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عدم امكان دسترسي به شهرت فتوائيه و مقتضاي ادلّه
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علی فقیهی



چکیده
از جمله امارات مورد بحث در علم اصول شهرت فتوائيه است كه به معني فتواي واحد معظمم فههماي
اماميه است .علماي اصول ،تنها در حجيت و عدم حجيت آن بحث دارنمد؛ در حاليكمه امكمان دسترسمي بمه
فتواي معظم فهها نيز جاي بحث دارد از اينرو شيخ انصاري در كتاب رسائل ،شمهرت فتوائيمه را بمه فتمواي
معظم فههاء معروف تعريف كرده است .نظر نگارنمده ايمن اسمت دسترسمي بمه آراء معظمم فههما معمروف و
غيرمعروف به دالئلي غيرممكن است كه از جمله اَن؛ گمنامي بسمياري از فهيهمان ،تهيمه در برابمر حاكممان
متعصب و محو بيشتر آثار قلمي است .از اينرو آنچه به نام شهرت فتوائيه در كتابهاي فههي آمده در حهيهت
فتواي تعدادي از فهها است كه مصداق شهرت فتوائيه نيست و از طرفي أدلّهاي كمه بمراي حجيمت شمهرت

فتوائيه اقامه شده داللت بر حجيت فتواي معظم فههاي معروف ندارد.
کلید واژهها :فههاي معروف ،مشهور فهها ،ظنّ ،اولويت ،خبر فاسق.

 -1تاریخ وصول1396/7/25 :

تاریخ پذیرش1396/11/2 :

* استادیار فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران faghihi@baboliau.ac.ir
( نویسنده مسؤول)
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 -1مقدمه
مهصود فهها از شهرت فتوائيه چيست؟ آيا فتواي مشهور فهها أعم از معروفين و غيرمعروفين است؟
چنانكه ظاهر تعبير همين است و يا مهصود فتواي مشهور فههاي معروف است بررسي موارد ادعاي شهرت
در مسائل فههي احتمال دوم را تأئيد ميكند .آنان در ابتداي مسأله نظرات فههاي معروف اعم از قدما و
متأخرين را نهل كرده -هر چند نسبت به مجموع فههاي شيعه اندك باشند -و چنانچه غالب آنان نظر
واحدي داشته باشند ادعاي شهرت فتوائيه ميكنند .نگارنده در اين نوشتار به روش توصيفي -تحليلي دو
موضوع را بررسي ميكند اول :دسترسي به آراء مشهور مطلق فهها و بلكه فههاي معروف عاده ممكن
نيست دوم :ادلّهاي كه رجال اصول آوردهاند داللت بر حجيت فتواي مشهور فهها دارد و نه بر حجيت فتواي
مشهور فههاي معروف.
-2تاريخچه پیدايش و طرح بحث
بررسي حجيت و يا عدم حجيت شهرت فتوائيه را براي اولين بار در كالم شهيد «ذكري» ميتوان
يافت .ايشان در آخر بحث اجماع فروعي آورده و در فرع چهارم پس از بحث و بررسي ،حجيت را انتخاب
كرده است .وي دليل آنرا افاده ظن به حكم اهلل مي داند (شهيد اول )51 ،1419 ،پس از ايشان صاحب
معالم به طرح بحث پرداخته و تنها حجيت شهرت فتوائيه قدما را مي پذيرد و مهصودش از قدما فتواي
فهها تا زمان شيخ طوسي است و شهرتهاي متأخرين را ناشي از تهليد از شيخ طوسي ميداند (ابن
الشهيدالثاني .)244 ،1374 ،ميرزاي قمي صاحب كتاب «قوانين األصول » همچون شهيد اول در «ذكري»
مطلق شهرت فتوائيه اعم از قدما و متأخرين را حجت دانسته و مستند را انسداد باب علمي در احكام ذكر
ميكند (ميرزاي قمي )377 ،1303 ،و از زمان شيخ انصاري تا عصر حاضر تهريباً بحث حجيت را در تمامي
كتب اصولي ميتوان يافت.
 -3اصطالح اصولی
شهرت در علم اصول به سه قسم تهسيم ميشود :شهرت روائي ،شهرت عملي و شهرت فتوائي.
مهصود از شهرت روائي اين است كه بيشتر محدثين روايتي را در كتابهاي خود نهل كردهاند و بحث در
اين قسم در باب تعادل و تراجيح است و آيا شهرت روائي در صورت تعارض دو خبر از مرحجات است يا
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خير .مهصود از شهرت عملي ،عمل مشهور فهها به يک روايت است روايتي كه به دليل ارسال و يا ضعف
راوي و يا به دالئل ديگر حجت نيست اين قسم در خبر واحد بررسي مي شود و آيا عمل مشهور جابر
ضعف سند است يا خير .مهصود از شهرت فتوائي اينست كه مشهور به حكمي فتوي داده و براي فتواي
آ نان مدركي نيست نه اصلي و نه اماره ما هستيم و فتواي مشهور .بحث اين است آيا اين شهرت حجت
است يا خير( .خوئي .)165 ،47 ،1428 ،ا ما شيخ انصاري براي شهرت فتوائيه تعريف ديگري دارد و در كتاب
رسائل ميفرمايد شهرت فتوائيه عبارت است از فتواي معظم فههاي معروف (شيخ انصاري.)105 ،1 ،1381 ،
از نظر ايشان مالك ،فتواي فههاي معروف است و نه فتواي مطلق فهها
 -4اقوال در مسأله و ثمره بحث
در حجيت و عدم حجيت شهرت فتوائيه چهار نظر وجود دارد :اول شهرت فتوائيه مطلهاً حجت است.
دوم عدم حجيت مطلهاً  .سوم شهرت فتوائيه قبل از زمان شيخ طوسي حجت است و شهرت فتوائيه متأخر از
ايشان حجت نيست .چهارم شهرتي كه همراه روايت است اگرچه روايت در كتب عامه باشد حجت است اما
شهرتي كه همراه روايت نباشد حجت نيست (تبريزي118 ،1397 ،؛ مشكيني ،بيتا.)2553 ،
و أما ثمره  :بحث در حجيت و عدم حجيت شهرت فتوائيه ناظر به نفي كبري است .در حاليكه بحث
از امكان و عدم امكان دسترسي ناظر به نفي صغري است .بنابراين اگرچه نتيجه يكي است و آن عدم
حجيت شهرت فتوائيه است .ليكن بحث صغروي مهدم بر بحث كبروي است زيرا با نفي موضوع نوبت به
نفي حكم نمي رسد.
 -5دسترسی به آراء مشهور فقها
 -1-5دسترسی به آراء مشهور فقهاي عصر حاضر
اولين سؤال اين است آيا دسترسي به آراء مشهور درعصر حاضر ممكن است يا خير؟ جواب اين است
كه به دالئل زير ممكن نيست :اول تعداد كسانيكه به درجه فهاهت رسيدهاند مشخص نيست .دوم بسياري
از آنان آثار مكتوب ندارند .سوم اكثريت به اتفاق فهها اثر مكتوب در تمام فهه ندارند .برخالف فههاي
گذشته كه به دليل همراهنبودن استنباط با استداللهاي پيچيده در تمامي ابواب فهه اثر فههي داستند.
چهارم فهها در مناطق معيني زندگي نميكنند .بلكه در تمام بالد اسالمي و غيراسالمي متفرقند .براي مثال
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كسيكه در كشور ايران زندگي ميكند آيا ميتواند نظرات فههاء را در باره وجوب و عدم وجوب تخييري
نماز جمعه معلوم كند؟ آيا مي تواند نظرات علماي عراق لبنان ،بحرين ،افغانستان ،هند و ديگر فههاي ساكن
در ديگر مناطق را به دست آورد؟
 -2-5دسترسی به آراء مشهور متأخرين
حال سؤ ال اين است اگر به دست آوردن رأي مشهور در عصر حاضر ممكن نيست عصري كه به دليل
پيشرفتهاي علمي دستيابي به آراء فههاء نسبت به گذشته آسان است چگونه ميتوان نظر گذشتگان را به
دست آورد؛ به ويژه كه بسياري از آنان به دليل حكومت مخالفان متعصب بر بالد اسالمي و ترس از
شمشير چارهاي جز تهيه نداشتند و گروهي نيز به دليل اظهار رأي به شهادت ميرسيدند و از طرفي بسياري
از آثار فههي آنان به دليل مرور زمان و يا روي كار آمدن فهيهاني معروفتر و يا حمله دشمنان به بالد
اسالمي از بين رفته است.
 -3-5دسترسی به آراء مشهور قدما
سختر از دسترسي به آراء فههاي عصر حاضر و متأخران دسترسي به آراء قدما است و آن به دو دليل
است اول :محو آثار قلمي قدما ،براي مثال شيخ صدوق سيصد تأليف داشته است .در حاليكه مهداري كه
به دست ما رسيده است به بيست تأليف نيز نمي رسد و يا ابن قولويه كه به عدد ابواب فهه تأليف داشته
تنها كتاب كامل الزيارات در دسترس ما است و يا شيخ مفيد كه در حدود دويست تصنيف داشته كمي از آن
در اختيار ما است و همينطور كتابهاي شيخ طوسي و ديگران (شيخ صدوق .)11 ،1429 ،در حال حاضر
آنچه از كتب فههي آنان در دست ما است مجاميع سبعه است .دوم؛ شمار زياد فهيهان :در اين دوره تهريباً
عموم محدثين از فهها به شمار ميرفتند .زيرا رسيدن به درجه فهاهت سهل و آسان بود نه نياز به علم
اصول داشت و نه به ساير علومي كه امروزه مهدمه استنباط احكام است آنچه براي آنان ضروري بود
تشخيص روايت معتبر از غير معتبر بود از اينرو مرحوم نائيني مي فرمايد «تفهّه در دورههاي اخير با بررسي
اصل صدور و جهت صدور و داللت ميسور است و روشن است تنهيح جهت صدور و داللت نياز به اعمال
نظر و اجتهاد دارد .اگرچه تفهّه در دوره اول چنين نبوده است و فهيه تنها نياز به اثبات صدور روايت داشت و
روشن است محهّق تفهّه به دليل تفاوت عصرها موجب اختالف در مفهوم فهاهت نميشود .بنابراين
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همانطور كسيكه در زمان ما اجتهاد و اعمال نظر ميكند فهيه است .همچنين كسيكه در گذشته بدون
اجتهاد و اعمال نظر به حكم اهلل ميرسيد حهيهتاً فهيه بود (نائيني .)110 ،2 ،1352 ،با توجه به اين امر
ميتوان نتيجه گرفت به دليل سهولت فهاهت در عصر قدما فههاي زيادي در بالد اسالمي و بلكه در دور
ترين نهاط آن زندگي ميكردند و به همين دليل شيخ صدوق جهت دريافت اخبار اهل بيت از فهها و
محدثين به مراكز علمي زيادي در بالد اسالمي سفر ميكند مانند سفر به خراسان ،استراباد ،فيد ،ايالق،
جرجان ،نيشابور ،مرو ،سرخس ،سمرقند ،بلخ ،همدان ،بغداد ،كوفه ،مكه ،مدينه و غير آن (شيخ صدوق،
9 ،1389؛ شيخ صدوق .)6 ،1429 ،از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت آراء فههي كه به دست ما از شيخ
صدوق ،شيخ مفيد ،سيد مرتضي ،شيخ طوسي ،حلبي ،سالّر رسيده است آراء محدودي است و نميتوان رأي
اينان را رأي مشهور قدما به حساب آورد.
 -4-5دسترسی به آراء مشهور فقهاي معروف
از آنچه گذشت معلوم شدكه نه تنها نميتوان به آراء مشهور فهها دست يافت؛ بلكه دسترسي به فتواي
معظم فههاي معروف نيز عا ده ممكن نيست .زيرا با فرض اينكه بيشتر آثار فههاي معروف از بين رفته و
تنها آثار معدودي از آنان در اختيار ما است ،چگونه ميتوان به يهين گفت آنچه در آثار موجود داريم نظر
نهائي آنان بوده است روشن است فهيهي كه در حال تتبع است رأي او قابل تغيير است و ممكن است در
يک كتاب نظري را بپذيرد و در كتاب ديگر نظر قبلي را ابطال كند .آنچه تاكنون بيان شد بحث صغروي
بود و نتيجه اين شد كه نه تنها فتواي مشهور فهها دست يافتني نيست بلمكه فتواي مشهور فمههاي معروف
را نيز نميتوان به دست آورد .حال سؤال بعدي اين است با فرض امكان دسترسي به آراء فههاء معروف ،آيا
ادلّهاي را كه براي حجيت شهرت فتوائيه ميآورند شهرت معظم فهها را شامل است يا خير؟ از اينرو بايد به
امور زير پرداخت .نهل اقوال اصوليان ،دالئل اقوال ،نهد آن
 -6نقل آراء اصولیان
 -1-6شهید اول در کتاب «ذکري»
ايشان در آخر بحث اجماع فروعي آورده و در فرع چهارم مي فرمايد«:گروهي شهرت فتوائيه را به
اجماع ملحق كردند» .سپس فرمود « اگر مهصود از الحاق شهرت به اجماع اين است كه شهرت اجماع
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است ،نمي پذيريم و اگر مهصود اين است كه شهرت مانند اجماع حجت است به دو دليل مي پذيريم ،اول:
از آنجا كه فهها عادلند بي دليل فتوي نميدهند .اگرچه دليل فتواي آنان براي ما معلوم نيست وروشن است
فتواي مستند به دليل ،حجت است .دوم :فتواي مشهور فهها موجب ظن قوي به حكم اهلل است» (شهيد
اول )51 ،1 ،1419 ،مستفاد از كالم ايشان اين است شهرت فتوائيه مطلهاً حجت است ،وجه استفاده اين
است كه دو دليل ايشان يعني فتواي فهها نميتواند بدون دليل باشد و فتواي مشهور ظن آور است در هر
شهرتي جاري است خواه شهرت بين قدما باشد و يا شهرت ميان متأخرين .
 -2-6صاحب معالم
ايشان پس از نهل نظر شهيد اول در كتاب «ذكري» كه همان حجيت مطلق شهرت فتوائيه است مي
فرمايد « :شهرتي كه ظن قوي به حكم اهلل مي آورد شهرتي است كه قبل از زمان شيخ طوسي باشد و نه
شهرت بعد از زمان ايشان.سپس مي فرمايد«:بيشتر شهرتهاي فتوائيه ،شهرتهاي متأخر از زمان شيخ
طوسي است و علت اين است بيشتر فههاي متأخر از شيخ طوسي پيرو و مهلّد ايشان بودند؛ زيرا به ايشان
حسن ظن و اعتهاد داشتند فههاي بعدي تصور كردند شهرت فتوائيه اي وجود دارد و نمي دانستند منبع آن
شيخ طوسي است و ديگران از ايشان تهليد كردند» (ابن الشهيد الثاني )244 ،1374 ،چنانكه روشن است
مستفاد از كالم صاحب معالم حجيت شهرتهاي فتوائيهاي است كه قبل از زمان شيخ طوسي صورت گرفته
است وموجب ظن به حكم اهلل است برخالف شهرتهاي فتوائيه متأخر كه در حهيهت شهرتي وجود ندارد.
 -3-6میرزاي قمی صاحب قوانین
ايشان شهرت فتوائيه را مطلهاً حجت مي داند خواه شهرت قدما باشد و يا شهرت متأخرين و براي
مدعاي خود دركتاب « قوانين االصول» يک دليل و يک مؤيد آورده است .دليل اين است :در عصر حاضر
راهي براي رسيدن به احكام شرعيه واقعيه وجود ندارد و به تعبير ديگر ،باب علم به احكام اهلل بسته
است؛ بنابر اين اصل حجيت هر ظني است مگر ظني كه شارع از عمل به آن نهي كند و از آنجا كه
شهرت فتوائيه موجب ظن قوي به حكم اهلل است و شارع از عمل به آن نهي نكرده است محكوم به
حجيت است و اما مؤيد مهبوله عمر بن حنظله است (در دالئل اقوال خواهد آمد) وجه تأييد مهصود از مجمع
عليه در روايت شهرت و يا اعم از شهرت و اجماع است و از طرفي جمله «مجمع عليه بي ترديد است»
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علت منصوصه است براي حكم به انتخاب روايت مشهور قهراً معني روايت اين است بايد روايت مشهور را
گرفت چون مشهور بدون ريب است بنابراين شهرت اگرچه در روايت نباشد حجت است و تخصيص
حجيت به شهرت درروايت به معني عدم حجيت علت منصوصه است .
ايشان در بخش ديگر از كالمش به نهد صاحب معالم مي پردازد كه فرمود :شهرتهاي فههاي متأخر
از شيخ طوسي مفيد ظن نيست؛ زيرا فتوايشان به تهليد از شيخ طوسي است و دو نهد دارد؛ نهد اول :همه
فهها تهليد مجتهد از مجتهد ديگر را حرام ميدانند حال سؤال از صاحب معالم اين است آيا نسبت تهليد به
فهها به معني حكم به فسق آنان نيست؟ چگونه فهيه فتوي به حرمت تهليد از مجتهد ميدهد و خود تهليد
ميكند .نهد دوم مخالفت فههاي متأخر از شيخ طوسي با فتاواي ايشان ،بيش از مخالفت فههاي متهدم با
يكديگر است و اين با تهليد از ايشان سازگار نيست .از سوي ديگر ،شيخ طوسي گاه در باره يک مسأله در
«نهايه»« ،مبسوط» و «خالف» فتاواي متفاوت دارد .گاه در «نهايه» مطابق مشهور فتوي ميدهد و در
«مبسوط» برخالف آن و گاه به عكس است وگاه در «خالف» مطابق مشهور فتوي ميدهد و گاه در يک
كتاب فتواي متفاوت دارد سؤال اين است فههاي متأخر از كدام فتوي و از كدام كتاب ايشان تهليد كردهاند.
خالصه ،كالم صاحب معالم به قدري غريب است كه نياز به بيان ندارد .آري ميتوان شهرت فتوائيه قدما را
بر شهرت فههاي متأخر ترجيح داد زيرا به عصر ائمه نزديک بودند اگرچه ترجيح شهرت متأخرين نيز وجه
دارد؛ زيرا آنان نسبت به قدما نظر دقيق تري داشتند و چه بسا فهيهي حامل فهه به افهه از خود او است
( ميرزاي قمي.)377 ،1303 ،
 -4-6مرحوم شیخ انصاري
در«مطارح االنظار» كه تهريرات درس ايشان است -ابتدا در دفاع از كالم شهيد اول در «ذكري» كه
فرمود عدالت فهها مانع از افتاء بدون دليل است و در رد كالم صاحب معالم كه فرمود :اگرچه فهها بدون
دليل فتوي نميدهند ولي دليلشان چون ظني است احتمال خطا وجود دارد ،مي فرمايد « :مراد شهيد اول
اين است از آنجا كه فهيهان بدون دليل فتوي نميدهند فتواي آنان كاشف قطعي از يک مدرك قطعي
است و روشن است كه اين نوع شهرت حجت است ».سپس مرحوم شيخ محل نزاع در شهرت فتوائيه را
معلوم مي كند و مي فرمايد « :اگر قائل به انسداد شديم و يا گفتيم شهرت كاشف قطعي از مدرك قطعي
است شهرت فتوائيه حجت است ولي بحث اين است؛ شهرت از آن حيث كه شهرت است دليل خاصي بر
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اعتبار آن وجود دارد يا خير؟ سپس ايشان به بررسي دو روايت مهبوله و مرفوعه مي پردازد .وي در كتاب
« فرائد االصول» ابتدا شهرت فتوائيه را تعريف ميكند و مي فرمايد « :شهرت فتوائيه به فتواي جُلّ فههاي
معروف حاصل مي شود خواه فتواي به خالف باشد و يا فتواي به خالف و يا وفاق معلوم نباشد» .سپس
عدم حجيت شهرت فتوائيه مطلهاً را انتخاب ميكند و ادلّه حجيت را كه فحوي و دو روايت مهبوله
ومرفوعه است نهل و رد ميكند (شيخ انصاري . 116 ،3 ،1428 ،شيخ انصاري.)105 ،1 ،1381 ،
 -5-6مرحوم آخوند خراسانی
ايشان حجيت و عدم حجيت شهرت فتوائيه را مبتني بر دليل حجيت خبر واحد ميداند و ميفرمايد:
«اگر دليل حجيت خبر واحد بناي عهال باشد هر اماره كه مفيد ظن و يا اطمينان باشد حجت است .بنابراين
بدون اثبات حجيت خبر واحد از باب بناي عهال راهي براي قول به حجيت شهرت فتوائيه وجود ندارد»
(آخوند خراساني ،بي تا.)77 ،2
 – 6-6مرحوم میرزاي نائینی
در «فوائد األصول » كه تهرير درس ايشان است مي فرمايد « :شهرت فتوائيه مجرد ،اشتهار فتوي
در يک مسأله و بدون استناد به روايت است خواه در مسأله روايتي نباشد و يا روايت برخالف فتواي مشهور
باشد و يا مطابق رأي مشهوربوده ولي مشهور به آن استناد نكرده است و چون مشهور استناد نكرده شهرت
جابر ضعف سند نمي شود و صرف مطابهت فتوي با مضمون روايت كافي نيست .آري اگر شهرت از سوي
قدما باشد موهن صحت روايت است؛ زير صرف عملنكردن به روايت موجب كسر روايت است » و در
«اجود التهريرات»  -كه تهرير ديگر ايشان است – ميفرمايد « شهرت فتوائيه اين است كه فتوي در ميان
قدماي اصحاب مشهور باشد؛ يعني آنانكه قريب به عصر امامان معصوم زندگي مي كردند» ايشان پس از
بحث و بررسي ،عدم حجيت شهرت را مي پذيرند (ميرزاي نائيني ،153 ،3 ،1406 ،ميرزاي نائيني،1352 ،
)100 ،2
 -7-6مرحوم آقا ضیاء عراقی
در «نهايه االفكار» -كه تهرير درس ايشان است – ميفرمايد« :به وجوهي بر حجيت شهرت فتوائيه
استدالل شده كه از جمله آن اولويت است به اين ادعا كه ظن حاصل از شهرت اقوي از ظن حاصل از خبر
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واحد است و از جمله آن مرفوعه است كه حضرت مي فرمايد « :آنچه مشهور است انتخاب كن» و از جمله
تعليل در مهبوله است كه حضرت ميفرمايد « :مجمع عليه بدون ريب است» و عموم تعليل داللت دارد
براين كه شهرت فتوائيه حجت است؛ زيرا از مصاديق الريب فيه است » .سپس به رد ادله مي پردازد و
ميفرمايد « :اما جواب وجه اول اين است مناط حجيت خبر واحد ظن شخصي نيست تا بگويند ظن حاصل
از شهرت ،قويتر از ظن حاصل از خبر واحد است ،بلكه دليل حجت خبر واحد سيره است آن هم به دليل
اينكه خبر واحد ،مفيد ظنّ نوعي است نه ظن شخصي و اما جواب وجه دوم :روايت مربوط به شهرت در
روايت است؛ زيرا سائل از امام سؤال مي كند اگر هر دو مشهور بودند چه بايد كرد و معلوم است شهرت
فتوائيه در دو طرف مسأله ممكن نيست و اما جواب از وجه سوم مراد از «مجمع عليه» اين است يک
روايت را همه راويان نهل كرده اند حتي كساني كه روايت شاذ را نهل كرده برخالف خبر ديگر كه تنها
گروهي آنرا نهل كردهاند و در شهرت فتوائيه چنين چيزي ممكن نيست» ( عراقي ،بيتا.)100 ،3 ،
 -8-6مرحوم میرزا حسن بجنوردي
ايشان در«منتهي االصول» مي فرمايد « :شهرت فتوائيه عبارتست از فتواي مشهور به يک حكم
شرعي ،خواه مدرك مشهور واحد خواه متفاوت باشد و اين شهرت،گاه ميان قدماء است و گاه ميان متأخرين
 .و حق اين است شهرت فتوائيه ميان قدما همچون شهرت عمليه جابر ضعف سند است البته در صورتيكه
روايت ديگر و يا آيه اي كه احتمال رود مدرك فتواي آنان است نباشد و اين به اين دليل است كه قدماء
تنها به اخبار عمل مي كردند و اعتنائي به ادله عهليه نداشتند؛ بنابراين مدرك آن همان روايت ضعيف است
اگرچه به آن استناد نكرده اند و اما شهرت فتوائيه قدما -كه مدركي از آيه ويا روايت مطابق آن وجود ندارد
– آن هم قطعاً حجت است؛ زيرا به يهين اين حكم مشهوراز معصوم دريافت شده است .حاصل بيان ايشان
اين است شهرت فتوائيه قدماء حجت است خواه روايتي مطابق فتوي باشد و يا نباشد ( بجنوردي،1385 ،
.)127 ،2
 -9-6امام خمینی
در « انوار الهدايه»  -كه تعليهه بر كفايه است -مي فرمايد «:شهرت گاه از قدما و تا زمان شيخ
طوسي است و گاه شهرت در ميان متأخرين اززمان ايشان است شهرتهاي متأخر دليل بر حجيت آن وجود
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ندارد زيرا فتوي از راه اعمال اجتهاد به دست آمده است و اما شهرت درميان قدما حجت است واگر حكمي
ميان فههاي متهدم شهرت داشت،كاشف از دليل معتبر است؛ زيرا عادت آنان اين بود ،همان رواياتي را كه
در اصول وجود داشته بدون تغيير و تبديل در كتابهاي خود وارد ميكردند و روش آنان با روش متأخرين
متفاوت بود»( امام خميني.)261 ،1 ،1385 ،
 -10-6مرحوم آقا حسین بروجردي
در «نهايه االصول» -كه تهرير درس ايشان است آمده است  « -قول اظهر تفصيل در حجيت
شهرت است و شهرت فتوائيهاي كه بناي مفتي بر نهل الفاظ روايات است ،حجت است وشهرت كاشف از
اين است كه منشأ فتوي قول معصوم است سپس مي فرمايد « :مسائل فهه به سه دسته تهسيم مي شود
اول :مسائل اصليه و يا مسائلي كه در آن اعمال نظر وجود ندارد و اصحاب الفاظ روايات و يا نزديک به
آن را در كتاب هاي خود مي آورند و هر طبهه اي از طبهه قبلي خود مي گرفت تا به زمان معصوم (ع)
برسد .روشن است ارزش اينگونه مسائل ارزش اخباري است كه در كتابهاي روائي آمده است .قسم دوم:
فروعاتي است كه از مسائل اصلي استنباط شده اند و از طريق اجتهاد و اعمال نظر به دست آمده است.
قسم سوم :مسائلي است كه موضوعات احكام و حدود و قيود آنرا بيان مي كند .شهرت در دو قسم اخير
حجت نيست؛ زيرا فتوي براساس اجتهاد و اعمال نظر است » ( بروجردي.)543 ،2 ،1415 ،
 -7دالئل اقوال
 -1-7دالئل حجیت وعدم حجیّت شهرت فتوائیه مطلقاً
براي حجيت به أدلّه زير استناد شده است اول :فهها به دليل عدالتي كه دارند فتواي بدون دليل
نميدهند بنابراين فتواي آنان مستند به دليل است اگرچه آن دليل براي ما معلوم نيست .دوم :شهرت
موجب ظن به حكم اهلل است خواه شهرت در فتوي باشد و يا شهرت در روايت (شهيد اول)511 ،1419 ،
.سوم :مهبوله عمربن حنظله« :ميگويد از ابا عبداهلل سؤال كردم درباره دو فردي كه در دين و يا ميراث نزاع
دارند و هر يک حاكمي انتخاب كرده و حكم آن دو متفاوت است و دليل اختالف دو حاكم اختالف در
حديث منهول از شما است .حضرت فرمود :بايد حكم حاكم اعدل ،افهه ،راستگوتر و پارساتر را گرفت وبه
حكم ديگري توجه نكرد .به حضرت گفتم :هر دو حاكم عادل و مهبول اصحاب ما هستند و هيچ كدام بر
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ديگري برتري ندارد حضرت فرمود :حكم حاكمي را انتخاب كن كه به استناد روايت مجمع عليه حكم
كرده است و روايت نادر را كه مشهور ميان اصحاب نيست رها كن؛ زيرا مجمع عليه بدون ترديد است.»1
وجه استدالل :مهصود از مجمع عليه كه دو بار ذكر شده مشهور است و نه اجماع اصطالحي؛ زيرا امام (ع)
در مهابل روايت مجمع عليه روايت نادر را قرار داده است .از سوي ديگر ،اگرچه سؤال سائل از دو روايت
متعارض است ليكن جواب سؤال(مجمع عليه بيترديد است) اطالق دارد وشامل فتوي نيز ميشود.
بنابراين ،روايت داللت دارد شهرت مطلهاً حجت است چه شهرت روائي باشد و يا شهرت فتوائي .چهارم:
مرفوعه زراره مي گويد :از امام باقر (ع) پرسيدم و گفتم :فدايت شوم! از جانب شما دو خبر ويا دو حديث
متعارض به ما ميرسد كدام را بگيرم .فرمود :زراره آنرا كه ميان اصحاب مشهورتر است بگير و روايت شاذ
را رها كن .گفتم :آقاي من هر دو مشهورند و از جانب شما به ما رسيدهاند .فرمود :آنرا كه راويش نزد تو
عادل تر و موثّق تر است بگير 2.وجه استدالل اگرچه مورد سؤال خصوص خبر است ولي جواب امام(ع)
عموم دارد وشامل فتوي نيز ميشود؛ زيرا تعبير امام (ع) اين است«خد بما اشتهر» «ما» موصول وصله
معرّف آنست قهراً معني عبارت اين است هرچه مشهور است بايد انتخاب شود شيخ انصاري،1 ،1381 ،
105؛ شيخ انصاري .)117 ،3 ،1386 ،پنجم :اولويت؛ تهريب استدالل :مهتضاي ادله ،حجيت خبر واحد است
و اگر خبر واحد حجت است شهرت فتوائيه به طريق اولي حجت است؛ زيرا علّت حجيت خير واحد افاده
ظن به حكم اهلل است در حاليكه ظن حاصل از شهرت اقوي از ظن حاصل از خبر واحد است (شيخ
انصاري105 ،1 ،1381 ،؛ شيخ انصاري117 ،3 ،1386 ،؛ آخوند خراساني ،بيتا .)57 ،ششم :تمسک به
قسمت آخر آيه نبأ است .خداوند در قرآن مي فرمايد هرگاه فاسق براي شما خبر آورد درباره خبر او تحهيق

 - 1محمدبن يعهوب عن محمدبن يحيي عن محمدبن الحسين عن محمد بن عيسي عن صفوان بن يحيي عن داود بن الحصين عن عمر
بن حنظله قال سألت ابا عبداهلل عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين اوميراث فتحا كما – الي ان قال – فان كان كل واحد اختار
رجال من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حههما واختلفا فيما حكما وكالهما اختلفا في حديثكم فهال الحكم ما حكم به اعدلهما و
افههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما و اليلتفت إلي ما يحكم به االخرقال فهلت فانهما عدالن مرضيان عند اصحابنا اليفضل واحد
منهما علي صاحبه قال فهال ينظر إلي م اكان من روايتهما عنا في ذلک الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابک فيؤخذ به من حكمنا و
يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع عليه الريب فيه ( ...حر عاملي 108 ،21 ،1432 ،؛ طبرسي356 ،2 ،1403 ،؛
كليني67 ،1 ،1407 ،؛ نوري)108 ،21 ،1432 ،
 - 2روي العالمه موفوعاً إلي زراه بن اعين قال سالت الباقر (ع) فهلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبأيهما اُخذ
فهال يا زراره] خذ بما اشتهر بين اصحابک ودع الشاذ النادر فهلت يا سيدي إنهما مشهوران مرويان عنكم فهال (ع) خذ بهول اعدلهما عندك
و اوثههما في نفسک  ( ...احساني ابن ابي جمهور)133 ،4 ، 1405 ،
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كنيدمبادا به گروهي از روي ناداني آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد1.وجه استدالل :در بند آخر
آيه علّت عدم حجيت خبر فاسق بيان شده است و آن اينكه عمل به خبر فاسق سفيهانه و غيرعهالني است؛
زيرا مخبر فاسق است؛ گاه دروغ مي گويد و اگرخبرش دروغ باشد پشيماني بدنبال دارد معلوم است كه
حكم دائر مدار علّت است و اين علّت در عمل به شهرت فتوائيه جريان ندارد؛ زيرا عمل به فتواي فههاي
مشهور و معروف عملي سفيهانه نيست (عراقي )100 ،3 ،1364 ،و دليل بر عدم حجيت مطلها اصل حرمت
عمل به ظن است.
 -2-7دلیل قول به حجیت شهرت قدما
قول ديگر اين بود شهرت فتوانيه قدما (برخالف شهرت فتوائيه متأخرين) حجت است و اين قول
مختار امام خميني ،مرحوم بروجردي ،بجنوردي و گروهي ديگر است حاصل استدالل آنان اين است:
كتابهاي فتوائي فههاء قبل از زمان شيخ طوسي با كتابهاي فتوائي متأخرين تفاوت اساسي دارد زيرا
كتاب هاي قدما همان روايات است بلكه الفاظ ان عين الفاظ روايات است نهايتاً سندها حذف شده و مطالب
همراه با فصلبندي است و به هيچ وجه اعمالنظر و اجتهاد وجود ندارد برخالف متأخرين كه فتواي آنان
از طريق اجتهاد و اعمال نظر است .شيخ طوسي در مهدمه كتاب «المبسوطم» ميفرمايد« :پيوسته مخالفين
از ما انتهاد ميكنند كه فهه شيعه جوابگوي مسائل كمي است و فههاي شيعه چون منكر قياس و اجتهاد
هستند راهي براي پاسخ به بسياري از مسائل فههي و يا رد فروع به اصول ندارند؛ زيرا بيشتر مسائل فههي
از راه قياس و اجتهاد به دست مي آيد» و درجواب آنان ميفرمايد« :فهه شيعه بي نياز از قياس و اجتهاد
است و ميتواند به استناد روايات اهل بيت و بناي براصل و برائت ذمه و غيرآن كه مستفاد ازروايات اهل
بيت است ،پاسخگوي همه مسائل شرعي باشد» شيخ طوسي به دليل انتهاد مخالفان تصميم به تأليف كتاب
مبسوط ميگيرد و در ضمن يكي از علل تأخير در تاليف «مسبوط» را بيرغبتي فههاي شيعه به تأليف اين
نوع كتاب ذكر ميكند .زيرا فههاي شيعه در فهه تنها به عبارات روايات اكتفا ميكنند؛ حتي اگر دريک
مسأله فههي محتواي روايت همراه با تغيير لفظ باشد از چنين روشي تعجب ميكنند (شيخ طوسي،1422 ،
.)14

 - 1يا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالۀ فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين ( حجرات )6
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 -8نقد اقوال
 -1-8حجیّت شهرت مطلقاً ونقد مرحوم نائینی و خوئی
ادلّهاي كه براي اثبات حجيت ظن حاصل از شهرت فتوائيه گذشت هيچ كدام به نظر اين دو بزرگوار
قابل قبول نيست .اما جواب دليل اول كه عدالت فهها مانع از فتواي بدون دليل است اين است كه اگرچه
عدالت فهها مانع از فتواي بدون دليل است ولي چون دليل آنان ظني است احتمال خطا منتفي نيست.
جواب دليل دوم :اين است كه شهرت اگر هم موجب ظن قوي باشد دليلي بر اعتبار اين ظن وجود ندارد
و جواب دليل سوم كه مهبوله عمر بن حنظله است اين است كه اوالً مهبوله از نظر سند ضعيف است زيرا
وثاقت عمربن حنظله ثابت نيست و در كتب رجالي از او توثيق نشده است اگرچه گروهي از جمله شهيد
اورا ثهه ميدانند و دالئلي آوردهاند كه از آن جمله است روايت يزيد بن خليفه ،كه مي گويد  :به امام گفتم
عمربن حنظله از جانب شما در باره وقت روايت كرده است؛ اباعبداهلل فرمود او دروغ نمي گويد 1وجواب از
اين دليل اين است روايت از نظر سند ضعيف است زيرا يزيدبن خليفه واقفي است وتوثيق نشده است و نمي
توان به گفته او استدالل كرد (خوئي )32 ،14 ،1413 ،و ثانياً داللت مهبوله تمام نيست زير جمله « آنچه
مشهورميان اصحاب است» اطالق ندارد و معني آن اين نيست كه هر مشهوري را بايد گرفت .زيرا مراد از
ما موصوله (خذ بما اشتهر) خصوص خبر مشهور است به اين قرينه كه سؤال راوي از دو خبر متعارض
است ونه هر مشهوري و تأمل در مثالهايي نظير آن مدعاي ما را ثابت ميكند براي مثال اگر بگويند كدام
يک از دو مسجد را دوست داري و شما در جواب بگوئي آنكه مردم بيشتري در آن جمع مي شوند ظاهر
جواب اينست مسجدي را كه مردم بيشتري در آن جمع شوند بيشتر دوست دارم و ظاهر جواب اين نيست
هر مكاني ( اگرچه غيرمسجد) مردم بيشتري جمع شوند بيشتر دوست دارم و همينطور اگر بگويند كدام يک
از دو اَنار را دوست داري و جواب اين باشد آنكه بزرگتر است ظاهر جواب اين است اناري را كه بزرگتر است
دوست دارم و نه هرچه بزرگتر است (طباطبائي يزدي )401 ،1 ،1426 ،و اما جواب دليل چهارم كه مرفوعه
زراره است اين است كه روايت نه از نظر سند تمام است و نه از نظر داللت؛ اما از نظر سند روايت مرسل
است و ابن ابي جمهور احسائي در كتاب «عوالي اللئالي» آن را از عالمه و ايشان از زراره نهل كرده است
در حاليكه در كتابهاي عالمه اين روايت وجود ندارد و توثيق ابن ابي جمهور نيز ثابت نشده است و
 - 1و عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس بن يزيد بن خليفه قال قلت البي عبداهلل انّ عمربن حنظلله اتانا عنک بوقت
فهال ابوعبداهلل اذن اليكذب علينان  ( ...حر عاملي .)169 ، 47 ،1432 ،
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صاحب حدائق كه به حسب عادت در سند روايت خدشه نميكند به او و كتابش خدشه نموده است (بحراني،
 )99 ،1،1405و اين ادعا كه ضعف اين روايت را ميتوان به عمل مشهور جبران كرد از نظر صغري و كبري
مردود است .اما از ناحيه صغري براي ما ثابت نشده كه مشهور به اين روايت استناد كرده است اما ازناحيه
كبري در جاي خود ثابت كرديم كه عمل مشهور جابر ضعيف سند نيست (خوئي )166 ،47 ،1428 ،و أما از
نظر داللت مورد روايت كه خصوص خبر است ،گرچه نميتواند جواب امام را مختص خبر كند (خذ بما
اشتهر بين اصحابک) ولي اصل عموم جواب را قبول نداريم؛ زيرا لفظ «ما» از اسماء مبهمه است و
همچنانكه صله ميتواند معرف آن شود همچنين لفظ «خبر» كه در سؤال آمده ميتواند معرّف موصول
باشد بنابراين «ما» كنايه از خصوص خبر است و سؤال قرينه مي شود كه جواب امام «خذبما اشتهر بين
اصحابک» اين است در دو خبر متعارض خبر مشهور را بايد گرفت .عالوه براين ،شهرت دراين روايت به
معناي مصطلح ميان فهها بكارنرفته است بلكه معني لغوي مهصود است و به معني واضح و روشن است و
معني روايت اين است روايتي را كه همه اصحاب نهل كرده وروشن است گرفته و روايت شاذ :يعني روايتي
را كه اشخاص معدودي نهل كرده اند بايدترك كرد (نائيني )100 ،2 ،1352 ،و جواب از دليل اولويت اين
است كه حجيت خبر واحد به مناط افاده ظن نيست .زيرا الزمه اش اين است هر ظني كه از نظر درجه،
مساوي با ظن حاصل از خبر واحد و يا اقوي از ظن حاصل از خبر واحد است حجت باشد و بلكه مي بايست
اين دليل از جمله ادله حجيت مطلق ظن ذكر ميشد و نه ازادله حجيت شهرت .به هرحال احتمال دارد
مالك حجيت خبر واحد اين باشد كه غالباً مطابق با واقع است؛ زيرا مستند به حس است برخالف فتوي كه
خبر حدسي است واحتمال خطاي در حدس زياد است وجواب از دليل اخير اين است جهالت به دو معني
بكار رفته است اول :جهالت به معني سفاهت و انجام عمل غيرعهالني است .دوم جهالت در برابر علم است
و عمل به فتواي مشهور ،به هر دو معني جهل است؛ زيرا اگر مراد از جهالت سفاهت باشد عمل به شهرت
فتوانيه سفاهت است؛ چون عمل به آن با نبود دليل بر حجيت ،مؤمن از عهاب ندارد و درنتيجه كاري
عاقالنه نيست و اگر جهالت بمعني عدمالعلم است مطلب واضح تر است؛ زيرا شهرت مفيد علم نيست و
عمل به آن عمل به جهل است (خوئي.)169 ،47 ،1428 ،
 -2-8حجیت شهرت مطلقاً و نقد مختار
به نظر ميرسد جوابهائي كه دادهاند مبتني بر قبول امكان دسترسي به آراء غالب فهها است .أما حق
در جواب اين است از آنجا كه فتواي مشهور فههاي معروف فتواي جمعي از فهها است هيچ يک از ادلّهاي
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كه براي حجيت شهرت فتوائيه آورده اند قابل استناد نيست .از جمله ادله اين بود كه شهرت فتوائيه مفيد
ظن است .سؤال اين است آيا فتواي فههاي معروف كه معدودي از فهها را شامل است مفيد ظن است؟
ممكن است بگويند آري و دليل شهرت علمي وبرجستگي آنان در برابرساير فهها است؛ بنابراين اگر فههائي
مانند شيخ مفيد ،سيد مرتضي شيخ طوسي ،عالمه ،محهق ،شيخ انصاري راجع به موضوعي فتواي واحدي
داشتند از فتواي آنان به حسب عادت ظن به حكم شرعي حاصل ميشود همچنانكه در هرعلمي نظر
نخبگان موجب ظن است ،جواب به يهين نميتوان گفت فههاي معروف نسبت به همه ديگر فهها از جمله
اساتيد خود -كه مكتوبي از آنان نداريم – از نظر علمي برترند؛ معروفيت دليلي بر قدرت علمي برتر نسبت
به غير معروفين نيست؛ زيرا منشا معروفيت منحصر به قدرت علمي نيست .چنانكه عدم معروفيت نيز دليل
بر ضعف علمي نيس ت بعالوه افرادي در عصر خود معروف بودند و به دالئل مختلف در عصر ما گمنامند و
از سوي ديگر بسياري از فههاي گذشته به دليل حكومت جائران متعصب اجازه تأليف و تدريس نداشتند از
اينرو حكم به حصول ظن از فتواي معروفين مشكل است .و اما جواب از باقي أدلّه  :وجه عدم داللت مهبوله
عمربن حنظله بر حجيت فتواي فههاي معروف عدم شمول اطالق كالم امام است؛ زيرا حضرت فرمود
« ترديدي در مجمع عليه نيست و نفرمود ترديدي در مجمع عليه ميان معروفين نيست و همچنين وجه عدم
داللت مرفوعه زراره كه حضرت فرمود مشهور را انتخاب كن و نادر را رها كن اطالق جواب است .زيرا اگر
فتواي مشهور فههاي معروف حجت بود حضرت ميفرمود مشهور ميان معروفين را انتخاب كن در حاليكه
چنين قيدي در روايت نيست ،دليل ديگر اين بود اگر خبر واحد حجت است شهرت فتوائيه به طريق اولي
حجت است؛ چون ظن حاصل از شهرت فتوائيه قويتر از ظن حاصل از خبر واحد است .وجه عدم داللت
اين است آنچه ظن آوراست فتوائي است كه ميان فهها مشهور باشد و نه فتواني كه مشهور معروفين از فهها
پذيرفته اند آخرين دليل برحجيت شهرت فتوائيه تعليل در آيه نبأ بود وجه استدالل بر حجيت شهرت
فتوائيه اين بود اگرچه عمل به خبر فاسق بدون تحهيق در صحت و سهم آن كار سفيهانه و غيرعهالني
است ولي عمل به فتواي مشهور فهها عملي عهالني است .وجه عدم داللت اين است؛ عمل به فتواي
مشهور فههاي معروف كه فتواي جمعي از آنان است عملي عاقالنه نيست.
 -3-8نقد حجیّت شهرت قدما
نظر ديگر اين بود كه شهرت قدما برخالف شهرت متأخرين حجت است؛ زيرا فتواي آنان متن روايت
است از اين نظر دو جواب ميتوان داد :اول فههائيكه آثار آنان به ما رسيده است از عدد انگشتان تجاوز
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نمي كند و نسبت اينان به فههائيكه در آن عصر بودند مهدار كمي است تنها شيخ طوسي دهها استاد داشته
(شيخ طوسي )13 ،1 ،1422 ،كه بسياري از آنان فهيه بودند و يا شيخ مفيد كه ( )61شيخ داشته است ( شيخ
مفيد .)9 ،1429 ،مثال ديگر علي بن ابراهيم قمي ،محمدبن يعهوب بن اسحاق كليني ،ابوالهاسم جعفربن
محمدبن قولوبه ،علي بن بابويه كه فههاي معروف عصر خود بودند .در حاليكه تنها مرحوم كليني از ()36
استاد بهرهمند بود .دوم :بدون ترديد مستند فتوي قدما روايات است و نه اجتهاد و اعمال نظر و در عين حال
شهرت فتوائيه آنان كاشف از دليل معتبر نيست  .توضيح اين كه قبول نداريم كتابهاي فههي قدما متن
روايات است .تفاوت عبارات كتابهائي مانند مهنع ،مهنعه ،انتصار ،كافي ،مراسم ،مهذّب دليل مدعاي ما
است (البته محتمل است كتابهايي كه در اختيار شيخ طوسي بوده و به مرور زمان از بين رفته ،متن
روايات بوده است) بنابراين آنچه در اين كتابها هست استظهار آنان از روايات است .كه نمي تواند براي ما
حجت شرعي باشد و درمواردي فهها استظهار آنان را نپذيرفته اند براي مثال :به نظر فهها در سفر براي
صيد به قصد تأمين معاش نماز شكسته است ولي اگر سفر صيد به قصد لهو باشد سه نظر وجود داد؛ اول :
نماز شكسته است .دوم سفر سفر معصيت است چون لهو حرام است و نماز را بايد تمام خواند از اينرو در
كتاب« معتبر» آمده است « :نظر علماي ما اين است اگر سفر لهوي بود مانند كسيكه براي تفريح شكار مي
رود نماز شكسته نيست زيرا لهو حرام و سفر سفر معصيت است (شيخ انصاري . )150 ،1 ،1390 ،سوم :سفر
سفر معصيت نيست ولي نماز تمام است و اين استظهار شيخ صدوق در كتاب « مهنع» و « امالي» از
روايات است و مي فرمايد « در سفر معصيت نماز و روزه تمام است و همينطور كسانيكه كار آنان
مسافرت است و همچنين صياد اگر غرض از صيد لهو باشد» (شيخ صدوق126 ،1415 ،؛ شيخ صدوق،
 .)576 ،1389ايشان از روايات استظهار كرده است كه سفر صيد لهوي عنوان مستهلي براي تمام است؛ در
حاليكه علما علت را عصيان به سفر ميدانند .درموارد ديگري نيز استظهار ايشان با ديگر فهها متفاوت
است ،مانند فتوي به جواز وضو و غسل با گالب و اختصاص وجوب خمس به چهار مورد و وجوب جهر به
بسمله در خواندن حمد و سوره (شيخ صدوق .)573 ،1389 ،حال كه استظهار ايشان در اين موارد با ديگران
متفاوت است چگونه مي توان در مواردي كه روايت مورد استناد ايشان به دست ما نرسيده به استظهار
ايشان اعتماد كرد نتيجه اين است به طور قطع نميتوان گفت فتوي مشهور قدما كاشف از دليل معتبر
است.
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 -9نتیجه
اگر مهصود از شهرت فتوائيه اين است فتوي ميان فهها اعم از معروفين و غيرمعروفين مشهور باشد
حق اين است دسترسي به آن ممكن نيست خواه شهرت فتوائيه قدما باشد و يا متأخرين و يا شهرت در
عصر حاضر و اگر مهصود اين است فتوي ميان فههاي معروف مشهور باشد كه صريح كالم مرحوم شيخ
انصاري است چنين شهرتي نيز قابل دسترسي نيست به عالوه مصداق فتواي مشهور فهها نبوده و در
حهيهت فتواي گروهي نادر است و هيچ يک از ادلّه اي كه براي حجيت شهرت فتوائيه آورده اند اعم از
روايات و غيره شامل آن نميشود و اما وجه عدم حجيت شهرت قدما اينست كه فتواي آنان در حهيهت
استظهار از روايات پس از جمع بندي آنها است كه نه استظهار آنان براي ما حجت است و نه جمع بندي
آنان .
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