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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 انواع سيره
پديد آمده است، ولي گاهي سيره، مربوط به زندگي و رفتارهاي عقاليي است  غيردينيگاهي سيره از يك فضاي 
الاقتضاست، سيره اگر از ذوق شرعي برخواسته باشد، ، يعني نسبت به دين غيردينيو جنبه عقالئي دارد نه جنبه 

-ها و رفتارهايي كه از ذوق شرعي و گرايشاند به سيرهها و نوع رفتارها را تقسيم كردهشود، سيرهسيره متشرع مي

برخواسته است  غيردينيهايي كه از ذوق و سيره شودهاي متشرعي برخواسته اين قسم در سيره متشرع داخل مي
اند و مبناي عقالئي هايي كه از ذوق عقالئي برخواستهشود جزو سيرهاست، اين هم مي غيردينيذاقش مذاق مثالً م

شود را شارع هم دارند كه نسبت به دين و عدم دين ال اقتضا هستند. سيره عقاليي كه با عدم ردع و امضاء، ديني مي
 قبول دارد.

كند، همان ان ربط دارد ولي با امضاي شارع بعد اخروي پيدا ميبه زندگي دنيايش عقالبماهم  عقالهاي بحث سيره
 آيد.دنبالش عقاب و ثواب مي كند و بهرا شارع شرعي مي رايج است عقالچيزي كه ميان 

 اقتضايي شرعي از سيره عقالايجاد اباحه ال
جواز  شود،ي استفاده ميريزي شده است و از آن در حكم شرعاي كه براي اين سيره در اصول پايهكبري و قاعده

شود كه جايز بوده ع) بوده است، معلوم مي( امامو منظر  مرئيكند، عقال رفتاري داشتند و اين رفتار در را اثبات مي
آورد كه با وجوب و كراهت و اباحه است، جوازش هم به معناي اعم است، يعني شارع جواز را به معناي اعم مي

و منظر شارع بوده و نهي  مرئيشود، منتهي چون به معناي اعم است، نتيجه تابع اخص است، رفتاري كه در جمع مي
شود، گاهي مصلحت وجود الاقتضايي شرعي درست مي و منع نكرده، معلوم است كه در آن بحثي ندارد و يك اباحه

الاقتضايي ايجاد شده است،  است، اباحهدارد در اينكه دو طرف مساوي است، گاهي نه چون مصلحتي نيست، الاقتض
 كند.الاقتضايي اثبات مي صورتبه هاي عقالئي با مقدماتي، اباحه به معناي عام،دليل عدم ردع در سيره

اند الاقتضايي در حكم فرق گذاشته اقتضايي و اباحه نيست، بين اباحه در آنيعني مقتضي براي وجوب يا حرمت 
 شود.ي ديگر ظاهر ميهاو ثمرات آن در قسمت
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 دو بحث در سيره مورد امضاي شارع
الحرمه شود، رفعديده است و منع نكرده است، معلوم ميرا مي عقالدو بحث وجود دارد، اول اينكه شارع كه سيره 

باح شود، شايد از ديد شارع استحباب دارد، شايد مباح است و مالحرمه، با استحباب جمع مياست، اما اينكه اين رفع
شود، منتهي چون كند و با كراهت جمع ميالحرمه ميهم شايد اقتضايي است و شايد هم الاقتضايي، سيره اوالً رفع

الاقتضايي است اگر اباحه بخواهد  هاي خاص نداريم، نتيجه تابع اخص مقدمات است. ثانياً اباحهدليل بر حكم
 خواهد و دليل وجود ندارد.اقتضايي شود، دليل مي

شود، وجهي براي شود، مصلحت آن است كه اين پاك است، گاهي گفته ميكنيد در طهارت گفته مي فرض
حرمت نجاستش نبوده است، فرق اباحه اقتضايي و الاقتضايي در عالم اثبات نيست، در عالم ثبوت است، يعني در 

اينكه شود در ، گاهي گفته ميكند، يعني مصلحت در اين طرف يا طرف ديگر پيدا نشدعالم ثبوت، گاهي فرقي نمي
اي وجود دارد، در نفس آزادي عمل و حكم به آزادي مصلحتي است در چيزهاي باشد، يك مصلحت اضافه آزاد

بحث  كُلُّ شَ�ٍَي مُطلَق حَتي يَرد فيه النَهييا  كُلُ ُشَ�َيٍ َلكَ حَالل حَتي تَعَلم اَنَّهُ حَرامشرعي مثالً در قاعده اباحه و در 
 مقتضي براي حليت يا اباحه وجود دارد يا اقتضايي در دو طرف آن نبوده است.كه شود مي

 منشأ حكم به اباحه توسط شارع
كند، گاهي اصالً مصلحت ها است، شارع وقتي حكم به اباحه ميچيزي كه منشأ آمدن اباحه است نبودن مصلحت

را  هاآنر مجموع مصلحتي در يك طرف بوده كه اي هم بوده، ولي داي نبوده است، گاهي مصلحت و مفسدهو مفسده
شود، يعني گاهي حكم به اباحه شارع از الشعاع قرار داده است، بحث عنوان ثانوي نيست، اباحه الاقتضايي ميتحت
اند، نه مالكي اين طرف و طرف ديگر است، گاهي از تزاحم مالكات است، مالكات در عالم ثبوت تزاحم داشتهبي

مقدم بوده است و اين،  هاآنبر  هااينكه عنوان ثانوي شود، نهايتًا مصلحتي در اين جهت بوده كه تزاحم ظاهري 
 اباحه اقتضايي است.

 بيان دو گونه تزاحم
دانيد، دروس توضيح داده است، اين است كه مي اوايلره) در همان صدر (نكته دقيق ديگري كه مرحوم شهيد 

در عالم اثبات، اين دو خيلي با  در احكامو يك تزاحم  الكات و عالم ثبوت، يك تزاحم در متزاحم دو گونه است
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آيد، آن در تزاحم كنند، عنوان ثانوي و تزاحماتي كه بحث اهم و مهم و تساوي و تعميم اهم و... ميهم فرق مي
گري هم داده آيد، شارع حكم داده كه غصب نكنيم، حكم دياحكام است، يعني در اينجا بحث مالكات به ميان نمي

نيست، اين تزاحم در عالم اثبات است و يك نوع تزاحم است كه  جمعقابلكه غريق را نجات دهيم، اين دو حكم 
، اِثمُهُما اَكبَرُ مِن نَفعِِهماكند و اصالً كاري به ما ندارد، شارع در خمر كه فرموده شارع در مرتبه مالكات اعمال مي

دانسته  ترمهمدش سنجيده است و مصالح و مفاسدي در آن بوده است، مفاسد را را به دست ما نداده است، خو حكم
است و مالك مفسده بر مالك مصلحت اهم بوده و بر اساس آن حكم حرمت داده است، تزاحم عالم اثباتي هم 

اقتضايي و كند بحث اباحه پذيرد و اهم و مهم ميداريم، بعد از اينكه حكم آمده و خود مكلف اين تزاحمات را مي
خواهد حكم را تعيين كند مصالح و مفاسدي وجود دارد، اباحه هم شود شارع در مقامي كه ميالاقتضايي پيدا مي

مستند به يك مصلحت و مفسده است، گاهي حكم شارع به اباحه در مرحله مالكات به خاطر اين بوده كه تزاحمي 
اي در جايي است كه در مرتبه مالكات مصلحتي بوده، مفسده نبوده است، طبعاً گفته آزاد است، يا اينكه حكم شارع

بوده بعد مصلحت در اباحه را آزاد گذاشتند، يعني مصلحت اهمي بوده است و به خاطر آن حكم به اباحه كرده است، 
 شود، اباحه الاقتضايي حكم آزادي است كه ناشي از عدم تزاحم مالكات است.اباحه اقتضايي مي اين

اي در آن نيست، اگر ارها در زندگي دنيا وجود دارد كه از نظر عقاليي هيچ مصلحت و مفسدهبعضي از رفت
 تواند آن را از پا دربياورد.تشخيص بدهيم اباحه شارع، اقتضايي است، آن وقت احكام وجوب و الزام به سادگي نمي

مصلحت حكم به اباحه گذاشته در مقام تزاحم ظاهري وقتي دانسته شد اباحه اقتضايي است و به خاطر يك 
 توان گفت در مقام ظاهر اين بر آن مقدم است.است، به راحتي نمي

 بنابراين تزاحم در عالم ثبوت با عالم اثبات جدا شد،

 اقتضاييچگونگي متفاوت شدن اباحه اقتضايي و ال
-ما در اهم و مهم تأثير نمي در تشخيص هاآننكته بعد اين است كه تزاحمات ثبوتي گاهي از ما كامالً نهان است 

گذارد، ولي گاهي ممكن است براي ما روشن شود، يك بعد عقالئي هم دارد، يا خود شارع در روايت يا حديثي به 
آن اشاره كرده است، در اين صورت در تزاحمات ظاهري براي اينكه اهم و مهم كنيم، يا اهم و مهم نكنيم، حكم 

 شود.ديگري پيدا مي
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ئي دارد كه مطمئن هستيم اين وجه در اين حكم ملحوظ است، گاهي هم در روايتي به آن اشاره گاهي وجه عقال
شارع بگويد كه اگر رفتار به اين صورت  مُطلَق َحتي يَردُ فيِه النَهي كُلُّ شَيشده است، مثالً فرض كنيد در قاعده 

صورت مالكات ثبوتي كه تا حدي بر من شود، شارع يك وجهي در آن آورده است، در اين نباشد اصالً مطلق نمي
-هم همين كار را مي فقهاتواند، در اعمال قواعد اهم و مهم در تزاحمات ظاهري به سود من باشد، مكشوف شده مي

فهمد كه يكي اهم است، گاهي سنجد و ميانقاذ غريق بكن و غصب نكن هر دو را با هم مي گويدكنند مثالً وقتي مي
است كه  طوراينفهمد، كه اين مصلحت، از نظر شارع بسيار مهم بوده است، فهمي از روايت ميبا عقل خودش يا با 

 تواند متفاوت باشد الاقتضايي يا اقتضايي باشد.ها مياباحه

 تفاوت تزاحم در عالم ثبوت با تزاحم در عالم اثبات
دانيم الاقتضايي است و گاهي هم نميشود كه اباحه اقتضايي است، گاهي هم در عالم اثبات گاهي فهميده مي

اقتضايي است يا الاقتضايي، اگر دانسته شود اقتضايي است يا بدانيم اقتضايي نيست، اين در تزاحمات احكام و در 
گذارد، گاهي تزاحمات، مالك يك فعل است، در خود فعل و ترك تزاحمات است، عالم اهم و مهم كردن تأثير مي

حاال اگر اين حكم با حكم ديگري تزاحم كرد، تزاحم در ؛ و دي كند و بگويد مباح است يا نهبنبايد شارع آن را جمع
دست شارع است با به  شود، بنابراين تزاحم در عالم ثبوت در خود فعل است، بين فعل و تركشعالم اثبات مي

است، به نفع خود فقيه و قيودي كه بيان شد و تزاحم در عالم اثبات ميان دو حكم است و حكمش كه در دو فعل 
 مكلف هم هست.

نقش شود بيو در رتبه هم نقش مساوي داشته باشند يا در سعادتي كه مطرح مي ممكن است دو فعل بديل هم
ندارد، تأثيري كه از درجه تساوي به حد  سعادتمانفعل به اين شكل باشد يا شكل ديگر تأثيري در  كهاينباشند، 

هايي خواهد و دليل نداريم، اصل هم تساوي نيست، ترجيحيا كراهت برسد، دليل مياستحباب يا وجوب يا حرمت 
اگر دليلي بر اين قضيه آورده شود، قضيه  حكمي نرسد، تأثيري ندارد و دليلي بر آن وجود ندارد، كه به حد استحباب

 شود.متفاوت مي
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 الحكماباحه حكم است يا عدم
الحكم هم باشد، عدم مطلق نيست، عدم معرفت است، بعضي ، اگر عدمالحكم است يا حكم استآيا اباحه عدم

الحكم گويند آنجايي كه الاقتضايي باشد عدمها ميگويند حكم است، بعضيالحكم است بعضي ميگويند، عدممي
روند و آنجايي كه اقتضايي باشد، حكم است، فرق اقتضايي و الاقتضايي هم در تزاحمات است، بعضي باالتر مياست،
 ها هم دو ركن دارد اقتضايي و ال اقتضايي.ها يا كراهتاي وجود دارد كه حتي استحبابگويند، موضوع پيچيدهمي


