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 دهیچک

با  یری گاست که از زمان شکل یاز موضوعات یاز منابع استنباط احکام شرع یکیاجماع به عنوان  
 کردن مندو ضابطه یحتصح ی برا یادی ز های رو، تالش ینهمراه بوده است. از ا یفراوان  های چالش

 تباردر اع یادینبن  ای به عنوان مسئله یهاساس آنچه در نزد امام ینبر ا است. پذیرفته صورت آن

امر تنها در صورت اتفاق  ینمعصوم است که ا ی آن از رأ یتکاشف شود،یاجماع قلمداد م یسنج
کاشف از مسلم بودن حکم  ی،اتفاق ینچن  یرااست، ز یابیهم عصر با اصحاب ائمه قابل دست یهانفق

 زا کشف نظر معصوم  یاست، چگونگ یقتحق یستهبودن آن است. آنچه شا ی شده و ارتکاز یانب 

 یکه برخ ی به طور یافتدست  یبه آراء متفاوت توانیم ینیمتون د یبا بررس است، یهاناتفاق فق
را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و  ی باشند و موارد ی که تعبد نمایندیم یهتک یتنها به اجماعات

با التفات به  یزن  یگرد ای . عدهدانندیقط ماحتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار سا یا

. انداستنباط احکام بهره برده ی در راستا یهمچنان از آن به عنوان عامل بودن اجماع، یمسئله مدرک
بودن به  یاز مدرک توانیباورند که نم ینبر ا یجانیالر یفقها همچون استاد آمل یبرخ یانم این در

از اجماع مورد  یاجماع بهره برد، بلکه الزم است ابعاد مختلف یدر اعتبار سنج ی انحصار یعنوان عامل

 ، مورد ابتال بودن،همچون اتصال به زمان معصوم یاتیخصوص رو ین. از ایردقرارگ ی واکاو

گذار در  یرتأث یبه عنوان عوامل یهان،حکم در لسان فق یانب  یفیتک یت،بودن احتمال و در نها یعقالئ 
 .قرار گرفت یینو تب  ی اجماع مورد واکاو یاعتبار سنج

   .محتمل بودن مستند، مورد ابتال ی،اجماع مدرک ی،اجماع تعبد ی،اجماع حدس :یدیکلگان واژ
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 مقدمه

با نگاه  یلدل   ی،استنباط احکام شرع  ینداز موضوعات مهم در فرا  یکی به   یاجماع است. 

اول  اثبات احکام   یرگذاریتأث  یزاناجماع و م  یطوالن  یشینهبه پ  توانیفقه م  یهمتون  آن در 

ایافتدست    یشرع از  اعتبار  یبرا  یاسالم  ینمتفکر  یاز سو  یفراوان  هایرو، تالش  ین. 

تقسیرفتآن صورت پذ  یبخش عدم وجود مستند،   یااجماع از جهت وجود    یمه است که 

دن اجماع مسئلهبو  یذکر است که توجه به مدرک  یان. شارودیاز آن به شمار م  اینمونه

نم  ای به حساب  تأمل  آید،ینوظهور  با  فق  یبلکه  کلمات  م  یهاندر  رگه  توانیمتقدم  به 

دست    هایی آن   ،1425عالمه حلى،    ؛639ص ،2ج ،1417 ی،طوس  یخک: ش.ر)  یافتاز 

امر  توانیاما آن چه که م(  255ص ،3ج  یکرد، ره آورد منف  یاد  یدانوپ  یاز آن به عنوان 

متأخر  یامعلوم   لسان  در  کنندگان  اجماع  مستند  بودن   قمی،یرزایم)  است  ینمحتمل 

متأخر151ص ،3ج ،1376نائینى،   ؛432ص ،2ج ،1430 بودن   ین(.  معلوم  صورت  در 

اجماع کنندگا  یکرده و در مقابل اگر مستند  یاد  یاز آن به عنوان اجماع مدرک  ن،مستند 

تعب  یافتاجماع    یبرا تعبد  یرنشود،  آن است که   ی. سوال محوررودیبه کار م  یاجماع 

تأث  یبند  یمتقس  ینا فرا  یریچه  در صورت معلوم بودن   یااجماع دارد؟ آ  یتحج  ینددر 

مجمع مستند  و  معص  یتکاشف  ین،مدرک  نظر  از  م  وماجماع  رو  روبه  مشکل  یبا 

   شود؟

مستندمند   یگفت که اگر چه در نگاه برخ  توانیم  یو اصول   یبه متون فقه  ینگاه  با

اجماع، ضرر را که احتمال   یاجماعات  یناما مشهور متأخر  کند،یرا متوجه آن نم  یبودن 

وجود داشته باشد، ب  یمدرک آنها  مورد  در  آن قائل   یبرا  یتیدانسته و کاشف  اعتباریبودن 

ایستندن در  به   تریقعم  یبا نگاهکه    یافتدست    یزن  یگرید  یدگاهبه د  توانیم  یانم  ین. 

نگر اجماع  قدما  یستهنهاد  اجماعات  از  گذر  ب  ییو  خطا  توجهییو  را  آن   یادینبن  ییبه 

م قلمداد  استنباط  روش  انمایدیدر  استاد   یدگاهد  ین.  »وقف«  درس  در  آن  شالوده  که 

تب  یجانیالر  یآمل خصوص  یینمورد  است؛  شده  برا  یاتیواقع  اجماع   یک  یبررس  یرا 

م نظر گرفتن آنها نم  نمایدیمطرح  در  با  اجماع، آن   یلدل   یتاز حج  یبه سادگ  توانیکه 
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مدرک به  استناد  با  تنها  پوش  یهم   یتحج  یبرا  یهامام  یهانکرد. اگر چه فق  یبودن چشم 

مبان  یبخش و  وجوه  در  را  آن  اجماع،  تصو  یمختلف  یبه  ش)  اندیدهکش  یربه   یخر.ک: 

خواهد داشت،  یبودن نمود  یمدرک  یک( که بر اساس هر  192ص ،1ج ،1428 ،اریانص

ا  یاریکه بس  ییاما از آن جا که در مورد آنها طرح  یامروزه به واسطه مناقشات  یمبان  یناز 

قائل است،  مبنا  یشده  تنها  و  حدس  ینداشته  بحث   یاجماع  مدار  در  همچنان  که  است 

بحث مدرک  یباق ادامه  در  است،  اثرگذار  بودن  یمانده  آن بر روند اجماع، بر محور   یو 

حدس واکاو  یاجماع  م  یمورد  همگیردیقرار  از  پ  ین.  نوشتار  در  بعد از   یشرهگذر  رو 

تب  یاصل  یممفاه  یفتعر م  هایییژگیو  یینبه  اعتبار   شودیپرداخته  در  است  الزم  که 

 .  یرداجماع مورد نظر قرار گ  یسنج

ا  یقتحق  ینا  یشینهپ  در با  مرتبط  مقاالت  چه  »بازخوان  یناگر  همچون   یموضوع 

مدرک  یتحج بالل  (39-28ص ،1395  ی،شاکر)  «یاجماع  جناب  محترم  محقق  از 

رو  یشاکر لکن  است،  تأک  یلیتحل  یکردموجود  آمل  یدبا  استاد  نظرات  از   یجانیالر  یبر 

توص  یازاتامت با روش  که  است  حاضر  تحل  یفیپژوهش   یاعتبارسنج  یواکاو  به  یلیو 

 پرداخته است.    یاجماع مدرک

 یمفهوم شناس  -1

 اجماع    -1-1

معنا  واژه به  لغت  در  ن  یاجماع  کردن  )ابن  یت،»محکم  است  آمده  قصد«  و   ،اثیراراده 

منظور، ؛296ص ،1ج ،1367 »57ص  ،8ج  ،1417 ابن  راغب  بودن آراء و افکار«   یکی(. 

معنا م  یرا  اصفهان  داندیاجماع  ب  یزن  یحی(. طر201ص ،1412 ،ی)راغب   یمعان  یانبه 

»اتفاق انجا  ،همچون  بر  عزم  و  است «یکار  ماراده   ،4ج ،1375 ،یحیطر)  پرداخته 

رأ317ص در  اتحاد   ی(. در معنا18ص ،1375 ،یبستان)  واژه است  ینا  یگرد  یمعنا  ی(. 

معنا  یزن  یاصطالح به  معصوم  یاجماع  رأى  از  کاشف  که  علماست  از  جماعتى   اتفاق 

بروجردى،  233، ص2ج  ،1430 قمی،یرزای)م باشد  ایکته(. ن80، ص2ج  ،1412؛ 

تعر در  وضوح  به   معصوم  یاتفاق« از رأ  یت»کاشف  است، نقش  یاننما  یهامام  یفکه 
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طور به  تمام  یاست  ا  یکه  نزد  در  اجماع  ا  یشاناعتبار  مدار  شده   یفتعر  «ید»ق  ینبر 

آخوندخراسانى،185ص ،1ج ،1428 انصاری،یخش)  است. مظفر،288ص ،1409 ؛   ؛ 

 (.97ص ،2ج ،1375

  یاجماع حدس  -2-1

اقبال متأخر  یرتقر  یاز مبان  یکی تب  یناجماع که مورد   یاعتبار سنج  یینقرار گرفته است، 

نظر قالب  در  ا  «یحدس  اجماع»  یهاجماع  در  اتفاق علما در   یناست.  مبنا از راه تحصیل 

امام به این صورت که همیشه بین اتفاق   شود؛یحدس زده م یک مسئله، نظر و رأى 

ام بر  دارد  رىمرئوسین  وجود  عادى  مالزمه  امر،  آن  به  نسبت  آنها  رئیس  رضایت   و 

ب97ص ،3ج ،1417عراقى،  ) به  م  یکگسترده    یوعش  یگرد  یان(،  در  نظر  و   یانحکم 

م گ  ینهزم  تواندیمردم،  ا  ی،قطع  یحدس  یریساز شکل  حکم   یننسبت به »قانون بودن« 

 (.257ص ،1ج ،1415 ینی،امام خم)  قانون گذار است  یتاز رضا  یباشد، که خود حاک

  یاجماع مدرک  -3-1

تعبد  یماتتقس  از ا  یمدرک  یا  یاجماع،   یاوجود و    یهنگاه بر پا  ینبودن آن است. اساس 

گ در شکل  مستند  و  مدرک  وجود  پذ  یریعدم  صورت  که   یاست به طور  یرفتهاجماع 

مستند محور  بر  کنندگان  اجماع  اتفاق  اجماع   یافتهتحقق    یاگر  عنوان  به  آن  از  باشد 

بنابرا151ص ،3ج ،1376نائینى،  )  شودیم  یاد  یمدرک است   یاجماع  یاجماع مدرک  ین(. 

مست و  مدرک  و  که  بوده  دسترس  در  آن  مجمع  یاند  که  است  مستند   ینممکن  آن  به 

 اعتماد کرده باشند.

    یاجماع مدرک  یتحج یبازخوان  -2

 یادینیبن  یتیحج  هایبا چالش  یاز منابع استنباط احکام شرع  یکیاجماع به عنوان    طرح

نگرش که  است  بوده  فق  هایمواجه  مبان  یهانمتفاوت  طرح  حاک  یو  آن   یمختلف  از 

ا در  که  چه  آن  اما  تمام  یانم  یناست.  قابل توجه است،   یمبان  یبه عنوان وجه مشترک 

استقالل  نگاه  دل   یعدم  عبارت داستاجماع    یلبه  به  خود در نزد   یاجماع به خود  یگر. 

آن  یتو حج  یباعث ارزشمندآن از قول معصوم  یتنداشته و کاشف  یاعتبار  یهامام
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ات  ین. از اشودیم  ین. از همیستآن ن  حقانیت  گرنشان  یهانفق  ییفاق و هم رأرو، صرف 

کل نکته  امام  یدیرهگذر  نگاه  معص  یوهش  یه،در  قول  است   یاتفاق  یناز چن  ومکشف 

اتفاق فق  یاریکه در نگاه بس است که  یگریبدون دخالت امر د  یهانتحقق آن منحصر در 

تعبد اجماع  عنوان  با  آن  اشودیم  یاد  یاز  بر  عده  ین.  نگاه  در  فق  ایاساس  و   یهاناز 

شکل  یاجماع  یین،اصول  مستند  و    یریگکه  معلوم  تک  یاآن  مدار   یهانفق  یهاحتمال  بر 

است  ی،مستند واقع شده  مناقشه  مورد  باشد،  داشته  ، 1ج  ،1416  ی،انصار  یخ)ش وجود 

حائر92ص خراسان44ص  ،1404 ی،اصفهان  ی،  آخوند  ، 426و    342ص  ،1409  ی،، 

خراسا به طور123ص  ،1410  ی،نآخوند  را به طور   یاجماع  ینچن  یتحج  یکه برخ  ی( 

اعتبار و  بوده  منکر  قائل    یبرا  یمطلق  دل 163ص،1ج  ،1422یی،)خو نیستندآن   یل(. 

اتفاق فق  توانیم  یزمان  ی،آن است که در ساختار اجماع حدس  یزن  یمخالفت  ینچن  یهاناز 

ادر  ی،طوس  یخعصر ش ائمه  یدگاهابن زهره، د  یا  یسابن  را کشف نمود و   اصحاب 

ا رهگذر  د  ی،تلق  یناز  مدرک  یلدل   که  یافتدست    امام  یدگاهبه  ا  یو   یانم  یندر 

ا تنها در  را مطرح ساخت که  یهفرض  ینا  توانیصورت م  ینوجود نداشته باشد، چرا که 

اتفاق به عنوان امر ب  یاندر م  «یه»متسالم عل  یحکم مورد   یهانو فق  یتاصحاب اهل 

ا از   یحکم مثابهحکم مورد اجماع به    ییسخن، گو  یگرمطرح بوده است. به د  یشانبعد 

غ  یارتکاز تشک  یرو  م  یکقابل  ائمه  یاندر  اصحاب  فق  عصر  بروز   یهانو  و  ظهور 

و از هم است  به ذکر مستند نبوده است. اگر   یازین  یحکم  یندر نقل چن  یرو  ینداشته 

نگاه با  هم  یدبا  تریقدق  یچه  که  قطع  ینگفت  به   یر،فراگ  یارتکاز  اجماع  مستند  خود 

م فقرویشمار  به  که  انتقال    یهاند  بعد  با قبول چن  یافتهنسل   یهیبد  ییمبنا  یناست. حال 

از سو اگر  که  بود   یمبنا  یتبه عنوان مستند ذکر شود؛ ماه  یمدرک  ین،مجمع  یخواهد 

حدس م  یاجماع  متزلزل  را  است  بنا شده  کشف  بر  تعرس  یکه  مدرک  که  چرا   یفازد، 

ابهام مواجه م  قیهاناصحاب و ف  یانبودن حکم را در م  یشده ارتکاز با  سازد و  یگذشته 

بو و  رنگ  آن  آمده از استنباط و اجتهاد م  یحکم  یبه   ،1376 نائینى،  ر.ک:)  بخشدیبر 

مقابل برخ151ص ،3ج در  ا  یجانیالر  یهمچون استاد آمل  یهاناز فق  ی(.  باورند که   ینبر 
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مستند وجود  نم  یتنها  اجماع،  رهگذر  از  شده  ثابت  حکم  با  آوا  عنوان   تواندیهم  به 

برا  یعامل گونه   توانیاجماع در نظر گرفته شود؛ چرا که گاه م  یاعتبار سنج  یانحصار 

و ضمائم قرائن  تأث  یافتدست    یبه  لحاظ آنها وجود مدرک  با   یتدر کاشف  یمنف  یریکه 

رأ از  ب  امام  یاجماع  به  اجماعات  یگر،د  یانندارد.  با  مواجه  مدرک  یدر  احتمال   یکه 

د نبا  ربودن  دارد،  وجود  آنها  ا  یدمورد  دا  ینبه  از  را  اجماع  و  کرده  اکتفا   یرهاحتمال 

ابعاد اجماع و نگرش جامع به موق  یمستندات حکم شرع  یعتخارج نمود، بلکه نگاه به 

ضرور لوازم  از  بحث،  مورد  فرا  یحکم  اجماع است. از   ینباط حکم از مجرااست  ینددر 

ب  ینا به  ادامه  در  م  هایییژگیو  و  یاتخصوص  یانرو،  با   شودیپرداخته  مواجه  در  که 

 .یرداجماع، الزم است مورد توجه قرار گ

  لزوم اتصال حکم به زمان ائمه  -1-2

اساس  یکی شروط  حج  یاز  مدرک  یتدر  معصوم  یاجماع  زمان  به  اجماع   اتصال 

بنابرا تلق  شودیاجماع ارزشمند قلمداد م  یدر صورت  یناست.  شده از گفتار معصوم   یکه 

تقر  یاو     د  یشانا  یرمورد  عبارت  به  تا زمان   یگرباشد.  استمرار آن  و  اجماع  امتداد 

امام ا  یانب  حضور  هم  ینگر  و  وحدت  که  است  امر  یهانفق  رأییمهم   یمتأخر 

رنوظهو و  نبوده  پ  یشهر  اعصار  به طور  یشدر  دارد،  آنها  امام معصوم   یاز  که در زمان 

اتفاق نظر در م  یدگاهوحدت د  ینا  یزن   ا  یانو  وجود داشته است و از   یشاناصحاب 

اتف  ییآن جا مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر،   اقکه همیشه بین 

م دارد،  وجود  عادى  علاد  توانیمالزمه  متسالم  »حکم  که  نمود  امام   یتلق  «یهعا  از  شده 

 .(1399،  57جلسه    یجانی،الر  ی)آمل  است  معصوم

 مورد ابتال بودن   -2-2

تک  یقرائن مهم  از با  کننده به   یفتضع  یعامل  تواندیبودن نم  یبر آن، صرف مدرک  یهکه 

آ احکام  مورد» ید،حساب  در  است.  اجماع  مورد  مسئله  بودن«  صورت   یابتال  به  که 

فرع  یجزئ م  یو  با مشکل مواجه است؛   معصوم  یدگاهکشف د  امکان شود،یمطرح 

احکام در  که  فراگ  یچرا  دست    یست،ن  یرکه  فق  یابیامکان  اتفاق   یامر  یشینپ  یهانبه 
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م هم  نمایدیدشوار  بر  عامل  ینو  مستند و مدرک به عنوان  وجود  احتمال  مضر   یاساس 

م  یتحج  یبرا قلمداد  کل  شود،یاجماع  مسائل  در  البلو  یاما  عام  »وقف« که   یو  مانند 

در گستره روا مطرح شده  احکام  و  ابتال  یوعاز ش  یحاک  یاتکثرت سؤاالت  فراوان   یو 

است آن  به  نممردم   یو به صرف مدرک  یدگاز اجماعات وارد شده در آن به سا  توانی، 

چن م  یدیدو نکته کل  یدیق  ینبودن گذشت، چرا که از رهگذر   :یدآ یبه دست 

فراگ  /الف پرتو  ابتال  یردر  م  یک  یبودن  و   توانیمسئله،  اجماع  گزارش  که  گفت 

در مسئله است.  ینبود حکم  یانگردر مورد آن، ب  یهاناتفاق فق  مخالف 

ا  یتزمان اهل بمسئله در    یکبودن    بهیمبتل  یاثرگذار  /ب در   یشانو اصحاب 

شکل  یحد مانع  که  عصرها  یدگاهید  گیریاست  در  م  یمخالف  دشودیبعد  به   یگر. 

نم اجماع  یرفتپذ  توانیسخن  ش  یکه  عصر  مخالف   یطوس  یخدر  که  گرفته  شکل 

ائمه  یحکم اصحاب  زمان  در  که  فق  است  ش  یهانو  بوده و از   یعشا  یطوس  یخقبل 

تلق معصوم  است.  یامام  تجل  ینبرا شده  ائمه  یاساس عدم  که متلقات  نظر اصحاب 

معصوم امام  فق  از  نظرگاه  در  ها  یهاناست،  نت  ینسل  در  و  ا  یجهبعد  بر   یشاناتفاق 

ب  توجه  یاننخواهد داشت. شا  یهیمخالف، توج  ینظر  یهانتوسط فق  یمستندات  یانآن که 

 ور ندارد.  مذک یندبر فرا یمتأخر اثر

ابواب  یتعنا  با در  گذشت،  چه  آن  احکام   مانند  یبه  و  کثرت سؤاالت  که  »وقف« 

روا گستره  در  شده  ابتال  یوعاز ش  یحاک  یاتمطرح  اگر   یو  است،  آن  به  مردم  فراوان 

فق  یمبتن  یاجماع توسط  دار«  مدت  وقف  »بطالن  ش  یهانیبر  نقل   یطوس  یخهمچون 

احتمال مدرک  توانینم  ید؛گرد صرف  متأخر   یهاآن در زمان  گیریشکل  یابودن و    یبه 

معصوم حضور  زمان  اثربخشاز  از  کاشف  ی،  و  مذکور  پوش  یتاجماع  چشم   یدآن 

 .(1399،  58جلسه    یجانی،الر  ی)آمل

 بودن احتمال  یعقالئ  -3-2

بس  در  یک  یکه »احتمال « وجود مدرک و مستند، برا  یناجماع هم  یناز ناقد  یارینگاه 

 ینچن  توانیرو، نم  ین. از اشودیاز مدار استدالل م  اجماع مطرح شود، باعث خروج آن
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المدرک  اجماع که  یمستقل مورد استناد قرار داد. نکته ا  یلدل   یکرا به عنوان    «ی»محتمل 

است. به  یاحتمال  ینچن «یت»حج یزانم  یرد،ت مورد توجه قرار گیسبا  یم  یندفرا  یندر ا

با  یگرعبارت د رو  ینبرخودار باشد، از ا  یبوده و از منشأ واقع  یعقالئ  یداحتمال مذکور 

نگاه ا  یبا  کاربست  فق  ینبه  لسان  در   ،1ج  ،ق1428 ی،انصاریخ)ش  یینو اصول   یهانواژه 

 ،1417  صدر،  یدشه  ؛143ص  ،3ج  ،1419یی،خو  ؛97ص  ،4ج  ،1413  مشکینى،  ؛366ص

اثر نبوده و نم  یکه هر گونه احتمال   یافتدر  توانی( م347ص  ،4ج از آن در   توانیمنشأ 

»احتمال   یفتضع است  الزم  بلکه  برد،  بهره  مدرک  «یاجماع  به  اجماع  آن  پرتو  در   یکه 

ا  یعقالئ  شود،یبودن متصف م اعتنا باشد، به گونه  برنده  یانکه وجود آن از م یو مورد 

نهاینااطم در  و  تح  یتن  د  یّرباعث  تردّد  اصلو  هسته  گ  یر   ی)ارتکاز  اجماع  یریشکل 

حکم( برا  بودن  احتماالت  ینشود.  وجود  ذهن  یاساس،  همراه  یصرفاً  بدون  قرائن   یو 

عامل  یخارج و  نبوده  اعتماد  تضع  یقابل  در  نم  یفمؤثر  قلمداد  براشودیاجماع   ی. 

ا شدن  نمونه  ینروشن  به  قدما  یاموضوع،  اجماعات  مطرح   ییاز  وقف  باب  در  که 

مدرک  یده؛گرد احتمال  واسطه  به  اثر قلمداد شده است، اشاره نموده و   یبودن آن ب  یاما 

فقه متون  به  رجوع  تب  یب  یبا  مذکور  احتمال  بودن  در   ینبد  .شودیم  ییناساس  منظور 

فق وقف  برا  یشروط  یهانباب  ب  یرا  وقف   از  استمرار«  و  »دوام  که  اندداشته  یانصحت 

آنآن  جمله اساس  ینا  سازی  مستند  مقام  در  گاههاست.  ادله  یشرط  همچون اجماع   ایبه 

کرده اتمسک  در  فق  یبرخ  یانم  یناند.  مدرک  یهاناز  احتمال  در بو  یبا طرح  اجماع،  دن 

برآمده مناقشه  قمّى،  32و    31ص  ،1413  آخوندخراسانى،)  اندمقام  طباطبایى   ،1426؛ 

ا451ص  ،9ج و  حال   ین(  ب  یدر  که  قائل  ااست  کلمات  به   توانیبه اجماع نم  ینمراجعه 

عقالئ مدرک  یبرا  یمنشأ  برخ  یاحتمال  ذکر  با  ادامه  در  گرفت،  نظر  در  از   یبودن 

ب  این  هاعبارت وضوح  مدت   یطوس  یخ. شیافتخواهد    یشتریمطلب  وقف  بطالن  در 

م »نگاردیدار  الفرقة و أخبارهم:  إجماع  المسألة  (. 548ص  ،3ج  ،1407طوسى،    یخ)ش  «على 

ن زهره  ابن  کالم  است:  یزدر  إجماع » آمده  بعد  الشروط  من  اعتبرنا  ما  صحة  على  يدل  و 

تكاملت لزومه إذا  و  الوقف  صحة  في  خالف  ال  أنه  (. ابن 298ص  ،1417ابن زهره)  «الطائفة، 
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ا  یزن  یسادر تصر  ینبه  است: »  یحمطلب  الشروطکرده  اعتبرناه من  ما  صحّة  على  يدل   -و 

أصحابنابعد   تكاملت  -إجماع  إذا  لزومه  و  الوقف  صحّة  في  خالف  ال  ادریس،  «أنّه   )ابن 

 (.157ص  ،3ج  ،1410

فق  با و ساختار جمالت  عبارت  در  ب  یهانتأمل  از   یاندر  صادر شده  حکم  مستندات 

روشن  یشان،ا  یسو دل   یافتدر  توانیم  یبه  اجماع  به  تسمک  مستقل به حساب   یلیکه 

دقت)  آیدیم با  د  مخصوصاً  مستند  ذکر  و  »بعد«(  کلمه  کاربست  تمام  یگربر   یتبعد از 

پذ  یلدل  صورت  دل   یرفتهاجماع  مدرک  ینبنابرا  است،مازاد    یلیو  اجماع   یاحتمال  بودن 

احتمال  عقالئ  یذکر شده؛  منشأ  بدون  و  واقع  از  دور  که  نت  یاست  در  اجماع   یجهاست. 

پا بر  شده  مسلم  یهادعا  ارتکاز  م  یهمان  در  که  است  یهانفق  یاناست   ی)آمل  بوده 

 .(1399،  59جلسه   یجانی،الر

 متقدم بر اجماع در صدور حکم    یهانفق  یهتک  -4-2

 یبرخ  یفتوا  شود،یم  یاجماع مدرک  یتبه حج  یدنکه باعث قوت بخش  ینکات  یگرد  از

 یافت  یناناطم  توانمی  اما  اند،از اجماع نبرده  ینام  یچمتقدم است که اگر چه ه  یهاناز فق

فتوا صدور  ناح  یکه  تسالم  یشانا  یهاز  به  اعتماد  اساس  م  یبر  در  که   یهانفق  یانبوده 

د است؛  داشته  وجود  م  ینا  یرغ  رگذشته  چگونه   یهانیباور داشت که فق  توانیصورت 

ابن ادر از اجماع  یرغ  یمستندات  ی،از نسل محقق حل  یهانیفق  یاابن زهره و    یس،در عهد 

اخت ذکرداش  یاردر  و  نام  اما  م  یته،  به  آن  بنابرااندیاوردهن  یاناز  ارتکاز  یرفراگ  ین.   یو 

نها در  و  انگار  یتبودن  فتو  ی،مسلم  صدور  منشأ  فق  یخود  اعصار   یهانتوسط  در 

 (.1399  ،60جلسه   یجانی،الر  یآمل)  مختلف بوده است
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  گیرینتیجه

م  یکی  یمدرک  اجماع شمار  به  اجماع  اقسام  آن   رودیاز  در  مدرک  وجود  احتمال  که 

مناقشات سنج  یباعث  اعتبار  گونه  یدر  به  است  شده  نگاه  یاآن   ینچن  یاریبس  یدر 

د  یتقابل  یاجماع از  ا  معصوم  یدگاهکشف  در  اما  ندارد.  فقها   یبرخ  یانم  ینرا  از 

آ همچون  الر  یتمعاصر  نم  یجانیاهلل  که  ا  توانیبرآنند  با   یپا  یتکل  ینبر  که  فشرد 

چن حج  یاحتمال   ینوجود  از  ساقط شده و نتوان از آن در مدار استنباط حکم   یتاجماع 

قرائن  یشرع انضمام  با  بلکه  برد،  اتصال به زمان معصوم  یبهره  ابتال همچون  ، مورد 

ک مسئله،  اجماع در کالم ف  یفیتبودن  به   توانیمنشأ احتمال، م  یو بررس  قیهانکاربست 

ارزشمند و  اجماع  لو در ا  یصحت  اشاره شده   یزن  یبه مستندات  یانم  ینآن معتقد بود و 

 باشد.
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