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سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری
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هیساى احتوال تأحیر هَقعیت

سیره یا 
ارتکاز

عقال

متشرعه

مسلمانان

شیعه
مردم زمان 
معصوم ع
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عقال

سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری

جعل عقالاعتبار
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سیره
منش عملی و 
عادات رفتاری 

کشف سنت

ارتکاز
دیدگاه ذهنی و 
مبنای فکری

تنقیح موضوع

تنقیح ظهور

کشف سنت
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ارتکازکاربردّای سیرُ ٍ 

کاربردهای 
سیره و ارتكاز

ـ تنقیح 1
.موضوع

ـ تنقیح 2
.  ظهور

ـ كشف 3
.سنت
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کشف مراحل 
از طریق سنت 

ارتکاز یا سیره

احراز ارتکاز یا سیره

تعیین نوع 

احراز اتصال بو زمان معصوم ع

احراز موافقت معصوم ع
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از  سنت کشفمراحل 
طریق ارتکاز یا 

سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلاحراز ارتکاز یا سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلتعیین نوع 

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

عقال

ارتکاز
صرف احراز عقالیی 

بودن 

سیره

احراز عقالیی بودن 

احراز زمینه تحقق 
سیره

متشرعه

از طریق نقل

از راه شواهد روایی 
یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع
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 کشفمراحل مقدماتی 
از طریق  سنت

ارتکاز یا سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلاحراز ارتکاز یا سیره

به کمک استقراءاز طریق تحلیلتعیین نوع 
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  کشفشرایط 
از طریق  سنت

ارتکاز یا سیره

احراز اتصال به 
زمان معصوم ع

عقال

ارتکاز
صرف احراز 
عقالیی بودن 

سیره

احراز عقالیی 
بودن 

احراز زمینه 
تحقق سیره

متشرعه

از طریق نقل

از راه شواهد 
روایی یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع
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 سنت کشفشرایط 
از طریق ارتکاز یا 

سیره

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

احراز موافقت 
معصوم ع

متشرعه
صرف تحقق در زمان 

معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

ـ اگر شارع ردع 2
كرد، این ردع به  مى

.رسید ما مى
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 سنت کشفشرایط 
از طریق ارتکاز یا 

سیره

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

عقال

ارتکاز
صرف احراز عقالیی 

بودن 

سیره

احراز عقالیی بودن 

احراز زمینه تحقق 
سیره

متشرعه

از طریق نقل

از راه شواهد روایی 
یا تاریخی

احراز موافقت 
معصوم ع

متشرعه
صرف تحقق در زمان 

معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

ـ اگر شارع ردع 2
كرد، این ردع به  مى

.رسید ما مى
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  کشفشرایط 
از طریق  سنت

ارتکاز یا سیره

احراز اتصال به 
زمان معصوم ع

احراز موافقت 
معصوم ع

متشرعه
صرف تحقق در 
زمان معصوم ع
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 سنت کشفشرایط 
از طریق ارتکاز یا 

سیره

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

احراز موافقت 
معصوم ع

متشرعه
صرف تحقق در زمان 

معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

ـ اگر شارع ردع 2
كرد، این ردع به  مى

.رسید ما مى
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احراز موافقت 
معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن 

.كرد را ردع مى
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احراز موافقت 
معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

مسئولیت شارع بیان حقایق شرعى 
وی   است پس وقتى دیدگاهى مورد قبول

نیست باید تذكر  دهد 
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احراز موافقت 
معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

مسئولیت شارع بیان حقایق شرعى 
وی   است پس وقتى دیدگاهى مورد قبول

نیست باید تذكر  دهد 

ظهور حال 
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 سنت کشفشرایط 
از طریق ارتکاز یا 

سیره

احراز اتصال به زمان 
معصوم ع

احراز موافقت 
معصوم ع

متشرعه
صرف تحقق در زمان 

معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

ـ اگر شارع ردع 2
كرد، این ردع به  مى

.رسید ما مى
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احراز موافقت 
معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد مى ردع

 ردعـ اگر شارع 2
به  ردعكرد، این  مى

.رسید ما مى
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راُ کشف اهضای هعصَم
شارعسیرُ ٍ ارتکاز کاشف يقیٌی از اهضای •
هب س٘شُ ٍ استنبصى   حج٘ت س٘شُ ٍ استنبص هجتٌى ثش ٗق٘ي است؛ ٗعٌى•

داً٘ن مِ ثِ ٗق٘ي اهؼب شدذُ ثبشدذ ٍ سد٘شُ ٍ استندبصى      سا حجت هى
مبشف اص حنن است مِ ثِ ٗق٘ي مشف اص حنن مٌدذ ًدِ ثدِ طدَس      
. ظٌٖ؛ چَى دل٘ل هب ثش حج٘ت س٘شُ ٍ استنبص چ٘ضى جض ٗق٘ي ً٘ست
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راُ کشف اهضای هعصَم

خَاّدذ ثوَٗدذ    اى مِ شْ٘ذ طذس د سػَاى اهلل تعبلٖ علِ٘ د هى   ًنتِ•
.ً٘ست  است مِ ٗق٘ي دس اٌٗجب ٗق٘ي ثِ هعٌبى ثشّبًى ٍ فلسفى اٗي 

گَٗ٘ن هحبل است مدِ شدبسر سدر مٌدذ ٍ ثدِ هدب       دس ششؿ٘ٔ دٍم هى•
. ًشسذ

هقظَد هب هحبل عبدٕ است؛ ٗعٌٖ ثِ حست عبد  اٗي اهدش هحقد    •
ٖ شَد؛ گشچِ دس ًظش عقل هحبل ًجبشذ .ًو

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 
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سیره و 
ارتکاز 

حجیت قطع

دور الزم 
نیست
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راُ کشف اهضای هعصَم
شْ٘ذ طذس د سػَاى اهلل تعبلٖ علِ٘ د هعتقذ است مدِ ذدزٗشا اٗدي      •

اٗشبى هعتقذ است مِ اًسبى . گشدد استذالل اهش ثِ هجبًى استقشاء ثشهى
ٖ مٌذ :دس صًذگى هتعبسف چٌذ گًَِ ٗق٘ي ذ٘ذا ه

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 
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یقین

یقین فلسفى یا 
ریاضى

اش  پشتوانه
برهان 

یقین موضوعی
مستند به 

مستندات قابل 
قبول

یقین ذاتی 
یك امر 
   شخصى 

برخاسته از 
حالت روانی 

(قطع قطاع)

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 
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راُ کشف اهضای هعصَم
ٖ گَٗدذ ٗقد٘ي    شْ٘ذ • ّدبٗى مدِ دس    طذس د سػَاى اهلل تعبلٖ علِ٘ د ه

حَصٓ فقِ ٍ اطَل داسٗن، هعوَالً اص قج٘ل ًدَر سدَم اسدت ٍ ٗقد٘ي     
. ثشّبًى مِ حنن عقلٖ ثتٖ ثبشذ، موتش است

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 



26

راُ کشف اهضای هعصَم
ثحث اهؼبٕ س٘شُ ٍ استنبص عقالئٖ دٍ ششؿ٘ٔ ثِ هثبثٔ دٍهقذهدٔ  دس •

ٗل استذالل ٍجَد داسد مِ ٗنٖ هجتٌى ثش ٗق٘ي ثشّبًٖ اسدت؛ صٗدشا   
مشد؛  گَٗ٘ن اگش شبسر اٗي س٘شُ ٗب استنبص سا قجَل ًذاشت، سدر هى هى

مشد؛  چَى هسئَل٘تش اٗي سا اقتؼب هى
اسدت مدِ    ثب تَجِ ثِ حنوت تششٗع ٍ هسئَل٘ت شبسر هحدبل  ٗعٌى •

ثٌ٘ذ ٗل س٘شُ ٗب استنبص خالف ششٗعت ٍجَد  شبسر حن٘ن ٍقتٖ هى
داسد ٍ هوني است ثِ اهَس دٌٗى سدشاٗت  مٌدذ، دس قجدبل سى سدبمت     

. ثٌشٌ٘ذ

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 



27

راُ کشف اهضای هعصَم
ٖ گفتد٘ن   . حبطل اص اٗي استذالل ثشّبًى استٗق٘ي • دس ششؿ٘ٔ دٍم هد

دس اٌٗجب اگش سدر شدَد ٍ  . سس٘ذ اگش سدر شذُ ثَد، ثِ ٗق٘ي ثِ هب هى
.ًذاسداى دس ذٖ  ثِ هب ًشسذ، استحبلِ

ّبى سدر ٗل س٘شُ ٗب استندبص عقالٗدى اقتؼدب     ٍلى هجوَعٔ ٍٗژگى •
اٗي ٗق٘ي، حست . مٌذ مِ اگش سدعى شذُ است، ثِ ٗق٘ي ثِ هب ثشسذ هى

تعج٘ش شْ٘ذ طذس ٗق٘يِ حبطل اص حسبة احتوبال  اسدت ٍ حسدت   
.تعج٘ش دٗوش اٗشبى ٗق٘يِ استقشائى است ًِ ٗق٘يِ ثشّبًى

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 
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راُ کشف اهضای هعصَم
ٍقتى دس ٗل استذالل ٗنى اص هقذهب  ٗق٘ي ثشّدبًى ٍ هقذهدٔ   حبل •

دٗوش ٗق٘ي استقشائى ثبشذ اسصا اٗي اسدتذالل اسصا دس حدذ ٗدل    
استذالل استقشائى است ًِ اسصا ٗل استذالل ثشّبًى؛ چدَى ًت٘جدِ   

ثٌبثشاٗي ثبٗذ ثِ اهؼبٕ شدبسر ٗقد٘ي ذ٘دذا    . تبثع اخض هقذهب  است
.ٍلى ًِ ٗق٘ي ثشّبًى ً٘ست. مٌ٘ن

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 
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احراز موافقت 
معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد مى ردع

 ردعـ اگر شارع 2
به  ردعكرد، این  مى

.رسید ما مى
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احراز موافقت 
معصوم ع

عقال

ـ اگر شارع آن را 1
قبول نداشت، آن را 

.كرد ردع مى

مسئولیت شارع بیان حقایق شرعى 
وی   است پس وقتى دیدگاهى مورد قبول

نیست باید تذكر  دهد 

ظهور حال 
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راُ کشف اهضای هعصَم
ٍ َّ أًِّ لَ سدر الشبسر لَطلٌب الشدر فذل٘لدِ هقتؼدى    -أهّب األهش الثبًٍٖ •

:تَػ٘ح رلل. الـجع ٍ العبدٓ
إىّ الوفشٍع أىّ سدر الشبسر ٗنَى ثوالك دفع الخـدش الوتشدنل ثسدجت    •

الس٘شٓ العقالئ٘ٔ على أغشاػِ، ٍ هي الَاػح أًِّ إرا استقش  سد٘شٓ العقدالء   
ء ٍ استنض فٖ أرّبًْن أهش س٘ـجّقًَِ على هَاسد األحنبم الششعّ٘ٔ  على شٖ

ٍ َّ خـأ فٖ ًظش الششر، فذفع ّزا الخـش عي غشع الوَلى ال ٗتنّ ثج٘بى 
ٍاحذ أٍ ث٘بً٘ي، ثل ال ثذّ هي ث٘بًب  عذٗذٓ تسدتلضم عدبدٓ الَطدَل إلدى     
غبلت الٌبس على اختالف هشاتت الَطَل ف٘ظل الج٘بى إلدى ثعدغ ثٌحدَ    

ٍ إرا تشنّل فدٖ أرّدبى جوبعدٔ    . الجضم ٍ إلى ثعغ سخش ثٌحَ االحتوبل
احتوبل مَى هب استقش  س٘شتْن علِ٘ خالف الششر ٍ تٌجّْدَا إلدى رلدل    

الج٘بًب ثجشمٔ تلل 

126ص؛  2 هباحج األصَل ؛ ج
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راُ کشف اهضای هعصَم
ٗث٘ش هي جذٗذ أسئلٔ عي ّزا الحنن فتنثش الج٘بًب  هدشٓ أخدشى   فْزا •

ثجشمٔ األجَثٔ التٖ تظذس على تلل األسئلٔ، ٍ هع مثشٓ الج٘بًب  إلدى  
ّزا الحذّ ٗستجعذ عذم ٍطَلْب إلٌ٘ب، خبطٔ ٍ إىّ الشٍّآ ْٗتوَّى ثؼجؾ 
ّزُ الج٘بًب  ألّوّ٘تْب ثحست التبسٗخ لنًَْب سدعب عي س٘شٓ عقالئ٘دٔ  

هتوشمضٓ ٍ على خالف ؿجع العقالء، ٍ أّوّ٘تْب ثحست الششر، 

126ص؛  2 هباحج األصَل ؛ ج
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راُ کشف اهضای هعصَم
التٖ تشد فٖ ث٘بى حنن ٍاػح ٗوني أى ال ٗتْن ثٌقلْب ثبعتقبد فبلشٍاٗٔ •

عذم أّوّ٘تْب اعتوبدا على ٍػَح الحنن، أٍ داللٔ العوَهب  عل٘دِ، أٍ  
ًحَ رلل، ٍ ّزا ثخالف الشٍاٗدب  الشادعدٔ عدي هثدل ّدزُ السد٘شٓ       
فبختفبء مل ٍاحذ هي ّزُ الج٘بًب  علٌ٘ب هََّى فٖ ًفسدِ، ٍ ثؼدوِّ   

يضعف االحتوال ًتیجة لضرب القین االحتوالیةة،  إلى اختفبء ث٘بى سخش 
[. 1]أى يصبح احتوال اختفاء الوجوَع هوا يطوأى بعدهةِ  ٍ ّنزا إلى 

فعذم ٍطَل تلل الج٘بًب  ٍ لَ ثٌحَ الوَججٔ الجضئّ٘ٔ دل٘ل على عذم 
.طذٍسّب سأسب

أٍ يقطع بعدهِ على اعتبار أىّ احتوال تواحل الصدف أضعف هي [ 1]•
.باقی أطراف العلن اإلجوالی

126ص؛  2 هباحج األصَل ؛ ج
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راُ کشف اهضای هعصَم
ٍ َّ عذم الَطَل فل٘س الوقظدَد ثدزلل ًفدى     -أهّب األهش الثبلثٍ •

خظَص الَطَل الحجّٔ ثل ًفٖ هـل  الَطَل ٍ لَ ثـشٗد  ػدع٘ف   
فلَ ٍطل الشدر ػوي سٍاٗب  ػع٘فٔ مفى فدٖ سدقَؽ السد٘شٓ عدي     

إًّوب دلّ على أًِّ ٗظلٌب عبدٓ هي مدل  حساب االحتواالت الحجّ٘ٔ فإىّ 
أهّب إىّ . عششٗي حذٗثب حذٗثبى هثال خظَطب عٌذ تَفّش دٍاعٖ الؼجؾ

هب ٗظلٌب س٘نَى سٍاتِ ثبثتٖ الَثبقٔ لدذٌٗب فْدزا هودب ال ٗدذلّ عل٘دِ      
حسبة االحتوبال  فقذ ٗنَى هب ٍطدلٌب ػدع٘فب هدي ح٘دث السدٌذ      
طذفٔ ف٘جت الشجَر عٌذئز إلى دل٘ل ثبلث غ٘ش الحدذٗث الَاطدل ٍ   

.غ٘ش الس٘شٓ

126ص؛  2 هباحج األصَل ؛ ج
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راُ کشف اهضای هعصَم
الندالم ٗجدشّ   »سقب س٘ذ احوذ صًجبًى د سػَاى اهلل تعبلٖ علِ٘ د دس   . •

ِ است سٍصى ذشت ثبم ف٘ؼدِ٘ ًشسدتِ ثدَدٗن   « النالم دس مٌدبس  . گفت
. حَع ف٘ؼِ٘ اص دهبغ مسى ٗل قـشُ خَى ثِ داخل حدَع افتدبد  
فشد دٗوشٕ مِ مٌبس هب ثَد ٗل دفعِ دست ثِ گشدى خَدا گزاشت 
ٍ گفت سى قـشُ خَى ثِ گشدى هي تششدح مدشد ٍ ٍاقعدبً ّدن ٗقد٘ي      

ٖ داًد٘ن اٗدي سا ثدِ ّدش عدبقلى      ( النالم ٗجش النالم، ص ؟ .)داشت ه
اٗي ٗل ٗق٘يِ راتى ٍ شخظى اسدت ٍ ثشخبسدتِ اص   . خٌذد ثوَٗ٘ن هى

.حبلت سٍحى ٍ سٍاًى شخض است
.409األسس الوٌـقِ٘ لإلستقشاء، ص : ك.ثشإ تَػ٘ح ث٘شتش، س. •

.244، ص 4بحَث فى علن األصَل، ج . 


