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چكیده
موضوع اجماع با خاستگاه سياسی بعد از رحلت پيامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شيعه
نيز آن را جهت دادند .فقهای اماميه با الهام از پيشوايان دينی ،در صورت کاشفيت از رای معصوم
آن را پذيرفتند .اختالفنظر در جزئيات ،مبانی سه گانه حجيت و انحاء مختلف کاشفيت و حجيت
انواع اجماعات محصل ،منقول ،مرکب ،مدرکی و اجتهادی چالشانگيز شد .اين مبانی و مباحث
اصولی ،در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند .گسترش
نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصيل و نحوه شکلگيری اجماع ،و اعتراض به نقل اجماع
پيشينيان و نيز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع ،چالش ديگری فراروی مدعيان اجماع گذاشت.
برخی پسينيان و معاصران نيز اصل حجيت اجماع و يا امکان حجيت و وجود مالکات آن را زير
سؤال بردند .بررسی سير تاريخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبيق اصول حاکم بر اجماع ،با
سيره و روش عملی فقهای شيعه در مقام استنباط ،با بازنگری دوباره در مالکهای کاشفيت و
امکان تحصيل آنها ،و شناسايی اجماعات اجتهادی و متخالف ،و نيز تعيين چارچوب حجيت
اجماع منقول ،تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ايجاد مینمايد.
كلیدواژهها :اجماع ،اجماع تضمنی لطفی ،تلقی ،نقل اجماع ،نقد اجماع.
 .9تاريخ وصول6931/8/61 :؛ تاريخ تصويب9315/1/12 :
 .1پست الکترونيکmuhammad2011f@yahoo.com :
 .3پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)Smrayati@yahoo.com :
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 .1مقدمه
يکی از موضوعات مهم اصولی فقه اسالمی ،بحث اختالفی و جنجالبرانگيز اجماع است
که به عنوان يک دليل شرعی ،بعد از رحلت پيامبر(ص) با رويکرد سياسی از طرف عدهای
مطرح شد تا خالفت و جانشينی پيامبر اکرم(ص) را بر اساس آن توجيه نمايند .شايد به
همين دليل است که هيچ مقولهای مانند اجماع ،به اختالفهای دامنهدار و پرهياهو در فقه
نينجاميده است .اجماع برخالف نام خود ،فراز و نشيبهای تاريخ فقه را با چالشهايی توان
فرسا روبهرو کرده تا جايی که موجب شکلگيری دستهها و گروههای جداگانهای در ميان
اصوليان ،با برداشتهای گوناگون از نقش اجماع شده است .گستردگی بحث اجماع تا آنجا
پيش رفت که برخی از علمای شيعه ،در سدههای گوناگون در راستای مهار آن رسالههای
ويژهای نوشتند .ولی از آنجا که آنها فقط به بحثهای نظری و داوریهای علمی اکتفا
کردند؛ نه تنها به مهار و ساماندهی ادبيات اجماع کمکی نکردند؛ بلکه در عمل،
برگستردگی و بی سامانی حوزه هياهو برانگيز آن افزودند .آماس بحثهای اجماع با گذشت
زمان ،گونهای دلزدگی را در ميان فقيهان سدۀ پسين پديد آورد .به طوری که در روزگار ما ،در
کتابهای اصولی خودشان ،برخالف نگارش پيشينيان ،تنها سطوری را به اين بحث
اختصاص داده و يا حداکثر در يک يا دو صفحهای به اجماع پرداختهاند.
بسياری از فقهای معاصر و متأخر ما ،يا اصال به بحث «اجماع محصل» در کتابهای
اصولی خود نپرداختهاند و يا آن را به عنوان مقدمه ،برای طرح «اجماع منقول» آوردهاند که
اين روش آنها قابل تأمل است .وجود ابهام در تحصيل اجماع توسط گذشتگان ،دخالت
مقتضيات زمان و تغيير در راههای کاشفيت ،اجتهاد در معاقد اجماعات ،اختالف در اصل
حجيت برخی از اقسام اجماع مانند اجماع مدرکی و اجماع منقول در طول زمان و وجود
برخی تناقضات و تهافتات ،اظهار نظر را مشکل نموده و برخی سؤاالت را هنوز بدون پاسخ
گذاشته است .علت اين همه اختالف در مباحث نظری اجماع در طول زمان چيست؟
اجماعات متخالف چه توجيهی دارد؟ چه رابطهای بين مباحث نظری با آرای فقهی وجود
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دارد؟ چرا بين مقام نظر اصولی و استنباط فقهی تباين وجود دارد؟ و سؤاالتی از اين دست
که جز با بررسیهای تاريخی اجماع و تطورات فقهی آن نمیتوان پاسخ مناسبی پيدا کرد.
بررسیهايی که به جای پرداختن به مقولههای نظری صرف و پيچيده کردن چالشهای پيش
روی ،قرار دادن بررسی بی طرفانه و عالمانه تاريخی اجماع در کانون تالشهای خود است
که در اين صورت میتواند سهم واقعی اجماع در فقه شناخته شده و دستمايههای
کاربردیتری از اين جدال تاريخی و سامان نيافته ،بهره فقه آموز شود .در اين مجال ،بعد از
اشاره به پيشينه تحقيق ،فراز و نشيبهای تاريخی اجماع را در ده مرحله مورد بررسی قرار
میدهيم.
.2پیشینه و سیر تاریخی اجماع
اجماع پيشينهای به دارازی تاريخ فقه داشته و قبل از ساير مباحث اصولی ،در مدار اجتهاد
قرار گرفته است .به خاطر ورود زود هنگام مخالفين امامان معصوم عليهم السالم به
موضوع ،به ناچار آن ذوات مقدس هم نقش فعال مثبتی در جهت جلوگيری از انحراف مسير
آن ايفا نموده و ياران خود را برای يک روياروی علمی آماده ساختند .آغاز غيبت کبری نقطه
عطفی در مباحث اصولی بوده و روزبهروز مسؤوليت سنگينی بر دوش آنها در مسير پر
مخاطره استنباط قرار داد .برای روشن شدن بيشتر مطلب ،مرحلهها و فراز و نشيبهای
تاريخی اجماع و نحوه مواجهه فقهای شيعه را در ده مرحله 9مورد بررسی قرار میدهيم:

 .1. 2مرحله ّاول :وارد شدن واژه «اجماع» به ادبیات فقهی شیعه
در قرن دوم و در حالی که عالمان اهل سنت با تمام قوا ،به اعتبار و استدالل بر اجماع
پافشاری میکردند؛ واژۀ اجماع با دو اسلوب خاص ،وارد ادبيات مکتب اهل بيت عليه
السالم شد:
 .9مجلسی ،بحار االنوار الجامع لدرر اخباراالئمه االطهار ،ج ،9صص.41-10
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 -با بکارگيری لفظ اجماع در محاورات علمی با اهل سنت ،و با هدف اقناع آنها و يا

ّرد شبهاتشان .امامان عليهم السالم با بکارگيری تعبير «اجماع المسلمين» در مناظرات
خودشان با علمای اهل سنت ،به دنبال طرح اين نکته مهم شدند که آنچه از روايات و
احکام نزد آنها میباشد؛ مادامی که اجماع و اتفاق مسلمانان بر آن تعلق گرفته باشد؛ مورد
اعتماد و اطمينان است .يعنی اتفاق دو طايفه شيعه و سنی ،همزمان الزم و ضروری بوده و
صرف اتفاق اهل سنت و قبول آنها بدون همراهی شيعه ،دارای اعتباری نمیباشد .البته
بکارگيری تعبير «اجماع المسلمين» از طرف ائمه(ع) در آن زمان ،تنها در مسائل فقهی
نبوده و اختصاصی به آنها نداشته است و بلکه مقصودشان ،هر روايتی بوده که شيعه و سنی
بر آن اجماع داشته و امکان اقناع اهل سنت و يا رد شبهات آنها بوده است .خواه آن روايت
فقهی باشد يا کالمی ،و حتی روايات اخالقی محض.
نمونهای از استعمال لفظ «اجماع» توسط اهل بيت(ع) را میتوان در روايت امام

کاظم عليه السالم هارون عباسی 9و يا درحديثی از امام هادی(ع) 1يافت .اصحاب امامان،
اين روش استعمال را از آنها آموخته و به ادامه آن همت گماردند .آنها با توجه به مناظرات
علمی و گفتوگوهای کالمی وسيع و گسترده خودشان با اهل سنت در آن زمان ،با اضافه
کردن اسلوبهای جديد ،مهارتهای جديدی را در گفتوگوها بکار گرفتند.
 سفارش ائمه(ع) ،جهت بکارگيری اجماع و عمل به آن در يک شرائط سياسیخاص .با توجه به اينکه در خالل قرن دوم و سوم اهل بيت و شيعيان ،در تنگنا قرار گرفتند و
به سختی زندگی میگذراندند؛ لذا اين شرائط ،باعث به انزوا کشيدن آنها و گسست پيوند
بين ائمه و شيعيان شدند .در اين شرائط خاص و حساس ،تقيه کردن و پناه آوردن به
سخنهای چند پهلو و چندگانه ،تنها راهی بود که میتوانست شيعيان را از آن باتالق و
روزگار دشوارتر و توانفرسا گذر داده و به امامان هم کمک میکرد تا بتوانند به اثرگذاری و
 .9حرانی ،تحف العقول ،ص.430
 .1همان ،ص.429
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هدايتگری در جامعه ادامه دهند .اما از سوی ديگر ،بهرهگيری از ابزار تقيه ،رفتهرفته
وضعيتی را پيش آورد که اختالف بر سرپارهای از احکام بين اصحاب را باعث شد .به طوری
که باعث ناراحتی و سبب شکايت اصحاب به ائمه عليهم السالم را فراهم آورد .امامان هم
برای رهايی جامعۀ شيعی ،از بازتابهای ناشی از اين اختالف ،عمل به اجماع را سفارش
کردند .ابن قبه رازی از متکلمين امامی ،اشاره واضحی به اين حقيقت دارد.

9

سفارش امامان به اجماع برای برون رفت از اختالف ،هنگامی درخور تأييد است که
در تاريخ به نمونههايی از تالش اصحاب ،برای حل اختالف با استفاده از اجماع برخوريم
که با سيری در تاريخ ،نمونههايی از عبارات نقل شده توسط شيخ در تهذيب همانند «ان هذا

الخبر ما قد اجمعت الطائفه علی العمل بخالفه»« 1،هذا خالف ما عليه اصحابنا»« 3،هذا

خالف ما عليه اصحابنا» 4،در ذيل روايات ائمه(ع) را میتوان پيدا کرد.

 .2 .2مرحله ّدوم :آغاز نظریهپردازی برای اجماع و تحوالت مربوط به آن
اين مرحله با پيدايش غيبت کبری ،آغاز گرديد .در اين مرحله دگرگونیهای مهمی در سر
عرصه نظريهپردازی ،نقل اجماع و شکلگيری آن ،زمينۀ بروز يافتند که به خاطر اهميت
زمانی و گستردگی دامنه ،اثر شگرفی بر دگرديسیهای اجماع در دورانهای بعدی بر جای
نهاد .در اين مجال ،دگرگونیهای سه گانه اين مرحله را بررسی میکنيم:

 .9کراجکی ،کنز الفوائد ،ج ،1ص.941
 .1طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،1ص.394
 .3همان ،ص.313
 .4همان ،ص.312
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 .1. 2. 2وارد شدن عالمان به عرصه نظریهپردازی
اگرچه اجماع شيعی پيش از غيبت کبری در ادبيات فقه ،ظاهر شده بود؛ ولی به صورت
روشن در چارچوب يک نظريۀ اصولی ،تعريف نمیشد و از ادبيات غنی ،برخوردار نبود .با
آغاز غيبت کبری ،اصول فقه اماميه از طرفی ،شاهد دگرگونیهای اساسی بود .به طوری که
عالمان در تکاپوی و فراهم سازی بحثهای اصولی برآمده و طرح بيش از پيش بحثهای
اصولی را ،نياز و دغدغهايی مهم انگاشتند .از طرف ديگر هم ،همزمان با آغاز غيبت کبری
در پايان قرن چهارم ،دغدغههای اصولی در باب اجماع پيدا شد .شيعيان در اين دوره ،به
دليل انس با دوران حضور امام(ع) در غيبت صغری ،زندگی خود را در تنگنا ،و مهمترين
پشتوانۀ روانی و فقهی خود را خارج از دسترس خويش میيافتند .به همين دليل ،خيلی
نگران و در شرائط خاص روحی بودند .بدين ترتيب در آغاز غيبت کبری ،با به هم رسيدن دو
نياز مذکور ،تکاپويی در فقه به وجود آمد که به شکلگيری دو نظريه زير درباره اجماع منجر
شد.
 .1 .1 .2 .2نظریه اجماع لطفی تضمنی :الزم به ذکر است اجماع تضمنی
(دخولی) ،به سه صورت اجماع تضمنی مبتنی بر قاعده لطف ،اجماع تضمنی مبتنی بر
قاعده ناشناخته (شخص مجهول النسب) و اجماع لطفی به معنای مرسوم و رايج آن در
زمان های بعدی شکل گرفته است .در نظريه اجماع تضمنی لطفی ،اين اعتقاد وجود داشت
که امام(ع) ،بنابر قاعده لطف در اجماع کنندگان شرکت میکند و به عنوان يکی از آنها
دخالت میکند و سخن میگويد .اين نظريه از آن جهت که به شرکت امام در بين اجماع
کنندگان باور داشت؛ با اجماع تضمنی ناشناخته مشترک است .ولی از آن جهت که در
اجماع تضمنی ناشناخته ،اين شرکت از قاعده لطف سرچشمه نمیگيرد؛ متفاوت است.
همچنين اجماع تضمنی لطفی ،اگرچه از لحاظ سرچشمه گرفتن از قاعده لطف ،باهم
هماهنگ و مشترک هستند؛ ولی از نظر اينکه امام در اجماع لطفی به معنای مشهور ،در بين
اجماع کنندگان شرکتی ندارد؛ بلکه نقش ماورايی و اشرافی دارد؛ جدا میشود.
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با توجه به شواهدی میتوان ثابت کرد که نخستين نظريه شکل گرفته درباره اجماع،
نظريه اجماع تضمنی لطفی است و نه اجماع لطفی به معنای مشهور و يا اجماع تضمنی به
معنای رايج آن .سيد مرتضی در جايی به اين واقعيت به روشنی اشاره کرده و میگويد« :انه

مذهب اصحابنا قديما» 9.محقق نراقی هم به صراحت میگويد اجماع تضمنی لطفی
نخستين بار ،پس از شروع غيبت کبری درباره اجماع شکل گرفت و شيخ طوسی به هيچ
وجه ،پديدآورنده آن نبوده است آنچه که شيخ طوسی به عنوان نظريه لطفی میپذيرد؛ اگرچه
مبتنی بر قاعده لطف میباشد ولی به معنای اجماع لطفی مشهور است که قرنها بعد از
شيخ طوسی ،توسط بسياری از علمای شيعه پذيرفته شد؛ نمیباشد.
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 .1.1.1.2.2به چالش كشیده شدن نظریه اجماع لطفی :نظريه اجماع لطفی
برپايه لطف ،ناشی از رويدادها و شرائط خاص زمان آغاز غيبت کبری ،بود که با مرور زمان
و تفسير و دگرگونی در نيازها ،توسط دانشمندان بعدی ،به چالش کشيده شده و در آن تجديد
نظر کردند .پس از گذشت صد سال و در دوره ظهور سيد مرتضی ،نقد نظريه اجماع
تضمنی لطفی آغاز شد .خود سيد نيز در ابتدا ،از پيروان آن به شمار میآمد .ايشان در جايی
به اين حقيقت اشاره کرده و گفته« :انه مذهب اصحابنا قديما» .سيد مرتضی انتقاد از نظريه
مذکور را تا جايی پيش گرفت که به تأسيس نظريه جديدی دست زد .پس از گذشت زمانی،
نظريه او به نظريه دخول مجهول النسب شهرت يافت .سيد مرتضی بر حضور امام به گونۀ
ناشناخته ،در ميان عالمان پافشاری میکرد .او به جای باورمندی به وظيفه ويژه بر دوش امام
در چارچوب قاعده لطف ،اثرگذاری امام در فقه شيعی را به گونهای ديگر مطرح کرد .به
طوری که در نگاه او ،امام در ميان مردمان حضور دارد و طبيعی است که به عنوان يکی از
عالمان ديدگاه خود را ،هر چند به صورت ناشناخته ابراز خواهد داشت.
 .9کراجکی ،کنز الفوائد ،ص.141
 .1نراقی ،عوائد االیام فى بيان قواعد االحکام ،ص.120
 .3کاظمی تستری ،کشف القناع عن وجوه حجيه االجماع ،ج ،9صص 92و.95
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 .2.1.2.2نظریه اجماع دخالت امام در نقل احادیث :در کنار شکلگيری نظريه
اجماع لطفی تضمنی ،نهضت زنده سازی ميراث روايی امامان پيشين نيز ،در ميان علماء
کمکم فراگير شد .روش نخست بر بينش کالمی پاسداری امام از دين ،استوار است .روش
دوم نيز بر بسندگی و تمام بودن روايات امامان استوار میباشد.
در اين روش آرام آرام بازگشت به ميراث امامان قبلی ،ادامه يافت و کمکم به بخشی از
ادبيات دوران غيبت کبری ،تبديل شد .سيد مرتضی توانست از دل نهضت زنده سازی
ميراث امامان(ع) ،نظريه ديگری در اجماع ارائه کند .او در کنار اجماع ،در فتوا به طرح
نظريه ای پرداخت که امام(ع) را ،نقشی ويژه در پاسداری از روند نقل روايات امامان
گذشته ،میبخشيد .از اين نظريه دوم سيد ،با عنوان «نظريه امام در ورای راويان» ياد شده
است .برابر اين نظريه ،اگر راويان روايات امامان پيشين ،از نقل روايت سرباز زنند و يا
همگی به اشتباه روند؛ امام با دخالت خود ،روند نادرست نقل روايت را ،اصالح میکند .و
از اين رهگذر ،وظيفه پاسداری از شريعت را به انجام میرساند .سيد مرتضی در باب افتاء،
به نظر مجهول النسب را مطرح و در باب نقل روايات ،به نظريه نقش ماورايی برای امام
توجه نشان میدهد.
پس از شيخ طوسی ،گرايش به تقليد بر ذهنيت عمومی فقيهان آن دوران ،خيمه زده و
رگههای حديث گرايی و روايت محوری تقويت شد و در نتيجه نظريه فوق رونقی گسترده
يافت .فقهايی همچون کراجکی ،حلبی ،اربيلی و حمصی که در اين عصر میزيستند؛
گرايش گستردهای به اين نظريه پيدا میکردند .آنان در فقه ،مقلد شيخ طوسی بودند و در
اصول ،ديدگاههای سيد مرتضی را پيروی میکردند و خاستگاه هر دو تقليد ،يکی بود.
اظهارات صريح علمايی چون کراجکی 9،حلبی 1،طبرسی 9،حمصی 1،حاکی از اهتمام آنها
برای نظريه اجماع ناقلين میباشد.
 .9کراجکی ،کنز الفوائد ،ص.191
 .1حلبی ،الکافى فى الفقه ،ص.590
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 .2 .2 .2نقل اجماع و گسترش آن
با فرا رسيدن دورۀ سيد مرتضی و شيخ طوسی ،دگرگونی جديدی در اين عرصه به وجود آمد.
چرا که آن دو ،در مقولهها و مسائل گوناگون ادعای اجماع کرده و آن را نقل نمودند .در قالب
چند توجيه ،شرايط آن دوران را میتوان بررسی کرد:
 بر اساس فرضيهای اجماعات ادعايی سيد مرتضی و شيخ طوسی ،بر اساس اطالعو با توجه به هم رأيی و هماهنگی واقعی عالمان آن زمان صورت گرفته است .اين نظريه به
دو دليل ،قابل دفاع نمیباشد .اول اينکه ،تاريخ فقه به خوبی نشان میدهد که اجماعات
ادعايی آنها مخالفانی را در کنار خود داشته و تناقضات زيادی در اين مورد ديده میشود .در
موارد زيادی علی رغم همزمانی ،اجماعهای همديگر را زير سؤال بردهاند .با مراجعه به آثار
اين بزرگان میتوان مسائلی را پيدا کرد که در آنها اجماعات ادعايی خودشان ،توسط
خودشان نقض شده است .شهيد ثانی در رسالهای به نام «مخالفه الشيخ الطوسی ره

الجماعات نفسه» 31 ،مورد از اجماعات متخالف شيخ را آورده است 3.دوم اينکه هم
روزگاران و پيشينيان شيخ طوسی و سيد مرتضی ،مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد ،هرگز
همانند ايشان مکرر نقل اجماع نکرده و ادعای اجماع در کتابهای اينان به گونۀ انبوه ديده
نمی شود .حال بايد گفت :افرادی مانند شيخ صدوق و شيخ مفيد ،از هم آرايی و هماهنگی
عالمان زمان خود بی خبر بودهاند که نمیتواند درست باشد .يا بايد بگوئيم با وجود آگاهی
از شکلگيری اجماع و هماهنگی و هم رأيی عالمان ،از بيان و روشنگری موردهای آن
خودداری کردهاند که اين نيز ،نه تنها منطقی به نظر نمیرسد؛ بلکه با رويۀ علمای بزرگ
سازگار نيست .بنابراين ،تنها میتوان گفت :نقلهای پی در پی اجماع ،توسط شيخ طوسی و
سيد مرتضی ،حاکی از شکلگيری اجماع و هماهنگی و يگانگی علماء نمیباشد.
 .9طبرسی ،اعالم الوری باعالم الهدی ،ج ،1ص.301
 .1حمصی ،المصادر فى الفقه ،ص.931
 .3عاملی(شهيد ثانی) ،رسائل الشهيد الثانى ،ج ،1ص.243
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 آنها قطعی بودن مأخذها و منابع استنباط را به نتيجه آن سريان دادهاند .از آنجايی کهروايات مورد استنباط برای آنان ،بهطور کامل روشن و قطعی بوده است ،برداشتهای خود
را از روايات و نوع استنباط خود را نيز قطعی قلمداد میکردند .و اين به معنای اجتهاد در
اجماع میباشد که برخی از معاصران تحت عنوان «اجماع علی القاعده» به آن توجه
کردهاند.
 شيخ طوسی و سيد مرتضی خودشان به اين نکته توجه داشتند که بسياری ازاجماعهای ادعايی آنها ،در واقع اجماع نيستند؛ ولی از باب همراهی با اهل سنت ،به نقل
پی در پی اجماع روی آوردند .دليل آن هم رواج اجماع در ادبيات اهل سنت و استدالل
ورزی به آن در فقه اهل سنت ،در مقياس بيشتری از فقه شيعی بود .آنها با تمسک به اجماع
میکوشيدند ادبيات استدالل ورزی شيعه را ،غنای بيشتری بخشيده و حوزۀ استدالل فقه
شيعه را ،گسترش دهند.
 با توجه به شهرت نظريه مجهول النسب در آن دوران ،امام بر اساس آن نظريه ،بهصورت ناشناخته از ميان اجماع کنندگان سر بر میآورد و ّرد پای ناشناسی از خود ،برجای
مینهد .شايد اثر طبيعی اين نظريه ،باعث رويکرد اجماع گرايانه گستردۀ سيد مرتضی و
شيخ طوسی باشد .در اين صورت ،همين که آنان به وجود مجهول النسب در ميان اجماع
کنندگان پی میبرند؛ آن را اجماعی قلمداد میکردند؛ هر چند که ناسازگاری و نقد کنندگان
معلوم النسب مانند مفيد و شيخ صدوق را نيز در ميان عالمان به روشنی میديدند.
 شايد خلط بين دو اصطالح فقهی و اصولی اجماع ،سبب شده است که ما درمطالعۀ آثارشان ،به مشکل برخوريم .ادبيات فقهی و اصولی اين دو ،فرقهای اساسی و
بنيادين دارد .هنگامی که اجماع را در اصول بکار میبرند؛ مراد آنها با معنای رائج فرقی
ندارد .ولی در فقه از اجماع ،رأی معصوم را اراده میکنند و نظر به هم رأيی و هماهنگی و
اجماع فقهاء به هيچ روی ندارند .اين توجيه را می توان از سخن عالمه ی مجلسی هم
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استفاده کرد 9.نکته قابل ذکر اين است اگرچه فقيهان در اين مرحله ،به نقل اجماع روی
آوردند؛ ولی از پذيرش نقل اجماع های ديگران ،روی میگرداندند .يعنی خود اصحاب در
آن دوران نيز ،نسبت به نقل اجماعهای ديگران ،اعتماد نمیکردند؛ ولی خود به نقل اجماع
میپرداختند.
 .3 .2 .2شكلگیری اجماع
نظريه پردازی فقهای پيشين درباره اجماع ،هم رايی و هماهنگی آنها در مجموعههايی از
فتواها ،مبنای اجماعهای مهم برای آيندگان شد .اجماعهايی که بعدها به رسميت شناخته
شد و از نظرگاه پارهای از نگرشهای فقهی ،به مهمترين اجماعات شيعه تبديل گشت .يعنی
برخی از آرای فقهی و فتواهای پيشينيان و به اصطالح خود اجماعات آنها ،مبنا و اساس
فقهای پسين ،در دليل اجماع شد .شايد خود فقهايی مانند سيد مرتضی ،شيخ طوسی و ...
فکر نمی کردند زمانی بيايد که تصورات و نظرات اصولی آنها در مورد اجماع معتبر مانند
اجماع تضمنی و لطفی ،لباس اجماع پوشيده و اثر مهمی در فقه برجای نهد .حال بر اين
اساس ،اهميت اجماعهای سيد مرتضی و شيخ طوسی معلوم شده و کاشفيت يا عدم
کاشفيت آنها ،تأثير عظيمی در آرای فقهای متأخر میگذارد .با توجه به حجيت اجماع
منقول در نظر گروهی از فقهای مختلف در طول اعصار بعدی ،بررسی نحوه شکلگيری و
اعتبار واقعی اجماعات ابتدای غيبت کبری ،ضرورت اجتنابپذير مینمايد .آنچه مسلم
است اينکه ،بسياری از احکام به صورت سينه به سينه ،از امامان معصوم به علمای پيشين،
رسيده و آنها نيز به هنگام فتوا ،در واقع ارائه کننده همان احکامی بودهاند که از طريق
اصحاب و به صورت سينه به سينه ،به آنها منتقل شده است .و اين به معنای ضعف نظريه
پردازی توسط پيشينيان به دليل نو بودن علم اصول میباشد .با اين حال ،میتوان نشانههايی
در سخنان پيشينيان يافت که بيانگر توجه آنها به فرايند جا به جايی سينه به سينه احکام ،به
 .9مجلسی ،بحار االنوار الجامع لدرر اخباراالئمه االطهار ،ص.222
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آنان است .بنابراين ،نظريههايی که علمای متأخر ،درباره اجماع بيان میکنند؛ پيشينيان تنها
به بخشی از نظريات دست يافته بودند .در اين مجال ،دو نمونه از اشارات مذکور در کالم
پيشينيان را ،ذکر میکنيم:
الف .شيخ در سخنان خود به اين مسأله اشاره کرده و میگويد :بخشی از فتاوی به
صورت «تلقی از مشايخ» ،به او رسيده است.

9

ب .سيد مرتضی ،اولين کسی بود که کلمه تلقی را مطرح و جايگاه حساس آن را
يادآور شده و نقش آن را در تکوين احکام و تبلور آرای اصحاب ائمه ،در ميدان استدالل و
استنباط فقهی ،گوشزد نموده است.

1

 .4 .2 .2طرح اجماع مركب و استدالل به آن

اولين کسی که باب سخن در اين مورد ،باز کرده سيد مرتضی میباشد 3.در حقيقت اين
موضوع اولين بار ،نزد اهل سنت مطرح شده که به هنگام بحث از اجماع ،متعرض آن

میشدند 4.سيد مرتضی ،به هنگام بحث از نظريه اجماع مجهول النسب ،به اجماع مرکب
تمسک کرده است.
 .3 .2مرحله سوم :ظهور حركت نقد اجماع
ابن ادريس آغازگر جريان نقد ،در تاريخ فقه میباشد که انتقادهای گسترده او ،بارها به شيخ
تکرار شده است .وی ضمن اينکه بزرگترين نقد کننده اجماعات شيخ است؛ مهمترين
احياءگر راه او نيز هست .چون همين نگرش نقادانه وی دستاورد روشی بود که شيخ طوسی
 .9طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،9صص 11و 114؛ ج ،1ص.131
 .1علم الهدی ،رسائل الشریف المرتضى ،ج ،1ص.115
 .3کراجکی ،کنز الفوائد ،ص986؛ علم الهدی ،رسائل الشریف المرتضى ،صص.298-292
 .4حائری طباطبائی ،ریاض المسائل ،ج ،1ص.611
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بنا نهاد .ابن ادريس توانست يک قرن تقليد و حرکت در سايه شيخ طوسی را ،برای هميشه
در کنار گذارد که با منش استداللی خود شيخ نيز سازگار نبود .جريانی که ابن ادريس در
نقد اجماع گشود؛ دو تا بازتاب را در فقه ،برجای نهاد:
بازتاب نخست :بررسی نقل اجماع و محدود ساختن اجماع های منقول .يکی از ابعاد
انتقاد او به نقد کشيدن ادعای پرشمار شيخ مبنی بر وجود اجماع در فتواهای گوناگون بود.
او اين مسلک شيخ را به شدت رد کرده است که پارهای از فتواها را با وجود مخالفان در ميان
عالمان ،اجماعی می شمرد .اگر جسارت علمی ابن ادريس در اين برهه از فقه نبود؛ بيم آن
می رفت که با گسترش روز افزون ،دست و پای فقه هر روز ،بيش از پيش بسته شود و پويايی
و تکامل انديشۀ فقهی ،بارها در اجماعهای ناتمام و نادرست عرصههای گوناگون ،با مانعی
به نام اجماع روبهرو گردد .اين حرکت جسورانه وی ،دو دستاورد مهم پيشگيری از شکل
گيری و پا برجا شدن اجماعها ،بر پايه فتاوای شيخ و پيروان او و پيشگيری از تثبيت
اجماعهای ادعايی خود شيخ را در پی داشت.
نکته ديگر اينکه ،بسياری از فقيهان در حالی زبان به انتقاد از ابن ادريس میگشايند که
سر سفره انديشهای نشستهاند که دستاورد شجاعتهای عالمانه ابن ادريس است .انديشهای
که باعث رواج نقد کشيدن رويههای پيشين در ميان فقهاء شد و به روش غالب حوزهها در
زمان های بعدی تبديل شود .البته در برخی موارد ،ابن ادريس با اجماعات شيخ همراهی
کرده آنها را تأييد مینمايد .نمونههايی از نقدهای ابن ادريس از اجماع را در جاهای مختلف
«السرائر» با عبارات مختلف و تند مانند «ليت شعری الذی ذکره فی نهايته من أين قاله»

9

«وهذا مما يضحک الثکلی ،من أجمع منهم معه؟ بل أخبارنا بخالفه وارده و اجماعنا بضد

 .9حلی ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج ،1ص.113

 /934مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاييز و زمستان 9315

ما قاله رحمه الله» 9و «ثم استدل شيخنا بما يضحک الثکلی ،فقال :دليلنا اجماع الفرقه و

اخبارهم ،يا سبحان الله من اجمع معه علی ذلک؟» 1میتوان ديد.
بازتاب ّدوم :از بين رفتن نظريه اجماع روايت گران .با فراگير شدن نظريه اجماع روايت
گران ،به مرور زمان نظريه اجماع در فتوا ،اهميت خود را از دست داد .آنچه توانست اجماع
را از اين حالت منزوی و ناکارآمد ،رها سازد؛ روش انتقادی ابن ادريس به شيخ بود .شيخ
طوسی و پيروان او ،اجماع روايت گران را حجت میدانستند و ابن ادريس ،سخن از حجت
بودن فتوادهندگان به ميان میآورد .در واقع ايشان با اين کار خود ،مسأله اجماع را از انزوا و
ناکارآمدی ،که پس از شيخ پيدا کرده بود؛ رها و آن را به يک روش عينی در فقه دگرگون
ساخت.
انديشه قرار داشتن امام در ورای روايت گران و توجيه اجماع بر اين اساس ،در عمل و
در بود و هست دنيای فقه ،کاربرد چندانی نداشت .زيرا از يک سو ،فقه تقليدی -استداللی
مجال الزم برای بازگشت به روايات و بهرهگيری از آنها را به پيروان شيخ طوسی نمیداد و از
سوی ديگر ،نقل روايت مسألهای نبود که به گونۀ تکرار شونده به آن نياز باشد .بنابراين
زمينهای برای اجماع روايت گران وجود نداشت .افزون بر همه اينها ،فقه اين دوران که
ميراث شيخ بود چندان به روايات وابسته نبود .ابن ادريس فقه را به عرصهای بيشتر استداللی
و متکی بر فتوا کشاند و اين سبب شد که در فضای جديد ،اجماع جلوهای ناسان بيابد و به
صورت اجماع فتوا دهندگان ،به جای اجماع روايت گران ،مطرح شود.
البته ابن ادريس خود ،به نقل اجماعهای فراوانی دست زده است .نقل اجماعهايی که
هر يک ،دستاورد هم رأيی فقهای همان عصر قلمداد میشوند و بنابر مقتضيات قاعده
لطف ،در بردارنده مخالف نکردن امام نيز بود .اما نبايد اثرگذاری ابن ادريس در فقه را ،تنها

 .9همان ،ص.153
 .1همان ،ج ،3ص.323

سير تاريخی اجماع و تطورات فقهی آن 935/

به گشودن بابی در نقد اجماع منحصر کرد؛ بلکه میتوان به سه ويژگی ديگر زير نيز که در
اين مرحله از سوی وی در ادبيات فقهی شکل گرفت؛ اشاره کرد:
 .9نقل اجماع :ابن ادريس اگرچه بنيانگذار فقه اجماعهای منقول به حساب میآيد؛
با اين حال خود او نيز ،در برخی موارد به نقل اجماع دست زده است .به عنوان مثال میتوان

به نقل اجماع بر جايز نبودن استعمال غساله حمام 9و پاکی آبی که با آب نجس ،تا سرحد

کر شدن کامل شده 1اشاره کرد.

 .1دعوای اجماع براساس اتفاق فقهای يک عصر :آنچه در ميان مدعيان اجماع ،پيش
از ابن ادريس ديده میشود اجماع هايی است که از همفکری و هماهنگی گروه اماميه اعم
از فقهای پيشين و آن زمان ،تشکيل میگرديده است .اين مطلب گرچه يک قاعده کلی هم
نبوده و گمان میرود امثال شيخ طوسی و سيد مرتضی ،در نقل برخی از اجماعها به هم
فکری و هماهنگی فقيهان روزگار خود نظر داشتهاند؛ ولی در بيشتر موارد ،نقل اجماع
دستاورد هماهنگی و همفکری فقيهان گذشته و حال بوده است .تنها در موردی میتوان نقل
اجماعی را ديد که مدعی آن به روشنی بيان میدارد که اين اجماع فقط ،برآمده از همفکری
و هماهنگی فقهای عصر بوده است 3.ادبيات نقل اجماع با اين کار شيخ مفيد ،نگاهی تازه
را در خود ثبت کرد .آنچه که وی انجام داد پس از گذشت بيش از يک قرن و نيم ،بار ديگر
تکرار شد .اين بار چنين نقل اجماعی از سوی ابن ادريس ،صورت گرفت .او نيز همچون
شيخ مفيد به ادعای اجماعی دست زد که به روشنی آن را دستاورد فقيهان روزگار خود
میداند.
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 .9حلی ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج ،9ص.19
 .1همان ،ص.11
 .3ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،9ص.34
 .4حلی ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج ،3ص.152
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 .3ادعای اجماع بر اساس عدم علم به وجود مخالف :برخی از فقهای بعد از زمان
ابن ادريس ،اجماعات منقول گذشتگان را مورد نقد قرار دادند .خصوصا آن دسته از
اجماع هايی که در آن مخالفتی وجود داشته است .به عنوان مثال ،محقق در مواردی،
اجماعات پيشين را مورد نقد قرار داده است.

9

ّ
 .4 .2مرحله چهارم :دگرگونی در نقد اجماع بر اساس وجود مخالف
اين مرحله در بستر جريان نقد اجماع ابن ادر يس ،ظهور پيدا کرده و ادامه يافت .بعدها به
شکل کاملتری بر اساس تفکری که میگويد« :وجود مخالف ،مانع تحقق اجماع است»،
خود را نشان داد .محقق از جمله کسانی است که اين تفکر را ،مبنای خود قرار داد .به عنوان

مثال ايشان در حکم درآمد رهن 1و نيز در مسأله قبله 3به دليل وجود خالف ،اجماعات

ادعايی را رد میکند .از ساير فقيهان نيز عالمه اين روش را در نقد اجماع پيش گرفت .ايشان
نيز در مسأله سفر بعد از دخول وقت 4و در حکم وجوب کفاره وطی حائض 5اجماع را در

صورت وجود خالف نمیپذيرد .ايشان موقع صحبت از مسأله اندازهگيری مساحت کر با

وجب میگويد« :ال تصغ الی من يدعی االجماع فی محل الخالف» 1به تدريج اين بحث،
اهميت زيادی پيدا کرد و دايره آن گسترش يافت و شايد اولين فقيهی که اين بحث را به
ميدان علم اصول آورده و حجيت آن را مطرح کرده عالمه بود.
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 .9حلی(محقق) ،المعتبر فى شرح المختصر ،ج ،9صص 53و 351؛ ج ،1ص.11
 .1حلی(محقق) ،نکته النهایه ،ج ،1ص.141
 .3همان ،ج ،1صص 11و .151
 .4حلی(عالمه) ،منتهى المطلب فى تحقيق المذهب ،ج ،1ص.333
 .5همان ،ج ،1ص.321
 .1حلی(محقق) ،المعتبر فى شرح المختصر ،ج ،9صص 41و 53و.912
 .3حلی(عالمه) ،نهایه الوصول الى علم االصول ،ص.921

سير تاريخی اجماع و تطورات فقهی آن 933/

در اين مرحله نقدهايی برخود ابن ادريس وارد کردند که همانند نقدهای خود ابن
ادريس بر شيخ ،از شدت و تندی در عبارت نيز برخوردار بودند .به عنوان مثال ،محقق در

مسأله بدست آوردن غنيمت در جنگ بدون اذن امام 9،عالمه در حکم چگونگی نماز افراد

عريان 1و نيز در حکم خارج کردن زکات فطره از طرف زن نافرمان 3اجماعات ادعايی ابن
ادريس را مورد نقد قرار میدهند .از طرفی هم محقق و عالمه ،به اجماعهای شيخ طوسی
ايراد وارد میکنند؛ ولی نقد آنها به شيخ ،با نقدشان به ابن ادريس متفاوت بود .آنها در عين
نقد ،احترام خاصی به شيخ گذشته و از او تجليل میکنند.
نمونههايی از رد مودبانه اجماعات شيخ ،توسط محقق حلی را در مسأله تبديل شدن

اعيان نجس به خاکستر 4حرام بودن قول «آمين» و بطالن نماز به خاطر آن 5و نيز در حکم
شستن ظروف از ساير نجاسات 1میتوان مشاهده کرد .مثالهايی هم از نقد عالمه حلی بر
شيخ طوسی در بحث معروف قبله 3و در مسأله کافی بودن يک نيت برای ماه رمضان

2

میتوان پيدا کرد.
 .5 .2مرحله پنجم :مرحله انتقالی
اين مرحله به دليل به وجود آمدن تغييرات مهم زير ،از ساير مراحل ممتاز میباشد:
 .9حلی(محقق) ،المعتبر فى شرح المختصر ،ج ،1صص 135و433؛ ج ،9ص.53
 .1حلی(عالمه) ،منتهى المطلب فى تحقيق المذهب ،ج9491 ،4ق ،صص114و.115
 .3همو ،تحریر االحکام الشرعيه على مذهب االماميه ،ج ،9ص410؛ منتهى المطلب فى تحقيق المذهب ،ج،9
ص.451
 .4حلی(محقق) ،المعتبر فى شرح المختصر ،ج ،6صص116و.112
 .5همان ،ص.681
 .1همان ،ج ،6صص 216و212؛ ج ،2ص.162
 .3حلی(محقق) ،مختلف الشيعه فى احکام الشریعه ،ج ،1ص.16
 .2حلی(عالمه) ،منتهى المطلب فى تحقيق المذهب ،ج ،2ص.983
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 .1 .5 .2دگرگونی در تعبير .با وجود آوردن برخی از تعابير جديد در ادبيات اجماع،
میتوان مجموعهای از عبارات متزلزل را پيدا کرد که نشان میدهند نوعی اضطراب نزد فقهاء
در موضعگيری نسبت به بحث اجماع وجود دارد .از اين تعبيرات جديد بدون سابقه،
میتوان به «بما»« ،کاد» و غير آن دو ،به هنگام نقل اجماع ،اشاره کرد که گويا نقل کننده
دارای ترديد میباشد .به عنوان مثال ،در کلمات شهيد از اين عبارات ترديدآميز میتوان به

«ربما کان اجماعا» يا «االکثرمن االصحاب» و يا «يکاد يکوی اجماعا منهم» 9اشاره کرد.

 .2 .5 .2به وجود آمدن اختالف بين ميدان نظری و عملی .در اين مرحله تعداد
زيادی از فقيهان در ناحيه نظری ،علی رغم وجود ترديد ،قائل به حجيت اجماع منقول
می شود در حالی که در مقام صدور حکم ،از عمل به اجماع منقول به خبر واحدپرهيز
میکنند .مثال شهيد ّاول در جايی ،اعتقادش به حجيت اجماع منقول را ابراز 1و در جای
ديگری تصريح میکند که «االجماع حجه علی من عرفه» 3.اين از لحاظ نظری که دارای

تناقض است و اما در ناحيۀ عملی هم در خيلی از مسائل فقهی ،که ديگران بواسطه اجماع،
آنها را نقل میکنند ،اعتمادی به آنها نمیکند.

4

 .3 .5 .2رويکرد تدريجی به سوی اجماع حدسی .تا قبل از اين مرحله ،مباحث
اجماع به شکل وسيعی متمرکز در بحث دخول مستقيم امام معصوم بين اجماع کنندگان،
تحت عنوان «مجهول النسب» و يا به شکل اشراف مستقيم امام ،در قالب قاعده لطف بود
که در اين مقطع زمانی ،به تدريج اجماع حدسی مبتنی بر تراکم ظنون و کم شدن احتمال
خطا و اشتباه به تبع اين تراکم ظهور کرد .از جمله تحوالت و دگرگونیهايی که قرن هشتم

 .9عاملی(شهيد اول) ،ذکری الشيعه فى احکام الشریعه ،ج ،9ص.11
 .1عاملی(شهيد اول) ،ذکری الشيعه فى احکام الشریعه ،ص.931
 .3عاملی( شهيد ثانی) ،رسائل الشهيد الثانى ،ج ،1ص.931
 .4کراجکی ،کنز الفوائد ،صص.313-314

سير تاريخی اجماع و تطورات فقهی آن 931/

شاهد آن بود؛ نظريه شهيد ّاول در توجيه اجماعات منقول پيشينيان و ارائه تفسير مناسبی
برای اجماعات آنها بود.

9

ّ
 .6 .2مرحله ششم :تأسیس نظری در خصوص اجماع بر اساس تفكر «تلقی»
در اين مرحله استرآبادی ،نظريهای را مطرح کرد که برگرفته از تفکر «تلقی» بود .ايشان
ّ
اجماع پيشي نيان بر فتوايی را کاشف از وجود دليل دانسته و در تعليل آن میگويد« :الن فيه
ّ
دالله قطعيه عاديه علی وصول نص اليهم ،يقطع بذلک اللبيب المطلع علی احوالهم» 1.وی
اگر چه به صراحت از تفکر تلقی صحبتی نکرده و به صورت مستقل به آن نپرداخته ،اما در
واقع سخن او بر دو امر تأ کيد دارد .9 :ظاهر اتفاق پيشينيان بر فتوايی ،اجماع میباشد.1 .
اجماع و اتفاق پيشينيان ،کاشف از وجود دليل قطعی است.
عناصر استفاده شده در تأسيس اين نظريه ،قبل از ظهور مدرسه اخبارگری ،در البهالی
فقه و اصول بوده است .با اين تفاوت که گسسته از هم و فاقد شکل واضح مورد نظر بود.
ّ
 .7 .2مرحله هفتم :دگرگونی در تفكر اجماع حاصل براساس عنصر تلقی
در اين مرحله مسأله تلقی و اعتبار اجماع قدماء براساس آن ،به شکل روشن و شفاف ،خود
را در کلمات پژوهشگران نشان و به صورت صريح ،در عبارات اصولیها ظاهر شد .محقق
سبزواری به شکل واضح ،به مسأله تلقی و قوام اعتبار اجماع پيشينيان بر اساس آن اشاره
کرده است.
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 .9عاملی(شهيد اول) ،ذکری الشيعه فى احکام الشریعه ،ج ،9ص.59
 .1استرآبادی ،فوائد المدنيه ،ص.935
 .3سبزواری (محقق) ،ذخيره المعاد فى شرح األرشاد ،ص.15
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 .8 .2مرحله هشتم :ظهور تفكر عمل بر اجماع منقول بر اساس تجمیع قرائن
چندين قرن تزلزل حجيت اجماع منقول ادامه پيدا کرد و فقيهان در خالل آن قرنها بحث
نظری پيرامون حجيت اجماع منقول را در دستور کار خود قرار دادند؛ ولی در عمل از اعتبار
حجيت آن سرباز زدند .تا اينکه «صاحب رياض» مسأله را فيصله داد .ايشان همانند اسالف
خود ،مبنای حجيت اجماع منقول را پذيرفت .با اين تفاوت که با مشروط ساختن حجيت
آن ،به قرائن و شواهد دال بر حجيت آن ،حجيت اجماع منقول را عملی ساخت .به عنوان
مثال ،ايشان در مسأله وجوب غسل به هنگام وطی در دبر 9و در مسأله کراهت قرار دادن آهن

بر شکم محتضر 1و نيز در مسأله غسل دادن مرد بر دختر سه ساله و بر عکس آن 3به اجماع
منقول استناد و حجيت آن را پذيرفته است.
اجماع منقول به واسطه صاحب رياض ،مراد مرحله جديدی شد که در آيندۀ اجماع،
تأثيرگذار بود.
 .9 .2مرحله نهم :توجه به تاریخ اجماع و اهمیت به آن
بعد از جهتگيریهای اخباریها و ظهور توجه جديد در علم اصول ،بحثهای اصولی
جديد در توليد تفکرات اصولی ،از برخی اسلوبهای اخباریها اثر پذيرفتند که يکی از آنها
اهتمام به تاريخ اجماع بود .مطالعه کتابهای مرحوم بهبهانی ،شاهد اين حقيقت است که
ايشان ضمن پرداختن به دقيقترين مباحث اصولی ،در بحثهای تاريخی اجماع نيز به
سبک خاص خود اظهار نظر و در رساله اجماع خود ،به شکل روشنی ديدگاههای خود را
تبيين نموده است .بعد از ايشان شاگردانش بحث را عهده دار شدند .مبرزترين شاگردش به
نام محقق کاظمی ،رساله مفصلی با عنوان کشف القناع عن وجوه حجيه االجماع نوشت که
 .9حائری طباطبائی ،ریاض المسائل ،ج ،9ص.111
 .1همان ،ج ،1ص.945
 .3همان ،ص.151

سير تاريخی اجماع و تطورات فقهی آن 949/

سبک مهم او در آن کتاب قرائت تاريخی بوده و در عين حال از دالئل نظری هم غافل نشده
است .ايشان نظريات مختلف در باب اجماع را مطرح و آنها را نقد کرده است .محقق نراقی
از ديگر شاگردان وی ،رسالهای در اجماع نوشته و به بعد تاريخی اجماع پرداخته است .اثر
مترتب بر اين توجه تاريخی به اجماع ،اين بود که فقيهان و صاحب نظران ،از يک سو با ديده
شک و ترديد به اجماع نگاه کردند و از سوی ديگر ،منجر به نقل اجماع و استدالل به آن
شد .محقق کاظمی ،در جايی از کتابش ،علمای معاصر را به دليل استدالل بيش از اندازه به
اجماع منقول نکوهش میکند .اما همين توجه مستمر به تاريخ اجماع از طرف اصولييون،
توانست تغيير خوشايندی در مسير اجماع ايجاد نمايد .از آن به بعد مسير غالب در بحث
اجماع ،چگونگی ترسيم خطوط استدالل بر اجماع منقول بود.
 .11 .2مرحله دهم :وارد شدن بحث اصولی اجماع به مرحله جدیدی ،با ارائه مجدد
تفكر اصول متلقاه ،در قالب نظریهای جامع
در اين مرحله ،حجم تحقيقات اصولی زياد شد و اثر سلبی بر قبول اجماع منقول گذاشت.
به طوری که رأی غالب حوزه نجف ،کنار گذاشتن اجماع منقول و تالش زيادی در جهت
ابطال همه و يا اکثر اجماعات انجام شد .و اين امر علیرغم تحوالت مباحث تاريخی
اجماع ،بمنزله انعطافی بزرگ ،در اين مسير به شمار میآمد .در ابتدای طرح مباحث اصولی
توسط فقيهان شيعی در آغاز غيبت کبری ،تا چندين قرن بحث اجماع ،منحصر در اجماع
محصل بوده و بعدها و به تدريج در زمان متأخرين اجماع منقول مطرح و حجيت آن مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .به طوری که در زمانهای پسين ،صرفا اجماع منقول محور
بحثهای اصولی اجماع واقع شد .در اين روزگار بود که نظريهای جديد در حوزۀ قم توسط
آقای بروجردی با عنوان «نظريه االجماع و الشهره فی االصول المتلقاه» ارائه شد .اين نظريه،
ّ
تغيير جديدی در تفکر «تلقی» پديد آورده و آن را در قالب جديدی قرار داد .در حقيقت
ّ
نظريه تلقی اصولی که قبال علماء و پژوهشگران آن را عرضه کرده بودند بازنگری ،تکميل و
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به شکل نظريه جامع و بنيادين درآمد .حقيقت امر اين است نظريۀ آثار بروجردی ،از قبل
توسط اخباريون مطرح شده بود و اصولييون توجه چندانی به آن نکرده و اين نظريه در
البه الی تاريخ شيعی رها شده بود تا اينکه دوران اخباريون به پايان رسيد .نظريه آقای
بروجردی ،از اتفاق و دقت نظر خوبی برخوردار بوده و نقايص گذشته را ندارد .ولی با همه
اينها ،به دليل صورت بسيط و عادی آن ،سرعت پذيرش فوری نداشته است.
 .3نتیجه
 .9. 3با توجه به شرائط خاص اجماع و تأثير عملی آن در استنباط و تحوالت چشمگير
در طول زمان ،آگاهی از سير تاريخی الزم بوده و حل برخی ابهامات و تناقضات را منوط به
آن است.
 .1 .3در مسير پر فراز و نشيب اجماع ،پيشينيان و پسينيان مبانی متفاوتی را در حجيت
آن انتخاب و گامهای مؤثری در تکميل جزئيات آن برداشتهاند؛ ولی در عمل کمتر
تأثيرگذاری و ارتباط مطالب نظری با مسائل عملی آنها را می توان ديد.
 .3 .3شکلگيری اجماعات اجتهادی از همان ابتداء معمول و نقل آنها برای پسينيان
در کتب فقهی ملموس و خطاهای اجتهادی و آثار ناگوارشان مشهود است که الزم است اين
نوع اجماعات شناسايی و از گردونه استنباط خارج شود.
 .4 .3وجود اجماعات متخالف از يک فقيه و يا از دو فقيه در يک مسأله و تسامح در
نقل اجماعات و نسبتهای خالف واقع در اين خصوص به گذشتگان در کتب فقهی ،دليلی
بر خطاهای اجتهادی در اجماع است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
 .5 .3مالکات حجيت و راههای کاشفيت اجماع و تحصيل آن ،نياز به بازنگری مجدد
متناسب با زمان دارد.

سير تاريخی اجماع و تطورات فقهی آن 943/

 .1 .3بازنگری در اجماعات منقول در کتب فقهی و توجه به منشاء پيدايش آنها
ضروری و پرهيز از تقليد کورکورانه و احتياطهای نابجا ،الزم است .و اين مسأله میتواند
چرخشی قابل توجه در برخی احکام شرعی مستند به اجماع ايجاد نمايد.
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