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  چکیده

مراد از اعراض مشهور آن است که مشهور فقها با وجود اطالع از یک حدیث صحیح 
السند، بدان عمل نکرده و فتوایی برخالف آن صادر کرده باشند. از دیدگاه بیشتر 

شود؛ اما اعراض ضعف آن میموجب  قدما از سند یک روایت، اعراض مشهور ان،فقیه
آنها از داللت روایت، موهنیت ندارد؛ در مقابل، برخی دیگر از فقها اعراض مشهور از 
سند یا داللت را موهن آن تلقی نکرده و بر حجیت روایت مورد بحث پافشاری 

در صدور فتاوای مختلف، انجام پژوهش حاضر اند. با توجه به تأثیر این دو دیدگاه  نموده
ضرورت یافت. در این تحقیق با نقد و بررسی دالیل اقامه شده بر حجیت و عدم 
حجیت اعراض مشهور به دست آمد که اعراض مشهور چه نسبت به سند و چه داللت، 

  شود. موجب وهن حدیث نمی
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  مسئلهطرح 
بحث از شهرت در کتب اصولی و نیز در مستندات برخی فتاوا به  یال البهگاهی در 

بدون تبیین و تفصیل  ،شود که اصولیان و فقهابرخورد می» اعراض مشهور«عنوانی با نام 
ی داده و به اند. مقصود از این عنوان آن است که مشهور فقها فتوایخاصی از آن گذشته

روایت صحیحی که مخالف با محتوای آن فتوا است، با وجود داشتن آگاهی و توجه به 
  اند.روایت، عمل نکرده

تواند آن را بیشتر فقها، اعراض مشهور قدما از سند یک روایت صحیح، می ۀدیعقبه 
به لحاظ کشف از وجود خلل در سندش از دلیلیت بیندازد؛ اما از جهت داللت این 

و از هیچ  ارایی را ندارد. در مقابل، فقیهانی هم هستند که با این دیدگاه مخالفت کردهک
اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی جهت آن را موجب وهن حدیث ندانسته

ها و دالیل پذیرد، سعی بر آن است که با تبیین، نقد و بررسی دیدگاهتحلیلی انجام می
مستند و مستدل،  صورت بهعدم اعتبار اعراض مشهور،  ن در اعتبار یایافقها و اصول

  تر به دست آید. دیدگاه صائب و صحیح
  

  سؤاالت پژوهش
رسیدن  برایاصلی این تحقیق، بررسی اعتبار و حجیت اعراض مشهور است که  مسئله

  مورد بررسی قرار گیرد: هیزاوبه پاسخ کافی در باره آن باید از دو 
وجود دارد و آیا این  روایتبه سند  نسبتاعراض مشهور  تای بر موهنیچه ادله - الف

 تواند به حجیت یک روایت دیگر در سند مشابه صدمه وارد کند؟اعراض می
ای فقهی مورد روایتی که از جهتی مورد اعراض قرار گرفته و داللت آن بر مسأله - ب

  جهات دیگر قرار گیرد؟تواند مورد استناد از اعراض قرار گرفته، چگونه و با چه شرایطی می
 

  پیشینه پژوهش
 فقها از عده زیادی استناد مورد فقهی فروعات از بسیاری در که مشهور اعراض یباره در
 اند،پرداخته آن به مختصر خیلی شکل به که معاصر اصولی کتب از غیر به گرفته، قرار

اند، ر گرفتهویژه مورد توجه اصولیان قرا صورت بهبرخالف شهرت فتوایی و عملی که 
است. با وجود تدوین مقاالتی چند در زمینه شهرت فتوایی،  نیافته سامان مستقلی بحث

شهرت روایی و جابریت عمل مشهور، در خصوص اعراض مشهور، تحقیقات قابل توجهی 
به نگارش » اعراض مشهور از خبر صحیح«با عنوان  ایالبته مقالهصورت نگرفته است. 
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در  مطروحهبا مباحث نیست و گذشته از اینکه مباحث آن  وهشیپژ ـ علمیکه درآمده 
نتیجه گرفته است که پژوهش حاضر چنین  اساسی دارد، برخالفمقاله تفاوت این 

  .»افتدو از قابلیت استناد می شود یمموجب وهن آن  ،اعراض از سند و داللت خبر«
  

  نوآوری پژوهش
شود، پژوهش حاضر اره احساس میبا توجه به خأل علمی و تحقیقاتی که در این ب

هرچند در فقه امامیه، اندک  .جدی و مستقل، موضوع را به بررسی گرفته است صورت به
اند، اما با توجه به اینکه دیدگاه مشهور فقهایی قائل به عدم حجیت اعراض مشهور شده

صر فقها بر حجیت اعراض مشهور، دیدگاه غالب در فقه امامیه در همه اعصار و نیز ع
شود و اقبالی نسبت به کنونی است و نظریه عدم حجیت، یک نظریه نادر محسوب می

آن وجود ندارد، احیا و اثبات این نظریه نادر، امری نو و جدید محسوب خواهد شد؛ 
اینکه نظریه مشهور را با طرح اشکاالتی جدید به نقد و بررسی گرفته و با ارائه  ژهیو به

  ، دیدگاه نادر را به اثبات رسانده است. نو و جدید کامالًای ادله
  
  . مفهوم اعراض مشهور و مقصود از آن1

 که چنانبه معنای روگرداندن افراد معروف از چیزی است؛ » اعراض مشهور«واژه ترکیبی 
 ،30: نکـ [ در اصطالح اصولیان به معنای عدول از یک روایت توسط مشهور فقها است

عدم  ـ اعراض منوط به احراز دو امر است: الف صدق. ]100، ص2، ج39؛ 309ص ،1ج
در فرض احتمال عدم اطالع، اعراض،  نی؛ بنابراعمل مشهور با وجود اطالع از روایت

. چنین حدیثی اگر صحیح السند باشد، ]100، ص2، ج3[ شودموجب ضعف روایت نمی
بور را . راه فهم اینکه مشهور، خبر مز]280، ص1، ج20[ بدون اشکال جایزالعمل است

اند آن است که حدیث را با سندهای معتبر نقل کرده باشند و یا در جوامع حدیثی دیده
مشهور یافت شود؛ زیرا در این حالت، بعید است که با وجود شدت فحص آنان از اخبار 

روایات مرتبط با احکام، بر آن خبر اطالع پیدا نکرده  مخصوصاً (ع)تیب اهلمنقول از 
از اجمال » اعراض«ناشی نشدن  ـ . ب]525، ص3 ، ج37: نکـ  ؛309، ص1ج ،30[ باشند

حدیث یا عدم ظهور در معنای مورد نظر، یا از روی تقیه و یا تعارض با خبری که از 
و  ]336، ص10، ج23: نکـ  ؛309، ص1، ج30[ است تر یقوحیث سند یا داللت از آن 

   االّ بدون هیچ تردیدی حجیتی ندارد.
ای و توسط کدام دسته از فقها محل بحث است، ر چه دورهدر اینکه اعراض د
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صدور اعراض از مشهور قدمای  ضرورت بهن اوجود دارد. برخی از اصولی نظر اختالف
، 1، ج30؛ 391ص ،6 ج ،17[ اند تصریح کردهاصحاب که نزدیک به عصر حضور بوده

 ؛154-153، ص3، ج40[ اندرا معتبر ندانسته نیمتأخرو اعراض مشهور  ؛]309- 308ص
   اندای نیز به طور مطلق آن را حجت دانسته. در مقابل، عده]253، ص3، ج36: نکـ 

رسد . با این وجود، به نظر می]532-529، ص35؛ 337- 336، ص10، ج23: نکـ [
اختالف در حجیت اعراض، اختصاص به قدما ندارد و اعراض مشهور متأخرین نیز قابلیت 

النی در این خصوص وجود دارد و هم اینکه مالک موهنیت بحث را دارد؛ زیرا هم قائ
خواهد آمد، به اعتقاد بسیاری از فقها وثوق و یا ظن به وجود خلل در  که چناناعراض، 

 حدیث است و این مناط، امکان تحقق در ناحیه اعراض مشهور متأخرین را نیز دارد.
  
  ها در حجیت اعراض . دیدگاه2
  . اعراض از سند2- 1

  ص موهنیت اعراض مشهور نسبت به سند، چند دیدگاه وجود دارد:در خصو
  
  . حجیت2- 1- 1

 ،30[ شودمی تیسلب حج عدول از یک خبر، موجب ،نیمشهور متأخربه اعتقاد 
، 2، ج37[ افزایدکه افزایش صحت خبر، بر ضعف آن می یا گونه به؛ ]309، ص1ج
اینکه هر کدام از شهرت  اشکالی نیست در«گوید: . نائینی در این خصوص می]450ص

کنند اگر آن یک روایت باشند، روایت صحیح را تضعیف می برخالفعملی و فتوایی که 
نیز  یعراق اءیآقا ض. ]100، ص2، ج39[» روایت در معرض دیدن و شنیدن آنها باشد

قدما باشد،  ةیناحاز  ییهرگاه شهرت فتوا«: گویدمطلق می صورت بهابتدا در یک جا 
و سپس با بیان  ]101، ص3، ج31[ »باشد برخالفشکه  شودیم یتیواسبب ضعف ر

، به علت کاشف دانستن ]185-184، ص3، ج31[ صور مختلف مناط در حجیت روایت
، 3، ج31[اعراض از وجود خلل در سند روایت، موهنیت اعراض را پذیرفته است 

ن به حسین حلی از توااند، می. دیگر از فقهایی که کاسریت اعراض را پذیرفته]186ص
، 2، ج25[ ، حکیم]189، ص5، ج14[، میالنی ]391، ص6، ج16[ شاگردان نائینی

به  ]208، ص3، ج22[سبحانی  هللا تیآو به نقل  ]389، ص4، ج10[ ، جزائری]218ص
  بروجردی و امام خمینی اشاره کرد.  هللا تیآ
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 یتیروا فیه در تضعآنچه را کبرخی از علما با پذیرش تأثیر اعراض در وهن روایت، 
 روداحتمال میاست که  تیصدور آن روا دمبه ع نانیحصول اطم داند،می مؤثر ح،یصح

. به اعتقاد وی بعید نیست که اطمینان به عدم صدور در دیاز اعراض مشهور به دست آ
شود و عمده در مقام حجیت و عدم حجیت اخبار، همین وثوق  اکثر موارد اعراض حاصل

 .]213، ص15[صدور است و عدم وثوق به
  
  . عدم حجیت2-1-2

 دانندنمیسند معتبر است،  ثیکه از ح یخبر تجیمضرّ به ح را اعراض ای از علماعده
. محقق ]138، ص2، ج27؛ 236، ص1، ج20؛ 333و332، ص18؛ 237، ص4، ج13[

(بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی)  نفسه یفبر فرض اینکه خبر، «گوید: خویی می
یا موثق باشد، اعراض مشهور، تضعیف کننده روایت نیست؛ بلکه میزان در صحیح 

. برخی دیگر، ضمن ]167، ص1، ج20[ »است نفسه یفحجیت خبر، تمامیت سند خبر، 
کند و آن را از اعتبار ردّ این مطلب که اعراض مشهور، کشف از وجود خلل در روایت می

ض را حصول یا عدم حصول وثوق و اندازد، مالک در موهن بودن یا نبودن اعرامی
اند که این حصول و متذکر شده اطمینان به وجود خلل در خبر مورد نظر دانسته

  .]212، ص6، ج8[ د اعراض یا غالب آنها کلیت نداردموار همةاطمینان نسبت به 
  
  . دالیل قائالن به حجیت و پاسخ آنها1-2- 3

  دالیل اعتبار اعراض مشهور عبارت است از:
اعراض مشهور از عمل به روایتی که دارای شرایط وثاقت است، علتی ندارد جز « - الف

اعراض، مقتضی  نی؛ بنابرااند که مقتضی اعراض بوده استاینکه آنان بر نکاتی مطلع بوده
سقوط روایت از حجیت است؛ مخصوصاً اگر آن اعراض از سوی قدمای از علمای ما باشد 

ای زیرا اطالع و اعراض آنان از حیث کاشفیت، اماره اند؛که نزدیک به عصر نصوص بوده
» شوددهد؛ از این رو بر آن مقدم میتشکیل می» معرض عنها«نسبت به روایتِ  تر یقو
اعراض مشهور از مثل . به عبارت دیگر، ]337- 336، ص10، ج23؛ 212، ص6، ج8: نکـ [

بخش در یا اطمینانکه  کندیدر سند آن م یکشف از وجود خلل ناچار به یخبر نیچن
و یا  ]213، ص15[عدم صدور روایت و یا صدور آن برای غیر بیان حکم واقعی است

. روایتی هم که از حیث ]186، ص3، ج31[شود یبه آن م نانیرفتن اطم نیموجب از ب
 سند مشکل داشته باشد حجت نیست.
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ینان (علم توان گفت، اعراض از یک روایت یا موجب قطع و حداقل، اطمدر پاسخ می
شود و یا صرفاً خبر از احتمال وجود خلل در سند عادی) و یا ظن به وجود خلل می

؛ اما آن ]437، ص3، ج3: نکـ [ افتددهد. بنا بر فرض اول، هرچند روایت از اعتبار می می
تصریح محقق  بنا بربه سبب اعراض نیست؛ بلکه از این جهت است که خود قطع و 

جیت دارد، هرچند از خبر فاسق یا صبی که ذاتاً حجت نیستند خوئی، خود اطمینان، ح
شود. و روشن است که این فرض از محل نزاع خارج می ]234ص ،1 ج، 20[ به دست آید

محقق اصفهانی معتقد است، کشف ظنی از وجود خلل،  که چنانبنا بر فرض دوم نیز 
جیت این ظن وجود ؛ زیرا دلیلی خاص بر ح]437، ص3، ج3[ خبر نیست ۀکنند فیتضع

ندارد و افزون بر آن، حجیت خبر منوط به عدم ظن به وجود خلل نشده است. فرض 
در «گوید: سوم نیز که صرف احتمال است. میرزا جواد تبریزی در این خصوص می

معرض «سخنان برخی از قدما آمده که بعضی امور را بر صحت خبرِ (معارض با روایتِ 
دان جهت که مضمونش با احتیاط یا اصل و یا مثل آنها موافق اند بقرینه گرفته») عنها

بوده است. از این رو وثوق و اطمینان به دستیابی آنان بر وجود خلل در روایت دیگر 
(معرض عنها) و نرسیدن آن خلل به دست ما ممکن نیست. بله، اگر در موردی فرض 

آن خبر از حجیت  شود (وحصول وثوق و اطمینان به وجود خلل بشود، تبعیت می
آنها  ی درغالبامری  ایموارد اعراض  همةنسبت به افتد)؛ ولی این، یک امر کلی  می

گفته شد، از  که چناناگر هم در مواردی اندک حاصل شود،  .]212، ص6، ج8[ »نیست
  محل بحث خارج است.

اگر اعراض مشهور، کاشف از وجود خلل در سند روایت نباشد، حداقل به صدور  - ب
؛ زیرا میزان در باب ]92، ص7[شود؛ از این رو حجت نیستاطمینان حاصل نمی آن

 است نه فقط وثوق به راوی(ع) حجیت خبر، حصول اطمینان به صدور روایت از معصوم 
  .]524، ص3، ج37[

در پاسخ باید گفت، دلیلی بر اینکه میزان در حجیت خبر، اطمینان به صدور خبر 
بر  ،شودکه عمده دلیل اعتبار خبر واحد محسوب می ئیهاست، وجود ندارد. سیره عقال

بر این ادعا هستند؛ مثل  عمل به خبر ثقه جریان دارد. برخی روایات نیز مؤید؛ بلکه دالّ
عبدالرحمن ثقه است تا احکام دینی را  بن ونسیسؤال راوی از امام (ع) در باره اینکه آیا 

ه ممکن است ادعا شود میزان، وثوق به اساساً چگون ]147، ص27، ج12[ از او بگیرم؟
افتد که اطمینان به صدور محقق شود؟ افزون بر صدور است در حالی که کم اتفاق می
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اینها اگر میزان، وثوق به صدور باشد، بحث طوالنی از حجیت خبر واحد وجهی ندارد؛ 
ن هم حجت است و اطمینا عقالزیرا حجیت اطمینان از واضحات اولیه است؛ زیرا قطعِ 

 را خبر تیدر حج زانیم. از این رو، محقق خوئی ]40-39، ص28[ حجتی عقالئی است
  .]167، ص1، ج21[ داندمی نفسه یفسند خبر،  تیتمام

نبأ و تعلیل موجود  ةیآخبر فاسق که طبق  برخالفتوان گفت در تأیید این ادعا می
ت نه فقط عدم در آن، میزان در عدم حجیت آن، عدم حصول اطمینان به صدور اس

، میزان در حجیت خبر عادل، وثوق به راوی است و تحقیق برای حصول 1وثوق راوی
اطمینان به صدور روایت الزم نیست. این حجیت هم منوط به عدم ظن به خالف نشده 

  در صورت تمامیت سند، اعراض مشهور مضر به اعتبار خبر نخواهد بود.  نی؛ بنابرااست
  
  . دالیل عدم حجیت4-1-2

آن است، دلیلی ندارد  تیحجخبر صحیح یا موثقی که سیره عقال و اطالق ادله، مثبت  - الف
]. به عبارت دیگر، با 237- 236، ص1، ج20[ که به سبب اعراض مشهور، به آن عمل نشود

فراهم بودن شرایط حجیت در روایت، ردّ آن و عمل به غیر آن ممکن نیست؛ زیرا موجب رد 
  ]. 389، ص4، ج10: نکـ [ عمل به آن را واجب کرده است شود که شارعحدیثی می

اند: این ادعا و دلیل، بنا بر حجیت اخبار از راه برخی محققان در نقد این دلیل آورده
شود و ظن به تعبد صحیح است؛ زیرا اعراض مشهور، موجب ظن به عدم اعتبار خبر می

ازد؛ چون اعتبار خبر، مشروط سحجیت خبر خارج نمی ۀادلعدم اعتبار، آن را از عموم 
به عدم ظن به خالف آن نشده است؛ اما بنا بر حجیت اخبار از راه بنای عقال به این 
مالک که خبر باید مفید اطمینان باشد، اعراض، موهن خواهد بود؛ زیرا در این صورت، 

الصدور بودن است و وقتی مشهور از خبر صحیح یا موثق مالک در حجیت خبر، موثوق
، عمل نکردن به نی؛ بنابراروداطمینان به صدور آن تکویناً از بین می، راض کرده باشنداع

آن خبر، به معنای عدم عمل به حجت و آن چیزی که شارع، عمل به آن را واجب کرده، 
، اگر در موردی خاص، اطمینان شخصی، نی؛ بنابرا]390- 389، ص4، ج10: نکـ [ نیست

از بین نرود، همچنان حجت است. پس اعراض، در نسبت به صدور یک روایت صحیح 
                                                                                                                                                                        

اسطه اعتماد به علت وجوب تحقیق از صحت خبر فاسق، احتمال وقوع در ندامت بو زیرا در آیه نبأ،. 1
خبر فاسق از روی جهالت است. به عبارت دیگر خبر فاسق بالکل رد نشده تا گفته شود، مناط در عدم 
ر است؛ بلکه رد یا قبول آن منوط به تبین شده که این نشان  حجیت خبر فاسق، عدم اطمینان به مخبِ

  دهد مالک در عدم پذیرش خبر فاسق، عدم وثوق به صدور است.می
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نفی حجیت، موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز عدم حجیت است. حال اگر 
مقصود منکرین حجیت اعراض، این باشد که اطمینان آنان به صدور حدیث از سوی 

از  ع) از بین نرفته، حرف آنها متین است و االّ اگر به طور مطلق، حتی در صورت(امام
بین رفتن اطمینان به سبب اعراض، منکر حجیت اعراض باشند، ادعایی بدون دلیل 

  . بر این نقد، چند اشکال وارد است:]392، ص4، ج10[ است
مبنای حجیت خبر از طریق تعبد،  بنا برگونه که خود منتقد، اذعان کرده،  همان -1

خبر از طریق بنای  شود و صرفاً بر مبنای حجیتاعراض مشهور سبب وهن حدیث نمی
  عقال موهنیت دارد؛ پس از دیدگاه ایشان حجیتِ اعراض کلیت ندارد.

، 2، ج37: نکـ [ مالک حجیت اخبار از طریق بنای عقال، کشف ظنی از واقع است -2
نه حصول اطمینان؛ چرا که نسبت به اخبار بدون قرینه، اطمینان و علم عادی  ]382ص

؛ یزی جز عدم حجیت بیشتر اخبار واحد، نخواهد بودآید که نتیجه آن، چبه دست نمی
، مالک حجیت اخبار از طریق بنای عقال، کشف ظنی از واقع است و خبر صحیح نیبنابرا

  باشد. در صورت وقوع اعراض نیز، کشف ظنی دارد؛ پس به حجیت خود باقی می
اگر چنانچه بپذیریم که در فرض اعراض، خبر صحیح کاشفیت ظنی ندارد و یا  -3

قائل بشویم که مالک در بنای عقال، حصول اطمینان است و اطمینان قابل جمع با 
برخی از  که چنانتوان موهن بودن اعراض را پذیرفت؛ زیرا اعراض نیست، باز نمی

ممکن است چیزی نزد «اند، ن در مقام نفی حجیت مطلق شهرت فتوائیه گفتهااصولی
بنای عقال را از روی مالک دیگری امضا کرده  ولی شارع ،عقال به یک مالکی حجت باشد

حکم شارع به مختار بودن در انتخاب یکی از دو خبر متعارض و متساوی با وجود ... دباش
؛ ]382، ص2، ج37[ »دهدعدم حجیت آنها از نظر عقال، بر صحت این ادعا شهادت می

ای با پذیرش آن ه، اگر شارع، بنای عقال را در حجیت اخبار امضا کند، مالزمنیبنابرا
مالک توسط شارع ندارد. پس اعراض مشهور هرچند ممکن است اطمینان یا ظن به 
صدور خبر را از بین ببرد و در نتیجه، خبر، مالک عقال را نداشته باشد؛ اما احتمال دارد 

  به مالک دیگری نزد شارع معتبر باشد. اذا جاء االحتمال بطل االستدالل.
مشروط به حصول  وجه چیه به؛ چه روایات و چه بنای عقال، هخبر ثق تل حجییدل - ب

ظن موافق با مضمون حدیث و یا مشروط به عدم حصول ظن بر خالف مفاد روایت نیست؛ 
، 1[ بنابراین، خبر ثقه حجت است هرچند بر خالف آن، یک ظن (مثل اعراض) قیام کند

 ].333ص ،18[ ]. صاحب کفایه به این دلیل اشاره کرده است270ص، 6 ج
د فتوای شوگردد که معلوم اعراض مشهور، زمانی موجب خلل در روایت می - ج
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مشهور بر خالف روایت و اعراض آنها از تمسک به آن روایت، به سبب اطالع از وجود 
شوند. در غیر این خللی در رجال سند بوده که نزد سایر فقها نیز خلل محسوب می

ناشی از حسن ظن فقیه بعدی نسبت به فقهای صورت، و نیز در فرضی که آن اعراض، 
قبل از خود باشد و یا به دلیل مخالفت آن روایت با احتیاط و امثال این احتماالت باشد، 
 فتوای مشهور بر خالف یک خبر و اعراض آنها از آن، موجب خلل در سند نخواهد شد

  .]270، ص6ج  ،1[
ال عذر الحد من موالینا «وده است: در توقیعی شریف از امام عصر (عج) آمده که فرم - د

]؛ هیچکدام از دوستان ما مجاز نیستند در 536، ص32[في التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا
مطابق این حدیث، حصول ظن به ». کنند تشکیک کننداحادیثی که موثقین ما روایت می

مطلق، ]؛ زیرا به صورت 237، ص4، ج13: نکـ شود [عدم صدور، موجب وهن روایت نمی
روایتِ راوی موثق، معتبر شمرده شده و مقید به قیدی مثل ظن به عدم صدور نشده است. 
 دیگر آنکه همان گونه که شیرازی آورده، ظنی که دلیلی بر اعتبارش نیامده، مانند شک است

  تواند ظن معتبر را از حجیت ساقط کند.] و شک نمی237، ص4، ج13[
  

  نظریه مختار
  آید: ی قائالن به حجیت اعراض، دو مطلب به دست میلهاز نقد و بررسی اد

عدم موهنیت اعراض مشهور نسبت به سند روایت؛ افزون بر دالیل قبلی،  - مطلب اول
  چند دلیل بر اثبات این دیدگاه قابل ارائه است:

، 15ر.ک: [بودن اعراض مشهور، دلیلی خاص و قطعی وجود ندارد بر موهن - الف
 دلیل بر عدم  است.و عدم دلیل،  ]212ص

داللت  هیاز ناح ایوجود شبهه لیبه دل اثبات این مطلب که اعراض مشهور -ب
مشکل است؛ بنابراین، معلوم نیست که اعراض مشهور،  ،بوده سند هیاز ناح یا تیروا

ضعف  وجبم خواهد آمد که چنان ،نیزو اعراض از داللت  نسبت به  سند، رخ داده باشد
اً اگر واقعاً روایتی از حیث سند، قرائنی قطعی بر خالف داشته و شود. ضمنینم روایت

ای در ذکر و حفظ آن در کتب سبب شده مشهور قدما از آن اعراض کنند، چه فایده
حدیثی بوده که باعث شده اعراض کنندگان بر ذکر آن اصرار بورزند؟ این خود قرینه 

اند و یا با وجود عدم عمل، این حق را برای سایر است بر اینکه یا از آن اعراض نکرده
  اند که آن روایت را ببینند و فتوای احتمالی مطابق آن بدهند. فقها قائل بوده
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، 4: نکـ [ با توجه به اختالفات زیادی که در مناط حجیت خبر واحد وجود دارد - ج
که مناط معلوم توان گفت اند، حداقل می، همان گونه که برخی فقها گفته]109، ص1ج

، 2، ج6[رود سبب خاصی در این مورد دخالت داشته باشدنیست؛ زیرا احتمال می
بنابراین، حتی اگر اعراض مشهور موجب ظن به وجود خلل در روایت و یا  ]؛451ص

سبب عدم اطمینان به آن شود، به دلیل مجهول بودن مالک حجیت خبر از سوی شارع، 
  توان حکم به عدم اعتبار آن کرد. یبا توجه به تمامیت سند آن، نم

دلیل حجیت خبر هر چه که باشد، اعراض، موهنیت ندارد؛ زیرا دالیل لفظی  - د
شوند و بنای عقال هم گرچه لبی نیز می» معرض عنها«اطالق دارند و تعبداً شامل روایت 

روایت  است و اطالق ندارد؛ اما به علت معلوم نبودن مالک در امضای بنای عقال، چه بسا
  با وجود نداشتن مالک عقال، به مالک دیگری همچنان در نزد شارع معتبر باشد.

 مسقط را مشهور اعراض و حدیث ضعف جابر را مشهور عمل فقه، در نااصولی - هـ
: نکـ [ کنندمی رد را شهرت حجیت اصولی دانند در حالی که در مباحثمی آن حجیت

 نپذیرفته را فتوایی شهرت حجیت که نصاریا شیخ نمونه عنوان به. ]175ص ،3ج ،36
 ،1ج ،5[ است دانسته جابر را مشهور قول فقهی مباحث در ،]107- 105ص ،1ج ،4[

 ممکن این دو قول بین جمع. ]213 و 98-97 ،94ص ،4ج و 12ص ،3ج ،79- 78ص
 به علم موجب) مشهور( فضلِ و ورع اگر: «اندگفته فقها برخی که چناننیست؛ زیرا 

 و هستند وادی یک از) اصول و فقه( مقام دو هر شود،می معتبر دلیلی به آنها دستیابی
 آن در باشد، اجتهاد از ناشی) مشهور( اعراض یا عمل است محتمل که بگوییم اگر

  . ]39ص ،28[نیست آنها اعراض و عمل برای اثری صورت،
ر، وقتی عدم موهنیت اعراض نسبت به اسناد مشابه؛ بنابر نظریه مختا - مطلب دوم

شود، به طریق که اعراض مشهور نسبت به سند یک حدیث، موجب وهن آن سند نمی
اولی نسبت به سندهای مشابه در روایات دیگر موهنیت نخواهد داشت. حتی بر فرض 

توان چنین اعراضی را موجب وهن و قبول موهنیت اعراض نسبت به سند روایت، باز نمی
بسیاری از فقها و علمای علم  که چناندانست؛ زیرا  قدح سندهای مشابه در روایات دیگر

 رجال معتقدند، از شرایط قدح یک سند آن است که سبب آن به تفصیل روشن باشد
؛ در حالی که اوالً، معلوم نیست، سبب اعراض مشهور نسبت به سند ]395، ص24[

ای بر قرینه روایت، وجود خلل در روایت بوده یا اینکه با وجود صحت سند، به دلیل وجود
خالف و یا تعارض آن با روایات صحیح دیگر بوده است. همان گونه که در برخی دالیل 
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در سخنان برخی از قدما آمده که بعضی امور را بر صحت «دال بر نظریه مختار گفته شد، 
اند بدان جهت که مضمونش با احتیاط قرینه گرفته») معرض عنها«خبرِ (معارض با روایتِ 

یا مثل آنها موافق بوده است. از این رو اطمینان به دستیابی آنان بر وجود خلل  یا اصل و
 »شوددر روایت دیگر (معرض عنها) و نرسیدن آن خلل به دست ما اطمینانی حاصل نمی

ثانیاً، حتی اگر اعراض مشهور ناشی از وجود خلل در سند بوده باشد،  .]212، ص6، ج8[
د باقی خواهند ماند؛ زیرا احتمال دارد مشهور، مواردی همچنان اسناد مشابه بر صحت خو

   را در قدح روایت موثر بدانند که فقهای بعدی چنین نظری را نداشته باشند.
  

  . اعراض از داللت2-2
  . حجیت اعراض2-2- 1

اند. برخی از علما اعراض مشهور قدما را نسبت به داللت روایت، موجب ضعف آن دانسته
  . ]162-161، ص2، ج39[ن به محقق نائینی اشاره کردتوااز این دسته می

  
  اعراض تیحج. عدم 2-2-2

توان به آخوند اند. از این دسته میمشهور فقها قائل به موهن بودن این نوع اعراض نشده
، 5، ج14[، حسینی میالنی]187- 186ص ،3ج ،31[آقاضیاء ،]332، ص18[خراسانی

اشاره کرد.  ]392، ص4، ج10[زائریو ج ]238، ص4، ج13[، حسینی شیرازی]189ص
سخنانی دارند که ظاهراً ناظر به تفصیل در مسئله؛ اما در واقع،  ،در این میان، برخی از فقها

است. محقق اصفهانی که از این گروه داللت جهت  مخالفت با موهنیت اعراض مشهور از
ود خلل در از وج ی آنقطع یتکاشفدر صورت را  تیاعراض مشهور از داللت روا است،
داند که این منافاتی با ادعای او بر عدم حجیت اعراض ندارد؛ زیرا ، موهن روایت میداللت

از  یکشف ظنحجیت قطع، ذاتی و از محل بحث خارج است و لذا ایشان اعتقاد دارد که 
سخنی هم  .]437، ص3، ج3شود[نمی در داللت روایت، سبب وهن داللت آنوجود خلل 

د که ممکن است تصور شود وی از موافقان با عدم حجیت اعراض مشهور مکارم شیرازی دار
نسبت به داللت روایت است؛ در حالی که چنین نیست. ایشان که حجیت ظواهر را از باب 

داند، بعد از اینکه اعراض مشهور را موجب وهن در داللت روایت ظن نوعی حجت می
خالف ظاهر روایت حاصل شود، در آن  اگر از قرائنی، ظن نوعی بر«ندانسته، گفته است: 

معلوم است که فرض وجود  .]450، 2، ج37شود[صورت، ظهور روایت از حجیت ساقط می
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قرائنی بر خالف ظاهر روایت از محل بحث خارج است و ارتباطی با اعراض ندارد؛ هرچند به 
   برسد.رسد که ظن به وجود قرائن کافی نیست و باید به حد قطع یا اطمینان نظر می

  
  . دلیل قول به حجیت و پاسخ آن2- 2- 3

، قائل به عدم موهنیت اعراض مشهور شده با مسئلهمحقق نائینی در آغاز بحث از این 
این استدالل که حجیت روایت از حیث داللت، بستگی به ظهور روایت در آن معنا دارد 

هرت حصول ظن رود؛ زیرا نتیجه شاعراض مشهور از بین نمی لهیوس بهو ظهور روایت 
خارجی به عدم اراده ظهور است که این ارتباطی با موضوع حجیت ندارد. اما وی در 

انصافاً «کند: کور را نقض میذاستدالل م گونه نیاگردد و ادامه بحث، از دیدگاه خود برمی
این استدالل صحیح نیست؛ زیرا ظهورِ (روایت) در محل دید و شنود قدما بوده و عدم 

ن به ظهور روایت؛ بلکه فتوایشان برخالف آن، موجب ظن اطمینانی به اطالع اعتماد آنا
نبوده  طور نیاشود که سبب اراده خالف ظاهر خواهد شد؛ چون اگر ای میآنان از قرینه

باشد، اعراضشان از ظهور، اصالً دلیلی ندارد. پس شهرت، هرچند به دلیل احتمال استناد 
ظهوری باشد  برخالفنزد ما حجت نیست، اما زمانی که مشهور به موارد غیر قابل قبول 

شود و حداقل موجب می برخالفشکه در محل دید و شنود آنها بوده، باعث حمل ظاهر 
عدم حجیت ظاهرِ (روایت) در مورد شهرت (اعراض مشهور) خواهد شد؛ چون در این 

  .]162- 161، ص2، ج39[ »وضعیت، حجیت آن مشکوک است
آید، موهنیت اعراض، گونه که از کالم نائینی بر می گفت همانتوان در پاسخ، می

مبتنی بر حصول اطمینان به وجود قرائنی مخالف با ظاهر روایت نزد قدما است؛ معنای 
 گونه چیهاین مطلب آن است که بر فرض عدم حصول اطمینان، اعراض از داللت 

صورت حصول اطمینان به حجیتی ندارد و در واقع، محل نزاع هم همین است و االّ در 
وجود قرائن، دعوایی نیست؛ زیرا اطمینان، حجیت عقالئیه دارد و این موضوع، غیر از 
موضوع اعتبار اعراض است. افزون بر آن، با امکان وجود قرینه نزد قدما، در روایت از 

رود. یا دارای ظهور است و ظهور حجیت دارد. یا اینکه جهت ظهور دو احتمال می
  خارج است. بحثرود که هرچند حجیت ندارد؛ اما از محل ز بین میظهورش ا

  
  . دلیل قول به عدم حجیت4-2-2

اینکه دلیل حجیت خبر، بنای عقال باشد، بنای عقال بر حجیت ظواهر استوار است  بنا بر
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به سبب عدم عمل فقها به مضمون آن، از » معرض عنها«و اراده خالف ظاهر از روایتِ 
، اعراض مشهور از این نی؛ بنابراکه حجیت عقالئیه دارند، بیگانه استظواهر الفاظی 

از (معتبر  یا گونه بهکه ظنِ موهنِ داللت ؛ مگر آن]392، ص4، ج10[ لحاظ اثری ندارد
 ییدر معنا تیمانع از انعقاد ظهور رواکه  پرده بردارد اینهیاز وجود قر )شرع اینظر عقل 

؛ زیرا دلیل اعتبار ظهور، اختصاص به معنا ظهور داشت نبود در آن نهیکه اگر آن قرشود 
. نیز ]333-332، ص18[ موردی ندارد که ظن بر عدم اراده ظهورش حاصل نشود

، 1، ج20[ ظاهر حمل نکرده باشند برخالفجایی نیست که مشهور آن را  مختص به آن
د؛ اما نه از مانع، آن ظن، موهن داللت خواهد بو ۀنیقر. البته در صورت کشف از ]281ص

ناشی از اعراض)؛ بلکه بدان سبب که کاشفیت معتبر از عدم انعقاد ظهور ( جهت آن ظن
   شود منقطع خارج می یبه استثنا، مورد مذکور از قانون عدم موهنیت نی؛ بنابرادارد

و به تعبیری دیگر، خارج از محل نزاع است. در هر صورت،  ]238، ص4، ج13: نکـ [
اعراض)، موهن داللت و ظهور نیست، از آن جهت است که دلیل  اینکه ظن (ناشی از

اعتبار ظهور، مختص به آن جایی نیست که ظن به عدم اراده ظهورش حاصل نشده 
  . ]238، ص4، ج13: نکـ [ باشد

موجود ظواهر، ظهور لفظ در معنا به کمک قرائن  تیمحور در حجگوید: آقا ضیاء می
مخالفت با ظهور،  ایبر مطابقت  هیول ظنون خارجحص رو، است؛ از اینکالم  در حاق

دائر مدار ظهور و عدم ظهور کالم  ت،یو عدم حج تیمبنا حج نیبر ا رایندارند؛ ز یریتأث
فرض  بنا برکه اینمگر  ست؛ین مخالفتو  موافقتظن از خارج بر  امیبه ق یاست و اعتبار

 اند،مانده یاخبار بر ما مخف عیزمان و تقط یکه به سبب دور یقرائن اکالم ب همراهیاز 
بارها گفته شد، باید قطعی  که چنان. این کاشفیت ]187- 186، ص3، ج31[بردارد  پرده

  شود.یا اطمینانی باشد که در آن صورت از محل بحث خارج می
فقها میان حجیت و عدم حجیت  - در اینجا باید به دو نکته مهم اذعان نمود: الف

و عدم حجیت اعراض از جهت داللت تفکیک قائل  اعراض از جهت سند، با حجیت
مطلبی که  نیتر مهمآید؛ زیرا اند، در حالی که چنین تفکیکی صحیح به نظر نمی شده

اند این است که از اعراض قائالن به حجیت اعراض از جهت سند به آن استناد کرده
د. روشن شومشهور قدما ظن یا اطمینان به وجود قرائنی برخالف روایت، حاصل می

بر مخل بودن سند حدیث،  حصول ظن یا اطمینان به وجود قرائنی دالّ همچناناست 
بر مخل بودن داللت  پذیر است، حصول ظن یا اطمینان به وجود قرائنی دالّامکان
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پذیر خواهد بود. بر این اساس، اگر حصول ظن یا حدیث و اراده خالف ظاهر از آن امکان
خالفِ سند، قابلیت استناد دارد، در هر دو مورد چنین است و اطمینان به وجود قرائن بر

هر فقیهی که قائل  نی؛ بنابرااگر قابلیت استناد ندارد، از هر دو جهت چنین خواهد بود
به حجیت اعراض از سند شده، باید به حجیت اعراض از داللت نیز معتقد گردد و هر 

اید همین ادعا را در مورد اعراض از فقیهی که به موهنیت اعراض از سند اعتقاد دارد، ب
بدون تردید، نتیجه قول به عدم موهنیت اعراض مشهور نسبت  -داللت داشته باشد. ب

فقهی، عدم موهنیت آن نسبت به سایر مسائل مندرج در  مسئلهبه داللت روایت در یک 
آن روایت است. بر فرض پذیرش موهنیت اعراض مشهور نسبت به داللت روایت نیز، 

یت داللت آن حدیث بر سایر اجزای روایت همچنان پابرجاست؛ زیرا همان گونه که حج
 .]286، ص8، ج26 ؛194، ص1، ج19 ؛304 - 303، ص1، ج9[ برخی فقها معتقدند

زیرا از یک طرف، سند حدیث، مورد اعراض قرار  1پذیر است؛تفکیک در حجیت امکان
یگر تنها دلیلی که قائالن به از طرف د د ونگرفته و همچنان شرایط حجیت را دار

اند، حصول ظن اطمینانی به موهنیت اعراض مشهور نسبت به داللت روایت مطرح کرده
ظاهر روایت است که موجب شک در حجیت روایت در  برخالفای اطالع مشهور از قرینه

ای تنها و در نتیجه عدم حجیت ظاهر روایت در آن خواهد شد و چنین قرینه مسئلهآن 
، سایر اجزای حدیث نی؛ بنابرابه یکی از مسائل مطروحه در حدیث وجود دارد نسبت

اینکه سایر مسائل فقهی موجود در روایت، نوعاً دالیلی  مخصوصاًهمچنان حجیت دارند؛ 
دهد، ای مثل عمل مشهور دارند که این نشان میبر اثبات آنها هست و حداقل پشتوانه
اند، به دلیل خطای راوی و اشتباه او در راض کردهاحتماالً قسمتی که مشهور از آن اع

  .]194، ص1، ج19: نکـ [ نقل باشد
  

  نتیجه
 تحقق اعراض مشهور، به دلیل احتمال عدم اطالع مشهور از روایت و یا عواملی - الف

مشهور، احتمال وقوع اعراض مشهور به سبب همچون: وجود دو قول مشهور و غیر
                                                                                                                                                                        

 (ع)امام صادقبطالن وضو و روزه به وسیله دروغ بر خدا و رسول(ص) و ائمه(ع) در حدیثی از  مثل. 1
 عمل و فتوای مشهور فقها مخالف است] که ناقض بودن دروغ نسبت به وضو با 203، ص4، ج29[
]. عدم قول فقها به نقض وضو 81، 1، ج34؛ 106، ص1ج ،33؛ 397، ص3، ج17؛ 107، 1، ج2: نکـ [

روایت  نسبت به سایر اجزای آنحجیت  از خبر را ه دروغ بر خدا و رسول (ص) و اهل بیت (ع)به وسیل
  ].95، ص5، ج38کند [خارج نمی
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اصل و یا به سبب حُسن ظن فقیه بعدی به قبلی، به لحاظ  مخالفتِ روایت با احتیاط و یا
  صغروی قابل اثبات نیست.

مبنای حجیت خبر از باب تعبد و وثوق به سند، راهی جز پذیرش عدم  بربنا - ب
نیز  عقالموهنیت اعراض مشهور به لحاظ کبروی نیست. بر مبنای حجیت از باب بنای 

  توسط شارع، چنین است.به علت معلوم نبودن مالک امضای بنای عقال
با توجه به نظریه مختار مبنی بر عدم موهنیت اعراض مشهور نسبت به سند  - ج

روایت، بدون تردید سندهای مشابه بر اعتبار خود باقی خواهند ماند؛ بلکه باالتر از آن، 
حتی در صورت قبول فرضی موهنیت اعراض مشهور نسبت به سند روایت، سندهای 

  شوند.ارج نمیمشابه از حجیت خ
تفکیک میان حجیت اعراض نسبت به سند با حجیت اعراض نسبت به داللت، ـ هـ 

  رسد.صحیح به نظر نمی
بر فرضِ پذیرش موهنیت اعراض نسبت به داللت روایت، سایر اجزای روایت  -و

 مبتنی بر صحت سند و برخورداری سند از شرایط حجیت خبر، همچنان حجیت دارند.
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