
  
 

 :سند ضعف جبران و شهرت
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 ١حمید باقری
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 چکیده

فقه امامی در طول تاریخ خود همواره با این واقعیت مواجه بوده است که گاه حدیثی ضعیف 
این پدیده . اند السند مستند فتوای فقیهان قرار گرفته یا اصحاب به چنین حدیثی عمل کرده

تواند  ت مبنی بر اینکه آیا شهرت میبحثی چالشی در میان فقیهان در پی داشته اس
از . نظر نیستند همۀ فقیهان امامی در این باره همکنندۀ ضعیف سند حدیثی باشد؟  جبران

تواند ضعف سندی حدیث را جبران نماید و اعتباربخش آن  می» شهرت«منظر برخی فقیهان، 
 السند نیز در اِعراض اصحاب در عمل به حدیثی هرچند صحیحبه نظر این فقیهان، . باشد
های  درمقابل، آن دسته از فقهایی که حجیت شهرت یا بعضی شاخه. اعتباری آن مؤثر است بی

وحیدبهبهانی از . اند مخالفت کرده» جبران ضعف سند با شهرت«اند، با قاعدۀ  آن را نپذیرفته
های آن در جبران ضعف سندی حدیث تمسک  فقیهان بزرگ اصولی است که به برخی گونه

شهرت عملی ـ به شرط موافقت با اصول و قواعد کلی و مسلّم ـ و فتوایی را او . ه استجست
هرچند مأخوذ از فتاوای فقیهان متأخر باشد در جبران ضعف سندِ حدیث پذیرفته است، اما 

گونه  وی همچنین معتقد است همان. داند شهرت رواییِ صرف راعامل جبران ضعف سند نمی
شود،  کند و سبب اعتبار روایت می  ضعف یک روایت را جبران میکه اِقبال عملی اصحاب،

این نوشتار تالش دارد تا با  .گردد اِعراض اصحاب از یک روایت نیز موجب سستی آن می
و امکان جبران ضعف سند » شهرت«های مختلف فقیهان در مسألۀ  ای گذرا به طیف اشاره

 .ر این باره به تفصیل مطرح نمایدحدیث با استناد به آن، دیدگاه وحیدبهبهانی را د
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 ١٣٩٥ پاییز و زمستان، دوم، شمارۀ نهمو مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و فقه  ٢١٤

 مقدّمه. ١
 عالمان میان در رجالی نگرش رشد با هجری، هفتم ۀسد اوایل و ششم سدۀ اواخر از

 تأثیری امر این .نهاد افول به رو حدیث ارزیابی در متقدمان شدۀ شناخته روش ،امامی
 که گذاشت جای بر فقهی احکام استنباط تبع به و شیعه پژوهی حدیث حوزۀ در شگرف
  .است مشاهده قابل نیز امروز به تا آن تأثیرات
 به سند کیفیت« پذیرفتند می را خبری آن، پایۀ بر متأخران که مالکی ترین مهم
 .]٢١٢ـ١٦٥، ٢٠؛ ٢٥٠ـ١٦٨، ص٨ :ـ در این باره نک[ است بوده »آن راویانی ویژگ لحاظ

 و پژوهان حدیث نزد مباحث ترین یمحور ازی یک مثابۀ بهی راو شروط موضوع رو این از
 استی خصوصیات و صفات ،یراو شروط از مراد .است یافتهی ا ویژه جایگاه امامی فقیهان

 تا باشند متصف بدان بایست یم آنی ادا یا تحمل مرحلۀ در حدیث، یک راویان که
 راوی برای را نقل در وثاقت نگرش، این .گیرد قرار مقبول روایات شمار در آنها روایت
 ـ ١آن شرعی معنای در ـ »عدالت« شرط دو وجود بلکه ،دانست نمی کافی اما الزم حدیث

 از بیش تکیۀ ٣.کرد می قلمداد ضروری راویان احادیث پذیرش برای نیز را ٢»ایمان« و
 عوامل جمله از توان می را واحد خبر حجیت در] ٦ :الحجرات ؛تثبّت یا [نبأ آیۀ بر پیش

 آیه این مفهوم اساس بر .آورد شمار به راویان اوصاف و سند بر ایشان تمرکز در اثرگذار
 خبردهنده چنانچه ،]واحد خبر  حجیت بر داللتش و آن برای مفهوم ثبوت فرض بر[

 الزم او صدق به ردنب پی برای تفحص و تحقیق و است جایز او به استناد باشد، عادل
 ،٣٢ ؛١٤٤ص ،٢٨ ؛٢٠١ـ٢٠٠ ،٩١ص ،٢٥؛ ٢٧١ص ،١٢ :ـ نک نمونه برای [نیست

 .]٩١ص ،٤٢ ؛٢٣٢ـ٢٣٠ ،٢٢٩ـ٢٢٨ص
چنان نقش کلیدی در نگرش فقیهان » ایمان«و » عدالت«از این زمان به بعد، دو مؤلفۀ 

 فقیهان .امامی در عرصۀ نقد احادیث یافت که سبب ارائۀ تقسیمی جدید از حدیث شد
 به چهار گونۀ اصلی آنها انراویسند و های   را به اعتبار ویژگیاصولی دورۀ متأخر، احادیث

                                                                                                                                                                             
رکِ لْعَدالَةُ هِیئةٌ راسِخَةٌ تَبعَثُ النَّفسَ عَلَی اإلتیانِ بِالواجِباتِ وَ تَا «:گونه است تعریف مشهور فقیهان متأخر این. ١

؛  ٢٤٧ـ٢٤٦، ص٥، ج٣١؛ ١٥٦، ص٢، ج٢٩؛ ٢٠٠، ص٢٥ ؛٣٠٧، ص١٢، ج٤: نکـ . »المُحَرَّماتِ وَ خِالفِ المُرُوَّةِ
 .١٠٢ـ١٠١، ص٤، ج٤١؛ ١٢٥، ص٢، ج٤٠؛ ٢٣٢، ص٣٢

: ـ نک برای نمونه . خبر، شیعۀ دوازده امامی باشد، مقصود از ایمان آن است که راویِمحدثان و فقیهاندر عرف . ٢
 .٢٦، ص٢ ج،٥٢؛ ١٨٩ص، ٤٢؛ ١٤٩ص، ٢٨؛ ٢٠٠ص، ٢٥

 متقدمان امامی نیز دو هدایة األبرارالبته گفتنی است که به باور شیخ حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی در . ٣
 .١٢٢ص، ٥١: ـ نک. دانستند را تنها دربارۀ منفردات راویان الزم و ضروری می» ایمان«و » عدالت«شرط 
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، ١ ج، الهدایة٥٢؛ ٤، ص١ ج،٢٤ [ق و ضعیفؤثّن، مُسَصحیح، حَ: اند تقسیم کرده
 ١.]١٧٧ـ١٣٧ص

را ارائه  شیعه نزد حدیث چهارگانۀ بندی تقسیم که دانشمندی نخستین دربارۀ سخن
 حلّی عالمۀ وی شاگرد و طاووس ابن میان باره این در ها دیدگاه .گفتگوست محلکرد 

 ؛ق٦٧٧ م [حلّی طاووس بن احمد برخی میان این در ،]١٤، ص١ ج،١٠ [است متفاوت
 م( حلّی عالمه دیگر گروهی و] ؛٩٧ـ٩٦ص ،٥١ ؛١٤، ص١ ج،٢٤ ؛١٤٩، ص١ ج،٦

 تفصیل بیان بدون ـ ایشان یدو هر گروهی و] ١٧٣ ،١٢٣و١٢٢ ،٣٠ص ،٥[ )ق٧٢٦
، ٣٠ج ،٢٣ [کنند می یاد حدیث تنویع مبتکر نخستین عنوان به را ـ دو آن میان
  .]٤٨٣، ص٣ ج،٥٩ ؛٢٢٠ ،٢١٨ص ،٣٣ ؛٢٥١،٢٦٢ ،٢٠٣ص

 فی المطلب منتهی کتاب در رسمی طور به حدیث تقسیم یا جدید اصطالح پیدایش
 به کتاب این هشتم مقدمۀ در وی .است مشاهده قابل حلّی عالمه المذهب تحقیق
 لفظ روایات از برخی مورد در« :است کرده اشاره آنها تعاریف و حدیث چهارگانۀ تقسیم
 و هستند، عادل و ثقه خبر این راویان که است آن منظورمان و است، رفته کار به صحیح

 برخی اصحابْ که است آن مراد که شده، استعمال نسَحَ لفظ روایات از دیگر بخشی در
 دیگر برخی در .اند ننموده تصریح او وثاقت به چند هر اند، کرده مدح را خبر این یانراو از
 از بعضی که است احادیثی از جمله آن مقصودمان که است آمده قوثّمُ لفظ اخبار این از

 بودنشان ثقه بر اصحابْ امّا هستند، غیره و واقفی حی،طَفَ بلکه نبوده، امامی آنها راویان
 .]١٠ـ٩، ص١ ج،٣٠ [»دان داده شهادت
 دلیل به حلی عالمه فراوان احتمال به که ضعیف روایت احتساب با باال تاعبار
 از پیش که است حدیث چهارگانۀ بندی تقسیم گویای است، نکرده ذکر را آن روشنی

 روی هر به .ندا نبوده آشنا تقسیمی چنین با حدیث و فقه حوزۀ دو در یشیع عالمان اینْ
 مورد رجال و فقه در عمل در و آمد پدید حدیث دربارۀ چهارگانه یدجد بندی تقسیم
 .گرفت قرار استفاده
 

 جایگاه بحث جُبران ضعف سند: طرح مسأله. ٢
 کرد مشغول خود به حدیث چهارگانۀ بندی تقسیم از پس را امامی فقیهان اذهان آنچه

                                                                                                                                                                             
حدیثی که بر پایۀ : حدیث صحیح. یک: شده است نزد متقدمان به دو گونه تقسیم میدانسته است که حدیث . ١

: ـ نک(عمل به چنین حدیثی مورد اتفاق قدما بوده است . یافتند قراین متعدد به صدور آن از معصوم اطمینان می
 .حدیثی که صدور آن از معصوم محل تردید بود: حدیث ضعیف. ؛ دو)٦٦ـ٦٥ص، ٣٣
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 ویژه به ـ متأخر نفقیها محدودکنندۀ دیدگاه .بود ها گونه این از یک هر حجیت مسألۀ
 شروط لزوم بر تأکید و معتبر احادیث دربارۀ ـ آنها پیروان و حلّه فقهی مکتب فقیهان
 جهت از گاه و سند جهت از گاه یتاشکاال و ها ضعف  تاشد سبب راوی در ایمان و عدالت
 در واقعیت .شود مطرح ]السالم علیهم [معصومان از شده نقل احادیث اعتبار بر داللتْ

 توجهی قابل حجم احادیث ارزیابی در سندی نقد قواعد بر تکیه با که است آن میان این
 مستندات از بسیاری بدینسان ١.گرفت جای ضعیف روایات زمرۀ در حدیثی میراث از

 فقهی کار و در پی آن، حکام شرعی از دایرۀ حجیت خارج شدا استنباط در فقیه حدیثی
 با این ٢.شد روبرو تنگناهایی با متعددی موارد در الهی احکام کشف برای اجتهادی و

 معنای به هرگز ٣ضعیف حدیث که بودند حقیقت این متوجه فقیهانهمه، این دست 
 .پرداختند گفتگو به ضعیف حدیث حجیت دربارۀ رو این از نیست، برساخته حدیث

 ننسُ در ضعیف حدیث به فقیهان بیشتر »سنن ادلۀ در تسامح« قاعدۀ پایۀ بر هرچند
، ٤٢[ دانند می حجت مستحبات حوزۀ در را آن و کرده عمل مواعظ قصص، ،]مستحبّات[

 تقسیم از پس .است متفاوت کامالً شریعت و فقه حوزۀ دربارۀ داستان اما ٤،]٩٤ص
 حجیت ـ شود می یاد »حدیث اربعۀ تنویع« به آن از که ـ کلی گونۀ چهار به حدیث
 .  گرفت مورد مناقشه قرارفقه، در ضعیف حدیث

                                                                                                                                                                             
 ارائه الکافیشهید ثانی و محمدباقر مجلسی از تعداد احادیث هر یک از انواع چهارگانۀ حدیث در شمارشی که . ١

 حدیث ١٤٤ حدیث صحیح، ٥٠٧٢ مشتمل بر الکافیبنا بر نظر شهید ثانی، . اند گواه این سخن است کرده
نا بر یک محمدباقر مجلسی نیز ب.  حدیث ضعیف است٩٤٨٥ حدیث قوی و ٣٠٢ حدیث مؤثق، ١١١٨حَسَن، 

 مجموع احادیث آن دانسته است، یعنی ١٥٣٤٩ حدیث از میان ٨٢٩٩ را الکافیشمارشی، تعداد احادیث ضعیف 
 .١٧٥ـ١٧٤، ص٢١: نکـ . از حجم کل احادیث این کتاب% ٥٤حدود 

گیری نظام فقهی نابسامانی را موجب  کنار گذاشتن گسترۀ بسیاری از احادیث معتبر در فقه امامی و شکل. ٢
طور خاص پس از  این محدودیت به. دید که عدم ثبوت مسائل فقهی از مبانی این نظام نابسامان شده بودگر

دانستند بیشتر  شیخ حسن بن زین الدین عاملی و سید محمد عاملی که تنها حدیث صحیح اَعالیی را حجت می
 ]. ٢٢٤ص، ١٣. [ن اعتراض کرده استشدت بداوحید بهبهانی با اشاره به این نکته به . شده بود

شود  حدیث صحیح به حدیثی گفته می.  یکی از اقسام حدیث صحیح استصحیح اعالیى   گفتنی است که حدیث 
سند آن به معصوم متصل باشد و راویِ عادلِ امامی آن را از راویِ مشابه خود در تمام طبقات گزارش کرده «که 
 ویان مستند به علم وجدانی یا شهادت دو نفر عادل باشدامامى و عادل بودن تمام راحال اگر ]. ٧٧، ٤٢[» باشد

 ].١/١٥٥، ٥٢. [شود گفته می» صحیح اعالیی«به آن 
 ،٢٤: ـ نک [حدیث ضعیف، حدیثی است که هیچ کدام از شرایط سه گونۀ احادیث صحیح، حسن و مؤثّق را ندارد. ٣

 .]٢٦٦ص، ٤٣؛ ٨٦ص، ٤٢ ؛٥، ص١ج
، ٥٧؛ ٤٣ـ٧ص، ٤٧ ؛٢٣٩ـ٢٠٨ ،٣٩: ـ  نک فقیهان دربارۀ آن  و دیدگاهدهبرای بحث تفصیلی دربارۀ این قاع. ٤

 .٢٩٠ـ٢٧١، ٢٦: ـ؛ دربارۀ ادلۀ حدیثی این قاعده نک١٨ـ١ص
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ط حجیت خبر واحد در آن، واعتباری و عدم حجیت حدیث ضعیف به دلیل فقدان شر بی
موضوعی که توجه شماری از این . ]١٦٨ص ،٥٠ [مورد اتفاق همۀ فقیهان متأخر است

فقیهان را به خود معطوف کرده آنکه در مواردی یک حدیث ضعیف مستند برخی احکام 
تواند دلیلی برای  می» عمل اصحاب به یک حدیث ضعیف«فقهی امامی قرار گرفته است، آیا 
  کند؟ را جبران میآن  ضعف سندی  حدیثی ضعیف،حجیت آن تلقی شود؟ آیا شهرت

 اصحاب گاه که بودند امامی فقه در تاریخی واقعیتی متوجه متأخر فقیهان از شماری
 گرفته قرار آنها فتوای مستند ضعیف حدیثی یا اند کرده عمل السند ضعیف حدیثی به

 جهت از گاه و سند جهت از گاه] السالم علیهم [ائمه از شده نقل احادیث برخی .است
 ولی نمود اعتماد هاآن بر توان نمی ای که گونه اند به بوده اشکال و ضعف دارای داللت
 .اند گرفته قرار مشهور فقهای فتوای مبنای شده یاد مشکل وجود با آنها از برخی

  .گرفت قرار آنها توجه مورد حدیث »شهرت« قرینۀ بدینسان،
 به آنها از و بوده شرعی احکام برخی استناد مورد که ضعیفی احادیث حجیت دربارۀ

 یا] ١٨٨، ص١١ ج،٤٥ ؛٤٣٤، ص٣ ج،٣٧ ؛١٧٩، ص٦ ج،١٦ [»ربَنجَالمُ الضعیف«
 .گفتگوست متأخر دورۀ فقیهان میان کنند می یاد] ١٧٨ ،١٦٨، ٥٠ [»مقبولال ضعیفال«

 را آن حجیت شود جبران شهرت با ضعیف حدیثی ضعف چنانچه فقیهان این از شماری
 چنین اعتبار ،»شهرت« معیار دانستن معتبر عدم با دیگر گروهی مقابل در اما پذیرند، می

 ضعف جبران« مسألۀ .تابند برنمی عملی یا روایی شهرت وجود با را ضعیفی حدیث
 ادامه نیز امروز به تا که است امامی فقه در یچالش و مهم مباحث از »شهرت با حدیث
 سبب متأخران نگاه در فقهی احکام برای حدیثی معتبر مستندات شدن کم ظاهراً .دارد
چنین نظری داشته است، آنجا که می  بحرانیبه نظر،  .است بوده قاعده این گیری شکل
 شوند خارج قانون این زا ناچارند موارد، برخی در نیز مجتهدان خود رو، همین از«: نویسد

 عمل« :بگویند آن توجیه برای و کنند عمل است ضعیف آنها اصطالح به که خبری به و
 .]٤٧ـ٤٦ ص،٩ [»کند می جبران را آن سند ضعف مشهور،

 
 و جبران ضعف سند از منظر وحید بهبهانی» شهرت«. ٣

ی در بین شهرت در لغت به معنای روشن شدن، آشکار شدن، پدیدار شدن و شیوع چیز
]. ٤٠٠، ص٣، ج٤٩؛ ٧٠٥، ص٢، ج١٩؛ ٤٣٢ـ٤٣١، ٤، ج٣[مردم یا یک گروه خاصی است 

این واژه در اصطالح دانش اصول فقه نیز به همین معنا به کار رفته و به عنوان یکی از ادلۀ 
 ].١٦٧، ص٣، ج٥٤؛ ١٣٣، ص٢، ج٤٤: ـ نک[شرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 
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شهرت روایی، شهرت عملی و : شود ی به سه نوع تقسیم میدر یک نگاه کل شهرت
 مباحث شهرت در. ] و نیز ادامۀ مقاله١٥٦ـ١٥٥، ص٥٣: ـ برای نمونه نک[شهرت فتوایی 

 چند شهرت امارۀ حجیت دربارۀ .است گرفته قرار بحث مورد »ماراتاَ« زمرۀ در فقه اصول
 این از یک هر بررسی ضمن ،ادامه در .دارد وجود اصولی فقیهان و عالمان میان نظر

 محمد عالمه دیدگاه از تفصیل به آنها، دربارۀ امامی عالمان کلی های دیدگاه بیان و موارد
  .گفت خواهیم سخن بهبهانی وحید باقر

 مسألۀ در وی دیدگاه که است آن از حاکی بهبهانی وحید عبارات و آثار بررسی
 .است متفاوت شهرت گانۀ سه انواع با سند ضعف جبران
 

 شهرت روایی. ١ . ٣ 
 روایتی نقل شهرت و شیوع آن، از مراد .است» روایی شهرت «، از شهرتنخست دستۀ
 ،]١٥٥، ص٥٣ [اند بوده نزدیک حضور دوران به که راویانی و محدثان بین در است

 نقل هم به نزدیک ولی گون گونه یا و یکسان واژگان با و فراوان را روایت آن که ای گونه به
 حدیث نقل بدینسان، .]٩٢ ص،٤٢ [باشد نرسیده تواتر حد به هرچند اند، کرده تدوین ای

 ...و األحکام تهذیب ،الفقیه یحضره ال منکتاب  ،الکافی همچون کهن روایی های کتاب در
  .است حدیث آن روایی شهرت نشانگر

 به استناد با سند ضعف جبران مسألۀ در بهبهانی وحید دیدگاه که گفتیم پیشتر
 شهرت« تنها نه او آنکه، مطلب توضیح .است یکدیگر از متفاوت شهرت گانۀ سه انواع
 إن«« :است کرده قلمداد حدیث تضعیف سبب را آن بلکه داند نمی معتبر را صرف »رواییِ
 أو األصحاب، بعمل اإلنجبار :مثل العدالة، من أقوی یکون ربما المرجحات من کثیراً

 ذلک فإنّ فتویٰ، دون من فقط الروایة ال الفتوی، أو لفتویٰ،وا الروایة بحسب الشهرة
 .]٢١٣ ص،١٣ [»بالشبهة الخبر یضعف

 نخواهد سند ضعف جبران عامل صرف، رواییِ شهرت از منظر وحید بهبهانی بنابراین
 عالمان که کند می تقویت را احتمال این، آن مضمون به فتوا بدون روایت نقل زیرا بود؛
 به دلیل همین به و اند بوده آگاه حدیث دیگر جهات یا صدور جهت رد خللی وجود به
 .اند کرده اعراض آن از و نکرده استناد آن

 
 شهرت عملی. ٢  .٣

 مقام در فقها عمل شهرت و شیوع معنای به که است» عملی شهرت «شهرت، دیگر گونۀ
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 ؛٩٩، ص٣ ج،١١ [است ضعیف یا مجهول نبوده، روشن آن سند که است حدیثی به فتوا
 استناد و خاص حدیثی به فقها اعتماد دیگر بیان به .]١٥٥، ص٥٣ ؛١٤٣، ص٢، ج١٨
 این در رو این از .است ایشان توسط حدیث اعتبار احراز نشانگر آن، بر نظراتشان و آراء
  .است مشخص و شده شناخته کامالًء آرا مستند شهرت از گونه

 استناد با سند ضعف جبران امکان بارۀدر بهبهانی وحید دیدگاه به پرداختن از پیش
 در شهرتی چنین از فقه اصول دانش در که است الزم نکته این ذکر »عملی شهرت« به
 سند ضعف کنندۀ جبران عملی شهرت آیا آنکه یکی :شود می گو و گفت محور دو

 سند صحت وجود با ـ حدیثی از مشهور اِعراض آیا آنکه دیگر و خیر؟؛ یا هست روایت
  خیر؟ یا شود می آن اعتبار سستی موجب ـ آن

برخی عمل . توان عالمان امامی را به دو گروه تقسیم کرد در پاسخ به این دو پرسش می
دانند و اِعراض اصحاب را نیز موجب سستی حدیث   ضعف سند میکنندۀمشهور را جبران 

، ١، ج٣٥؛ ٢٨٦، ص٦ج, ٢٧؛ ٩٩، ص٣، ج١١: ـ برای نمونه نک[کنند  قلمداد می
در مقابل، شماری از ]. ١٢، ص٦١؛ ١٩٣، ص١، ج٥٢؛ ٤٣٥، ص٣، ج٤٣؛ ٢٥٨ـ٢٦٢ص

دانند و نه اِعراض ایشان را سبب  فقیهان نیز نه عمل مشهور را جابر ضعف سند حدیث می
بنا بر نظر این گروه، عمل مشهور تنها معیار درستی حدیث از جنبۀ سندی و . سستی آن

البته باید توجه داشت که مسألۀ ]. ٢٠١، ١٤٣، ص٢ج، ١٨[گویای آن از جهت داللی است 
وسیلۀ شهرت عملی تنها به احادیث فقهی منحصر است و بر همۀ  انجبار ضعف سند به

 ].٣٠٦، ص٦٠[های احادیث از جمله روایات اعتقادی و اخالقی قابل تطبیق نیست  گونه
 دستۀ عالمان زمرۀ در را او توان می باره این در بهبهانی وحید سخنان بررسی با

 است سند ضعف کنندۀ جبران عملی شهرت است معتقد وی آنکه چه ؛ جای دادنخست
 .است جسته استناد قاعده این به حدیث سندی ضعف رفع برای متعددی موارد در و

 حدیثی به استناد نادرستی بر مبنی اردبیلی محقق اشکال به پاسخ در وی نمونه، برای
 متقاعدین شرایط مسألۀ در] ٢٢٧٥١ح ،٢٦٠، ص١٧ ج،٢٣ [حُمران بن حمزة از منقول

 است مجهول حمران بن حمزة و نشده توثیق عبدی عبدالعزیز که دلیل این به معامله در
 را آن سندی ضعف حدیث این به اصحاب عمل که است معتقد ،]١٥٥ـ١٥٤، ص٨، ج٤[

 ،١٤ [»اإلجماع نقل لم لو األصحاب بعمل منجبر الضعف أنّ یخفی ال« :نماید می جبران
 دربارۀ طوسی شیخ که را حدیثی دو األحکام مدارک صاحب آنکه دیگر  نمونۀ .]٨٠ص

 روایت شده نجس جنابت به نیز آن و دارد لباس یک تنها بیابان در که فردی حکم
 .آنهاست سندی ضعف حدیث دو این اعتباری بی در وی دلیل .داند می اعتبار بی کرده،
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 هر که مهران بن سماعة و حضرمی محمد بن زرعة وجود سبب به نخست حدیث سند
 سند در عطار عبدالحمید بن محمد وجود دلیل به دوم حدیث سند نیز و اند واقفی دو
 حدیث دو این مضمون به اصحاب عمل بهبهانی وحید .]٣٦٠، ص٢ ج،٤٨ [اند ضعیف آن
 مِراراً، فساده هرظ أیضا اإلعتراض هذا و« :است دانسته کافی آن سند ضعف جبران در را

، ٦ ج،١٦ [»بهما عملوا المتأخّرین و القدماء ألنّ ، األصحاب  بعمل منجبرتان ألنّهما
، ٢ ج،٣١٥ ،٣٠٣، ص١، ج١٥ ؛٢٨، ص١٤ :نک دیگر های نمونه برای .٢٤٩ـ٢٤٨ص
 .]١٧٩، ص٦ ج،٣٣٢ ،٣٢٠، ص٣ ج،١٤٢ ،٢٧، ص٢، ج١٦ ؛١٣٢ ،٨٧، ص٣ ج،٧١ ،٨ص

 ممسلّ و یکلّ قواعد و اصول با مشهور عمل انچهچن بهبهانی، وحید نظر بنابر
 عمل با که به باور او، حدیثی .کند جبران را سند ضعف تواند نمی نباشد هماهنگ
 سند ضعف صورت این در زیرا ندارد؛ سندی بررسی به نیازی شود می جبران اصحاب
 مورد اگونیگون عبارات با را نکته این او. رساند ای استناد به آن روایت نمیبر ضرری
، ١٥ [ »األصحاب بعمل اإلنجبار بعد یضرّ ال مرسلة؛ هذه و :قوله« :است داده قرار اشاره

 »األصحاب کل بعمل اإلنجبار بعد قصور ال ... السند حیث من قاصرة :قوله« ،]٨٨، ص٢ج
 بعمل نجباراإل بعد السند حال لذکر التعرضی إل حاجة ال« ،]٢٧٠، ص٣، ج١٥[

 »نجباراإل بعد مضر فغیر کان إن السند ضعف و« ،]٢٨١ ص،١٤ [»مسلّم هو کما ،األصحاب
 و] ٧١٢ صهمان، [»شبهة بال حجة یصیر نجباراإل بعد النص ألن...« ،]٢٤١ صهمان،[
 فی حّقق کما ،له وجه ال المشهوری فتو و شتهار باإلنجباراإل بعد السند في لمناقشةا«

 اإلنجبار بعد اإلرسال فیها یضرّ ال و« ،]٧٨٣ صهمان، [»المحققین عند سلم و محله
 عمل شهرت وی آنکه، دیگر توجه قابل نکتۀ .]٢٠٥، ص٦ ج،١٦ [»األصحاب بین بالشهرة

 مضرّ غیر اإلرسال و ...« :داند می سندی ضعف جبران مستند نیز را اصحاب از بسیاری نزد
 شهرت الزمۀ دیگر، عبارت به .]٤٤، ص٦ جهمان، [»األصحاب أکثر بعمل اإلنجبار بعد

  .کند می کفایت نیز اکثر عمل بلکه نیست، اصحاب همۀ عمل حدیث، عملی
 که بدانجاست تا حدیث به اعتباربخشی در بهبهانی وحید نزد عملی شهرت جایگاه

 و تر قوی است شده جبران اصحاب عمل واسطۀ به آن ضعف که حدیثی است معتقد وی
 منی أقو األصحاب بعمل المنجبر الخبر بل«:  صحیح السند استصرفاً حدیث از تر مقبول

 .]١٤٣ ص،١٣ [»یأحر بالقبول و ،یشتّ بمراتب  ـصحیح هو حیث من  ـالصحیح
 

 شهرت فتوایی. ٣  .٣
 فتوایی شرعی، حکمی زمینۀ در که است آن مقصود .است» فتوایی شهرت «سوم، دستۀ
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 آنکه بی باشد شده هشناخت حکم آن در مشهور نظریۀ عنوان به و بوده متداول فقها از
 برای سندی که جهت آن از یا] ١٤٦ ،١٤٥، ص٢، ج٥٤ [باشد معلوم آن روایی مستند

 گفتنی .عملی شهرت خالف به است، شده دوری آن از ولی بوده یا و نباشد حکم آن
 صفات و حاالت از و گفتگوست محل امارات حجیت باب در شهرت گونه این که است
 .]١٥٦، ص٥٣ [خبر اوصاف نه رود می شمار به شرعی حکم

 شهید همچون برخی .گفتگوست محل اصولی فقیهان میان فتوایی شهرت حجیت
 با گروهی مقابل، در .]٥٢ـ٥١ ص ،١ ج،٤١ [اند پذیرفته را آن حجیت مطلق طور به اول

 ،]٢٣٥ـ٢٣١، ص١ ج،٧ [انصاری شیخ همچون نامداری فقیهان از .مخالفند آن حجیت
 در و] ١٥٦ـ١٥٢، ص٣، ج٣٤ [نائینی میرزای و] ٢٩٢ ،األصول یةکفا [خراسانی آخوند
 پیروان زمرۀ در توان می] ٢٤٠ ،١٤٦ـ١٤١، ص٢، ج١٨ [خوئی هللا آیة معاصران میان
  .اند نپذیرفته را فتوایی شهرت حجیت مطلقاً که کرد یاد نظر این

 میان که گونه بدین اند، تفصیل به قایل باره این در نیز اصولیان از سومی طیف
 عالمان میان فتوایی چنانچه اخیر، گروه باور به .اند ردهگذا تفاوت متأخرین و قدما شهرت
 دیدگاه و نظر فتوایی، شهرت مستند دیگر تعبیر به باشد، برخوردار شهرت از ممتقدّ

 فقیهان میان فتوایی اگر اما است، پذیرفته شهرتی چنین حجیت آنگاه باشد، متقدمان
  .بود نخواهد قبول قابل آن حجیت دیگر باشد، ودهب مشهور متأخر

 استناد امامی شیعۀ فقه تاریخ به خود نظریۀ درستی برای دیدگاه این باورمندان
 بودهی مراحلی دارا امامیه ۀشیع تاریخ طول در ی فقهی آراایشان، گفتۀ به .کنند می

 عمل آنها به و گرفتند یم ]السالم علیهم [اطهار ائمه از را احادیث شیعیان ابتدا، در .است
 اصول. کردندی آور جمعی جزوات و ها کتاب در را احادیث بعد، ۀمرحل در .کردند یم

ی علما سوم ۀمرحل در . در فقه و حدیث شیعه محصول همین مرحله بوده استاربعمأة
 فتواست مرحله که چهارم ۀ مرحلدر .کردند تبویب و تنظیم را جزوات و ها دین آن کتاب

 داده فتوا احادیث متن طبق بر ترجیح و جمع و تقیید و تخصیص از پس و سند فحذ با
در آخرین .  کرده استچنین الفقیه یحضره ال منکتاب  در صدوق هکچنان .شد یم

 جدید مسائل و فروع استنباط و رسید فرا تفریع و تطبیق عصر] پنجم ۀمرحل[مرحله 
 به اطمینان و وثوق موجب ،یفتوای شهرت پنجم، ۀ از مرحلپیش تا این بنابر .گشت آغاز

 و حدس ۀ جنبفقهای فتاوا پنجم ۀمرحل از پس اما ،ه استدش یم معصومین ائمه احادیث
 این نظر طبق این، بر بنا .ندارد حجیّتی بعدی ای فقهبرا که نموده پیدا را استنباط
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 شده سبب که است برخوردار خصوصیتی از قدما فتوایی شهرت امامی، فقیهان از گروه
 طبق که این به قدما خاصّ دتعبّاین خصوصیت عبارت بود از  .بدانند حجت را آن

 دیگر و کردند، می حذف را آن سند و دادند می فتوا] لیهم السالمع [ائمه روایات مضمون
 .است  بودهنزدیک معصومین عصر به آنها عصر و بوده روایی آنها فقهی کتب متون اینکه
 یأ معتبر و کشف از رنان به وجود نصّاطمی و وثوق ولحص موجب ویژگی چنین
 اما شهرت .دانند می حجت را قدما فتوایی شهرت که دوش می فقهایی نزد در] ع [معصوم

 حجت ستجتهادی به خود گرفته اا و استنباطی شکل که علتدان  برا خرینأفتوایی مت
 و نظر اعمال هاآن در کهرا  طوسی شیخ زمان از پیش های شهرت حتی ،دانند نمی

، ١، ج٣٥ ؛٩٣، ص٢ ج،٢٢ :ـ نک نظر این برای [دانند نمی معتبر گرفته صورت استنباط
 .]٥٤٤ـ٥٤٣، ص٥٦؛ ١٧٠ـ١٦٩، ص٢ ج،٣٦؛ ٢٦٥ـ٢٦٤ص

 جبران برای مختلفی موارد در بهبهانی وحید که گفت باید نیز فتوایی شهرت دربارۀ
 مقدس نمونه، عنوان به .است جسته کتمسّ آن فتوایی شهرت به حدیث سند ضعف

 عامّی روایتی ،]٣٣ح ،٩٢ـ٩١، ص٧ ج،٤٦ [کرده نقل طوسی شیخ که را حدیثی اردبیلی
، ٨، ج٤ [است دانسته مخدوش را آن حجیت و اعتبار سبب همین به و کرده تلقی
 معتبر آن فتوایی شهرت دلیل به را حدیث وی، برخالف بهبهانی وحید اما ،]٢١٦ص

 بفتاوي منجبرة العامّیة الروایة أن یخفی ال« :است پذیرفته را آن و کرده قلمداد
 صاحبان [ثالث مشایخ که را حدیثی وی آنکه، دیگر نمونۀ .]١٥٣ ص،١٤ [»األصحاب

 آن اعتبار مخل سند ضعف که است معتقد و دانسته معتبر اند کرده نقل] اربعه کتب
 بل ، األصحاب  یبفتاو نجبرةم أنّها مع اإلعتبار، غایة في فالروایة« :باشد تواند نمی

، ١ ج،١٥ :ـ نک دیگر های نمونه برای .٣٥٢ـ٣٥١، ص٢ ج،١٦ [»المنقولة اإلجماعات
 ،٣٤٤ ،١٨٩، ص٣ ج،١٦٢ ،٦٨، ص٢ ج،١٦؛ ٢١٨ ،١٢٤، ٣ ج،١٦٤، ص٢ ج،٢٥٩ص
 این بر کلی گزارۀ یک در وی .]٢٧، ص١٠ ج،٨٢، ص٩ ،٤٨٠، ص٥ ج،٤٤٩ ،٩٣، ص٤ج

 أنّ« :یابد می حجیت اصحاب فتوایی شهرت واسطۀ به ضعیف حدیث که است باور
 .]١٩، ص٤ ج،١٦ [»حجّة یکون  األصحاب  یبفتاو انجبر إذا الضعیف
 از بسیاری خالف بر و] ق٧٨٦ م [اول شهید همچون او که است گفتنی باره این در
 نعم« :پذیرد می نیز باشد بوده متأخران فتاوای آن منشأ که را شهرتی امامی، فقهای

 وأشد ،نظرًا أدقّ المتأخرون کان إن و العهد أقربیة حیث منی أقو القدماء بین هرةالش
 الحیثیة هذه نمِ و شهرتهم، في القوة یظهر الجهة هذه نمِ و ،مالحظةً أزید و ،تأمالً
 خصوص در وی نمونه عنوان به .]٣١٣ ص،١٣ [»فتأمل القدماء، شهرة من أرجح تکون
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 قلیل و« :نویسد می طهارت کتاب مسایل از یکی احادیث از شماری سندی ضعف جبران
 من إلّا خرین المتأو القدماء بفتوي و لها بموافقته منجبرة فالضعف ضعیفاً کان إن منها
 مین،رَحَ در مسافر نماز بودن شکسته باب در دیگر جای در او .]١٨٩ ص،١٧ [»شذّ

 اصحاب بین شهرت از رگرفتهب که داند می قبول قابل صورتی در را متأخران بین شهرت
 أنّ ...« :باشد ـ است شده اشاره آن اعتبار به خاص طور به نصوص در که ـ حدیث راویِ
 الشهرة بهذه العبرة و السالم علیه المعصوم و الراوي أصحاب بین المشهور هو کان القصر

 یرد لم التي الراوي أصحاب شهرة عن شهرتهم تکون أن إلّا عنهم المتأخرین شهرة ال
 .]٣٦٠ صهمان، [»خاصة بإعتبارها إلّا النص

 به حدیث سندی ضعف جبران برای مواردی در بهبهانی وحید که داشت توجه باید
 سندی ضعف دربارۀ نمونه، برای .است کرده استناد فتوایی و عملی شهرت مؤلفۀ دو

 رانجب فتوایی و عملی شهرت که است باور این بر ١بودن »مُضْمَر« سبب به حدیثی
 ضرر عدم الظاهر أنّ کما اإلضمار، هذا ضرر عدم الظاهر لکن« :است ضعفی چنین کنندۀ
 جوابر إلیه إنضم إذا خصوصاً و والعمل، الفتوی فی باإلشتهار اإلنجبار بعد سیما الموثّقة

، ٥ ج،١٢٦، ص٢ ج،١٦؛ ٣٦١، ص١ ج،١٥ :نک دیگر های نمونه برای .٨/٤٥٨ ،١٦ [»اُخر
  .]١٥٥، ص١٠ ج،٣٣٠ص

 با حدیث یک به اصحاب عمل که است داده توجه بهبهانی وحید وجود این با
 به الشرائع مفاتیح بر خود حاشیۀ در او .است متفاوت اصحاب فتاوای با روایت موافقت

 که ه ـ همانگوناصحاب عمل اینکه بر مبنی دارد اشاره دو این تفاوت باب در مهمی نکتۀ
 فتاوای با روایت موافقت ولی شود می سند عفض جبران موجب ـ شد اشاره باال در

 .]١٤٠، ص٢ ج،١٥ [نیست سند ضعف کنندۀ جبران اصحاب
 

 اصحاب » اِعراض«ردّ روایت به سبب . ٤
 گرفته نیز راالسند  صحیح حدیث دامن حتی که حدیث حجیت دربارۀ اهمیت پر مسألۀ
 به ها آن نکردن عمل مشهور، اعراض از مقصود .است »راض مشهور از حدیثاِع« است
 و احادیث به امامی فقیهان شدید اعتنای وجود با که توضیح این با است؛  حدیث یک

 اما دانند می] السّالم علیهم [ائمه از صادره روایات به عمل به  ملزم را خود همواره اینکه
 .کنند نمی عمل تام و  السندصحیح روایات از برخی مضمون به شود می  مالحظه گاهی

                                                                                                                                                                             
باشد و از ایشان در مقام شود که در انتهای سند آن نام معصوم پنهان  در اصطالح به حدیثی گفته می» مُضْمَر«. ١

 ].١٦٤، ص٤٣. [گویندۀ خبر به ضمیر غائب تعبیر شود
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 در مانعی عنوان به آنان نکردن عمل آیا که است آن شود می مطرح اینجا در که پرسشی
 مانعوجود  عدم مرحلۀ در آیا سخن، دیگر به خیر؟ یا شود می تلقی روایت به استناد برابر
 مطرح  السندصحیح خبر برابر در مانعی عنوان  به مشهور اعراض واحد، خبر حجیت در

 آن از فقیهان مشهور اما بود کامل و  تام اقتضا جهت از یحدیث اگر که ای گونه به است،
  گردد؟ می مزبور حدیث حجیت عدم و اعتباری بی موجب اعراض این بودند نموده اعراض
 داللت و حدیث سند از مشهور اعراض میان امامی فقیهان پرسش، این به پاسخ در

 دو دیدگاه وجود  السندیحصح حدیثی سند از مشهور اعراض دربارۀ .اند گذارده تفاوت آن
 برخی اما نیست، صحیح حدیث حجیت مانع اعراضی چنین که معتقدند گروهی .دارد
 خصوص در .دانند می حجیت مانع را اعراض این و داشته مخالف نظری کامالً دیگر

م میان فقیهان امامی توانی می را نظریه سه مشهور حدیث داللت از مشهور اعراض
 وهن موجب مطلقاً خبر یک داللت از مشهور اعراض نخست، نظر مطابق .مشاهده کنیم

 موجب مطلقاً خبر یک داللت از مشهور اعراض دوم، دیدگاه مطابق شود؛ نمی خبر  یک
 بر .دارد مسأله این در تفصیل به باور در این خصوص دیگر نظریۀ .شود می خبر  یک وهن

 حاق از برگرفته و زبانان عرب  سوی از حدیثی داللت از اعراض چنانچه رأی این اساس
  ١.نیست موهن االّ و است موهن باشد لفظ

 اسناد به توجهی و دانند می اصحاب عمل را حدیث حجیّت ناطمَ عالمان برخی
 ترین قدیم حلّی محقق ظاهراً .]٧٤، ص٣ج، ٥٤ ؛٢٤١ـ٢٤٠، ص١ج ،٧ [ندارند احادیث

 توان می نیز معاصر اصولی فقیهان نمیا در .]١٤٧ص ،٢٨ [است نظر این پیرو امامیم عالِ
 معتقد او .ردک یاد نظریه این باورمندان زمرۀ در] ق١٣٩٤ م [حلّی حسین هللا آیة از

 آن از مشهور که حدیثی هر .است حدیث طبق بر مشهور عمل حجیت، مالک که است
 ،٣٨ [است حجّت کنند، عمل آن به مشهور چه هر و نیست حجّت کنند اعراض

 در او .است دیدگاه این پیروان دیگر از نیز] ق١٤٠٠ م [مَغنیه جواد دمحمّ .]٢١٥ص
من از ذکر « که نویسد می باره این در ]السالم علیه [الصادق جعفر مامفقه اإل کتاب مقدمۀ
 به فقها که است معتبر روایاتی من نظر به زیرا کردم؛ خودداری احادیثاویان ر ۀسلسل

                                                                                                                                                                             
در میان فقیهان معاصر دیدگاه آیة هللا خویی در این . ١٩٧ـ١٨٣ص، ٢: ـ برای دالیل و باورمندان هر نظریه نک. ١

 که درستی آن به اعتبار حدیثی گردانی و عمل نکردن مشهور زیانی یوی معتقد است که رو. باره مشهور است
وی، نقش جبران کنندگی را . »إنّه بعد ثبوت صحة الخبر الیضرّه اعراض المشهور عنه«: کند ثابت شده وارد نمی

مصباح . »مالک، مورد اعتماد بودن راوی است«: کند نیز برای شهرت نمی پذیردو دلیل آن را چنین ذکر می
 .٢١، ص١الفقاهة، ج
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 فقه" عنوان زیرا اند؛ کرده روایت را آن ثقه افراد که وایتیر نه اند، کرده عمل و اعتماد آن
 عمل آنها به فقها که کند می صدق احادیثی بر حقیقتاً "البیت آل فقه" یا "صادق امام
 بر االّ و اند کرده دقت و نظر اِعمال آنها در سال صدها و اند داده فتوا آنها طبق و کرده

 کرده روایت را آنها صالح افراد و باشند شده ینتدو ها کتاب در چند هر رده،مُ احادیث
 جز چیزی احادیث .کند نمی صدق مجازاً، نه و حقیقتاً نه صادق، امام فقه اسم باشند،
 .]٤، ص١ج ،٥٥ [»دارد اصحاب عمل به بستگی آنها روح و حیات نیستند؛ خشک حروف

 روایت یک عفض اصحاب عملی اِقبال که گونه همان است باور این بر بهبهانی وحید
 روایت نیز باعث سستی یک از اصحاب اعراض شود می معتبر روایت و کند می جبران را

 سند در خللی وجود کنندۀ بیان روایت یک به فقیهان نکردن عملدر واقع، . گردد آن می
 روایت  مشهور، که ندارد دلیلی الّا و داشته اشراف آن بر آنها که است روایت آن متن یا

  .کنند عمل ضعیف روایت یک به و کرده هار را صحیح
 سبب به را روایت و کرده استفاده مطلب این از متعددی موارد در بهبهانی وحید

 یومیه نوافل وقتبه عنوان مثال در مسألۀ .  اصحاب از آن شاذ قلمداد کرده استاعراض
 روایت دو ندارد وجود وتر نماز آوردن بجا و نوافل اتمام برای کافی زمان که هنگامی
 اصحاب که را روایتی و کرده نقل را روایات ابتدا بهبهانی وحید .است شده وارد متعارض

 عمل با ولی است ضعیف آن سند که را دیگر روایت و خوانده شاذ اند نکرده عمل آن به
 فیه علم ال األصحاب مذهب هذا :المدارک فی ...« :است داده ترجیح شده جبران اصحاب
 رکعات أربع صلیّت أنا إذا :السالم علیه الصادق قال :قال األحول روایة تندهمس و مخالفاً

 الصدوق رواه و .إنتهی »یطلع لم أو طلع الصالة فاتم الفجر طلوع قبل اللیل صالة من
 له قلت :قال البزاز یعقوب روایة یعارضهما وال .االصحاب بعمل منجبر سندهما و مرسالً
 أبدأ الفجر، ینفجر أن التخوف ثم رکعات اربع فاصلی بقلیل رالفج قبل اقوم :السالم علیه
 لضعف »النهار صدر فی تقضیها حتی الرّکعات أخّر و اوتر بل ال«قال الرکعات؟ اُتمّ أو بالوتر
 »...بها العمل  ترک یجب شاذة فتکون بخالفها االصحاب عمل بل االنجبار عدم مع السند

  .]٤٧٥ـ٤٧٤، ص٥ ج،١٦[
ر مسألۀ احکام نماز مسافر در مورد دو حدیث صحیح السند که اصحاب در جای دیگر د
و هما و إن کان صحیحین، إالّ أنّ عدم عمل األصحاب بهما «: نویسد اند می به آن عمل نکرده

األمر بترک الشاذّ واألصحاب أیضاً متّفقون علی : یوجب شذوذهما، ورود عنهم علیهم السالم
 ].١٥٥، ص٢، ج١٦[» ذلک علی المطلع المتتبعترک العمل بما هو شاذّ، یظهر 
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 جبران موجب را اصحاب عمل که همچنان بهبهانی وحید روشن است که بنابراین
 در و روایت صدور به اطمینان عدم سبب را اصحاب اعراض مقابل، در داند، می سند

 .باشد صحت مرتبه در سند جهت از روایت آن چند هر داند می آن رد  نتیجه،
 

 نتیجه
تاریخ فقه و حدیث شیعۀ امامی از قرن هفتم به بعد شاهد تحولی جدی در برخی مبانی 

از جمله مهمترین آنها، ارائۀ تقسیمی نو از خبر واحد با . فقهی ـ حدیثی خود بوده است
 پیش از بیش تکیۀ.  بودآن راویانی ویژگ لحاظ به سند کیفیتاتکای به سند احادیث و 

 را نقل در وثاقت، سبب شد تا ایشان واحد خبر حجیت در نبأ آیۀ برفقیهان این دوره 
 شرعی معنای در ـ »عدالت« شرط دو وجود بلکهدانند، ن کافی اما الزم حدیث راوی برای
شرط  راویان احادیث پذیرش برای نیز را  ـ یعنی شیعۀ دوازده امامی ـ»ایمان« و ـ آن

سَن، مؤثق و ضعیف دربارۀ احادیث بندی چهارگانۀ صحیح، حَ بدین ترتیب تقسیم. نمایند
های مفصلی را   مسألۀ دیگری بود که بحثها گونه این از یک هر حجیت. شکل گرفت

 احادیث ارزیابی در سندی نقد قواعد براما تکیۀ خاص آنها . میان فقیهان در پی داشت
از  روایات ضعیف قلمداد و زمرۀ در حدیثی میراث از توجهی قابل حجمسبب شد تا 

 فقه در تاریخی واقعیتی متوجه متأخر فقیهان از شماری. گرددیرۀ حجیت خارج دا
 ضعیف حدیثی یا اند کرده عمل السند ضعیف حدیثی به اصحاب گاه که بودند امامی
ای   حدیث مسأله»شهرت« قرینۀ توجه این فقیهان به .است گرفته قرار آنها فتوای مستند

 می توان با استناد به شهرت حدیث ضعف سندی دیگر را پدید آورد مبنی بر اینکه آیا
آن را نادیده گرفت؟ وحید بهبهانی از جمله فقیهان شناخته شدۀ متأخر است که مبنای 

 به ـ عملی شهرت که است معتقد وی. را پذیرفته است» جبران ضعف سند با شهرت«
 کنندۀ جبران ضعیف السند ـ حدیثی به فتوا مقام در فقها عمل شهرت و شیوع معنای
 استناد قاعده این به حدیث سندی ضعف رفع برای متعددی موارد در و است سند ضعف
 هرچند معتقد است که هر گونه شهرت عملی توانایی جبران ضعف سند .است جسته

 شرط الزم ممسلّ و یکلّ قواعد و اصولاحادیث را ندارد، بلکه موافقت و هماهنگی آن با 
 سندی بررسی به نیازی شود می جبران اصحاب عمل اب کهبه باور او، حدیثی . است
او . رساند ای استناد به آن روایت نمیبر ضرری سند ضعف صورت این در زیرا ندارد؛

 جبران را روایت یک ضعف اصحاب عملی اِقبال که گونه همانهمچنین معتقد است 
آن  روایت نیز باعث سستی یک از اصحاب اعراض شود می معتبر روایت و کند می
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 سند ضعف جبران برای مختلفی موارد دروحید بهبهانی در کنار شهرت عملی، . گردد می
 همچون او در این باره گفتنی است که .است جسته کتمسّ آن فتوایی شهرت به حدیث
 فتاوای آن منشأ که را شهرتی امامی، فقهای از بسیاری خالف بر و] ق٧٨٦ م [اول شهید

 . فته است پذیرنیز باشد بوده متأخران
هرچند وحید بهبهانی شهرت عملی و فتوایی را در جبران ضعف سند حدیث پذیرفته اما 
دربارۀ شهرت روایی ـ به معنای شیوع و شهرت نقل یک حدیث میان محدثان و راویانی که 

از منظر او، شهرت رواییِ صرف، عامل . اند ـ نظر متفاوتی دارد به دوران حضور نزدیک بوده
سند نخواهد بود؛ زیرا نقل روایت بدون فتوا به مضمون آن این احتمال را جبران ضعف 

اند و به همین  کند که آنها به وجود خللی در جهت صدور یا جهات دیگر آگاه بوده تقویت می
» شهرت رواییِ«بدین ترتیب، او نه تنها . اند دلیل به آن استناد نکرده و از آن اعراض کرده

 .کند  بلکه آن را سبب تضعیف حدیث قلمداد میداند صرف را معتبر نمی
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