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۷  
ماع«طالح ت د کار   »ا

  بسم الله الّرحمن الّرحیم
  

و  اند مرتکـب شـده انعلمـا و نویسـندگاز یکی از اشتباهاتی کـه برخـی 
کـار بـردن اصـطالح ه بـ ،کننـد مـیتکـرار هـا  آناشخاصی نیز به پیـروی از 

 بـه کـاررا برای موضوعی  »اجماع«ی  یعنی واژه .است نآبرای غیر  »اجماع«
صـورت  نآی  دربـارهبرند که نه ربطی به اجماع دارد و نه اساسًا اجمـاعی  می

  :اند تعریف اجماع گفتهی  درباره ،علمای اصول ،زیرا ؛گرفته است
صـّلی  - محّمـدحضـرت اّمت  اناجماع عبارت است از اتفاق مجتهد«
ــّلم  اهللا ــه و س ــه و آل ــات  -علی ــد از وف ــ نآبع ــک زم ــر  انحضــرت در ی ب
  :اند فرموده نآو در توضیح  »شرعی  میحک

شـورایی تشـکیل  و جمـع شـوند انیک عصر در یک مکـ انمجتهد اگر«
امـر ی  دربـاره )سـّنتو  نآاز قـر اناستنباطش( را اجتهادی خود آرایدهند و 

ی أهمگـی بـر ر ،آرابعـد از نقـد و بررسـی تـک تـک  ؛دهند ارائهمستحدثی 
ـولَ ﴿ی  حکم طبق آیه نآپیروی از  واحدی اتفاق نمایند ـوْا الرَّسُ يعُ أَطِ َ وَ ّ وْا الل يعُ أَطِ

ْم  َْمرِ مِنكُ ِي ال ُْو أ و خـدا آن را بـه  واجب است اسالمی اّمت  بر )۵٩/(نساء ﴾...وَ
  .پذیرد میعنوان دین 
اجماع  ،اند کرده انطبق تعریفی که علمای اصول برای اجماع بی ؛بنابراین
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نباشــد و  ســّنتو  نآدر قـر نآگیــرد کـه حکــم  مــیامــری صـورت ی  دربـاره
م حکـدهنـد تـا بـه  ارائـه ،به طریقی که گفته شـد رااستنباط خود مجتهدین 

برای امری که خارج  »اجماع«کار بردن اصطالح ه در نتیجه ب .واحدی برسند
  .اشتباه محض است ،باشد که از موضوع اجماع است از سوی هر کس

و  اجماعی  دربارهی فوق به توضیحی مستند مّدعااینک برای روشن شدن 
  .پردازیم می تعریف آن

  :تعریف اجماع
 - محّمـد هصطالح االصولیین هو اتفاق المجتھدین من امـااالجماع فی «

ّ
ی صـل

م
ّ
 :یعنـی .»بعد و فاته فی عصر من العصـور علـی حکـم شـرعٍی  -الله علیه و سل

هنگی اتفـاق و همـا :عبـارت اسـت از ،ای اصـولاجماع در اصطالح علم«
و  حضرت در هر دوره نآبعد از وفات  -ص-محّمد حضرتاّمت  انمجتهد

 ٢٨٠ص ١ج  اآلمـدیاالحکـام فـی اصـول االحکـام ( .»شـرعی  میی بر حکانزم
  )١١٠ص١ج یغزال المستصفی

  :چیست؟ مقصود از اتفاق مجتهدین
  :است نظر جهت منظور اتفاق مجتهدین از چند

جمـع  اندر یک مک ،یک عصر اسالمی اّمت  مجتهدین میتما این که -١
 ١٧٩ ص٢ج »جمع الجوامع«درسبکی  الّدین تاجی  بنابراین طبق گفته د.شون

یـا خلفـای راشـدین  )ابـوبکر و عمـر(حتی اگـر شـیخین  ،اجتماع چند نفر
و یا اهل مدینه یا مکه یا کوفه و بصـره باشـند  )و علی انابوبکر و عمر و عثم(

الـوجیز فـی اصـول «نیـز در  اندکتر عبدالکریم زیـد .شود میاجماع منعقد ن
  :گوید می ١٨٢صفحه  »الفقه
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و اتفاق المجتھدین یراد بـه اتفـاق جمیـع المجتھـدین فـال یکفـی اجمـاع اهـل «
فـال یعـد واحـد او اجماع طائفه معینه  –مکه و المدینه  –المدینه او اهل الحرمین 

  .»االجماع االصطالحی المقصود،من هذه االجماعات
 یک عصـر انمجتهد میاهنگی تمااتفاق مجتهدین هممقصود از « :یعنی
و یـا دسـته و  )مکـه و مدینـه(اجماع مردم مدینه یـا حـرمین  ؛بنابراین ،است

اصطالحی مورد نظر به حسـاب  »اجماع«ها  ن و یا یکی از جمعگروهی معیّ 
  .»...یدآ مین

 انبه صراحت بیـ سّنتو  نآشرعی خود را از قری  همجتهدین باید ادلّ  -٢
و بررسـی قـرار دهنـد تـا در  مخالف را مـورد نقـد آرایسپس تک تک  .کنند

 اندر ایـن مــورد دکتـر عبــدالکریم زیــد .ی توافــق نماینــدأنهایـت بــر یـک ر
  :گوید می

کما لـو عرضـت رأی  هم صراحًه ثم یجمعون علی ءآراالمجتھدین یبدون  انّ «
واحـد رایـه  واحـٍد وابـدی کـّل  انالمساله علی المجتھدین و هم مجتمعون فی مک

  .»واحد ٍ رأی ثم اتفقوا علی
 کننـد بـدین میبیان خود را به صراحت  آرایمجتهدین  اجماع در« :یعنی

 ؛شـود مـیعرضـه  ،انمـده در یـک مکـآگرد  انبر مجتهد ،صورت که مساله
بر  آرای مختلف) نقد و بررسی(تا بعد ازنماید می بیانرا  یشأهر یک رسپس 

  .)١٨٣الوجیز ص ( »ی واحدی اتفاق نمایندأر
 طریق شورا مجتهدین برای رسیدن به حکم واحد باید از آرایبررسی  -٣
  :زیرا ؛باشد

از طریق شورا  انانمسلمر فرموده است امور مهم خداوند متعال مقّر  ؛اّوالً 
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ُْم « :باشد ْينَ ى بَ ورَ ْم شُ ُ أَْمرُ   ١.»وَ
شـرعی دستیابی بـه حکـم  جهت به تشکیل شورا -ص-خدا رسول ؛یاً انث

ی از حضرت علی نقل کرده کـه انطبر کهن امستحدثات دستور داده است چن
عـرض لـی امـر لـم ینـزل فیـه  انیـا رسـول اللـه  ...« :خطاب به پیامبر گفته است

فقـه و القـال تجعلـو نـه شـوری بـین اهـل  ؟ضاء فـی امـره و السـنه کیـف تـامرنیق
  .»منین و ال تقض فیه برایک خاصهؤالعابدین من الم

و  نآدر قـر نآبرایم رخ دهد و حکـم ای  ای پیامبر خدا اگر حادثه« :یعنی
 :حضـرت فرمـود ؟دهـی، چگونـه رفتـار کـنم مـینیامده باشد دستور  سّنت

دهیـد تـا  مـیتشـکیل  انمؤمنـ اناز میـ انو پرهیزگـار انشـمندانشورایی از د
ی انامام طبر .بدهیرأی  واحدی برسند مبادا به تنهاییرأی  مشورت کنند و به

 هراویان این حدیث همگی مورد ثق کید نموده است کهأمزبور تبعد از روایت 
  )٣١ص  یصاالئمه االربعه دکتر احمد شربا( ».و اعتماد هستند

روایـت فـوق چنـین  ۶۵ص  ١ج  »ابن القـیم عّالمهاعالم الموّقعین «در 
  :ثبت شده است

قلت یا رسول الله االمر ینزل بنا لم ینـزل فیـه القـرآن و لـم تمـض  :قال علی«
اجمعوا العـالمین اوالعابـدین مـن المـؤمنین فـأجعلوه شـوری :قال هفیه منک سنّ 

  .»قضوا فیه برأی واحدنبینکم و ا
 را تخاب خلفا و نیز حل سایر حوادث و اموریانصار انمهاجرین و  ؛ثالثاً 

کـه مـوارد  انـد فیصـله داده ااز طریق شـور ،نبود سّنتو  نآدر قر نآکه حکم 
 بـرای مثـال ثبت شده است اسالمی و کتب دانشمندان  در تاریخ آنزیادی از 

از قـول ابـن مهـران  ١۶ص ١ج »اعـالم المـوقعین«در )اهللاَرِحَمـُه ابن القیم (
                                            

 ٣٨ی  ی شوری آیه سوره - ١
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کان ابوبکر الصـدیق اذا ورد علیـه حکـم نظـر فـی کتـاب اللـه « :چنین نوشته است
تعالی فان وجد فیه مایقضی به قضی به و ان لم یجد فی کتاب اللـه نظـر فـی سـّنه 

 ﴿رسول الله 
ّ
مصل

ّ
و ان وجد فیھا ما یقضی به قضی به فان أعیاه  ﴾ی الله علیه و سل

ی اللـه علیـه  –هل علمـتم ان رسـول اللھـم  :ذالک سأل الناس
ّ
م صـل

ّ
 -و آلـه و سـل

فان لم یجـد  .فربما قام الیه القوم فیقولون قضی فیه بکذا و کذا ؟قضی فیه بقضاء
ــی ســّنه ســّنھا النّ  ــیُّ ف م  – ب

ّ
ــه و ســل ــه و آل ــه علی ی الل

ّ
ــاس  -صــل ــع رؤســاء الن جم

  .»فاستشارهم فاذا اجتمع رأیھم علی شیء قضی به
ای دریافـت  مسـئله )علیه اهللاحضرت ابوبکر صدیق (سالم هرگاه «:یعنی

 یافت کـه بـه مینگریست اگر در آن چیزی  نخست در کتاب خدا میکرد  می
-پیـامبرداد در غیـر ایـن صـورت در سـّنت  موجبش حکم کند به آن رأی می

کـرد  یافت طبق سّنت حکم صادر می مینمود اگر در آن چیزی  تدّبر می -ص
دانید که بدان حکم  یمچیزی  -ص-پرسید آیا از رسول خدا میو اّال از مردم 
چنـین و  -ص-گفتند پیـامبر رفتند و می و گاهی مردم نزد وی می ؟کرده باشد

 -ص-این طریق هـم چیـزی از سـّنت پیـامبراز  اگرچنان حکم داده است و 
و بـا  نمودهرا جمع  )مهاجر و انصار ی آورد بزرگان مردم (صحابه بدست نمی

م رسـیدند بـه آن حکـ مـیاحدی ود وقتی به اتفاق به رأی کر آنان مشورت می
  »داد می

  :خوانیم می ٨۴ص ١ج اعالم الموقعین چنین در هم
لـیس قضـّیه  –رضی اللـه عنـه  –اذا نزلت بأمیرالمؤمنین عمر بن الخطاب ... «

  –عنده فیھا نص عن الله و ال عن رسوله جمع لھا اصـحاب رسـول اللـه 
ّ
ی اللـه صـل

م 
ّ
هرگاه برای امیرالمؤمنین عمر « :یعنی .»ثم جعلھا شوری بیـنھم –علیه و سل

آن ی  شـد و در بـاره میمطرح ای  قضیه –خشنود باد ی  خدا از و –بن خطاب 
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را  -ص-بر نصی وجود داشـت اصـحاب رسـول خـدانه در قرآن و نه از پیام
  ».گذاشت به شورا میها  کرد سپس آن قضیه را میان آن میجمع 

از انساب األشـراف بـالذری  »الفاروق« شبلی نعمانی در عّالمههمچنین 
 :نقـل کـرده اسـت کـه ٣٩۴ص  ٧ابن کثیر ج  »البدایه و النهایه« و ١٠٠ص 

بدون مشـورت بـا اصـحاب  ،را که مستحدث بودای  حضرت عمر هر مسئله
  .کرد میمهاجر و انصار تا رسیدن به رأی واحد اعالم ن

 شـورابـر اسـاس  انانمسـلمر فرموده که چون خدای متعال مقّر  ،خالصه
مـواردی بـه  اندر چنـ -ص-خود را فیصله دهند و پیامبر اکـرمکارهای مهم 
امـور تمـام  سـّنتو  نآصار طبق قـرانو  ینامر فرموده و مهاجر اتشکیل شور
بررسـی  ؛بنـابراین ،اند ی واحد رسـیدهأبه رارجاع داده تا  اشوربه  مهم خود را

  .صورت گیردا مجتهدین در اجماع باید از طریق شور آرای

  :اقسام اجماع
  :اجماع بر دو قسم است ،علمای اصولی  گفته قطب
  .اجماع سکوتی -٢ اجماع صریح -١

ذکر شد و اجماع سکوتی عبـارت  ٢است که در بند  اناجماع صریح هم
اعالم نمایـد و سـایر ای  مسالهی  مجتهدی نظر خود را درباره این کهاست از 

 .دهنـد  اننه موافقت کنند و نه مخالفـت نشـ ؛یعنی ،مجتهدین سکوت کنند
 نآ و مخالف اجماع سکوتی هستندها  امام شافعی و جمهور شافعیه و مالکی

  ٢.نداند میت نرا حّج 

                                            
 نگاه کنید.١٨۴ص الوجیز فی اصول الفقه ٨۴ارشاد الفحول ص به  - ٢
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  ؟دارد انآیا تحقق اجماع امک
کـه مـورد اتفـاق و تاییـد ،نآبا توجه به تعریف اجمـاع و شـرایط تحقـق 

دارد  انآیـا امکـ« :شـود مـیجمهور علمای اصول اسـت ایـن سـوال مطـرح 
گرد آورد تا بعـد از تبـادل نظـر و نقـد و  انمجتهدین یک عصر را در یک مک

  ».؟واحدی برسندرأی  جام بهانسر ها  آناجتهادی  آرایبررسی 
 انانمسـلم ،وقتی خداوند متعال اعالم فرموده اسـت ،این است کهپاسخ 

 اطاعت نمایند پس تحقق شـورای اولـی االمـر »اولی االمر«بعد از پیامبر از 
عال به چیزی نشدنی یعنی محال است خداوند مت .صددرصد است )اجماع(

مهـاجرین ( اصحاب کرام ،یم که در عصر خلفای راشدیناند می امر فرماید و
در حجیـت اجمـاع و  انانمسـلم انمیـ پسدادند  انرا نش نآعمًال  )صارانو 
اختالف نظر تنها بر سر این است  .هیچ اختالفی وجود ندارد نآتحقق  انامک

  .ندارد انبه هیچ وجه امک نآکه برخی معتقدند بعد از خلفای راشدین تحقق 
اگرچـه بعـد از عصـر خلفـای  :گفـت انتـو مـی نیز در پاسخ به این افراد

نـد مهـاجرین و انم ،بـار هـم حتی برای یک اسالمی اّمت  انراشدین مجتهد
 چـون ؛امـا .انـد یـی اجمـاعی اعـالم ننمودهأشورایی تشکیل نداده و رصار ان

از شورای اولی االمر تـا قیامـت  -ص-روجوب اطاعت مسلمین بعد از پیامب
  .و غیر موجه استدرست ق اجماع نای عدم تحّق اّدعا ؛بنابراین ،است

  :الؤیک س
 ،اشاره شد که چنان هم واقعیت این است که بعد از عصر خلفای راشدین

 ازعلما درهـیچ کتـابی هیچ یک ن هیچ اجماعی صورت نگرفته است وتا کنو
در کتـب « :چـرا ال شـودؤبا این وصف اگر سـ .اند گزارشی نداده نآی  درباره
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بـر اّمـت  اجماع« :عبارت انشمندانتفسیر و غیره از قول دهای  کتابفقهی و 
  .؟شود میزیاد مشاهده  »...این است که

بلکه به غلـط شـایع  ،دنهیچ اساسی ندارها  اّدعااین  ،گوییم میپاسخ در 
انـد  تکرار کردهرا  نآمل و دقت کافی و از سر خطا أو علما نیز بدون ت اند شده

من ادعی االجماع فقـد کـذب و «فرموده است:  -س-چنان که امام احمد حنبل

هر کسی در سـخن خـود «یعنی:  »ما یدریه، لعّل الناس اختلفوا و هو ال یـدری
ی اجماع کند دروغ گفته است زیرا چه بسا علمـا در آن اخـتالف داشـته اّدعا

گاه نباشد ی رشیعته االسالمیّة اثر دکرت ف د(به نقل از االجتها »باشند و او نسبت به آن آ
سالم ابن تیمیه در فتاوای کبـری جلـد از قول شیخ االهمچنین  یوسف قرضاوی)

  :یمانخو می ٢٣٩صفحه  اّول
تجتمع علماء المسلمین علی حکٍم مـن االحکـام و اذا ثبـت  انمعنی االجماع «

االمه ال  انیخرج عن اجماعھم ف اناجماع االمه علی حکٍم من االحکام لم یکن الحٍد 
 و ال  مسایلو لکن کثیر من ال تجتمع علی الضالله.

ً
یظن بعض الناس فیھا اجماعـا

و امـا اقـوال  هفـی الکتـاب و السـنّ  حیکون االمر کذلک بـل یکـون القـول االخـر ارجـ
ــ ــر هــم فلــیس حّج ــع و غی  باتفــاق بعــض االمــه کالفقھــاء االرب

ً
ه الزمــه و ال اجماعــا

  .»...المسلمین
اتفـاق   میبر حک انمسلم انشمنداناین است که د »اجماع«معنی« :یعنی

 ،از احکام شرعی ثابت شـود میبر حکاّمت  مجتهدین نمایند و هرگاه اجماع
ت اّمـ« ؛زیـرا )سـرباز زنـد نآاز قبول (خارج شود  نآهیچ کس حق ندارد از 

از هسـت کـه برخـی  بسیاری مسایلو اما  »یندآ میبر گمراهی گرد ن اسالمی 
الیکـه چنـین در ح ،اجمـاع صـورت گرفتـه اسـت نآکنند در  می انگم علما

معرفـی شـده  »اجمـاع« انعنو اب سّنتو  نآطبق قر ،نیست و تنها قول ارجح



  »اجماع«کاربرد نادرست اصطالح     ١٠

 هانچهارگ )ی ائمه(ند فقها انم ،مردم از برخی آرایو  انسخن چنین است و هم
  .»...و اجماع نیست )مطلق(حجت الزم به اتفاق مسلمین ها  نآو غیر 

قول «جای ذکر ه و علما در این بوده است که ب اناشتباه نویسندگ ؛بنابراین
جمهور فقهـا در ایـن «یا  »دارندبیشتر علما این را قبول «یا  »ارجح این است

شـاید گفتـه  .اند ... از اصطالح اجماع استفاده کرده.و »مورد اتفاق نظر دارند
پاسـخ ر د .بـوده اسـت »اجمـاع سـکوتی«شود منظور علما از ذکـر اجمـاع 

و امام شافعی ها  چون اجماع سکوتی مورد اختالف است و مالکی :گوییم می
کـار بـردن ه بـاز هـم بـ ؛بنـابراین ،انـد را نپذیرفته نآشافعیه  یو جمهور فقها

  .غلط و اشتباه بوده است »اجماع«اصطالح 
رایـج شـده اسـت  »اجماع«کار بردن اصطالح ه خالصه چون نادرست ب

تعریـف اجمـاع و  را تکرار نمـود خطای مزبورکسی اگربسیار ضروری است 
اشـتباه ایـن  برایش توضیح داده شود تا به یـاری خـدا بادّقت نآق شرایط تحّق 

  .تصحیح گردد


