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 مقدّمه

 ي حکم در عصر غیبت است. بحث در مورد تمسّک به دلیل اجماع در خصوص اثبات وجوب اقامه 

به اجماع متمسّک شد براي اثبات مدّعا، شود آیا می اکنون این سوال مطرح است که بحث کتاب و سنّت تمام شد و

 اجماع قابل تمسّک داریم یا خیر؟در این مورد آیا  و یا نه

کنیم، مبتنی بر مسلک و مبناي خودمان در این مسأله است. بدین منظور بایستی ي مطالبی که عرض میهمجموع

 شود.اجتماالً مبناي خودمان را تبیین نماییم؛ البته بحث مفصّل آن چون مربوط به مباحث اصولی است مطرح نمی

 اجماعاع انو

 اجماع بر سه قسم است، محصّل، مرکّب، منقول

اي اجماع کنند چنانچه کاشف نظر معصوم علیه که فقهاء در یک عصر بر مسأله محصّل عبارت است از ایناجماع 

حجّیّت  السالم باشد؛ به نظر ما خود اجماع بنفسه حجّیّت ندارد، بلکه از آنجا که کاشف قول معصوم علیه السالم است

گویند ل سنّت میلذا اه ،دانندحجّت می)بخالف نظر عامّه که خود اجماع و وحدت را مانند کتاب و سنّت و ...  دارد.

 ( گویند که ما در واقع اجماعمان همان سنّت است.که ما اصالً قائل به اجماع نیستیم و می

 .علیه السالم بحث مفصّلی دارد هاي اجماع محصّل و کیفیت کاشف بودن آن از نظر معصومها و مؤلّفهمالک
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به این معنا که این قاعده دلیل است براي  ي لطف است،حجیت اجماع محصل بر سه محور است: یکی از باب قاعده

رسد مگر این که بشر اثبات نبوت و امامت؛ ذات مقدس پروردگار بشر را خلق کرده و خلقت بشر به نتیجه نمی

هدایت شود. البته تعبیر لطف محترمانه است و اال اصل آن این است که خداوند مکلف است به هدایت بشر و لذا 

آنچه از ذخایر وجودي انسان از قواي مدرکه است،  هدایت بشر و تکمیل خلقت بشر است.نزول وحی و ... براي 

یابد و براي هدایت ها را در نمیبراي هدایت بشر کافی نیست و ما براي هدایت به حقایقی نیازمندیم که عقل آن

 شود.مین طریق ثابت میامامت هم از ه1ي خداوند این را اقتضاء دارد.نیازمند وحی هستیم. لطف و رحمت عامه

در اند، به این توضیح که ي لطف اثبات کردهمرحوم شیخ و مرحوم سید حجیت اجماع محصل را بر اساس قاعده

ي غیبت قرار گرفت و فقهاء متصدي و متولی امر هدایت بشر هستند، اگر این فقهاء شرایطی که معصوم در پس پرده

ن اجماعشان خالف حق بود، بر خداوند متعال واجب است که این اجماع را به هم بزند تا بر قولی اجماع کردند و ای

 باطلی مورد اجماع قرار نگیرد و امت گمراه نشوند.

دلیلیّت براي  ها ازهایی نیز وارد شده و خیلی از متأخّرین آن را قبول ندارند و این خدشهالبته بر این قاعده خدشه

 ست.حجّیّت اجماع افتاده ا

 روایتی که از اهل سنت نقل شده است:؛ از جمله اجماع محصل دلیل شرعی )سنت( است ي دوم براي حجّیتمسأله

  2ال تجتمع امتی علی الضالله 

 همین روایت با اختالف اندکی در روات و تعبیر نقل شده است. ( نیز89ص 4ج)در سنن ابی داوود 

                                                      
 .۴۲4ص لطف، مبحث سوم، فصل سوم، مقصد المراد، کشف حلی، عالمهبراي مطالعه بیشتر رجوع کنید به:  .1 

 1۲2۴ ص ۲ ج ماجه ابن سنن .۲ 
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 شود.اند که اجماع امّت بر ضاللت نمیبرخی به این دو روایت استناد کرده

معصوم علیه السالم وجود دارد و اگر امّت بر  ،گویند که در امّتاند میعلماي شیعه که به این دو روایت استناد کرده

 زند.ضاللتی اجماع نمودند، معصوم علیه السالم آن اجماع را به هم می

ن که کال سند آن عامی است و حجیت آن اصالً مورد قبول نیست ها مشکل سندي دارد، گذشته از ایالبتّه این روایت

 کنند.و خود اهل سنّت هم به بعضی از روات این دو روایت اشکال وارد می

کنند، ا نقل میاین حرف هم )وجود معصوم علیه السالم در میان امّت( پذیرفته نیست، زیرا اهل سنّت که این ر

به هیچ عنوان هستند و این نظر امّت در کنار معصوم )کالحجر بجنب االنسان( ي افراد اش این است که بقیهنتیجه

فرماید در اجتماع آراء خود امّت ضاللت با ظاهر روایت سازگار نیست، زیرا میاین معنا همچنین پذیرفته نیست. 

 .است هامعصوم علیه السالم در میان آنوجود به دلیل این امر نگفته که  و نیست

 که به این مضمون عامه روایتی دارند

 1علیکم بالسواد االعظم 

 ؛اندرأي اکثریت را گرفته جانب و به همین دلیل

 لذا این دلیل براي اثبات حجیت اجماع محصل پذیرفته نیست.

 ي مالزمه است.ي سوم براي اثبات حجیت اجماع محصل، قاعدهمسأله

 شود و برعکس.هرجا ملزومی ثابت شد، الزم ثابت می ،ي عقلیهمالزمهي قاعدهطبق 

                                                      
 فعلیکم اختالفا رأیتم فإذا ضاللة، على تجتمع لن أمتی إن(:» ۴892 ح األعظم، السواد 9 باب الفتن، کتاب ،1۴2۴/ ۲) ماجة ابن( 1)  .1 

 .828 ح: العمال کنز عنه. «األعظم بالسواد
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 ي عادیه: مانند مسن بودن و ضعف و فرتوتیمالزمه

 افتد.ي اتّفاقیه: در بیشتر اوقات با رخ دادن ملزوم، الزم نیز اتفاق میمالزمه

ي فقهاء بر قولی مالزمه است، به این شرح که اگر ما دیدیم همه ،اند که دلیل ایندر اثبات حجیت اجماع محصل گفته

 نظر دارند، طبق محاسبات عقلی غیرممکن است که همه اشتباه کرده باشند.

ي عقلیه نیست، ممکن است عادیه یا ي بین اجماع و واقع مالزمها قبول نداریم، زیرا اوال مالزمهاین دلیل را هم م

شود. چنین می ي عقلیه علّی و معلولی است و تحقّق علّت موجب تحقّق معلول )و برعکس(اتفاقیه باشد، مالزمه

ي عادیه یا اتفاقیه با حق دارد که این حجت ي علّی و معلولی میان اجماع و حق نیست و اکثراً اجماع مالزمهرابطه

ما در زمان معصوم علیه السالم هم جایی ندیدیم که مردم نظري داشته باشند و معصوم علیه السالم آن را  نیست.

 تأیید فرمایند.

 رود.حجیت دلیل مالزمه براي اجماع محصّل با حتّی یک مورد انفکاک از بین می

اند که احتمال خالف آنقدر احتمالش ناچیز اند و بر طبق آن گفتهت را مطرح کردهبعضی از بزرگان حساب احتماال

 است که عقالیی نیست.

 مقبول برای حجیت اجماع محّصلدلیل 

ي ي لطف است، ولی با این تقریر که وقتی امام معصوم علیه السالم در پس پردهپذیریم، قاعدهتنها دلیلی که ما می

ها فقیه کنیم که منظور از آن..( و بر اساس ادلّه ثابت میاند )فارجعوا .غیبت قرار گرفتند، مردم را به فقهاء سپرده

حضور دارند )هرچند ظاهر  خودشان ، در حالی کهاندسپردهالشرایط است. وقتی که حضرت مردم را به فقهاء جامع

مقتضاي والیت امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف این است که مراقب امّت باشند که خطر ضاللت  ،نیستند(

کند که ي فقهاء بخواهند بر باطلی اجماع کنند، مقتضاي والیت امام زمان اقتضاء میاگر همه یشان را تهدید نماید.ا



 الهدی حفظه اهلل علم اهلل آیه حضرت( الغیبه عصر فی الحکم اقامه جواز) فقه خارج درستقریرات 

5 

 

شود که مورد رضایت حضرت تصرّفی والیی بنمایند و اجماع را به هم بزنند و اگر اجماعی به هم نخورد معلوم می

 حضرت است.

 اند، قولی گفته شود.قولی که فقهاء در مورد آن دو به اجماع رسیده آن است که مثالً در مقابل دواجماع مرکّب 

 اجماع منقولحجیت 

 اما بحث اصلی در مورد اجماع منقول است که آیا حجیت دارد یا خیر.

مجتهد و عادل هستند  کنند،ي حجیت خبر واحد است. آقایانی که اجماع را نقل میمالک حجیت اجماع منقول، ادله

 حد، قول ایشان حجت است.ي حجیت خبر واو بر اساس ادله

مثالً راوي مستقیماً اشکال معروفی که هست این است که حجیت خبر واحد براي آن خبري است که عن حسٍّ باشد، 

از امام صادق علیه السالم نقل کرده است. اما اگر همین خبر عن حدسٍ باشد )مثل این که راوي بگوید من حدس 

سالم فالن مطلب را گفتند( حجّت نیست. در اجماع منقول، کشف قول از کنم که امام علیه الزنم یا حس میمی

 شود و إخبار از حدس است.معصوم علیه السالم نمی

مبناي ما در این مسأله این است که اجماع منقول به عنوان خبر واحد حجّت است و باید ببینیم از چه چیزي خبر 

دهد که کاشف از اي خبر می. مثالً علّامه از وقوع حادثهالسالمشف قول معصوم علیه ادهد از کدهد، آیا خبر میمی

نه عن حدس؛ زیرا سبب کاشف قول معصوم علیه  قول معصوم علیه السالم است؛ این نوع خبر دادن عن حسٍّ است،

 دهد.السالم را خبر می

 باشد حجّت است.قول معصوم علیه السالم ر این اجماع منقول اگر نقل سبب کاشف بناب
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باشد( این است که اگر مُجمعین بر اي در مورد اجماع محصّل باقی است )که مورد اجماع متأخّرین میالبتّه نکته

اشف قول معصوم حکمی اجماع کردند بر مبناي یک دلیل و یک خبري، این اجماع حجّت نیست. اجماع بر دلیل ک

 علیه السالم نیست، اجماع بر حکم کاشف قول معصوم علیه السالم است.

 


