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چکیده
بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این
نگارش به آن پرداخته میشود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسائل علم اصول بشمار
میآید ،در رابطه با جبران ضعف داللت با تمسک به فهم مشهور در کالم فقها صرف ادعا در
موافقت و م خالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله
بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده ،در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان
به موافقت فهم مشهور با خود ،به آن عمل میکند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت
و اختالف نظر مشهور با خود ،در این صورت با احتماالتی مواجه است که در هر حالت حکم
خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف داللت متفاوت میشود .
واژگان کلیدی :شهرت ،داللت ،استظهار ،ظهور ،حجیت ،استنباط.
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مقدمه
یکی از مباحث اصولی بسیار مهم که تاثیر فراوانی بر فقه می گذارد بررسی تاثیر فهم مشهور
از یک نص بر فرآیند استنباط می باشد .از آنجا که این بحث به حجیت فهم مشهور
میپردازد و تاثیر آن را بر استنباط بررسی می کند از مسائل علم اصول به حساب میآید ،از
لحاظ جایگاه این بحث باید گفت که این بحث یکی از مباحث استظهاری و از بحثهای
مرتبط با حجیت ظواهر به حساب میآید که باید در علم اصول به آن پرداخته شود.
نسبت به پیشینه این بحث باید گفت گرچه اصولی بودن این بحث و همچنین تاثیر
فراوان آن در فقه روشن و واضح است ولی در اصول و فقه مدون و موجود ،به این امر
به طور مستقل پرداخته نشده است .با این وجود در فقه ،فقیهان در موارد فراوان متاثر از
این فهم بوده و در کلمات ایشان و در میان مباحث فقهی به طور بیشمار مالحظه می -
شود که ایشان به فهم و برداشت علمای سابق  ،حال چه به عنوان دلیل باشد یا به عنوان
موید و قرینه ،تمسک نمودهاند

1

البته مشکل بزرگی که در مساله وجود دارد این است که در معمول موارد به
استدالل اشاره ای صورت نگرفته است و به ذکر ادعا اکتفا شده و به علت منقح نبودن
بحث هر کدام مسلکی را برگزیده اند ،بلکه در مواردی یک شخص در یک کتاب دو

 . 1به عنوان مثال بنگرید به :مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج ،5ص359 :؛ روضة المتقين في شرح
من ال يحضره الفقيه؛ ج ،6ص49؛ ج ،7ص262؛ ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد؛ ج ،2ص277؛ ج ،2ص334؛
ج ،2ص591؛ الحاشية على مدارك األحكام؛ ج ،2ص46؛ ج ،2ص348؛ ج ،3ص130؛ حاشية مجمع الفائدة
و البرهان؛ ص616؛ مصابيح الظالم؛ ج ،4ص79؛ ص444؛ ج ،5ص293؛ ص496؛ ج ،10ص87؛ ج،2
ص399؛ رياض المسائل ،ج ،1ص491؛ ج ،6ص174؛ ج ،7ص ،104ص434؛ ج ،12ص225؛ غنائم األيام
في مسائل الحالل و الحرام؛ ج ،1ص256؛ ج ،1ص262؛ ص551؛ ج ،3ص138؛ مناهج األحكام في مسائل
الحالل و الحرام؛ ص.187
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ص 191و ج ،15ص.)421
 - 1تبیین قاعده
در یک تقسیم بندی کلی یا فهم مشهور مطابق فهم ماست یا مخالف آن است ،در فرض
اول (موافقت فهم مشهور) دو احتمال است یا استظهاری که ما نموده ایم موافق استظهار
مشهور است و یا اگر امری را استظهار ننموده ایم (متن را ظاهر در معنایی ندانسته و
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گونه با مساله برخورد نموده است (به عنوان مثال نگاه کنید به :بحرانی1405 ،؛ ج،4

نفی ظهور کردیم) مشهور نیز آن را استظهار نکرده اند ،در فرض دوم (مخالف فهم
مشهور بودن) سه صورت وجود دارد ،صورت اول آنکه مشهور امری را فهمیدهاند و
استظهار نموده اند ،که ما آن فهم را قبول نداریم یعنی به نظر ما این متن ظهور در مدعی
ندارد .صورت دوم بر عکس صورت اول این است که ما امری را استظهار نموده ایم که
مشهور آن استظهار را قبول نداشته و می گویند این کالم بر آن امر ظهور و داللت ندارد.
صورت س وم این است که مشهور امری را فهمیده و ما امر دیگری را استظهار نموده ایم
یعنی هر یک از فهم ما و مشهور نافی دیگری میباشد (صورت سوم ترکیبی از دو
صورت سابق است یعنی هم فهم ما نافی فهم مشهور است و هم فهم مشهور نافی فهم
ما و از آنجا که با بررسی دو صورت قبل حکم ا ین صورت نیز مشخص میشود
بررسی مستقل این صورت ضرورتی ندارد).
در فرض موافقت فهم ما با مشهور صورت اول این است که ظهور متن در نزد ما
تمام است و واضح است که هنگامی که ما امری را استظهار نمودیم و حجیت آن تمام
شد فهم مشهور به عنوان موید و تایید فهم ما به حساب میآید و جای بحث و اشکالی
وجود ندارد همچنین صورت دوم که ما و مشهور هر دو یک ظهور را انکار نمودیم
دلیلی بر حجیت ظهور متوهم وجود ندارد و این بحث جای اشکال وجود ندارد.
آنچه که در این بحث دنبال آن هستیم و به بررسی آن میپردازیم فرض دوم است
که سه صورت داشت که صورت اول آن را بررسی می نماییم .عنوانی که به صورت اول
در موارد معدود در کتب اصولی یا ال به الی کتب فقهی ،اطالق شده است بحث از
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جبران ضعف داللت روایت به وسیله عمل مشهور است .مراد از این عنوان این است
که اگر داللت روایتی در نزد ما تمام نبود یعنی ظهور آن متن را در مطلوب قبول
نداشتیم در حالی که مشهور ظهور متن را بر مطلوب تمام میدانستند آیا این استظهار
نزد مشهور جابر ضعف داللت میباشد یا خیر؟
چنان که عنوان صورت دوم (که در این نگارش از آن بحث نمیکنیم) تضعیف
داللت روایت به وسیله اعراض مشهور است ،به این معنا که اگر در نزد ما داللت
روایت بر امری تمام بود و آن روایت را در آن معنا ظاهر میدانستیم ولی مشهور فقهاء
برداشتی غیر از برداشت ما داشته باشند آیا این امر باعث زوال حجیت ظهوری که ما آن
را استفاده نموده بودیم میشود یا خیر؟
در این بحث باید ابتدا انواع شهرت بیان شده ،مراد از شهرتی که محل بحث است
را روشن کنیم سپس بحث از این میشود که آیا حجیت داللت روایت با عمل مشهور
تغییر میکند یا خیر؟
نکته قابل توجه آنکه بحث معروفی میان اصولیون نسبت به جبران ضعف سند
روایت به وسیله عمل مشهور و همچنین تضعیف سند روایت به وسیله اعراض مشهور
وجود دارد( .آخوندخراسانی ،1409 ،ص )332که با بحث ما متفاوت است جهت
تفاوت این است که در آن بحث مفروض این است روایتی سند آن ضعیف است و
عمل مشهور می خواهد جبران ضعف کند و حجیت آن را ثابت نماید یا اینکه روایتی
سندآن معتبر است ولی اعراض مشهور موجب وهن آن روا یت و عدم قابلیت استناد به
آن میشود به خالف بحث ما که حجیت سند (صدور) مفروض گرفته شده است.
 - 2انواع شهرت
مرحوم نائینی شهرت را سه گونه معرفی مینمایند:
شهرت یا رواییست یا عملی استنادی و یا فتوایی مطابقی .مراد از شهرت روایی این
است که یک روایت نزد اصحاب ائمه

نقل فراوان یافته باشد و مراد از شهرت

استنادی (عملی) این است که قدمای از فقها که قریب به عصر معصومین
100

هستند

که فتوای مشهور موافق روایتی باشد بدون اینکه به آن روایت استناد نموده باشند.
(نائینی ،1352 ،ج ،2ص)159
در توضیح کالم ایشان الزم است ذکر شود که اینگونه نیست که شهرت عملی
مختص به قدما باشد بلکه شهرت عملی دو قسم است یک قسم عمل قدما و قسم
دیگر عمل متاخرین که البته ممکن است در حجیت ،حکم متفاوتی داشته باشند
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در فتوای خود به روایت معینی استناد نموده باشند و مراد از شهرت مطابقی این است

(مرحوم نائینی به این علت که فقط شهرت قدما را جابر ضعف سند روایت میداند قید
قریب العصر بودن را زده است).
شهرتی که ما در اینجا در صدد بررسی جابریت آن نسبت به داللت هستیم ،شهرت
در فهم مطلب و برداشت مشهور می باشد که نزدیکترین نوع از شهرت های معنون به
آن ،شهرت عملی است .البته روشن است که باید مستند ایشان در فتوا روشن باشد تا
بتوانیم آن شهرت را جابر ضعف متن مشخصی بدانیم .
 - 3طرق حجیت بخشی به فهم مشهور
قبل از بیان طرق حجیت بخشی الزم است بیان کنیم محل بحث این است که متنی از
نصوص که از لحاظ سندی معتبر است به دلیل ضعف داللت و عدم ظهور در مطلوب
ما مشمول ادله حجیت ظواهر نیست حال بحث میشود که اگر مشهور فقهاء
استظهارشان از این متن متفاوت از ما باشد و داللت این متن را تمام بدانند و طبق آن
فتوی داده باشند آیا ادله حجیت ظواهر شامل آن میشوند یا اینکه بعد از عمل مشهور
این متن مشمول حجج و امارات دیگری میشوند؟
به عنوان مثال :مرحوم امام خمینی

در بحث از شروط عوضین در کتاب الب ی ع شرط

سوم را علم به مقدار ثمن می دانند و در مقام بیان دلیل بر این شرط چنین میفرمایند:
«مدرک در این شرط (علم به ثمن) بعد از ادعای اجماع و عدم خالف ،حدیث غرر
می باشد و ما اگر چه در داللت این حدیث در سابق مناقشه نمودیم ولی انصاف آن
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است که به علت فهم علمای فریقین (شیعه و سنی) به احتماالت خالف اعتنایی
نمیشود» (خمینی ،1421 ،ج ،3ص.)346
در مقابل مرحوم خویی منکر جابریت ضعف داللت به وسیله فهم مشهور هستند و این امر
را به مشهور نسبت داده اند( .ایشان و در استدالل بر این امر فرموده اند که حجیت اختصاص به
ظهور دارد و فهم مشهور نمی تواند ایجاد ظهور کند)(خویی ،1422 ،ج ،1ص)242
برای بررسی صحت این قاعده باید مالحظه کنیم ادله ای که ممکن است به ظهور
کالم حجیت بدهند کدام اند و تطبیق هر کدام را در همان مقام بررسی کنیم و بنگریم
متنی که داللتش نزد ما تمام نیست اگر مورد عمل مشهور قرار گیرد آیا مشمول این ادله
میشود یا خیر؟ ادله ای که می تواند حجیت بخش باشد دو گونه است بعضی به عنوانی
مستقل و بعضی از باب حجیت ظواهر حجیت بخش هستند:
ادله حجیت بخش مستقل
•

یقین

•

اطمینان

•

علم اجمالی

•

انسداد (کبیر)

ادله حجیت ظهور:
❖ سیره عقال
•

در خصوص موارد حصول اطمینان
• اطمینان شخصی
• اطمینان نوعی

•

و لو اطمینان حاصل نشود

❖ سیره متشرعه
❖ روایات و آیات
❖ انسداد (صغیر)
102

 - 3-1-1یقین
در علم اصول حجیت «قطع ،علم ،یقین» مسلم دانسته شده است .بلکه سائر حجج
باید به یقین و قطع ختم شوند و تنها یقین است که دارای حجیت ذاتی میباشد (آخوند
خراسانی ،1409 ،ص 258و انصاری ، 1428 ،ج ، 1ص )29حال اگر از عمل مشهور به
روایتی ،یقین و قطع به داللت آن حاصل شود و شخص به این نتیجه برسد که در زمان
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 - 3- 1ادله حجیت بخش مستقل

صدور متن ،ظهور آن همان امری بوده است که مشهور فهمیده اند ،جای شکی در
حجیت این ظاهر نیست.

1

آنچه در اینجا جای تامل دارد بحث یقین نوعی است یعنی اگر برشخصی یقین
حاصل نشد بلکه یقین نوعی حاصل شود و امر به گونه ای باشد که نوعا برای افراد
یقین آور است ،آیا برای شخصی که یقین حاصل نشده است حجت است یا خیر؟
دلیلی که بر حجیت یقین نوعی می توان اقامه کرد سیره عقال میباشد .اگر ثابت شود
سیره عقال بر حجیت یقین نوعی استوار بوده است و شارع نیز از آن ردع نکرده است
می توان حجیت یقین نوعی را ثابت کرد.

2

 .1آنچه در علم فقه و اصول برای ما مهم است کشف مراد متکلم (در خطابات شرعی شارع) می باشد
حال گاهی مراد متکلم مقطوع و معلوم است که در این گونه موارد جای شک و شبهه ای در لزوم
تبعیت وجود ندارد و همانطور که اصولیون گفته اند حجیت قطع ذاتی است اما اگر قطع به مراد متکلم
حاصل نشد در این گونه موارد راه هایی تعبدی برای کشف مراد او قرار داده شده است که مهمترین آن
بحث حجیت ظواهر میباشد .حال می گوییم ظاهر هر متن به معنای فهم عرفی و برداشت عرفی از آن
میباشد ( البته احتمال خالف آن هم داده میشود ولی عر ف به آن اعتنا نمی کند) ولی احراز همین
ظهور (صغرای حجیت ظهور) و احراز اینکه فهم چگونه بوده است خود می تواند مقطوع ،مظنون یا
مشکوک باشد .
 .2نسبت به حجیت یقین نوعی ر.ک :خووویی ،1422 ،ج ،1ص 240؛ اجتهووادی ،1400 ،ج ،2ص 171؛
حسینی شیرازی ،1427 ،ج ،2ص.152 :
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به نظر نگارنده یقین نوعی حجت می باشد گرچه این حجیت مانند یقین شخصی
ذاتی نمی باشد بلکه به جعل شارع است که منکشف از عدم ردع نسبت به سیره عقال
میباشد ،مشکل اصلی در صغرای این بحث است و قابل انکار نیست که در اکثر موارد
یقین شخصی یا نوعی از فهم مشهور برای ما حاصل نمیشود.
نکته قابل توجه اینکه در فروض و موارد مختلف ،متعلق یقین حاصل از عمل
اصحاب متفاوت است الف :گاهی یقین به تمام بودن داللت و ظهور روایت حاصل
میشود (یقین به حجت) ب :گاهی یقین به صحت اصل مطلب حاصل میشود بدون
اینکه نسبت به متن و روایت خاص یقینی وجود داشته باشد و مراد ما در اینجا فرض
اول میباشد.
 - 3-1-2اطمینان
برای تمسک به اطمینان برای حجیت بخشی به داللت نص باید صغری و کبرای دلیل
حجیت اطمینان را بررسی نماییم:
نسبت به کبرای حجیت اطمینان باید گفت :در نظر مشهور اصولیان اطمینان حجت
است و دلیل آن سیره عقال به ضمیمه عدم ردع شارع میباشد( .روحانی ،1413 ،ج،4
ص 32؛ خمینی ،1423 ،ج ،2ص 17و 87؛ قمی ،بیتا ،ص  )42حجیت اطمینان و
تعیین حدود و ثغور آن بحث مستقلی را میطلبد که مجال آن نیست و فقط به ذکر این
نکته اکتفا می کنیم که اطمینان خود به شخصی و نوعی تقسیم میشود و بعضی از اعالم
در حجیت بین این دو قسم تفصیل قائل شده اند (خوئی ،1417 ،ج ،1ص.)279
آنچه نسبت به کبرای مساله به نظر صحیح میرسد ،حجیت اطمینان شخصی و
نوعی است و دلیل آن سیره عقال و عدم ردع شارع میباشد .البته در مواردی که شخص
سریع االطمینان بوده و از محدوده عرف خارج باشد دلیلی بر حجیت وجود ندارد،
همچنین کسی که دارای وسواس و شک غیر عقالئی باشد و در مواردی که عرف به
اطمینان میرسد به نحو غیر عقالئی برایش اطمینان حاصل نمیشود نباید به این
تشکیکات اعتنایی نماید و می تواند به اطمینان نوعی تمسک نماید.
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عملی ،غیر قابل انکار است بلی گاهی متعلق اطمینان صدور روایت است و گاهی
مطابقت حک م با واقع و آنچه در محل بحث ما مفید است قسم اول است در حالی که
معموال قسم دوم حاصل میشود ،البته واضح است که حصول اطمینان در همه موارد
وجود ندارد و در بسیاری از موارد حاصل نمیشود.
الزم به ذکر است که اکثر کسانی که منکر جابریت ضعف داللت هستند ،در کبرای
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نسبت به صغرای مساله نیز باید گفت حصول اطمینان در بعضی از موارد شهرت

استدالل اشکالی نمی بینند بلکه در صغرای مطلب اشکال دارند یعنی عمل مشهور و فهم
آنان را موجب حصول اطمینان نمیدانند.
 - 3-1-3علم اجمالی
تقریب دیگری که بر جابریت می توان اقامه کرد این است که بگوییم علم اجمالی
داریم در بین روایاتی که داللتشان در نظر ما تمام نیست ولی مشهور داللت آن را تمام
دانسته اند ،مواردی وجود دارد که ظهورشان در زمان صدور نص تمام بوده است .به
عبارت دیگر علم اجمالی داریم که فهم مشهور در بعضی از موارد صحیح است ،در
این صورت حجیت فهم مشهور در تمام موارد میباشد.
ولی مقتضای تحقیق عدم تمامیت این تقریب است زیرا اوال اصل حصول چنین علم
اجمالی مورد مناقشه است ،توضیح آنکه در صورتی علم اجمالی موجب تنجیز تکلیف
می شود که علم به تکلیف فعلی وجود داشته باشد یعنی بدانیم که در مواردی که فهم ما
مخالف با فهم مشهور بوده است و البته فهم مشهور تکلیفی را اثبات میکند (مواردی
که حکم ترخیصی میدهند موجب تنجیز نمیشود) به نحو اجمال تکالیفی واقعی وجود
دارد که آن تکالیف هیچ دلیلی غیر از فهم مشهور هم نداشته باشند.
به بیان دیگر با توجه به اینکه مواردی که مشهور حکم ترخیصی را فهم نموده اند از
محل بحث خارج میشوند ،همچنین مواردی که د لیلی غیر از یک متن واحدی که
مشهور به گونه ای دیگر فهمیده اند وجود دارد نیز از بحث خارج است ،حصول چنین
علم اجمالی مورد تردید است .ثانیا در فرض قبول این علم اجمالی باید گفت با توجه
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به اینکه میزان ظنی که از فهم مشهور برای ما حاصل میشود در موارد مختلف ،متفاوت
میباشد ،می توان ادعا کرد که این علم اجمالی کبیر به یک علم اجمالی صغیر منحل
شده و فقط ظنون اقوی را منجز می کند و ثالثا نتیجه ای که این دلیل به ما میدهد لزوم
احتیاط است نه حجیت فهم مشهور به نحو مطلق ،لذا موارد ترخیصی حجت نمیشود
و همچنین لوازم ظهور را حجیت نمیبخشد.
 - 3-1-4انسداد
ممکن است ادعا شود در صورتی که به موارد دارای ظهور واضح اکتفا کنیم و فهم
مشهور حجت نباشد معظم ابواب فقه منسد میشود .به بیان دیگر به علت فاصله گرفتن
ما از عصر صدور نص و خفای قرائن و تغییر معانی و ...مواردی که روایت ظهوری
روشن و دار ای حجیت دارد به اندازه ای کم است که وافی به معظم ابواب فقه
نمی باشد و باب علم و علمی منسد است ،لذا از آن جا که اجرای اصول عملیه در تمام
مواردی که دستمان از علم و علمی کوتاه است ،محذور دارد ما ناچار هستیم به متونی
که ظهور آن ها تمام نیست ولی قرینه بر صحت آن قائم شده است عمل نماییم (عقل
به نحو کشف یا حکومت حجیت فهم مشهور را میپذیرد).
برای تقویت احتمال انسداد می توان به کالم مرحوم شیخ انصاری در مورد قول
لغوی تمسک نمود که ایشان مدعی شده اند نیاز ما به قول لغوی در مورد تفاصیل معانی
لغات قابل احصا نیست( .انصاری ،1428 ،ج ،1ص )177یعنی اعتراف نموده اند که در
موارد بسیار زیادی ما ظهور دقیقی نسبت به تفاصیل معانی لغات نداریم.
در نقد این استدالل باید گفت که اوال صغرای این مطلب تمام نیست و با توجه به
وجود کتب لغت و متون فراوانی که از عصر صدور نص وجود دارد می توانیم ظهورات
کلمات را استفاده نماییم و مواردی که استنباط حکم شرعی متوقف بر فهم مشهور
است معدود می باشد و در بیشتر موارد ما فهم روشنی از ظهور متن داریم .البته واضح
است مقدار توان ما برای برداشتی که مشمول ادله حجیت باشد با توجه به مبانی
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حجیت قول لغوی باشد.
ثانیا اینکه نتیجه این نحو انسداد حجیت مطلق ظنون است یا تنها ظن حاصل از
عمل مشهورحجیت میشود مورد تامل است و به نظر میرسد الزمه این کالم حجیت
مطلق ظنون و انسداد کبیر باشد و از این جهت فهم مشهور با سایر اسباب حصول ظن
تفاوتی ندارد.

کاوشی اصولی پ یرامون جبران ضعف ...

مختلف اصولی تفاوت دارد و شاید مهمترین مبنایی که در این بحث موثر باشد بحث

 - 3- 2ادله حجیت ظواهر
تا اینجا ادله مستقلی که می توانست به فهم مشهور حجیت ببخشد را بررسی نمودیم
اکنون به بررسی ادله حجیت ظواهر می پردازیم به این قصد که ببینیم آیا اگر متنی نزد ما
ظهور در امری نداشت ولی مشهور آن را ظاهر در آن امر می دانستند آیا این فهم مشهور
موجب میشود که ادله حجیت نسبت به مورد شمول پیدا کنند یا خیر؟
 - 3-2-1سیره عقال
مهمترین دلیل حجیت ظواهر سیره عقال میباشد (خویی ،1422 ،ج ،2ص117؛ صدر،
 ،1417ج ،4ص249؛ خمینی ،1423 ،ج ،2ص )163کبرای حجیت سیره در فرض عدم
ردع از شارع محل اشکال نیست و صغرای آن نیز بدین گونه تقریب میشود که سیره
بر این قائم شده است که اگر مشهور از یک متن برداشتی داشته باشند مخالفت یک
شخص در مقابل آن برداشت مذموم است و عقال آن برداشت مشهور را در حق همگان
حجت میدانند و برداشت اشخاص را معذر و منجز نمیدانند.
برای وضوح سیره می توان به وقف نامه ها و وصیت نامه ها اشاره نمود .اگر شخصی
برداشت واضحی از یک عبارت نداشته باشد ولی هنگامی که آن را بر بقیه افراد اهل
لغت عرضه می کند اکثر آن ها ادعا نمایند که یک برداشت خاص از عبارت دارند عقال
او را ملزم به عمل طبق برداشت اکثریت میدانند.
نسبت به نقد و بررسی این دلیل مالحظه مبانی در حجیت ظواهر ضروری میباشد.
لذا می گوییم :گرچه کبرای حجیت سیره در فرض عدم ردع از شارع محل اشکال
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نیست ولی مبانی در بحث حجیت ظواهر متفاوت است و این تفاوت ناشی از اختالف
در تفسیر سیره می باشد .وجوهی که در حجیت ظهور می توان ذکر کرد بدین قرار است:
حجیت مشروط به وثوق و اطمینان شخصی باشد یا مشروط به وثوق و اطمینان نوعی
باشد یا مشروط به ظن شخصی باشد یا مشروط به ظن نوعی باشد یا مشروط به عدم
ظن شخصی به خالف باشد یا مشروط به عدم ظن نوعی ب ه خالف باشد (از آنجا که
اطمینان حجیتش ثابت است مشروط بودن ظهور به عدم اطمینان به خالف واضح و
روشن است) .این مبانی بر بحث ما بسیار موثر میباشد.
مرحوم آخوند قائل به حجیت ظهور به نحو مطلق هستند حتی اگر ظن به خالف آن
وجود داشته باشد  1مرحوم نائینی نیز تفصیل ب ین مقام احتجاج و مقام اغراض شخصیه
می دهند و در مقام احتجاج وجود ظن غیر معتبر بر خالف را نافی حجیت نمیدانند
(نائنینی ،1352 ،ج ،2ص ) 94یکی از اقوال در بحث حجیت ظواهر اختصاص حجیت
به فرض حصول اطمینان می باشد (شبیری زنجانی ،1419 ،ج ،20ص )6340که البته
مراد از این اطمینان در نظر بعضی اطمینان نوعی است (منتظری ،1409 ،ج ،3ص 395و
شبیری زنجانی ،1419 ،ج ،11ص )4027طبق این قول ادعا میشود عقال در صورت
عدم حصول اطمینان به ظهور آن را حجت نمیدانسته اند .الزم به ذکر است که اگر این
قول را بپذیریم باید گفت که رجوع این دلیل (سیره در عمل به ظواهر) به بحث
اطمینان است که مفصال گذشت.
آن چه در مساله به نظر صحیح میرسد این است که در مقام احتجاج (معذریت و
منجزیت) فهم عقالئی مالک است لذا فهم شخص اگر توسط عقالء تخطئه شود و خود
این شخص نیز حجتی دیگر مانند قطع بر آن نداشته باشد نمی تواند حجت باشد( .نظر
نهایی و تفصیل در مساله در قسمت بیان تحقیق خواهد آمد)

 .1كفاية االصول ،ص . 281

108

یکی دیگر از ادله ای که بر حجیت ظهورات اقامه شده است سیره متشرعه است.
مرحوم شهید صدر در بیانی زیبا میفرمایند :علمای زمان معصومین

قطعا به ظواهر

عمل می کرده اند زیرا اگر ایشان چنین بنایی نداشتند و در مقام استنباط حکم شرعی از
قاعده دیگری بهره می بردند قطعا به این امر اشاره میشد و به ما میرسید در حالی که
عکس این امر به ما رسیده است و احدی در حجیت ظهور تشکیک نکرده است.
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 - 3-2-2سیره متشرعه

و این توهم هم نباید پیش آید که در غالب موارد برای ایشان از ظهورات اطمینان
حاصل میشده است زیرا واضح است که اکثر مراتب ظهور به علت وجود احتمال مجاز و
تقدیر و تقیه و اتکا به قرائن منفصله و غیره موجب حصول اطمینان نمیشود (صدر،
 ،1417ج ،4ص.)249
در نقد و بررسی این سیره باید گفت واقع این است که اینکه بخواهیم این سیره را
جدای از سیره عقال بدانیم و آن را دلیل مستقلی به حساب بیاوریم محرز نیست ،لذا به
نظر بازگشت سیره متشرعه به همان سیره عقالست با این تفاوت که هنگامی که به این
نحو گسترده در میان متشرعه عمل به ظواهر را مشاهده می کنیم قطع به رضایت شارع
در عمل به ظواهر پیدا میکنیم.
 - 3-2-3روایات و آیات
برای حجیت ظواهر به مجموعه ای از آیات و روایات تمسک میشود.البته این آیات و
روایات یا باید نص باشند یا اطمینان آور زیرا در فرض داللت آن ها با ظهورشان
اشکال دور به وجود میآید (البته از تعدد این ادله به وثوق و اطمینان میرسیم) بعضی
از این ادله چنین است:
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صحیحه زراره در مورد نحوه وضو گرفتن و اینکه نیاز نیست در مسح تمام سر و پا
مسح شود که در این روایت شریف برای این حکم به ظاهر آیه شریفه تمسک شده
است ( 1کلینی1407 ،؛ ج ،3ص.)30
در وج ه داللت وجود «باء» بر حکم بیان شده در روایت اختالف وجود دارد ولی به
هر حال به وضوح این در این روایت امام علیه السالم به ظاهر قرآن کریم تمسک نموده
اند (این امر که آیه شریفه نص بر مطلوب نبوده است و ظاهر است نیز واضح و روشن
است).
روایت بعدی صحیحه عبد اهلل بن سنان است که برای حکم نحوه قرائت امام
جماعت به آیه قرآن کریم تمسک شده است ( 2کلینی1407 ،؛ ج ،3ص.)317
روایت بعدی روایت عبد االعلی است که در مورد وضوی جبیره است و در آن امام
به صورت روشن فرموده اند که چنین احکامی از قرآن کریم برداشت میشود ( 3کلینی،
1407؛ ج ،3ص)33

 . 1عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُ حَ مَّدُ بْنُ إِسْ مَاعِي لَ عَنِ الْفَضْ لِ بْنِ شَا ذَانَ جَ مِيعاً عَنْ حَمَّا دِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
ت إِنَّ الْ مَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْ سِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَ حِكَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَ
ت وَ قُلْ َ
ت َألِبِي جَعْفَرٍ ع أَ الَ تُ خْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْ َ
قُلْ ُ
رَسُولُ اَّللَِّ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اَّللَِّ َألِنَّ اَّللََّ عَزَّ وَ جَ لَّ يَقُولُ  -فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَ لَ ثُمَّ
قَالَ  -وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْ مَرٰافِقِ ثُمَّ فَصَّ لَ بَيْنَ الْكَالَمِ فَقَالَ وَ امْسَ حُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ  -بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ
الرَّأْ سِ لِمَكَانِ الْبَا ءِ ثُمَّ وَصَ لَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْ سِ كَ مَا وَصَ لَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهَا
بِالرَّأْ سِ أَنَّ الْ مَسْحَ عَلَى بَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اَّللَِّ ص لِلنَّا سِ فَضَيَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ  -فَلَمْ تَجِدُوا ما ءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
ت بَعْضَ الْغَسْ لِ مَسْحاً َألِنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِكُمْ ثُمَّ
فَامْسَ حُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فَلَ مَّا وَضَ عَ الْوُضُو ءَ إِنْ لَمْ تَجِدُوا الْ مَا ءَ أَ ثْبَ َ
وَصَ لَ بِهَا وَ أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَ مُّمِ َألِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْ مَ عَ لَمْ يَجْرِ عَلَى الْوَجْهِ َألِنَّهُ يُعَلَّقُ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ
بِبَعْضِ الْكَ فِّ وَ الَ يَعْلَ قُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ ما يُرِيدُ اَّللُّ لِيَجْعَ لَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَ الْ حَرَجُ الضِّيقُ.
ت َألِبِي عَبْدِ اَّللَِّ ع عَلَى
 . 2عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُ حَ مَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْ مَنِ عَنْ عَبْدِ اَّللَِّ بْنِ سِنَانٍ قَالَ :قُلْ ُ
ت بِها .
اإلِْمَامِ أَنْ يُسْ مِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا فَقَالَ لِيَقْرَأْ قِرَا ءَةً وَسَطاً يَقُولُ اَّللَُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُخافِ ْ
 . 3عِدَّةٌ مِنْ أَصْ حَابِنَا عَنْ أَحْ مَدَ بْنِ مُ حَ مَّدٍ عَنِ ابْنِ مَ حْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْ حَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ األَْعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ:
ت عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْ فَ أَصْنَ عُ بِالْوُضُو ءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ
ت َألِبِي عَبْدِ اَّللَِّ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَ عَ ظُفُرِي فَجَعَلْ ُ
قُلْ ُ
كِتَابِ اَّللَِّ عَزَّ وَ جَ لَّ  -مٰا جَعَ لَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَيْه .
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کنیزی که شخص آزاد نموده است مستند به آیات قرآن کریم شده است ( 1حر عاملی،
 ،1409ج20ص)458
نقد و بررسی
اگ ر دلیل حجیت ظواهر ،آیات و روایاتی باشند که ما را امر به عمل به ظواهر و
مواخذه بر ترک عمل نموده اند ،باید گفت ظاهر این ادله لزوم عمل به ظواهر در
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روایت بعدی صحیحه محمد بن مسلم است که در آن حکم حرمت ازدواج با دختر

مواردی که سیره وجود دارد می باشد و در حقیقت این ادله امضای سیره است و همه
مباحث سابق تکرار خواهد شد ولی اگر کسی عمل تعبدی را بفهمد و لزوم عمل به
ظواهر حتی در جایی که سیره به آن عمل نمی کند را برداشت کند الزم است تعبدا به
ظواهر عمل کند حتی در موارد اعراض مشهور مگر اینکه به خالف موردی اطمینان
پیدا کند که در این موارد تعارض اطمینان با ظاهر دلیل پیش میآید و قواعد باب
تعارض باید جاری شود.
آنچه به نظر صحیح میرسد این است که این روایات همان امضای سیره است و چیزی
بیش از آن را داللت ندارد ولی شاهد خوبیست بر عدم لزوم وجود اطمینان برای
حجیت ظواهر.
 - 4تعمیق و بیان تحقیق
در ذیل هر دلیل مقتضای تحقیق را بیان کردیم ولی آنچه در کلمات مغفول است و
در جایی مشاهده نشد این است که برای استنباط ضروری و الزم است شخص از علت
و منشا اختالف فهم مشهور با خود جستجو و فحص نماید و به استظهار بدوی خود
اتکا ننماید .حال اگر از علت برداشت مشهور و اختالف نظر فحص نمود چند احتمال
در مساله وجود دارد:
 . 1صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اَّللَّ (عليه السالم) عن الرجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أ
يصلح لموالها األول أن يتزوّج ابنتها قال :ال ،هي حرام ،وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء ،ثمّ قرأ هذه اآلية "و
ربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الال تي دخلتم بهن"
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 .1مشهور را تخطئه نماید و علت خطای آن ها را نیز پیدا کند .به عنوان مثال
متوجه شو د که روایت تقطیع شده است و در قسمت تقطیع شده قرینه ای
بوده است که حذف گشته است .در این صورت جای شک و تامل نیست که
استظهار شخص حجت است و فهم مشهور حجیتی ندارد( .گرچه شخص او
این استظهار را داشته است ولی این استظهار عقالئی و نوعی نیز میباشد زیرا
مراد از نوعی این است که اگر بر نوع اشخاص عرضه شود آن را تایید کنند
ومراد این نیست که بالفعل این استظهار را داشته باشند)
 .2مشهور را تخطئه نکند یعنی استظهار مشهور نزد او تمام نباشد ولی علت
خطای آن ها را بالتفصیل پیدا نکند .در اینجا احتماالتی در مقام وجود دارد که
بدین قرار است:
•

احتمال نقل معنا :در مواقعی که زمان ما متاخر از زمان مشهور است احتمال
نقل معنا قوی می شود .البته این احتمال با توجه به زمان صدور نص و فاصله
ما تا آن زمان و نوع لغت متفاوت است زیرا در بعضی از لغات زمینه و
احتمال تغییر بیشتر از بعض دیگر است.

•

احتمال حذف قرائن خاصه :وقتی ثقه ای خبری را نقل می کند اگر قرائن حالیه
و مقالیه ای که موثر در معناست وجود داشته باشد وظیفه دارد که نقل کند و
عدم نقل او یک شهادت عدمی به حساب میآید ،در مقام با توجه به مفروض
بودن وثاقت راوی احتمال خطای او یا حذف و نرسیدن قرینه داده میشود.

•

احتمال وجود قرائن متصله عامه :گرچه راوی نسبت به قرائن خاصه مکلف به
بیان است ولی نسبت به قرائن متصله عامه عدم نقل او خالف وثاقت به
حساب نمی آید و تکلیفی در این زمینه ندارد .و با توجه به عدم تکلیف راوی
دلیلی بر نفی این قرائن وجود ندارد.
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پیدا شده طبق آن عمل نمود و اال وجهی بر حجیت فهم مشهور وجود ندارد .1
نتیجهگیری
از مطالب سابق نتایج زیر حاصل شد:
 .1اگر فهم مشهور موجب یقین یا اطمینان ما به مساله ظهور شود این یقین و

کاوشی اصولی پ یرامون جبران ضعف ...

حال باید گفت که درباره منشا اختالف فهم باید تحقیق نمود و اگر اطمینان به منشا

اطمینان بر ما حجت بوده و طبق آن باید عمل کنیم .البته همان طور که بیان
شد یقین و اطمینان نوعی نیز کفایت میکند.
 .2برای حجیت بخشی به فهم مشهور نمی توان به علم اجمالی تمسک نمود زیرا
این علم اجمالی منحل است.
 .3برای حجیت بخشی به فهم مشهور نمی توان به انسداد تمسک نمود زیرا اوال
صغرای انسداد تمام نیست و ثانیا نتیجه انسداد حجیت مطلق فهم مشهور
نمیباشد.
 .4در موارد فهم متفاوت مشهور باید گفت الزم است فقیه در مقام استنباط از
علت تفاوت فهم خود با مشهور تحقیق کند که این عت می تواند تغییر معنای
 .1مرحوم خويی در اين زمينه میفرمايند:
نعم هنا شي ء و هو انه إذا حمل جماعة من العلماء اللفظ على معنى لم يكن ظاهر اً فيه في نظرنا مع كونهم من
أهل اللسان العربي و من أهل العرف يستكشف بذلك ان اللفظ ظاهر في هذا المعنى الّذي حملوه عليه ،إذ
المراد من الظهور هو الّذي يفهمه أهل العرف من اللفظ .و المفروض انهم فهموا ذلك المعنى و هم من أهل
اللسان .و لكن يختص ذلك بما إذا أحرز ان حملهم اللفظ على هذا المعنى انما هو من جهة حاق اللفظ .و اما إذا
احتمل ان حملهم مبني على قرائن خارجية مستكشفة باجتهاداتهم ،فال يكون حجة لعدم الظهور العرفي حينئذ.
و اجتهادهم في ذلك ليس حجة لنا و كذا الحال في طرف االعراض ،فان كان اللفظ ظاهر اً في معنى في نظرنا ،و
حملها جماعة من العلماء على خالفه ،و أحرز ان حملهم مستند إلى حاق اللفظ ال إلى ظنونهم و اجتهاداتهم
يستكشف بذلك ان اللفظ ليس ظاهر اً في المعنى الّذي فهمناه ،بل هو خالف الظاهر ،فان خالف الظاهر هو ما
يفهم العرف خالفه من اللفظ (خويی ،1422 ،ج ،1ص ) 242
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لغت یا خطای راوی در عدم نقل قرائن متصله یا نرسیدن قرائن منفصله و یا
وجود قرائن عامه باشد حال اگر ما فقیه به علت تفاوت فهم علم پیدا کرد که
طبق آن عمل مینماید و اال وجهی برای حجیت فهم مشهور وجود ندارد.
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