤٣نیست، ردعی صورت نگرفته است (صدر، بحوث، 
تـوان امضـای   از این رو، اگرچه می٤عدم ثبوت ردع و در نتیجه، کاشف از امضای شارع است.

به طریق اثبات عدم ردع بدست آورد، لیکن احراز عدم ردع، ضروری است.شارع را

گردد؛ بنابراین، خبر ردع تعیین می» سیره«اي، به مالك اهمیت و بسط نفوذ آن . مبناي این استدالل آن است که میزان و عمق ردع از هر سیره3
که متناسب با میـزان  است به ما نرسد، لیکن، ردع از تصرّف همگانی، باید در اوضاع گوناگون تکرار گردد تا آنمعصوم از عمل فردي، ممکن

شود، چنین ردعی، دقّت متشرّعان در سؤال و بازتاب آن ایجاد می» سیره«مردوع گردد و تبعاً در نتیجۀ اهتزازي که در ابتداي ردع از نفوذ سیرة
). 4/244ت که به حساب احتماالت، مخفی ماندن همۀ این روایات به دور از ذهن خواهد بود. (ر. ك: صدر، بحوث، در روایات را مقتضی اس

4 ه«. سپس همو در یک بیان تکمیلی، داللت تامثبوت عدم ردع، دالّ بر امضاي شارع است .1نماید: را موقوف به سه مقدمه می» سیرة عقالئی
که، وظیفۀ معصوم، ابالغ رسالت اسـت و اگـر در برابـر    طریق عقلی: توضیح اجمالی آنأ)نماید: ادعا اشاره میو به دو طریق براي اثبات این

طریـق اسـتظهاري: سـکوت    ب)اوضاع اجتماعی مردم، موضعی مخالف دارد، باید ردع و منع صورت پذیرد و االّ نقض غرض خواهد بـود.  
است. البته این ظهور حالی، باید به مرتبۀ یقین رسد تـا  » سیره«دارد در این که او موافق با این معصوم در برابر سیرة عقالئی عام، ظهور حالی 

عدم وصول ردع، کاشف از عدم ثبوت ردع است؛ چون امکان ندارد که ردعی نوعی صورت پذیرد و واصل نشود؛ چـه  .2حجت واقع گردد. 
ردعی واصل نگردد. البته مقصود از عدم وصول ردع، عدم وصول مطلق ردع است، . 3که ردع نوعی مستلزم تکرار در ادوار مختلف است. آن
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بعضی دیگر، صرف عدم ثبوت ردع را در احـراز موافقـت شـارع کـافی یافتنـد (آشـتیانی،       

حجیّت اقتضایی » عقالۀسیر«). به بیان آنان، ٣/١٣٨، نھایة االفکار، یراق؛ ع٣٠٣؛ آخوند، ٢/٢٧٧
گردانـد (اصـفھانی،   یّد العقالست، عدم ثبوت مانع، آن را فعلـی مـی  جا که شارع سدارد و از آن
٥) و الزم نیست عدم المانع ثابت شود.٣/١٧٧؛ مظفر، ٢/٢٣٣،نھایة الدرایة

اگرچه طبق مبنای سوم، عدم ثبوت ردع، در حجیّت بناھای عقالیی کافی است و بـه ماننـد   
دد و تنھا در صورت ثبـوت ردع اسـت   گرھای متشرّعی احتمال رادعیّت، مانع حجیّت نمیسیره

فحـص از  ۀشود؛ لیکن این سخن، موجب منتفی شـدن وظیفـ  می» سیره«که سبب کنار گذاشتن 
ھای عقالیی، ھای متشرّعه مطرح است ـ نخواھد شد؛ بلکه در سیره رادع ـ آن گونه که در سیره 

ر بـاب حجیّـت   چنان ثابت است. از این روسـت کـه د  فحص و یأس از رادع قطعی، ھمۀوظیف
، تحصیل موافقت شارع، ولو به طریق عدم ثبوت ردع، شرط است و این در حـالی  »عقالۀسیر«

به خودی خود و تنھا با احراز شرط معاصـرت، حجّـت خواھـد بـود     » متشرّعهۀسیر«است که 
).٣/١٧٩؛ مظفر، ١٠٤و ١/١٠٥ی، حاشیة المکاسب، انھف(اص

نیز بنا بر آن دسته از مبانی که علم به موافقت شـارع  » قالعۀسیر«با » متشرّعهۀسیر«تفاوت 
انـد،  کم اثبـات عـدم ردع را شـرط دانسـته    را شرط حجیّت بنائات عقالیی قرار داده و یا دست

روشن است.
گفتنی است، اکثر دانشیان، احتمال مطرح شده در بـاب رادعیّـت آیـات نھـی از اتّبـاع ظـنّ       

ھای عقالئیّه مطـرح نمـوده و آن را در بـاب    رفاً در باب سیره) را ص٣٦؛ اسراء: ٢٨و ٢٣(نجم: 
؛ صـدر، مباحـث   ١٣٨و ٣/١٣٧، نھایـة االفکـار،   یراقانـد (ع ھای متشرّعه منتفی دانسـته سیره

پیشـین  ۀ) که به باور ما، وجه تمایز را بایـد در نکتـ  ٢/٢٥٩،ادیآبمج؛ ن١٤٥و ٢/١٤٤االصول، 
از احساس خالص متشرّعی است که در قـوام سـیره،   ۀبرخاست» رّعهمتشۀسیر«دنبال نمود؛ زیرا 

وجه تعلیلی یافته است و به ھمین جھت، علم به موافقت معصوم ـ به صرف اثبات معاصرت ـ   
موضوعاً از شمول آیات نھی از اتّباع به ظن خارج » متشرّعهۀسیر«قطعی است. در این صورت، 

است.

که، مقصود فقط عدم وصول ردع در قالب خبري صحیح یا موثق باشد. بنابراین، وصول ردع ولـو در محمـل خبـري ضـعیف، در عـدم      نه آن
.)244-243مجزي خواهد بود. (ن. ك: همان، » سیرة عقالئیه«تمامیت استدالل به 

هـاي  نماید. با این توضیح که، اشتراط احراز عدم ثبـوت ردع در سـیره  . تفاوت عملی دو دیدگاه سابق، به هنگام ورود رادع احتمالی رخ می5
جا که احتمال ردع، مـانع از اثبـات عـدم ردع خواهـد شـد، ورود رادع      نماید و از آنعقالیی، احتمال رادعیت اخبار ضعیف را قویاً مطرح می

هایی که عدم ثبوت ردع در موضع موافق شارع کافی اسـت، احتمـال   خواهد بود. اما در سیره» سیرة عقال«الی در مسأله نیز قادح حجیت احتم
).91،تواند قادح حجیت آنان باشد. (ن. ك: فخلعی، بررسی شرط معاصرت سیره عقالردع اخبار ضعیف، نمی
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»عقالئیهةسیر«ـ اقسام 2
بر شروط حجیّت، بـه  ۀ، با تکی»عقالۀسیر«از » متشرّعهۀسیر«چه گذشت، تمایز داللی ناز آ

نماییم.اکنون وجه تمایز را در پرتو اقسام نیز تحلیل میخوبی روشن شد. ھم
کند:یاد می» عقالۀسیر«مظفر، به مالک شرایط حجیّت، از سه قسم 

و مانعی چون لزوم جھـل و احتیـاج، در   ، متّحد المسلک با عقالست»سیره«. شارع در آن ١
این اتّحاد مسلک وجود ندارد. مانند رجوع به بیّنه در مسائل مربوط به دادرسی. در ایـن قسـم،   

باشد و حجیّت به صرف عدم ثبوت ردع، تمام است و حتی رادع احتمالی معاصرت، شرط نمی
جـا  ادراکات ناب عقلی اسـت و از آن از ۀ، انگیخت»عقالۀسیر«تواند قادح آن باشد؛ زیرا نیز نمی

توان با اسـتناد  که شارع، خود رئیس العقالست و مانعی در جھت اتحاد مسلک وجود ندارد، می
حکم عقل و شرع، شرط بودن معاصرت را منتفی دانست. از دیگر سـو، شـارع   ۀبه قانون مالزم

که در ایـن صـورت، ردع   در مقام شارعیّت سلوکی عقالیی دارد، مگر در مواردی که مانع باشد
).٣/١٧٧و یا موضع جدید شارع باید به دلیلی قطعی ثابت شود (مظفر، 

در امور » سیره«، ممتنع است؛ لیکن جریان »سیره«. اتّحاد مسلک شارع با عقال در مضمون ٢
شرعی، معلوم است. مانند بنای عقال بر متیقن سابق. این قسم، پـس از احـراز معاصـرت و بـه     

دھـد کـه   در امور شرعی نشـان مـی  » سیره«یابد؛ زیرا جریان بوت ردع، حجیّت میصرف عدم ث
بـود ـ در صـورت عـدم      از موضوعات مورد اھتمام شارع بوده و اگر به آن راضی نمـی » سیره«

نمود و نھی خویش را به ھر طریـق  وجود مانع از قبیل تقیّه ـ به ھر شکل ممکن از آن ردع می 
).  ١٧٨-١٧٧رساند (ھمان،به آنان می

، جریان آن در امور شرعی »سیره«. عالوه بر امتناع اتّحاد مسلک شارع با عقال در مضمون ٣
نیز معلوم نیست. مانند رجوع به اھل خبره در اثبات لغات. در این قسـم، معاصـرت و علـم بـه     
موضع موافق شارع، دو شرط اساسی حجیّت است؛ زیرا شارع در مسلک خویش با عقال متحّد 

حکم عقل و شرع، شرط معاصـرت را  ۀتوان با استناد به قانون مالزمباشد و در نتیجه، نمینمی
در امـور  » سـیره «چنین، برای کشف موقف مالئم شارع بر اجرای در حجیّت منتفی دانست. ھم

منـع کـرده   » سـیره «شرعی، باید دلیل خاص اقامه گردد؛ زیرا چه بسا شارع، عقال را از اجـرای  
که اگر مسلمانان اند و یا آننان نیز به تبع ھمین نھی، آن را در امور شرعی جریان ندادهباشد و آ

اند، در این صـورت  را در امور شرعی جاری نکرده» سیره«از جانب خود ـ و نه به نھی شارع ـ 
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در امور شرعی راضی نباشد، از آن منع کند (ھمان، » سیره«شارع نیست که اگر به جریان ۀوظیف
١٧٨.(

ھـای متشـرّعه   ھای عقالیی را از سـیره توان مرز سیرهبا عنایت به اقسام پیشین، به دقّت می
ھـای عقالیـی   تمایز بخشید. با این توضیح که چنانچه در مقام بیان وجه تمایز، آن دسته از سیره

میدان توان وجه تمایز را صرفاً در منظور گردد که خاستگاھی کامالً عقالنی و فطری دارند، نمی
ھای عقالئیه سیرهۀاشترط موافقت شارع ـ به طریق عدم ثبوت ردع ـ و فحص از رادع در ناحی  

گردد؛ بـا ایـن توضـیح کـه     دنبال نمود؛ بلکه تفاوت دیگر، در میدان شرط معاصرت، آشکار می
حکم عقل و شرع، قائل به شرط نبودن معاصرت در حجیّت ۀاز قانون مالزمۀتوان با استفادمی
بـا  » سیره«ھای متشرّعه، احراز معاصرت ھای عقالئیّه شد و این در حالی است که در سیرهرهسی

از عادات باطلی باشد کـه در میـان   ۀ، انگیخت»سیره«عصر معصوم شرط است؛ زیرا ممکن است 
ای که مخالفت بـا آن قبـیح و رعایـت آن حَسـن     جوامع اسالمی نیز ریشه دوانده است؛ به گونه

نماید. می
ولی چنانچه آن دسته از بناھای عقالیی اراده شود که در مسـیر وحـدت مسـلک شـارع بـا      

در امور شرعی جاری باشد و چه جریان آن در امور شرعی » سیره«عقال، مانع وجود دارد ـ چه  
معلوم نباشد ـ باید وجه تمایز را صرفاً در باب شرط بودن احراز موضع موافق شارع و فحـص   

ـ دنبال نمود و اشتراط معاصرت نیـز  » متشرّعهۀسیر«ـ بر خالف » عقالۀسیر«ۀیاز رادع، در ناح
وجوه تشابه آن دو است.  ۀدر زمر

ھای دیگری نیز گزارش شده است. بـه عنـوان   افزون بر این، در منابع متأخّر شیعی، تفصیل
کند:یاد می» سیره«نمونه، شھید صدر از سه قسم 

ی و شرعی محض واقع گشته و تشرّع متشـرّعه در آن حیثیتـی   ای که بر امور توقیف. سیره١
بر جھر در نماز ظھر روز جمعه (در قالب فـرض). بـه   » متشرّعهۀسیر«تعلیلی یافته است. نظیر 

شود.گفته می» متشرّعه به معنای خاصۀسیر«ای، مانند چنین سیره
ن و یا بـه مقتضـای طبـع    تواند از حیث تشرّعشاای که ممارست متشرّعه بر آن، می. سیره٢

اصحاب ائمّه بر عمل بـه مضـمون اخبـار ثقـات. بـه مثـل چنـین        ۀشان باشد. مانند سیرعقالیی
گردد.اطالق می» متشرّعه به معنای عامۀسیر«ای، سیره
ای که در آن احراز شده است که طبیعت عقالیـی بـدون وجـود دواعـی خـارجی،      . سیره٣

).٢٤٨-٤/٢٤٧ست(صدر، بحوث، ای را مقتضی اانعقاد چنین سیره
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ای مفید است در دو قسم نخست، احراز معاصرت شرط است؛ زیرا در میدان استنباط، سیره

با عصر تشـریع اسـت   » سیره«که کاشف از موضع شارع باشد و این خود، متوقّف بر معاصرت 
کـه صـرف   بـدین معنـا  ٦یابنـد؛ چنین، ھر دو به طریق برھان إنّی حجیّت می). ھم٢٣٧(ھمان، 

).  ٢٤٨اثبات معاصرت، در حجیّت آنان کافی است (ھمان، 
در قیاس ھمین قسم » عقالۀسیر«از » متشرّعهۀسیر«امّا نسبت به قسم سوم ـ که وجه تمایز  

شود ـ کافی است ثابت شود، طبیعت عقالیی در صورت عـدم ردع  با دو قسم پیشین روشن می
ملی را دارد؛ ھرچنـد کـه عمـل اصـحاب و عقـالی      و رھایی از قیود خارجی، اقتضای چنین ع

ای، عدم ردع معاصر آنان بر طبق مقتضای این طبیعت، ثابت نگردد و امّا در حجیّت چنین سیره
در دو قسـم اخیـر ـ     » متشـرّعه ۀسـیر «ـ بر خـالف  » عقالئیّهۀسیر«باید ثابت شود؛ زیرا انعقاد 

ای است عقالیی که شـرعاً احتمـال ردع از   هقضیۀبیان شرعی نیست، بلکه زاییدۀمعلول و زایید
).  ٢٤٧آن محتمل است(ھمان، 

»سنّت«با » متشرّعهةسیر«نسبت 
متشرّعه ـ بـر مبنـای    ۀعقال و سیرۀـ اعم از سیر»سیره«مطالب پیشین نشان داد که حجیّت 

ای یرهسـ ریزی شده اسـت. از ایـن رو،   ، پایه»سنّت«و به عنوان یکی از اقسام » معاصرت«شرط 
باشـد؛ در غیـر ایـن    » سنّت تقریری«و یا » سنّت فعلی«، »سنّت قولی«حجّت است که کاشف از 

چه بـه قطـع   به یکی از این سه نباشد، فاقد حجیّت است؛ زیرا آن» سیره«صورت، اگر بازگشت 
منتھی نشود، حجّت نخواھد بود و شک در حجیّت شیء، جھت عدم حجیّـت آن کـافی اسـت    

).١٩٣متن/، العامة(حکیم، األصول
به مالک کشف از رأی معصوم در امور » متشرّعهۀسیر«جا که لیکن باید توجّه داشت، از آن

شرعی محض، حجیّت یافته است، حکم مستفاد از این قسم سیره، حکمـی تأسیسـی از جانـب    

ریشـه در  » سـیره «که، محتمل است کـه  واند به مالك کاشفیت معلول از علّت، حجیت یابد؛ چه آنترسد که معناي دوم نمی. نقد: به نظر می6
ارتکازات ناب عقالیی داشته باشد. به دیگر بیان، اگرچه غفلت از فحص نسبت به موقف شرعی از سوي جمیع متشرّعه، ممتنـع اسـت و در   

، امـري  »ارتکـاز «نیازي به فحص از رادع نخواهد بود؛ لیکن این سخن در مواردي کـه  ـ بنفسه ـ استناد به موقف شارع یافته و  » سیره«نتیجه، 
بخشد؛ به راسخ در طباع عقالیی باشد تمام نخواهد بود؛ زیرا در این صورت عمق رسوخ ارتکاز، احتمال غفلت جمعی از فحص را قوت می

ت  » سـیرة متشـرّعه  «شود که قسم دوم از ین توضیح، معلوم میاي که وهم به موضع موافق شارع را به همراه خواهد داشت. با اگونه در حجیـ
توان بیان داشت که در صورت وجود رادع، التزام و تدین متشرّعه، مـانع  خود، نیازمند اثبات عنایتی زاید (فحص از رادع) خواهد بود؛ تنها می

هـاي متشـرّعی نـوع    م ردع کافی است و این بیان، تنها در مورد سـیره براي اثبات عد» سیره«گشت؛ بنابراین، صرف تحقّق می» سیره«از انعقاد 
).2/247، یماشنخست، صادق است (ه
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تـوان  ). طبق این منطق، مـی ٢/٥٤٥معصوم است که از قول یا فعل وی حکایت دارد (قوچانی، 

منحصر دانست.» سنّت فعلی«و یا » سنّت قولی«را به » متشرّعهۀسیر«بازگشت 
در امور توقیفی محض، حـاکی از وجـود تأسیسـی از    » متشرّعهۀسیر«به دیگر بیان، جریان 

جانب شارع در قالب قول یا فعل است که مبنای عمل متشرّعه واقع گشته اسـت؛ زیـرا بنـا بـر     
ع در توقیفیات مطرح نیست و در این گونه مواضع، بـه ناچـار   دکترین شیعه، موضع منفعل شار

بایستی سراغ از تأسیس شارع گرفت.
یابی به رأی معصوم، منحصر در اَخبار حـاکی از کـالم یـا فعـل     طبق این منطق، طرق دست

نیز اگرچه ھمانند روایات، به طور مسـتقیم، اِخبـار از قـول و    » متشرّعهۀسیر«وی نیست؛ بلکه، 
صوم ندارد و لیکن به نحو غیر مستقیم، دالّ بر آن اسـت کـه عمـل متشـرّعان، ناشـی از      رأی مع

، میکتوجیھی از جانب شارع است؛ توجیھی که به مقتضای زمان بر ما مخفی مانده اسـت(ح 
ای، حدسی قطعی بـر وجـود   ). به دیگر بیان، از وجود چنین سیره٧٤المدخل إلی علم األصول، 

شود که در گـذر زمـان ضـایع گردیـده اسـت. چنـین       فعل معصوم زده میخبر حاکی از قول و
چنان که روایات، اخبار حسّی نام دارند.گیرد؛ ھمنام می» خبر حدسی«ای، سیره

کـه بـه   یابـد؛ چـه آن  امتناع وقوعی می» سنّت تقریری«به » متشرّعهۀسیر«بنابراین، بازگشت 
گـردد کـه در امـور    ای اطالق مـی حش ـ به سیرهمتشرّعه ـ به معنای مصطل ۀلحاظ ماھوی، سیر

توقیفی محض، جریان یابد و به ھیچ عنوان، حیثیّت عقالیی اصحاب سیره، در تکوّن آن، وجـه  
، کشف تأیید و رضـایت معصـوم   »تقریر«تعلیلی نداشته باشد. این در حالی است که مقصود از 

انـد. از دیگـر سـو، موضـع منفعـل      هنسبت به چیزی است که عرف یا عقال، مستقالً معتبر دانست
شارع در امور توقیفی، پذیرفته نیست و ابراز رأی از سوی ایشان، ضروری است؛ از این رو، بـا  
وجود تأسیس شارع ـ اعم از قولی یا فعلی ـ در امور شرعی محـض، تقریـر معصـوم در برابـر       

» متشـرّعه ۀسـیر «بازگشت افعال متشرّعان، لغو و به دور از شأن شارعیّت است. طبق این گفته،
شود.محال می» سنّت تقریری«به 

» سنّت تقریری«به » متشرّعهۀسیر«تنھا یک فرض در مسأله باقی است و آن امکان بازگشت 
سُـنن، از جانـب فـردی    ۀاست؛ زیرا ممکـن اسـت عملـی در زمـر    ٧در مباحث مربوط به سُنَن

گاه امـام آن را  متشرّعه استمرار یافته و آنرایج، در میانۀگذاری شده و سپس در قالب سیرپایه

ا بـر تـرك آن، غیـر معاقَـب اسـت        . مقصود از سنَن در این7 جا همان اعمال مستحب و نوافلی است که فرد بر انجامش، مستحقّ ثـواب و امـ
).1/76(انصاري، الحدود األنیقۀ، 
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تقریر نموده است.

مسـائل  ۀاز دیگر سو، احکام مستفاد از بناھای عقالیی، به عنوان احکامی عقالیـی، در زمـر  
است؛ زیـرا  » سنّت تقریری«کاشف از » عقالئیّهۀسیر«گیرند که در این صورت، امضایی قرار می

انـد. از ایـن   ون آن چیزی است که عقال مستقالً معتبر یافتـه حاکی از تأیید شارع نسبت به مضم
رو، سکوت معصوم در برابر فعل و یا ترک فعلی که در منظر او انجام گیرد ـ در صـورتی کـه     

مندی او خواھد بود. ایـن  مانعی از ابراز رأی نباشد و ردعی نیز ثابت نباشد ـ کاشف از رضایت 
کـه معصـوم   ای معیّن صورت پذیرد و یا آندر واقعهتواند در برابر فعلی شخصی وسکوت می

آمیز خویش را نشانی بر رضایت قرار دھد. قسم اخیر، با در برابر سلوکی جمعی، سکوت تقریر
).١١٥-٢/١١٦، شود(صدر، دروسشناخته می» عقالۀسیر«عنوان 

ھـدایت  » یسـنّت تقریـر  «و » سیرۀ عقال«با ۀتحقیق فوق ما را به وجود سه تفاوت در رابط
کند:می

سـنّت  «از جنس عملی شایع است و این در حالی است کـه در  » سیره«. به لحاظ شکلی، ١
چه در ای معیّن با عملی فردی روبه رو ھستیم؛ اگرـ به مفھوم خاص آن ـ ما در واقعه » تقریری

ھر دو، سکوت معصوم دالّ بر رضای اوست.
گیرد؛ به این معنا کـه حضـور   عصوم انجام میفعلی جزئی، در منظر م» سنّت تقریری«. در ٢

اھمیّـت  » سـیرۀ عقـال  «چـه در  امام در محل وقوع فعل، شرط است و این در حالی است که آن
یافته، ممارست بر عمل، در زمان حیات امام است؛ ھرچنـد امـام مسـتقیماً شـاھد بـر آن نبـوده       

گیری امام را در عصـر  اش، موضعبه دلیل طبیعت گسترده» ئیّهسیرۀ عقال«باشد. به دیگر سخن، 
است.» سیره«گیری سلبی، دلیل بر امضای مضمون طلبد و نبود موضعحضور می

توان در طریق احراز موضع موافق شارع دنبال کرد. با این توضیح کـه  . تفاوت دیگر را می٣
سکوت و عدم ردع شارع در برابر سلوک شخصی، باید با دلیل خاص اثبات گـردد؛ زیـرا چـه   
بسا شارع فرد را از رفتارش منع نموده باشد؛ لیکن به دلیل شخصی بودن فعـل، بـر تکـرار ردع    

باشیم. امّا در رابطه بـا سـلوک   اھتمام نداشته است و از این رو شاھد بازتاب آن در روایات نمی
نوعی عقال، صرف عدم وصول ردع، کاشف از عدم ردع خواھد بود؛ زیرا ردع از رفتار جمعـی  

ایـن روایـات بـه    ۀگردد و به حساب احتماالت، مخفی ماندن ھمایط گوناگون تکرار میدر شر
دور از ذھن است.   



101شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی66
»اجماع علما«با » سیرة متشرّعه«نسبت 

توافق یافته و به آن به عنوان سـندی  » سیرۀ متشرّعه«اکثر قریب به اتّفاق دانشیان بر حجیّت 
وجود، برخی فایدة آن را در میدان تأیید و ترجیح ـ اند. با این از اسناد کشف شریعت نظر کرده

). صاحبان این اندیشـه  ٢١٦، یاظماند(کدر مقام اختالف آراء و تعارض اخبار ـ منحصر دانسته 
، تأیید حکم عقل ـ در صـورت موافقـت ـ و یـا تأییـد حکـم         »سیره«برآنند که تنھا صالحیّت 

با حکـم عقـل ـ اسـت(ھمان). محـور       شرعی ثابت شده به نصّ شرعی ـ در صورت مخالفت 
ای، نسبت به اجماع علما است. وجـود چنـین اندیشـه   » سیره«اظھار نظر در این گفته، کاشفیّت 

را در عالم دلیلیّـت،  » اجماع مصطلح«و » سیرۀ متشرّعه«ای بدست داد تا نویسندگان نسبت بھانه
مورد بررسی قرار دھند.

حول یکی از دو محور ذیل شکل خواھد گرفت:،»سیره«فوق، حجیّت ۀبر بنیان اندیش
، کشف از اجمـاع علماسـت؛ اجمـاعی کـه خـود کاشـف از قـول        »سیره«. مبنای حجیّت ١

است.» حجّت«
).٦٩١، یراق، کشف از رأی معصوم است (ن»سیره«. مبنای حجیّت ٢

مـا را » سـیره «لیکن پیرامون محور نخست گفته شده: تحصیل وفاق علمـا، ضـمن تحقّـق    
خواھد نمود (ھمان).» سیره«نیاز از حجیّت بی

کاشفه است؛ زیـرا علمـا   ۀبه ھمراه سکوت علما نیز مانع از انعقاد سیر» سیره«فرض تحقّق 
رایج و کاشف از حکم شرعی، ۀدر مقام تبلیغ دین، بایستی نقش تبلیغی خویش را در برابر سیر

اسـت. اساسـاً   » سـیره «ن نسبت به مضمون ایفا نمایند و چون سکوت ورزند، نشان از تحفّظ آنا
شرعی بخشید؟! وجـود  ۀای صبغتوان به چنین سیرهبا وجود سکوت و تحفّظ علما، چگونه می

٨رایج نیز به طریق اولی، قادح حجیّت آن است.ۀمخالفت علما با سیر

، کـه وجھـی از اعتبـار را قائـل شـد. توضـیح آن     » سیره«توان برای طبق مبنای دوم نیز نمی
معاصرت و احراز موافقت معصوم یافتـه اسـت و ایـن    ۀتمامی اعتبار خویش را در ناحی» سیره«

شود و نه مضبوط است و اگـر ھـم بـه    مردم) نه نقل میۀدر حالی است که عمل غیر فقھا (عامّ
ندرت ضبط شده، مربوط به اھل یک زمان و یک دوران است. به دیگر سـخن، چگونـه اثبـات    

مردم ـ به مقداری که از عمل حجّت کشف نماید ـ بـدون واسـطه     ۀسوی عامّاز» سیره«تحقّق 

را قیام غالب مردم در بنا نهادن بر آن دانسته است؛ هرچند تعـدادي از  » سیره«ین میان یکی از اصولیان معاصر، مالك تحقّق و حجیت . در ا8
).5/328علما با آن مخالفت ورزند (ر. ك: خرازي، 
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پذیر است؟! پر واضح است که تنھا توسط فتاوای علماسـت کـه   شدن اقوال و افعال علما، امکان

کـاری بـس دشـوار    » سـیره «توان شرط معاصرت را کسب نمود و بدون آن، اطّالع یافتن بر می
نخواھد بود (ھمان).» سیره«آنان، دیگر ما را حاجتی به که با وجود آرای است؛ حال آن

)١بـر دو مبنـا اسـتوار اسـت:     » سـیرۀ متشـرّعه  «تقریر دیگر بحث آن است که گفته شـود:  
نکنـد. لـیکن   » سـیره «نیـاز از  اتفاق قولی و عملی فقھا، ما را بـی )٢اختالف علما دانسته نشود. 

وجـود مخـالفی از نـصّ و فتـوا،     ۀیرا یا به واسطبا دو شرط مذکور، نادر است؛ ز» سیره«تحقّق 
نیـاز از  تحقّق اجماع در مسـأله، بـی  ۀکه به واسطشود و یا آندچار معارض می» سیره«کاشفیّت 
بدون وجود مخالفی از نصّ و فتوا و یا بـدون  » سیره«خواھیم شد؛ فرض تحقّق » سیره«دلیلیّت 

شد، موردی به غایت نادر اسـت. از ایـن رو در   فرض تحقّق اجماع در کنار آن نیز اگر محال نبا
).٢١٦،یاظماند (کرا بنفسه به عنوان یکی از ادلّه محسوب نکرده» سیره«کتب اصولی 

سازد که این اظھارات، نه تنھا نقضـی  دقّت در بیان فوق و تأمّل در مباحث دیگر، روشن می
آن است.  نیست، بلکه تأکیدی بر» سیرۀ متشرّعه«پاسخ بر حجیّت بی

، مقتضـی  »سیرۀ متشـرّعه «که، اشتراط معاصرت و موضع مالئم شارع در حجیّت توضیح آن
سنجی، اجماعات عصر حضور در کانون توجّه قرار گیرد. اجماعـات  آن است که در مقام نسبت

عصر حضور نیز ذیل اجماعات حسّی و یا در نھایـت امـر، ضـمن اجماعـات تقریـری تحلیـل       
ترین سرنوشت را در میـان  رسد که اجماعات حسّی، معمّاگونهیان، به نظر میشود. در این ممی

اجماعات امامیّه یافته است و ھیچ گونه تصویر واضحی از ارتکازات سیّد مرتضی(علم الھـدى،  
) قابل تصّور نیست؛ زیرا وجود رأیی متمایز از سوی فـردی مجھـول النسـب کـه     ١٥٦ـ ٢/١٥٤

) فاقـد معنـای   ٣٥٠، یمقرزاییصف مجمعان داشته باشـد(م نشان از دخول حسّی امام در 
محصّل است. از این رو، تحصیل اجماعات عصر حضور، ممتنع است؛ گرچـه امکـان تحصـیل    

مطرح است ـ وجود » سیرۀ متشرّعه«گونه که در رویکردی مجموعی و برآیندی از آن دوره ـ آن
دارد.

نکته توجّه نمود که گرچه حال غیبت با اسـتظھار  در مورد اجماعات تقریری نیز باید به این
) و در نتیجه، طـرح اجماعـات تقریـری    ١/٢٣٥، امضا از سکوت ناسازگار است (صدر، دروس

سـنّت  «یابد؛ لیکن دانشیان، این نوع از اجماع را بر اساس شروط صرفاً در عصر حضور معنا می
حاجتی به توسّل به اجماع نخواھد بود.) و از این رو،٣/١١٥اند (مظفر، تحلیل نموده» تقریری
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ای گذاری شده است؛ بـه گونـه  ، در فضا و رویکردی عمومی، پایه»سیره«از دیگر سو، نھاد 

تواند لعـاب  ایمانی عصر حضور، میۀجامعۀکه صرف تحقّق و استمرار رفتاری خارجی در بدن
ای رأی حجّت، بدان صـبغه کشف ازۀھای رایج بزداید و به واسطعرفۀعرفی بودن را از چھر

از تشریع و تأسیس ببخشد.
بنابراین، روشن است که عنصر اتّفاق در اجماع، مأخوذ است و این در حالی است که ایـن  

کـافی اسـت(حکیم،   » سـیره «وجود ندارد؛ بلکه سلوکی اکثری، جھت انعقـاد  » سیره«عنصر، در 
ھـای  کـه، محـدودیّت  حاصل آن٩ن باشد.)؛ گرچه استثنائاتی ھم در میا٤٠٦متن/، األصول العامة

نھاده شده در طریق استناد به اجماع، پیدایش قطع به قول معصوم را کمیاب و راه را بر متصدّی 
بود، بسـیاری از اھـل   سازد و اگر رأی مشھور اکابر امامیّه بر اعتبار اجماع نمیاستنباط، تنگ می

مـبھم اجماعـات،   ۀیدن خط بطـالن بـر چھـر   نھادند و با کشنظر، عصای احتیاط را بر زمین می
» سیرۀ متشرّعه«گذاشتند. این در حالی است که استنباط کنار میۀرازآلود آن را در صحنۀپروند

رسد و این گشـایش و انعطـاف موجـب    ظھور میۀبه صرف وجود گرایشی مجموعی، به منصّ
ھـای اجمـاع، بـه ردیـابی و     ھا و دشواریگردد که متصدّی استنباط، با فراغت از محدودیّتمی

، قابلیّـت اسـتناد   »سـیره «تحصیل رویکرد جمعی تا عصر حضور بپردازد و این چنین است کـه  
خواھد یافت.  » اجماع«تری نسبت به بیش

گیریم:میای از اندیشمندان پیمختار را با ذکر سخن پارهۀتثبیت نظریّ
میانی اجماع و دلیل شرعی است. وی در ۀغالباً حلق» سیرۀ متشرّعه«در نگرش شھید صدر، 

باشـد، بـه ظـنّ    توافق فقھا بر حکمی که مستند به نصوص موجود نمی«دارد: این باره اظھار می
خـود،  ۀمتآخم به یقین، کاشف از توافق عملی و ذھنی متشرّعان عصر تشریع است و این به نوب

ھا، کاشف از روایتی غیر مکتـوب  کاشف از دلیل شرعی خواھد بود و به عبارت دیگر، توافق فق
است و این روایت غیر مکتوب، ھمـان راه و رسـم زنـدگی عملـی و ذھنـی عمـوم متشـرّعان        

).١/٢٤٧، (صدر، دروس» باشدمی
» اجمـاع «شود، در نگرش شھید صدر ـ برخالف نظر نراقـی و تسـتری ـ ایـن       مشاھده می
» اجمـاع «قبـل از  » سیره«اظ رتبی، مقام شود؛ از این رو به لحتحلیل می» سیره«ۀاست که بر پای

ما را غنیّ از تحصیل اجماع خواھد نمود.» سیره«خواھد بود و وجود 

ـ از جانب اکابر اصحاب نیز اگرچه هم» ثبوت ردع«. البته نزد دانشیان متقدم، 9 ا ردع معصـومان نباشـد؛ لـیکن اطمینـان بـه      ردیف و مترادف ب
که حجیت هر حجتی تا به علم ختم نگردد، تمام نخواهد را با مشکلی به غایت بنیادین مواجه خواهد نمود؛ حال آن» سیرة متشرّعه«مشروعیت 

).160، رهزهنبود (ر.. ك: اب



69آنیروابط مفهومۀو شبکتیحجطی، شرا»متشرّعهرةیس«در یوهشپژ1394تابستان
از دلیل شرعی معتبـر اسـت و   ۀتر، بر اساس دکترین شیعه، اجماع، نشئت یافتبه بیان روشن

کـه  و آنگردد. گـ میانی اجماع و این دلیل شرعی واقع میۀکاشفیّت خود، حلقۀبه واسط» سیره«
خود نیز مولود دلیل شـرعی اسـت. در نتیجـه، سـخن نراقـی و      » سیره«و » سیره«اجماع، مولود 

ـ در طریق کشف از رأی معصوم ـ فاقـد معنـای     » اجماع«به » سیره«تستری در باب نیازمندی 
نخواھد بود.» اجماع«دیگر حاجتی به تحصیل » سیره«محصّل است؛ زیرا با تحقّق 

بـه کـار   ١٠ا در مقام ردّ اعتراض محقّـق اصـفھانی بـر کاشـفیّت اجمـاع     برخی ھمین نکته ر
گـاه  کسی ادّعا نکرده است که مستند مجمعان به ناچار باید نصّی روایی باشـد تـا آن  «اند: گرفته

ھای متشرّعی باشـد کـه   تواند ارتکازات و سیرهچنین اشکالی حاصل گردد؛ بلکه مستند آنان می
بین اجماع و دلیـل  ۀواسطۀحلق» سیرۀ متشرّعه«روایت است. بنابراین، به لحاظ اعتبار، اقوی از 

ـ  ). وی اذعان می٢/٢٥٤(حیدرى، » شرعی خواھد بود اسـتنادی در  ۀدارد که دأب فقھا، ذکـر ادلّ
فتواست و اگر اجماع مدرکی نباشد و دلیل مجمعان بر ما مخفی بماند، این خود، کاشف قطعی 

است (ھمان).» سیرۀ متشرّعه«و » ارتکاز«از استناد آنان به 
بر اجمـاع مصـطلح، بـه لحـاظ حجیّـت      » سیرۀ متشرّعه«این تعابیر، برتری ۀبرآیند کلّی ھم

تـوان از سـاز و کـار    در بین مستندات، به راحتی می» سیرۀ متشرّعه«است و از این رو، با طرح 
رازآلود اجماع، دست شست.

»ارتکاز متشرّعه«با » سیرة متشرّعه«نسبت 
نیـز  » ارتکـاز متشـرّعه  «فقھا در برخی از مواضع و آن ھم در قالب استنادات خرد فقھی بـه  

اند. مقصـود از ایـن اصـطالح ظـاھراً     استنباط قرار دادهۀادلّۀتوجّه داشته و اجماالً آن را در زمر
تـوان بیـان داشـت    ادراک و شعور ناخودآگاه متشرّعه، نسبت به نوع حکم است که اجمـاالً مـی  

لّت پیدایش آن پایبندی متشرّعه به کیش و مذھب خود بـوده است(حسـینی، الـدلیل الفقھـی،     ع
٢٠.(

ھـای متشـرّعی   توان بیان داشت، حکمی که در اثر تکرار مستمرّ سیرهبنا بر تعریف فوق می
نامند که به شرط معاصـرت و  » ارتکاز متشرّعه«مشروع، در ذھن ثبوت و استقرار یافته باشد را 

سـیرۀ  «تـر از  ) داللتـی بسـی قـوی   ٢/٣٩٢، وت ردع قطعی (انصاری، الموسوعة الفقھیـة عدم ثب

داند؛ زیـرا اوال: مبـانی فقهـا در اعتبـار     سندي و داللی مخدوش میمنحصر و آن را نیز به جهت» سنّت حاکی«. وي مدرك مجمعان را در 10
-2/177بخشی به اخبار آحاد متفاوت است و ثانیاً: از جهت داللت نیز استظهار فقهاي متقدم بر فقهاي متأخّر حجت نخواهد بود (اصفهانی، 

178.(
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ۀبـر پایـ  » ارتکـازات متشـرّعه  «ای، خود در گرو تحلیل دارد. لیکن، اثبات چنین نتیجه» متشرّعه

در عالم تعیّن و وجود است؛ به دیگر سخن، تنھـا آن دسـته از ارتکـازاتی    » ھای متشرّعیسیره«
تـوان  چنین است که مـی ھای رایج و مشروع متشرّعه باشند؛ ایند که معلول سیرهیابنحجیّت می

ای مشروع نمود خارجی یافته و به تدریج در طول زمان، اسـتمرار  بیان داشت، در بدو امر، سیره
حجیّـت  ۀمنجر به فھم عمیق متشرّعه نسبت به نوع حکم گردیده است که به لحاظ رتبـ » سیره«

برتری دارد. »سیرۀ متشرّعه«بر 
ھای متشرّعی با نسبت ارتکازات و سیرهۀھا در رابطمختار را با بررسی اندیشهۀتثبیت نظری

گیریم.میدر عالم تعیّن و وجود پی
دانـد. بـه   را از نوع تالزم عرفی علّی ـ معلولی می » سیره«با » ارتکاز«ۀحسینی شیرازی رابط

).١/٢٣٧ر ارتکازی، علّت سیره است (بیان االصول، ارتکاز و ھۀای، نتیجدیگر سخن، ھر سیره
و » ارتکـاز «میـان  » عمـوم و خصـوص مـن وجـه    «ای از نوع لیکن با تأمّل در مسأله، رابطه

ی تحقّق یابد، امّا به علّت وجود مـوانعی چـون   یابد؛ زیرا ممکن است ارتکازتصویر می» سیره«
ناشـی از وجـود مصـالحی    » سـیره «ر، تکوّن ای بر طبق آن شکل نگیرد. از طرف دیگتقیّه، سیره

١١ارتکازی قبلی تحلیل گردد.ۀکه بر پایآنخاصّ در مسأله نیز محتمل است؛ بی

البته کالم آقای شیرازی نیز با تقریر ذیل قابل توجیه است:
. ١یابـد:  ، حول دو محور سامان مـی »ارتکاز«و » سیره«علّی ـ معلولی  ۀاستدالل وی در رابط

. تحلیل تالزم علّی و معلولی در مقام حجیّت.٢انتفای حجیّت در صورت وجود مانع اعتقاد به
ای، حجیّت حجّـت را  توضیح مطلب آن که، به باور وی، وجود موانع خارجی در ھر مسأله

دھد. بنابراین، در ظرف تقیّه، مانع (تقّیه) با اصـابت بـه حجّـت، آن را    تحت شعاع خود قرار می
زد. حال در محلّ بحث نیز اصابت مانع خـارجی چـون تقیّـه بـه ارتکـازات      سافاقد حجیّت می

رایج خواھد شد و در نتیجه این دسـته از  ۀذھنی، منجر به عدم نمود خارجی آنان در قالب سیر
اند.ارتکازات فاقد حجیّت

را بایستی در مقام حجیّت دنبـال نمـود. بـر    » ارتکاز«و » سیره«چنین به باور وی، نسبت ھم
ای علّـی ـ معلـولی تصـویر      ، رابطـه »سیره«و » ارتکاز«ن بنیان است که در مقام دلیلیّت، میان ای

یابد؛ زیرا بنا بر تحلیل پیشین ـ مبنی بر انتفای حجیّت در صورت وجود مانع ـ تنھا آن دسته  می

دهد؛ یعنی ممکن را در معرض انکار قرار می» ارتکاز«ت منحصرة تنها علی» عموم و خصوص من وجه«. تصویر رابطۀ فوق در قالب نسبت 11
» سـیره «مقتضـی وجـود   » ارتکاز«یابد. بر مبناي رابطۀ فوق، اگرچه چون وجود قوة تشریعی، جریان اي ناشی از عاملی غیر ارتکاز است سیره

گردد.ممتنع می» سیره«حقّق است و لیکن گاه به علّت عدم تحقّق موضوع و یا وجود مانعی از قبیل تقیه، ت
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ۀاند و درنتیجـه در قالـب سـیر   از ارتکازاتی حجّت خواھند بود که با مانع خارجی مواجه نشده

سـازد؛ در  اند. بر این بنیان، علم به حجّت، موانع محتمل را منتفـی مـی  رایج، نمودی عینی یافته
توان بیان داشت، ھر ارتکازی، کلیّه میۀموجبۀاین صورت است که با قاطعیت و در قالب قضیّ

خواھد بود.» سیره«علّت 
مـل مؤلّـف مـذکور   چه گذشت، صرفاً تحلیل ذھنی نویسندگان از عبارت بـه غایـت مج  آن

سازد.  است که ما را به مناقشات وارد بر کالم وی واقف می
که، دو چیزی که مصنّف بر آن باور یافته، محـلّ بحـث و کـالم، و اثبـات آن بـر      نخست آن

مدّعی است.ۀعھد
» ارتکـاز «که، بر فرض تمام بودن این دو باور و بنا بر تحلیل وی، صرفاً اثبات علیّت دوم آن

» ارتکـاز «ۀای نتیجـ ھای رایج ممکن است و امّا اثبات این موضوع که ھـر سـیره  ه سیرهنسبت ب
بـدون  » سـیره «طلبد؛ زیـرا فـرض حصـول    کلیّه)، دلیلی مستقل میۀموجبۀاست (در قالب قضیّ

نیز محتمل است که وی متعرّض آن نشده است. بنابراین، باز ھم تـالزم عرفـی   » ارتکاز«تحقّق 
میان آنـان  » عموم و خصوص مطلق«ۀشود؛ بلکه نھایت امر تصویر رابطات نمیمیان دو نھاد اثب

توانـد  مـی » سـیره «گردد؛ لیکن واقع می» سیره«است؛ یعنی در مقام حجیّت، ھر ارتکازی، علّت 
که بدون تحقّق آن شکل گیرد.داشته باشد و یا آن» ارتکاز«ریشه در 

دارد: مراد از ارتکاز به عنـوان دلیـل،   بیان میرا چنین» سیره«و » ارتکاز«دیگری نیز نسبت 
فکـری  ۀعملی بر طبق آن موجود باشـد و ارتکـاز در حقیقـت پشـتوان    ۀارتکازی است که سیر

ۀبـر پایـ  » سـیره «). طبق ایـن گفتـه نیـز    ٢/٣٩١به شمار آید(انصاری، الموسوعة الفقھیة، » سیره«
گردد.تحلیل می» ارتکاز«

بـر فعـل و یـا    » سـیره «افزون بر انعقاد فراوان «افزاید: میالعامةدر مقابل، حکیم در االصول 
گیرد و به عنوان ترک عمل، یک نوع فھم عمیق نسبت به نوع حکم، در اذھان متشرّعه شکل می

). مشـاھده  ١٩٤مـتن/ ، األصول العامـة »( یابدارتکاز متشرّعی ـ مشروط به شرایطی ـ حجیّت می  
تقدّم وجودی دارد.» ارتکاز«ر ب» سیره«شود، طبق این گفته، می

» ارتکـاز «و » سـیره «ۀھای فوق در باب رابطیک از گفتهبه اعتقاد نویسندگان این مقاله، ھیچ
باشد؛ بلکه نظر صحیح، ساختاری آمیخته از این دو، آن ھم در مقام تفکیک دو قسم از تمام نمی

ریّـت بناھـا و ارتکـازات عقالیـی     یی و متشرّعی است. بنابراین، ابتدا بحث را با محوسیرۀ عقال
کنیم.دنبال می
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تمـام  » ارتکـاز عقالیـی  «و » سیرۀ عقال«ۀدر رابط» عموم و خصوص مطلق«سخن از نسبت 

از فطرت و غریزه، تحقّـق یابـد؛   ۀکه، گاه محتمل است ارتکازی عقالیی منشأ یافتاست؛ چه آن
ای رایج، نمود رج، در قالب سیرهلیکن به جھت وجود مانع و یا عدم تحقّق موضوع در عالم خا

با ثبوت کریّت به طریق قول ذوالیـد چنـین اسـتدالل شـده اسـت:      ۀخارجی نیابد. مثالً در رابط
ارتکـازی،  ۀعملی در این مقام اگرچه به علّت ندرت ابتال، غیر ثابت اسـت؛ لـیکن سـیر   ۀسیر«

ذوالید در کریّت و نجاسـت  که نزد متشرّعه تردیدی بر جواز اعتماد به خبرمحقّق است؛ چه آن
، میکح»(ھای عملی حجّت استچون سیرهارتکازی نیز ھمۀو غیر آن دو وجود ندارد و سیر

).١/٢١٥، مستمسك
بـه میـان آمـده    » ارتکـاز متشـرّعه  «باید توجّه داشت که گرچه در مثال فقھی فوق، سخن از 

یی لحاظ شده اسـت؛ زیـرا اعتمـاد بـر     است، لیکن گویا عنوان متشرّعه با توجّه به حیثیّتی عقال
ای کـامالً شـرعی از قبیـل کریّـت و     خبر ذوالید از مواضع عقالیی است؛ خواه مـورد آن مسـأله  

).١/٢٣٣، یل؛ آم٣/١٥٧نجاست باشد و یا مسائل عقالیی محض از قبیل ملکیّت (خویی، 
د نمود که منشأ تحقّق توان از ارتکازاتی عقالیی ناشی از فطرت و غریزه یادر دیگر سو، می

اند. نظیر ارتکاز عقال بر حجیّت خبر ثقه که عقال معیشت خـویش را بـر   واقع شده» سیرۀ عقال«
).٢/٣٩١اند(انصاری، الموسوعة الفقھیة، این اصل مرتکز مبتنی ساخته

ارتکـازات قبلـی   ۀھای عقالیی اشاره کرد که بـر پایـ  توان به آن دسته از طریقهدر مقابل می
انـد. در واقـع آن دسـته از    گردند؛ بلکه خود رفتـه رفتـه منشـأ تحقّـق ارتکـاز شـده      یل نمیتحل

ھای عقلـی و تمـایالت فطـری اسـت، موجـب خیزشـی       ھای پیامبران که بازتاب رھیافتآموزه
گردد کـه بـا اسـتمرارش رفتـه رفتـه بـه       دار در جوامع بشری میای ریشهعقالنی و تحقّق سیره
).١٠٦، شود (فخلعی، پژوھشی در چیستی سیره عقالل میارتکازی عقالیی مبدّ

ای عقالیی به ناچار باید به ارتکاز عقالیی مبـدّل گـردد؛ چـه    که ھر سیرهقابل توجّه آنۀنکت
فراھم است و سـخن از  » ارتکاز«، موجبات تحقّق »سیره«که با استمرار و تکرار عمل حاصل آن

نیـز ناشـی از عـدم درک    ١٢کازات عقالیی نگرددحصول عاداتی مقطعی که منجر به حصول ارت
است.» سیره«الزم نسبت به ماھیّت 

ها به واقع ریشه در ارادة سیاسی حاکم داشته که نتوانسته است عقول خردمندان را با خود همراه سازد و سپس به عنوان . این دسته از سیره12
اي فراگیر با استمرار خویش موجبات ارتکاز اذهان را فراهم آورد.سیره
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و اگر فرض شـود  ١٣اخذ شده است» سیره«به دیگر بیان، عنصر تکرار و استمرار در ماھیّت 

ای از زمان روشی را به زور پیاده نماید، از میان رفتن آن دیـری نخواھـد   حاکمی جابر در برھه
در آن صدق نخواھد کرد.» سیره«) و از این رو، عنوان ٢٣، ن و مکانپایید (فیض، نقش زما

و » سـیره «میـان دو نھـاد   » عموم و خصوص مطلـق «برآیند کلّی تحقیق فوق، تصویر نسبت 
در قالب مجموع قضایای منطقی ذیل است:» ارتکاز«

جزئیّه)ۀانجامند. (موجبمی» سیره«بعضی از ارتکازات فطری و عقالیی، به حصول 
جزئیّه)ۀنخواھند شد. (موجب» سیره«برخی از ارتکازات فطری و عقالیی، منشأ تحقّق 

کلیّه)ۀمستمرّ عقالیی، منجر به حصول ارتکازی عقالیی خواھد شد. (موجبۀھر سیر
ھا و ارتکـازات متشـرّعی   اکنون بحث را با محوریّت سیرهپس از فراغت از مطلب فوق، ھم

سازیم:خویش را بر چند نکته مبتنی میمختارۀگیریم و نظریمیپی
که، تعیین نوع حکم به طریق ارتکازات متشرّعی نشان از آن دارد کـه مقصـود از   نخست آن

، »ارتکـاز «و » سـیره «شریعت در ابحاث مرتبط با کشف و استنباط حکم شرعی بـه طریـق   ۀواژ
رفتارھای مجاز و ۀربارھایی دو انحصار آن در احکام شرعی (آموزه» شریعت بالمعنی االخص«

ھای اعتباری وضعی) است.غیر مجاز، راجح و مرجوح و گزاره
بنابراین در مباحث مرتبط با ارتکازات متشرّعی، تشرّع متشرّعه ناظر بـر احکـام تکلیفـی و    

که معارف اعتقادی یا اخالقی را نیز دربرگیرد. طبق این گفته، مقصـود از  وضعی است؛ بدون آن
در لسان فقھا صرفاً شعور و ادراک ذھنی آنـان نسـبت بـه نـوع حکـم اعمـال       » عهارتکاز متشرّ«

).٧٦٠ـ١/٧٦١عبادی (فروع) خواھد بود (تھانوی، 
ھای محض شرعی ـ در مسائل مربوط به فروع  یافتچه مسلّم است نیل به رهکه، آندوم آن

ز مراجـع موثّـق دینـی    ھای اوصیای الھی و نیـ ـ نه به طریق فطرت و عقل؛ بلکه به طریق آموزه
ھـایی از سـنّت قـولی و فعلـی     که متشرّعه در عصر حضور، بر مبنای آموزهممکن است؛ گو آن

اسـتمرار  ۀاند و رفته رفتـه در نتیجـ  معصومان بر حکمی از احکام شرعی التزام و ممارست یافته
.عمل، نوع حکم، مرتکز ذھن آنان شده است؛ گرچه ھم اکنون منبع آن نامعلوم باشد

در امـور شـرعی محـض، فـرض تحلیـل      » ارتکازات متشرّعی«و » سیره«که، جریان سوم آن
تابد.فطرت و غریزه را بر نمیۀبر پای» ارتکازات متشرّعی«

).192-3/193داند (ر. ك: نائینی، ر و استمرار عمل عقال ـ بما هم عقال ـ می. نائینی طریقه و بناي عقال را تکرا13
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چـه  ھا و فروع دینی از سوی معصومان نسبت به آنرسد، بیان آموزهکه، به نظر میچھارم آن

کـم در  و بوده و اساساً بنای این بزرگان ـ دستفاقد موضوع و زمینه برای تحقّق است، کاری لغ
ھای عملی ـ بر گزارش از آینده نبـوده اسـت. از ایـن رو، فـرض تحقّـق       احکام و دستورالعمل

ارتکازی متشرّعی ناشی از تعالیم پیغمبرانه و نیز مصاحبت متشرّعه با نزدیکـان آن حضـرت در   
رسد. ظر نمیتحقّق بوده است، وجیه به نۀموضوعاتی که فاقد زمین

در قالـب  » ارتکـاز «و » سـیره «ای علّـی ـ معلـولی میـان      حاصل نکات فوق، تصویر رابطـه 
ای کـه ممارسـت   یابـد؛ بـه گونـه   سـامان مـی  » سـیره «ای موجبه و کلیّه است که از جانب قضیّه

لّت ، ع»سیره«ھای دینی ائمّه و به تبع آن، حصول متشرّعه بر اِعمال سلوکی معیّن بر مبنای آموزه
دھـیم. وی  گردد. مؤیّد این سخن را کالمی از مرحوم حکـیم قـرار مـی   واقع می» ارتکاز«تحقّق 

تـر از ثبـت و   گیری ارتکاز در افکار عمومی به بـیش شناختی، شکلبه لحاظ روان«دارد: بیان می
بـه آن  که فتوا در نفوس عـامالن درج فتوا ـ مثالً بر حرمت ـ در دو یا سه نسل، نیاز ندارد تا آن  

» سـیره «در ماھیّـت  » اسـتمرار «) و امّا اخذ عنصر ١٩٤متن/، (حکیم، األصول العامة» ارتکاز شود
دارد.ھای مقطعی منتفی میبرخی عرفۀرا از ناحی» ارتکاز«نیز فرض عدم حصول 

گیرينتیجه
سیرۀ «و » ئیّهسیرۀ عقال«ـ » سیره«ھای مطرح در باب حجیّت دو قسم از دلیل انگارهۀمقایس

ھا؛ یعنی موضع موافق شارع ـ که حـداقل آن عـدم    ـ ما را به محوری مشترک در گفته» متشرّعه
ھا، به صراحت یا به ظھور مورد این گفتهۀچه در ھمسازد؛ زیرا آنثبوت ردع است ـ واقف می 

تأکید قرار گرفته، سخن از فعل و تقریر معصوم است که معنایی جز اشتراط ضمنی امضا ندارد؛
شود؛ به این معنا ھایی ظاھر میداللت ھر یک بر موضع موافق شارع، تفاوتۀکه در شیوجز آن

» سـیره «ھای متشرّعی، به صرف احراز معاصرت، شرط موافقت شـارع بـا مضـمون    که در سیره
رایج است و » سیره«فراھم است؛ زیرا حیثیّت تشرّع، مقتضی نفی ھرگونه ردع احتمالی و اعتبار 

لـزوم  «ۀگانـ ھـای عقالیـی، طـرق سـه    مورد چگونگی احراز موضع موافق شارع در سیرهامّا در
مطـرح اسـت. از ایـن رو، متصـدّی     » کفایت عدم ثبـوت ردع «و » لزوم اثبات عدم ردع«، »امضا

، تفسیری روشن بخشد. در این میان، »سنّت«در چھارچوب » سیره«استنباط کوشیده است تا به 
و یـا  » سـنّت قـولی  «در امور توقیفی محض، بازگشت آن بـه  » ۀ متشرّعهسیر«با توجّه به جریان 
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، حدس قطعی بـر وجـود خبـری    »سیرۀ متشرّعه«شود؛ یعنی از وجود منحصر می» سنّت فعلی«

شود که در گذر زمان ضایع گردیده است. بنابراین اعتبـار،  زده میحاکی از قول و فعل معصوم
میان اجماع علما و کشف حجّت شرعی، نقشـی  ۀواسطۀلقتواند به عنوان حمی» سیرۀ متشرّعه«

کاشفه، فتوای خویش را به طـور  ۀاساسی ایفا نماید. به این صورت که فقیه با تحقّق یافتن سیر
دیگر نیازی به » سیره«یابد. فراتر از این، با تحقّق غیر مباشر بر قول و یا فعل معصوم، مستند می

اع مصطلح نخواھد بود؛ زیرا از یک سو، فقھا نیز بـه عنـوان   فقھا و اجمۀپارچتحصیل آرای یک
ایمانی در این سلوک حداکثری داخلند و از دیگر سـو، شـیوع و نفـوذ غـالبی     ۀبخشی از جامع

بـا اسـتمرار   » سیرۀ متشـرّعه «در کشف از قول و رأی حجّت، کافی است. افزون بر این، » سیره«
فھمی عمیق نسبت به نوع حکم در اذھان متشـرّعه  ایمانی، منجر به حصول ۀجامعۀخود در بدن

سـیرۀ  «تـر از  چنین است که به شرط معاصرت و عـدم ردع قطعـی، داللتـی قـوی    گردد. اینمی
یابد. از این رو، با وجود ارتکازات متشرّعی عصر حضور، دیگر نیازی در میان ادلّه می» متشرّعه

ھیم بود.ھا و یا اجماعات دوران حضور نخوابه تحصیل سیره
بـا  » سـیرۀ متشـرّعه  «سـازی نسـبت   چه نوشـته شـد ضـمن شـفاف    که، آنفرجام سخن این

ـ  اسـتنباطی آشـنا   ۀتأسیسات مشابه، خواننده را با شرایط حجیّت و موقعیّت این نھاد در میان ادلّ
ای مسـتقل مـورد بررسـی قـرار     حجیّت این نھاد در مقالهۀسازد و امّا با عنایت پروردگار ادلّمی
واھد گرفت.خ
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.ق١٤٢١چاپ دوم، مؤسّسة انصاریان،قم:، م الصادقفقه اإلماواد، د جمح، مهینغم
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