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 ل فرضیو با اجماعات محص  ی موجود در پیوند با این ادعاها اندیشه ها

 موجود نسبت به ادعاهای

)اصل ادعا « بالاشکال»؛ «باالتفاق»؛ «اجماعا»؛ «بالخالف»نسبت به ادعاهایی چون 
موضع  :توان دیدمیرا و مدلول آن( سه موضع از فقیهان )و باحثان مباحث فقهی( 
 ایجابی مطلق؛ موضع سلبی مطلق و موضع تفصیل و اعتدال. 

گذرند، اصل را بر اعتبار ادعاها نمی غیر ایشان از ایناین توضیح که برخی از فقیهان و  با 
صاحب خالف آن برسند. فقیهی چون ، مگر این که به دهند ترتیب اثر قرار می ، قبول و

ه دانست در مقابل برخی برای این ادعاها از دیگران وقعی توان از این گرو ریاض را می
ثابت کند که در این ادعا را  ایمگر در موضعی که قرینه ،گذرند از آن ها مینهند و نمی

)مثال اجماع مدرکی نباشد( مورد اعتبار داشته باشد ،شدهصورت به شرطی که امر ثابت
 گیرد. عنایت ایشان قرار می

این گروه دانست. ایشان توان از محقق خویی را می .آیدکاری نمیو اال این ادعاها به هیچ
مثل وجود اجماع باشد، قابل ترتیب  ها را کهپذیرد و مدلول آنادعاها را نمی عموما این
فلسفه فقه در دوران لعان از فقه و کنندگان و مطچنان که بسیاری از گفتگو  بیند. اثر نمی

ن این عناوین و ترتیب اثر دادن کردپسندند؛ با این بیان که دنبالمعاصر این موضع را می
ای باالخره اگر عده ندارد؛لف از سلف است که هیچ توجیه فنی ها نوعی تقلید خآن به
بسیاری از این عدم  ،مورد فتوای خویش قرار دهند  ،دانند چه را اقتضای صناعت میآن

 شود. شکند و دست آیندگان برای اجتهاد آزاد باز میها میها، اجماعخالف

که عدم استناد آن به تتبعی  که بسیاری از این ادعاها مشکل تاریخی دارد؛ چنانطرفه این
ر این ادعاها باشد  ه و که موج   صعوبت دیگر پیش روی این ادعاهاست؛ به ویژه اگر  ،مبر 

ها در صاحب کتاب نبوده یا نگاشته آن ،نظر  صاحب رای و توجه کنیم بسیاری از فقیهان  
اند. هر چند برخی نظری  ابراز نکرده ،اختیار ما قرار نگرفته است یا در آن مسئله خاص

 ها و مفقودها به موجودها از حساب احتماالت و قیاس معدوم با تمسک بهاند خواسته
 صولت و سطوت این اشکال بکاهند! 

 : مالحظه نمایید

القتاد، لما یعلم یقینا من ... و دونه خرط  فی زمن الغیبة متعذر ان تحقق هذا االجماع»
حرصهم نزوائهم فی بلدان المخالفین و تشتت العلماء و تفرقهم فی االقطار االرض بل ا  
 1...«.علی ان ال یطلع احد علی عقائدهم و مذاهبهم 
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 در مقابل مالحظه کنید: 

و انما نؤمن  ... باالجماع بما هو اجماع علی اساس بعض المبانی القدیمة اننا ال نؤمن»
باالجماع علی اساس حساب االحتماالت و استبعاد اشتباه الجمیع فقد یحصل العلم من 

 2«. همآراؤ نفس آراء الجماعة الذین وصلت الینا 

  3ت. انکار دیگران قرار گرفته اس بیان اخیر مورد قبول برخی و

 ندیشه تحقیقا

آن چه مورد اشاره هیچکدام صحیح نیست و گرایی ایجابی و سلبی رسد مطلقبه نظر می
عدم صحت است! اندیشه  برخوردار از حظی از صحت و ،در دو طرف قضیه نقل شد 

مثال  ی را در نظر گرفت، سپس داوری کرد؛های مختلفتحقیق این است که باید مولفه
اجماع علی  ،وجود اجماع و امثال آن از ایشان ،ادعای نفی خالف انی را داریم کهفقیه

نامشخص یا برخی فقیهان سترگ القاعده است یا معتقدند اتفاق برخی از فقیهان )
ل اجماع یا پدیدهمورد ای در حکم اجماع است؛ واضح است که نسبت باور ایشان( محص 

ه خواسته باشد مفاد این فقیسلب مطلق صحیح است؛ در صورتی که  ،به این ادعاها 
ه کارایی دیگری )چون جبر ضعف یک ادعاها را سند فتوای خویش قرار دهد نه این ک
( را خواسته باشد بر این ادعاها دیگری سند یا داللت یک دلیل یا ترجیح یک دلیل بر

 م مثال اگر فقیهی که پس از جستجو،حال اگر از این نوع فقیهان بگذری4مترتب کند. 
کند، از این ادعاها داشته باشد، در صورتی  جماع و عدم خالف و عدم اشکال میادعای ا

البته تابع موضعی که نسبت به  کند ورا متوقف می آور باشد، فقیهکه گفته او اطمینان
ه شرط اعتبار ب ،باید با این ادعاها برخورد کند. و موضع ما در این باره اجماع دارد،

و اجماعات مدلول آن هاست؛ از این رو به صرف این ها اطمینان بخش بودن این ادعا
دلیلی بر خالف نباید از مخالفت با  اقتضای  توان فتوا داد، چنان که با وجود نمی ،ادعاها 

را بر سر اجتهاد خود  این ادعاها )بالخالف ها و ....( واهمه داشت و سایه نوعی تقلید
بحث ما فصل الخطاب باشد  سنخهممال ای کاافکند! شاید کالم محقق نایینی در زمینه

 فرماید: آن جا که می

...اما مسلک تراکم الظنون فهو مما الیندرج تحت ضابط کلی؛ اذ یختلف ذلک » 

باختالف مراتب الظنون و الموارد و االشخاص فقد یحصل من تراکم الظنون القطع 
 لحجیة االجماع

ً
 .«لشخص و قد ال یحصل، فال یصح ان یجعل ذلک مدرکا
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