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 اشاره
 .جامع بحث شده است طوربهاساسی و اصولی شدیم که در اصول کمتر  هايبحثوارد 

شود کـه پیـام هـم می دارامیپگاهی  وبی پیام است  ،خود عدم الفعل یاعالوه بر قول و فعل معصوم گاهی سکوت و 

 شود و گاهی سلبی است.می کند یعنی دال بر یک حکمیمی پیام ایجابی پیداگاهی 

 سکوت
 کند؛مصداق پیدا میدارد که در چند جاي اصول  یطیشرا ،شودمی شدن که سکوت دال و مفید ألمردارپیام

 ؛در اطالق و مقدمات حکمت -

  ؛در بحث سنت که یک قسم آن تقریر است -

  ؛کندسیره بسط پیدا میدر بحث سیره عقالئیه و امضاء  -

 سیره معصوم. در -

 قاعده کلی

 در چهار جا این بحث مصداق دارد و همه تسانخ و تجانسی دارد کـه در یـک قاعـده کلـی قـرارحداقل در اصول 

توانـد مفیـد یـک مطلبـی ی میطیشراگیرد. قاعده کلی این بود که نگفتن و سکوت در برابر یک عمل و اقدام با می

 باشد. 

 کوتاقسام س

کـه سـکوت ابتـدائی و تقسـیم دیگـري هسـت  ،ما سکوت را تقسیم کردیم ولی قبل از این تقسیم کهنیانکته دیگر 

ولی گفته نشده است  روایات فالن موضوع متفاوت است گاهی در قرآن و خودش ،سکوت در برابر یک قول یا عمل

 .استکنیم سکوت در برابر یک عمل و اقدام دیگر می اینکه ما االن بحث
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در همـین تحلیـل  در علوم اجتماعی تحلیل محتوا استیک روشی  است، جع به بحث سکوت ابتدائی حرف زیادرا

 شود.می شود و چه چیزهایی هم نگفت یک مقدار حسابمی محتوا روي اینکه چه چیزي گفت حساب

در اصول بحث نشـده  موضوعدر این - ؟شود از نگفتن چیزي به دست آوردمی اینکه چیزهایی را نگفته است چقدر

سـکوت  االن کار بـه -م که باید یک وقت دیگري عرض بکنمدار یتخیالت شیوبکمشود کار کرد و من می و خیلی

سکوت در برابر یـک قـول یـا عمـل خـاص را  وابتدائی و سکوت کلی که در مقابل عمل و موضع خاصی نداریم 

آنچه معنا و مضمون دارد جدا  ،ه سخنانش چنین سخنی نیستنه اینکه در مجموعه مواضعش یا در مجموع گوییممی

 .است

 بنديجمع

این ترك یا سـکوت و  ،کنید یا قول است یا فعل است یا ترك القول و الفعل استجعه میبه منبعی مرا بنابراین وقتی

در طـول ایـن  تقسـیم بعـدي ایجابی است و این دو تا عدمی اسـت. هاآنکه  گیردرا هم می سکون یعنی عدم الفعل

سکوت گاهی پیام ندارد و گاهی پیام  وسکوت و سکون گاهی ابتدائی است گاهی در برابر عمل و فعل خاصی است 

 تام نیست.  است در جاهاي دیگر اصول هم باشد، ممکن کهدارد ایجابی یا سلبی 

 داللت سکوت طیشرا

ی سـکوت و نگفـتن تقریـر طیشـرابـا یـک  ،تبدیل سکوت به تقریر طیشرا دیگرعبارتبهداللت سکوت یا  طیشرا

بکنیم عین اینکـه در فقـه  خواهیم سکوت را تقریر. میمانعی ندارد کهبا قول و فعل است  گاهیچون تقریر  شودمی

 سـکوتی کـه .اینجـا هـم همـین اسـت ،رضـاها هاسکوتگوید می خواهد براي ازدواج اقرار بگیردمی هم وقتی که

در مقـدمات  طیشراکه این  شود چهار شرط داشتداللت میآرام ماندنی که موجب  خواهد رضاي شارع بشود ومی

و منظر  مرئیاین بود که عمل و فعل خاصی در  سیره عدم الردع همین است. شرایط حکمت روحش همین است در

وري و محـذ خودش را مشخص بکنددر برابر آن باشد موضع  او هم در مقام تعیین موضع ،شارع یا آن شخص باشد

ردع  در سـیره عقالئیـهو سکوت کرده باشد. سکوت در اطالق عدم به بیان قیـد اسـت  از اعالم موقف نداشته باشد
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 نکرده است آنجا گفته اکرم العالم و هیچ قیدي نیاورده در عدم ردع مقابل سیره عقال که همه بـه خبـر واحـد عمـل

کوت و فعل عدمی که فی ما من شأنه الوجـود اسـت س وقتآنجمع بشود  شرایطده است. اگر موکنند چیزي نفرمی

 سیره عقالئیه مستند به شرع بشود.یعنی من این را قبول دارم یا همان مقدمات حکمت است یا مقدمات این است که 

شـارع در مقـامش  االصـولعلیو منظر باشد و او هم در مقام تعیین موضع باشد کـه  مرئیفعل یا قولی خاصی در 

 متشـرعه عقـالشود و در آنجا امضاء سـیره می نتیجه این اطالق ،هست و محذوري هم نباشد و سکوت کرده باشد

 شود.می

 امضاء السیره
 نتیجه فرایندي که ما در عدم ردع شـارع و عـدم منـع شـارع اسـتفاده مفاد این فرایند و ،بحث بعدي در باب سیره

 ود.شامضاء السیره میکنیم می

کنـیم مـی امضاء السیره یعنی با مراحلی که طبق آن فرایند عبـورارد. شود را قبول دمی امضاء سیره یعنی آنچه انجام

 .شودمی ممضاةسیره عقالئیه 

 دهد؟می سؤال این است که چه حکمی را نتیجه

  ؟دهدمی هکند چه نتیجمی ولی االن که امضاء ؟شدمی امضاء سکوت، این سؤال بعدي است که چگونه

الیـد و امثـال است مثل حجیت خبر واحد یا قول ذيیک حکم وضعی  آن تابع کیفیت سیره است و گاهی نتیجه این

گوییم عقال فی سیرتهم یتعاملون مع شیء تعامل الحجه شارع هم که آن را منع نکرده یعنی من می ، جاهایی کههانیا

دید خبر باید  ،آورد و گاهی حرمتمی مفاد خبر واحد که حجت شد گاهی وجوب وقتآندانم می هم این را حجت

 .گوییم یک حالت استمی حجت کهگوید. واحد چه می

شارع و منظر  مرئی دهند و درمی یک حالت هم این است که حکم تکلیفی افاده بکند یعنی عقال یک کاري را انجام

 بود و شارع آن را منع نکرد.

 .منع نکرد دادند شارع هممی یک کار را انجام کند،جوازي را افاده میحکم تکلیفی  هاست ک این اصل

 ونتیجه امضاء شـد اي هدر سیره معصوم گفتیم که وقتی که در مقابل یک کار سکوت کرد و با آن فرایند چهار مرحل

 مثل اینکه خودش انجام داده است. حداکثر
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 من این کار را قبول دارم یعنیردع بود و در مقام ردع و امضاء هم بود سکوت و عدم ردع شارع در جایی که امکان 

گفتیم فعل معصوم ال یفید اکثر من الجواز بالمعین العام، یعنی اینکه یا این کار  ،مثل این است که خودش انجام بدهد و

 شود.می جواز بالمعنی العام از آن استفادهاح است یا مستحب است یا واجب و مب

 نتیجه

رمت یعنی ح آن نیستامضاء و تقریر عمل عقالیی نسبت به یک کار مفید جواز این کار است و مانعی در  تینها رد

ح اسـت و بـالمعنی االخـص اسـت اما اینکه واجب است یا مستحب است یا مبـا ندارد و فوقش کراهت هم ندارد؛

 است.رده و منظر خود او منع نک مرئیآید چون در نمی القاعده از آن بیرونعلی

این جایز بالمعنی العام است یعنی اصل ذات عدم  ،کرده چیزي نگفتهمی کسی کاري و مرجع تقلیدي وارد جایی شده

 رساند.نمی الردع و تقریر بیش از جواز را

یعنی تبدیل به  به استحباب یا وجوب بشود تواند تبدیلمی در سیره معصوم شرایطیدر اصول گفتیم که این جواز در 

و مدلولش از جـواز بـاالتر  کندمی خاصی عدم الردع و تأیید عمل عقال لون رجحانی پیدا شرایطرجحان بشود. در 

و  شـرایطگفتیم که عمل معصوم ال یفید اکثر من الجواز بالمعنی العام و لکن ربمـا و فـی  هم در سیره معصوم آیدمی

که داللت سیره را از جواز به سمت رجحان بـل  شدهشت عامل ذکر  هفت حوال خاصه تفید الرجحان بل الوجوبا

 امر خیلی مهم است.برد که می الوجوب

 ه عقال این است که قبول کرده است؛براي ما معصوم حجت است سیره معصوم این است که خودش عمل کرده و سیر

و بـا  اندمنظر معصوم آن کار را کرده درکند گاهی می منتهی گاهی خود معصوم عمل شودا همه سیره معصوم میو لذ

خـودم  گـاهییعنـی ؛ رساندمی کما اینکه ترکش حداقل را پس جایز استچیزي نگفت یعنی قبول دارم  شرایطآن 

اي هتفـاوت درجـ امویا من این کار را انجـام دادهگ درواقعکنم می کار انجام شده را تأیید گاهیدهم می کاري انجام

 وح مشترك است.دارد ولی روحش یک ر
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 یره عقالئیهاصل در سیره معصوم و س

ربمـا یفیـد  اما و معصوم داللته علی الجواز استاصل در سیره معصوم و سیره عقالئیه مورد تأیید و عدم ردع شرع 

 اکثر من الجواز والذي یوجب افادتها ألکثر من الجواز امور بحثنا عن فی االصول

 عوامل موجب لدالله السیره

سیره عقالئیه ممضاة لدالله السیره علی اکثر من الجـواز یعنـی علـی عوامل موجب لدالله السیره یا سیره معصوم یا 

  است. الخاصه عوامل احتفاف السیره باالرتکازاتکه بعضی را در اصول گفتیم یکی از آن  الرجحان

اند و شارع هم ردع نکرده و امضاء ام دادهدهد یا عقال کاري انجمی خیلی نکته مهمی است اینکه معصوم کاري انجام

 ام هستدهم به عنوان اینکه وظیفهمی گوید من این کار را انجاممی وقتی که در عمق ارتکازات عقال بروید ولی ،شده

احتفت به االرتکازات الدال علی رجحان دهم انجام این کار در فضائی است که می به عنوان یک عمل راجح انجام و

راجح است. وقتـی کـه حضـرت یـک  بلکهیعنی فضاي این عمل فضاي کار آزاد و راحت و مباح نیست  ملهذا الع

 بلکـه توانیم بگوییم سیره این یعنی هجرت جایز استنمی دهد یا کاري که امام حسین انجام دادمی هجرتی را انجام

قرائن خاصه و ارتکازات  که محتف به اعمال و افعال هستاین کار راجحی است اگر قرائن قولی هم نباشد بعضی از 

 است. طورنیهماست و در سیره عقال هم 

کار مباحی بـوده  بلکهآید سوار خط یا تاکسی شده ممکن است بگوییم ارتکازاتی ندارد می اینکه وقتی صبح بیرون

پدر در مقابل فرزندش مباح است. ولی اینکه  هر دوشود که می معصوم هم این را دیده منع نکرده معلوم و انجام شده

 دارد و از این باب انجـام یتیمسئولگوید که پدر است و بپرسید می پردازد اگر از هر آدم عاقلیمی به تعلیم و تأدیب

بـا همـین رنـگ و  واز عدم ردع امضاء را فهمیدیم  وکند نمی دهد شارع هم که منع نکرده یعنی از این حیث منعمی

 کند.می لعاب خاص خودش که یک وظیفه هست این را تأیید

عقالئیـه  يهارهیسخواهد و باید راجح باشد و در می قصد قربت دارد ویکی از موارد عبادات است که وجه خاصی 

 ه راجـحشود همراه با چنین ارتکازاتی است یعنی اگر شـارع بـا ایـن ویژگـی ایـن را ممتـاز و وظیفـمی که امضاء
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در مقابل ارتکاز همراه با سـیره چیـزي نگفتـه  وکرد. اینکه در مقابل این سیره می این را افادهبه شکلی دانست نمی

توانـد برسـاند. نمـی البته داللتش حداکثر رجحان است و وجوب را دهد که رجحانش را قبول دارد؛ن میاست نشا

 کند.افاده نوعی رجحان مییره شود که تأیید و امضاء سمی ینتیجه یکی از عوامل

در بحث وظائف پدر و مادر و خانواده عالوه بر آیات و روایات که بحث کردیم یک بخشی سیره عقالئیـه هسـت و 

عند الشارع هست و داللت بـر رجحـان  ممضاةسیره عقالئیه با این بیانی که عرض کردیم  نبود اگر دلیل دیگري هم

منتهی چون این سیره هست در همان حد متعارف متیقن از سـیره عقالئیـه  کند.یتأدیبی و تربیتی و آموزشی م عمل

یک نوع رجحـان وظیفـه  وآید نمی یا متوسط راجح است هم حکمش بیش از رجحان هاحداقلهست یعنی همان 

و  است که بـراي رشـد بچـه در آمـوزش ییهاحداقلتعلیمی و تأدیبی است هم دامنه این تعلیم و تأدیب محدود به 

کنـد. مـی داریمعنـمتفاوت است ارتکاز مانند یک اهرم کمکی است که سیره را  هاحداقلاما این ؛ تربیت الزم است

این حداقل چه در امور دینی  را عمل بکند. اشهیاولوظائف شود بچه روي پاي خود بایستد و می ارتکاز حداقلی که

 .باشد چه در امور زندگی باشد

 آیات و روایات در گذر سیره عقالئیه 

شود گفت شارع کلیت رجحان وظیفه تعلیمی و تربیتی را ردع نکرده و در مقام امضاء بوده و قبول کـرده منتهـی می

 تواند متفاوت باشد. ما خیلی نیازي به سیره نداریم ولی چـونمی الزم در طول زمان يهانصابو  هاحداقلمصداق 

و اال آیـات و روایـات همـین مطلـب را افـاده کـرد  گـوییمیـن را مینب را بحث بکنیم اخواهیم فنی همه جوامی

شود گفت آیات و روایات به نحوي سیره عقالئیه را تأییـد می و لذا ؛هم نبود سیره وجود دارد هاآناگر  حالنیدرع

بـود داده که کار شارع هم همین است ولی اگـر هـم ن هانیاکرده است منتهی در فضاي شرعی و یک بار شرعی به 

 استفاده کرد.  هاآنشد از می حداقل

  پس آیات و روایات و سومین دلیل سیره بود.

 حد داللت موضوعی و حکمی سیره
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یکی سیره متشرعه هست و یکی سیره خود معصوم است.  حد داللت موضوعی و حکمی سیره را مشخص کردیم که

 ؟ ددر اصول بحث شده که سیره متشرعه اعتبار دارد یا اعتبار ندار

و منظر معصوم باشد و با آن شکل ردع نشده باشد داللـت دارد عـین  مرئی اگر سیره متشرعه در زمان معصوم و در

ضاي فآید. فرق سیره عقال و متشرعه این است که بعضی از اعمال در می کبروي در سیره متشرعه هم ازنظرآن قصه 

ولی مسلک متشرعه این است مثل اینکه االن سـیره  عقال بما هم عقال آن نباشد مسلکشرع سیره شده ممکن است 

 گرفتـه شـکلاست که در آن عقال بما هم عقال ندارند در فضـاي شـرع  یزننهیسو  یرزنیزنجمتشرعه خاص امامیه 

اکثر  توانست داللت آنمی شد و داللتش هم بر جواز بود و با ارتکازاتمی سیره عقالئیه از ناحیه شارع تأیید .است

 هم بشود. 

 تفاوت سیره متشرعه با سیره عقالئیه

و همـان عملیاتی که در فضاي شرع شکل گرفتـه اسـت  يهاروشسیره متشرعه با سیره عقالئیه این است که  فرق

سیره متشرعه این زمان کافی نیست. باید سیره اهل شرع و متشرعین فی زمان المعصوم باشد  فرایند را باید طی بکند

و المنظر المعصوم باشد و المعصوم فی مقام البیان باشد و فی حال کونه فی مقام البیان و فی حال کونـه  ئیمرو به 

کند و ارتکازات متشـرعه هـم می سیره متشرعه داللت پیدا وقتآن عدم وجود الموانع لم یردع عن سیره المتشرعه.

سـیره در  که با این تفاوتن همان قصه اینجا هم هست عی آورد.واز و باالتر از حد مباح میداللتش را بر اکثر از ج

 فضاي شرع پیدا شده است.

و منظر معصوم واقع شده و همان جـا هـم  مرئیسیره متشرعه بوده که در  یخوانروضهو  ییسرانوحهمداحی و  مثالً

ن اسش را به روضه خـوالب )هیعلاهللاسالم(امام رضا  مثالً خود جایزه دادن مستحب و راجح استجایزه داده است که 

 کند.رجحان می تقریري و سکوتی که همراه با تشویق عملی باشد داللت بر است زیآمقیتشوداد. این تقریر 

 اصول گفتـیم اضـافه این دو تا بر عواملی که درکه بود یکی هم تشویقات عملی یا قولی است  ارتکازات یک عامل

باید طبـق ضـوابط کلـی از  وکه بعد پیدا شده ارزشی ندارد  ییهارهیسو  . سیره متشرعه باید آن زمان باشدشودمی

گوید و اال سیره متشرعه متأثر است می آید باید ببینیم ادله لفظیه چهمی زند و خونمی زنجیر مثالً استفاده کرد هاآن

 این سیره در زمان امام بوده است.مگر اینکه ثابت بکنیم 
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عقال اهتمام به کلی تعلـیم و تربیـت داشـتند امـا  ،به فرزندان نسبت به امور دینی پس بحث اهتمام به تعلیم و تربیت

فراوانی وجود  يهاداستانو  هاقصهنسبت به امور دینی سیره متشرعه در زمان معصوم هم داریم و شواهد تاریخی و 

 .سـپردندمـی خانـهمکتببه  بردند ومی را مسجد هابچهداشتند و  هابچهاصحاب ائمه و متشرعین توجه به  کهدارد 

 ن معصوم هم بوده و ردع نشده است.زما در هانیا

کند و ارزشش هم این اسـت کـه می اینجا عین فرمول قبلی سیره متشرعه در آن زمان داریم و داللت بر رجحان هم

شـرعی در عبـادات ارزش  يهـامراقبتنسبت به امور خاص شرعی این سیره وجود داشته است و از حیث قلمرو 

آید منتهی حد داللتش با ارتکازات متشرعه رجحان است گر چه ممکن است نسبت به می سیره متشرعه کمی باالتر

در تاریخ در سیره معصومین شواهد تاریخی زیادي داریم که ائمه طاهرین غیـر از  .واجبات ارتکاز وجوبی هم باشد

کـه نسـبت بـه فرزندانشـان  ییهاهیتوصو  ع)حسن (به امام  امام علی (ع) امهنتیوصداشتند  اهتمام هانیابیانات و 

دهـد در سـیره مـی نشان هانیاکه  کردندرا به نماز توصیه می هاآن کردند ومی داشتند وقت شهادتشان همه را جمع

کنـد می اب و رجحانمعصوم اهتمامات آموزشی و تربیتی بوده و قرائنی و ارتکازاتی وجود دارد که داللت بر استحب

دینی که مورد  هايآموزشهم دینی حداقل از  هايآموزشپس در هر سه شاخه سیره رجحان توجه به  ،نه بر جواز

سالم هست و در حد رجحـان  گیدالزم علمی و مهارتی که الزمه یک زن هايآموزشابتالي فرد در آینده هست و 

و  وجوب را استفاده کردیم.اي هقبلی اثبات کردیم در یک محدود با ادله وجوبش با سیره کمی دشوار است رساندمی

 علی محمد و آله االطهار اهللایصل
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