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 اقسام اجماعاجماع/امارات/حجج و امارات/مبحث  موضوع:

 

 نقولوم: اجماع مسمقام 

ی نقل کرده است. پس ومراد از اجماع منقول این است که فقیه اتّفاق را به دست نیاورده بلکه ناقل و مخبِر واحدی برای 

اصول موضوعی یت اجماع منقول موقوف بر شود. بحث از حجّ شود بلکه در اعتبار نقل بحث میدر اعتبار اصلِ اجماع بحث نمی

ر حسّی است؛ سوم است که در مباحث آینده خواهد آمد. سه اصل: حجّیت خبر ثقه؛ دوم اینکه حجّیت خبر ثقه مختصّ به اخبا

شود. به عنوان مثال مخبِری خبر از اینکه اگر شکّ در حسّی بودن خبری شود اصالة الحسّ وجود دارد یعنی حمل بر حسّ می

است. این اصل  حسّی بوده یا از مقدّماتی حدس زده؛ در این مورد حمل بر حسّی شده و حجّتعدالت زید دهد، و شکّ شود 

شود نه حدس، هرچند ممکن است از حدس به آن رسیده باشد. با پذیرش این سه اصل عقالئی است که حمل بر حسّ می

 شویم.موضوعی، وارد بحث از حجّیت اجماع منقول می

 اجماع منقول سه قسم است: نقل اجماع به سه صورت بوده و

کند؛ و گاهی جزء کند؛ و گاهی از منکشف )رأی امام علیه السالم یا حکم شرعی( نقل میگاهی ناقل از کاشف نقل می

ط ده کند. به عنوان مثال در نظر ما اگر بیست نفر از قدماء فتوا دهند کاشف از حکم شرعی است که ناقل فقالکاشف را نقل می

 رده است.فتوا را نقل ک
 

 نقل کاشف

اند. یعنی یعنی یک فقیه نقل نماید که قدماء اتّفاق در این مسأله داشته و یا فقهای قبل عالمّه در این مسأله اتّفاق نظر داشته

ه ایم و فقط آن فقیه نقل اتّفاق نموده که مثالً همه فقهاء غیر صاحب جواهر این نظر را دارند. یعنی تمام فقهاء کما فحص نکرده
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فتوای آنها در معرض دسترسی است این نظر را دارند. این قسم حجّت است زیرا اخبار حسّی بوده و فرض نیز وثاقت آن فقیه 

 است.

یست و موضوع حکم ناشکالی مطرح شده که مفاد این خبر اتّفاق فقهاء بر وجوب نماز جمعه است مثالً. اتّفاق حکم شرعی 

ام علمای فیزیک متّفق بر این امر هستند، این باید حجّت باشد. به عنوان مثال کسی بگوید تمباشد، لذا این نقل نشرعی نیز نمی

 حجّت نیست زیرا حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست.

امی آن نیز حجّت پاسخی داده شده که مبتنی بر امری است. آن امر اینکه مدلول مطابقی خبر حجّت بوده و مدالیل التز

کم شرعی حبر واحد خواهد آمد. عدالت زید که مخبربه است نیاز نیست خودش حکم شرعی یا موضوع است. این در بحث خ

عدالت وی خبر دهد.  باشد، بلکه کافی است که مدلول التزامی آن خبر یک حکم شرعی باشد. به عنوان مثال زید مرده و کسی از

عدالت زید و عمرو  معصوم علیه السالم شنیده شده که بیننفسِ این خبر حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی نیست، امّا از امام 

دالت عمرو، حجّت خواهد مالزمه وجود دارد. در این صورت الزمه این خبر نیز عدالت عمرو بوده و آن خبر به اعتبار اخبار از ع

 بود. تمام مدالیل التزامی )عرفی یا عقلی و برهانی( خبر حجّت است.

که تا اخبار از اتّفاق  قهاء و رأی امام یا حکم شرعی مالزمه وجود داشته، لذا همین کافی استدر بحث ما نیز بین اتّفاق ف

 علماء متّصف به حجّیت شود.
 

 نقل منکشف

فاق گوید حکم شرعی یا رأی امام این است که به دلیل اجماع. این فقیه حکم شرعی را حدس زده بر اساس یک اتّفقیه می

نیست. یعنی نقل  نشنیده از وی و یا حکم شرعی را ندیده است. خبر واحد در امور حدسی حجّت که دیده، یعنی رأی امام را

. در نتیجه قول دانیم مستند قول وی یک اتّفاق بوده که او به آن اعتقاد دارد )مثالً اتّفاق علمای متأخّر بوده(اجماع نکرده بلکه می

که بحث فعالً  قول اهل خبره در حدسیات حجّت است؛ پاسخ این است وی حجّت نیست. اگر گفته شود فقیه اهل خبره بوده و

 در نقل اجماع است و بحث در حجّیت نقل است.
 

 نقل جزء کاشف

اند. در نظر ما اتّفاق الاقلّ بیست فقیه موجب کشف از کند که فتوا به وجوب خمس در فائده دادهیعنی از ده فقیه نقل می

ست نفر شوند، در این آیا اگر ده نفر دیگر را فحص کرده و خودمان به دست آوریم که بیشود. حکم شرعی یا رآی امام می

 تواند کاشف از رأی معصوم باشد.صورت حجّت است؟ بله این اتّفاق می
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شود به لحاظ مدلول مطابقی یا التزامی؛ محقّق اصفهانی بر این قسم اشکال نموده که این حجّت نیست زیرا قول ناقل اخذ می

زامی نیز قول ده مدلول مطابقی قول ده فقیه بوده که نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی نیست؛ و نسبت به مدلول الت که

 فقیه مالزمه با قول معصوم ندارد، پس مدلول التزامی آن نیز حکم شرعی یا رأی امام نیست.

، بلکه مدلول التزامی نیست که رأی امام این استشهید صدر پاسخ داده به مدلول التزامی اخذ می شود. مدلول التزامی این 

کنیم، لذا مشروط راز میاین خبر این است که اگر ده نفر دیگر نیز این قول را داشته باشند، رأی امام این است. شرط را ما اح

میر المومنین کلّم بگوید اشود. مدلول التزامی همیشه بر اساس ذهنیت مخاطب است نه بر اساس اعتقاد متکلّم، مثالَ اگر متثابت می

تواند در چند مکان دیگر باشد؛ امّا سامع معتقد را در مسجد کوفه بگوید در حالیکه قائل است ایشان با همین بدن عنصری می

م در تواند در یک آن با بدن عنصری در چند مکان باشد، در این صورت مدلول التزامی این است که امام علیه السالاست نمی

 .314ص2بوده است. مباحث جکربال ن

 این اشکال وارد است.

های نقل فرمایشی دارد که به نحو کبروی نقل اجماع حجّت است امّا به جهت صغروی 306ص 4شهید صدر در بحوث ج

ماز کتاب فتوا به وجوب ن علماء بسیار مسامحه دارد. کثیراً دیده شده شیخ طوسی در هر فتوایی ادّعای اجماع داشته مثالً در یک

سائل دلیل را اجماع قرار جمعه داده لالجماع، و در کتاب دیگر فتوا به وجوب نماز ظهر داده شده لالجماع. و یا در بسیاری از م

اند. پس یا باید خودمان تتّبع نماییم یا قرائنی به دست آوریم اند که فقهای دیگر خالف آن فتوا داده و دلیل را اجماع قرار دادهداده

 ماع برایمان قطعی شود.که نقل اج

ذا اند بلکه این فتوا را صغرای یک قاعده مسلّم یا صغرای یک آیه شریفه یا مانند آن دیده لالبته این اجماع را جعل نکرده

 اند. بهاند هر کس باید چنین فتوا دهد، لذا ادّعای اجماع کردهاند. یعنی ذهنیت خود را مالحظه نموده و گفتهادّعای اجماع کرده

اند هر کسی باید به این آیه فتوا دهد. عنوان مثال بیع صبی را صحیح دانسته به سبب اینکه مصداق احلّ اهلل البیع است. لذا گفته

اند که اگر آن شخص نیز از این دلیل مطّلع شود، فتوا به این حتی در صورت پیدا کردنِ قول مخالف نیز اجماع تقدیری ساخته

 قول خواهد داد.

ها نیست؛ و تتّبع نیز ممکن نیست زیرا بسیاری از آید که از اجماع استفاده شود زیرا اعتمادی به نقلپیش می به ندرت

ه لحاظ صغروی تقریباً بفتاوای علماء مانند فتوای کلینی در دست نیست. لذا اگر چه اجماع منقول در نقل کاشف حجّت است امّا 

 شود.به هیچ اجماع منقولی اعتماد نمی
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