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چکیده 
اکثر اصولیین شھرت روایی را به معنای شیوع و گستردگی نقل روایت در کتابھـا و جوامـع روایـی    

در بلکـه  ؛ شـود سند روایت نمـی فتنھا جابر ضعاین تعریف، شھرت روایی نهبر اساساند، که گرفته
کتابھا رود. چون کثرت نقل یک روایت درروایات ھم از اسباب و عوامل ترجیح به شمار نمیتعارض

چه بسا امـور مشـھوری کـه ھـیچ اصـل و      » ربِّ شھرة الاصلِ لَھا. «شودینمآن روایت بر صحتدلیل 
اساسی ندارند!

شھرت عملی به ھیچ وجه رُجحانی برای روایت ایجاد شھرت روایی به تنھایی بدون ھمراه شدن با 
به شمارآن یو سستضعف یھااز نشانهردیقرار گبلکه اگر روایت مشھور مورد اعراض فقھا ؛ کندنمی
رود.می

شھرت روایی، شھرت عملی، مشھور، مستفیض، حدیث.: ھاهکلیدواژ

.١٧/١٢/١٣٩٠تاریخ تصویب نھایی: ؛ ٠٣/٠٥/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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ض روایـات مـورد توجـه    مرجحـات در تعـار  بـه عنـوان یکـی از   بازریاز دشھرت روایی 

بـا کتـاب و   ت قرارگرفته است. اصولیین معموالً آن را در کنار دیگر مرجحـات از قبیـل موافقـ   
کـه  یو صـورت ھر شـکل به طور مطلقولی آیا شھرت روایی به ؛ اندقرار دادهمخالفت با عامه 

ص بـه  اینکه این تـرجیح اختصـا  ایو شودیممتعارض تیاز دو رواباشد موجب ترجیح یکی 
شھرت روایی خاصی دارد؟

که شھرت روایی به نحـو مطلـق   میابییدر مو دقت در عبارات اصولیین و محدثین با تأمل
تواند ی عملی نیز یافته باشد، میبلکه آن شھرت روایی که جنبه؛ روداز مرجحات به شمار نمی

ایـت شـده و از   . به عبارت دیگر شھرت عملی جابر ضـعف سـند رو  دیشمار آاز مُرجحات به 
یدو معنـا اما شھرت روایی چنانکـه خواھـد آمـد، بـه     ؛ باشدمرجحات تعارض دو روایت می

کتابھا و جوامع حدیثی گرفته شده است.کثرت راویان و کثرت نقل و نگارش روایت در
تنھـا شـھرت روایـی    صورت نهنیدر ااگر شھرت روایی را به معنای کثرت راویان بگیریم 

مھم ترجیح به شمار و عواملبلکه به ھنگام تعارض روایات از اسباب ؛ استسند جابر ضعف 
اما اگر شھرت روایی را به معنای کثرت نقل بگیـریم، چنانکـه غالـب اصـولیین چنـین      ؛ آیدمی

رود، بلکه ضعف سـندی خـودش   ترجیح به شمار نمیاز عواملتنھا صورت نهنیدر ا، اندکرده
لُغوی از لحاظز ورود در بحث ضروری است که شھرت روایی را یش اد. پکنراھم جبران نمی

و اصطالحی بررسی کنیم.

معنای لغوی شھرت
است. آشکار شدنبه معنای واضح و در لغتشھرت 

لشھره ظھور الشیء فـی شـنعه حتـی یشـھره     ا«العروس آمده است : و تاجدر لسان العرب 
)٧/٦٦،زبیدی؛ ٤٣١/ ٤،(ابن منظور»سالنا

ازگـر یدکه مردم آن را بشناسند. برخـی  یبه طورار شدن شئی در شیوع و گستردگی آشک
) شـھرت  ٣/٢٢١فـارس  احمد بـن ؛ ٢/٧٠٥جوھری،» (روضوح االم،الشھرة«اند: لغویین نوشته

ب.یعنی آشکار شدن مطل
ھر شـ «شـود:  شھرت یعنی آشکار شدن و از این رو گفته مـی ،آمده استالبحرینمجمعدر 

)٣/٣٥٧،رِیحید. (طُرا آشکار کررشیشمشی سله یعنی ا» سیفه
شود که شـھرت و معروفیـت بیشـتری    به این ترتیب شھرت روایی به آن روایتی اطالق می
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د.باشد و از میان دیگر احادیث مشخص و آشکار شده باشیافته 

ن آن یرامـو انـد و مختصـر بحثـی پ   معموالً اصولیین در دو موضع از شھرت روایی یاد کرده
ولـی در ھـیچ   ؛ ت شھرت فتوایی و نیز مبحث تعـادل و تـراجیح  کنند. در بحث حجیمیمطرح

یک از این دو موضع بحثی مستوفی و کامل از شھرت روایـی عرضـه نشـده اسـت و زوایـای      
علت آن این اسـت کـه اساسـاً    ت.مختلف آن به طور دقیق و ھمه جانبه مبحث قرار نگرفته اس

در بحـث پندارند. چـون  از از بحث ھمه جانبه پیرامون شھرت روایی میاصولیین خود را بی نی
بحث پیرامون شھرت فتوایی است که حجیت و حجیـت نداشـتن   یمحور اساسشھرت فتوایی 

آیـد، اسـتطرادی بـوده و بـرای     شھرت روایی به میـان مـی  گردد و اگر سخنی ازبررسی مین آ
رت روایی معموالً به عنوان مُرجح میان دو تعادل و تراجیح شھدر بحثو ؛ تکمیل بحث است
) . ٢/٣٩٣محقق خراسانی، ؛ ٤٥٠،شیخ انصارید. (شوروایت مطرح می

پذیرفتـه  ه تواند مرجح یکی از دو روایت متعارض شود کشھرت روایی تنھا در صورتی می
اساس فتوی داده باشند.  بر آنباشد و ز شده از سوی فقھا نی

اقسام شھرت 
شـھرت عملـی و شـھرت فتـوایی.     ،اند: شھرت روایـی شھرت را بر سه قسم کردهاصولیین 

شھرت یک فتوی و نظریه از دو حال خارج نیست یا اینکه مستند آن معلوم و مشخص است از 
که در این صورت آن را شھرت ،آیات و روایات، و یا اینکه مستند آن معلوم و مشخص نیست

مسـتند فتـوای مشـھور روایتـی باشـد، آن را شـھرت عملـی        اند و در صورتی که فتوایی نامیده
، مشـکینی ؛ ٢/٤١٧،مکـارم شـیرازی  ؛ ٢/١٦٤مظفـر  ، ١/١٤٣خـوئی، ؛ ٣/١٥٤م،کید. (حاننامیده

)                                        ٢/٥٩الوسیط ،یسبحان؛ ١٥٥/
روایتـی ضـعیف   در مورد شھرت عملی اکثر اصولیین معتقدند: که اگر مستند ایـن شـھرت   

د.شوباشد موجب جبران ضعف سند روایت می

تعریف شھرت روایی 
شتھار روایت میان راویـان و محـدثان و   ا«نویسد: محقق نایینی در تعریف شھرت روایی می

)٤/٧٨٥(نایینی،» حدیثیھادر کتابنگارش آن 
و یـان راویـان   شتھار روایت ما«تعریف کرده است: گونهنیامرحوم حکیم شھرت روایی را 
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ھا و کتابھایی که پیش از جوامـع چھارگانـه   به سبب کثرت نقل آن و تکرار آن در اصلنیمحدث

)  ٣/١٥٣(حکیم،» حدیث نوشته شده بودند.
، یعنی اشتھار کرده استبه ھمین صورت تعریف عراقی نیز شھرت روایی راضیاءالدِینآقا

، عراقـی ؛ ٣/٩٩،االفکـار ایهھن، عراقیا. (کتابھدربا کثرت نقل آن نیو محدثروایت میان راویان 
شـھرت روایـی عبـارت اسـت از:     : «نویسـد ) سیدعبداالعلی سبزواری می٣/١٧٥،ھاج االصولنم

یو نگھــداربــه حفــظ  و توجــهو اھتمــام نیو محــدثشــھرت روایــت میــان راویــان    
)٢/٨٠سبزواری،»(آن.

در ، وگرفتـه اسـت  » کثـرت نقـل  «یمرحوم آیت ا...خویی شھرت روایی را صرفاً بـه معنـا  
الشھرة فی الروایة بمعنی کثرة نقلھا ویقابلھا الشذوذ والنـدرة  : «سندینویمشھرت روایی فیتعر

ھرت در روایت به معنای کثرت نقل آن روایـت اسـت   ش) «١/١٤١خویی،»(بمعنی قلة الناقل لھا.
.»تن روایت اسکه به معنای کم بودن ناقالردیگیمو در مقابل شذوذ و ندرت قرار 

آمده ھانیاکتابھای اصولی دیگر نیز تعاریفی به ھمین صورت و یا نزدیک به ازیاریدر بس
)٤/٢٣٧یلنکرانفاضل ؛ ٥/٣٠٩آل شیخ ؛ ٢/١٢٧االصول منتھی ،ک بجنوردی؛ رت. (اس

بر اساس این تعاریف الزم نیست که راویان حدیث در طبقه اول بیش از یـک نفـر باشـند،    
و بسا راوی در طبقه اول فقط یک نفر بوده ولی بعدھا آن روایت کثرت نقل پیدا کرده بلکه چه
باال در این جھت اتفاق نظر دارند که شھرت روایی فیتعارگریدشده است. به عبارت مشھور

امـا  ؛ باشـد و جوامع حدیثی مـی در کتابھابه معنای کثرت نقل یک روایت و کثرت نگارش آن 
را بـه شـھرت روایـی   مرحوم مظفرو محمد باقر صدردیسدیشھرینظنییصولاز اگریدیبرخ

در باببه این تعریف شھرت روایی مرجح روایت با توجهاند، که رفتهگ» نکثرت راویا«معنای 
گیرد.تعارض روایات قرار می

در از شـھرت  قصـود م: «نویسـد صدر در تعریف شھرت روایـی مـی  باقرمحمدسیدشھید
روایـت متـواتر.   کمتـر از یدر حـد کثـرت راویـان حـدیث    تعـدد و ت اسـت از:  عبارثیحد
)٢١٦صدر،»(

ھرت در اصـطالح اھـل   شـ «مرحوم مظفر نیز در کتاب اصولی معروف خـود آورده اسـت :   
شود بر ھر خبری که راویانش زیاد باشد، ولی به حد و اندازه تـواتر نرسـد و   حدیث اطالق می

. »شـود ی بـه آن مسـتفیض گفتـه مـی    نامنـد، چنانکـه گـاھ   ھنگـام مشـھور مـی   نیـ در اخبر را 
)٢/١٦٣(مظفر،
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م. گیـری دو معنای کامالً متفـاوت از شـھرت روایـی قـرار مـی     در مقابلبنابراین ما در اینجا 

آثار خاص خـودش  دو معنانیاز اکیھر ، پذیرش »کثرت راویان«ایو » و نگارشکثرت نقل «
را دارد.

رجیح روایت به شـھرت روایـی مشـکلی    ، تثرت راویان باشداگر شھرت روایی به معنای ک
بعاً ما وثوق و اطمینان بیشتری بـه  ، طیرا خبری که راویان بیشتری داشته باشد، زنخواھد داشت

کثرت نقل و نگارش «اما اگر شھرت روایی را به معنای ؛ میکنیمیدا ع) پصدور آن از معصوم (
در تعـارض تـوان از آن بـه عنـوان یـک مـرجح      آیا مـی گیریم، ب»یحدیثو جوامعآن در کتابھا 

از کنـد؟ پـیش   کثرت نقل احیاناً ضعف سندی روایت را جبران مـی ایو آروایات استفاده کرد؟ 
ابتدا باید این مسأله روشن شود که از این دو معنای مطـرح شـده، بـرای    دو سؤالبه این پاسخ

که اکثـر اصـولیین بیـان    آن گونهنقل، است؟ کثرت ترکینزدقتیحقشھرت روایی کدامیک به 
اند؟اند، و یا کثرت راویان چنان که برخی از اصولیین مطرح کردهکرده

مرحوم مظفـر نانکه از شھید صدر و ، چاگر شھرت روایی را به معنای کثرت راویان بگیریم
شـود کـه مرحـوم مظفـر بـر آن      ر این صورت شھرت روایی مترادف با مستفیض مید. دنقل ش

ر اینجا مناسب است که با مفھوم مشـھور و مسـتقبض از نظـر محـدثین آشـنا      د. دریح فرموتص
شویم.  

مستفیضخبر مشھور و
روایتـی  «این دو اصطالح از نظر محدثین با یکدیگر تفاوت دارند. مشھور عبارت اسـت از:  

آن فیـ در تعرثـانی  شـھید ) و٩٩، (عبدالصـمدعاملی » شـده باشـد.  نفر نقلکه از بیش از سه 
بری که در میان محدثین شیوع و گستردگی داشته باشد به این صورت که راویان خ«نویسد: می

)١٣،لدرایةا، یثاندیشھ»(زیادی آن را نقل کرده باشند.
بلکه چـه بسـا راوی   ؛ طبقات راویان زیادی داشته باشددر تمامنیست که نیمقصود االبته 

ک نفر بیشتر نباشد. ید) کنالسالم نقل میهعلیاز معصومدر طبقه اول (که روایت را 
مشھور حدیثی است که نزد محـدثین  «نویسد : چی در تعریف مشھور میمرحوم مدیر شانه

) ١٨، دیرشانه چی(م» تانما االعمال بالنیا«مانند حدیث د.شایع و مشتھر باش
نانکه در حدیث کثرت ناقلین در تمام طبقات شرط نیست، چ: «کنندیمو در پاورقی اضافه 
)  ١٨١،ھمانت. (منحصر به عمر بن الخطّاب اس،مورد استشھاد راوی اول

اند که این حدیث اِنَّما اند برخی اشکال نموده و ادعا کردهالبته نسبت به مثالی که ایشان زده
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خدا از رسولابوسعید خدری و انس نیز ،االعمال بالنّیات را جمعی از صحابه از قبیل: علی (ع)

)٢٠٤، یرداماد، م٣٤،فی علم مصطلح الحدیثلدرایها، ثانیاند. (شھیدروایت کرده
د. اھـل حـدیث باشـ   انیـ در ماند که شھرت روایت باید مطلب تصریح نمودهنیبر ابرخی 

مـا در مقابـل   ا؛ )٣/٢٠٣المحصـول و ١٨٠،الدرایهروس موجزه فی علمی الرجال و، دسبحانی(
اند.ی مردم نیز به عنوان روایت مشھور خواندهعامهنایدر مبرخی شھرت روایت را 

ی مشھور حدیثی است که درالسنه: «سدینویممشھور فیدر تعرمرحوم ابوالحسن شعرانی 
مفرد باشد و یا ھـیچ اصـل   در اصلگرچه ا؛ گرددی مردم بسیار متداول میاھل حدیث یا السنه

) ٥١و ٥٠ش،، شـعرانی »(ت.اسبسیارثیاحاددرنداشته باشد. شھید در درایة فرمود: این قسم 
کند.معروفی را که ھیچ اصلی ندارند ذکر میثیچھار حدیثاندیشھاز قولآنگاه 

ھا اشتھار شود که بر زبانگاھی مشھور به حدیثی گفته می«نویسد: میالرعایةثانی در شھید
نداشـته سـندی چنـد ھـر بلکـه ،باشدنداشتهبیشترراوی)د (سنیکچندھرباشد.ردهکپیدا 
)٧٠،الرعایهثانی،شھید»(باشد.

مستفیض خبری است که راویانش از سه و یا دو نفـر در  : «آمده استدر تعریف مستفیض 
)٦، لدرایه، ایثاندیشھ(»دشوتمام طبقات بیشتر باشند و به آن مشھور نیز گفته می

بسا مستفیض و مشھور مترادف با یکدیگر شود که چهاستفاده مییثاندیشھعبارت نیاز ا
توان میان آن دو فرق گذاشت، به این صورت کـه  کنند که میما خود ایشان تصریح میا؛ باشند

ی اول که روایت را مستقیماً از معصوم (ع) روایت حتی طبقهت در مستفیض باید در تمام طبقا
از آن اسـت و چـه بسـا راوی اول تنھـا     کنند بیش از دو و یا سه نفر باشند، ولی مشھور اعم می

)٦، لدرایه، ایثاندیشھ(.شودیمبودن خارج از استفاضهیک نفر باشد پس در این صورت 
س اگر آن خبر واحد را در ھر مرتبـه و  پ: «نویسد شیخ بھایی بعد از تعریف خبر واحد می

و از مراتـب یکـ یر و اگـر د اسـت  ضیخبـر مسـتف  نفر نقل کرده باشـند،  از سهشتریبای طبقه
، (شـیخ بھـایی  »شـود یمـ گفتـه  » ریـب غ«ن کرده باشد پس به آرا نقلطبقات فقط یک نفر آن 

)٤، لوجیزها
خبـری  مقصود از مستفیض دردانش درایه: «سدینویممستفیض فیدر تعرمرحوم مامقانی 
معتبـر  ر طبقـه در ھنفر رابر سهیادی ا) زعلمر (زیاد باشد و اکثدر ھر طبقهاست که روات آن 

روایتنفرسهرا کهخبریھراول،تعریفبنا بررا،نفردوبرزیادیو برخی دیگر،انددانسته
)١/١٢مامقانی،»(است.مستفیضکنند،
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شود که به حد رود و توسط جماعتی نقل میخبر مستفیض از اقسام خبر واحد به شمار می

اقلین، جـزو قرائتـی اسـت کـه ممکـن اسـت موجـب        رسند منتھا خود ھمین کثرت نتواتر نمی
)  ١٧٥، مدیر شانه چی٩٨(حیدری،د.اطمینان به صدور آن از معصوم گرد
ایـن  کنـد محـدثین ثابـت مـی   نزدرا»مستفیض«و»مشھور«نکته دیگری که مترادف نبودن

مستفیضثحدیمقابلنقطهولیگیرد،میقرار»نادر«و»شاذ«برابردراست که حدیث مشھور
)١٣، لدرایها، یثاندیشھد. (شومینامیده»غریب«

در » ضمستفی«و » رمشھو«ح رسیم که میان دو اصطالبه مطالب باال به این نتیجه میبا توجه
اھل حدیث عموم و خصوص من وجه است. بـه ایـن صـورت کـه برخـی احادیـث ھـم        انیم

روایـت  ، وباشـند سه نفـر یادویش ازطبقات بدر تماماویان د. رمشھور و ھم مستفیض ھستن
چنـد  که یدر صورت» تاالعمال بالنِّیانّماإ«ت داشته باشد. مانند ھمان روایو نگارشکثرت نقل 

انیـ در م، چـون  مشـھور ھسـتند  قل کرده باشند. برخی احادیث ا (ص) نخداز رسولرا نفر آن
در طبقـه ین صورت کـه راوی آن  لی چه بسا مستفیض نباشند، به ا، واندمحدثین زیاد نقل شده

طبقات افـزون بـر دو نفـر    در تمامبسا روایتی که راویان آن و چهت. اول فقط یک نفر بوده اس
لی شھرتی نیافته و مشھور نباشد.، ومستفیض شمرده شودباشند و

نیاز نظر محدثشھرت روایی 
دوینھا و روایتھا بلفـظ  باَن یکثر ت«ت.شھرت روایی را این گونه تعریف کرده اسیثاندیشھ

)١٢، لدرایها،یثاندیشھ(»یواحد او الفاظ متقاربه المعن
نگارش و نقل آن روایت زیاد باشد با لفظ و کلمات معین و یا با الفـاظ گونـاگونی کـه از    «

.»  لحاظ معنی به یکدیگر نزدیک باشند
سـت.  ا» شرکثـرت نقـل و نگـا   «شود که شھرت روایی به معنـای  ن میتعریف روشنیاز ا
دو و آن وجـود نـدارد  محدثین میان شھرت روایی و مشھور اصـطالحی تفـاوتی   از نظرظاھراً 

. زیـرا  مشھود اسـت تفاوت کامالً استفاضهاما میان شھرت روایی و ؛ ھستندگریکدیبا مترادف
ایـن موجـب وثـوق و    باشـند و دو نفـر طبقات راویان بـیش از  در تماممستفیض باید در خبر
روایی نیست.شھرتدرامور نیاز ااما ھیچ یک ؛ شودن به صدور روایت میاطمینا

از آنـان اند، ولی برخی اصولیان معموالً خبر دارای شھرت روایی را به معنای مشھور گرفته
اما از آنجایی که شھرت روایی از اصـطالحات  ؛ اندچنین خبری را ھمان مستفیض تصور کرده
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شـھرت  فیدر تعرباره اصطالح خاصی ندارند، پس باید نیدر ان علم الحدیث است و اصولیی

نـه  ورنـد یگیمشـھور مـ  شھرت روایی را متـرادف بـا   ھاآنو چوند. روایی تابع محدثان باشن
روایـت  و نگـارش معنـای کثـرت نقـل    را بـه شھرت روایـی  نابراین اگر، بضیبا مستفمترادف 

است.  ترکینزدبگیریم به واقع 
ر شھرت روایی ارزش و اعتبا

و جوامـع در کتابھـا روایت و نگارششھرت روایی به معنایی که ذکر شد یعنی کثرت نقل 
توان به صِـرف شـھرت و اشـتھار و    کند و نمیرزش و مزیتی برای روایت درست نمی، اروایی

خطرنـاکی اسـت کـه    یھـا لغـزش این از د. بدون بررسی اسناد و مدارک اخذ به آن روایت نمو
ھنگامی که روایتی فـراوان در کتابھـا نگاشـته شـود و ھمـواره در      ت.آن توجه شده اسکمتر به 

و ھمچون روایتـی قطعـی   ردیگیمبه خودی خود مورد پذیرش قرار ،منابر و مجالس نقل شود
در حالی که به ھـیچ وجـه چنـین نیسـت،     د.که گویا ھیچ شک و شُبھه ای نداررسدیمبه نظر 

سـند آن روایـت   یو درسـت بـر صـحت  یت به ھـیچ وجـه دلیـل    یک رواو نگارشکثرت نقل 
وایت مستفیض راویان متعدد دارد و ھمین نقطه قوت آن است که موجـب وثـوق و   د. رشونمی

بیان شـد کثـرت راویـان در میـان     بر آنچهروایی بنا در شھرتشود. ولی اطمینان به صدور می
و از اتبـاع کند کـه قـرآن صـریحاً    د میایجایو گماننیست، بنابراین شھرت روایی حداکثر ظنّ 

پیروی آن نھی فرموده است.  
.ی) پیروی نکن آنچه را که بدان علم ندار٣٦:اسری» (مٌلعِهِکَ بِما لیسَ لَقفُال تَ«
د.کن) گمان ھرگز انسان را از حق بی نیاز نمی٢٨:نجم(»اًشیئقِّالحَنَغنی مِنَّ الظنَّ ال یُإ«

ـ ا کَجتنبوُإ«ونیز  ـ إعْـضَ الظـنِّ  بَنَّإظـنَّ  نَ الثیراً مِ ) از بسـیاری از گمانھـا   ١٢:حُجُـرات (»مٌثْ
ت.بپرھیزید چرا که بعضی از گمانھا گناه اس

مھـم فکـر آدمـی بـه شـمار      یھالغزشگاهبه طور کلی پیروی از ظَنّ و گمان نارواست و از 
م.رود، مگر در موارد خاصی که دلیل قطعی بر آن داشته باشیمی

کثرت نقل) در تمام انواع روایات امکان راھیابی دارد، از ر (شھرت روایی به معنای مورد نظ
کـه بـرای   طـور ھمان. شھرت روایی ھاآنو بدترین نیترنازلاقسام روایات گرفته تا نیتریعال

» موضـوع «آید گاھی اوقات برای روایت جعلی و ساختگی نیز که به آن روایت متواتر پیش می
تغییـری در وضـع و حـال    ،اما شھرت روایی نسبت به اخبار متواتر؛ شودیم، حاصل ندیگویم

کند و بدون شک احادیث متـواتری ھمچـون حـدیث غـدیر و ثقلـین و ... کـه       ایجاد نمیھاآن
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عالوه بر تواتر از شھرت و معروفیت زیادی برخوردارند و چون خبر متواتر باعث قطع و یقـین  

،تـرین حالـت اسـت   یک روایت قطع به صدور آن بـاالترین و مطمـئن  و برای پذیرششودیم
چرا که منزل و جایگاھی باالتر از یقین نیست.،دیافزاینمبنابراین شھرت روایی چیزی بر آن 

نقش شھرت روایی در اقسام حدیث 
کننـد و  میم محدثین شیعه حدیث را به چھار قسم صحیح و حسن و موثق و ضعیف تقسی

ت.وسط عالمه حلی صورت گرفته اس، تمشھور استآنچه که بنا برین تقسیم بندی ظاھراً ا
د.حدیثی است که تمام راویان آن ثقه دوازده امامی باشن،روایت صحیح

توثیق یا مدح شده باشند، ھاآنباشند و تمام یحُسن روایتی است که راویان آن دوازده امام
شـود،  با وجود یک راوی ممدوح روایت حسن میو ؛ تصریح نشده باشدھاآنولی بر عدالت 

ت.زیرا نتیجه تابع اخس مقدمات اس
شیعه دوازده امـامی  ،روایتی است که ھمه و یا حداقل یکی از راویان حدیث،روایت موثق

حـدیث ضـعیف بـه    د.نباشد ولی تمام راویان حدیث از طرف علمای شیعه توثیـق شـده باشـن   
٩،لدرایه، ایثاندیشھ(د.قبلی را نداشته باشگانهسهشرایط اقسام حدیثی گویند که ھیچ یک از

)٥،لوجیزه، اشیخ بھایی؛ ١١و ١٠و 
حدیث عمل به خبر صحیح مورد اتفاق تمام کسانی است که عمـل  چھارگانهاز میان اقسام 

مانعی ، زیرا وقتی تمام راویان حدیث عادل و امامی مذھب باشنددانندیمبه خبر واحد را جایز 
برخی عمل ت.اما در عمل به خبر حُسن و موثق اختالف نظر اس؛ از عمل به آن روایت نیست

دانند. شیخ طوسی از این گروه است، ولـی  دو را مثل عمل به خبر صحیح مطلقاً جایز میبه آن
، چون داننداکثر فقھا عمل به این دو قسم خبر را جایز نمیدرایهنظر شھید ثانی در کتاب بنا بر

اند و عالمه در کتابھای اصولی خود قطع بـه ایـن   در قبول روایت ایمان و عدالت را شرط کرده
به این صورت که اگر ذکریو شھید در معتبراند مثل محقق در مطلب دارد. برخی تفصیل داده

. ھـر  شـمارند یمـ عمل به مضمون حدیث میان اصحاب مشھور باشد، عمل به آن خبر را جایز 
)  ١٠،لدرایه، ا(شھید ثانید.حدیث ضعیف باشچند آن

یابیم که کسی برای شھرت روایی ارزشـی قائـل نبـوده    از کالم شھید ثانی به روشنی در می
ارزش و اھمیـت را بـه   ھاآناست و تفصیلی که از محقق و شھید نقل شده گویای آن است که 

قبال و توجه فقھـا قـرار نگیـرد    ولی شھرت روایی تا ھنگامی که مورد ا،دادندشھرت عملی می
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شھرت و معروفیت یک روایت بدون اینکه مقرون و ھمراه به عمل و صرفرایزد.ارزشی ندار

کند.مزیتی برای آن درست نمیگونهچیھفتوای فقھا باشد، 

شھرت روایی نسبت به اخبار ضعیف
کند؟ اگر شـھرت روایـی را بـه معنـای     ت را جبران میآیا شھرت روایی ضعف سندی روای

تعـدد  صورت اگـر نیدر ا، میقرار دھکثرت راویان بگیریم و آن را مترادف با روایت مستفیض 
باشد که آن را قریب به متواتر گرداند. ضعف و نـاموثق بـودن اخبـار برخـی     یابه گونهراویان 

اما اگر راویـان انـدک   ؛ کندن ما را سلب نمیوثوق و اطمیناوزندینمراویان ضرری به روایت 
ع) خدشـه دار  (از معصـوم صدور روایت در خصوصاطمینان ما را ھاآنوثوق ف باشند، ضع

ریـ در غجبـران کنـد،   آن راکند، مگر اینکه شھرت عملی به کمک آن بیاید و ضعف سندی می
این صورت روایت مزبور فاقد ارزش و حُجَّیت است.

روایت بگیریم، قطعاً این کثرت نقل بـه  و نگارشیی را به معنای کثرت نقل روااگر شھرت
اکثر فقھـا بـه مضـمون آن عمـل     نکهیمگر ا؛ تواند جابر ضعف سندی روایت باشدتنھایی نمی

نظـر اکثـر   بـر اسـاس  صـورت شـھرت عملـی    نیـ در اآن فتوا داده باشند که بر اساسکرده و 
نیـ در ا، روایت اعراض کـرده باشـند  نیاز ااکثر فقھار شود و اگاصولیین جابر ضعف سند می

سـندی  بر ضعفماند، چون عالوه گذاشتن این روایت باقی نمیو کناردر طرحصورت شکی 
کنـد تـا چـه    ساقط میاز اعتباررا ح . اعراض فقھا روایت صحیداردزینفقھا رااعراض اکثریت 

تواند ضعف سندی روایـت  ه تنھایی نمیمیان بنیدر اشھرت روایی ، ورسد به روایت ضعیف
یو روو اعـراض  از فقھـا ای بـا اقبـال و توجـه عـده    مورد نظـر اما اگر روایت ؛ را جبران کند

رو یکسان بـا اقبـال و اعـراض روبـه    به طورگردانی گروھی دیگر واقع شده باشد، یعنی تقریباً 
باعث جبـران ضـعف روایـت    کثرت نقل یبه معنایشھرت روایت صورن ایشده باشد، آیا در

به چنین روایتی اعتماد نمـود. زیـرا ایـن روایـت بـه دلیـل       رسد بتوانمینظربهدیبع؟ شودیم
انـد. ایـن نیـز    از فقھا از آن اعراض نمـوده یاست، و گروھت ضعف سندی که دارد فاقد حجی

ای دیگـر از  جه عـده برفرض که این قرینه با اقبال و توو ؛ شودبیشتر آن مییاعتبارقرینه بر بی
فقھا ساقط شود باز ھم ما با یک روایت ضعیف السند که اصل بر عدم حُجّیت آن است روبـرو  

آن به این روایـت عمـل کنـیم.    بر اساسآن قرینه قابل اعتمادی نیست که ل شویم. کثرت نقمی
فـرض  آنچه اھمیت دارد کثرت راویان و یا کثرت عمل کنندگان به آن روایت اسـت کـه بنـا بر   
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در اینجا نیست.کدامچیھ

ع) ینَظُر اِلی ما کانَ مِـن  م (قول اما: «سدینویمه حنظلمقبوله عَمر بنحیدر توضامام خمینی 
حسب فتـوا مشـھورتر   ظاھراً مراد مقدم داشتن آن خبری است که بر».روایَتِھمْ عنّا المَجْمَعِ عَلیَه

اده باشند، زیرا متبـادر از ایـن جملـه ھمـین     باشد. یعنی روایتی که مشھور به مضمون آن فتوا د
فَـانَّ المَجمـعِ   م (ع) :است. نه شھرت روایی ھرچند فتوای مشھور برخالف آن باشد و قول امـا 

نسـبت بـه خبـری صـحیح اسـت کـه       دیو تردکند. نفی شک داللت میبر آنعَلیه الرَیبَ فیه، 
ور روایت کرده باشـند، ولـی بـرخالف    را که مشھیاما خبر؛ آن فتوا داده باشندبر طبقمشھور 

امـام  . (اسـت دیـ تردکامالً شک و در آنصحیح نیست چون از آنب آن فتوا داده باشند نفی ری
)  ٣/١٤٧خمینی، 

موضوعدر اخبارشهرت روایی 
اسـت: یعنـی ھمـان اخبـار     » حـدیث موضـوع  «انواعی دارد که بدترین نوع آن فیخبر ضع

شـود.  گاھی اوقات شھرت روایی در میان این اخبار نیز پیدا میکه متأسفانه،جعلی و ساختگی
کننـد. در حـالی   ی مردم شھرت پیدا میبه این صورت که در میان مؤلفین و نویسندگان و عامه

رَبّ «این روایات مصداق بـارز  د.انکه ھیچ اصل و اساسی ندارند و از معصوم (ع) صادر نشده
د.ھستن» شُھرة ال اَصلِ لَھا

خ بھایی در کتاب اربعین خود تعـدادی از اخبـار مشـھوره را کـه علمـاء بـه مجعـول و        شی
را نقـل  ھـا آنچند نمونه ازنجایدر ااند، ذکر فرموده است. ما تصریح کردهھاآنساختگی بودن 

:میکنیم
ت.شکم مادر، شقی اساز ھمانشقی و بدسرشت ،هاُمِّطنِفی بَیَقِمن شَقیُّشَّالَ؛ ١
نیکی را نزد خوش صورتان بجویید.  ،هِالوُجوُعِندَ حِسانِالْخَیرَطْلُبِاُ؛ ٢
و دردی جـز  ،غمی جـز غـم وام و قـرض   ،العَیْنِوَجعَاالو ال وَجعَینِالدّھمّالّإال ھَمِّ ؛ ٣

ت.درد چشم در حقیقت غم و درد نیس
ت.نی اسی گناه ھر مسلمامرگ کفاره،کفارة لِکُلِّ مُسْلِمٍلموتُأ؛ ٤
.کندیمنور چشم را زیاد ،نگاه به سبزه،البَصَرِفیتزیدُةِضرَالی الخَإظرُالنَّ؛ ٥
پشیمانی دارد. ھازنپیروی از طاعت و، اةٌدامساء نَِنِِّلاةُطاعَ؛ ٦
م لم منحصر به دو نوع است، علم دیـن و علـ  ، عاالَبْدانلْمُ االَدْیان و عِلْمُ، عِالعِلْمُ عِلْمانِ؛ ٧
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)  ٣٥٩،٣٦٠،٣٦١،لوجیزه، ا(شیخ بھایی.یتن آدم

بدون شک اخبار جعلی و ساختگی ھیچ ارزش و اعتبـاری ندارنـد و شـھرت روایـی ھـیچ      
ـ اکند و بر عالمان راستین و متعھد است کـه  نمیھاآنکمکی به  اخبـار را شناسـایی و   گونـه نی

د.پاک نماینھاآنسیمای تابناک شریعت را از لوث 
ت این اشکال به ذھن بیاید که شھرت یک روایت اگر در میان عامه مردم و غیـر  ممکن اس
د ارزشی ندارد، ولی اگر شھرت یک روایت در میان حدیث شناسان باشـ اعتبار ومحدثین باشد 

در ضبط و حفظ احادیث ھاآنکسانی که مھارت و خبریت در شناخت احادیث دارند و تالش 
ر ایـن  ، دکننـد عیف و مخدوش به کتابھای خود پرھیـز مـی  صحیح است و از ورود احادیث ض

شـود و در  صورت چنین شھرتی باعث اطمینان انسان به صدور آن روایت از معصـوم (ع) مـی  
د.کنحُجّیت احادیث ھمین اطمینان به صدور کفایت می

یـک  و نگـارش به این اشکال بایستی به این نکته توجه داشـت کـه کثـرت نقـل     در پاسخ
یو درسـت بـر صـحت  کنـیم، ھمیشـه دلیـل    به شھرت روایی یاد مـی از آنکه ر کتابھادروایت 

نزد ھاآناعتباری اند، ولی بیھایی ھستند که فراوان نقل شدهیرا اوالً روایتز؛ شودروایت نمی
اشاره شد. ثانیاً نقـل یـک روایـت در کتابھـای     ھاآنکه به تعدادی از، محققین ثابت شده است

مختلف تنھا به علت و انگیزه صحت آن نبوده است، بلکه چـه بسـا نقـل کننـدگان و     فراوان و 
بحـاراالنوار آوری در جمعاند مثل آنچه که عالمه مجلسی ھای دیگری داشتهنویسندگان انگیزه

نداشـته  ھاآنآوری روایات بوده و نظری به صحت و سقم آورده است که ھدف او صرفاً جمع
است.

بوده اسـت،  » من بلغاخبار«اھی اوقات انگیزه نقل و نگارش احادیث ضعیف ثالثاً چه بسا گ
و مُحَّرمات جای تسـامح و  در واجبات. ھاستآنبرخاسته از» سنندر ادلهتسامح «ی که قاعده

و تـوان حکـم بـه وجـوب     تساھل نیست و تا یک دلیل کامالً معتبر و صحیح نداشته باشیم نمی
توان با یک دلیل نه چندان معتبر مثل یـک خبـر   و مکروھات میلی در مستحّبات، ودادحرمت

ی سنن اسـت کـه   ضعیف حکم به استحباب و کراھت داد. دلیل آن ھمین قاعده تسامح در ادله
قیـ و مشـھور از طر است. به صورت مستفیض شده وارد آنروایات متعددی در تأیید و تثبیت 

من بلغه شئ من اعمال الخیر فعمـل بـه   : «فرمودقل شده کها (ص) نخداز رسولعامه و خاصه 
)١٨٩میرداماد،٨٦ا/لینی(ک» هاعطاه اهللا ذلک وان لم یکن علی مابلغ

ای اجر و ثوابی است، پس آن شخص ھرکس به گوش او برسد که بر انجام عمل پسندیده«
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دھـد،  او مـی را بـه (برای رسیدن به ثواب الھی) عمل را انجام دھـد، خداونـد ثـواب آن عمـل     

»  بود واقعیت نداشته باشد.دهیاو رسبه ھرچند آنچه
بنابراین باید توجه داشت که گاھی اوقات شھرت روایی به جھت ھمین قاعده بوده است.  

اصطالح حدیث صحیح و ضعیف قبل از عالمه حلی در میان قُدما با آنچه عالمه بیـان  رابعاً
وثوق و اعتماد بـه صـدور حـدیث از امـام (ع)     فرماید، متفاوت است. قُدَما مالک صحت را می

از ) ١٧٤،دیر شـانه چـی  د. (مکردنو با قرائنی قطع و یا ظن به صدور روایت پیدا میدانستندیم
که به نظـر  میشویماین رو در کتابھای معروف و معتبر حدیثی گاھی اوقات با احادیثی مواجه 

د.رفتننمیاما از نظر قدما ضعیف به شمار ؛ متأخّرین ضعیفند
نـه  ،انـد روایات ضعیف را به عنوان شـاھد نقـل کـرده   ،گاھی اوقات بزرگان حدیثخامساً

)١٧٤،مان (ھد.اینکه به تنھایی مالک عمل واقع شون
رو نیاز اھای مختلفی وجود داشته است، احادیث ضعیف انگیزهو نگارشدر نقلبنابراین 

.شمار آورددرستی یک روایت به ای بر صحت وتوان کثرت نقل را قرینهنمی

تعارض روایت مشهور و نادر
کند که ما روایت مشـھوری در مقابـل آن داشـته    روایت شاذ و نادر در جایی تحقق پیدا می

باشیم، به این صورت که یک مضمون و محتوا در روایت مشھور حکمی داشته باشـد و ھمـان   
توان ھر روایتی حکم دیگری، بنابراین نمیمضمون در روایت دیگری که طبعاً شاذ و نادر است

را که ناقالن آنند کند، ھر چند در مقابل آن مشھوری نباشد روایت شاذ و نادر نامیـد. تعـارض   
مشـھور چنـین نیسـت،    در خصوصشود، ولی دو روایت سبب پیدایش روایت نادر و شاذ می

روایـت نـادری وجـود نداشـته     ولی با این ھمه در مقابل آن مشھور باشدیتیبسا روایعنی چه 
روایـت مشـھوری وجـود    در مقـابلش ، حتمـاً  نادر استشود که روایتی باشد، ولی ھرگاه گفته 

دارد. 
کنـد. چـون کثـرت    نادر و مستفیض، روایت مستفیض تقدم پیدا مـی تیدو روادر تعارض

ز شـھرت  شود، خصوصاً اگر روایت مستفیض اراویان باعث اطمینان ما به روایت مستفیض می
اما در تعارض نـادر و  ؛ شودکه در این صورت بدون تردید مقدم میبرخوردار باشدعملی نیز 

مشـھور بـه صـرف    تیرواایآبرخوردار باشد، و نگارشمشھور یعنی روایتی که از کثرت نقل 
تواند در مقابله با روایت نادری که کمتر نقـل شـده، تـرجیح داده شـود؟     مید این مزیتی که دار
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تواند از مرجحات به شـمار آیـد، زیـرا    آن است که شھرت روایی به معنای کثرت نقل نمیحق

دلیلی بر تقدم آن نداریم.
ون کثرت نقل و نگارش یک روایت به انگیزه ھـای مختلفـی   ، چآنچه که بیان شدبر اساس

و درستی یک روایت به شمار آید.بر صحتتواند دلیل و قرینه ای صورت گرفته، پس نمی
احیاناً چه ، واست که به حد استفاضه نرسیدهیخبر واحدروایت مشھور مانند روایت نادر 

نقلی برخوردار بـوده کـه مزیتـی بـرای آن     از کثرتو صرفاًبسا یک راوی بیشتر نداشته باشد. 
کند.درست نمی

ر کند، در صورتی که روایت نادر از شھرت عملی برخـوردا گاھی روایت نادر تقدم پیدا می
برخـوردار اسـت  روایتی که از کثـرت نقـل   و ازآن فتوا داده باشند. بر اساساکثر فقھاو باشد

متقدمان چون شیخ صدوق صادق نیست، زیرا در خصوصاعراض کرده باشند، البته این سخن 
اند که منشأ و دلیل فتوای ایشان بـوده  دوران بیشتر روایاتی را در مجامیع خود ذکر کردهنیدر ا
).١٣٥،گرجی(تاس

روایـات وارد شـده در بحـث تعـادل و تـراجیح بـا       بر اسـاس ممکن است اشکال شود که 
نادر بیان شده است، پس تعبداً مشھور بر نـادر تـرجیح   تیبر رواصراحت تقدم روایت مشھور 

روایات داشته باشیم.در آنبه این اشکال ضروری است که تأملی در پاسخشود. داده می
تعـادل و تـراجیح بسـیار مـورد     در بحـث حنظلـه و مرفوعـة زراره   ولةعمربنمقبتیدو روا

رسـد،  شما به ما میمتعارض ازدو خبر: پرسدیمع) ر (باقاز امامگیرند. زراره استفاده قرار می
خذ بمـا اشـتھربین اصـحابک ودع الشـاذ     : «فرماید ع) میم (دو عمل کنیم؟ امااز آنبه کدامیک 

شـاذ و نـادر را   آنچه میان اصحابت مشھور است بگیر و خبـر ) «٥/١٣٣مھور،ابن ابی ج» (رالناد
»ترک کن

دو از آنتـرجیح یکـی   حکـم و ع) در رفع تعـارض دو ق (حنظله امام صادبندرمقبولةعمر
فرمایند:می

به آن حکمی توجه شود که مدرکش حدیث مورد اتفـاق نـزد اصـحاب باشـد، بـه چنـین       «
، زیرا آنچه رھا شودنزد اصحاب است معروفریغکه تنھا و حدیثی عمل شود و حدیث دیگر

ه اعتقاد اغلب اصـولیین مـراد از اجمـاع و    ) ب١٨/٧٥،یحر عامل» (دمورد اتفاق است تردید ندار
) بـه  ٤/٧٧٥ایینی،، نـ ٢/٣٩٤راسـانی، ، خ٦٦،اتفاق در این روایت ھمان شھرت اسـت (انصـاری  

مجمع علیـه اطـالق شـده اسـت چـون      ع) برم (ماادر قول» رمشھو«ه قراینی ازجمله اینکه کلم
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ـ نٌعلیه شود و شاذی که مشھور نیست رھا شـود.  خذ به مجمع، اندیفرمایمحضرت  از یراوزی

ـ فان المُ«ه فرمودند: م (ع) کٌعلیه ھمان مشھور را فھمیده است، چون بعد از کالم امامجمع عَجْمَ
».ینم مشھورَعنکُالخبرانِن کان إف«گوید: اوی میر» هعلیه ممّا الرَیبَ فی

در ت. مقصود از شھرت و مشھور در این دو روایت یا شھرت روایی و یا شھرت عملی اس
که مراد شھرت روایی باشد، این بدان معناست که از دو روایت متعارض آنکـه راویـان   یصورت

داده دیگری که راویـان کمتـری دارد تـرجیح   بر آنبیشتری دارد و به اصطالح مستفیض است، 
و نگـارش منطقی و پذیرفتنی است. مراد از شھرت روایی در اینجا کثرت نقل شود و این کامالً

که بیان شد ضـعف سـندی خـود روایـت را     گونهھمانروایت نیست، زیرا این قسم از شھرت 
و نگـارش حتی گاھی اوقات در روایات جعلی و ساختگی نیـز کثـرت نقـل    وکندینمجبران 
حیو تـرج توانـد باعـث برتـری    تعـارض نیـز نمـی   در بابپس به طریق اولی . شده استدیده 

دو روایت چنانکـه برخـی اسـتظھار دارنـد،     نیدر ااز شھرت اگر مقصودروایت مشھور شود. 
چـرا کـه  ، بحث خـارج اسـت  از محلصورت نیدر ا) ٥٤١، /بروجردید. (شھرت عملی باش

شھرت عملی بـه جـز آنچـه در    وباشدیمشھرت روایی به معنای کثرت نقل رامونیما پبحث 
ثرت فتوا به مضمون یک روایـت  د. کباره شھرت متقدمان گذشت، ربطی به شھرت روایی ندار

یک و نگارشما کثرت نقل د. اشومیتیسند روانظر اکثر اصولیین موجب جبران ضعف بنا بر
آن روایت نیست.بر صحتاعتمادی و قابلروایت به ھیچ وجه دلیل محکم 

نتیجه گیري 
معنـای کثـرت   را بـه انـد، برخـی آن   اصولیین شھرت روایی را به دو صورت تعریف کـرده 

انـد، کـه   گروھی دیگر به معنای کثرت نقل روایت در کتابھا و جوامع حـدیثی گرفتـه  ، وراویان
به شـمار این تعریف به تأیید محدثین نیز رسیده است. کثرت راویان از نقاط قوت یک حدیث 

آن را بـه حـد   و گـاه رساند، و موجب قطع و یقین اسـت،  حد تواتر میرا بهود که گاه آن رمی
رساند که ھمچنان ارزش دارد و موجب وثوق و اطمینان به صحت صدور روایـت  استفاضه می

ھای مختلف دلیل بر اعتبار روایـت نیسـت، مگـر    اما کثرت نقل یک روایت در کتاب؛ شودمی
آن را منشـأ فتـوای ایشـان نیـز     تـوان یمـ متقدمان انجام گرفته باشد کـه  باینکه این نقل در کت

دانست، در غیر این صورت فقط شھرتی که در مقام فتوا در خور توجه فقھا واقع شـده باشـد،   
شود نه شھرت روایـی،  عملی موجب رجحان روایت میشھرتگریدیابد. به عبارت اعتبار می
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بلکه شاذ و نادر باشد ھمین اقبال و ؛ ھم برخوردار نباشدشھرت رواییاگر روایت ازجهیدر نت

شود.ارزشمندی روایت میاعتبار وتوجه فقھا به آن و ھمین شھرت عملی سبب 
موازین و معیارھای ارائه شده توسط محدثینِ احادیث، سِرِه از ناسره بر اساسبنابراین باید 

ای کثـرت نقـل و نگـارش بـه عنـوان یـک       توان شھرت روایی را به معنباز شناخته شود و نمی
که در روایات گونهھمانسنجش روایات مد نظر قرارداد چون شھرت روایی دراریمعمالک و 

توانـد مـالک   رو نمـی نیاز اشود. ضعیف نیز ایجاد میاتیدر رواآید گاھی اوقات صحیح می
ارزشیابی قرار گیرد. 
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