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Abstract  

One of the effective elements in correctly recognizing the meaning of the narration is carefully 

studying how the narrator understands it. The narrator's understanding has different types and the 

jurist can extract it in various ways. Also, since playing a great role in jurisprudential inferences, it 

has long attracted the attention of Shiite jurists and traditionists. However, fundamentalists have 

not discussed theoretical issues such as its authority at all. Using a descriptive-analytical method, 

and based on Iftāyī (religious decree) hadiths, this article tries to analyze the narrator's 

understanding and express the principles of its authority and criticize and prove in some cases that 

the narrator's understanding is not considered his personal Ijtihad (independent reasoning). 

Moreover, it examines the conditions regarding the authority of the narrator's understanding as well 

as its falling outside the scope of the personal Ijtihads. The narrator's customary understanding or 

perception is part of sensory news and in accordance with rational principles in conversations and 

has sufficient credibility. Determining the mushārun ʾIlayh (referent) of the Imam's words, 

interpreting the infallible act, determining the pronoun reference in the Muḍmar hadiths, 

mentioning examples for the hadith and the perceptions extracted from the narrator's question, are 

examples of customary understanding. The narrator's personal Ijtihad and conjectural news are not 

reliable, and if there is any doubt as to whether the narrator's perception is sensory or conjectural, 

the principle is that the narrator's report is sensory. 
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 مقدمه
شود که فقيهی به فهم راوی در حدیثی استناد کرده ولی فقيه دیگر بر وی خرده گرفته و فهتم گاه دیده می

اند و کسانی هتم اند دليلی بر آن اقامه نکردهستهاعتبار دانسته استف آنان که فهم راوی را معتبر دانراوی را بی
در  ،نمونهبرای  فاندکدام چي ی غير از دیگری گفتهاند یا دليلی اقامه نکرده یا هر که برداشت راوی را رد کرده

حدیثی آمده است: روزی حضرت علی)ع( به اردوگاه نظامی ُنخيله در ن دیکی کوفه رفت و در آنجا نماز را 
 (ف 68/51 بحار االنوار،ند و همان روز به کوفه برگشت )مجلسی، شکسته خوا

اند که اشاره راوی به رفوع حضرت در همان روز دال بر این است که برگشت در همان روز برخی نوشته
فواهر این نتوع فهتم را (، ولی صاحب856ا بحر العلوم، 6/51شدن نماز دخالت دارد )حکيم، در شکسته

(ف برخی ني  بدون ذکر دلي ، قائت  بته 58/118شخصی راوی دانسته و آن را رد کرده است )من لۀ استنباط به
داند و (ف بروفردی، ناق  حدیث را از مورخان می21، المسافر صالة سند،اند )اعتبارنداشتن فهم راوی شده

بودن راوی را به مرس اعتبار فهم (ف برخی هم عدم5/588، تبیاندان اعتباری ندارد )قائ  است که فهم تاریخ
های متفاوت دربارٔه (ف این دیدگاه58/118فواهر، اند )صاحبنبودن راوی آن مستند کردهحدیث و مشخص

 فهم راوی در حدیث واحد، سبب تحير مخاطبان شده و سؤاالتی را در اذهان آنان ایجاد کرده استف 
دهی به انواع مختلف فهم راوی و نظم آوریهای متفاوت راویان حدیثا فمیمطالعه پيرامون برداشت

شود تا شبهات پيرامون این حوزه کمتر شود و فقيه با شتناخت و رسيدگی به بحث اعتبارسنجی آن سبب می
 تری بتواند فتوای خودش را به فهم راوی مستند کندف تر و دید وسيیعميق

شترکه در نظر گرفتته شتده عنوان مباحث حجت برای اعتبارسنجی عناصر مبحثی تحت ،در علم اصول
تیثير خودش قرار داده، هيچ است، ولی در خصوص فهم راوی با اینکه حجم عظيمی از استنباطات را تحت

 بحثی مطرح نشده استف 
واکاوی »دهد که در زمينۀ قرائن فهم حدیث هرچند مقاالتی مانندا مقالۀ شناسی بحث نشان میپيشينه

های کارکرد»شاهرودی و نوشتۀ آقای سافدی و مرتضوی « فهم حدیث های دخالت ذهنيت راویان درگونه
از آقای رفعت و شریعتی وفتود دارد، امتا ایتن مقتاالت نتا ر بته « قرینۀ سؤال راوی در فهم احادیث فقهی

رو، در خصتوص حجيتت فهتم راوی و شترایط آن و تتیثير مثبتتی کته شناسی فهم راویت استا ازاینروش
 تنباطات فقهی دارد تاکنون تحقيقی صورت نگرفته استف برداشت راویان در اس

های علما دربارٔه اعتبار فهم شناسی، نخست دیدگاهدر این نوشتار بعد از ذکر مباحث مقدماتی و مفهوم
شده از ستؤال های استخراجهای مختلف فهم راوی و برداشتاعتبار فهم راوی و گونه راوی بيان، سپس ادلۀ

طور مستق  و فداگانه بررسی و اعتبارسنجی هر نوع به های راوی اشارهتصریحات و تردیدها، راوی، تفسير
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بودن فهتم راوی شده استف در پایان ني  تحليلی در خصوص اص  اوليه به هنگام شک در حسی یا حدستی
 کندف ارائه می

 شناسی. مفهوم1

برداشت کترده استت، اعتم از اینکته  مقصود از فهم راوی، مطالبی است که راوی آن را از کالم معصوم
برداشت وی حسی یا حدسی و مبتنی بر افتهاد بوده باشدف مقصود از راوی ني  اعم از راوی نخستين استت 

واسطه و راوی باواسطه تتا زمتان کند و لذا شام  راوی بیطور شفاهی از معصوم دریافت میکه روایت را به
 شودف تدوین فوامی روایی می

 علما درباره اعتبار فهم راوی. نظریات 2

پژوهان رافی به فهتم راوی قائت  بته توان به این نتيجه رسيد که حدیثفقهی میبا مطالعۀ کتب حدیثی
 تفصي  هستند و  اهر عبارات بيانگر سه تفصي  گوناگون در مسئلۀ حجيت فهم راویان استف 

دنتد اگتر فهتم راوی گروهتی معتقتفصیل بین فهم مخالف ظاهر حديث و فهم غیرمخاالف:  فأ
خالف  اهر حدیث باشد، ارزشی ندارد، ولی اگر فهم راوی خالف  اهر حدیث نبود، حجت خواهد بودف 
طبق این نظریه، فهم راوی زمانی خالف  اهر است که اواًل، حدیث  هور داشته باشتد و ثانيتًا، فهتم راوی 

فهم راوی خالف  اهر حدیث نيست خالف آن  هور باشدف پس هرگاه یکی از این دو شرط وفود نداشت، 
و لذا حجيت خواهد داشتف بنابراین، اگر راوی حدیثی که  هور در وفوب دارد را حم  بر استحباب کنتد، 
فهمش اعتبار نخواهد داشت، چون فهم وی خالف  اهر حدیث استف اما اگر راوی، حدیث مجملی را که 

ر یکی از وفوب یا استحباب کند، فهم وی معتبتر نه  هور در وفوب دارد و نه  هور در استحباب، حم  ب
خواهد بودا چراکه حدیث مجم   هوری ندارد تا اینکه فهم راوی بخواهد مخالف آن  هتور باشتدف قمتی 

 (ف  861این نظریه را به اکثر اصوليان نسبت داده است )
ط در فتایی فهم راوی را فق ،برخی دیگرب. تفصیل بین فهم موافق ظاهر حديث و فهم غیرموافق: 

دانند که موافق  اهر حدیث باشد واال اگر فهم راوی موافق  اهر حدیث نبود ولو مخالف آن هتم معتبر می
نباشد، اعتباری نخواهد داشتف بر این اساس، اگتر راوی حتدیث مجملتی را تفستير کنتد، فهمتش اعتبتار 

هوری ندارد تا اینکته فهتم نخواهد داشتا چون فهم راوی موافق  اهر حدیث نيست، بلکه حدیث اصاًل  
شتود )قمتی، راوی بخواهد موافق آن باشدف این نظریه از  اهر اشکاالت قمی بتر تفصتي  اول استتفاده می

 (ف 1/182، الطهارة کتاب(ف بعضی از عبارات شيخ انصاری ني   هور در همين نظریه دارد )861
ه دربارٔه فهم راوی مطترح شتده از  اهر عباراتی ک :ج. تفصیل بین فهم عرفی و اجتهادات شخصی
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شود که بين فهم عرفی راوی و استنباطات شخصی وی بایتد فترق گذاشتتف است گاهی چنين برداشت می
فهم راوی ممکن است بر اساس اصول و قواعد اه  محاوره باشد که در این فرض عرفی خواهتد بتودف ایتن 

ی در محاورات عرفی پيتروی نکترده استت، احتمال ني  وفود دارد که راوی در تفسير حدیث از اصول فار
بلکه بر اساس افتهادات شخصی و استنباطات حدسی، حدیث را معنا کرده است که فهتم راوی در چنتين 

ینابیع ق وینی، مواردی مصداق فتوا خواهد بود و بدیهی است که فتوای فقيهی برای فقيه دیگر ارزشی ندارد )
 (ف 58/118فواهر، ا صاحب5/212، االحکام

تتوان تفصتي  ستوم را هایی که برای حجيت فهم راوی ذکر شده استت نيت  میاز  اهر برخی استدالل
رود و راوی در آن مخاطتب اند که احادیث شرعی ف ء خطابات شفاهی به شتمار متیفهميدف برخی نوشته

رستد ایتن (ف بته نظتر متی7/817، تعلیقه است و فهم مخاطب در خطابات شفاهی اعتبار دارد )ق وینتی، 
استدالل نا ر به فهم عرفی و حسی راوی استا چراکه نوعًا فهم مخاطب از خطابات شفاهی، عرفتی و بته 

بهبهانی معتقد است که فهم راوی در مقایسه با فهم ستایرین  دور از افتهاد و استنباط شخصی استف وحيد
راوی تنها در فرضتی کته بته دور از  تردید، فهم(ف بی85، الفقهیة الرسائلاز ارزش بيشتری برخوردار است )

 تواند ارزش بيشتری نسبت به فهم سایرین داشته باشدف افتهادات شخصی باشد می
طور مطلتق داردا ماننتد ممکن است گفته شود که عبارات اصوليان یا  هور در حجيتت فهتم راوی بته

طور مطلتقا ماننتد ی بتهاعتبار فهتم راو( یتا  هتور در عتدم6/521)حسينی عتاملی، « فهم الراوی حجة»
 (، بنابراین کسی قائ  به تفصي  نيست؟ 1/22)ميرزای شيرازی، « الحجية فی فهمه»

در پاسخ به این اشکال باید گفت که مقصود فقيهان از اعتبار یا نفی اعتبار در عبارات مذکور، خصوص 
ارد فهم راویا مثاًل وقتی حجيت رافی به همۀ موای فرعی است نه تعميم حجيت و عدمفهم راوی در مسئله

(، 5/856العلتوم، )بحتر « أن التعوی  فيه علی فهم الراوی»گویند: کنند و میفقيهان به فهم راوی استناد می
رو، مقصود این است که در خصوص این حدیث فهم راوی اعتبار دارد و باید بر فهم راوی اعتماد کردا ازاین

ة»نویسد: اویان میهای ربحرانی دربارٔه برخی از برداشت ُحجَّ ، الطههارةکتهاب  سند،« )َو َفهُم الراوی َليَس بو
حال در برخی موارد فهم راوی را معتبر دانسته و به آن استناد کرده استف )همان، ( و درعين2/127ا 5/112
 (ف 1/801

طور راوی بته اعتبار فهم( ني   هور در عدم2/188ا محقق داماد، 5/587، الشیعة مستندعبارات نراقی )
رسد که مقصود آنان ني  خصوص مواردی استت کته راوی بتر استاس افتهتادات اما به نظر می ،مطلق دارد

 شخصی از حدیث برداشتی داشته استف 
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 . ادلۀ درخورِ اتکا در اصل اعتبار فهم راوی 3

که گویا حجيت فهم یطوراند، بهفقيهان و اصوليان در موارد متعددی به فهم راوی استناد و اعتماد کرده
بخشی به فهتم راوی متؤثر تواند در اعتبارستف فهات زیر میعنه و مفروض بوده اراوی در نظر آنان مفروٌغ 

 باشدف 
گاهی بیشتر راوی مخاطب1. 3  . آ

طور علم بته قترائن حاليته و مقاليته از علم به معانی لغات و تميي  معانی حقيقی از غيرحقيقی و همين
خصوص رسيدن به مقصود متکلم استف از طرف دیگر، تردیدی نيست که راوی حدیث به عناصر اصلی در

طور شتفاهی از معصتوم دریافتت کترده، راوی نخستين که در مجلس معصوم حضور داشته و حدیث را بته
رافی به لغات و محاورات عصر معصوم از آگاهی بيشتری برخوردار بوده است، بلکته در خصتوص قترائن 

معنای لغتات در عصتر بتردن بتهرو، اصوليان بترای پیليه ني  اشراف بيشتری داشته استا ازاینحاليه و مقا
ا 5/102( و استصحاب قهقرایی )فانی اصفهانی، 5/27هایی مانند حقيقت شرعيه )مظفر، معصومان بحث

عرفتی و  اندا درنتيجه، فهتم راویتان حتدیث متادامی کته( و امثال آن را به بحث و نظر گذاشته50خمينی، 
 تر و به مقصود معصوم ن دیکتر خواهد بودف دایرمدار  هور لفظی کالم باشد، نسبت به فهم سایرین دقيق

نویسد: اگر این تفستير از ستوی شيخ طوسی ذی  حدیثی که متضمن تفسيری از سوی راوی است، می
گاه ده و آنچه از پيامبر گرامی تر است به آنچه نق  کرراوی باشد، وافب است به آن تمسک شودا چراکه او آ

این ستخن شتيخ طوستی تییيتد شتده استت  ،المقاصدجامع (ف در 8/222، الخالفشنيده است )طوسی، 
بودن راوی اشاره کترده و فهتم رو، برخی در تعارض فهم راوی و فهم سایرین، به مخاطب(ا ازاین51/862)

(ف عالمه حلی دربتار  8/828، تعلیقة)ق وینی،  اندبودن بر فهم سایرین ترفيح دادهدلي  مخاطبراوی را به
هذا التفسير إن کتان متن النبتی)ص(، فتذاإ و إن کتان متن »نویسد: تفسير موفود در یکی از احادیث می

راوی در خصتوص فهتم و تفستير  ،(ف ازنظتر او50/228، تذکرة الفقهاء« )الراوی، فهو اعرف بتفسير ما رواه
الله سبحانی در نقد سخن محقق ایروانی کته حتدیثی را تر استف آیتگاهآنچه از پيامبر روایت کرده است،آ

برخالف فهم راوی آن حم  کرده بود، نوشته است: آنچه محقق ایروانی گفته خالف برداشت راوی حتدیث 
(ف سيدمجاهد 5/828ا اصفهانی، 582، المواهباست و فهم ایشان در خصوص فهم راوی اولویتی ندارد )

( از دیگر کسانی 5/85، الرسائلا همو، 5/512، الفوائد(، وحيد بهبهانی )558، یح االصولمفات)طباطبایی، 
 اندف هستند که به ارزش فهم راوی اشاره کرده

برخی بر این باورند که دخالت فهم و ذهنيت راوی ممکن است ستبب کژفهمتی خواننتده شتود و لتذا 
هایی مانند تشکي  ختانواد  حتدیث یتا ح مشک ، راه های راویان را معتبر ندانسته و برای ح  اینبرداشت



57 / انیفهم راو یاعتبارسنج؛ دلبری، زنده دل                                                                                                   

 

(ف امتا ستؤالی 582تا558اند )سافدی، رفوع به قدر متيقن در خصوص احادیث نق  به معنا را مطرح کرده
که وفود دارد این است که آیا احتماالت مطرح دربارٔه فهم ما از احادیث کمتر است نستبت بته احتمتاالت 

طور شتفاهی از معصتوم زبتانی کته حتدیث را بتهخصوص راویتان عربث، بهمطرح دربارٔه فهم راوی حدی
اند؟ اگر ذهنيت راوی حدیث در عصر معصوم که عارف به لغت عرب است و اشراف به قرائن حاليته شنيده

و مقاليه دارد، یک درصد سبب کژفهمی شود، ذهنيت راویتانی کته هت اران ستال از عصتر معصتوم فاصتله 
افی رافی به قرائن حاليه و بسياری از قرائن مقاليه ندارند، باید دو درصد سبب کژفهمتی اند و هيچ اشرگرفته

گذار است و اکتفتا بته شودف عالوه بر اینکه تشکي  خانواد  حدیث تنها در محدودی از احادیث شرعی تیثير
حت  معناست، راهقدر متيقن در احادیث نق  به معنا ني  طبق دیدگاهی که معتقد است اکثر احادیث نق  به 

های حدستی و رسد، مگر اینکه مقصود نویسنده از دخالت ذهنيت راویان، تنها برداشتمناسبی به نظر نمی
 اعتبار شدف توان قائ  به عدمدلي  کثرت خطا در آن میافتهادی راویان باشد که در این فرض به

 . سیرۀ عملی علمای فقه و اصول2. 3
ها و توضتيحات راویتان حتدیث را ها، تفستيراین بوده است کته برداشتتسير  عملی علما از قدیم بر 

اند ما را اندف تتبی در کتب فقهی و بررسی مواردی که فقيهان به فهم راوی استناد کردهکردهدقت مطالعه میبه
 فبتر اعتمتاد بته فهتم راوی بتوده استترساند که سير  اصحاب حداق  در برختی از متوارد به این نتيجه می

و  8/82و  2/108، روضهةا مجلستی، 50/228، تهذکرة الفقههاءا عالمه حلی، 8/222، الخالفوسی، ط
ا همتو، 128، الفائهدة مجمهعا بهبهتانی، 7/817، تعلیقه ق وینی،  ا5/15ا شهيد اول، 51/502و  6/818

بایی، ا طباط6/112ا حسينی عاملی، 5/856ا بحر العلوم، 5/85، الرسائلا همو، 1/116، حاشیة المدارک
ا حکتيم، 1/101ا مظفتر، 8/77، فرائهدا انصتاری، 80/226فواهر، ا صاحب51/61و  2/82و  2/256
ا 18/826، الصهاق فقه  ا روحتانی، 1/522، الحه کتهاب ا گلپایگتانی، 7/22، بحهو ا صدر، 7/582

، ء النهاررضهیاا سبحانی، 5/276، التقی ا المعلم، 5/517، الهالل ثبوتا اراکی، 1/260، ایضاحتنکابنی، 
 اندف ، ازفمله کسانی هستند که به فهم راوی استناد کرده221

انتدا ماننتد عالوه بر سير  عملی، فقيهان و اصوليان در موارد فراوانی به اعتبار فهتم راوی تصتریح کرده
 (، طباطبتایی207(، کلباستی )5/856العلتوم )(، بحر 11/525(، بحرانی )6/521، الکرامةمفتاح عاملی )

اند ني  (ف کسانی که فهم راوی را مخدوش دانسته5/550، الفا 5/85، الرق(، کورانی )558، مفاتیح االصول)
به اینکه خودشان در موارد دیگری بته فهتم راوی اعتمتاد و استتناد  اهر عباراتشان مطلق استا ولی باتوفه

های حدسی و افتهادی داشتشود که مقصود آنان از نفی حجيت فهم راوی، خصوص براند معلوم میکرده
تة»نویستد: میالطههارة  که محقق سند در کتتابراوی است، چنان ُحجَّ اوی َلتيَس بو ا 5/112« )َو َفهتُم الترو
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 ( یتا1/801(ا ولی خود وی در همين کتاب به فهم راوی دربارٔه حدیثی استناد کرده است )همتان، 2/127
( بته فهتم راوی 182) عوائهد االیهامداند، ولتی در تبر می( فهم راوی را نامع5/587) الشیعة مستندنراقی در 

 کندف استناد می
 . سیرۀ عقال 3. 3

انتد، لتذا شکی نيست که ائمۀ اطهار احادیث را بر اساس محاورات عرفی عصر خودشان صادر فرموده
تمالی منظور آشنایی با محاورات زمان صدور، احتمال خطایشان در برداشت از حدیث، احراویان حدیث به

ها و توضتيحات راوی ستبب اعتنا در ن د عقالی عالم استتف از طترف دیگتر، برداشتتمرفوح و غيرقاب  
شود تا برای حدیث  هوری مطابق با آنچه راوی فهميده ایجاد شود، لذا احتمال خطای راوی احتمتالی می

 (ف 1/518است )مظفر،  خالف  اهر خواهد بود و سير  عقالی عالم بر الغای هرگونه احتمال خالف  اهر
ْنهُ »ممکن است گفته شود که مضمون حدیث:  َلی َمْن ُهَو َأْفَقُه مو ْقٍه إو ( دال 5/802)کلينی، « ُرَب َحامو و فو

طور شفاهی، معنایش فهتم بهتتر او بر این است که هميشه حضور راوی در محضر معصوم و اخذ روایت به
اليه در این حدیث، نا ر به نفتی اعتبتار بودنو منقولثبات افقهرسد انسبت به سایرین نيست، ولی به نظر می

دلي  کثترت فروعتات، فهم عرفی راویان نيستا بلکه احتمال دارد مقصود این باشد کته فقهتا در آینتده بته
مقصود استت  بودن به اعتبار کميتدیگر، افقهعبارتمطالب بيشتری را از روایات استخراج خواهند کردف به

بار کيفيت، واال شکی نيست که راوی حدیث رافی به قرائن حاليه و مقاليته اشتراف بيشتتری دارد و نه به اعت
تر از کسانی است که آشنا به محاورات زمان صدور نبوده و حدیث را با چندین واسطه دریافت فهم وی دقيق

کنتد، نقت  حتدیث مینویسد: راوی کته از پيتامبر اندف شيخ طوسی در توصيف راویان عصر پيامبر میکرده
، الخهالفشاهد ن ول وحی است و رافی به بيانات پيامبر و تیویالت و اغراض وی آگتاهی دارد )طوستی، 

 (ف 8/222
 . ادلۀ اعتبار نقل به معنا4. 3

ای وفود دارد که دال بر این است که برای حجيت احادیث، عين الفاظ معصوم موضوعيت ندارد و ادله
به معنا کرد باز هم اعتبار خواهد داشتف بدیهی است که راوی بترای نقت  بته معنتا اگر راوی، حدیث را نق  

نخست باید غرض معصوم را فهميده باشد تا بتواند آن را با لفظ دیگری به سایرین القتا کنتدا درنتيجته اگتر 
اوی هتم اعتباری نداشته باشد، طبيعتًا نقت  بته معنتا توستط ر در برداشت عرفی و اوليه از حدیث فهم راوی

 اعتباری نخواهد داشتا چراکه اعتبار نق  به معنا متفرع بر اعتبار فهم راوی استف 
پرستدف حضترت در حدیثی راوی از امام صادق دربارٔه کم و زیادشدن الفتاظ معصتوم توستط راوی می

 (ف ميترزای قمتی در خصتوص5/15فرماید: اگر مقصود و غرض ما رسانده شود، ایرادی ندارد )کلينتی، می
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(ف 872« )الخالف بين اصحابنا  اهرًا فی فواز نقت  الحتدیث بتالمعنی»حجيت نق  به معنا آورده است: 
ازنظر او سير  شارع در محاوراتی که با راویان داشته است، مطابق روش عرف و عادت بوده و روش متعارف 

مخاطتب را معيتار قترار  بين عقال در محاورات این است که به لفظ توفهی ندارند و تنها رساندن غرض به
 (ف  865دهند )می

ممکن است اشکال شود که درإ و فهم راویان متفاوت است و هر راوی ممکتن استت چيت ی غيتر از 
تواند مالإ و معيار در نق  احکام شرعی باشدا بلکه راوی باید عتين راوی دیگر بفهمد، لذا فهم راوی نمی

 الفاظ معصوم را بيان کندف 
اند که سبب تفاوت گفتن با مخاطبان خود معيار واحدی نداشتهائمۀ اطهار در سخن رسد کهبه نظر می

فهم راویان شود، بلکه زمان صدور حدیث و بيان حکم شرعی، مقدار درإ و فهم مخاطتب خودشتان را در 
ا رو وحيد بهبهانی معتقد است که اراد  شارع فهم مخاطب است و لتذ(ا ازاین865اند )قمی، گرفتهنظر می

گویدف ازنظر او قبيح است شارع متا را طتوری خطتاب کنتد کته شارع هميشه با ادبيات مخاطب سخن می
(ف احادیثی ني  وفتود دارد کته داللتت دارد بتر اینکته اوليتای الهتی 5/512، الفوائدمقصود وی را نفهميم )

 (ف 5/12اند )کلينی، گفتهانداز  درإ و فهم مخاطب سخن میبه
 خبر واحد. ادلۀ حجیت 5. 3

اصوليان معتقدند ادلۀ حجيت خبر واحد داللت دارد بر حجيت خبر واحد مشروط بتر اینکته خبتر بتر 
ا طباطبایی 5/560، فرائداساس رأی و افتهاد شخصی نباشد، بلکه حسی یا قریب به حس باشد )انصاری، 

های آنان از حدیث در عصر (ف از طرف دیگر، فهم راویان و برداشت1/512آبادی، ا نجم2/20، آراؤناقمی، 
کته طوریمعصومان و بلکه اوای  عصر غيبت، عرفی و محدود به برداشت اوليه از احادیث بتوده استت، به

بروفردی دربارٔه برخی از کتب فقهی متقدمان معتقد است که اگر کسی به کتب متقدمان مرافعه کند گمان 
انتد، (ف وقتی فقيهان آن عصر اه  افتهاد و استنباط نبوده52، الزاهر البدراند )کند آنان اه  افتهاد نبودهمی

انتد، کردهاند و آنچه را نق  یا از ستخن معصتوم برداشتت میطریق اولٰی راویان ني  اه  افتهاد نبودهپس به
تتوان بتر بودن فهتم راوی احتراز نشتود میکه حدستیحسی یا قریب به حس بوده استا درنتيجه تا زمانی 

مجلسی فهم راوی ثقه را مانند خبر او حجتت  ،روجيت خبر واحد قائ  به اعتبار آن شدف ازایناساس ادلۀ ح
 (ف 8/82، روضةدانسته و آن را به علمای شيعه نسبت داده است )مجلسی، 

حتال، رسد مالحظۀ مجموع این ادله برای اثبات اص  اعتبار فهم راوی کفایتت کنتدف درعينبه نظر می
رو وفه مستند نيستا ازاینهيچدسی است و ریشه در افتهادات شخصی دارد که بهگاهی برداشت راوی ح

 الزم است تا مسئلۀ اعتبارسنجی فهم راوی در ضمن سه بحث مستق  نقد و بررسی شودف 
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 شده از سؤال راوی های استخراج. اعتبارسنجی برداشت4

در حدیثی  ،نمونهبرای  فاندتخراج کردهاسدر موارد بسياری، فقيهان برداشت راوی را از طریق سؤال وی 
شتودف حضترت از امام صادق)ع( در خصتوص متردی کته مترده و نمتاز و روز  قضاشتده دارد، ستؤال می

ی َعْنُه َأْوَلی ا»فرماید: می هو َیْقضو يَراثو مو اسو بو هتای هتا و روزهبه ارث اولویتت دارد، بایتد نماز رافیا هرکس «لنَّ
(ف 8/512پرسد: اگر س اوارتر به ارث، یک زن باشد چه باید کرد؟ )کلينی، راوی میميت را قضا کندف دوباره 

بتردن استتا ، اولویت در اصت  ارث«أولی الناس بميراثه»سؤال دوم راوی دال بر این است که مراد امام از 
ث متعلتق بته کند که اگر اولویتت ارچراکه راوی از سخن امام همۀ افراد طبقۀ اول را فهميده و لذا سؤال می

کته طوریفهميتد بهیک زن باشد چه باید کرد؟ اگر راوی از فواب معصوم اولویت در ستنخ و مقتدار را می
بود، دیگر وفهی نداشت که اولویت یک زن را فرض کنتد و از آن ستؤال کنتد فقط منطبق بر اوالد ذکور می

 (ف 7/582)حکيم، 
منشی اختالف دو قاضی شده، از امام صتادق)ع(  در حدیث دیگری راوی دربارٔه دو روایت متعارض که

هو َأْعتَدُلُهَما َو َأْفَقُهُهَمتا َو َأْصتَدُقُهَما»فرماید: کندف حضرت میسؤال می (ا 5/87کلينتی، «)اْلُحْکُم َما َحَکَم بو
حکم کسی مقدم است که اعدل، افقه، اصدق و اورع باشدف راوی در ادامه از فرض فقدان این صفات سؤال 

یک از این دو قاضی بر دیگری برتری نداشت چه باید کرد؟ حضترت در ادامته پرسد: اگر هيچند و میکمی
 مرفحاتی را بيان کرده استف 

گانه )اعدل و افقه وففف( مرفح مستقلی است؟ یتا بين اصوليان ن اع هست که آیا هریک از صفات چهار
ر این باور استت کته از  تاهر ستؤال راوی، اینکه این صفات به شرط افتماع مرفح است؟ شيخ انصاری ب

نداشتن سؤال کترده استتف اگتر م یتشود و لذا راوی از فرض استقالل هریک از این مرفحات فهميده می
کترد کته فهميد، باید از فرضی ستؤال میراوی از کالم معصوم مرفحيت این صفات را به شرط افتماع می

 (ف 8/77، فرائدندارد )انصاری،  برخی از این صفات وفود دارد و برخی وفود
ک»رافی به عبارت  که در ادامٔه همين حدیث ذکر شده است ني  بتين علمتا « الُمجَمُی َعَليه َبيَن أصحابو

دلي  فهتم راوی کته از اند، نه افمتاعا بتهاختالف استف برخی از ب رگان، حدیث را نا ر به شهرت دانسته
امکان دارد دو خبر متعتارض مشتهور داشتته باشتيم ولتی دو  شدنی استا چراکهسؤال بعدی وی استخراج

 (ف 1/101فتوای مشهور ممکن نيست، بلکه هميشه در مقاب  فتوای مشهور، فتوای شاذ قرار دارد )مظفر، 
برداشت راوی در فرضی که از سؤال وی استخراج شود از باب تقریر معتبتر خواهتد بتود و در ایتن امتر 

 (ف 207یا استنباط شخصی و حدسی نيست )کلباسی،  تفاوتی بين فهم عرفی و حسی
(، ستتب واری 128، الفائههدةمجمههع ا 50/221، مصههابیحبهبهتتانی ) (، وحيتتد182، عوائههدنراقتتی )
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(، 1/580، الصالة کتاب(، اراکی )1/126(، تبری ی )7/22، بحو (، صدر )7/582(، حکيم )20/170)
ازفمله کسانی هستند که به فهم مستفاد از  ،(128/ 58(، اشتهاردی )5/186(، گلپایگانی )1/215خویی )

 اندف سؤال راوی استناد کرده
حال معصوم برداشت وی را تصحيح نکند اشکال: شاید راوی در فهم خودش خطا کرده باشد و درعين

 و به بيان حکم شرعی واقعه اکتفا کندف 
کالم معصتوم داشتته استت، ائمتۀ فواب: شواهد زیادی وفود دارد که هرگاه راوی برداشت خطایی از 

 اند: آمدهمیاطهار متذکر آن شده و درصدد رفی توهم بر
دار استتف راوی ستؤال دار در حکتم افطتار روزهأف در حدیثی از امام صادق)ع( آمده استت: دروغ روزه

فرمایتد: مقصتود متن آن گونه است که دروغ از وی صتادر نشتود؟ حضترت میکند: کدام صحابی اینمی
سمت آن رفته است، بلکه منظور از کذب، کذب بر خدا و رستول ختدا و ائمتۀ  ی نيست که ذهن تو به چي

(ف در این حدیث، ابابصير ازفملٔه اول حضرت چنين برداشت کرده بود که هر 1/280اطهار است )کلينی، 
 کند و چون حضرت متوفه خطای او شد آن را تصحيح فرمودف دروغی روزه را باط  می

ای بسازد یا سگی را ن د خود نگه دارد، از اسالم خارج شتده ر حدیثی آمده است: هرکس مجسمهبف د
دهد: مقصود پرسد: در این صورت بسياری از مردم هالإ خواهند شد؟ حضرت پاسخ میاستف راوی می

کستی استت کته دینتی غيتر از دیتن ختدا « متن مثت  مثتاالً »من آن نيست که گمان کردی، بلکته متراد از 
دهد و کسی است که دشمن ما اه  بيت را آب و غذا می« من اقتنی کلباً »گ اری کرده است و مراد از دعتب

 (ف 17/121، بحارکند )مجلسی، از وی محافظت می
، معهان بابویته، شتود )ابنمنظور اختصار به ذکتر آدرس آن اکتفتا میموارد دیگری ني  وفود دارد که به

(ف از مجمتوع 7/25، بحهو ا صدر، 1/78ا حر عاملی، 2/281، استبصارا طوسی، 2/281ا کلينی، 517
 اندف تفاوت نبودههای غلط راویان بیشود که ائمۀ اطهار در خصوص برداشتاین احادیث استفاده می

 ها و توضیحات راوی . اعتبارسنجی تفسیر5

و ستياق آن بتا ستياق در مواردی فمالت تفسيری موفود در متن حدیث با کلمۀ یعنی آغاز شده است 
سایر فمالت حدیث سازگاری ندارد و این تغيير سياق به فهم راوی اشتاره داردف مقصتود از ستياق، رویته و 

(ف گفته شده است کته متتکلم بایتد در 276و  5/502، قروساسلوبی است که در کالم وفود دارد )صدر، 
 (ف582گفتن از اسلوب واحدی پيروی کند )بدری، سخن

تواند نشانۀ تعدد متکلم و عالمت فهتم س، تغيير سبک و سياق فمالت در حدیث واحد میبر این اسا
گونه فمالت تفسيری را از فانب راوی دانسته استا چراکه معصوم، متکلم قمی این راوی باشدف طباطبایی
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منهها   مبهان سير کلمات توسط ایشان باید با کلمۀ اعنی صورت گيرد، نته بتا وا   یعنتی )وحده است و تف
پتردازد، (ف از طرف دیگر، راوی نوعًا در محضر معصوم به شرح و توضتيح حتدیث نمی6/107، الصالحین

حدیث کته بته نظترش متبهم هنگام نق  حدیث برای دیگران ممکن است درصدد توضيح بخشی از بلکه به
م استتناد کترد، بلکته بترای توان به تقریر معصتوبرای اعتبار این نوع از فهم راوی نمی ،روازاین فاست، برآید

اثبات حجيت آن باید سراغ دلي  دیگری رفتف توضيحات و تصریحات راوی ممکن است مبتنی بر حس یا 
 گيریمف اعتبارسنجی توضيحات راوی را در ضمن دو بحث پی می ،روحدس باشدا ازاین

 های حسی و عرفی. بحث اول: برداشت1. 5
خبر حسی و فهم عرفی استف مصادیق این نوع از فهتم راوی  توضيحات راوی در غالب موارد، مصداق

 شود: طور فداگانه بررسی میمتعدد است که به
در برخی موارد، معصوم در پاسخ به سؤال راوی به فایی اشاره کرده است  :أ. تعیین مشارالیه معصوم

کته « الکعبتين»باقر)ع( دربارٔه کلمتۀ  بکير از امامکندا مانند أف زراره و ابنو راوی مشاراليه امام را تعيين می
؟»کنند: بيانگر غایت مسح در پا است، سؤال می فتای « َقاَل َهاُهَنتا»حضرت با عبارت « َفُقْلَنا َأْیَن اْلَکْعَبانو

اقو »دهدف در ادامٔه حدیث، عبارت َکعَبين را با اشاره نشان می َ  ُدوَن َعْظمو السَّ ی اْلَمْفصو آمده استت کته « َیْعنو
کتهاب ا انصتاری، 121، الهواف حاشهیة ا بهبهتانی،2/11دهتد )کلينتی، اليه حضرت را توضتيح میشارم

 اندف (ف این عبارت را توضيحی از سوی راوی دانسته1/182، الطهارة
ای که در آسمان بوده اشاره کرده است، ولی مشخص نيستت بف در حدیث دیگری حضرت به سرخی

کرده یا سرخی ستمت مغترب، لکتن راوی، مشتاراليهو معصتوم را بتا حضرت به سرخی سمت مشرق اشاره 
 (ف 2/176توضيح داده است )کلينی، « یعنی ناحية المشرق»عبارت 

شود: دست سارق از کجا باید قطی شود؟ حضرت انگشتان خود را بتاز جف از امام صادق)ع( سؤال می
ن حدیث، راوی مشاراليهو معصوم را بيان کترده و (ف در ای7/111فرماید: از اینجا )کلينی، کرده و با اشاره می

 گفته است که حضرت به مفص  بين کف دست و انگشتان اشاره کرده استف 
تردیدی نيست که تعيين مشاراليه معصوم توسط راوی، حسی استا چراکه راوی مشاراليه معصوم را بتا 

ز اعتبار کتافی برختوردار استت و های حسی راوی ادهدف برداشتچشم خود مشاهده کرده و از آن خبر می
(ف شيخ انصاری دربارٔه یکتی 5/121،288، فرائداند )انصاری، اصوليان ادلۀ محکمی بر اعتبار آن ذکر کرده

از احادیثی که راوی در آن مشاراليه معصوم را تفسير کرده، نوشته است: این نوع از فهم راوی مصتداق خبتر 
 (ف 1/182، الطهارة کتابحسی بوده و در حجيت آن هيچ ن اعی نيست )

اخبتار حستی راوی بته  تفسير فع  معصوم توسط راوی نيت  فت ءب. توضیح و تفسیر فعل معصوم: 
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کندف بنابراین، تفستير فعت  امتام توستط راوی آیدا چراکه وی آنچه را مشاهده کرده است، نق  میشمار می
مادامی که خطای وی احراز نشود، برای استنباط حکم درخورو استناد استتف در حتدیثی بيتان شتده استت: 

کترد هنگام رکتوع دستتان ختودش را بتاز میهشد و بتدیدم که امام هادی)ع( از همه بيشتر در رکوع خم می
کنتدف فقيهتان بته (ف در ایتن حتدیث، راوی حتدیث فعت  حضترت را مشتاهده و نقت  می2/210)کلينی، 

ا 8/65هنتدی،  اند )فاضت توضيحات راوی در این حدیث استناد کرده و تجافی در رکوع را مستحب دانسته
ادیث شرعی ازقبي و حکایتت فعت  استت کته توستط (ف تعداد شایان توفهی از اح50/501فواهر، صاحب

 (ف105و  821و  822و  8/812ا 2/218راویان نق  شده است )کلينی، 
در مواردی دیده شده است که راوی در احادیتث مضتمر،  :ج. تعیین مرجع ضمیر در احاديث مضمر

م در ایتن احادیتث بتا امامی که حدیث از او نق  شده را با فهم خودش تعيين کرده استف تعيين امام معصو
که  اهر آن حاکی از ایتن طوریکلمۀ یعنی صورت گرفته و سياق آن با سياق سند حدیث متفاوت است، به

 است که تعيين مرفی ضمير توسط شخصی غير از راوی نخستين بوده استف 
)ع(»نمونۀ اول:  هو

ی َأَبا َعْبدو اللَّ الواستطه بتا ن حدیث، راویان می(ف در ای8/182)همان، « َقاَل: َسَیْلُتُه َیْعنو
الواستطه در ایتن حتدیث اعتنتایی اندف اگر به فهتم راویتان میمعصوم را تعيين کرده« یعنی اباعبدالله»کلمۀ 

نشود، حدیث مضمر خواهد بودا چون مشخص نخواهد بود که راوی نخستين از کدام معصوم نق  حدیث 
 کرده استف 

َ  َو َأَنا»نمونۀ دوم:  )ع( َقاَل: ُسئو هو
ی َأَبا َعْبدو اللَّ ْنَدُه َیْعنو الواستطه، (ف در اینجا راویتان می7/516)همان، « عو

 اندف مرفی ضمير را امام صادق)ع( دانسته
)ع(»نمونۀ سوم:  هو

ی َأَبا َعْبدو اللَّ ی َیْعنو (ف موارد دیگری ني  در کتتب حتدیثی 8/556)همان، « َقاَل: َسَیَلُه َأبو
 (ف 7/27ا 818و  8/812ا 1/258ا 885و  2/225موفود است )کلينی، 

های راوی در بحث حجيت احادیث مضمر و بحث تعادل و تترافيح متؤثر استتف گونه از برداشتاین
اضمار حدیثی نستبت بته حتدیث مضتمر، اگر حدیث مضمر معتبر نباشد یا در باب تعادل و ترافيح، عدم

 گونه از احادیث را از اضمار خارج ساختف ، اینتوان در فرض حجيت فهم راویمرفحی به شمار آید، می
بته افتهتادات شخصتی و راویان حدیث در عصر معصتومان و حتتی اوایت  عصتر غيبتت کمتتر مبتال

رستد رو به نظر میمعنای امروزی کاربردی نداشتا ازایناند، بلکه اساسًا افتهاد بهاستنباطات حدسی بوده
ث شرعی، عرفی و حدسی استت و لتذا معتبتر استت )کلباستی های محذوف در سند احادیکه فهم واسطه

 (ف  255
در احادیث متعددی راوی به برخی از مصادیق ستخن معصتوم اشتاره د. فهم راوی در ذکر مصاديق: 
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کرده استا أف پيامبر گرامی اسالم)ص( فرمودند: برای کسی که سارق سنگ است، حکم قطی دست ثابتت 
دیث برای سخن پيامبر مصداقی بيان کرده و گفته است که مقصود از (ف راوی این ح7/120نيست )کلينی، 

حجارة، سنگ مرمر و امثال آن استا بف در حدیث دیگری از امام صادق)ع( آمده است: هرگتاه ستارق از 
دلي  دزدی قطی نخواهد شتد )همتان، فایی دزدی کند که ورود به آن نياز به اذن مالکش ندارد، دست او به

َيتةَ »ن حدیث، راوی با عبتارت (ف در ای7/120 ْرحو
َ
اَمتاتو َو اْلَخاَنتاتو َو اْر تی اْلَحمَّ بته مصتادیقی مثت  « َیْعنو

 ها اشاره کرده استف ها و آسيابسراها، کاروانحمام
ذکر مصداق برای سخن معصوم توسط راویان حدیث، نوعی برداشت عرفی استت و فهتم عرفتیو راوی 

حسی یا قریب به حس است و در علم اصول اعتبار آن به اثبات رسيده  حجيت داردا چراکه از مصادیق خبر
(ف ق وینی ني  معتقد است فهم راوی در فایی که بتر استاس حتدس و 5/121،288، فرائداست )انصاری، 

(ف برختی از معاصتران معتقدنتد: راوی آنچته را از 5/220، ینابیع االحکهامافتهاد نباشد، باید پيروی شود )
کند، لذا فهم وی مانند خبری است که از معصوم صادر شده است )مختاری و هميده بيان میکالم معصوم ف

 (ف 2/5782صادقی، 
ای مجمت  استت کته گونتهبعضی از احادیتث به حکم تأويالت مربوط به احاديث مبهم و مجمل:

ُوُضتوَء اَل »مثال در حدیثی از حضرت علی)ع( آمتده استت: بدون تفسير راوی مفيد فایده نيستا برای 
ْن ُموَطإٍ  (ا وضو از مکان لگدشده فای  نيستف  اهر حدیث مربوط بته بحتث وضتو 2/81)کلينی، « مو

است و مشخص نيست مقصود حضرت چه چي ی بوده، ولی نوفلی در تفسير آن گفته است که تيمم بر 
ب تتيمم بتر رو شيخ طوسی بترای اثبتات استتحباشود س اوار نيستف ازاینروی خاکی که با پا لگد می

 (ف 5/582، خالفها، به فهم راوی در این حدیث استناد کرده استف )بلندی
ْم »در حدیث دیگری امام صادق)ع( فرموده:  هو َيتتو ی آنو ُکْ  فو َحُهْم َو اَلَتْی ُکْ  َذَبائو (ا 8/180)کلينتی، « اَلَتْی

حدیث ني  مشخص نيستت  شده توسط آنان نخور و در  روف آنان چي ی نخورف در اینیعنی از حيوان ذبح
تی َأْهتَ  »سخن حضرت نا ر به چه گروهی است، ولی راوی کالم امام را تفستير کترده و گفتته استت:  َیْعنو

َتابو  ، لذا در منابی روایی ما این حدیث در ابواب مربوط به احکام اه  کتاب درج شده است و فقيهتان «اْلکو
ا 28/65فواهر، ا صتاحب51/22، نتهه  المطلهبمانتد )عالمته حلتی، ني  بته ایتن تفستير اعتمتاد کرده

 (ف 1/558خوانساری، 
قمی نيت  (ف ميرزای 856العلوم حجيت فهم راوی در تفسير مجم  را به مشهور نسبت داده است )بحر 

ضرورت حم  حدیث بر تفسير راوی را به اکثر اصوليان نسبت داده است، ولی در ادامه بته نظریتۀ مشتهور 
شود که عم  به تفسير مجم  توستط راوی، ختالف مقتضتای افمتال هایت معتقد میکند و درناشکال می
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خبار از رأی و نظر معصوم (، لکن می861، قوانیناست ) توان فواب داد که معيار در حجيت تفسير راوی، او
خبار از معنا و مفهوم حدیث که با افمال آن سازگار نباشد )کلباسی،   (ف 258است، نه او

تتوان بتر اند، میبه اینکه راویان عصر معصوم کمتر مبتالبه افتهاد و استنباط بودهباتوفه رسدبه نظر می
بودن آن احراز شودف شتهيد صتدر معتقتد استت گونه از فهم راوی ني  صحه گذاشت، مگر اینکه حدسیاین

نگام نق  حتدیث، هقرائن حاليه در فهم راوی از حدیث تیثير زیادی داشته است، ولی با این وفود راویان به
ای نشتده استت )صتدر، یک از روایات به قترائن حاليته اشتارهاند و لذا در هيچکردهقرائن حاليه را ذکر نمی

تنها اعتبار خواهد داشتا بلکه بتر خبتری کته در آن (ف طبق این فرضيه، فهم عرفی راوی نه8/825، مباحث
گاه به ترعين الفاظ معصوم نق  شده است، تقدم خواهد داشتف بی دید، کسی که عارف به اساليب عرب و آ

تواند  هتور عرف اه  محاوره در عصر معصوم است و قرائن حاليه را مالحظه کرده است به مراتب بهتر می
 حدیث را درإ کند تا کسی که چنين آگاهی ندارد و به قرائن حاليه ني  دسترسی نداردف 

 های حدسی راوی. بحث دوم، برداشت2. 5
از شود که توضيحات راوی برگرفته از حدس و استنباط شخصی وی است، در چنين فرضی فهم اگر احر

نویستد: ایتن نتوع بتار  فهتم راوی در حتدیثی میفواهر دررو، صاحبراوی اعتباری نخواهد داشتا ازاین
چ (ف شيخ انصاری نيت  نوشتته استت: هتي58/118من لۀ صدور فتوا است، اعتباری ندارد )برداشت چون به

( و 8/518، منته  المطلبحلی ) (ف عالمه5/562، فرائدشکی نيست که حدس و نظر راوی اعتباری ندارد )
اندف فهم های حدسی راوی شدهاعتبارنداشتن برداشت ( ني  قائ  به5/220، ینابیع االحکامق وینی )موسوی 

 شودف حدسی راوی مصادیق متعددی دارد که در ادامه بيان می
: در حتدیثی آمتده استت کته حضترت علتی)ع( از های ناظر به علت و فلسافۀ احکاامأ. برداشت

زده است که چون حيتوان  (ف راوی در ادامه حدس2/120داشت )کلينی، حيوانات ذکور برای زکات بر نمی
شود، لذا حضرت حيوان شود و اخذ آن برای زکات سبب حرج بر مالک میمذکر برای حم  بار استفاده می

داشتف بدون شک، فهم فلسفۀ احکام توسط راوی، برداشتی عرفی نيستا بلکته ا برای زکات بر نمیمذکر ر
یک استحسان است که بر اساس نوع نگاهی که به مسئله داشته است آن را از کالم معصتوم استتنباط کترده 

آنجتا وارد  خواندن نماز دراست یا مث  حدیثی که دربارٔه خروج حضرت علی)ع( به سمت نخيله و شکسته
فواهر ا در رفوع حضرت دانسته استف صاحبشدن نماز رشده استف در این حدیث، راوی فلسفۀ شکسته

 (ف 58/118اعتباری آن شده است )فهم راوی در این حدیث را فتوای شخصی راوی دانسته و قائ  به بی
ای مستئله نق  شده است که حضرت علی)ع( وقتی حکمب. برداشت خالف قواعد مسّلم شرعی: 

ی َساَهَم »شد: یافت، متوص  به قرعه میرا نمی يهو َیْعنو َذا َوَرَد َعَلْيهو َأْمٌرففف َرَفَم فو ًا)ع( َکاَن إو يو نَّ َعلو )مجلستی، « إو
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تفستير « ستاَهَم »آمده و راوی، کالم معصوم را به قرعته « َرَفَم فيه»(ف در این حدیث عبارت 18/21، بحار
اند، حال آنکه فهم راوی در اینجتا وی در این حدیث را دلي  بر اعتبار قرعه دانستهکرده استف برخی، فهم را

 تواند حجت باشدف خالف مبانی دین است و نمی
ُعوا اْلَحْمَقاَءففف»ف در حدیثی ذکر شده است: 5 :ج. برداشت خالف ظاهر حديث )کلينتی، « اَلَتْسَتْرضو

کراهتت دارد، چته آن زن متادر بچته باشتد و چته  (ف  اهرحدیث این است که استرضتاع زن احمتق8/82
داندف این برداشت، ختالف  تاهر غيرمادرف اما راوی در مقام توضيح روایت، نهی را تنها متوفه غيرمادر می

که شام  مادر هتم طوریحدیث است و لذا مجلسی معتقد است اگر روایت بر عموم خودش باقی بماند به
 (ف 6/176، روضةبشود، بهتر است )

ف از این قبي  است حدیثی که  هور در فواز ازواج با زن یهودی و مسيحی دارد، چه ازدواج موقتت و 1
(ف برخی از فقيهان به 7/118، تهذیبچه دائما ولی راوی آن را به ازدواج موقت تفسير کرده است )طوسی، 

(ف برختی 18/51، حدائقا بحرانی، 7/125، مختلفاند )عالمه حلی، فهم راوی در این حدیث استناد کرده
( و نمونۀ دیگتر دربتارٔه 856العلوم،  بحراند )ني  حجيت فهم خالف  اهر حدیث را به اصوليان نسبت داده

 (ف 7/552ارث عمه و خاله مرافعه شود )کلينی، 

 های راویتردید اعتبارسنجی. 6

انتدف فمتالت کرده شتود کته راویتان فمالتتی را بتا حالتت تردیتد بيتاندر برخی از احادیث دیده می
های تردیدگونۀ راویان در احادیث تواند نشانۀ دخالت فهم راوی در نق  حدیث باشدف برداشتتردیدگونه می

 شرعی سه نوع است: 
کند و  اهرًا در برداشتت گاهی راوی، حدیث را تفسير میأ. ترديد راوی در تفسیر و توضیح حديث: 

: دیدم حضرت وقتی در سجده بتود سته انگشتت ختود را آرام خودش شک داردا مثاًل راوی نق  کرده است
کترد )حتر گفت و بتا انگشتتان ختود تستبيحات را شتماره میدادا مث  اینکه حضرت تسبيح میحرکت می

تهُ »(ف در این حدیث، راوی با تردید برداشت خود را بيان کرده است و کلمۀ 8/276عاملی،  وضتوح، به« َکینَّ
شکی نيست که برداشت راوی در اینجا بر استاس حتدس و افتهتاد شخصتی وی  رساندفتردید راوی را می

 بوده است و لذا برای استنباط حکم شرعی صالحيت نداردف 
گاه ني  راوی بنا ندارد حدیث را توضيح دهد، بلکته ب. ترديد راوی در الفاظی که از معصوم شنیده: 

یاد ندارد چه سخنی از معصوم صادره شده است هدفش تنها بيان فمالتی است که از معصوم شنيده ولی به 
کنتدا کند و با حدس و گمتان روایتت را بيتان میبه هم عطف می« او»و لذا کلمات یا فمالتی را با حرف 
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هوش شود، باید طواف داده شود یتا از که بیطوریمثاًل در حدیثی آمده است: زمانی که زن مریض باشد به
ها»(ف عطف فملۀ 8/811طرف او طواف شود )کلينی،  « َأْو » بتا حترف « ُیطتاُف َعنهتا»بر فملۀ « ُیطاُف بو

رودف ازنظر محقق داماد حدیث را حتاکی  هور در تردید راوی دارد، هرچند احتمال تخيير دربارٔه آن ني  می
 (ف صاحب وسائ  بر این باور است که نه تردید استت و نته5/577از تخيير بين اطافه و نيابت دانسته است )

که ممکن است باید طواف داده شود و اگر ممکن تخيير، بلکه مقصود ترتيب استا به این معنا که تا فایی 
کند و آن را تردیدی از سوی (، اما فياض احتمال تخيير را رد می52/220نشد نایب گرفته شود )حر عاملی، 

 (ف  216داند )راوی می
دی که خود راوی متردد استت، هتيچ اعتبتاری نتداردا رسد بيان احتمال توسط راوی در مواربه نظر می

کنند که چراکه عمده دلي  حجيت خبر واحد بنای عقال است و عقالی عالم در فایی به خبر ُمخبر اعتنا می
(ف صتاحب ریتاض نيت  ت لت ل راوی در 5/212، ینابیع االحکاموی در خبرش تردید نداشته باشد )ق وینی، 

اعتبتاری فهتم وی استت و (ف البته تردیتد راوی، تنهتا ستبب بی51/812اند )دفهم را مانی از حجيت آن می
 (ف 2/80گونه نيست که سبب شود حدیث از دایر  فقاهت خارج شود )عاملی، این

واستطۀ طور  نتی بهگاهی راوی، در احادیث مرس  بتهج. ترديد راوی در نقل سند احاديث مرسل: 
َعتْن »دش اطمينان نداردا مثاًل در ستند حتدیثی آمتده استت: محذوف اشاره کرده است و رافی به فهم خو

َد ْبنو َسْه و  ُه ُمَحمَّ هو َأُ نُّ َیاٍد َعْن َبْعضو َأْصَحابو يَ فففْبَن زو ْسَماعو بعتض »(ف راوی در این حدیث، 8/250)کلينی، « إو
َعتْن »آمتده استت:  اسماعي  تفسير کرده است یا در حدیث دیگریبه محمدبن« اُ ُنهُ »را با کلمۀ « اصحابه
ْسَحاَق  هو ْبنو إو

اللَّ ُه َعْن َعْبدو اٍر َقاَل َأُ نُّ ( در ایتن حتدیث نيت  راوی در 7/552، تهذیب)طوسی، « ُفَذاَعَةفففْبنو َعمَّ
ا 5/185شتود )کلينتی، های دیگری ني  هست کته بته ذکتر آدرس اکتفتا میتعيين واسطه تردید داردف نمونه

 (ف 1/226، تهذیبا طوسی، 7/278ا 8/66ا 1/17
رسد نق  واسطۀ محذوف در سند احادیث مرس  توسط راوی در فرضتی کته ختود راوی بته به نظر می

توان به استناد آن، حدیث را از ارسال گفتۀ خود اطمينان ندارد، درخورو اتکا در ن د عقالی عالم نيست و نمی
 خارج ساختف 

نادری دیده شده است کته برختی فقيهتان، فهتم : در موارد د. اصل اولی هنگام شک در ترديد راوی
هنگام رسد بهاند، حال آنکه به نظر میمنظور احتمال تردید راوی مردود دانستهراوی را بدون دلي  و صرفًا به

شک در اینکه غرض راوی صرفًا بيان یک احتمال است یا اینکه غرض وی رفی ابهام از حدیث است، اصت  
ابهام است، نه مجرد بيان احتمالا بلکه نق  احتماالتو صرف دربارٔه راویتانی  این است که وی در مقام رفی

العلوم بر این باور استت کته رسدف عالمه بحر اند، بعيد به نظر میکه نهایت احتياط را در نق  حدیث داشته
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است اعتماد به احتماالت صرف بين راویان متعارف نيست و صدور آن از اصحاب حدیث، دور از واقعيت 
 (ف  5/856)

 بودن برداشت راوی. اصل حسی یا حدسی7

شود فهم راویان حدیث نوعًا عرفی و ها اطمينان حاص  میادله و شواهدی وفود دارد که از مجموع آن
 داده استف ندرت رخ میبر اساس اصول محاوره بوده و افتهاد و حدس در عصر راویان به

دلي  نيازنداشتن بته آن رواج نداشتته استنباطات شخصی به ف در عصر ائمه و حتی اوای  عصر غيبت،5
کننتد و سنت، فقه اماميه را تحقيتر میشنوم که گروه اه نویسد: پيوسته میباره میاستف شيخ طوسی دراین

بودن فروعات فقته شتيعه در آن زمتان تردید، کم(ف بی5/5، مبسوطگویند: فقه شما فروعات اندکی دارد )می
ر اینکه تا عصر شيخ طوسی، افتهتاد و استتنباطات شخصتی چنتدان رواج نداشتته و فهتم شاهدی است ب

 راویان، عرفی و محدود به برداشت اوليه از احادیث بوده استف 
ف  اهر برخی کتب فتوایی آن زمان حاکی از این است که دانشتمندان شتيعه تتا زمتان شتيخ طوستی 1

اندا بلکه حتتی عتدول از الفتاظ کردها، نفس حدیث را نق  میدانسته و لذا در مقام فتوافتهاد را بدعت می
انگيخته استف این خود دلي  بر احتياط تام اصحاب اماميه در موافهه بتا معصوم، تعجب اصحاب را برمی

احادیث دارد و اینکه اگر برداشتی هم در کار بوده است، خارج از دایر  اصول اه  محاوره نبوده استف شيخ 
شدن رغبتی طایفۀ اماميه به افتهاد و تفریی مسائ ، سبب کمآورده است: بی مبسوطۀ کتاب طوسی در مقدم

کننتد و اگتر شدا چراکه آنان در مقام فتوا، نفتس احادیتث را بيتان میانگي   من در نوشتن کتاب مبسوط می
يت  نوشتته ننهایه  (ف او در توصتيف کتتاب 5/1شود )کسی لفظ حدیث را تغيير دهد، سبب تعجب آنان می

ها را با الفاظ وارده از معصومان بيتان کتردم تتا است: در کتاب نهایه متعرض فروعات نشدم، بلکه همۀ فتوا
 (ف 5/1، مبسوطاصحاب اماميه از این کتاب وحشت نکنند )

گيرد و حال آنکه نوعًا فهتم ف افتهاد و استنباط، نوعًا با مالحظۀ مجموع احادیث یک باب صورت می2
د عرفیراویان د های راویان بودن فهم و برداشتر احادیث شرعی نا ر به حدیث واحد است و این خود مؤیِّ

 حدیث استف 
هنگام فقدان نتصو اند و بهف معروف است که دانشمندان شيعه با فتاوای متقدمان معاملۀ حدیث داشته8

تتاوای متقتدمان را ازفملته منتابی اند، حتی برخی از فقيهتان، فکردهمعتبر به کتب فتوایی متقدمان عم  می
هنگام فقتدان (ف شهيد اول قائ  است که اصحاب به8، فتاوی مجموع بابویه، اند )ابناستنباط حکم دانسته

کنندا چراکه به وی حسن  ن داشته و فتوای یابند، استناد میبابویه میبنعلی شرایعنص، آنچه را در کتاب 
(ف در بسياری از کتب فقهی به اعتبار فتاوای این کتاب و امثال 5/15آورند )من لۀ روایت به شمار میوی را به
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بابویته، ا ابن26موستی، نبعلیا 5/181ا نوری، 8/11آن در فرض فقدان نص اشاره شده است )همدانی، 
 (ف 2/580ا 1/175، الطهارةکتاب ا انصاری، 51، الهدایة

کند مؤلفتان ای است که مخاطب گمان میگونهبه های متقدمان بروفردی معتقد است برخی از کتاب
 البهدرانتد )کردهاند، بلکه نویسندگان بعتدی از نویستندگان قبلتی تقليتد میها اه  استنباط نبودهاین کتاب

 (ف  52، الزاهر
انتد و تنهتا متتن احادیتث را کردههتا افتهتاد نمیشک، فلسفۀ اعتبار فتاوای متقدمان این بوده که آنبی

حال، تشخيص اینکه هریک از احادیث، نا ر به چته موضتوعی اندف درعيندادهکتب فقهی نظم می شک به
است تا حدیث ذی  مسئلۀ مربوط به همان موضوع نوشته شود، حداق  فهمی است که مؤلف بترای تتدوین 

لتت فهتم دهی احادیث فقهی و رعایت سير منطقی مطالب بدون دخاکتابی فقهی به آن نياز داردا بلکه نظم
 عرفی راوی امکان نداردف 

( و در فتایی 1/106ا 2/185کنتد )فواهر در چند فا بته اعتبتار فتتاوای متقتدمان اشتاره میصاحب
 (ف 8/526اند )نویسد: در ميان قدما کسانی هستند که به مضامين اخبار فتوا دادهمی

حتداق  فهمتی عرفتی از روایتات خواهد مضمون حدیثی را نق  کند، نباید آیا کسی که در مقام فتوا می
 عنوان فتوا در ضمن کدام مسئلۀ فقهی مطرح کند؟ داشته باشد تا بداند که هر حدیث را به

از این گذشته،  اهر عبارات شيخ طوسی و دیگر ب رگان حاکی از این است که اصحاب اماميه احتيتاط 
انتد، نهتی و ورع زیتادی بودهاند و حتتی برختی از اصتحاب کته اهت  تقتوا شدیدی در نق  حدیث داشتته

(ف پر واضح است که توضيح 5/58اند از سؤالی که خارج از آیات و روایات بوده است )قطان حلی، کردهمی
توانتد از نتوع افتهتادات و تفسير حدیث توسط راویان در چنتين فضتایی آن هتم از چنتين اشخاصتی نمی

 ٔه حدیث خواهد بودف شخصی راوی باشدا بلکه چي ی در حد نق  به معنا و ترفم
معنای مصطلح امروزی تا زمان تدوین مجامی توان نتيجه گرفت که افتهاد بهاز مجموع این مطالب می

حدیثی مرسوم نبوده است و لذا اص  در برداشت راویان این است که حسی و معتبر باشتدف برختی بته ایتن 
 (ف  1/812اند )قائنی، اص  تصریح کرده

 گیرینتیجه

منظور آگاهی بيشتتری کته ملی فقيهان از قدیم بر استناد به فهم راوی بوده استف فهم راوی بهف سير  ع5
وی در خصوص حدیث دارد بر فهم سایرین تقدم داردف احتمال خطای راوی در فهم معنای عرفی حتدیث، 

 احتمالی مرفوح و اعتنانشدنی استف 
راوی برای نقت  بته معنتا نخستت بایتد  ف حجيت نق  به معنا مبتنی بر حجيت فهم راوی استا چون1
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 غرض معصوم را فهميده باشد تا بتواند آن را با لفظ دیگری به سایرین القا کندف 
انتدف برداشتت راوی در فرضتی کته از تفتاوت نبودههای غلط راویان بیف ائمۀ اطهار رافی به برداشت2

 سؤال وی استخراج شود از باب تقریر معصوم حجت خواهد بودف 
 تواند نشانۀ تعدد متکلم و عالمت فهم راوی باشدف تغيير سبک و سياق فمالت در حدیث واحد میف 8
آیتد و حجيتت آن در علتم ف تعيين مشاراليه معصوم توسط راوی از مصادیق خبر حسی بته شتمار می1

 اصول ثابت شده استف 
ا بلکته استتنباط های راوی که نا ر به فلسفۀ احکتام استت، مصتداق فهتم عرفتی نيستتف برداشت8

 شخصی از کالم معصوم استف 
 ف فهم راوی در فرضی که خالف  اهر حدیث یا خالف قواعد شرعی باشد، درخورو اعتماد نيستف 7
که خود وی در آن تردید دارد، هيچ اعتباری ندارد و ادلتۀ حجيتت ف بيان احتمال توسط راوی در فایی6

 شودف خبر واحد شام  آن نمی
تردید است و بناگذاری بتر شتک و تردیتد راوی، موهتون و در تردید راوی، اص  عدم ف به هنگام شک2

 نپذیرفتنی استف 
مئتة، ف ن دیکی عصر صاحبان منابی روایی به عصر معصومان، ارتباط آنتان بتا راویتان و اصتول اربی50

ات شخصی در عصتر نبودن بستر افتهاداحساس نياز به افتهاد و بلکه اعتقاد به حرمت افتهاد، فراهمعدم
هنگام نبتود نتص های راویان و رفوع به برخی کتب فتتوایی متقتدمان بتهبودن برداشتمعصومان، انفرادی

 شودف بودن فهم راویان احادیث اشاره دارد و سبب اطمينان به فهم آنان میازفمله اموری است که به عرفی
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