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/ اماره پنجم: خبر  استدالل بر حجیت شهرت فتواییشهرت فتوایی/حجج و امارات/مبحث امارات/ موضوع:

 واحد/مقدمه: خبر متواتر

 ته شد مقتضایدر جلسه قبل بحث از چهارمین اماره یعنی شهرت فتوایی شروع شد. بعد از تعریف شهرت و اقسام آن گف

رسی و نقد قرار قاعد اولیه عدم حجّیت شهرت فتوایی است. سپس یک دلیل تعبّدی برای اثبات حجّیت شهرت فتوایی مورد بر

 .شوندگرفت. در این جلسه ادلّه تعبّدی دیگر بررسی می

 دلیل دوم: مرفوعه زراره

به صورت « ی الآللیعوال»که در کتاب  دلیل تعبّدی دوم برای اثبات حجّیت شهرت فتوایی، استدالل به مرفوعه زراره است

 مرفوع از عالمّه نقل شده، که او نیز به صورت مرفوع از زراره نقل کرده است:

کُمُ الَْخبَرَانِ أَِو الْحَِدیثَاِن تُ فِدَاَك َیأْتِی عَنْعَوَالِی الآلَّلِی، َرَوى الْعَلَّامَةُ َمرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ ْبنِ َأعْیَنَ قَالَ: سََألْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْ»

 ؛1«.... ادِرالْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع یَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشَْتهَرَ بَیَْن أَْصحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّ

                                                           
 .2؛ باب وجوب الجمع بین االحادیث المختلفة و کیفیة العمل بها، حدیث 303، ص17. مستدرک الوسائل، ج1
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که کالم امام یا معصوم  روددر جایی به کار می« حدیث»در جایی است که مطلبی نقل شود، و اصطالح « خبر»اصطالح 

 .2نقل شود. بنابراین خبر اعمّ از حدیث است

طالق داشته و شامل موصوله استفاده شده که ا« ما»از « خذ بما اشتهر»وجه استدالل به این روایت این است که در فراز 

د، یعنی باید به شهرت فتوایی هم شود. بنابراین دستور داده شده که به مشهور اخذ شوهر چیز مشهور از جمله روایت و فتوا می

 اخذ شود. پس مقتضای اطالق آن، حجّیت فتوای مشهور است.

 اشکال اول: ضعف سندی

ه تا زراره اولین اشکالی که در این استدالل مطرح شده، ضعف سندی و ارسال روایت است. سند این روایت از عالمّ

 حجّیت شهرت فتوایی، ناتمام است. مشخص نیست. بنابراین استدالل به این روایت برای اثبات

 موصوله« ما»اشکال دوم: عدم اطالق در 

قی ندارد تا شامل موصوله اطال« ما»اشکال دوم اینکه داللت این روایت بر حجّیت شهرت فتوایی نیز ناتمام است؛ زیرا 

رد سوال بوده و یرد، خصوص موگموصوله که در جواب سوال قرار می« ما»شهرت فتوایی شود. توضیح اینکه متفاهم عرفی از 

اشتر ما »و پاسخ داده شود « چه کتابی بخرم؟»شود. به عنوان مثال اگر سوال شود جایگزین آن شیء مورد سوال می« ما»

ماشینی هم که به نفع توست، »شود که کند. یعنی از این پاسخ برداشت نمیموصوله اطالقی برداشت نمی« ما»، عرف از «ینفعک

 «!خریداری کن

موصوله « ما»باشد امّا در این موارد و استعماالت، اطالق ندارد. مراد از موصوله از اسماء مبهم می« ما»بنابراین هرچند 

 است.« روایت مشهور»در روایت فوق، به تناسب سوال 

 اشکال سوم: فرضِ تعارض در مرفوعه

باز هم داللت بر حجّیت شهرت فتوایی فی نفسه موصوله، « ما»مرفوعه زراره با فرض صحّت سند آن، و فرض اطالق در 

ندارد. توضیح اینکه فرض راوی در مرفوعه، تعارض دو روایت است. در پاسخ امام علیه السالم فرموده هنگام تعارض دو خبر، 

                                                           
اند، برای تکریم سخنان ایشان؛ زیرا حدیث به معنی چیزی است که گفته« حدیث»حدیث گفته شده مسلمین برای اولین بار به سخنان پیامبر صلّی اهلل علیه و آله عنوان . درتاریخ 2

ن یاناً به کار برده شده است. شیعه بیشتر به سخنان معصومیح برای کلمات معصومین در بین شیعه متعارف نبوده، امّا احشود. هرچند این اصطالهمیشه تازه و نو بوده و کهنه نمی

 اند.گفته« روایت»
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ی مشهور هم شود که در هنگام تعارض، باید به فتواباید به روایت مشهور اخذ شود. با فرض اطالق، فقط این مقدار استفاده می

 اخذ شود.

مواردی نیست که  بنابراین فتوای مشهور دارای معارض نباشد، مرفوعه صحبتی در مورد آن ندارد. یعنی مرفوعه ناظر به

رف تعارض )فقط مشهور فقهاء فتوایی داشته و سائر فقهاء ساکت باشند. به عبارت دیگر شهرت در این روایت مرجّحی در ظ

برای مجتهد است. اعلمیت از شرائط جواز تقلید « اعلمیت»باشد که به وزان از تعارض دو فتوا( میتعارض خبرین، و یا اعمّ 

 نیست، بلکه موجب ترجیح فتوای اعلم در ظرف تعارض با فتوای غیراعلم است.

 لت دارد.تعارض دال در نتیجه مرفوعه بر حجّیت شهرت فتوایی داللت ندارد، بلکه نهایتاً بر ترجیح فتوای مشهور در ظرف

 دلیل سوم: ادلّه لفظی خبر واحد

سومین دلیل تعبّدی برای اثبات حجّیت شهرت، تمسّک به ادلّه حجّیت خبر واحد است. در مباحث آینده خواهد آمد که 

بأ است. بر فرض داللت آیه ن« آیه نبأ»ای تمسّک شده از کتاب و سنّت که یکی از ادلّه معروف برای حجّیت خبر واحد به ادلّه

آید؛ ، حجّیت فتوای مشهور نیز به دست می3بر حجّیت خبر واحد )که در مباحث آینده بررسی خواهد شد(، از حجّیت خبر ثقه

باشد. نفسِ همین مالک )و یا بیش از مقداری که در می« اصابه اکثر به واقع»و « کاشفیت»زیرا مالک حجّیت خبر واحد همان 

فتوایی نیز وجود دارد. یعنی شهرت فتوایی نیز کاشفیت داشته و اصابه اکثر به واقع دارد. بنابراین خبر واحد وجود دارد( در شهرت 

 باشد.شهرت فتوایی نیز حجّت می

 اشکال اول: احتمال خطای بیشتر در امور حدسی

مراتب بیش  خبر واحد در امور حسّی حجّت است، در حالیکه فتوا از امور حدسی است. احتمالِ خطا در امور حدسی به

توان از حجّیت خبر واحد، به حجّیت فتوای مشهور رسید؛ زیرا احتمال خطا در فتوای مشهور . بنابراین نمی4از امور حسّی است

 بیش از احتمال خطا در خبر واحد است.

 اشکال دوم: عدم حجّیت شهرت فتوایی در سیره عقالء

                                                           
دارد، که این بحث در مباحث حجّیت  داللت« خبر ثقه»داللت داشته، و در نظر مختار بر حجّیت « خبر عادل». آیه نبأ بنابر اینکه دارای مفهوم باشد، در نظر مشهور بر حجّیت 3

 آید.خبر واحد می

ر این شود که در اکثر یا همه آنها اختالف وجود دارد. اختالفات و اقوال مختلف در علوم عقلی، ناشی از کثرت خطا در آنهاست. دنوان مثال با بررسی امور عقلی معلوم می. به ع4

 موارد، غیر از یک قول الاقلّ تمام اقوال دیگر باید اشتباه باشند.
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باشند. با سیره می در سیره بوده، و سائر ادلّه لفظی هم امضاء عالوه بر اشکال اول، دلیل حجّیت خبر واحد نیز منحصر

باشد. به عنوان مثال نظر اکثر اطّباء بر طبیب دیگر توجّه به این نکته، تردیدی نیست که شهرت فتوایی در سیره عقالء حجّت نمی

م فلسفه و کالم نیز نظر از ادلّه در عل حجّت نبوده و قابل احتجاج نیست؛ و یا اگر شهرت فتوایی قابل احتجاج باشد، باید یکی

 مشهور فالسفه یا متکلّمین باشد!

 بندی: عدم حجّیتِ شهرت فتواییجمع

آید که شهرت فتوایی برای فقیه حجّت نیست؛ زیرا حجّیت شهرت فتوایی با توجّه به مباحث فوق، این نتیجه به دست می

 جّیت آن داللت دارد.نه مقتضای قاعده اولیه بوده و نه دلیل تعبّدی بر ح

ور باشد( فتوای نکته مهمّ این است که اگر مشهور مجتهدین در یک زمان فتوایی داشته و مجتهدی )هرچند اعلم از مشه

ختار به تبع برخی، باید دیگری داشته باشد، وظیفه عامّی چیست؟ در نظر مشهور باید به مجتهد اعلم رجوع نماید؛ امّا در نظر م

 رجوع نماید.به فتوای مشهور 

 اماره پنجم: خبر واحد

 ت:شده اس« خبر غیرعلمی»و « خبر علمی»تقسیم به « خبر»تعریف شود. « خبر واحد»به عنوان مقدمه باید 

 شود.الف. خبر علمی: خبری است که نوعاً و در اغلب افراد، موجب علم می

 ت.ب. خبر غیرعلمی: خبری است که نوعاً و در اغلب افراد، موجب علم نیس

یز اعمّ از قطع و ن« علم»بنابراین هر خبری علمی و یا غیرعلمی بوده و قسم سومی در عرض آنها وجود ندارد. مراد از 

 است که در نظر اصولیون مفید قطع است.« خبر متواتر»اطمینان است. یکی از اقسام مشهورِ خبر علمی 

در علم اصول این نیست که « خبر واحد»س مراد از شود. پگفته می« خبر واحد»در اصطالح اصول به خبر غیرعلمی 

، خبر واحد محسوب 5مخبر آن یک نفر باشد؛ بلکه اگر هشت نفر یک خبر را نقل نمایند که به سبب خصوصیتی افاده علم نکند

 شود.می

                                                           
 افاده علم نماید. افراد بلکه باید نزد اکثر ؛ست که نزد یک نفر افاده علم کندمعیار این نی. البته باید دقّت شود که 5
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 مقدمه: خبر متواتر

حث به تبع ایشان مطرح ده، که این مباشهید صدر در ابتدای بحث از خبر واحد، به عنوان مقدمه از خبر متواتر نیز بحث نمو

شود از ایشان بوده، که به همراه برخی اصالحات شود تا از جمیع اقسام خبر بحث شده باشد. بیشتر مباحثی که مطرح میمی

 است:

واقع ممکن است مطابق  «زیدٌ عادلٌ »احتمال اصابه به واقع و مخالفت با واقع، در هرخبری وجود دارد. به عنوان مثال خبر 

خبِر؛ خطای مخبر مانند بوده و یا مخالف واقع باشد. مخالفت با واقع، به سبب یکی از این دو علّت است: خطای مخبِر؛ و کذب م

لیکه زید فاسق است. اینکه شخصی دوست زید بوده و گناهی از او ندیده لذا علم به عدالت زید پیدا کرده و خبر داده، در حا

ینکه خبر از عدالت زید اغیبت نکرده، این نیست که هیچ جا غیبت نکرده باشد؛ و کذب مخبر نیز مانند الزمه اینکه زید نزد کسی 

 دهد در حالیکه علم به فسق او دارد.

ناشی از  در صورتی که یک خبر توسط دو نفر نقل شود نیز ممکن است مخالف واقع باشد. مخالف واقع در این فرض

وسط سه نفر تا کذب یکی و خطای دیگری خواهد بود. همین احتمال در مورد خبری که خطای هر دو، و یا کذب هر دو، و ی

شود. به د عدیده کمتر مینیز در افرا« لمصلحة  »نقل شده نیز وجود دارد. احتمال خطا در افراد عدیده کمتر شده، و احتمال کذب 

بر را نقل نماید، احتمال ه؛ و اگر نفر دیگری نیز این خبود« درصد 50»به مقدار « زیدٌ عادلٌ »عنوان مثال احتمال خطا در خبرِ 

کاهش پیدا « صددر 12.5»خواهد شد. اگر نفر سومی نیز نقل نماید، احتمال خطای همه به « درصد 25»خطای مجموع دو نفر 

 یابد.کاهش می« درصد 6.25»کرده، و در صورت نقل نفر چهارم به 
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