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 +صفحه آرايي شد

حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی
به آرای امام خمینی

(س)
علی بهرامی نژاد
سيد مصطفی موسوی بجنوردی

چکيده :هر چند که با يک نگاه کلیي شیرر بیه روايیيم ی لیي و ییی ايي
تقسیم ميش د ولي شرر م رد بحث در اين مقاله شرر یی ايي بیین دیدما
است .يعني یی ايي که شرر ياییه اما مسییندا آ معلی م نیسیت .حجییت
چنین شررتي م رد پرسش است .بعضیي ا یقیریا ه نی

مرحی م ی يي

شرر یی ايي را ییي نفسیه حجیت ن یيداننید و تنریا ادلی م ایقیا حجییت
شرر یی ايي را رد ميکنند و با نفي اییبار شیرر در می ارد يیادآ آراآ
میقدمین را به چالش کشیده و در مقابلم بزرگاني چ
امام

آيت اهلل بروجردآ و

یني و آيت اهلل بجن ردآ شرر یی ايي ددما را حجیت میيداننید .ا

نظیر ايشیا ايین گ نییه شیرر حاصیل اصی لي اسییت کیه مسییقی ا و بییدو
دگرگ نيم ا امام معص م(ع) ا ذ شده است و تنرا ددما نادل اصی

میلقیا

ب دهاند و به بسیارآ ا ادل معیبر دسیرسیي داشییهانید؛ امیا بعضیي ا آنریا بیه
دست ما نرسیده است و وج د مناط حجییت اج یاع در شیرر یی اييمکیه
ه ا کشف دطعي ا د

معص م(ع) استم مرمترين دلیل بر حجیت شرر

یی ايي ددماست.
کليدواژه ها  :شیرر ییی اييم دیدمام حجییتم اصی
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مقدمه
مراد ا واژة میقدما م یقراآ بزرگ شیعه هسیند که ا آغا غیبیت کبیرآ تیا یصیر محقی ،حلیيم
مي يسیهاند؛ يعني ا دوره شیخ کلیني (9 3ق) و یلي بن باب يه د ي (9 1ق) تا ماني که یقاهیت
به دست محق ،حلي اییاد (512ق) ( یني  9993ج . )911 :5اما مرح م بروجردآ و امام

یني حلقی

اتصا ددما و میأ رين را شیخ ط سي ميدانند (بروجردآ 91 :9995؛ امام ینیي  9992ج ) 59 :9شید
ه ت ددما در نقل حديث تا آ حد ب د که اگر در مسألهاآ یین الفاظ روايتم ذکر ن يشید و بیه
طري ،نقل به معنيم مطرح ميگرديد بایث تعجب و شگفیي آنرا میيشید .شخصییتهیاآ یقریي ی
حديثي ذيل ا یقراآ میقدم محس ب ميش ند.
.9مح د بن يعق ب کلیني بغدادآ (9 3ق) معاصر یلي بن حسین بن باب يه پیدر شییخ صیدوق
ب د که مرمترين اثر او کیاب شريف الک فی در اص م یروع و روضه استم اين کیاب روايي است
و به مد  2سا آ را تألیف ن د و در ت ام اين مد در بغداد با نی اب یاح حضیر بقی ة
اهللاالیظم امام ما (ع) معاصر ب دند و جز ا ایراد م رد وث ق و ثقهم حديث نقل ن

ي کردند (نجاشي

 )919 :9921ابن یقیل ی انيم معاصر کلیني ا یقراآ صاحب نظر ايین دوره بی د  .یلیي بین باب يیه
د ي (9 1ق)؛ به نقل ا شرید او م یل ا یی

اآ وآ را در کیاب الشاراع

بیه منزلیه ا بیار محسی ب

ميکنند .9 9مح د بن یلي بن باب يه معروف به شیخ صدوق (939ق) وآ رئیس محدثا شییعه و
يکي ا بزرگترين ارکا شريعت است که میرج ا و رجا ن يسا م ه گي در مدح و ثنیاآ او و
آثار او داد سخن در دادهاندم ا آثار ار ش ند اين دانش

ند و محدث بزرگم کیاب المقن و الهداعه

را ميت ا نام برد  .9 .اح د بن جنید اسکایي (939ق)م اسیاد شیخ مفید ب د که یقه را براآ نخسیین
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

بارم وارد مرحله اجیراد کرد .ا اين جرت که به دیاس اسیناد جستم م رد بيمریرآ یال یا شییعه
درار گریت و یی اآ او در دورة او یقهم طرد شد (بخشايشي یقیقي  .2 .)9 :9915مح د بن مح د بین
نع ا معروف به شیخ مفید (999ق) .5 .سید مرتضيم معروف به یلم الردآ (995ق) .1 .ابی جعفر
مح د بن حسن ط سيم معروف به شیخ الطائفه (952ق) (رباني . )9 1 :9911

 « . 9یند إی ا النص ح لحسن ظنرم به األصحاب يی سک
یی اه کروايیه» (شریداو 9991ج )9 :9

ب ا يجدونه یي شیراي الشییخ یبیي الحسین بین باب يیه و إ
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ط ر ددی ،روشن نیست .بیشیر یقرا تا یصر محق ،اردبیلي (119ق) را ا دورة میأ را بیه حسیاب

مقاله

دورة میأ را ا یصر محق ،حلي (1 5ق) به بعد آغا ميش د؛ ولیي پايیا دورة مییأ را بیه
ميآورند (رباني  )999 :9911و دوره میأ رآ ال یأ را ا یصیر میال اح ید اردبیلیي (119ق) شیروع
ميش

د (نجفي  9929ج. ) 99 :9

بر اساس نظر مرح م بروجردآم امام
معص م(ع)م تا ما شیخ ط

یني و بعضي ا شاگردانشا م ا ما اصیحاب امامیا

سي (بروجردآ 91 :9995؛ امام

یقه یبار ب د ا احاديث یقري منق

یني  9992ج 59 :9؛ سبحاني الیف  9999ج)913 :9

ا ائ ه اطرار(ع) به گ نهاآ که گاهي سند حذف میيشید و

گاهي سلسل سند یینا ذکر ميگرديد و هیچگ نه تصریي در مین حديث ن
 )992دسیه اآ ا احکام ب دند که بر اساس مدل

و مض

يکردنید (گرجیي :9911

روايا ائ یه(ع) صی ر میيگریینید و

اسینباط ظني و حدسيم در آنرا به کار نرییه ب د؛ بلکه برداشت و ادراک ه یا ذهین سیاده یرییي
ب د که در بر رد با روايا داشیند و احیانا ه ا روايا را با حیذف سیندم ییی اآ ی د دل یداد
ميکردند که به ین ا شرر یی ايي ددما مطرح ب د.
شیخ ط سي در المبسوط آورده است :یل اآ ما یقط به ج

آورآ حديث و نقیل ییین الفیاظ

وارده در روايا به ین ا حکم مسائل اکیفا ميکردندم وض به گ نهاآ ب د که حیي اگر مض
روايا را با الفاظي غیر ا الفاظ روايا بیا
ج )9 :9اما اين نظر را امام

ميکردندم بسیار میعجب ميشیدند (شییخ ط سیي 9931

یني م رد نقید دیرار دادهانید (امیام ینیي  9992ج . ) 5 :9سیید مرتضیي

ض ن ذکر ادل آ م ا اج اع ياد نکرده باشد .وآ اج

اع امامیه را حجت ميداند (یلیم الریدآ :9991

م 99م 39م . )999گرچه سید مرتضيم مسائلي را که م رد اسیدال دیرار میيداده بیه صی ر مسیائل
اج ایي است؛ ولي احی ا مي رود که وآ ا یی اهاآ مشر ر بیه اج

یاع تعبییر کیرده اسیت( .یلیم

الریدآ  .)99 :9992صاحب مفت ح الکرامه در اين ص ح مين يسد :سالم گفین در ن ا یرادا و نییز ا
س آ امام ج ایت بدو اشاره با ص ر و چشمم جايز است .شرید او در ذکاری بیراين مطلیبم
ادیاآ اج

اع کرده اسیت .در نه عهم شراع م مختصرالن ف

ج ایت با چشم

م تذکرهم دروس و لمعه آمیده اسیت کیه امیام

د به طرف راست اشاره ميکند؛ و اين د

و در بح راالنوار به ین ا نظر شیخ ط

در الروضهم مشر ر تلقي شده است.

سي و اکثر اصحاب مطرح شده است (یاملي غروآ .)935 :9991

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

ی دهاآ ا مسائل را به ین ا مسائل اج ایي ذکر کرده است و ک یر مسألهاآ پیش ميآيد که در
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با ت جه به اد ا میعارضي که ذکر شدم اج اع م رد ادیاآ سید مرتضي را ميت ا بیر شیرر
یی ايي ح ل کرد و وجري براآ ح ل اج اع بر غیر شرر وج د ندارد .محق ،سبزوارآ و شیرید
او م مطلب مزب ر را محی ل دانسیهاند و معیقدندم بیشیر الفاظ اج اع که در اد ا یقریاآ دیديم بیه
کار رییه است در وا د ناظر به مشر را است نه اج اع اصطالحيم بخص ح راج بیه اج اییاتي
که شیخ ط

سي نقیل کیرده اسیت (سیبزوارآ  29-22 :9 19؛ شیریداو 9991ج 29-2 :9؛ ینیي  9993ج:5

 )93بر اين اساس امام

یني معیقد است کهم مناط شرر ددما ه ا مناط اج اع است و اج یاع

ددما چیزآ جز شرر نیست (امام یني  9992ج ) 5 :9در واد امام
ا اج ییاع آنرییا ن ییيداننیید ه ننییین شییرید مصییطفي

ینيم شرر دیدما را جیداآ

ینییي مییيیرمايیید« :ا ال سییائل االجماعی ة

یندالقدماءم هي ال سائل المشهورةم لعدم امکا نیلرم االتفیاقم یاالج یاع ال صیطلل یلییه لییس اال
الشهرة ايضا» ( یني  9993ج.)93 :5

تحریر محل نزاع :
شرر بر سه دسم است:
 .9شرر روايي :آ است که يک روايت را مشر ر محدثین نقل کرده باشند.
 .شرر ی لي :آ است که مشر ر یقرا به يک روايت ی ل کرده باشند.
 .9شرر یی ايیه :يعني مشر ر یقرا یی ايي را صادر کردهاند که مدرک و مسییند آ بیراآ میا
روشن نیست .آننه محل بحث استمحجیت شرر یی ائي است يعني آيا شرر ییی اييم حجیت
است يا یر؟ البیه مراد ا حجیت شرر یی اييم حجیت آ به ص ح و بیه ینی ا ظین یاح
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

است و اال بدو ترديد شرر یی اييم مفید ظن اسیت و اگیر کسیي مطلی ،ظین را حجیت بدانیدم
شرر یی

ايي را ميبايستم حجت بداند (میر اآ د ي  9913ج.) 23 :9

اقوال در مسأله:
در ص ح حجیت ویدم حجیت شرر یی ايي سه نظری ده وج د دارد.
.1نظریة حجیّت مطلق شهرت فتوایی:
بر ي ا یقرا یقیده دارند که شیرر ییی ايي ا امیارا و ظنی
حجیت مطل ،شرر یی ايي دائلند؛ اين د

معیبیره محسی ب میيشی د و بیه

را شرید او پذيرییه است مبني بر اينکه شیرر را بیه
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کرده است :الف) یدالت و تق اآ باالآ یقرام مان ا اين است که بخ اهند بدو یلم و سندم روآ
مسألها آ یی ا دهند و وجدا ما هم در واد اين را دب
حص

ظن در بر واحد د

ن یيکنید .ب) حصی

مقاله

حجیت اج اع ملح ،کنیم نه به

د اج اع .شرید او براآ اثبا ادیاآ

دم به دو وجه اسیدال
ظین در شیرر ا

آتر است (شرید او  9991ج.) 2 :9

 .2نظریة عدم حجیّت مطلق شهرت فتوایی:
مخالفا حجیت شرر م براآ اثبا نظري

دم نیا آ به ادامه دلیل ندارند؛ يرا اصل یدم حجیت

شرر یی ايي را جارآ ميکنند؛ بنابراين باالترين دلیل مخالفا حجیت شرر ییی اييم دشیه و
رد ادله م ایقا حجیت شرر است .ا ج له طریدارا اين نظريه یبار ا :
الف) نظرعة شيخ مرتضی انص ری :مطاب ،اين ديدگاهم هر چند که حجیت شرر یی ايي ا باب
دلیل انسداد بعید نیست؛ اما کساني که یا ميکنند شرر یی ايي ا ظن
باطل است و شرر یی ايي ا باب ظن

اصه اسیتم تی ه ي

اح حجت نیست (انصارآ .)922 :9921

ب) نظرعة آخوند خراس نی :ايشا به پیروآ ا مشر ر یقیده دارند که شرر ییی ايي حجیت
نیست و هیچ دلیلي بر اییبار آ وج د ندارد و نرايت چییزآ کیه میيتی ا بیراآ حجییت شیرر
یی ايي اسیدال کردم داليل م ایقین حجیت شرر یی ايي است؛ ولي هیچ کدام صیالحیت آ را
ندارند که مُثبت حجیت شرر باشند .وآ دائل است اگر بناآ یقال را دلیل بر حجیت بیر واحید
بدانیمم ا یصاح به بر واحد ندارد بلکه هر امارهاآ که مفید ظن يا اط ینا استم دلییل حجییت
کرد (آ ند راساني .) 11 :9921

ج) نظرعة ضي ءالدعن عراقی :ا نظر ايشا م هر گاه دلیلي بر حجیت شرر یی ايي نباشد تحیت
اصل حرمت ی ل به ظن بادي ميماند و اصل اولي یدم حجیت آ است .داليلي هم که بر حجیت
شرر یی ايي اسیدال شده است ن يت اند حجیت آ

را ثابت کند (یرادي  9991ج.)929 :9

د) نظرعة محمد رض مظفر :ايشا شرر یی ايي را ا ج لیه ظنی ني میيدانید کیه تحیت اصیل
حرمت ی ل به ظن بادي ميماند و دلیل داطعي بر حجیت آ نیست و داليلي هم که طرییدارا آ
آوردهاند ه گي مردود هسیند

(مظفر  9929ج . )995-991 :

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

آ بناآ یقالست بنابراين شرر یی ايي بنا بر سیرة یقال حجت است لکن اين مسأله را بايد اثبا
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 )3نظریه قائلین به تفصیل بین شهرت فتوایی قدما و متأأخرین (نظریأه امأام
خمینی وپیروان او)
اين دسیه ا یقرا بین شرر یی ايي ددما و میأ رين تفاو دائل شیدهانید؛ شیرر ییی ايي دیدما را
حجت ميدانند اما شرر یی ايي میأ رين را حجت ن
 .)299چ

ددما در ی ل به ا بار و می

يدانند (سبحاني  99 9ج :9 2؛ بروجیردآ :9992

روايا و یدم ایینا به ادله یقلیه و اسیحسیانا م میعبید و

مقید ب دندم هرگاه روآ مسألهاآ اتفاق داشیه باشند و به آ یی ا دهنیدم وثی ق و اط ینیا بیه دی
معص م(ع) و وج د دلیل معیبرم حاصل ميش د؛ اما شرر یی ايي میأ رين چ

ه راه با اسینباط و

اسیحسانا یقلي و اجیرادآ استم حجت نیست.
نظرعه مرحوم خوعی :ايشا شرر را به ین ا يک دایده يا دلیل در تق يت يا رد داليل نقلي دب
ندارد و پس ا آنکه شرر را به ان اع سه گانه معروف رواييم ی لي و یی ايي تقسیم کرده استم
در رد هر کدام به ترتیب گفییه اسیت :و امیا درسیت ايین اسیت کیه شیرر روايیي ن یيت انید ا
مرجحا محس ب ش د؛ يرا ا م یزا حجت ا غیر حجیت محسی ب میيشی د و صیحیل ايین
است که ی ل مشر ر ن يت اند ضعف روايت ضعیف السند را جبرا کنید .ه ننیا کیه اییرا
مشر ر ن ي ت اندم روايیي را که یي نفسه صحیل يا م ث ،استم تضیعیف و بیي اییبیار سیا

د (وایی

حسیني  9991ج .)999-999 :

سپس دربارة رد شرر یی ايي ميیرمايند« :ییحصل ی الشررة الفتوائیة م ا لم يقیم دلییل یلیي
حجییرا» (وای حسیني  9991ج  )995 :پس شرر یی ايي ا ام رآ است که دلیل بر حجیت آ ارائه
نشده است .ديدگاه ايشا در م رد نفي اییبیار شیرر ايین امکیا را بیراآ او ییراهم آورده تیا در
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

م ارد يادآم نظريا و آراآ پیشینیا را به نقد بکشد و بر الف جريا اکثريت و مشر رم مشي
ن

ايد ( يي 9999ج92 :9م.)22

در واد مبناآ

يي بر دو نکیه اسی ار است:

الف) انکار صغرا :شررتي بین یقراآ دديم محق ،نشده است که ما دائل ش يم اين یی ا بین ددما
مشر ر ب ده است؛ يرا هیچ راهي نیست که بی انیم یی اآ مشر ر را بشناسیم .و مسائلي را که بی اند
یی اآ مشر ر را به ما نشا دهدم در کل ا آنرا مطرح نشده است و بعضي ا آنرا هییچ شیرر و
معرویییي نسبت به طرف مقابل ندارند .هر دو مسأله مساوآ است.
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است که ی ل مشر ر ن يت اند جابر ضعف سند بر باشد يا ایرا

آنرا ا روايیيم م جب وهین

مقاله

ب) انکار کبرآ :ودیي که دائل شديم بین یقراآ دديمم شررتي تحق ،نیاییه است انصیاف ايین
روايت ش د؛ يرا ی ل مشر ر یقط م جب ظن است و ی ل به ظن هم نري شده اسیت و در مقیام
اسینباط ن يت انیم م ارد اسیناد مشر ر را احرا کنیم .مدار در جبیرا ضیعف سیند حیديثم ی یل
مشر ر ددماآ اصحاب استم و کاشف ا وج د درينهاآ است که داللت بر صحت بیر میيکنید
اما یر

اين است که کیب ددمام ا اسیدال بر یی اآ مشر ر الي است؛ لذا احرا صغرا ا اثبا

کبرا سختتر است (تبريزآ بي تا.) 52 :

ه ننین مرح م

يي دائلند که روايا کیب اربعهم دطعي الصیدور نیسییند و ادییاآ دطی بیه

صدق روا در ص ح روايا کیب اربعه هیچ پايه و اساسي ندارد و ن يت ا بیراآ ايین ادییام
دلیلي پیدا کرد؛ چناننه ادیاآ باالترآ داشیه باشیم بیه اينکیه اهی یام اصیحاب امامیا معصی م(ع) و
صاحبا اص

و کیب به امر حديث تا ما مح دو ثالثم دلیل بر اين است که روايا م ج د

در کیب آنرا امام معص م(ع) صادر شده است و «یقه منص ح» نامیده ميش ند؛ اين ادیا به دو وجه
صحیل نیست )9 :گرچه اصحاب ائ ه معص مین(ع) نرايت ک شش

د را در امر حیديث و حفی

آنرا ا ضاي شد به کار ميبردند؛ اما اصحاب ائ ه(ع) در دورا تقیه ندگي میيکردنید و امکیا
نشر حديث را به ط ر یلني نداشیند .پس چگ نه ميت ا ادیا کرد اين احاديث به ت اتر يا دريب به
آنرا رسیده است .به ین ا مثا م ایرادآ مثل ابن ابي ی یرم در دورا

الیت هارو الرشید نیدا

) اگر دب

کنیم که اهی ام به نشر حديث و حف آنرا م جب یلم ميش دم نرايت امر ايین اسیت

کهم یلم به صدور اين اص
یلت اينکه صاحبا اص

و کیبم یقط ا طري ،صاحبا حديث و یی ا حاصل ميشی د؛ امیا بیه
و کیبم ه گي ثقه و ییاد نیسییند و احی یا کیذب در آنریا میيرودم

اط ینا به صدور اين روايا ا امام معص م(ع) حاصل ن يش

د ( يي  9999ج 2- 9 :9م .)5

نظرعة سيد حسين بروجردی :ايشا یی اهاآ یقري ددما در اص

میلقا

را به سه دسیه تقسیم

ميکند:
 )9دسی او ا یی اهاآ یقراآ دديم شیعهم اص

میلقا ا امام معص م(ع) هسییندم کیه دسیت

به دست بدو دگرگ ني و تصرف ا امام معص م(ع) اتخاذ ميکردند و حیي در تعبیرا

ی دم آ

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

ب دند و کیابهاآ آنرا به کلي ناب د شد .و سرن شت اصحاب ائ ه معص مین(ع) ه ین گ نیه بی د.

( س)
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یی اها را تغییر ن يدادند؛ يرا یقراآ شیعه دیاس و اسیحسا را حجت ن یيداننید و بیر ايین اسیاس
اينگ نه یی اها و مسائل تعبدآ را یینا ا امام معص م(ع) ا ذ ميکردند.
) دسی دوم یی اهاآ تفسیرآ هسیندم اينگ نه یی اها ا سنخ یی اهايي هسیند که یین الفیاظ ا
امام معص م(ع) مأث ر نیست؛ بلکه مدارک و مأ ذآ در کل ا معص م(ع) وج د دارد که ميدانییم
یقرا تفسیر کرده اندم به ین ا مثا ین ا کثیر السفر در احاديث وج د ندارد بعضي ا ددما به کثیر
السفر تعبیر کردهاند و گروهي ديگر ج له (من کا سفره یکثر من حضیره) را هیر کیدام بیه نی یي
تفسیر کردها ند؛ اما در روايا و نص حم شغله السفر و يا من کا بییه معه آمده است.
(ع)

 )9دسی س م یی اهاآ تفريعي هسیندم اينگ نه یی اها ا سنخ یی اهايي هسیند کیه ا معصی م

بعینه نقل نشده است؛ ولي اينگ نه یی اها ا مسائل اصلي اسینباط شده و سپس تفريی میيشیدند در
واد در اينگ

نه مسائل ددمام اجیراد ميکردند (بروجردآ 292 :9992؛

 39 : 99؛ .) 11 :9991

تبيين نظر بروجردی :بروجردآ ا میا سه دسیه یی اهاآ یقري ددما تنرا دسی او ا آنرا را
ميپذيرد و شرر
در اص

میلقا

هسیند و چ
و شرر
اص

یی ايي در اينگ نه مسائل را حجت ميداندم اما یی اهاآ دسیه دوم و س م ددما
را حجت ن ي داند؛ يرا اينگ نه یی اها ناشي ا مسائل اسینباطي و اجیراد ددما

م کن است در اين مسائل اسینباطي و تفريعي اشیباهي رخ داده باشدم حجت نیسیند

یی ايي در اينگ نه یی اها را هم حجت ن يدانند .وآ براآ دسی او ا یی اهاآ ددما که
میلقا محس ب مي ش ندم اه یت اصي دائلند؛ يرا ماني که یی ايي در کیاب هاآ یقري

نسل به نسل جريا داردم معل م ميش د اين مسأله ا امام معص م(ع) صادر شده است .و در بعضي
جاها شرر یی ايي بین ددما را به اطر کشف ا د

معص م(ع) حجت شریي ميداند

9

سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

در جاآ ديگر شرر یی ايي بین ددما را ا د آترين امارا بیر وجی د نیر در مسیأل می رد
یی ام ميداند و در ايین صی ح میي یرمايید« :ودید اییی ا ییي کییبرم ال عیدة لخصی ح ال سیائل
المنصوصة و ال یلقاة ین االئ ه(ع) کالهدایة ،والمقنعة ،و النهایةم و ال راسم ونح ها یرذا الیسالم منرم
من ید آ األمارا یلي وج د نر و إ

 . 9یبعضرام اُص

لم يصل إلینا» (بروجردآ .)9 2 :9995

میلقاة ین ال عص م(ع) و دد ذکرها القدماء یي کیبرم ال عدة لنقلرا و يک

بل اإلشیرار ییرام حجة شرعیة إلسیکشاف د

(ع)

معص م بذلک» (بروجردآ . ) 9 :9995

إطبادرم یي تلک ال سیائل
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کرده است (بروجردآ  299 :9992؛  999ج .)19 :

مقاله

در نهایة االصول و حاشیه بر کفایهم حجیت شرر یی ايي ددما را در اصی

میلقیا مطیرح

ا ديدگاه ايشا م یی اآ یقرا در مسائل تعبدآ که هیچ مأ ذآ غیر ا امیام معصی م(ع) نیدارد و
کاشف ا د

معص م(ع) هسیندم معیبرند و در اينگ نیه ا مسیائلم شیرر ییی ايي حجیت اسیت و

یقیده دارند ما یقه را یقط ا روايا ن يگیريم به گ نیهاآ کیه بیه روايیا مراجعیه کنییم و بعید
اسینباط ن ايیمم بلکه معیقديم یقه (اص

میلقا ) هیچ ودت سلسلهاش دط نشدهم نسیل بیه نسیل ا

ما معص م(ع) تا به حا به ما رسیده است .و بعضي ا مسیائل مسیلم اسیت و نییا آ بیه دلییل هیم
نداردم حا اگريک یی ايي ا ما امام معص م(ع) تا به حا در یقه امامییه مسییقر بی دهم ن یيتی ا
ت سط يک روايیي هر چند صحیل با آ یی ا مخالفت کردم در واد روايت میعار
ا

رهیا گشییه و

اییبار مي ایید (تجلیل تبريزآ .)9 :9919

به تعبیر بروجردآ اين گ نه یی اها اص

میلقا (بروجردآ  ) 11 :9991يا به تعبیر بعضي ديگر ا

شاگردا ايشا یقه منص ح (سبحاني ب  9999ج  ) 9 - 99 :9نامیده مي ش د کیه در اينگ نیه اصی م
هیچ گ نه ای ا نظر و اجیرادآ ص ر نگرییه و به ه ین اطر شرر یی ايي دیدما بیر گریییه ا
اين اص م حجت است.
نظرعة ام م خمينی :ا نظر ايشا م شرر یی ايي بین ددماآ اصحاب حجت است و در اينگ نه
نسلي ا نسل دبلي دريایت ميکرده است و به تفري اجیریادآ ن یيپردا

ینید (امیام ینیي  9992ج:9

 .) 59- 52بر اين اساس اگر شرر یی ايي میقیدمین تحقی ،پییدا کنید کاشیف ا ثبی
(ع)

شريعت مطرره و مشر ر ب د آ نزد امام معص م

حکیم در

است (سبحاني  99 9ج .)951 :

نظرعة ميرزا حسن بجنوردی :اگر شرر یی ايي در بین یقراآ میقدم (یقریاآ میا معصی مین
یلیه السالم و اوايل غیبت کبرآ)حاصل شی دم دطعیا حجیت اسیتم اگیر چیه دلیلیي مطیاب ،آ در
دسیرس نداشیه باشیمم چ
د

معص م(ع) استم وج

در اينگ نه شرر م مالک اج اع محصل کیه ه یا کشیف دطعیي ا
د دارد (م س آ بجن ردآ  9929ج .)31 :

تبيين نظرام م خمينی :ديدگاه مرح م بروجردآ در تقسییم بنیدآ کلیي یی اهیاآ یقریام می رد
ت جه امام

یني درار گرییه است و شرر ددما را در دايرة اص

میلقا تصريل نکیرده اسیت؛ ولیي نکیاتي در می رد

( س)

مانند مرح م بروجردآ به تقسیم بندآ اص

میلقا معیبر ميدانید؛ امیا وآ

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

شرر یی ايي میقدمین مناط اج اع وج د دارد و ددما بناآ بر ذکر اص

میلقا داشییند کیه هیر
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کیب ددما در بعضي ا کیاب هاآ اص لي و یقري

د ارائه داده است که با تقسییم بنیدآ مرحی م

بروجردآ سا گار است؛ مثال در بعضي ا یبارا وآ آمده است که شرر در مسألهاآ که راهي
به اجیراد در آ مشاهده ن ي ش دم حجت است و يا شرر یی ايي ددما که بناآ آنرا بر ذکر اص
میلقا ب ده و به تفريعا اجیرادآ ت جري نداشیندم حجت است .با ت جه به نکیا یی ق اگیر در
یی اآ ددمام اجیرادآ راه ياییه باشد يا احی یا در آ بیرودم پذيریییه نیسیت (امیام

ینیي  9992ج :9

 59- 52؛  99 9ج .)919 :2

ادله قائلین به حجیت شهرت فتوایی قدما و دیدگاه آنها
) مقبوله عمر بن حنظله :دائلین به تفصیل در حجیت شرر
حجیت شرر

یی اييم دلیلهاآ میعارضي را نیز بر

یی ايي یقراآ میقدم ارائه ن دهاندم که با گشت ه

آنرا به مقب له ی ر بن حنظله

است (حریاملي  9929ج .)12 :93اينک روايت مقب له را ا ديدگاه دائلین به حجیت شرر

یی ايي

ددما م رد بحث درار ميدهیم.
دعدگ ه سيد حسين بروجردی :بروجردآ مقص د ا شرر در مقب له را شرر یی ايي ميداندم به
اين معنا که مفاد روايت میا اصحاب ا نظر یی ا و ی لم به اشیرار رسیده است

(بروجردآ :9992

.)29

وآ اسیدال به ی م تعلیل به مقب له را بر مطل ب یلیل ميداند
لکن یقیده داردم مراد ا «ال ج

(بروجردآ

.) 39 :99

یلیه» شرر است نه اج یاع اصیطالحي و میراد ا شیرر م

شرر یی اي ي است؛ يرا در روايت هرگ نه ريب ا حکم مشر ر بین اصحاب برداشیه شده اسیت
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

و معل م است که شرر در حکم به حسب یی ا است و نفي ريب ا مشر ر مناسیب بیا شیرر بیه
(ع)

حسب یی است نه الفاظي که بین اصحاب مشر ر است؛ يرا چه بسا الفاظ صادر شده ا معصی م
به واسط تقیه باشد هر چند که صدور آ الفاظ ا امام(ع) مشر ر استم چ

احی ا تقییه میيرود

نفي ريب ا حکم م کن نیست؛ اما ا آننه به حسب یی ا بین اصحاب مشر ر شده است میيتی ا
نفي ريب کرد .در هر ص ر ا اين که امام(ع) اسیفصیا نکیردهانیدم روايیت بیر حجییت شیرر
یی ايي داللت دارد و ا تعلیل در «ال ج

یلیه الريب ییه» اسیفاده ميش د که یی اآ مشر رم یلت

یدم ريب است .و یدم یی ا م جب ريب در روايت است (بروجردآ .) 5 :9991
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بر ا یی ا مانند تأ یر معل

ا یلیش است و ذيل حديث که یرم ده است «ان ا االم ر ثالث ة امیر

مقاله

چناننه برم م ای ،یی اآ مشر ر باشد در اییبار شرر یی ايي هیچ شکي نیست؛ يرا تیأ یر
بین رشده یییب و  ». ...نیز بر اين امر داللت ميکند؛ يرا «امر بین رشده» یقط مناسب با امر مشیر ر
است و «بین الغي» مناسب شاذ است (بروجردآ 999ج .)1 -15 :

دعدگ ه ام م خمينی :مطاب ،نظر ايشا م مراد ا «ال ج

یلیه» میا اصحابم شرر یی ايي است نه

روايي (امام یني  9932ج  )12 :وآ ميیرمايد :اسیدال به ی م تعلیل در مقب له به ین ا کبرآم
چیزآ است که شک و ترديد ا آ برداشیه شده است نه آ چیزآ که نسبت به طرف مقابلش
بدو شک و ترديد باشد؛ اگر منظ ر ا ريبم ريب اضایي باشد الف ظاهر است .ريب ا
حاال

بر نفس است نه ا اضایا

اییبارآم یدم ريب ا معاني نسبي اضایي نیستم تا اينکه بی ا

نفي ريب ا آ را به لحاظ مقايسه با مقابلش اثبا کردم بلکه ا معاني دائم به نفس است که اضایه
را دب

ن يکند؛ لذا مراد ا مج

اوصاف مج

یلیه بین اصحابم شرر یی ايي است نه روايي و الريب ییه ا

یلیه بین اصحاب است و شرر یی ايي ا مصادي ،آ محس ب ميش د به گ نهاآ

که مقابل آ شاذ و نادر است.
پاسخ امام خمینی به اشکال میرزای نایینی
وآ در پاسخ به اشکا میر اآ نايیني که تعدآ ا روايت را صحیل ن يداندم ميیرمايد :تعلییل در
یی ايي تع یم دهیم؛ لکن اين تعدآ نبايد آنننا ت سعه داده ش د که بر آ م تالي یاسدآ مثیل ظین
مطل ،میرتب ش د بلکه کبرام چیزآ است که شک و ترديدآ ا نظر یرییي در آ نباشید و طیرف
آ م شاذ به حساب ميآيد و ایینا به آ ن يش دم ا اين جرت ميت انیم اينگ نه شرر را ا ج له
«ال ج
919؛ امام

امام

یلیه» بین اصحاب به حساب آوريم؛ چ

به د

شاذ ایی

یادآ نیسیت (سیبحاني  99 9ج :

یني  9992ج.) 59- 52 :9

یني صرف مشر ر ب د روايت بدو وج د ییی ا را ترديید برانگییز میيدانید و دائلنیدم

چگ نه ميت ا م نسبت به وج د اشکا هايي که در روايت وجی د داردم اط ینیا داشییه باشییم بیه
الف م ردآ که روايت بر اساس یی اآ اصحاب به اشیرار برسد و مقابل آ م شاذ به ش ار آيد در
اين ص ر م روايت به اطر یی

ا ترديدناپذير است (امام

یني  9932ج .)12 :

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

مقب له منطب ،بر کبراآ کلي است و تعدآ ا م رد روايت صیحیل اسیت کیه یلیت را بیه شیرر

( س)
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لذا شرر روايي مجرد ا یی ام ريب آور است و تفسیر «م یا الريیب یییه» در ج لیه «ال ج ی
یلیه الريب ییه» جعل تعبدآ نیست بلکه امر یقاليي ارتکا آ بین یقالست که اشیرار بین اصحاب
هر رئیسي کشف ا

رضايت او ميکند (امام

با ت جه به نظر امام

یني  9932ج .)12 :

یني و بروجردآم روايیت بیر اسیاس ییی ا مشیر ر شیده اسیت و ظری ر
شرید صدر که دائل استم شرر بیه نفیس روايیت

روايتم بدوآ و بيار ش است .بر الف د

اضایه شده است و ظاهر روايت را مالک درار ميدهد .در روايتم بحث در صدور و یدم صیدور
روايت نیست؛ بلکه در مقب له ی ربن حنظله سؤا و ج اب مطرح است که ا امام سؤا میيشی دم
به کدام يک ا اين دو روايت ا ذ ش د؛ لذا اگريک یی ايي بین اصحاب و ارباب یی ام مشر ر شدم
اگر چه به درج اج اع هم نرسدم انسا ميت اند دربارة آ م ینی ا الريیب یییه را بیه ینی ا نظیر
امام(ع) مطرح کند؛ پس اگر گفییم منظ ر ا «ال ج

یلیه الريب ییه» شرر یی ايي اسیتم ینی ا

الريب ییهم ا جرت روايت به ین ا حکم الري مطرح ن يش

د (یاضیل لنکرانیي  9935ج992-995 :92؛

امام یني  9932ج .)12 :

دعدگ ه شهيد سيد مصطفی خمينی :ا نظر ايشا م شرر
نیست؛ بلکه شرر
(ع)

است؛ امام

در روايت مقب لهم شرر

یی ايي است که م ای ،با روايت است؛ چ

اينگ نه شرر م واضل و آشکار

ت سک به هر چه را که واضل است دابل ا ذ معریي کرده و شرر

وض ح را دارد و ه ننین تعلیل در مقب لهم یام و گسیرده است و شرر
یی اآ شاذ درار داردم يکي ا مصادي ،اين شرر

روايي محض
یی ايي اين

یی ايي که مقابل آ م

است ( یني  9993ج .)93 :5

دعدگ ه شيخ جعفرسبح نی :ايشا م ا مقب له ی ربن حنظله چرار نکیه را نییجه ميگیرند؛ نکیه او :
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

مراد ا «ال ج

یلیه» مشر ر است نه اتفاق کلم به درينه «و يیرک الشاذ الذآ لیس ب شر رٍ» نکیه

دوم :مراد ا ماآ م ص له در«ينظر یلي ما کا  ...ال ج
ياییه است در مقابل شاذ و مراد ا «ال ج

یلیه» چیزآ است که بین اصحاب شرر

یلیه» اتفاق کل یقرا نیست .نکیه س م :الريب ییه نسبي

نیست که با طرف مقابلش آ را بسنجند؛ بلکهم مانند «ذلک الکیاب الريب ییه» حقیقي است .اگر
يک طرف دضیهم دطعي شد به حکم یقل طرف ديگرم دطعي البطال است .نکیه چرارم :که محل
بحث اين رساله استم اين است که شرر یی ايي مجرد ا

روايتم حجت است (سبحاني ب  9999ج

 21- 23 :9؛ الف  9999ج )919 :9وآ ميیرمايند :چناننه یقراآ میقدم روآ يک مسأله اتفاق داشیه
باشندم کاشف ا وج د نصي است که به آنرا رسیده و بر اساس آ م یی ا دادهاند و اين دلیل ا
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میلقا ا ائ ه معص مین(ع) مثل شرر ی لي است .و مقب له

ی ر بن حنظلهم ا حیث لف و مناطم شامل شرر یی ايي ميش

مقاله

حیث سند و داللت ت ام است که بر اساس مض

آ م ه گي یقراآ میقدم یی ا دادهاند؛ بر اين
د (سبحاني ب 9999ج.) 99- 99 :9

دف ع از نظرعة ق ئلين به حجيت شهرت فتواعی قدم در استدالل به مقبوله و بررسی دعگر ادله:

بروجردآ و امام

یني م به ناظر ب د مقب له به شرر یی ايي ا حیث مض

یی ام اییقاد دارنید

و به نظر آنرا ا مقب له ميت ا تع یم به حجیت شرر یی ايي محض را در دايیره اصی

میلقیا م

اسیفاده کرد .مرح م بروجردآ معیقد است در روايیي کیه ا نظیر ییی ام مشیر ر شیده اسیت لفی م
نقشي در نفي ريب ندارد؛ مض

روايت است که به تنرايي ا یرده اين نقش برميآيد؛ بنیابراين

اگر یی ايي محیضم شیرر ياییت حجییت دارد (بروجیردآ 12 :9991؛ امیام ینیي 9992ج  .) 12 :9در
نییجه هر مطلب مشر ر میا اصحاب به گ نهاآ که در ص ر پرسش ا هر کسم پاسخ واحیدآ
ميدهند حجت و دابل ا یذ اسیت (بروجیردآ  ) 12 : 9991ا ديیدگاه امیام

ینیيم شیرر ییی ايي

محض که در محدوده یقه اصلي و غیر تفريعي شکل گرییه استم ا شرر مسأله در ما امامیا
معص م(ع) نشأ گرییه است .وآ اين ن ع شرر را ا روايت مشیر ر بیه حسیب ییی ا و مضی

م

اط ینا آورتر ميدانند و دربارة شرر یی ايي محض اين تحلیل را ارائیه میيدهنید کیه مطلیب بیه
اطر شد وض ح آ نزد اصحابم مجرد ا هر گ نه روايت است .وآ در اين مینه میيیرمايید:
اج اع يا شرر میقدم اگر تحق ،پیدا کندم اين حدس را در یقیه برمیيانگیزانید کیه ییی ا ا میا
ا امام(ع) در

د ن يديدند يا اشیرار و وض ح آ ا ما پیامبر(ح) سبب شده تیا اصیحاب ا آ

سؤا نکنند و حديثي را که بر آ داللت کند روايیت نن اينید ايین امیر بعیید ا ذهین نیسیتم وآ
مقص د ا الريب ییه در مقب

له را نفي یقاليي شک به حساب ميآورنید (امیام ینیي  9992ج- 59 :9

.) 23

بر اساس نظري امام

یني و مرح م بروجردآ شررتي که در دايره یقه غیر تفريعیي و اصی

میلقا م شکل گرییه معیبر است؛ يرا مش

آننه که الي ا ريب است به ش ار ميآيد و بیر

مجرد ا یی ام ريب آور است حیي م جب اط ینا به وج د لیل در بیر میي شی

د (یاضیل لنکرانیي

 9999ج .)99 -999 :9

امام

یني مقب له را ناظر به اصلي که یقال به آ حکیم کیردهانید میيدانید و شیرر ییی ايي

( س)

محض را ا اين رهگذر به اثبا مي رساند وآ با دط نظر ا مقب لهم با گشت شرر یی ايي را بیه

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

اماما معص م(ع) معروف و ثابت ب ده استم به گ نهاآ که اصحاب اص

و کیبم نیا آ به سیؤا
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شرر مسأله در یصر اماما معص م(ع) و تلقیي آ ا آنریا می رد تأکیید دیرار میيدهید و حجییت
شرر یی ايي را به لحاظ آنکه نزد یرف اط ینا آور و یادد ريب استم حجت ميش رد.
یني

نقد شهيد صدر به تفسير ام م خمينی از (الرعب فيه) :شرید صدر با اشاره به تفسیرآ که امام
ا یبار «الريب ییه» دارندم دو نقد به آ مي ند.

 )9ح ل ريب در روايت مقب له به ريب یقاليي الف ظاهر استم ظاهر اين اسیت کیه ريیب
وجداني و حقیقي اراده شده است و ح ل آ بر يک امر یقالييم

الف ظاهر است (صیدر  9991ج

.)9 9 :9

) با یر

یقاليي انگاشین ريب نیز ن یيتی ا حجییت را بیراآ شیرر ییی ايي ا تعلییل در

مقب له اسیفاده کرد؛ يرا تعلیل را هر چند دابل تع یم بدانیمم ا آ جرت که شرر یی ايي ماهیت
حدسي و اسینباطي دارد و یرف طا را در شرر یی ايي روا ميدارد؛ ن ي ت ا آ را بیه شیرر
یی ايي تع یم داد و حکم ردمندا به نفي ريب ناظر به م

ارد حسي است (صدر  9991ج .)52 :9

پ سخ به نقد شهيد صدر :نقد شرید صدر را ميت ا به گ نهاآ پاسخ داد که اشکا وآ به تفسیر
امام

یني ا الريبم وارد نباشد و آ اين است که در واد مقص د امام

یني یقاليي ب د

ريب نیست تا اشکا شرید صدر پیش آيد بلکه مقص د یقاليي انگاشین نفي ريب است و یقاليي
انگاشین نفي ريبم مسیلزم یقاليي انگاشین

د ريب نیست؛ بلکه یر

یقاليي ب د نفي ريب با

اين حقیقت که ريب وجداني است سا گار است و یقال تا ماني که يقین وج د دارد به وج د
ريب حکم ن يکنند ولي در مقام نفي آ تسامل ميکنند و اين نفي تسامحي ريب مسیلزم ناديده
گریین ظر ر واژة ريب در معناآ وجداني آ نیست .با ت جه به نظري آيت اهلل بروجردآ و امام
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

یني که یقه تفريعي را ا یقه غیر تفريعي تفکیک کردهاندم اين اشکا وارد نیست و ن يت ا
هر گ نه شررتي را رد کرد؛ بلکه شرر در دايرة یقه غیر تفريعي که بر پاي دريایت سینه به سینه-
نه اجیراد و حدس -شکل گرییه است را بايد درست و معیبر به حساب آورد؛ يرا مش
یریا الي ا ريب استم به ش ار ميرود .در واد دائلین به حجیت شرر

آننه

یی ايي ا جنب یریي

اسیفاده کردهاند و با تع یم مقب لهم آ را به شرر یی ايي سرايت دادهاند.
) مرفوعه زراره :دائلین به تفصیل در اسیدال بیه مری ییه
ت سک به ی میت م ص

راره (نی رآ طبرسیي  9923ج)929 :91

کرده اند؛ به اين معنا که مراد ا ماآ م ص له در ( ذ ب یا اشییرر بیین

اصحابک) مطل ،چیزآ است که شرر دارد ایم ا اينکهم روايیت باشید يیا ییی ا .در نییجیه میاآ
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يرا ماآ م ص له مانند ساير م ص ال ا اس اء مبر ا است و نیا به يک تعیین کننده و تفسییر
کننده دارد و مفسر در م ص ال م صله م ص

مقاله

م ص له به اطالدش شامل یی اآ مشر ر هم ميشی

د (بروجیردآ  999ج م1 :؛

ینیي 9993ج )939 :5؛

است .دراينجا صله یبار است ا اشیرر و اشییرر

شامل هر چیز مشر رآ مي ش د چه حديث باشد چه یی ا؛ لذا ا طري ،اطیالق ايین ج لیهم حجییت
شرر یی ايي را اثبا ميکنیم .یده اآ ت هم کرده اند که م رد روايت
م ص

د بر است که ی ی م

را تخصیر مي ند (حائرآ  9993ج  )92 :اين تی هم وارد نیسیت؛ يیرا آننیه معیبیر اسیتم

ی میت لف است که ا ظ اهر لف یر یده ميشی د نیه ا

ص صییت می

رد (سیبزوارآ 19 :9925؛

یرادي 9991ج .)922:9

 )3بنای عقال :دائلین به تفصیلم براآ اثبا

حجیت شرر

یی ايي به بناآ یقال هم ت سک

ن دهاند.
بر اساس نظر مرح م بروجردآم گروهي که تحت یرمانبردارآ رئیس هسیندم هیچ گاه بیه نظیر
د ی ل ن يکنندم چ

بناآ یقال بر اين است کهم اينرا بنا بر یر م چیزآ ن يگ يند يیا ی لیي

انجام ن ي دهند مگر براساس دسی ر رئیس
ه ننین امام

د (بروجردآ  999ج . )15 :

ینيم میاني کیه مقب لیه ی یربن حنظلیه را در اثبیا حجییت شیرر ییی ايي

ميآورندم مقب له را ناظر به اصلي که یقال به آ حکم کردهاند ميداند و شرر یی ايي را ا ايین
رهگذر به اثبا ميرساند و مقص د ا (الريب یییه) در مقب لیه را نفیي یقاليیي شیک بیه حسیاب
به احی ا

الف آ هیچ گ نه ایینايي ن یيکننیدم ضیرورآ اسیت (امیام ینیي  9992ج ) 59 :9و در

جاآ ديگر ميیرمايند :اگیر بیر اسیاس سییرة یقیالم حک یي را مرئ سیین صیادر کننیدم جیداآ ا
دسی را حاکم و رئیس نیست و رئیس به حکم آنرا راضي اسیت؛ بنیاآ یقیال بیر ايین اسیت کیه
اشیرار یی ا بین اصحاب کاشف ا

رضايت رئیس آنراست (امیام

بر اساس نظر مرح م بروجردآ و امام

ینیي  9992ج  21 :9؛  9932ج )12 :

یني اگر اکثريت داط یقراآ میقدم روآ يک یی ا ت ایی،
(ع)

داشیه باشندم بناآ یقال بر اين است که اين یی ا مطاب ،با ریآ امام معص م است.
 )4مؤیدات بر حجیّت شهرت فتوایی قدما:
دائلین به حجیت شرر یی ايي ددمام دو مؤيد ذکر ميکنند.

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

ميآورند .و یقیده دارند ت سک به هرچه نزد یرف ا مصادي ،الريب ییه محس ب ميش د و یقال

( س)
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مؤعد اول :گفیار مرح م بروجردآ است ايشا معیقد ب دند ن د مسأله در یقه شیعه داريیم کیه
دلیلي ندارند؛ ولي ه ه به آ یی ا دادهاند؛ بر اين اساسم شرر یی ايي حجت است .گرچه مرح م
بروجردآ معل م نکردهاند که اين ن د مسأله کجاست .ولي احی اال ه ه آنریا در بیاب ارث هسییند
که ميت ا به تعداد يادآ ا

آنرا دست يایت (سبحاني ب  9999ج .) 92 :9

مؤعد دوم :دو روايت ا امام صادق(ع) است که مرب ط بیه ارث د یرتنریا میيباشیدم طبی ،نظیر
شیعه ه ارث به د یر ميرسد ولي بر اساس نظر اهل سنتم نی ي ا آ به د یر ميرسید و نی یي
ديگر به یصبه .و ا اين روايا به دست مي آيید کیه شیرر ییی ايي بیین اصیحاب بیر بیر امیام
صادق(ع) مقدم است.
در اينجا یین روايا را ذکر ميکنیم
 )9روايت سلمة بن محر  :وآ نزد امام صادق(ع) آمد و گفت :مردآ ه

ماترک

د را براآ

من وصیت کرد و هیچ سر ي براآ د یرش بادي نگذاشت .امام(ع) یرم د :نصف ترکه را بیه د ییر
بده .وآ مي گ يد به راره حکم مسأله را گفیم او به من گفت :امام تقیه کردهم ه ی میا را بیه او
بدهم سل ه بار ديگر نزد امام(ع) آمد و سؤا کردم اصحاب ش ا ميگ يند در برابر من تقییه کرديید؟
حضر یرم د تقیه نکردم اما ترسیدم که ت مبادا ضامن ام ا مزب ر ش آ آيا کسي ا ايین میاجرا
بر دارد؟ گفت یرم حضر یرم د :نصف ديگر را هم به د

یر بده (حر یاملي  9929ج .)99 :91

) روايت یبداهلل بن محر  :وآ روايت ميکند کهم مردآ بیه مین وصییت کیرد در حیالي کیه
ماتر ک اوم پانصد يا ششصد درهم ب د و وارث او يک د یر است .ه ننیین بیه مین گفیت :يیک
یصبه هم در شام دارم؟ حضر یرم دند :نصف ما ترک را به د یر بده و نصف ديگر را به یصبه
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

وچ

به ک یه آمدمم اصحاب را نسبت به اين مسأله آگاه کیردمم آنریا گفینید امیام تقییه کردنیدم
(ع)

نصف ديگر ما تَرک را هم به د یر برگردا م سپس گفت در سفر حجم امام صادق را ديدم و به
آننه که اصحاب به من گفیه ب دند هم ی ل کرده ب دم به ايشا یر
م

کردمم امیام(ع) کیار مین را

رد تأيید درار دادند (حر یاملي  9929ج .)99 :91

اين دو روايت به مسأل تعصیب اشاره دارند و نزد امامییهم بطیال تعصییبم معیروف و مشیر ر
است و ا

صاير یقه امامیه محس ب ميش د؛ يرا یل یاآ اهیل سینت یی

ن يدانند .مض

وتعصییب را باطیل
(ع)

روايت اين است که راوآ پس ا آنکه حکم مسأله را ا با امام شنید آ را

در میا اصحاب مطرح ن د و چ

(ع)

اصحاب حکم کردند که امام در بییا

ی د در صیدد بییا
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سبحاني در اسیدال بیه ايین دو حیديث میيیرماينید :دیدماآ اصیحاب بلکیه اصیحاب امامیا
معص م(ع) براآ شرر یی اييم بین

د ار ش دائل ب دند به گ نهاآ که آنرا را ا ی ل به کالمیي

که ا امام شنیده ب دند با مي داشت تا اينکه دوباره به امام مراجعه کنند و ا

د امام اين کالم را

بشن ند و شرر یی ايي را بر حديثي که شخصا ا امام معص م(ع) ميشنیدندم مقدم مي داشیند؛ لیذا
شايسیه نیست براآ شخر یقیه به اطر اصل يا يک روايت شاذ ا شیرر ییی ايي اییرا

کنید

(سبحاني ب  9999ج ) 95 :9لذا اينگ نه مسائل نشانگر اه یت به شرر یی ايي بین اصیحاب اسیت کیه
در محدوده اص

میلقا شکل ميگیرند و شرر یی ايي در اين محدوده حجت است.

مبنای امام خمینی درحجیت شهرت فتوایی قدما:
يکي ا مباني مرم و معروف امام
می

یني در حجیت شرر یی ايي دیدمام اییقیاد بیه حیديثي بی د

یقري اولی ددماآ اصحاب است؛ ه انط ر که دبال ذکر شد مرح م بروجردآ می

یقریي را

به سه دورة کامال مجزا و مسیقل تقسیم کردند :در دورهاآ ا تاريخ یقهم یی اهاآ یقیریا بیشییر بیه
ص ر تنظیم و تب يب می
روايي را یی اآ

حديثي بر پاي نیا هاآ یقري به رشیه تحرير در ميآمید و نیر میی

يش درار ميدادندم وآ اين دوره را بسیار با اه یت ميدانسیند و به میی

کییب

برداشت یقیرا ا می

روايي با بررهگیرآ ا ابزار اجیراد و ددر اسیدال م محی اآ کیب یقریي

را تشکیل ميدا دم وآ براآ اين دبیل کیبم ار ش دائل نب د و در جاآ جاآ کیب یقریي و دروس
ارج

دم به اين م ض ع تکیه داردم در کیاب نه یة التقرعر مثال دربارة اسینباط حکم ن ا

اند

با لباس تریه شده ا اجزاآ حی ا حرام گ شت ميگ يد  :اگر شیخر نسیبت بیه چگی نگي ترییه
شد لباسم آگاهي نداشیه باشدم بايد به اص

یل ي و د اید شریي مراجعه کند و دلیل لزوم ايین

مطلب ر ا یقدا نر ا يک طرف و ا طرف ديگیرم مطیرح نشید آ در کییب یقریي دیدما کیه
حکم نر را دارندم ميداند ا نظر ايشا م در اين می ردم نیر اصیي ا معصی مین(ع) وارد نشیده
است و یی اهاآ اصحاب به گ نهاآ نیست که بیا کننده وج د روايت باشد؛ يرا کسي ا دیدما در

( س)

کیابهاآ

د اين مسأله را مطرح نکرده است؛ اگرکسي ا آنا اين مسأله را مطرح کردهم آ را

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

ددمام اییبار حديثي مي دادند؛ اما دوره ديگر ا تاريخ یقهم یصر اسینباط و تفري ب د کیه اجیریاد و
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تنرا در کیابهايي که براآ مسائل اسیینباطي ا

یصیاح داده انید آورده اسیت (بروجیردآ  99 2ج :9

.) 92- 99

ا تصريل مرح م بروجردآ به دست ميآيد که ايشا معیقدند کیب یقري اولیه درواد م نقیل
یی اهاآ اماما معص م(ع) است بدو د ل و تصرفم و اگر تصریي هم شده تنریا در حید تنظییم و
تب يب ب ده است ايشا ه ننین وج د یی ا در آ کیب را کاشف ا وج د نر ميداند؛ به ین ا
مثا ايشا روايیي مرسله ا شیخ ط سي در النه عه نقل مي کنند و بیه اییبیار اينکیه ا کییب اصیلي
استم اه یت داده و ارسا آ را در کیب مشر ر حديثي مضر ن يداند و مين يسید :ايین روايیت
گرچه در مج یه هاآ حديثي در دسیرسم به ط ر مسند آورده نشده است؛ ولي شییخ ط سیي آ
را به نح ارسا در نه عه نقل کرده است؛ لکین ا تسیلط او بیه ا بیار روايیت شیده ا پییامبر(ح) و
اماما (ع) به وج د آ در مج

یه هاآ حديثي اولیه یلم پیدا ميکنیم (بروجردآ .) 95 :99 2

مرح م بروجردآ یالوه بر اينکه مضی

و محیی اآ کییب یقریي اولییه را بیر ج امی روايیي

م ج دم مقدم ميداند کیب ياد شده را هم مک ل آنرا دانسیه و معیقد است در مقام معارضیهم بايید
یی اهاآ م ج د در کیب ياد شده را مقدم داشت؛ بیه ینی ا مثیا دربیارة یرامی ش کیرد تشیردم
ض ن نقل یی اآ مشر ر و روايا وارد شدهم مين يسد :ا یی ا چنین بیه دسیت میيآيید کیه نیر
معیبرآم دا بر اين حکم در ج ام اولیه وج د داشیه استم نرايت امر اينکه به ج ام ثان يیهم کیه
در دسیرس ما هسیندم راه نیاییه است (بروجردآ  99 2ج  ) 19 :مطاب ،نظر ايشا م شرر ییی ايي کیه
در برگیرندة مسأله در ج ام یقري اولیه نباشدم کاشف ا وج د نر نیست و انیقا بخش يیادآ
ا روايتها را که در ج ام اولیه ب دهاند ا طري ،کیب یقري ددما ميدانسیت و بیه یراگییر بی د
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

ج ام روايي ثان يه بر ه

میی

روايیي اولییهم اییقیاد نداشییند (بروجیردآ 99 2ج929 :9م 919م 913م

ج  22:م 1م  19م ج .)952-931 :9

حديثي ب د می

یقري ددما هم م رد ت جه امیام

ینیي دیرار گریییه اسیت و در ايین مینیه

ميیرمايند :نقل روايت در مقام یی ام نزد دیدماآ اصیحاب مرسی م و میعیارف بی ده اسیت و میی
روايا م یی اهاآ آنرا را تشکیل ميداده است (امام ینیي 9932ج  )19 :اما ايشا در ح اشیي بعضیي
ا کیابهاآ

د مين يسند :ما به کیب دبل ا ما شیخ ط سي مراجعیه کیرديمم آننیه را شییخ

ط سي در المبسوط گفیهاند کهم ه کیب یقري دبل ا او میین ا بیار اسیتم درسیت نییایییم .گیاه
روشن است که بعضي ا آنرا مین ا بار نیسیند .ظاهرا نظر شیخ نسبت به طبقه ساب ،بر کیب یی ايي
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مقاله

ب ده اما بعید نیست که مبناآ آنرا نقل رواياتي ب ده که مطاب ،یی اآ ايشا بی

ده اسیت (امیام

ینیي

(ع)

لذا حلقه وصل میأ رين با دورا اماما معص م م یقراآ دديم هسیند و بسیارآ ا دانشهیا و
دانسینيهاآ م ج د رجالي برگرییه ا دانشهاآ آنراست و یر

ناآگاه ب د مشر ر ددما ا حا

سند روايتم پذيرییني نیست .و بسیارآ ا یقرا به آگاهتر و بیرهتیر بی د یقریاآ دیديم در مینی
رجا شناسيم به

بي اییراف کردهاند .امام

یني دربارة شیخ صدوق ميیرمايند شییخ صیدوق

به حا رجا سندم آگاهتر ا میأ رين ب د( .امام یني  99 9ج  )229 :در یلیم رجیا م آگیاهيهیاآ
رجالي ددما ا سند احاديثم ی  ،پیدا کرد که هر گاه ایرادآ مثل شیخ صدوقم شیخ مفید و شیخ
ط سي کسي را سی دهاند و ا او به نیکي ياد کرده باشندم او ا ج لیه ت ثیقیا

اصیه بیه حسیاب

ميآيد و بسیارآ بر او ایی اد ميکنند و بدو ترديد ن يت ا منکر ورع و تق اآ شديد ددما شید؛
بنابراين اگر دريک مسأله به یی اآ ددما بر رد کرديم کیه ايین ییی ا بیین آنریا مشیر ر بی ده پیي
ميبريم که اين مسأله همم در ما اماما معص م(ع) مشر ر ب ده و آنرا ا طري ،اصحاب ا امامیا
معص م(ع) گرییهاند و ا ی ل آنرا به يک روايتم اط ینا پیدا
تکیه کردهاندم درست است .محق،

اهیم کردم که آننه آنیا بیر آ

انسارآ به ه ین نکیهم تکیه ميکننید و ا ابین هیره و ابین

ادريسم ياد ميکند و ميیرمايد :ی ل اين دو محق ،به روايتم د آترين درينه و نشانهاآ اسیت بیر
اينکه آنرا دلیل داط بر ی ل به آ

داشیهاند ( انسارآ  9922ج.) 21 :1

ی ده بحث در اين مقاله حجیت ویدم حجیت شرر یی ايي ددما است .مشر ر ا ج لیه ی ييم
شرر یی ايي ددما را حجت ن يدانند؛ يرا ا ج له ظن ني ميدانند که هیچ دلیلي بر حجییت آ
نیست و اصل یدم حجیت شرر یی ايي است؛ اين ديیدگاه نییا بیه ادامیه دلییل نیدارد بلکیه ادلیه
م ایقا حجیت شرر یی ايي را رد ميکند .مرح م

يي با رد شرر م آراآ میقدمین را بیه نقید

کشیده و بر الف نظر مشر ر مشي مين ايد؛ وآ شیرر ییی ايي را مبنیي بیر حیدس میيدانید و
حدس هم م جب حص
امام

دط به واد ن يش د .نظري دائلین به تفصیلم نظري مرح م بروجردآ و

یني و پیروا آنراست .اين گروه شرر یی ايي ددما را حجت ميداننید؛ يیرا ص صیییي

( س)

که در روش شرر یی ايي ددما وج د دارد بایث شده است که شرر ییی ايي بیین آنریا حجیت

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

نتیجهگیری
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باشد و تعبد اح آنرا به یی ا داد طب ،مض

روايت ائ ه(ع) است؛ به اين ترتیب که یین الفاظ

احاديث را به ین ا یی ام نقل و سند آ را حذف ميکردنید و ايین روش باییث حصی
اط ینا به وج د نر معیبر يا د

وثی ق و

معص م(ع) نزد یقرا ميش د؛ اما شرر یی ايي میأ رين به یلیت

اينکییه شییکل اسییینباطي و اجیرییادآ ظنییي بییه ی د گرییییه اسییت؛ حجییت نیسییت؛ و ن ییيت انیید ا
ص صیت کشف پذيرآ بر ردار باشد .به ط ر کلي شی ة میأ رين غیر ا شی ة میقدمین است.
بر اساس نظر بروجردآ و امام

یني و مرح م بجنی ردآم منیاط در حجییت شیرر ییی ايي

ه ا مناط در حجیت اج اع است؛ يعني حجت ب د و نب د شرر یی ايي به ص صیت کشف
پذيرآ آ ا د

معص م(ع) است و ه ا معیار و مالکیي کیه اصی لی

در اج یاع محصیل بیراآ

کشف ا ریآ معص م(ع) م رد بحث درار ميدهندم در شرر یی ايي هم جارآ است؛ حقیقت امیر
اين است که مناط حجیت اج اعم اط ینا به ریآ امام معصی م(ع) اسیت؛ بنیابراين اگیر در شیرر
یی ايي حک ي بین اصحاب ائ ه(ع) رواج و شی ع داشیه باشدم به گ نیهاآ کیه مخیالف آ م شیاذ و
نادر است .براآ یقیه اين اط ینا به وج د ميآيد که ریآ امام معص م(ع) است؛ ه ننین در میا
یقراآ میقدم پس ا دوره اماما معصی م(ع)م اگیر در مسیألهاآ اکثريیت دیاط یقریاآ میقیدم روآ
یی ايي اتفاق نظر داشیه باشندم دطعا اط ینا به مطابقت مض
آيت اهلل بروجردآ به حیدس و تیراکم ظنی

یی ا با د

معص م(ع) پیدا میيشی د.

میيانديشید و تنریا کاشیفیت را در انحصیار اج یاع

ن يداندم براآ شرر یی ايي ددما اییبار دائل است .امام

یني هم ا اين نظر پیروآ کرده اسیت.

و یقیده دارد در م اردآ شرر یی ايي ميت اند ا اج اع د آتر باشد؛ يرا در اج یاع کشیف ا
ریآ معص م(ع) به اتفاق یدهاآ ا یقراست و م کن است در اج اعم مج عین در ادلیت درار داشییه
سال هفدهم /شماره شصت و نه /زمستان 4931

باشند .ولي در شرر یی ايي اتفاق نظر اکثريت یقراست.
آيت اهلل بروجردآ یقیده دارد شیرر ییی اييم میاني حجیت اسیت کیه در محیدوده اصی
میلقا ا ن ع واضل آ م شکل گرییه شده باشد؛ امیا شیرر در اصی

میلقیا غییر واضیل کیه

ای ا نظر در آنرا راه ياییه است و نیز در مسائل تفريعيم اییبار ندارد .ديیدگاه مرحی م بروجیردآ
م رد ت جه امام
دايره اص

یني و بعضي ا شاگردانش درار گرییه است؛ امام

میلقا بدو تفکیک اين اص

یني شیرر ییی ايي را در

به واضل و غیر واضلم حجت ميداند و یقییده دارد

که شرر یی ايي ددما که بناآ آنریا بیر ذکیر اصی

میلقیا نسیل بیه نسیل بی ده و بیه تفريعیا

اجیرادآم تعرضي نداشیند حجت است .اما اگر ادیا کنیم ا تحصیل یی اآ یل اآ میأ ر در طی
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مقاله

تاريخ تاکن

به حدس دطعي ریآ امام(ع) ميرسیم تنریا در مسیائل ضیرورآ اسیالمم مثیل وجی ب
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ضروريا مذهب هسیند به دست مي آيد؛ يرا اينگ نه مسائل ا ن ع مسائل تعبدآ هسیند که هییچ
منبعي جز ا ذ ا ریآ معص م(ع) ندارند و شرر یی ايي در اينگ نیه مسیائل حجیت اسیت؛ امیا در
مسائل اجیرا دآ و ظني اگر دائل ش يم ا تحصیل ت ام یی اهاآ یقراآ میأ رم حدس دطعي به ریآ
امام معص م(ع) پیدا کنیم م کن نیست؛ يرا یل اآ ین ا بین رییهانید و کییابهیاآ آنریا در طی
تاريخ يا به دست میعصبا ودتم آتش گرییه يا به ط ر کلي مفق د شدهاندم بر اين اسیاس هیر گیاه
شرر یی ايي میقدمین حاصل ش دم اط ینا به ریآ معص م(ع) حاصل ميش د و امکا نیدارد کیه
یی اهاآ بسیارآ ا یال ا را بخص ح یقراآ میقدم را ا ریآ معص م(ع) جدا کنیم .هر يک ا اين
یی اها سبب ظن به ریآ معص م مي ش د و هر ددر که تعداد یی ادهنیدگا

يیاد شی د ظین بیه ریآ

معص م(ع) ایزايش مييابد به گ نهاآ براآ انسا اط ینا حاصل ميش د که یی اآ یقرا با ریآ امیام
معص م(ع) مطاب ،است و در م رد حک ي که به آ رسییدهانید چناننیه بیدو اسییناد باشیدم معلی م
ميش د که اين حکم را ا طري ،ارتکا یقلي دريایت کردهاند و آ را در نسل هاآ دیديمم يعنیي
دوره صحابه ياییهاند؛ چ
اين اص

آنرا رابط یقراآ میقدم و اماما معص م(ع) ب دهاند و ا طري ،آنرا ت یام

به ددما رسیده است و اين ارتکا یقلیيم روايیت معینیي نیسیت کیه نقیل شی د بلکیه ا

مج ع اص لي که ا امام(ع) گرییه شدهم اسیفاده ميش د .ا اين رو به اسیناد ايین یی اهیا و امی رآ
(ع)

یی اها و ای ا نظرهاآ یقراآ میقدم به ین ا اجیراد ظني و د الت در حکیم امیام معصی م

تلقي ن يش د بلکه در چارچ ب نر ب ده استم ای ا نظرهیا بیه ینی ا یرضی ییی ا و ریآ امیام
معص م(ع) اسیت کیه نسیبت بیه میا بیه ینی ا مصیرف کننیدگا ییی ا و نسیبت بیه دیدما بیه ینی ا
یرضهکنندگا یی ا هسیند و ددما طب ،یر
میلقا را بر اساس نییجهاآ که ا اجیراد

د هیچ گ نه اجیرادآ نکردند به گ نهاآ که اص
د بیه دسیت آوردهانیدم یرضیه کننید .بیا دبی

چنیین

یرضيم شرر یی ايي حاصل ا اين دست اص م حجت است و اين روش را میيتی انیم تیا شییخ
ط سي يا چناننه به ط ر ددی ،اين ادیا را داشیه باشیم تا دبل ا شیخ مفید بپذيريم .به گ نیهاآ کیه
ميکردند .مرح م بروجردآ و امام

یني براآ اثبا حجیت شیرر ییی اييم بیه مقب لیه ی یربن

( س)

یقیرا دديم شیعه کارشا ن شین اص

میلقا و نقل آنرا ب دم که گ يا میأ رين ا میقدمین تقلید

حجيّت شهرت فتوايي قدما با رويكردي به آراي امام خميني

که به حس نزديکندم به مفاد آ اص

اط ینا حاصل ميش د.
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حنظله و بناآ یقال اسیناد کردهاند .مرح م بروجردآ یقیده دارند که مقب له ناظر بر شرر یی ايي
است؛ گرچه م کن است به صدور الفاظ ا امام معص م(ع) اط ینا داشیه باشیم؛ چ

احی ا تقییه

وج د دارد نفي ري ب ا حکم م کن نیست هر چند که روايت باشد؛ در حالي که آننه بیه حسیب
یی ا بین اصحاب مشر ر است مي ت ا نفي ريب کرد؛ يرا اصحاب جز به آننه که ا امامشیا بیه
ین ا یی ا ميگرییند یی ا ن يدهند .امام

یني در اثبا حجیت شرر یی ايي به ی م تعلییل در

مقب لهم ت سک کردهاند؛ بر اين اساس که میراد ا «ال ج ی یلییه الريیب یییه» اج یاع اصیطالحي
نیست که شامل اتفاق نظر یل ا ش د؛ لذا چ

(ع)

طرف اين اج اعم شاذ درار گریییه اسیت و امیام

یرم ده است« :ويیرک الشاذ الذآ لیس ب شر رٍ» منظ ر ا اج اع مشر ر است؛ اما در ییرف گفییه
ميش د که آ حکمم م رد اج اع اصحاب است؛ در نییجه د

شاذ که مخیالف آ م حکیم می رد

اج اع اسیتم می رد ایینیا نیسیت و شیبره اآ در کاشیفیت شیرر و اییبیار آ در کشیف ا ریآ
معص م(ع) بادي ن يماند و ا اين مطلب اسیظرار ميش د که شرر یی ايي در ص رتي حجت است
که بی ا ا طري ،آ م پي به ریآ معص م(ع) برد؛ ه انگ نه که منیاط در حجییت اج یاع نییز ه یین
است .ه ننین دائلین به تفصیلم یلسفه اییبار شرر یی ايي ددما را روايي ب د می

کیب یقریيم

نزديک ب د یصر آنرا به یصر اماما (ع) و کاشفیت ا ریآ امام معص م(ع) ميدانند؛ به ايین معنیي
که شرر یی ايي درمیا ددما ميت اند نشا دهندة شرر یی ايي در میا اصحاب ائ یه(ع) باشید و
شرر يک حکمم بین اصحاب ائ ه(ع) بیانگر صحت یی ا و مطابقت آ با ریآ معص م(ع) است.
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