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  چکیده

اجماع مرکب از جمله ادله فقهی است که استناد بدان در فقه و اصول فقه به نحو 
کار  اجماع که برای نفی اقوال در یک مسئله بهگسترده رواج دارد. در این نوع از 

رود، بنای استدالل بر وجود دو یا چند قول در همان مسئله قرار دارد. در عین  می
ها  فراگیری اجماع مرکب، مبانی و ضوابط آن به درستی مورد بحث قرار نگرفته و ریشه

ی  یها ورتص و تحوالت آن مورد کندوکاو واقع نشده است. این نوع از اجماع که
رغم تعریفش اغلب  پذیرد، به همچون نفی قول ثالث و عدم قول بالفصل را به خود می

ها. عمده موضوعات  گیرد و نه نفی آن در راستای تعمیم احکام مورد استفاده قرار می
هایی که در سنت  و به ویژه کتاب تسننمرتبط به اجماع مرکب در کتب اصولی اهل 

چهارم به بعد در فقه و اصول  لد و شکوفا گردیده و از قرن متکلمان نوشته شده، متو
این بحث را با رویکرد ویژه شیعی به مسئله اجماع در  نیزکاربرد یافته است. شیعیان 

  اند. های فقهی و اصولی از آن بهره گرفته  کتب علم اصول وارد کرده و در استدالل
  

  .قول بالفصل، قول به عدم فصلاجماع مرکب، احداث قول ثالث، عدم  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                                        
  ؛دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد. 1

Email: masoud.habibimazaheri@mail.um.ac.ir 
  Email: fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir   ؛)نویسنده مسئول(استاد دانشگاه فردوسی مشهد . 2
  Email: ghabooli@um.ac.ir   ؛دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. 3

  اسال�ی ��وق �با�ی  و  ��ه
  1401بهار و تابستان ، اولشمارۀ ، پنجمو پنجاهسال 

  (مقاله پژوهشی) 103-125صص 
   

 

 
Jurisprudence and the Essentials of Islamic Law 
Vol. 55, No. 1, Spring & Summer 2022 
 

 

DOI: 10.22059/jjfil.2022.332946.669257 

mailto:masoud.habibimazaheri@mail.um.ac.ir
mailto:fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir
mailto:ghabooli@um.ac.ir


 1401تان بهار و تابس، اول، شمارۀ پنجمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     104

  . بیان مسئله1
رغم گستردگی و کثرت کاربرد، کمتر مورد بحث و کندوکاو  یکی از ادله فقهی که به

هایی علمی واقع شده است، اجماع مرکب است. اغلب در کتب  فقهی یا اصولی با عبارت
شویم مواجه می» قول به عدم فصل«و یا » نفی قول ثالث«یا » احداث قول ثالث«همچون 

شود حال های علمی و جنگ و گریز میان مدعی و خصم، به کار گرفته میکه در مناقشه
گیری از آن، در یک بحث اصولی به  مفهوم دقیق و شیوه و شرایط بهره آنکه معنا و

  روشنی مورد بررسی قرار نگرفته است. 
استدالل از طریق  کفایة االصولبه عنوان مثال محقق خراسانی در مواضعی از کتاب 

اجماع مرکب و عدم قول بالفصل را در مباحث خود راجع به موضوعات مختلف گنجانده 
) برای اثبات مدعا بدان استناد 341: آخوند خراسانی،نکـ حال آنکه در مواضعی ( ؛است

)، استدالل خصم بدان 299، 298، 343آخوند خراسانی،  :نکـ کرده و در مواضعی دیگر (
کتاب (انصاری،  مکاسبدهد. در برخی کتب فقهی همچون  تقاد و انکار قرار میرا مورد ان
) به استناد اجماع مرکب، نظری فقهی به عنوان نظر و رأی ثالث 132، 1/131 ،المکاسب

حال آنکه در موضعی دیگر از همان  .شود نگریسته می یا قوالً بالفصل، به دیده تردید
) یا دیگر کتب فقهی، در بحثی خاص، پنج یا 3/37، کتاب المکاسبکتاب (انصاری، 

شود و سپس رأی مصنف به عنوان نظر جدید مطرح شش نظر از صاحب نظران نقل می
د و خواننده با این سؤال و ابهام مواجه است که منطق این برخوردهای دوگانه شومی

  چیست و جایگاه اجماع مرکب کجاست؟
اع مرکب، از آن به عنوان ابزاری برای نفی از دیگر سو با اینکه در اغلب تعاریف اجم

شود، بیشترین موارد کاربرد آن اثبات و تعمیم حکم است تا قول یا حکم جدید یاد می
های  جایی که برخی در کنار تنقیح مناط و قیاس اولویت، از آن به عنوان یکی از شیوه

  ).106 -104اند (موسوی، تعمیم احکام فقهی نام برده
آشنا اما کمتر شناخته شده استدالل، در نخستین قرون اسالمی در  این شیوه نام

اهل های فقهی در میان مند کردن استداللها برای قاعدهدوره شکل گیری اولین تالش
، متولد شده و بالیده است و از طریق مشارکت علمای علم کالم در این حوزه، از تسنن

ه محافل علمی شیعی نیز راه یافته لحاظ علمی مستدل گشته و همچون اجماع بسیط، ب
یندی تاریخی شکل گرفته و ما در این آاست. در واقع مفهوم امروزی اجماع مرکب در فر

نوشتار برآنیم تا به منظور رفع بخش کوچکی از خأل علمی در این زمینه، به بحث در 
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و های تاریخی اجماع مرکب و تحول و توسعه مفهومی آن در گردش افکار باره ریشه
  ، بپردازیم. اهل تسننها و گسترش کاربرد آن در ادوار مختلف فقهی شیعه و اندیشه
  

  . تعریف اجماع مرکب 2
های قبل از شروع بحث تاریخی بایسته است که اجماع مرکب را تعریف و با صورت

ای مختصر آشنا شویم. در تعریف اجماع مرکب، معموالً  عباراتی به گوناگون آن به گونه
ای ها، اتفاق علما در نفی حکمی فقهی است به گونه رود که قدر مشترک اغلب آن یکار م

رأی بودن، از وجود دو یا چند قول میان علما در بارۀ همان موضوع که این اتفاق و هم
نشات گرفته باشد. به دیگر سخن اگر فقها در بارۀ حکمِ یک موضوع به دو یا چند گروه 

یدی در بارۀ موضوع مورد نظر، امری  مورد اتفاق همگی تقسیم شوند، نفی هر حکم جد
بندی هریک از ایشان به رأی و نظر خود است (صنقور علی، ها و  مدلول تبعی پای آن
). بدیهی است که وصف مرکب به وجود دو یا چند قول و انحصار اقوال به آنها باز 1/58

  گردد و در واقع وصف متعلق اجماع است نه خود اجماع.  می
) 38، حاشیه شرایعبنابر تعریفی که شهید ثانی در حاشیه بر شرایع (شهید ثانی، 

اجماع مرکب، اجماعی است مرکب از دو قول با این ویژگی که اقوال  ،ارائه داده است
مذکور در یک موضوع، منحصر باشند و از مخالفت با آن دو قول مخالفت با اجماع الزم 

آن را  و رکه به موضوع اجماع مرکب ورود کردهشهید صد ،آید. در میان معاصرین
استناد به رای مجموع علماء که در دو قول یا بیشتر با یکدیگر اختالف دارند، به منظور «

، تعریف کرده است (صدر، »یک از ایشان بدان قائل نیست نفی قول دیگری که هیچ
ال به موضوع ) اینکه اختالف اقو255نظران (حائری اصفهانی،  ). برخی صاحب9/451

وَر مختلف اجماع  واحد یا موضوعات متعدد مربوط باشد را در تعریف وارد کرده اند تا صُ
مرکب را در برگیرد. گفتنی است که هیچیک از تعاریف موجود وجه تعمیمی اجماع 

های مباین اجماع مرکب شامل هم نفی و هم تعمیم  دهد و کارکرد مرکب را پوشش نمی
  سازد. تعریف واحدی که همه مصادیق آن را شامل شود، ناممکن میاحکام، امکان ارائه 

شود. به عنوان  مصادیق پرشماری برای اجماع مرکب در کتب فقه و اصول یافت می
ای از فقها به حرمت و بقیه به جمعه، دستهمثال اگر در بارۀ حکم جهر در نماز ظهر 

یک از فقها، قائل به وجوب آن  یابیم که هیچمی استحباب معتقد باشند، به روشنی، در
تواند به استناد خرق اجماع مرکب، نادرست و  نیست و بنابراین اتخاذ حکم اخیرالذکر می
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ه ارثِ جد و اخوه پس از رسول ). نیز در مسئل255باطل قلمداد شود (حائری اصفهانی، 
(ص) میان اصحاب اختالف افتاد و گروهی معتقد بودند که جد، حاجب حرمانی خدا

اخوه است و در مقابل، دیگران قائل به مقاسمه میان ایشان بودند. پس از آن، قول به 
اینکه اخوه، حاجب حرمانی جد باشند به استناد احداث قول ثالث و خرق اجماع مرکب، 

  ).2/451؛ ابوبکر بیهقی، 83-84 مردود دانسته شد (ابویوسف،
  

  . اجماع مرکب و واژگان مشابه3
احداث «ی و اصولی، اجماع مرکب به طور معمول با عبارات ممنوعیت در ادبیات کتب فقه

نماید اگرچه اشاره به لفظ اجماع مرکب، که رخ می» عدم قول بالفصل«و یا » قول ثالث
خورد. دهد نیز فراوان به چشم میهای مختلف را در خود جای میفراگیر است و صورت

بارۀ موضوعی واحد، دو یا چند حکمِ  احداث قول ثالث در مواردی کاربرد دارد که در
های فوق  گیرد. مثالمحدود وجود دارد و هر قولِ جدیدی به استناد آن، مورد انکار قرار می

  الذکر دربارۀ حکم نماز جمعه و ارث جد و اخوه از مصادیق همین شکل از اجماع مرکبند. 
مسئله آراء  عدم قول به فصل دربرگیرنده مواردی است که فقها درباره حکم دو

و با استناد به این  نظرند اما در مورد یکسان بودن حکم دو مسئله هم ،مختلف دارند
ی، قول به تفصیل به این شکل که در یک مسئله هم رأی یک گروه از فقها أاتفاق ر

شویم و در مسئله دیگر، هم رأی گروه دیگر، خرق اجماع مرکب و مردود  دانسته 
ر مورد ارث مادر در وضعیتی که زوج یا زوجه نیز جزء وراث شود. به عنوان مثال د می

دو حالت ارث مادر را از اصل ترکه  باشند دو رأی متفاوت وجود دارد. جمعی در هر
کنند و برخی از باقیماندۀ ترکه. قولی که سهم االرث مادر را همراه با زوجه   محاسبه می

شود کند قول به تفصیل محسوب میاز اصل و همراه زوج از باقیماندۀ ماترک حساب می
  ).   558، 557(آسمندی، 

، »عدم قول به فصل«، قول جدید، مباین با اقوال موجود و در »احداث قول ثالث« در
رأی جدید، تفصیل میان اقوال موجود است. نیز در مواردی تبعیض قائل شدن میان 

ول قول به فصل احکام موضوعاتی که هردو مصادیقِ مفهوم واحدی هستند نیز مشم
  ).378؛ میرزای قمی، 132، 1/131، کتاب المکاسب: انصاری، نکـ دانسته شده است (

گفتنی است که کاربردِ عدم قول به فصل، منحصر به نفی اقوال جدید نیست و در 
ای برای فرایندی تاریخی این عبارات، نوعی دگردیسی را تجربه کرده و به عنوان شیوه
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ها مورد اتفاق  به موضوعات دیگر، که یکسان بودن حکم آن تعمیم حکمِ یک موضوع
شود، کاربرد یافته است. اتفاق علما درباره یکسان  کم اینگونه ادعا میعلماست یا دست

بودن حکم دو موضوع، مبتنی بر آن است که علما در عمل و بدون آنکه بر این یکسان 
  اند. ل به تفصیل نشدهبودن تصریح نمایند، میان آنها جدایی نیفکنده و قائ

؛ حائری اصفهانی،  378-379: میرزای قمی، نکـ برخی محققان سنی و شیعی (
) میان مفاهیم اجماع مرکب، احداث قول ثالث و عدم قول به 84-2/91؛ تفتازانی،  255

) که کوشیده 255اند. از جمله صاحب فصول (حائری اصفهانی،  فصل تفاوت قائل شده
عدم قول به فصل را عموم و خصوص من وجه معرفی کند. از نگاه نسبت اجماع مرکب و 

وی، مسئله ارث مادر که در باال بدان اشاره شد بیانگر حالت اجتماع، ارث جد و اخوه 
بیانگر حالت افتراق از سوی اجماع مرکب و موارد تعمیم حکم یک موضوع به موضوعات 

تراق از جانب عدم قول به فصل دیگر به واسطه عدم قول به فصل میان آنها، حالت اف
است. معهذا باید دانست که در عمل در بسیاری از متون، تمامی این اصطالحات به جای 

، رسائل؛ شهید ثانی، 121؛ میرداماد، 12/288نکـ : محقق ثانی، اند (یکدیگر به کار رفته
  ).1/437، روض الجنان، همو، 1/320

  
  . مبدأ پیدایش اصطالح اجماع مرکب  4

نخستین اثر مکتوبی که اکنون در اختیار داریم و در آن ذکری از اجماع مرکب به میان 
ق) است. کتاب وی  344آمده، کتابی از یک فقیه و اصولی حنفی به نام ابوعلی چاچی (

های نخست شود و احتماالً در دهه) شناخته میاصول الشاشیکه با عنوان اصول چاچی (
رآمده، هم در بردارندۀ بحث راجع به یکی از صور مهم و قرن چهارم به رشته تحریر د
است و هم لفظ اجماع مرکب در برابر » عدم قول به فصل«پرشمار اجماع مرکب یعنی 

اجماع بسیط به عنوان یک اصطالح اصولی را برای اولین بار به کار برده است. منابعی که 
ی را در بارۀ خلق اصطالح اجماع تر از کتاب چاچای کهنامروزه در اختیار داریم پیشینه

  تر منتفی نیست. کند اگرچه احتمال ابداع آن در منبعی کهنمرکب به ما معرفی نمی
چاچی در اثر خود اقسام اجماع را از چند لحاظ برشمرده که تقسیم آن به اجماع 

اتفاق در حکم با «هاست. تعریف او از اجماع مرکب، یعنی  بسیط و مرکب یکی از آن
، که ناسازگاری فاحشی با تعاریف مشهور و متداول این اصطالح دارد، »ف در علتاختال

کم در کتب اصول پس از وی چندان مورد اقبال قرار نگرفت و لفظ اجماع مرکب دست
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فقه نتوانست جایگاهی به دست آورد. بر مبنای مثالی که وی در اثر اصولی خود ذکر 
ابوحنیفه است و بر اثر لمس زنان، قول شافعی کردن قول کرده، بطالن وضو در اثر قی

است. اکنون اگر هردو ناقض وضو حادث شده باشند وضو به اجماع مرکب باطل است. 
بطالن نزد ابوحنیفه به دلیل قی کردن و نزد شافعی به دلیل لمس زنان است (ابوعلی 

  ).183، 182چاچی، 
کرد، متفکران معرفی می ای که چاچی آن رارسد اجماع مرکب به شیوه به نظر می

ساخته است و به همین دلیل پس از او را دربارۀ حجیت و اعتبار آن چندان متقاعد نمی
ای نیافت. البته در قرن هشتم هجری و  لفظ اجماع مرکب در منابع سنی رواج گسترده

 تنبیهابن تیمیه،  ؛296-298 /2؛ فناری رومی،  85/ 2پس از آن، نویسندگانی (تفتازانی، 
  ) به تعریف وی (بدون نام بردن از او) توجه نشان دادند. 605-608، الرجل العاقل

  
  های بحث از اجماع مرکب در قرن دوم و سوم . ریشه5

با اینکه ظاهرا چاچی نخستین کسی است که از اجماع مرکب سخن گفته اما در منابع 
حتی قرن دوم باز  موجود شواهدی وجود دارد که مطابق آن، سابقۀ بحث به قرن سوم و

  شود:گردد. شواهد مذکور موارد ذیل را شامل میمی
های اصولی چنین آمده که ممنوعیت احداث قول ثالث، مخالفانی از الف: در اغلب متن

). با عنایت 1/268؛ آمدی، 1/707، البرهانمیان حنفیان و متکلمان داشته است (جوینی، 
را در میان این طوایف سراغ نداریم که به مخالفت  به اینکه از قرن چهارم به بعد ما کسانی

با این مقوله برخاسته باشند، به ناچار باید آن را به قرن سوم و یا پیشتر از آن بازگردانیم. 
به عالوه طرح مباحث در این زمینه در آثار اصولی قرن چهارم  به تفصیل و در فروع و 

  رن سوم و یا پیش از آن دارد. ای در ق های مختلف حکایت از وجود پیشینه شاخه
گوید سخن می» عدم قول بالفصل«ب: ابوبکر رازی در اثر اصولی خود هنگامی که از 

کند که بیانگر ق) نقل می 221) مطلبی را در همین مورد از عیسی بن ابان (349/ 3(
  باشد.مطرح بودن این موضوع در قرن دوم و اوایل قرن سوم هجری می

) چنین پیداست که بحث 3/271» (الفصول فی االصول«بکر رازی در ج: از عبارات ابو
ممنوعیت احداث قول ثالث، در قرن دوم در چهارچوب اقوال صحابۀ پیامبر(ص) دنبال 

شده و پس از آنکه مسئله اجماع امت به عنوان یکی از منابع فقه، مورد پذیرش می
شده و به اقوال تمامی امت پس  گیرد ادلۀ آن، اجماع مرکب را نیز شاملعمومی قرار می
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یابد. رازی در اثر خود کالمی مشهور از محمد بن حسن شیبانی از صحابه تسری می
چهار نوع یعنی قرآن، سنت  کند که مطابق آن این منابع دردرباره منابع فقه را نقل می

 ما اجمع علیه الصحابه و ما«(ص)، آراء صحابه شامل اجماع و اختالف ایشان پیامبر
شوند. وی در بندی می دسته» ه المسلمون حسنااما ر«و اجماع مسلمانان » اختلفوا فیه

ای بر نویسد که اگر صحابه در مسئلهتوضیح سخن شیبانی در مورد اختالف صحابه می
چند وجه معلوم اختالف داشته باشند، کسی را نرسد که از تمامی اقوال ایشان خارج 

کسی از صحابه بدان قائل نبوده است چرا که حق از میان شده و قولی را ابداع کند که 
)، بحث 3/329رود. وی سپس در موضعی دیگر از کتاب (ابوبکر رازی، صحابه بیرون نمی

اجماع مرکب و ممنوعیت احداث قول ثالث را به همان سخن شیبانی در مورد اختالف 
اما پس از برشمردن  1ندگردادهد و ریشۀ بحث را به همان مبحث بازمیصحابه ارجاع می

و هذه صفه «دهد ادلۀ اجماع امت، آن را به تمامی امت و در تمامی اعصار گسترش می
  ».الخروج عن اقاویل الجمع اهل کل عصر فی

گوید  ) می1/105، ذیل بحث از اجماع (کشاف اصطالحات الفنوند: تهانوی نویسندۀ 
قول ثالث هم رأی بوده است. این  در نفی احداث اهل تسننابوحنیفه، با جمهور علمای 

گرداند. حدس قریب به اظهار نظر سابقۀ اجماع مرکب را به نیمۀ اول قرن دوم نیز بازمی
تواند منشاء گوید که آراء منقول از ابوحنیفه در بحث اختالف صحابه، مییقین می

هرگاه : «گزارشی باشد که تهانوی نقل کرده است. از ابوحنیفه نقل گردیده است که گفته
خدا ص نیابم به گفتار اصحاب وی هرکدام را که حکمی را در کتاب خدا و سنت رسول

 ساخت و از ترجیح دهم تمسک خواهم کرد و قول هرکس را که نخواهم  رها خواهم
). سخنان مشابهی نیز 24؛ صیمری،  142(ابن عبدالبر، » اقوال ایشان بیرون نخواهم شد
ده است. بنابر روایتی که اثرم از وی نقل شبن حنبل نقل  با دو روایت مختلف از احمد

الزمه سخن کسی که بگوید در صورت اختالف صحابه از اقوال «گوید: کرده است وی می
» شویم آن است که از اقوال ایشان زمانی که اجماع دارند خارج شودایشان خارج می

الف صحابه را به معنای ). پیشوای حنبلیان در این سخن، اخت5/100(احمد بن حنبل، 
  انحصار اقوال و از سنخ اجماع بر نفی اقوال جدید برشمرده است. 

                                                                                                                                                                        
ولِ الْفِقْهِ«. 1 امِ أُصُ سَ رِ أَقْ دٍ فِي ذِکْ نْ مُحَمَّ امٌ عَ شَ اهُ هِ ا حَکَ ا مَعْنَی مَ ذَ ابُ النَّبِيِّ وَ هَ فَ فِیهِ أَصْحَ ا اخْتَلَ مَ : وَ الَ . فَقَ

سَلَّمَ  یصَلَّ - هِمْ -اللَّهُ عَلَیْهِ وَ افِ نْ اخْتِلَ جُ عَ رُ ا یَخْ نَّهُ لَ هَهُ یَعْنِي: أَ شْبَ ا أَ مَ   .»وَ
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  . اجماع مرکب در منابع اهل تسنن 6
  . منابع اصولیالف

  گیری مباحث از چاچی تا ابوالحسین بصری طرح و شکل
شود.  کتاب اصول فقه نوشته ابوعلی چاچی آغاز می گفتیم که بحث از اجماع مرکب با

های مهم اچی در کتابش از ممنوعیت احداث قول ثالث به عنوان یکی از زیر شاخهچ
بحث اجماع سخنی به میان نیاورده است که با توجه به سابقه این بحث قبل از وی 

شود. در کم در چهارچوب بحث از اختالف صحابه) سکوتی معنادار تلقی می(دست
از انواع اجماع مورد بحث قرار داده عوض، چاچی عدم قول به فصل را به عنوان یکی 

). گفتنی 185بدون آنکه میان آن و اجماع مرکب پیوندی برقرار کند (ابوعلی چاچی، 
است که کتاب چاچی، همچنین نخستین اثر برجای مانده اصولی است که مشتمل بر 

  است. » عدم القائل بالفصل«بحث درباره عدم قول به فصل یا به تعبیر وی 
ز چاچی، عالمی دیگر از حنفیان به نام ابوبکر رازی معروف به جصاص اندکی پس ا

ق) ذیل بحث اجماع، موضوعات احداث قول ثالث و عدم قول به فصل را مورد  370(
بحث قرار داد اما از به کار بردن لفظ اجماع مرکب پرهیز کرد و تعریف چاچی از آن را 

و رازی در باره اجماع مرکب، نقطه آغاز  های چاچیاعتنایی قرار داد. نوشته نیز مورد بی
مباحث در این زمینه در منابع موجود است اگرچه به وضوح، محتوا و سبک نگارش 

هایی متنوع از فروع مختلف فقهی است ها متفاوت است. کتاب چاچی مملو از مثال آن
  های انتزاعی است. حال آنکه تکیه رازی بیشتر بر استدالل و بحث

اندیشمند، بحث درباره عناوین احداث قول ثالث و عدم قول به فصل،  پس از این دو
علیرغم اصطالح اجماع مرکب که چندان مورد اقبال قرار نگرفت،  همواره جایگاهی را در 

به خود اختصاص داده است. جالب آنکه این پیوستگی در طی  اهل تسننکتب اصولی 
ای نداشته و خطوط اصلی بحث از زمهزمان با تحوالت گسترده و ارتقاء کیفی بحث، مال

توان گفت که ابوالحسین قرن پنجم به بعد تغییر قابل توجهی نکرده است. به جرات می
 های اصلی در باب اجماع مرکب را گفتهاغلب حرفالمعتمد ق) با نگارش  436بصری (

رود،  ترین آثار اصولی در سنت فکری متکلمان بشمار میاست. اثر وی که یکی از مهم
بسیاری از شقوق و فروعات بحث اجماع مرکب را مورد بررسی قرار داده و کمتر حرف 

ای را برای آیندگان باقی گذارده است. گفتنی است که رواج استدالل به عدم قول ناگفته
 لمعتمدای برای تعمیم حکم، مسبوق به عباراتی در همین کتاب ابالفصل به عنوان شیوه

  ) است. 1/509(ابوالحسین بصری، 
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، نظر موافقان حجیت اجماع مرکب، به عنوان نظر اهل تسنندر اغلب کتب اصولی 
ه و دالیل مورد استناد نیز اغلب به ادلۀ اجماع شدجمهور علمای سنت و جماعت مطرح 

) و 19، 18: ابن حزم، نکـ پیروان داود ظاهری (برای نظر ظاهریان گردد. بسیط باز می
های یان به عنوان مخالفان اجماع مرکب معرفی و استداللبرخی از حنفیان و شیع

مخالفان بدون آنکه به کتاب یا شخص خاصی مستند شده باشد، مطرح و پاسخ داده 
؛ ابواسحق شیرازی، 1/310؛ سرخسی، 1113- 4/1116: قاضی ابویعلی، نکـ شوند ( می

  ). 387- 391 التبصره،
های اصولی  اجماع مرکب را در بحثگفتنی است که اصولیان سنی استدالل از طریق 

؛ 3/38، التلخیص؛ جوینی، 2/683نکـ : قاضی ابویعلی، اند ( برده خود نیز به کار می
  ).2/383سمعانی، 

  
  حجیت انحصاری اجماع مرکب در آراء صحابه
(ص) ل ثالث را منحصر به صحابۀ پیامبرجمعی از اصولیان اهل سنت، ممنوعیت احداث قو

دادند. ابوسهل سرخسی ا به سایر افراد امت و در سایر اعصار تسری نمیدانستند و آن رمی
نویسد که بنابر نظر  ) می1/310ق)، عالم حنفی در کتاب اصولی خود (سرخسی،  483(

برخی از مشایخ ما، این مسئله (احداث قول ثالث) به دلیل تقدم و برتری صحابه فقط به 
). 3/234: عالءالدین بخاری، نکـ ه همین ایشان اختصاص دارد (برای عباراتی شبیه ب

، اللمع؛ ابواسحق شیرازی، 706 البرهان،عبارات جمعی از اصولیان اعم از شافعی (جوینی، 
) در بحث 324، المسوده؛ ابن تیمیه، 1116، 4/1113) یا حنبلی (قاضی ابویعلی، 237

مین گروه جای شود چنان که گویی در زمره هاجماع مرکب، با بحث از صحابه آغاز می
های ایشان بیانگر رویکردی مخالف جمهور نیست و در آثار  دارند اما در مجموع، حرف

  اصولی موجود اهل تسنن فقط ردپای این نظریه موجود است.
  

  ظهور نظریه تفصیلی در قرن ششم
)، قول سومی را در برابر قول موافقان و مخالفان حجیت اجماع مرکب 4/128رازی ( فخر

کند که قول به تفصیل است. مطابق این دیدگاه، قول جدید تنها در صورتی مطرح می
که به خرق اجماع منجر شود، مردود است و اگر با باور فقط گروهی از امت در تقابل 

تواند مجاز شمرده شود. به عنوان شمار نرود، می قرار گیرد و خرق اجماع تمامی امت به
ر نکاح، گروهی هیچیک از عیوب را موجب مثال در مسئله عیوب خمسۀ موجب فسخ د



 1401تان بهار و تابس، اول، شمارۀ پنجمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     112

دانند. حکم به اینکه برخی موجب فسخ دانند و گروهی همه را موجب فسخ میفسخ نمی
کند باشند و برخی نباشند قول سومی است که تمامی امت را به ضاللت منتسب نمی

ی داستان است. بخاری فقیه و اصولی حنفبلکه با هر گروهی از امت به نحو جزئی هم
قرن هفتم  دیدگاه  فخررازی را مورد نقد قرار داده و امکان احداث قول ثالث را به 

  ).    85-2/91ای متفاوت مطرح کرده است (تفتازانی،  شیوه
  

  اقوال موجود درباره اجماع مرکب
توان گفت که تا قرن ششم، چهار دیدگاه اصلی در زمینۀ بندی کلی می در یک جمع

ه است. قول موافقان و مخالفان اجماع مرکب و قول به تفصیل اجماع مرکب وجود داشت
د و قول کسانی که اجماع مرکب را تنها شمنسوب به فخررازی که در باال بدان اشاره 

دانستند. اگر قول شیعه که کاشفیت از قول معصوم را در اعتبار مختص اقوال صحابه می
اقوال ضمیمه کنیم مجموع دانست، به این اجماع اعم از بسیط و مرکب دخیل می

  شود. نظریات به پنج بالغ می
  

  وحدت یا تکثر عناوین بحث در اجماع مرکب  
در اغلب آثار اصولی دو عنوان احداث قول ثالث و تفصیل بین المسئلتین جداگانه مطرح 

؛ ابواسحق 1116 ،4/1113؛ قاضی ابویعلی، 508 ،1/505: ابوالحسین بصری، نکـ اند ( شده
). این سنت را برخی نویسندگان اهل تسنن نپذیرفتند و 390، 387 التبصره، شیرازی،

معتقد بودند که این دو مسئله از هم جدا نیستند و باید تحت عنوان واحدی مورد بحث 
قرار گیرند و بازگشت هردو به عدم جواز احداث قول جدیدی است که به خرق اجماع 

دهد این ) عباراتی وجود دارد که نشان می350، 3/349بیانجامد. در کتاب ابوبکر رازی (
) از نخستین افرادی است 706- 709 البرهان،اختالف ریشه کهنی داشته است. جوینی (

، 1/290که عدم قول بالفصل را مورد بحث قرار نداده است  و شاگرد او، ابوحامد غزالی (
تحت عنوان پاسخ به ) نیز به تبع استاد در ضمن مباحث مربوط به احداث قول ثالث، 291

یک شبهه به بحث تفصیل بین المسئلتین، بدون آنکه بدان عنوان مستقلی بدهد پرداخته 
) گفته است که این دو مبحث علیرغم 238، اللمعق)  ( 476اسحاق شیرازی (است. ابو

ها خطاست  ای هستند و یکی دانستن آنرأی برخی از مردم (اهل علم)، مباحث جداگانه
اند، قول سوم، در هریک ها فرق نگذاشته ای که امت میان آنصیل بین دو مسئلهزیرا در تف

 االحکام  از دو مسئله با گروهی از صحابه متفق است. معهذا رویکرد مخالف وی در کتاب
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حاجب در کتاب معروف ) و جمعی از محققین پس از وی همچون ابن268-1/270آمدی (
  ل شده است. ) به طور جدی دنبا39- 2/40(المختصر 

  
  ب . منابع فقهی

از قرن چهارم به بعد در چهارچوبی  اهل تسنناستناد به اجماع مرکب در میان فقهاء 
ترین دهد قدیمیخورد. تا آنجا که نتایج این پژوهش نشان میمحدود به چشم می

 عیون االدله فی«توان در کتاب  استدالل به اجماع مرکب در یک منبع فقهی سنی را می
) نوشته ابوالحسن علی بن عمر بغدادی  508، 1/271» (ئل الخالف بین فقهاء االمصارمسا

ق) مشاهده کرد. نکته قابل تامل آنکه در این اثر، سخن از اقوال صحابه است و نه  397(
اجماع امت. در قرن پنجم و ششم نیز برخی متون فقهی عمدتا مالکی را سراغ داریم که 

؛ ابوالولید 2/972: ابوالحسین قدوری، نکـ اند ( لث استناد کردهبه ممنوعیت احداث قول ثا
  ). 4/569؛ قاضی عیاض، 1/526؛ ابن رشد قرطبی، 11/132؛ رویانی، 1/162باجی، 

اما استدالل با استناد به عدم قول به فصل و عمدتاً به منظور تعمیم حکم از  قرن 
قابل رؤیت است. به عنوان نمونه  هفتم  به بعد در آثار سنی و حتی در تالیفات اصولیان

)، 1/767الدین تنوخی حنبلی ()، زین4/238قدامه مقدسی حنبلی (توان به آثار ابنمی
دقیق العید با نگاه انتقادی و استفاده از تعبیر )، ابن1/223الدین بیضاوی (قاضی ناصر

، نهایهدین ارموی (ال)، صفی2/625، التسعینیهتیمیه ()،  ابن76، 5/16» (اجماع ال قائل«
الدین سبکی و تاج )339، 172، 2/77، 397، 1/196، الفائق  ؛4/1539، 762، 2/758

رود   قابل ذکر آنکه این شیوه استدالل از کتب فقه و اصول فراتر میاشاره کرد. ) 441(ص
)، تفسیر قرآن 623-2/625، التسعینیهو به آثاری با موضوعات کالمی (ابن تیمیه، 

نیز  )1/19؛ سیوطی، 1/228) و یا حتی ادبیات (ابوحیان اندلسی، 1/156، هراسیکیا(
های کند. به عنوان برخی کاربردهای اجماع مرکب در تبیین نظریهسرایت پیدا می

 اهل تسننتوان به نقش آن در شرح و تبیین نظریۀ تلفیق نزد نویسندگان فقهی، می
  ). 317- 320؛ التارزی،  34-35: الزحیلی، نکـ اشاره کرد (

  
  . اجماع مرکب در منابع شیعی7

  الف . منابع اصولی
  حضور اجماع مرکب در نخستین آثار اصولی

در نیمۀ اول قرن پنجم همراه با اولین آثار مطرح شیعی در علم اصول، یعنی الذریعه 
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ق)، بحث از اجماع مرکب به منابع  460ق) و العده شیخ طوسی ( 436مرتضی ( سید
ابد. از آنجا که شیعه اجماع را به عنوان دلیلی زیر سایه سنت مورد پذیرش یشیعی راه می

آفریند. در آثار اصولی  قرار داده، مباحث اجماع مرکب در آثار شیعی ادبیات متمایزی را می
شیعی نیز همچون اهل تسنن تا چند قرن، اصطالح اجماع مرکب مورد استفاده قرار 

  اند. اث قول ثالث و عدم قول به فصل مطرح شدهها، تحت عناوین احد نگرفته و بحث
در  اهل تسنن)  ضمن نقد آثار 165- 167، 161- 2/163 الذریعه،سیدمرتضی (

مواضع مقتضی، از سبک نگارش این آثار فاصلۀ چندانی نگرفته است و با اینکه در آغاز 
ل )، از موضع شیعه راجع به لزوم کاشفیت از قو129-2/130، الذریعهبحث اجماع (

گوید اما در بحث ممنوعیت احداث قول ثالث، به مخالفت قول سوم با  معصوم  سخن می
کند. استدالل وی در نفی قول ثالث آن است که از قول معصوم اشارۀ مستقیمی نمی

میان دو قول موجود، یکی بر حق و دیگری باطل است پس قول سوم نیز جز بطالن 
میان اقوال موجود و یا خارج از آن است، در سرنوشت دیگری ندارد. بعالوه حق یا در 

صورت اول قول سوم باطل است و الزمۀ پذیرفتن صورت دوم، اجماع بر خالف حق است 
نزدیک  اهل تسننکه قابل پذیرش نیست. استدالل اخیر علم الهدی بسیار به استدالل 

کند اد میاست و همچون ایشان، باطل دانستن اقوال موجود را اجماع همه بر خطا قلمد
انگارد. سیدمرتضی در یکی از رسائل خویش از نگاهی دیگر و و بطالن آن را مفروض می

ای در مناظره با مخالفان، وجه تعمیمی اجماع مرکب را مورد بحث قرار به عنوان شیوه
  : سطور بعد).  نکـ داده است (

روشنی در  ) برخالف استاد خود، عنصر شیعی را به638، 2/637، العدهشیخ طوسی (
بحث وارد کرده و دلیل بطالن قول ثالث را وجود قول معصوم در میان اقوال موجود 
دانسته است. وی عدم قول به فصل را مورد بررسی قرار نداده و دربارۀ احداث قول ثالث 

  نیز به چند جمله بسنده کرده است. 
  

  امتداد بحث تا عصر صاحب فصول
مفروض دانستن این موضوع که یکی از دو قول یا اقوال موجود منطبق بر قول معصوم  

توان در آثار یابد و این شیوه استدالل را میاست، تا چند قرن پس از شیخ ادامه می
)، صاحب 193-3/194، نهایه الوصول)، عالمه حلی (189، معارج االصولمحقق حلی (

) و باالخره محمد 98 (ص زبده االصولبهایی در )، شیخ 246، معالم االصولمعالم (
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) و 380) مشاهده کرد. میرزای قمی (ص 1/368( انیس المجتهدینمهدی نراقی در 
) این فرض را 3/297: صاحب جواهر، نکـ ؛ نیز  256پس از او صاحب فصول (الفصول، 

ست که مسلم ندانسته و بر این باورند که خروج از اقوال موجود در صورتی نادرست ا
  بدانیم اقوال مذکور مشتمل بر قول معصوم است. 

اصطالح اجماع مرکب تا زمان شیخ بهایی در کتب اصولی شیعه مورد استفاده قرار 
الیجوز خرق المرکب «گیرد ) آن را به کار می98(ص  زبدهنگرفته است. شیخ بهایی در 

شود و نزد میرزای وارد میهای اصولی و پس از او به نحو گسترده در کتب و رساله» عندنا
نشیند و جایگاهی در عناوین بحث به خود قمی و صاحب فصول قدر دیده و بر صدر می

ای برای تعمیم حکم نیز در همین دهد. بحث از اجماع مرکب به عنوان شیوهاختصاص می
الفوائد توان آن را در آثار محمد باقر بهبهانی (شود و بیش از همه میدوره شکوفا می

)، 282 ،البرهان حاشیه مجمع الفائده و؛ 72 ،9/71، 2/184، مصابیح؛ 309 ،الحائریه
) مشاهده کرد. گفتنی است که در 255) و صاحب فصول (ص 378میرزای قمی (ص 

میان شیعیان، برخی همچون شیخ یوسف بحرانی، به حجیت اجماع مرکب باور نداشته و 
این از مشرب اخباری امثال  ). البته51رانی، شناختند (بح دلیل قابل قبولی برای آن نمی

  طورکلی در برابر اجماع از هر نوعی موضع معارض دارند.خیزد که به ایشان برمی
  

  اجماع مرکب در دوران معاصر
انگیزد نمیسیت نویسندگان اصولی را چندان برپس از صاحب فصول، اجماع مرکب حسا

الل از طریق اجماع مرکب است، کتب و با اینکه مباحث فقه و اصول مشحون از استد
علم اصول از بحثی علمی و مستقل درباره اعتبار و حجیت آن تهی است. شهید محمد 

) از معدود فقیهان معاصر است که در آثار اصولی خود، فصلی را 451- 9/452باقر صدر (
  به اجماع مرکب اختصاص داده است. 

ب شیعی چندان مورد بحث مستقل اگرچه شرایط استناد به عدم قول بالفصل در کت
های اخیر به وجود ضوابطی قرار نگرفته اما جسته و گریخته در مباحث اصولی در دوره

خاص برای این شیوه استدالل اشاره شده است. از جملۀ اینکه گفته شده در موضوعاتی 
 که حکم آن به منزله اصل تلقی و به واسطه عدم قول به فصل به موضوعات دیگر تعمیم

؛ یزدی، 256 شود، علم به حکم واقعی و نه ظاهری شرط است (حائری اصفهانی،داده می
) و اینکه برای صحت استدالل، عدم قول بالفصل کافی نیست بلکه معیار صحیح، 3/262
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قول به عدم فصل است که اخص بوده و حکایت از ادعای اجماع بسیط دارد. رویکرد 
هه با ادعای عدم قول به فصل و اجماع مرکب، غالب در میان علمای معاصر در مواج

). گفتنی است که تمایز مورد 2/341؛ یزدی، 5/58توسل به همین معیار است (حکیم، 
 اهل تسنناشاره میان قول به عدم فصل و عدم قول بالفصل نخستین بار توسط علمای 

  ). 2/40مطرح گردیده است (ابن حاجب، 
احکام واقعی و ظاهری و مسئله علم اجمالی در  تالقی مسئله اجماع مرکب با مباحث 

کتب اصولی طی دو قرن اخیر، چشم اندازهای جدیدی به وجود آورده است. به عنوان 
مثال، احداث قول ثالث در مواردی که منجر به مخالفت عملی با قول معصوم نشود 

اشد، همچون دوران امر میان حرمت و وجوب در حالتی که قول ثالث قول به اباحه ب
). نیز به تصریح 32-1/34، فرائد االصولتواند مورد پذیرش قرار گیرد (انصاری،  می

ت گیرد أ) احداث قول ثالث اگر از عمل به احتیاط نش256، 255صاحب فصول (ص 
جایز است. همچنین است اگر اجماع مرکب کاشف از حکم واقعی معصوم نباشد 

  (همچون موارد تقیه).
  

  ب. منابع فقهی
  : پیشگام در کاربرد اجماع مرکب تعمیمیرتضیسید م

های را در استدالل سیدمرتضی در میان شیعیان نخستین کسی است که اجماع مرکب
ای برای تعمیم حکم بهره گرفته فقهی خود وارد کرده و به ویژه از آن به عنوان شیوه

ارد متعدد که دربرگیرنده مباحث فقه تطبیقی است، در مو االنتصار است. وی در کتاب
و موارد دیگر)، عدم قول بالفصل را برای اثبات  497، 258، 234، 115، 101(االنتصار، 

صحت اقوال فقهی امامیه به کار گرفته است. وی موضوعی که حکم معلوم و متیقنی 
دهد و حکم ادعایی هر مسئلۀ دیگری را که مورد بحث و سوال دارد را اصل قرار می
زد و با این بیان که هیچیک از امت میان این دو موضوع فرقی سااست بر آن مبتنی می

نگذاشته و تفاوت قائل شدن، خروج از اجماع امت است استدالل خود را به پایان می
» مناظره الخصوم و کیفیه االستدالل علیهم«رساند. علم الهدی در رسالۀ دیگری با عنوان 

این شیوه استدالل توضیح داده و بیشتر به بعد) درباره  2/115، الشریف المرتضی رسائل(
آن را به عنوان روشی برای غلبه بر خصم و طریقی برای جدل با مخالفان (صاحبان دیگر 

اگرچه آن را در مواردی مفید علم نیز دانسته بدین  ؛مذاهب فقهی) معرفی کرده است
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، 2/119، ضیرسائل الشریف المرتصدور فتوا و حکم فقهی باشد ( أتواند منش معنا که می
ای برای غلبه بر  ). گفتنی است که این نوع نگاه به اجماع مرکب به عنوان شیوه124

توان در آثاری از علمای اهل سنت نیز دنبال کرد (ابن  خصم در جدل علمی را می
  ).2/84؛ تفتازانی، 666، 2/602، تنبیه الرجل العاقلتیمیه، 

خود از هر جهت به ویژه به لحاظ  مرتضی که در عصر این شیوه استدالل توسط سید
های سابقه است، بر شاگردانش و نسلنیز بی اهل تسننکثرت کاربرد حتی در میان 

، 359، 96، 1/93، تذکره الفقها: عالمه حلی، نکـ تاثیر نبوده (بعدی فقهای شیعه بی
) اگرچه کمتر فقیهی در بکار بستن 437، 116، 82، 59؛ ابن زهره حلبی،  572، 443

  آن به اندازۀ سیدمرتضی دست و دل باز بوده است. 
فاصله گرفته و از  اهل تسننسیدمرتضی در این زمینه از شیوۀ متکلمان و اصولیان 

توان گفت که در کاربست این شیوه استدالل تا حدودی منفرد است. برابر این رو می
) 510، 1/509، کند (ابوالحسین بصریآنچه بصری از استادش قاضی عبدالجبار نقل می

در مواردی که امت بر یکسان بودن حکم دو مسئله تصریح نکرده اما در عمل هیچکس 
در حکم دو مسئله جدایی نیفکنده است در صورتی قول به تفصیل جایز نیست که میان 
دو مسئله پیوند و ارتباطی باشد که بتواند صدور حکم یکسان در هردو را توجیه کند، در 

آید که اگر کسی مثال در یک مسئله با شافعی موافق باشد در زم میغیر این صورت ال
تمامی مسائل از وی تقلید کند و این به اجماع باطل است. سیدمرتضی برخالف این 

که میان دو موضوع پیوند و ارتباطی برقرار باشد،  استدالل معتقد است فارغ از آن
ر داد و تمامی مسائل دیگر فقهی توان یک مسئله که حکم آن معلوم است را اصل قرا می

را به عنوان فرعِ بر آن و با استناد به عدم قول بالفصل اثبات کرد. در واقع حکمِ موضوعِ 
شود بلکه اساس استدالل، ادعای وجود اجماع بر عدم دوم از حکم موضوع اول ناشی نمی

  ).  125، 2/124، رسائل الشریف المرتضیتفریق میان مسئلتین است (
  
  ه وجه تعمیمی اجماع مرکب نزد شیعهغلب

روش تعمیمی اجماع مرکب به عنوان یک شیوه استدالل در میان فقهای شیعی پس 
از سید مرتضی و شاگردان وی، متداول است و به ویژه فقهای مکتب حله همجون عالمه 

های پس از ایشان و نسل )3/137، 1/326، مختلف الشیعه؛ 312، 8/36 تذکره الفقها،(
اند ضمن آنکه از لفظ اجماع مرکب در کتب فقهی نیز فراوان ر از آن بهره گرفتهمکر
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اند. محقق بهبهانی از جمله کسانی است که به اهمیت این شیوه استدالل  استفاده کرده
پنداشت اکثر احکام فقهی شیعه در استنباط احکام فقهی شیعه باوری راسخ داشت و می

؛ 282 ،حاشیه مجمع الفائده و البرهانشوند (می با استمداد از اجماع مرکب ثابت
  ). 2/184، مصابیح الظالم

گفتنی است که برخی آراء فقهی مبتنی بر همین شیوه استدالل یعنی اجماع مرکب از 
نوع تعمیمی، در آثار فقهی امامیه به سیدمرتضی منتسب گردیده که در مواردی منشاء 

تین کسی است که یکی از این موارد را های گسترده بوده است. محقق حلی نخسبحث
های فقهی  بازگو و آن را مورد انتقاد قرار داده و محاکمه میان آن دو فقیه، دستمایه بحث

) 1/181، لمعتبر: انکـ ؛ نیز 1/18( شرایع در آثار بعدی شده است. محقق در بخشی از
رحمه هللا یجب  یضو لو وطئ غالما فأوقبه و لم ینزل قال المرت ...«نویسد: چنین می

، مختلف الشیعهعالمه حلی ( ».و لم یثبت اإلجماعاإلجماع المرکب  یالغسل معوال عل
) به دفاع از سیدمرتضی پرداخته و در نهایت به این دلیل که وی صادق است و 1/329

شمرد. شهیددلیلی قطعی را برای ما نقل کرده، التزام به اجماع منقول از وی را الزم می
) عبارات محقق را توضیح داده اما قول سید مرتضی را اقوی می38، حاشیه شرایعثانی (

) به حجیت اجماع منقول به 1/257: محقق ثانی، نکـ ؛ نیز  1/50( مسالکشمرد و در 
کند به ویژه که ناقلِ اجماع، شخصیتی چون سیدمرتضی است. در خبر واحد استناد می

عتقد است که اصحاب، منظور کالم محقق را ) م1/275مقابل، صاحب مدارک (عاملی، 
اند چرا که بحث در حجیت اجماع منقول نیست بلکه سخن در این است که درنیافته

) دقت بیشتری 2/200تحقق اجماع در موضوع مورد بحث مستبعد است. ابوجعفر عاملی (
ر گیرد، دهد و با اظهار تردید در اینکه اجماع مرکب واسطه اثبات احکام قرابه خرج می

گرداند نه اجماع مرکب و بر فرض شکل گیری استدالل سید را به اجماع بسیط بازمی
  دهد. اجماع مرکب، علم به دخول معصوم در آن را مورد تردید قرار می

  
  ممنوعیت احداث قول ثالث

در آثار فقهای شیعی استدالل از طریق اجماع مرکب به منظور نفی حکم جدید نیز 
شود اگرچه مصادیق آن از لحاظ کمی با وجه تعمیمی اجماع مرکب فراوان یافت می

، 1/370، الخالفقابل مقایسه نیست. این شیوه استدالل را در آثار شیخ طوسی (
توان سراغ گرفت. شخص اخیر در  ق)  می 598) و پس از او، ابن ادریس حلی (م 3/109
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ثالث، یکی از اقوال شیخ )  با استناد به عدم جواز احداث قول 3/293( سرائرکتاب 
طوسی راجع به مسئلۀ ارث زرتشتیان زمانی که ازدواج با محارم میان ایشان اتفاق افتاده 
باشد را مورد انتقاد قرار داده است. پس از ایشان نیز این شیوۀ استدالل تا به امروز در 

فاضل آبی  کشف الرموزتوان به کتب فقهی و اصولی شیعه رواج دارد. به عنوان مثال می
 البارع المهذب)، 1/101با استفاده از عبارتی کمتر متداول (یستلزم قوال خارجا) (

شهید اول  الدروس)، 3/32فخر المحققین ( ایضاح الفوائد)، 3/563الدین حلی ( جمال
،  1/99خوانساری ( مشارق الشموس)، 1/735شهید ثانی ( الروضه البهیه)، 1/439(
 مکاسب ) و10/586عاملی ( مفتاح الکرامه)، 3/351هندی (فاضل  کشف اللثام)، 2/335

  ) در میان کتب فقهی اشاره کرد.3/58شیخ انصاری (
تحوالت مفهومی و نظری اجماع مرکب در گذر زمان بر نقش اجماع مرکب به عنوان 
یک دلیل فقهی موثر بوده است. فقهای متقدم همچون سید مرتضی و شاگردان وی به 

نگریستند و آن را برای اثبات یک حکم فقهی  وان دلیلی مستقل میاجماع مرکب به عن
: سطور باال) حال آنکه در قرون اخیر، به ویژه پس از آنکه باور نکـ دانستند ( کافی می

اصولیان و فقها به اشتمال حتمی اقوال موجود بر قول معصوم کمرنگ گردید و عدم قول 
،  با اینکه کاربرد اجماع مرکب در میان به فصل جای خود را به قول به عدم فصل داد

ادله رو به گسترش گذاشته است اما به طور عمده به عنوان دلیلی موید و تقویت کننده 
حکم بدان  تأسیساستدالل کاربرد دارد و کمتر به عنوان دلیلی مستقل و کافی برای 

  ). 51، 50، 1/49: سبزواری، نکـ نگریسته می شود (
  

  گیري . نتیجه 8
های تاریخی بسیار عمیقی دارد و ای از استدالل، ریشهماع مرکب به عنوان شیوهاج

های فقها و متکلمان مسلمان در جهت سابقه مباحث آن به قرن دوم و سوم و تالش
ترین منابع مذکور  تعریف و تبیین منابع فقه و ارزشیابی آراء صحابه به عنوان یکی از مهم

اره با عناوین دیگری همچون احداث قول ثالث و عدم قول گردد. این اصطالح همو باز می
تر یافته است. این نوع از اجماع در  بالفصل پیوند خورده و به تدریج مفهومی موسع

های فکری اهل سنت زاده شده و بالیده و پذیرش آن با مبانی فکری ایشان در  محیط
اند استفاده خود راه دادهبحث اجماع سازگارتر است اما شیعیان که آن را به سنت فکری 

اند. در بیشتری از آن کرده و چه بسا در توسعه کاربرد آن نزد اهل سنت نیز موثر بوده
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کنون این شکل از استدالل همه جا در کتب فقهی میان شیعیان از زمان سیدمرتضی تا
ه و اصولی حضور داشته و نه فقط به عنوان ابزاری برای بحث و جدل و نیز نفی احکام ب

رسد آنقدر که  کار رفته بلکه طریقی برای تعمیم احکام به حساب می آمده و به نظر می
اجماع بسیط در معرض انتقاد و انکار قرار داشته، اجماع مرکب در بوته نقد و تردید واقع 

های موافقان و نشده است. در حالی که در تمامی کتب اهل سنت، نظریات و استدالل
رسد که هیچ مخالفت جدی با  در آثار شیعی از ابتدا به نظر می مخالفان مطرح گردیده،

این شکل از اجماع ابراز نشده است. نتیجه این اعتماد گسترده آن بوده که در یکی دو 
قرن اخیر، با وجود کاربرد گسترده آن اصولیان شیعه خود را از بحث درباره اعتبار، 

اند. نکته قابل توجه آنکه احساس کرده نیازحجیت  و شرایط و ضوابط استفاده از آن بی
های اصولی با گسترش کاربرد اجماع در مباحث علم اصول، اجماع مرکب نیز در استدالل

ها بر جنبه اقناعی شان غلبه دارد، جا خوش  به ویژه در مواضعی که جنبه جدلی آن
های اللکاربرد وسیع اجماع مرکب در استد رسد که با توجه به کرده است. به نظر می
تری درباره حجیت و اعتبار آن ضرورت تر و دامنه دارهای عمیقفقهی و اصولی، بحث

تری مورد تر و جامعداشته باشد و شرایط و معیارهای استفاده از آن باید به نحو روشن
شود در آزمون بررسی قرار گیرد. در این صورت شاید آنچه در زمره بدیهیات شمرده می

  قابل توجهی کسب نکند.  اهل خرد امتیاز 
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