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

به  ییتواشهرت ف تیجلسه بحث از حجّ  نیشد. در ا یو ظهور و اجماع بررس نانیاماراتِ اطم تیدر جلسات قبل حجّ

 .شودیاماره شروع م نیعنوان چهارم

 اماره چهارم: شهرت

وضیح داده شده، مورد معنای شهرت تاست. ابتدا در « شهرت»یکی از اموری که به عنوان اماره در علم اصول مطرح شده 

 شود:و سپس حجّیت آن بررسی می

 تعریف و اقسام شهرت

 شود:تعریف می بوده و در اصطالح اصولی سه قسم برای آن ذکر شده که هر یک مستقلّا  « وضوح»شهرت در لغت به معنی 

ال هفت یا ده نفر د باشند)به عنوان مثالف. شهرت روایی: شهرت روایی در جایی است که روات و ناقلین یک روایت متعدّ 

از مرجّح بودن « دلّهتعارض ا»آن روایت را نقل کرده باشند(. شهرت روایی به معنای کثرت ناقلین یک روایت بوده و در مبحث 

 شود.یا نبودن آن بحث می

ای از فقهاء( به و مشهور )جماعت عدیده 1ب. شهرت عملی: شهرت عملی در جایی است که روایت ضعیفی وجود داشته

از شهرت « حجّیت خبر واحد»آن عمل کرده باشند. یعنی مشهور فقهاء به روایت ضعیفی استناد کرده و فتوا داده باشند. در مبحث 

 مشهور(.شود یا نه؟ )همان بحث معروفِ جبرانِ ضعف سند روایت به وسیله عمل شود که آیا جابر ضعف روایت میعملی بحث می

                                                           
 شرائط تحقّق شهرت عملی است.. وجود روایت ضعیف از 1
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از « امارات»ج. شهرت فتوایی: شهرت فتوایی در جایی است که تعداد کثیری از فقهاء فتوای واحدی دهند. در مبحث 

تواند مستند و حجّت باشد تا فقیه به آن اخذ نموده و طبق آن فتوا دهد؟ اگر شود که آیا فتوای مشهور میشهرت فتوایی بحث می

هد بود. به هر حال، شود، در این صورت یکی از حجج بوده؛ و اگر مستند نشود، از حجج نخواشهرت فتوایی مستند فتوا طبق آن 

 ، فتوای واحدی داشته باشند.شود که اکثریت فقهاءشهرت فتوایی در جایی محقّق می

 استدالل بر حجّیت شهرت فتوایی

وای مشهور، فتوا دهد؟( در دو ستندا  به فتباشد که مبررسی حجّیت شهرت فتوایی )که آیا اماره و حجّت نسبت به فقیه می

 شود: اول در مقتضای قاعده )صرف نظر از روایات و تعبّد شارع(؛ و دوم در مقتضای روایات خاصّه؛مقام انجام می

 مقام اول: مقتضای قاعده

حجّیت آن )اگر  بحث در مقام اول در این است که آیا بدون در نظر گرفتن روایات، شهرت فتوایی حجّت است؟ گفته شده

ا دو عامل بر اساس حساب احتماالت حجّت است، امّ« اجماع»حجّت باشد( بر اساس حساب احتماالت خواهد بود. هرچند 

 بر اساس حساب احتماالت موجب علم به حکم شرعی و واقع نشود:« شهرت فتوایی»شود که باعث می

ت فقط مشهور فقهاء )یعنی از علماء وجود داشت؛ امّا در شهر« کبیراتّفاق عدد »یا « اتّفاق کلّ »الف. عامل کمّی: در اجماع 

شود علم اند. این عامل کمّی موجب میاکثر فقهاء( فتوا داده و جماعتی از فقهاء نیز فتوا به خالف داده یا توقّف کرده و فتوا نداده

 به تکلیف شرعی پیدا نشود.

 شود.یی میدِ معارض موجب کاهش احتمال اصابه در شهرت فتواب. عامل کیفی: فتوای مشهور، معارض نیز دارد. وجو

رسد؛ لذا شهرت فتوایی بر اساس حساب احتماالت، پس نه از نظر کمّی و نه از نظر کیفی، شهرت به مرتبه اجماع نمی

 .2شودموجب علم به تکلیف نمی

کلیف شرعی باشد تن اتّفاق موجب علم به به عبارت دیگر هرگاه جمعیت کبیری از علماء در فتوایی اتّفاق نمودند، و آ

فته گاست. یعنی فتوای مشهور به تعداد فتوایی « شهرت فتوایی»شود؛ و اگر علم به تکلیف شرعی پیدا نشود محقّق می« اجماع»

 شود.احراز واقع نمی لزوما  موجب شود که بر اساس حساب احتماالت،می

 فسه، حجّت نیست.و فی ن« علی القاعدة»در نتیجه شهرت فتوایی 

                                                           
کون على أساس حساب یو أمّا على أساس العلم و االطمئنان فالکالم فیها هو الکالم فی اإلجماع من أّن حصول القطع بذلك :»325، ص2. مباحث االصول، ج2

باعتبار أقلیّة عدد المفتین، و  رة على اإلجماع بضعف كمّیاالحتماالت، و أنّه یفترق ذلك عن باب التواتر بوجود عوائق خمسة عن حصول العلم بذلك، و تزید الشه

 «.الموافقین بضعف كیفی باعتبار أنّ وجود المخالف یزاحم الحساب المتحصّل من آراء
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 مقام دوم: مقتضای روایات خاصّه

شود. گفته شده روایاتی بر حجّیت شهرت فتوایی در مقام دوم، حجّیت شهرت فتوایی بر اساس روایات خاصّه بررسی می

 داللت دارند.

 روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

کمی صادر نموده، و دو نفر نزد حکَمی رفته که حُ اولین روایت مقبوله عمر بن حنظله است. در این روایت بعد از اینکه

اند. در روایت بعد از اینکه راوی، تساوی سپس نزد حکَم دیگری رفته که حُکم دیگری نموده، نزد حضرت آمده و سوال نموده

 دو ناقل را فرض نموده این فراز آمده است:

ُمحَمَِّد بِْن الْحُسَیِْن َعنْ ُمحَمَّدِ ْبنِ عِیسَى َعنْ صَفْوَاَن ْبنِ َیحْیَى عَْن دَاوُدَ ْبنِ الْحُصَیِْن َعْن مُحَمَّدُ بُْن یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَِّد بِْن َیحْیَى َعنْ »

قَالَ فَقَالَ یُنَْظرُ إِلَى مَا كَاَن ....  رَاثٍ فَتَحَاكَمَابَیْنَهُمَا ُمنَازََعةٌ فِی دَْینٍ َأوْ مِی نْ َرجُلَیِْن مِنْ أَْصحَابِنَاعُمَرَ ْبنِ حَْنظَلََة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَْبدِ اللَِّه ع عَ 

 ابِكَ بِمَشُْهورٍ ِعنْدَ َأْصحَ وَ ُیتَْركُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ عَ عَلَْیهِ ِعنْدَ َأصْحَاِبكَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَاالْمُجْمَ فِی ذَلِكَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ عَنَّا مِنْ ِروَایَاتِهِمَا

 ؛3«جْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَْیبَ فِیهفَإِنَّ الْمُ

 قدّمه است:حجّت است. تقریب استدالل به کمک دو م« بما هو مشهور»به این روایت استدالل شده که فتوای مشهور 

ین معنی قرینه بر ا است؛ دو« مشهور»استفاده شده که به معنای « مجمع علیه»الف. مقدمه اول اینکه در روایت از عنوان 

وجود دارد، که اگر مراد اجماع باشد « ل شاذّوق»علیه وجود دارد: قرینه اول اینکه امام علیه السالم فرض نموده در مقابل مجمع

فیترک »ه دوم در فراز نباید در مقابل آن اقوال دیگری باشد. پس مراد شهرت است که در مقابل آن، قول شاذّ قرار دارد؛ قرین

شد )به عبارت دیگر است که گفته شده شاذّ همان غیرمشهور است، پس باید در مقابل آن مشهور با« بمشهورٍالشاذّ الذی لیس 

 «(.چیزی باشد که مشهور نیست»؛ نه اینکه «شاذّ چیزی است که مجمع علیه نیست»شد اگر مراد اجماع بوده باید گفته می

علیه الریب فانّ المجمع»است )نه فتوایی(، امّا فهم عرفی از  ب. مقدمه دوم اینکه هرچند این روایت در مورد شهرت روایی

 .4تعلیل بوده که بر حجّیت شهرت فتوایی نیز داللت دارد« فیه

                                                           
 .1؛ باب وجوه الجمع بین االحادیث المختلفة و کیفیة العمل بها، حدیث106، ص27. وسائل الشیعة، ج3

جماع اإلجماع النسبی المساوق مع الشهرة إلحاقاً للمخالف النادر أن یراد باإل -أوالهما و االستدالل بها موقوف على تمامیة مقدمتین::»322، ص4. بحوث فی علم االصول، ج4

مراد بالمجمع علیه فی الذیل )فان  العلى ذلك انَّه قد فرض فی الروایة وجود الشاذ النادر فی قبال المشهور عند األصحاب فیکون قرینة على أنَّ بالعدم و القرینة التی قد تدعى

و یقتضی هة و إِن كانت فی مورد الشهرة الفتوائیة إِلّا انَّ قوله )فان المجمع علیه ال ریب فیه( مسوق مساق التعلیل و انَّ الروای -الثانیة المجمع علیه ال ریب فیه( هو المشهور أیضا.

 «.الشهرةفتثبت حجیة التعمیم و حمل الکالم على انَّ كلّ مشهور ال ریب فیه 
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 «علیهمجمع»اشکال اول در استدالل: به معنای مشهور نبودنِ 

ل است. توضیح اینکه قرینه او در این روایت، مشهور نبوده بلکه همان معنای اتّفاق« علیهمجمع»اشکال اول اینکه مراد از 

ر را نیز و روایت دیگ تمام نیست؛ زیرا در شهرت روایی )که مقبوله بر آن داللت دارد( ممکن است یک روایت را همه نقل کرده،

ده، و روایت دیگر )که نفر بوده و همه یک روایت را نقل نمو 100برخی نقل کرده باشند. به عنوان مثال فرض شود تعداد علماء 

نیست که در مقابل  معارض با روایت قبل است( را نیز چند نفر نقل کرده باشند. در این صورت روایت دوم شاذّ شده و مشکلی

 اجماع یک نقل شاذّ نیز باشد.

س پواضح نیست.  به معنی وضوح است. یعنی روایت شاذّ،« لیس بمشهور»قرینه دوم نیز تمام نیست؛ زیرا شهرت در فراز 

 علیه به معنای مشهور است.ای عرفی و لغوی به کار رفته و معنای اصطالحی آن مراد نیست تا قرینه شود که مجمعمشهور به معن

 .5در نتیجه مقدمه اول ناتمام بوده، و استدالل به این روایت برای حجّیت شهرت فتوایی ناتمام خواهد بود

 اشکال دوم: عدم ریب در صدور

به معنای حقیقی به کار رفته، یعنی چیزی که تردید « علیه الریب فیهفانّ المجمع»ست؛ زیرا مقدمه دوم استدالل نیز ناتمام ا

 و ریب در آن نیست. ظهور تعلیل در معنای حقیقی ریب است.

علیه هم ریب دارد ولو به لحاظ روایت شاذّ که مقابل آن قرار گرفته، پس معنای حقیقی مراد اگر اشکال شود که مجمع

ت داللت دارد. یعنی ه هیچ ریبی در آن نباشد؛ پاسخ این است که مقبوله بر نفی ریب حقیقی به لحاظ صدور رواینخواهد بود ک

مورد  علیه قطعا  صادر شده و روایت دیگر مورد تردید است، در این موارد باید به روایتی اخذ شود که صدور آنروایت مجمع

یگری، لذا ممکن است دالسالم نیز ممکن است، به سبب تقیه یا به سبب نکته  تردید نیست. صدور روایات متعارض از ائمه علیهم

 شکّ در صدور یک روایت و قطع به صدور روایت معارض آن باشد.

لت بر حجّیت آن پس مراد از این فراز مقبوله نفی ریب حقیقی به لحاظ صدور است، لذا شامل شهرت فتوایی نبوده و دال

 ندارد.

 

                                                           
فی إطالق الروایة یراد منها المعنى اللغوی المنطبق على اإلجماع أیضا، و ما قیل  فالن الشهرة -امّا األُولى و كلتا المقدمتین باطلتان.:»322، ص4. بحوث فی علم االصول، ج5

وایة مع وجود روایة شاذة یتفرد بنقلها بعض أولئك ة و فی باب الروایة یعقل االتفاق و اإلجماع على نقل رمن القرینة غیر صالح لذلك ألنَّ النّظر فیها إلى الشهرة الروائیّة ال الفتوائی

فیه( السالم )فان المجمع علیه ال ریب  هال كلهم و لیست الروایة كالفتوى لیکون وجود النقل الشاذ منافیاً مع االتفاق على نقل الروایة المشهورة و معه ال موجب لحمل قوله علی

 «.على الشهرة االصطالحیة أصال
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