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چکیده

ّ
ادل ه فقهی نزد علمای شیعه است و هر یک از فقهای بزرگ ،موضع ّ
خاص ی در
اجماع یکی از چالشیتر ین

قبال آن در پیش گرفته است .از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی
ّ
خو یش معروف شده ،محق ق اردبیلی (م993ق) است .با مطالعه فقه ایشان آشکار میگردد که در حوزه
استنادات فقهی ،فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است .البته استدالل هایی نیز وجود دارد که
نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات
فقهی ،همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری ،تحصیل اجماع را تنها در زمان
حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.
ّ
کلیدواژه ها :محق ق اردبیلی ،اجماع ،اجماع منقول ،اجماع مدرکی.

* .تاریخ وصول1395/09/15:؛ تاریخ تصویب نهایی.1396/06/01:
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Abstract
Idjmā‘(Consensus) is among the most challenging Jurisprudential proofs in the eyes
of Shiite scholars and each of the great jurists has adopted a specific approach to it. A
well-known Shiite jurist famous for frequent use of Idjmā‘in his jurisprudential
citations is Mohaghegh Ardabili (1572 A.D). The study of his jurisprudence reveals
that in the area of jurisprudential citations, he has considered that Idjmā‘ madraki
(consensus whose sources are known) has authority. However, there are arguments
which indicate the difference between his jurisprudential citations and his theoretical
bases concerning Idjmā‘. In other words, in the field of jurisprudential citations, he
has considered that all instances of Idjmā‘manghul madraki (quoted consensus whose
sources are known) are of authority but according to his theoretical bases, reaching
Idjmā‘ is possible only in the age of appearance and the times near it.
Keywords: Mhaghegh Ardabili, Idjmā‘, Idjmā‘ manghul, Idjmā‘ madraki.
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مقدمه
فرآیند استنباط احکام از زمان پیامبر اسالم (ص) تاکنون فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشتته
و ّ
تحوالت گوناگونی را به خود دیده است .از این میان شاید مبحث منابع استتنباط احکتام از چالشتیترین

دلیلیت و هم از حیث ّ
مباحث این حوزه به شمار آید .منابع فقهی هم از حیث ّ
کیفیت داللت ،متورد بحتث

قرار گرفتهاند و اختالف نظرهای اساسی در این زمینه وجود دارد .گذر زمان ،ازدیاد مستالل و فتروع فقهتی،
ّ
گسترش علوم شرعی ،عقلی ،طبیعی ،تأثیر و تأثر این علوم از یکتدیگر و  ...میتوانتد توجیتهگر ایتن فتراز و
نشیبها و چالشها باشد .اختالف نظر میان فقهای اسالمی در خصوص منابع فقهی از حیتث ّ
دلیلیتت تتا
جایی است که تعداد این منابع را تا بیست منبع احصا کردهانتد (حکتیم .)79 ،البتته در متذاهب ملتلت
فقهی تعداد این منابع متفاوت است.
در فقه شیعه ،مشهور بر آن است که منابع فقهی عبارتاند از کتاب ،ستنت ،اجمتاع و عقتل (آقتابزرگ
طهرانی .)52 ،از میان این منابع ،در ّ
حجیت دو منبع نلست اختالف نظر قابل توجهی به چشم نمیختورد

ّ
و ّ
ضروریات دانسته شده است (حکیم 95 ،و )119؛ اما در دو منبع دیگر کم و بتیش
حجیت این دو منبع از
اختالف نظرهایی وجود دارد .یکی از این منابع اختالفی ،اجماع است .اختالف نظتر در ّ
حجیتت اجمتاع،
اختالف نظر بسیط و سادهای نیست و نمیتوان گفت که گروهی به ّ
حجیت اجماع باور دارند و گروهتی بته
ّ
حجیت و عدم ّ
حجیت آن؛ بلکه اجماع با توجه به مبانی و انواعشّ ،
عدم ّ
حجیتش متفاوت است .عدهای از

فقیهان ،انواع اجماع ،بر اساس هر مبنایی کته باشتد را فاقتد ّ
حجیتت دانستتهاند (مظفتر116 /3 ،؛ ختولی،
مصباح االصول141 /1 ،؛ روحانی )242 /4 ،و برخی دیگر نوع یا انواع ّ
خاصی را بر اساس برخی از مبتانی
پذیرفتهاند (فاضل تونی153 – 152 ،؛ میرزای قمی.)241-236 /2 ،

بنابراین الزم است با مراجعه به نظرات فحول علما سعی در رسیدن به بهترین سلن در این زمینه کترد.
ّ
از جمله فقهای صاحب نامی که در بیشتر مسالل فقهی به اجماع استدالل کترده ،محقتق اردبیلتی (م 993
ق) است .در این نوشتار سعی بر آن است تا رأی این فقیه در مبحث اجماع مورد کنکاش قرار گیرد تا روشن
شود که دلیل کثرت استنادات ایشان به اجماع از کجا نشأت میگیرد؟ آیا ایشتان اجمتاع را بته عنتوان دلیتل
پذیرفتهاند؟ آیا اجماع منقول در منظومه اصولی ایشان بالجمله یا فیالجمله مورد پذیرش واقع شده استت؟
ّ
اما از آنجا که این فقیه نامی؛ کتاب اصولی از خود به جای نگذاشته است ،ناگزیر باید بته مللفتات فقهتی
ایشان مراجعه کرد .هرچند رسیدن به نظر اصولی یک فقیه از طریق مراجعه به استداللهای فقهی امر بسیار
دشواری است اما این ّ
مزیت را دارد که نظر و عمل را به یکجا میتوان شناخت .جهتت رستیدن بته نظتری
ّ
صالب در این زمینه از استشهاد به چند مورد خاص خودداری شده و تمام استداللهایی که از جانب محقق
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اردبیلی به اجماع شده است ،مورد مطالعه ،بررسی و تطبیق قرار گرفته است .بتا ایتن شتیوه ،ابتتدا رویکترد
عملی ایشان مورد کنکاش قرار میگیرد و پس از اراله گزارشی از موارد استنادی و تحلیتل آنهتا ،بته کشت
مبانی نظری خواهیم رسید و به همین دلیل در این مطالعه ،بررسی رویکرد عملی بر رویکترد نظتری مقتدم
شده است .نکته آخر اینکه در این مراجعه ،کتاب مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد االذهاان جایگتاه
ویژهای دارد.
تعریف اجماع
اجماع در لغت به معنای قصد و عزیمت آمده است .ابن منظور مینویسد« :اجماع به معنتای محکتم
کردن نیت و عزیمت است» (ابن منظور .)57 /8 ،طریحی ،اجماع را دارای دو معنای اتفاق و عزم بتر یتک
ّ
امر دانسته است (طریحی)317 /4 ،؛ اما در مورد معنای اصطالحی آن شاید نتوان معنای موحدی را بترای
اجماع ذکر کرد .تنها می توان گفت که اجماع یعنی اتفاق نظر .اما در متعلق اتفاق نظتر ،تتوافقی بته چشتم
نمیخورد (حکیم .)243 ،به هرحال باید تعریفی از اجماع ارالته داد .در ایتن میتان تعریفتی کته کمتترین
اشکال بر آن وارد باشد آن است که اجماع عبارت است از اتفاق نظر گروهی که اتفاق نظر آنان ،صتالحیت
اثبات حکم شرعی را دارا است (مظفر.)97 /2 ،
ّ
البته فقهای شیعه ،قیدی را بر این تعری اضافه کردهاند .در اصول فقه شیعه برای آن که اجماع حجتت
باشد باید کاش از قول معصوم (ع) باشد .هرچند مبانی کش نزد اصولیان شیعه متفاوت است؛ اما لتزوم
ّ
کاشفیت امری روشن و ضروری است .تفاوت در مبانی کش گتاه تتا دوازده مبنتا نیتز عنتوان شتده استت
(مظفر .)107 /2 ،آنچه در این میان شهرت بیشتری یافته است ،سه مبنای حس ،لط و حدس هستند.
بر اساس مبنای حس که از سوی فقیهانی چون شیخ مفید (مفید ،)121 ،سید مرتضی (علمالهتدی/2 ،
 ،)129ابوصالح حلبی (حلبی )507 ،و محقق حلتی (محقتق حلتی )31 /1 ،اتلتاذ شتده استت ،هرگتاه
مسئلهای مورد بررسی فقیه قرار گیرد و پس از کاوش همه آراء متوجه شود که تمام فقیهان ،حکم خاصتی را
پذیرفته و میان آنان اختالفی وجود ندارد ،به این نتیجه خواهد رسید که رأی امام معصوم (ع) نیز مطابق رأی
آنان است؛ زیرا معصوم نیز یکی از فقیهان بلکه رلیس آنان است.
مبنای لط که شیخ طوسی (طوسی )602 /2 ،آن را قبول کرده ،آن است کته رأی امتام معصتوم (ع)،

ً
عقال از اتفاق عالمان موجود در آن عصر یا علمای متأخر و عدم ظهور ردع به هر نحو ممکن از سوی ایشان

(ع) ،کش میشود؛ زیرا قاعده لط همانگونه که مقتضی نصب امام (ع) و عصمت ایشان است ،اقتضتا
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میکند که در صورت اتفاق نظر عالمان برخالف حق در مسئله مورد نظتر ،حکتم صتواب را تبیتین نمایتد
(مظفر.)108 /2 ،
اما مبنایی که مورد اقبال متأخران و معاصران قرار گرفته است ،مبنای حتدس استت .برختی برآننتد کته
نلستین شلصی که این مبنا را مطرح کرده و قالل به آن شده است ،مال امین استترآبادی استت (شتاکری).
مبنای حدس اینگونه بیان میگردد که « قول معصوم (ع) از طریق اتفاق نظتر علمتای اعتالم کته روششتان
مراجعه به امامان (ع) برای دریافت احکام و طریقه آنها ،دوری از بتهکارگیری رأی و استحستانات وهمتی
است ،استکشاف میشود .پس هرگاه با وجود اختالف نظرها و تفاوت اندیشههایی که دارند ،بتر یتک قتول
اتفا ق نظر پیدا کنند ،مقتضای عقل و عادت در نزد صاحبان حدس درست و استتوار و اهتل دقتت نظتر ،آن
است که این قول ،برگرفته از امامان و روسای مذهب آنها است و این علما این قول را یا به صورت تنصیص
و یا به صورت تقریر از جانب آنها اخذ کردهاند» (حالری اصفهانی.)247 ،
البته با اضافه شدن قید کاشفیت و تفاصیلی که در مورد آن بیان شده است ،بر اساس برخی از مبتانی،
ّ
ّ
همچون مبنای حس ،اجماع از معنای اصطالحی خویش فاصله گرفته است .محقق حلی در این زمینه بیان
میدارد« :اجماع نزد ما به انضمام قول معصوم (ع) حجت است؛ بنابراین اگر یکصد تتن از فقهتای متا بتر
ّ
فتوایی اتفاق نظر داشته باشند و قول معصوم (ع) در میان اقوال آنان نباشد ،این اتفاق نظتر حجتت نلواهتد
ّ
حجت خواهد بود و این ّ
حجیت نه بته
بود اما اگر قول ایشان (ع) در میان قول دو فقیه باشد ،نظر آن دو فقیه
ّ
ّ
حلی .)31 /1 ،همچنین ّ
سید مرتضی در این
اعتبار قول آنان بلکه به اعتبار قول معصوم (ع) است»( 1محقق
ّ
خصوص مینویسد« :اگر دلیل حج ّیت اجماع ،دخول امام معصوم باشد؛ بنابراین هر تعدادی از فقها –چته
ّ
ّ
بسیار و چه اندک -که قول امام (ع) در میان قول آنان باشد ،اجماعشان حجت است؛ زیرا اگر حجت از آن
ّ
ّ
قول ایشان (ع) باشد ،این قول با هر چیزی قرین گردد ،به ناچار ،حجت میگردد و این حج ّیتت بته ختاطر
قول امام (ع) است نه به خاطر اجماع»( 2علم الهدی .)154 /2 ،بنابراین همانگونه که این دو فقیه صاحب
نظر شیعه تصریح کردهاند ،حجیت دایر مدار قول معصوم (ع) است و اگر یکصد نفر از فقیهان ،بر حکمتی
ّ
اجماع نمایند تا زمانی که وجود قول معصوم (ع) در میان اقوال آنان کش نگردد ،آن اجماع ،فاقد حج ّیتت
است و اگر دو فقیه بر یک حکم اتفاق نظر داشته باشند و قول امام (ع) همراه قول آنان باشد ،این نظتر دارای
حجیت است .البته این حجیت نه به اعتبار قول آن دو نفر بلکه «باعتبار قوله علیهالسالم» است و اعتبار این
باعباةار

 .1فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم (ع) فلو خأل المائة من ف قهائنا عن قوله لما کان حجة و لو حصل فی اثنین لکان قولهما حجةة
اتفاقهما بل باعباار قوله علیه السالم.
 . 2ن اإلجماع اذا کان علة کونه حجة کون ا مام فیه ،فکل جماعة -کثرت او قلت -کان قول ا مام فی جملة اقوالهةا فججماعهةا حجةة ،ن
الحجة إذا کانت هو قوله ،فاای شیء اقبرن بد من کونه حجة جله جل اإلجماع.
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نظر «ألجله» است نه «إلجل اإلجماع» .شیخ طوسی نیز این اشکال را وارد دانسته و با بیان فایتدهای ستعی
در تصحیح آن نموده و مینویسد« :هرگاه گفته شود :اگر در باب حجیت اجماع ،حجیت از آن قول معصوم
(ع) باشد ،پس این سلن که اجماع ،حجت و معتبر استت ،ستلنی بیفایتده استت و شایستته استت کته
بگویند قول امام (ع) حجت است و نامی از اجماع برده نشود .در پاستخ ختواهیم گفتت :هرچنتد اشتکال
مطرح شده وارد است؛ اما این که اجماع را معتبر میدانیم این فایده را داراست که در بیشتر اوقات ،قول امام
(ع) بعینه برای ما مشلص نمیشود .بنابراین در این صورت به معتبر شمردن اجماع نیاز پیدا میشود تتا از
طریق اجماع مشلص گردد که قول امام (ع) داخل در قول مجمعتین استت» (طوستی ،العتدة فتی اصتول
الفقه.)603 /2 ،

حجیت یا عدم ّ
با توجه به آنچه بیان شد ،شاید دیگر بحث از ّ
حجیت اجماع با توجه به این مبنتا ،فاقتد
ّ
محصلی باشد و همانگونه که شیخ انصاری فرمودهاند ،نهادن نام اجمتاع بتر چنتین دلیلتی از بتاب
معنای
تسامح است (انصاری .)81 /1 ،صاحب معالم نیز بر این تساهل و تستامح خترده گرفتته و بیتان متیدارد:

«غفلت برخی از فقهای شیعه از این اصل (دختول امتام معصتوم ع) و تستاهل آنتان در ادعتای اجمتاع در
استدالل بر مسالل فقهی مایه شگفتی است تا جایی که آن را اتفاق گروهی از فقهتا دانستته و بتدون نصتب
قرینهای آشکار یا اقامه دلیلی معتبر بر ّ
حجیت ،از معنای اصتطالحی عتدول کردهانتد» (ابتن شتهید ثتانی،
.)174
اما به نظر میرسد براساس دو مبنای دیگر ،اتفاق نظر تمامی فقها برای تحقق اجماع الزم است .البته به
عقیده برخی بزرگان ،براساس مبنای حدس ،اتفاق نظر تمام فقها الزم نبوده و این امر به میزان تقوا و دیانتت
مجمعین بستگی دارد (فاضل تونی.)153 ،
اقسام اجماع و حجّیّت آنها
اجماع از جهات ملتل مورد تقسیمبندی قرار گرفته است .از جهت چگونگی علم به تحقق اجمتاع،
ّ
محصل و اجماع منقول منقسم شده است .از جهت وجود یا عدم وجود مستند برای اجماع ،آن را
به اجماع

به اجماع مدرکی و اجماع ّ
تعبدی (غیتر متدرکی) تقستیم کردهانتد .اصتولیان ،گونتههایی همچتون اجمتاع
ّ
ّ
محصل ،اجماع منقول ،اجماع سکوتی ،اجماع مرکب ،اجمتاع قتولی و اجمتاع عملتی را نیتز نتام بردهانتد
(مغنیه .)258 ،از این میان آنچه مهمتر به نظر میرسد و ارتباط بیشتری با این نوشتار دارد ،چهارگونته اول
است .بنابراین ملتصرًا در مورد این چهار قسم و آرای اصولیان در متورد حجیتت یتا عتدم ّ
حجیتت آنهتا،
مطالبی بیان میشود.
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ً
محصل آمده است« :اجماع ّ
در تعری اجماع ّ
محصل آن است که واقعا ثابت گردد و بدون واسطه نقل

بدان علم حاصل گردد» (کاظمی .)4 ،در توضیح این تعری باید گفت« :مراد این است که ختود مجتهتد
در مسئلهای که خواهان آشنایی با حکم آن است ،سلتی بحث و تحقیق در مورد اجمتاع کننتدگان جهتت
شناخت آنان و آرالی که در مسئله دارند را ّ
تقبل نماید تا نسبت به اتفاق نظر بر حکم ،بترایش علتم حاصتل
ّ
محصل همانگونه که از عنوانش پیداست ،باید توسط خود مجتهتد
گردد» (حکیم .)259 ،بنابراین اجماع
ّ
تحصیل گردد و بدون واسطه به تحقق اجماع علم حاصل شود.
با عنایت به مبانی کش در اجماع ،امکان تحصیل اجماع ،متفاوت خواهد بود .برخی برآن شدهاند که
بر اساس مبنای حس و اجماع دخولی ،تحصیل اجماع تنها بترای معاصتران امتام (ع) ممکتن استت؛ امتا
تحصیل اجماع برای سایر زمانها ،بعید به نظر میرسد (مظفر108 /2 ،؛ سبحانی تبریتزی189 /3 ،؛ ابتن
شهید ثانی .) 175 ،برخی دیگر نه تنها تحصیل اجماع بر مبنای حس و لطت را ممکتن ندانستته بلکته بتا
وجود پذیرش امکان تحصیل اجماع بر مبنای حدس -تنها تا زمان عالمه و محقق ،-وقتوع چنتین امتری را
بعید دانستهاند (فاضل تونی .)153 - 152 ،در مقابل ،برخی دیگر عقیده دارند که تحصیل اجماع بر مبنای
حدس ،قابل انکار نیست و افزودهاند« :این روش شناخته شدهای است که انکار آن جتایز نیستت .بنتابراین
هرگاه از این طریق به رأی امام (ع) علم حاصل شود ،بیشک حجت خواهد بود؛ بلکته بتا مالحظته اقتوال
علما ،حتی ثبوت چنین اجماعی در این زمان را میتوان ادعا کرد» (میرزای قمی.)241 /2 ،
ً
در میان علمای متأخر نیز برخی ،تحصیل اجماع ،خصوصا بر استاس مبنتای نلستت را غیتر ممکتن
دانستهاند (کاظمی .) 22 ،این اختالف نظرها در زمان معاصر نیز همچنان موجود است تا جایی که برختی
تحصیل اجماع را از سلتترین امور شمرده (مغنیه )258 ،و برخی دیگتر بتا قترار دادن شترایطی ستلت،
وقوع چنین اجماعی را ممکن دانستهاند (حکیم .)261 ،بنابراین ،اصولیان ّ
امامیه هر کدام با بیان یک یا چند
مبنا ،نسبت به امکان تحصیل اجماع و در نهایت ّ
حجیت آن نظرات متفاوتی را اراله دادهاند.

 -2اجماع منقول
ّ
اجماع منقول در واقع همان اجماع محصلی است که توسط تحصیل کننده اجماع بترای ستایرین نقتل
ً
میشود .از آنجا که نقل اجماع غالبا به صورت غیر متواتر صورت میگیرد ،به ایتن گونته اجمتاع ،اجمتاع
منقول به خبر واحد اطالق میشود .سلن در باب حج ّیت چنین اجماعی خالی از اختالف نیست .از آنجا
که نقل اجماع از سنخ خبر واحد شمرده شده است ،بدیهی استت کته گروهتی کته خبتر واحتد را حجتت
حجیت اجماع منقول ،سرباز زنند؛ اما اصولیانی که ّ
نمیدانند ،از پذیرش ّ
حجیت خبر واحتد را پذیرفتهانتد
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نیز در خصوص اجماع منقول مسیر واحدی را طی نکردهاند.
ً
ّ
برخی با این بیان که «سلن حق ،توق در پذیرش اجماع منقول به خبتر واحتد استت ...زیترا ظتاهرا
فقهای متقدم ،اجماع را به معنای مصطلح نزد اهل ّ
سنت به کار میبردهاند» (فاضل تونی .)156 ،بته عتدم

ّ
حج ّیت این گونه از اجماع باور آورده و به این امر استدالل کردهاند که فقیهان متقتدم اجمتاع را بته معنتای
اصطالحی میان اهل ّ
سنت به کار بردهاند؛ براین اساس این گونه اجماعات قابل وثوق و اطمینان نیستند .در
مقابل ،برخی دیگر با بیان عباراتی همچون «نقل اجماع به خبر واحد جایز استت .بنتابراین از آنجتا کته از
ّ
ّ
چنین خبری ظن حاصل میشود ،عمل به آن واجتب استت» (عالمته حلتی ،تهتذیب الوصتول التی علتم
ّ
االصول« ،)208 ،در ثبوت اجماع منقول به خبر واحد با فرض حج ّیت اصل اجماع ،اختالف نظتر وجتود
دارد .بنابراین؛ گروهی آن را پذیرفته و گروهی دیگر ،منکر آن شدهاند .البته نظر درست همتان نظتر نلستت
ّ
است .دلیل ما این است که عموم دلیل حج ّیت خبر واحد ،آن را شامل میشود و همانگونه که سایر موارد با
ّ
خبر واحد ثابت میگردد ،اجماع نیز با آن ثابت میشود» (ابن شهید ثانی )181 ،و «نظر درستت ،حج ّیتت
ّ
اجماع منقول به خبر واحد است؛ زیرا نقل اجماع ،خبر است و خبر واحد ،حجت است» (میترزای قمتی،
ّ
 )293 /2قالل به حج ّیت این گونه از اجماع شدهاند.
ّ
همان گونه که در استداللها مالحظه میشود ،دلیل پذیرش حج ّیت اجماع منقتول توستط ایتن گتروه،
ّ ّ
وحدت مالک میان نقل اجماع و خبر واحد است .در واقع ،مطابق عقیده این گروه ،ادله حج ّیت خبر واحد
ّ
عمومیت داشته و اجماع منقول به خبر واحد را نیز شامل میشود .البته این استدالل از جانب شیخ انصاری
ّ
ّ
مردود شمرده شده است .به باور ایشان ،مالزمهای میان حج ّیت خبر واحد و حج ّیت اجماع منقتول وجتود
ّ
ّ
ّ
ادله ّ
خاصی که بر حج ّیت خبر واحد اقامه شده است ،تنها بر حج ّیت خبری داللت دارد که ایتن
ندارد؛ زیرا
خبر از طریق حس به ملبر رسیده باشد در حالی که مبنای کش رأی معصوم در مبحث اجماع از دیتدگاه
شیعه ،حدس است (انصاری .)77 /1 ،بنابراین با این تمایز دقیقی که وی میان این دو بیان میکند ،اجمتاع
ّ
ادله ّ
حجیت خبر واحد خارج میسازد.
منقول را از شمول
 -3اجماع مدرکی
اجماع مدرکی اجماعی است که مستند فتوای همه یا بعضتی از اجمتاع کننتدگان در آن معلتوم استت.
بیاعتباری چنین اجماعی به بیشتر فقیهان و اصولیان نسبت داده شده است (نالینی .)151 /3 ،ملالفان این
نوع از اجماع بر این عقیدهاند که آنچه در خصوص اجماع قابل طرح است ،آن است که «اتفاق نظر علمتا،
کاش از وجود دلیلی معتبر نزد اجماعکنندگان باشد و آن در صورتی است که اصل ،قاعده یا دلیل دیگتری
موافق معقد اجماع نباشد؛ زیرا با وجود چنین امری ،امکان دارد که مستند اتفتاق نظتر ،یکتی از ایتن امتور
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باشد» (امامی .)111 /60 ،در مقابل ،گروه اندکی از فقیهان به حجیت این نوع از اجماع بتاور آوردهانتد .در
برخی نوشته ها از فقیهانی همچون شهید ثانی و مأل احمد نراقی به عنوان نمایندگان این دیدگاه نام برده شده
است (همو.)115 - 114 ،
 -4اجماع ّ
تعبدی (غیر مدرکی)
در تعری این گونه از اجماع آمده است« :اجماع تعبدی ،اجماعی است که به دلیلی مستند نیست .به
همین جهت ،به آن اجماع تعبدی گویند» (ساعدی .)159 /42 ،همانگونه که نگارنده این تعری بته ایتن
مطلب اشاره داشته است ،چنین عنوانی در مللفات اصتولی ،بیستابقه استت و آنچته در خصتوص مستتند
اجماع گفته شده است ،تنها وجود مستند یا عدم آن است که قسم اول را مدرکی نامیده و به جهتت وضتوح
قسم مقابل آن از تسمیه آن خودداری کردهاند .بنابراین مقصود از اجماع تعبدی ،آن نوع اجماعی استت کته
در مورد اجماع ،مستندی همچون اصل ،قاعده ،عموم و یا دلیتل دیگتری وجتود نداشتته باشتد ،چته تمتام
مجمعین یا برخی از آنان به این مستند اشاره کرده یا نکرده باشند .بیشک آنان که حجیت اجماع منقتول را
پذیرفتهاند ،همانگونه که در مبحث پیشین اشاره شد ،بیشتر بر بیاعتباری اجمتاع متدرکی نظتر دارنتد کته
نتیجه آن پذیرش اجماع تعبدی توسط اکثر فقیهان و اصولیان است.
اجماع در اندیشه فقهی محقّق اردبیلی
ّ
با نگاه ملتصری به کتاب مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد االذهان ،مهمترین اثر فقهتی محقتق
ّ
اردبیلی و ّ
تورقی کوتاه در آن ،کثترت استتنادات وی بته اجمتاع آشتکار میگتردد .ایتن موضتوع بته حتدی
خودنمایی میکند که به آسانی میتوان ادعا کرد که ایشان در بیشتر مسالل فقهی به اجمتاع استتناد کترده و
ّ
مقدم بر کتاب و ّ
سنت آورده است (مقتدس اردبیلتی ،مجمتع الفالتده/5 ،
حتی گاهی استدالل به اجماع را
 289و  482 /8و  61 /9و  210و  117 /11و  .)349این کثرت استنادات ،ناخودآگتاه ،ذهتن را بته ستویی
ّ
میبرد که چارهای جز اذعان بته ّ
اهمیتت و جایگتاه ویتژه اجمتاع در اندیشته فقهتی محقتق اردبیلتی بتاقی
نمی گذارد .بنابراین الزم است رویکرد محقق اردبیلی در سه حوزه تبیین گردد .نلست آنکته مبنتای محقتق
اردبیلی در خصوص کش چیست؟ دوم آنکه موضع ایشان در خصوص اجماع محصل و منقتول چگونته
است؟ سوم آنکه اجماع مورد پذیرش ایشان از نوع مدرکی ،تعبدی یا هردو قسم آن است؟
 -1مبنای کشف
در استنادات وی به اجماع و استداللهایی که در این خصوص داشته ،به مبنا کمتر اشتاره شتده استت؛
اما از بعضی عبارات می توان به این نتیجه دست یافت که مراد ایشتان از اجمتاع ،همتان اجمتاع دختولی و
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مشهود است .ایشان در این زمینه مینویسد « :بنابراین اگر فرد شیعه ،قول امام خویش را که به عصتمت وی
اعتقاد دارد ،انکار کند به کفر و ارتداد او حکم میشود .پس اگر شلص شیعه ،حکم اجماعی فقهای امامیه
را انکار نماید ،به طوری که بداند امام معصوم (ع) ،داخل در اجماع است و بازهم انکار نماید ،بته واستطه
انکار چنین اجماعی ،حکم به ارتداد وی صادر میشود»( 1.مقدس اردبیلتی ،مجمتع الفالتده.)210 /13 ،
ی
اشاره به این مبنا در کتاب زبده البیان نیز به چشم میخورد .در باب قضتا و شتهادات در ذیتل آیته «یتا أ ییهتا
أی
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ِ
ِ
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یوم اْل ِأخ ِر» (نساء )59 :مینویسد « :بدان کته حکتم بته ارجتاع بته ختدا در صتورت
کنتم تل ِمنون ِبالل ِه و ال ِ
اختالف و مانند آن ،در مساللی که مورد ّرد و اختالف نظر نبوده و بتاوجود اتفتاق نظتر ،قتول حتق پوشتیده
ّ
نیست ،بر حجیت اجماع داللت دارد .این مطلب به جهت دختول معصتوم (ع) ،آشتکار و مستلم استت»
ً
(زبده البیان .)687 ،به جز این دو عبارت که صراحتا به اجماع دخولی پرداخته است ،محقق اردبیلی در دو
موضع (مجمع الفالده 226 /1 ،و  )363 /2جهت آشنایی بیشتتر بتا اجمتاع و حجیتت آن ،خواننتده را بته
دیدگاه شهید ثانی در رساله نماز جمعه ارجاع میدهد .شهید ثانی در مسئله اشتراط یا عدم اشتراط حضتور
امام معصوم (ع) برای اقامه نماز جمعه ،پس از اشاره به اجماع به عنوان یکی از ادله قالالن بته اشتتراط ،در
مقام پاسخگویی به این دلیل مینویسد« :حتی اگر وجود ملال در این مسئله را نپتذیریم ،امکتان تحقتق
اجماع به نحوی که صالحیت داللت را داشته باشد ،ثابت نیست؛ زیرا اجماع نزد علمای شیعه ،به واستطه
دخول قول امام معصوم (ع) میان اقوال مجمعین ،حجت است و آنچه برای آنان معتبر است ،قول ایشان (ع)
است نه اقوال مجمعین .همچنین علمای شیعه به این امر معترفاند که پذیرش اجماع ،از باب مماشات بتا
اهل سنت است  ...حال که مسئله بدینگ ونته استت ،بایتد نستبت بته دختول معصتوم (ع) در میتان اقتوال
مجمعین ،علم حاصل گردد تا حجیت قول آنان محقتق گتردد» (شتهید ثتانی ،رستالل الشتهید الثتانی/1 ،
 .)233شهید ثانی نیز در این متن به صراحت از اجماع دخولی یاد میکند .بنابراین ارجاع محقتق اردبیلتی
به ایشان ،نشانگر آن است که مراد وی از اجماع ،همان اجماع دخولی است.
ّ
محصل
 -2اجماع
ً
از میان انبوه استنادات محقق اردبیلی به اجماع -که عمدتا اجماع منقول است -دست یافتن بته اظهتار
نظر صریح در خصوص اجماع محصل ،کار دشواری است .با این وجود در فقته ایشتان ،عبتاراتی موجتود
 . 1فحینئذ لو أنکر مؤمن قول إمامه الذی یعبقد عصمبه ،یکفر و یرتدّ ،فالمؤمن إذا أنکر ما اجمع علیه اإلمامیة بمعنی انّه علم ذلک بحیث دخل
فیه قول المعصوم ثم أنکر ،یکفر و یرتد بجنکاره اإلجماع الذی دخل فیه المعصوم علیه السّالم.
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است که به نظر میرسد استناد وی به اجماعی است که ختود تحصتیل کترده استت .در شترح عبتارت «و
یجتهد فی الوقت إذا لم یتمکن من العلم» بر آن است که «دلیل وجوب علم نسبت به وقتت نمتاز ،آشتکار
است؛ بلکه مطابق آنچه بدان ظن پیدا کردهام ،این مسئله اجماعی است؛ بنتابراین نیتازی بته دلیتل نتدارد»
(مقدس اردبیلی ،مجمع الفالده .)150 /1 ،ایشان در این مورد ،وجود اجماع را مستتند بته ظتن و دریافتت
خویش کرده است که ظهور در اجماع محصل دارد .در مسئله وجوب غسل زن حالض برای انجتام نمتاز و
طواف واجب ،بدون آنکه به نقل اجاع در این زمینه اشارهای داشتته باشتد ،آن را اجمتاعی معرفتی میکنتد
(همان .)52 /2 ،وی در این مورد و موارد دیگتر (همتان 200 /1 ،و  215و  284و  65و  )366 /10بتدون
آنکه اشاره ای به نقل اجماع داشته باشد ،به اجماع استناد کرده است و از آنجا که روش ایشان بر ایتن استت
که در موارد نقل اجماع به چنین مسئلهای اشاره داشته است ،عدم اشاره در این متوارد میتوانتد نشتاندهنده
محصل بودن این اجماعات باشد.
 -3اجماع منقول
همانگونه که پیش تر اشاره شد ،گستردگی پرداختن به بحث اجماع در فقه محقتق اردبیلتی ،بتا انتدک
نگاهی به مللفات ایشان قابل مشاهده است .بلش اعظمی از این استنادها و استداللها را اجماع منقول به
خود اختصاص داده است .از این استنادات میتوان به این نکته دست یافت کته اجمتاع منقتول فیالجملته
مورد پذیرش محقق اردبیلی واقع شده است .جهت درک بهتتر ایتن مستئله ،الزم استت ملتصتری از ایتن
استنادات در برخی از مسالل فقهی آورده شود و پس از آن در پی کش جایگتاه اجمتاع منقتول در اندیشته
ّ
محقق اردبیلی برآمد.
 « -1بنابراین وضو برای نماز و طواف واجب و مس کتابت قرآن در صتورت وجتوب ،واجتب استت.
دلیل مسئله اول قرآن و سنت و اجماع است و دلیل مسئله دومّ ،
سنت و اجماع است»( 1همان.)65 /1 ،
ً
« -2و وجوب کفن واجب زن بر شوهرش ظاهرا اجماعی است .همچنین در ایتن خصتوص روایتاتی
موجود است»(2.همان)199/1،

ً
« -3دلیل نجاست منی ،ظاهرا اجماع منقتول در منتهتی و وجتود روایتات زیتادی استت»( 3همتان،

)303/1
 « -4و بدان که ظاهر آن است که استبراء کنیزی که مالک آن کودک بوده است ،نه بر فروشنده -که ولی
است -و نه بر خریدار واجب نیست  ...دلیل آن ،اصل و فقدان دلیلی صحیح بر وجوب استت؛ زیترا دلیتل
 . 1فالوضوء یجب للصالة و الطواف الواجاین و مس کبابة القرآن إن وجب .دلیل ا ول ،الکباب و السنة و اإلجماع و دلیل الثانی ا خیران.
 . 2و وجوب کفن المرأة الواجب علی زوجها الظاهر أنّه إجماعی مع وجود بعض ا خاار فیه.
 .3دلیل نجاسة المنی فکأنّه اإلجماع المنقول فی المنبهی و غیره ،مع اخاار کثیرة.
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عمده وجوب استبراء بر فروشنده ،اجماع مستند به برخی روایات است .در اینگونه موارد ،اجمتاع پذیرفتته
نیست؛ زیرا ملال اصل است و روایت نیز نه بته طتور عتام و نته بته طتور ختاص ،شتامل ایتن صتورت
نمیشود»( 1همان.)273 /8 ،

ّ
« -5دلیل وجوب پنج تکبیری که چهار دعا در میان آنها باشد ،اجماع منقول در منتهی است .عالمته
در آن جا میگوید :نماز ّمیت پنج تکبیر است که چهار دعا در میان آنها است و همه فقهای امامیه بر ایتن
نظرند .و دلیل دیگر آن روایت صحیح عبدالله بن سنان است»( 2همان.)431 /2 ،
 « -6و ما دلیلی بر بطالن اجاره به واسطه مرگ موجر ،به جز اجماع منقول ،نیافتیم و تو از ضع آن در
اینگونه موارد ،نیک آگاهی»( 3همان.)66 /10،
 « -7قول مشهور آن است که گواهی فرزند علیه پدر ،پذیرفته نیست  ...از سید مرتضی نقل شده است
که گواهی فرزند علیه پدر را پذیرفته است .دلیل قول اول ،اجماع منقول به خبر واحتد استت  ...دلیتل ستید
مرتضی عموم ادله قبول شهادت به ضمیمه عدم ثبوت مانع است؛ زیرا از وضعیت اجمتاع منقتول بته خبتر
واحد در اینگونه موارد ،نیک آگاهی»( 4همان.)405 /12 ،

ّ
« -8و اما دلیل مستحب بودن اعتکاف ،اجماع است .عالمه در منتهی مینویسد :و علمای اسالمی بر
ّ
مشروعیت اعتکاف و مستحب بودن آن اتفاق نظر دارند .خدای تعالی میفرماید :و به ابتراهیم و استماعیل
عهد کردیم . ...از این بیان فهمیده میشود که اشاره به ایتن مطلتب استت کته ستند اجمتاع ،قترآن استت.
ّ
همچنین شکی نیست که عبادت بودن اعتکاف را از روایات نیز میتوان فهمید»( 5.همان.)351 /5 ،
« -9دلیل ثبوت شفعه به صورت مطلق ،اجماع مستند به ّ
سنت است .بنابراین بحثتی در آن نیستت»6
(همان.)8 /9 ،
 « -10اجماع بر عدم ارث بردن قاتلی که از روی عمد و به ناحق اقدام به قتل کرده ،نقتل شتده استت و
مستند آن نیز روایات هستند»( 1همان.)501 /11 ،
 . 1دلیله ا صل ،مع عدم دلیل صحیح علی الوجوب ،فجن عمدة أدلة وجوب ا سباراء علی الاائع هو اإلجماع مسبندا الی بعةض ا خاةار ،و
إجماع فی أمثال ذلک علی ما یظهر ،لألصل ،و الخار لیس بحیث یشمل هذه الصور عموماً و خصوصاً.
 .2دلیل وجوب خمس تکایرات ،بینها أربعة أدعیة -اإلجماع المنقول فی المنبهی ،قال فیه :و هی خمس تکایرات بینها أربعةة أدعیةة ،و علیةه
علماؤنا أجمع .و صحیحة عاد اللّه بن سنان.
 . 3و ما نعرف دلیال علی الاطالن بموتها سوی ما نقل فی الشرح من اإلجماع ،و أنت تعلم ضعفه فی مثله.
 . 4المنع مخصوص بشهادة الولد علی رأی .هذا هو المشهور  ...نقل عن السید ما یدلّ علی قاوله عنده .و الدلیل علی ا وّل ،اإلجماع المنقةول
بخار الواحد  ...و للسید رحمه اللّه ،عموم أدلة قاول الشهادة ،مع عدم ثاوت المانع هنا ،لما عرفت من حال اإلجماع المنقول بخار الواحةد فةی
أمثال هذه.
 . 5و امّا دلیل مندوبیبه فهو اإلجماع .قال فی المنبهی :و قد اتّفق المسلمون علی مشروعیة اإلعبکاف و أنّه سنّة .قةال ا تعةالی :و عهةدنا الةی
ابراهیم و اسماعیل (بقره ... )125 :فیفهم منه أنّه اشارة إلی أنّ سند اإلجماع هو الکباب و شکّ فی اسبفادة کونه عاادة من ا خاار ایضاً.
 . 6دلیل ثاوت الشفعة مطلقاً هو اإلجماع مسبندا الی السنّة فال کالم فیه.
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ّ
با این گزارش ملتصر از استنادات محقق اردبیلی ،به وضوح دریافت میشود که ایشان دربرابر اجمتاع

منقول ،موضعی میانه اتلاذ کرده است .در یک رویکرد ،اجماع را دلیل بتر حکتم قترار داده و بته آن استتناد
میکند (نمونتههای  9 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1و )10؛ امتا در رویکتردی دیگتر ،از ضتع اجمتاع منقتول و عتدم
حجیت آن سلن به میان میآورد( .نمونههای  6 ،4و  .)7حال باید دلیتل ایتن دوگتانگی ظتاهری را متورد
کاوش قرار داده و تبیین کرد که ایشان اجماع منقول را در چه صورتی و با داشتن چه شرایطی حجت دانستته
و در کدامین صورت آن را ضعی و فاقد حجیت به شمار آورده است؟
از بررسی موارد یاد شده این نتیجه به دست میآید که اجماع منقول در صتورتی متورد پتذیرش ایشتان
است که مستندی از آیه ،روایت ،اصل و  ...داشته باشد .این مسئله در تمامی موارد یاد شده به روشنی قابتل
مشاهده است .جهت تبیین بیشتر موضوع الزم است نمونههای بستری اراله گردد.
در مسئله عدم ارثبری زوجین از قصاص بر آن است که «چته بستا دلیتل عتدم ارثبتری زوجتین در
قصاص ،اصل و اجماع باشد» (همان .)512 - 511 /11 ،در این مورد به جهت آنکه در خصوص اجمتاع،
مستندی همچون اصل موجود است ،برای اجماع حجیت قالل شده و آن را دلیل بر حکم قترار میدهتد .در
نمونههای دیگر در مسئله اقرار به نسب ،داشتن شرایط اقرار از سوی مقتر و تصتدیق از ستوی ّ
مقرلته را الزم
دانسته و در ادامه بر آن است که در صورتی کته مقرلته ،کتودک باشتد ،نیتازی بته تصتدیق نیستت .ستپس
میافزاید« :چه بسا دلیل این مسئله ،اجماع و عموم ادله اقرار باشد» (همتان .)447 /9 ،در ایتن نمونته نیتز
وجود مستندی همچون عموم ادله ،سبب پذیرش اجمتاع منقتول گردیتده استت .بتاز در مستئله چگتونگی
ایستادن امام در مقابل جنازه در نماز ّمیت ،دلیل آن را اجماع منقول در منتهی (عالمه حلی ،منتهی المطلب
فی تحقیق المذهب )355 /7 ،و روایت عبدالله بن مغیره از امام صادق (ع) (طوسی ،تهذیب االحکام/3 ،
 )190معرفی میکند (مقدس اردبیلی ،مجمع الفالده )445 /2 ،نمونههای دیگری (همان 225 /1 ،و 284
و  298و  82 /2و  35و  93و  116و  193و  271و  413و  425و  200 /3و  25و  95 /4و  162و 233
و  267و  299و  134و  28 /5و  25 /7و  118 /9و  )187از این نحو در فقه ایشتان چنتان فراوانانتد کته
اشاره به تمامی آنها از حوصله این نوشتار خارج است.
در مقابل نیز هرجا از ضع و بیاعتباری اجماع منقول ستلن بته میتان آورده ،علتت آن عتدم وجتود
مدرک و مستند است که گاه به صورت صریح و گاه به صورت ضمنی اشاره کرده است .عالوه بر مواردی که
پیشتر ذکر شد ،نمونه های دیگری نیز موجود است که ثابت کننده این مدعاست .برای نمونه در باب عاریه
در مسئله جواز عاریه دادن گوسفند جهت استفاده از شیر آن ،بعد از نفتی ختالف در خصتوص جتواز ،بته
 . 1قد نقل اإلجماع علی عدم إرث القاتل عمداً ظلما و مسبنده ا خاار.
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اموری همچون فقدان مانع عقلی و نقلی در این زمینه ،اصل جواز ،تناسب با شریعت سمحه ،عموم ادلته و
برخی روایات (ابن ابی جمهور252 /3 ،؛ حرعاملی )350 /17 ،استناد میکند .ستپس بته ادلتهای کته بته
عنوان مانع اقامه شده است ،پرداخته و یکی از آن ها را اجماع بر این امتر دانستته کته اجتاره چنتین متوردی
صحیح نیست؛ زیرا شرط اجاره ،تملیک منفعت است درحالی که شیر و مانند آن ،عین به شمار میآید و از
آنجا که «کل ما تصح اعارته تصح اجارته» الزم میآید که اعاره نیز صحیح نباشد .آنگاه در پاستخ بته ایتن
استدالل مینویسد« :بر این مسئله -عین بودن شیر و مانند آنّ -
نصی وجود ندارد به جز آنکه ادعای اجماع
شده است؛ ولی اجماع آنچنان دارای ضع است که الزم به توضتیح نیستت» (مقتدس اردبیلتی ،مجمتع
الفالده .)367 /10 ،در این تعبیر به علت فقدان مدرک و مستند در این زمینه ،به شدیدترین نحو نستبت بته
بیاعتباری اجماع نظر میدهد .در نمونهای دیگر و در پاسخ به این پرسش که آیا سفر جهت صید تجارتی،
مانع از قصر نماز است یا خیر؟ قالل به عدم مانعیت است و به استدالل شیلین و ابتن ادریتس بته اجمتاع
(شهید ثانی ،روض الجنان ،)1035 /2 ،مبنی بر مانعیت ،اشکال وارد ساخته و میافزاید« :شتیلین و ابتن
ادریس دلیل روشنی (بر مانعیت) ندارند و اجماع منقول در چنین مساللی حجت نیست» (مقدس اردبیلی،
مجمع الفالدة و البرهان .)386 /3 ،در این مسئله و موارد مشابه دیگتر (همتان 32 /4 ،و  25 /5و )53 /8
علت عدم پذیرش اجماع منقول ،تعبدی بودن آن و فقدان مستند عنوان شده است.
از بررسی مجموع این نمونهها به دست میآید که جهتگیری کلتی ایشتان ،پتذیرش حجیتت اجمتاع
مدرکی و عدم پذیرش اجماع تعبدی است .البته در برخی موارد نادر ،نسبت به اجماع تعبدی موضعی میانه
اتلاذ کرده است .برای مثال در مسئله عدم جواز فروش مایعات متنجس غیر قابل تطهیر ،برآن است کته «و
ما جز اجماع منقول بر عدم جواز فروش مایعات متنجس غیرقابل تطهیر –بته استتثنای روغتن -و گمتان بته
اسراف بودن چنین امری به جهت نداشتن فایده ،دلیل دیگتری نیتافتیم .دلیتل دوم (نداشتتن فایتده) آشتکار
نیست؛ زیرا در برخی موارد دارای فایده هستند .مانند این که در داروهای غیرختوراکی متورد استتفاده قترار
گیرند  ...اما اگر اجماع حاصل شده باشد ،نمیتوان آن را نادیده گرفت» (همان .)32 /8 ،در ایتن متورد بتا
وجود اینکه این اجماع ،غیرمدرکی بوده و برخالف اصل جواز و عموم ادله بیع است ،بتازهم بته ملالفتت
صریح با آن نپرداخته است .باز در نمونهای دیگر در مبحث ربا ،ذیل عبارت «والشیء و أصله واحد» نسبت
به این بیان قالل به تأمل شده و بر این نظر است که در صورت عدم وجود اجماع ،قول به اختالف میان شیء
و اصل آن امکانپذیر بود .سپس در ادامه میافزاید« :وبالجمله دلیلی بر اتحاد میان شیء ربتوی و اصتل آن
به صورت کلی اقامه نشده است؛ بلکه بر عدم اتحاد ،دلیل اقامه شده است .همچنین ادله اباحه بیتع ،دلیتل
بر جواز است ،به جز آنکه قول اصحاب بر اتحاد است و ختروج از قتول آنتان مشتکل استت» (همتان/8 ،
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 .) 475در این نمونه باوجود اینکه در معقد اجماع ،دلیلی از اصل ،عموم و یا خبر ،موجود نیست بلکه ادله
بر خالف اجماع است ،محقق اردبیلی به ّرد چنین اجماعی نپرداخته و نستبت بته آن جانتب احتیتاط را در
پیش میگیرد.
به هرحال جهتگیری کلی وی در استنادات فقهی بر پذیرش اجماع مدرکی استوار شده است؛ اما ایتن
پرسش قابل طرح است که آیا مبنای نظری ایشان همان است که در رویکرد عملی بیان گردید؟ واقعیتت آن
است که بررسی برخی از نمونهها نشان از منفی بودن پاسخ میدهد .گویی ایشان در متواردی ستعی بتر آن
داشته تا حجیت اجماع را مورد خدشه قرار داده و برای آن حجیتی حداقلی را در نظر بگیرد؛ به این معنا کته
ً
حصول اجماع ،تنها در شرایطی کامال محدود و در زمانی مشلص قابل تصور است .البته این جهتگیری
به شکلی یکسان نبوده است ،بلکه در برخی موارد نسبت به اجماع ،موضعی میانه اتلاذ کرده و به صتورت
ضمنی آن را به عنوا ن دلیل نپذیرفته است .برای نمونه در باب طهارت و در مبحث غسل در مستئله وجتوب
ّ
تأمتل کترده و ستبب ایتن ّ
رساندن آب به زیر موهای سر و صورت و میان انگشتان ،اظهتار ّ
تأمتل را ادلتهای
میداند که ریلتن دو یا سه ک دست آب بر روی سر را مجزی میدانند؛ در حالی که با این میزان ،آب بته
ً
تمام موهای سر نمیرسد؛ خصوصا اگر موهای سر پرپشت باشد .سپس به روایتتی از امتام صتادق (ع) در
خصوص غسل حالض استناد میکند که میفرماید :زن حالض به هر مقدار کته رطوبتت آب بته موهتایش
برسد مجزی است .آنگاه ادامه میدهد که البته این روایت به واسطه اجماع و برخی روایات ّ
مقید به علم به
رسیدن آب به زیر موها شده است .سپس مینویسد« :بنابراین اگر اجماع نبود ،قول مطابق روایتت ،ممکتن
بود .پس سکوت در این مسئله بهتر است؛ اما نفس نامطمئن است و نظترش هماننتد روایتت استت .البتته
ّ
ّ
سراغ ندارم کسی از متقدمین یا متاخرین از فحول علما به این مسئله توجهی کرده باشد .پتس همچتو منتی
نمیتواند در چنین مسئله ای نظر بدهد؛ اما نفس تا زمانی که دلیتل قتانع کننتدهای نیابتد ،آرام نمیگیترد»1

(همان .)138 - 137 /1 ،وی با عبارت «فلوال اإلجماع» هرچند در ظاهر با اجماع ملالفتی نمیکنتد امتا
با بیان عبارت «والنفس توسوس مالم تره دلیال تقتنع به» آن را از حیث ّ
دلیلیت با اشکال روبهرو ساخته و آن
را قانعکننده به شمار نمیآورد .البته این نقد و اشکال با مقدمهای متواضتعانه همتراه میگتردد تتا جستارتی
متوجه قالالن به اجماع نگردد و از نقد آنان در امان ماند.
دیگر بار در مبحث ّنیت ،سلتگیریهایی که در مورد آن انجام شده را مورد نقد قرار داده و میافزایتد:
ّ
«و اگر ترس از خرق اجماع نبود ،میگفتیم که مقتضای ادله این است که الزم نیست ّنیت بر آن وجهی کته

 .1فلو اإلجماع کان القول به ممکنا .فالسکوت عنه أولی إلّ ا أنّ النفس غیر مطمئنة فیرشح عنها مثله مع عدم العلم ببوجه أحد إلی مثلةه مةن
المبقدمین و المبأخرین من فحول العلماء فلیس لمثلی النظر فی مثله .لکن النفس توسوس مالم تره دلیال تقبنع به.
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گفته شد ،صورت گیرد»( 1همان .)124 /1 ،در اینجا نیز بازهم عبارت «لوال خوف» تکترار میشتود و تنهتا
ّ
محقق اردبیلی با وجود استداللهای متقن ،در ظاهرّ ،
مقید به اجماع گتردد ،تترس
چیزی که سبب میشود
از ملالفت با اجماع است .در نمونهای دیگر در باب حج در مستئله وجتوب در اختیتار قترار دادن متال از
ً
سوی فرزند جهت انجام حج از سوی پدر ،بیان میدارد که ظاهرا اجماع بر عدم وجوب است .اما روایتی از
امام صادق (ع) نقل می کند که به نظر ایشان داللت بر جواز بلکه وجوب میکند .امام صتادق (ع) در ایتن
روایت به کالم پیامبر (ص) که «الولد و المال للوالد» (طوسی ،تهذیب االحکام )15 /5 ،استشهاد میکنند.
سپس با اشاره به روایات دیگری در این خصوص مینویسد« :اگر ترس از ملالفت با اجماع نبتود ،ممکتن
ّ
بود که مطابق مضمون روایت حکم کرد؛ زیرا هر آنچه برای قول به عدم وجوب بیان شتد ،تکلفتاتی بتیش
نیستند و قواعد شرعی نیز با روایت ،هیچگونه منافاتی ندارنتد و اینگونته متوارد بته واستطه نتص صتریح و
صحیح از شمول قواعد شرعی مستثنی میشوند» (مقدس اردبیلی ،مجمع الفالده .)78 - 77 /6 ،هرچنتد
ّ
وی ترس خویش را از ملالفت با اجماع بیان میکند اما با تکل دانستن توجیهات قالالن به اجماع و بیان
عدم منافات میان روایت و قواعد شرعی ،در واقع ملالفت خویش با اجماع را به صورت غیر صریح اظهار
میدارد .این ملالفت های ضمنی و غیرصریح به این چند نمونه ،محدود نشده بلکه موارد دیگری (همتان،
 45 /9و  201 /2و  13 /3و  475 /8و  )35 /2را نیز میتوان در سرتاسر استداللهای وی مشاهده کرد.
او در راستای ّ
تقویت نظر خویش ،خواننده را به دیدگاه شهید ثانی در این خصتوص ارجتاع میدهتد و
ً
بیان میدارد« :و از آن چه در خصوص اجماع و حصول آن خصوصا بر اساس اصول شیعه گفته شده است،
نیک آگاهی و اگر ترس از به درازا کشیدن بحث نبود ،گزیدهای از آن را بیان میکردم و شهید ثانی در مبحث
ّ
نماز جمعه ،آنچه برای عدم پذیرش اجماع الزم است را بیان کرده است» (همان .)226 /1 ،محقق اردبیلی
به این ارجاع بسنده نکرده و بار دیگر در مبحث نماز جمعه در مسئله اشتراط یا عتدم اشتتراط حضتور امتام
معصوم (ع) یا نایب ایشان ،بعد از ذکر اجماع منقول بر اشتراط ،بته اظهتار نظتر پرداختته و مینویستد« :و
آنچه از طریق ّ
تأمل در آیه و روایات به دست میآید ،عدم اشتراط حضور امتام (ع) و وجتوب عینتی نمتاز
جمعه در عصر غیبت است؛ اما در آیه و روایات اجمال وجود دارد .بنابراین چارهای جز ّ
تمسک بته اجمتاع

وجود ندارد» (همان)361 /2 ،؛ اما پس از آن در یک جمعبنتدی ،بته دو رأی در ایتن زمینته اشتاره کترده و
مینویسد« :وبالجمله یا می توان به وجوب عینی بدون اشتراط وجود نالب قالل شد؛ زیرا دلیلی بتر اشتتراط
ّ
وجود ندارد .بنابراین باید اجماع را به دلیل عدم دختول معصتوم (ع) و همچنتین ضتع حج ّیتت اجمتاع
منقول ،رد کرد .البته این ضع برای کسی که ّ
تأمل کند و باالخص بترای کستی بته رستاله شتهید ثتانی در
 . 1و لو

خوف خرق اإلجماع مکن القول بعدم النیّة علی الوجه المذکور کما هو مقبضی ا دلّة.
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خصوص نماز جمعه نظری بیافکند ،آشکار است ( »...همان.)363 /2 ،
با این بیان ،محقق اردبیلی حجیت هر دو نوع اجماع (محصل و منقول) را به چالش میکشد ،هرچنتد
به نظر می رسد که عدم پذیرش اجماع توسط ایشان ،تنها به این مورد خاص ارتباط داشته باشد؛ اما پتس از
مطالعه قول شهید ثانی در این زمینه ،حقیقت به شکلی دیگر رخ مینماید.
شهید ثانی در مورد مسئله اشتراط یا عدم اشتراط حضور امام معصوم (ع) برای اقامه نماز جمعته ،پتس
از بیان اجماع به عنوان دلیل قالالن به اشتراط ،در مقام پاسخگویی به این استتدالل ،در پاستخ متینویستد:
ّ
«حتی اگر وجود ملال در این مسئله را نپذیریم ،امکان تحقق اجماع به نحوی کته شایستتگی داللتت را
داشته باشد ،ثابت نیست؛ زیرا اجماع نزد علمای شیعه ،به واسطه دخول قول امام معصتوم (ع) میتان اقتوال
ّ
مجمعین ،حجت است و آنچه برای آنان معتبر است ،قول ایشان (ع) است نته اقتوال مجمعتین .همچنتین
ّ
حج ّیت اجماع از باب مماشات با اهل ّ
سنت است ...حال که
علمای شیعه به این امر معترفاند که پذیرش
مسئله بدین گونه است ،باید نسبت به دخول معصوم علیه السالم در میان اقوال مجمعین ،علم حاصل گردد
ّ
ّ
تا حج ّیت قول آنان محقق گردد .حال چگونه این علم در اینگونه مسالل حاصل شده است؟ در حتالی کته
آگاهی از خبر امام (ع) گذشته از قولشان امکانپذیر نیست»( 1شهید ثانی ،رسالل الشهید الثانی.)233 /1 ،
ّ
روشن است که شهید ثانی تنها در صورتی اجماع را حجت دانسته که علم قطعی به دخول امام معصوم (ع)
در میان مجمعین حاصل گردد و همانگونه که خود بیان میدارد ،رسیدن به چنین علمی ،کاری بس مشکل
ّ
ّ
ّ
ّ
است .ایشان در ادامه به قول محقق حلی (محقق حلی )31 /1 ،در خصوص لزوم حصتول علتم قطعتی بته
دخول امام (ع) استشهاد کرده و میافزاید « :با وجود انقطاع محض و جدایی کلی که حاصل شتده استت و
جهل مط لقی که بیش از ششصد سال نسبت به قول ایشان وجود دارد ،علم قطعی نستبت بته موافقتت امتام
(ع) با اقوال فقهای شیعه چگونه حاصل میشود؟» (شهید ثانی ،پیشین .)234 /1 ،بنابراین شتهید ثتانی بتا
اشاره به شرایط حاکم بر زمان غیبت ،حصول چنین علمی را ناممکن دانسته است و با توجه به این که شرط
ّ
ّ
حج ّیت اجماع ،همین علم قطعی به دخول معصوم (ع) میان اقوال مجمعین است ،بتا عتدم تحقتق شترط،
ّ
عدم تحقق مشروط الزم می آید .در ادامه ،شهید ثانی استدراکی نموده و امکان حصول چنین علمتی را تنهتا
در زمان قبل از غیبت قابل پذیرش میداند اما در مورد فروعی که در حتال غیبتت مطترح گردیدهانتد ،تنهتا
رجوع به دالیل معتبر مانند کتاب و ّ
سنت را مجاز دانسته و استدالل به اجماع را در شمار ادعاهای عتاری از
 . 1فلمنع تحقّقه علی وجه یصلح للد لة علی تقدیر عدم ظهور المخالف .فجنّ اإلجماع عند ا صحاب إنّما هو حجة بواسطة دخول المعصةوم
علیه السالم فی جملة أقوال القائلین و العارة عندهم إنّما هی بقوله دون قولهم و قد إعبرفوا بأنّ قولهم أنّ اإلجماع حجّةة إنّمةا هةو مشةی مةع
المخالف  ...و إذا کان ا مر کذلک فالبدّ من العلم بدخول المعصوم علیه السالم فی جملة اقوالهم حبّی تبحقّق حجّیّة قولهم و من أین لهم هذا
العلم فی مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم علی خاره علیه السالم فضال عن قوله؟
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برهان قرار میدهد و به این اندازه بسنده نکرده و نسبتهایی که به اجمتاع و عتدم ّ
دلیلیتت آن داده استت را
بلشی از کالم خویش دانسته و به سببی نامعلوم ،باقی سلن را در ذهن خویش باقی میگذارد (همتان/1 ،
.)235
بنابراین مطابق دیدگاه شهید ثتانی ،تحصتیل اجمتاع ،تنهتا در زمتان حضتور یتا ازمنته نزدیتک بته آن
امکانپذیر است .در این صورت ،تنها اجماعات منقولی که تحصیل آنهتا در ایتن دوره واقتع شتده استت،
ّ
دارای حجیت خواهد بود .حال که دیدگاه شهید ثانی در خصوص اجماع مشلص گردید ،ارجاعات محقق
اردبیلی به قول ایشان ،نشان از پذیرش این دیدگاه دارد؛ زیرا ایشان بعد از نقد دلیل اجماع و اشاره به ضع
آن جهت استظهار نظر خویش ،خواننده را به قول شهید ثانی ارجاع میدهد.
ّ
اما پرسشی که ذهن را درگیر میسازد این است که چرا محقق اردبیلی باوجود داشتتن چنتین دیتدگاهی
نسبت به اجماع ،به آن استناد کرده و در شمار فقیهانی قرار گرفتته کته استتنادها و استتداللهای فقهیشتان
ّ
مملو از دلیل اجماع است؟
برخی به این مطلب اشاره داشتهاند که ایشان در کتاب مجمع الفائده و البرهان برای شرح بهتر مطالتب
ّ
ارشاد االذهان عالمه سعی در بهرهگیری هر چه بیشتر از دو کتاب دیگر ایشتان یعنتی «تاکرره» و «منتهای»
داشته و از آن جا که استناد به اجماع در این دو کتاب فزونی داشته است ،مجمع الفالده محقق اردبیلتی نیتز
ّ
به همان رنگ و لعاب درآمده است (عابدینی .)229 /9 ،در واقع این پاسخ به دنبال بیان تأثیرپذیری محقق
ّ
ّ
اردبیلی از عالمه حلی است .هرچند این بیان نمیتواند پاسخ نهایی پرسش مطرح شده باشد ،اما همانگونه
ّ
که خواهد آمد ،میتواند مقدمهای برای رسیدن به بهترین پاسخ ،واقع شود .اما پاسخ دیگتری کته در برابتر
ّ
این پرسش وجود دارد و پذیرش آن سلت مینماید ،باور آوردن به این امر است که مقصود محقق اردبیلتی
از اجماع ،معنایی غیر از معنای مصطلح آن باشد .این پاسخ به دنبال آن است که مراد ایشان از اجماع را به
«روش خاص مدرسه فقهی» (همان )231 ،تفسیر کند .پذیرش این تفسیر از آن جهتت ستلت استت کته
ّ
ً
ّ
محقق اردبیلی در موارد متعددی به معنای مصطلح اشاره کرده و خصوصا در ارجاعاتی که به رسالل شتهید
ثانی داشته است ،به صراحت ،مراد خویش از اجماع را بیان نموده است.
اما آنچه میتواند پاسخ مناسبی برای این پرسش به حساب آید آن است که همان دلیلی که ستبب شتد
فقهای شیعه اجماع را به عنوان دلیل بپذیرند و خود نیز اذعان نمایند که پذیرش اجماع از بتاب «مشتی متع
ّ
الملال » بوده ،بازهم دامنگیر محقق اردبیلی گردد و ایشان از باب «مشی مع الموافتق» اقتدام بته چنتین
رویکردی نموده استّ .
واقعیت آن است که فقهای شیعه هرچند در ابتدا از باب همراهی با ملالفان ،اجماع
ّ
ّ
کاشتفیت از قتول معصتوم (ع)
را به عنوان دلیلی از ادله معتبر شرعی به حساب آورده و با افزودن قید لتزوم
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سعی در موافقت شکلی و ملالفت محتوایی با اجماع داشتهاند؛ اما در اثتر گتذر زمتان و کثترت فروعتات
فقهی و استداللها ب ه اجماع ،یا از معنای مصطلح نزد شیعه غفلت ورزیدند و یا چتارهای جتز ّ
تمستک بته
اجماع نیافتند .این تغییر ارادی یا غیرارادی معنای اجماع آنقدر ملموس و محسوس بود که اعتراض برختی
علما را در پی داشت .صاحب معالم در این زمینه مینویسد« :غفلت برخی از فقهتای شتیعه از ایتن اصتل
(دخول امام معصوم ع) و تساهل آنان در ّادعای اجماع در استدالل بر مسالل فقهی ،مایه شگفتی استت تتا
ّ
جایی که آن را اتفاق گروهی از فقها دانسته و بدون نصب قرینهای آشکار یا اقامه دلیلی معتبر بر حج ّیت ،از

معنای اصطالحی عدول کردهاند» (ابن شهید ثانی .)174 ،این نوع نگاه به اجمتاع در فقته شتیعه در زمتان
ّ
ّ
عمومیتی یافته بود که برای نمونه وقتی به دو کتتاب «منتهای» و «تاکرره»
محقق اردبیلی و قبل از آن ،چنان
ّ
نظری میافکنیم ،با کثرت استناد به اجماع روبهرو میشویم .محقق اردبیلی نیز در «مجمع الفائده» از ایتن
دو کتاب بهرهها برده است.
ّ
بدیهی است که فقیهی مانند محقق اردبیلی نلواهد یا نتواند به ملالفت عملی با این نگاه حاکم بر فقه
شیعه اقدام نماید؛ حقیقتی که خود ،بارها به آن اذعان نموده و از بیم خویش در این خصوص پرده برداشتته
است .همانگونه که پیشتر اشاره شد ،در مبحث حج در خصوص وجوب یا عدم وجوب استفاده پدر فقیتر
از اموال فرزند جهت انجام فریضه حج ،پس از نقل اجماع بر عدم وجوب چنین کتاری بتر فرزنتد و پتدر،
ّ
روایتی دال بر جواز بلکه وجوب ذکر میکند و میافزاید « :و اگر تترس از خترق اجمتاع نبتود ،اظهتار نظتر
مطابق مضمون روایت ،ممکن بود»( 1مقتدس اردبیلتی ،مجمتع الفالتده .)77 /6 ،وی در ایتن استتدالل،
هرچند مضمون روایت را صحیح میداند اما تنها دلیل عدول از آن را ترس از ملالفتت بتا اجمتاع معرفتی
می کند .در مبحث نماز جمعه نیز با صراحت بیشتری پس از بیان اقوال موجود در مورد اشتراط حضور امام
(ع) یا عدم آن برای وجوب نماز جمعه و بررسی آنها ،در جمعبندی مطلب بر آن میشود که باید یکتی از
ّ
دو قول را پذیرفت؛ یا قالل به وجوب عینی شد و اجماع را به دلیل عدم دخول معصوم (ع) و ضع حج ّیت
اجماع منقول رد کرد یا ...؛ اما پذیرش این رأی را با یک مانع مواجه میبیند و مینویسدّ « :
ولکنته قتول متع
عدم الرفیق» (همان .) 363 /2 ،این قول تنها یک اشکال دارد و آن تنها بودن قالتل آن استت و در مقابتل آن
ّ
اجماعی وجود دارد که به تعبیر محقق اردبیلی هرچند دلیلش ضعی است ،امتا «ملالفتت بتا آن نیازمنتد
جرأتی بزرگ است» (همو) این ابراز نگرانی همچنان ادامه دارد تا ایشان در مسئله اشتباه میان نجاست یکی
ّ
ّ
عالمه مبنی بر وجوب اجتناب از هردو و اقدام به ّ
تیمم و ذکتر ادلته آن از
از دو ظرف آب ،پس از بیان فتوای
روایات و اجماع ،آن را قابل ّ
تأمل دانسته و حکم به جواز استعمال هردو میکند ،امتا ادامته میدهتد« :جتز
 .1ولو خوف خرق اإلجماع علی مایظهر مکن القول بمضمون الروایة.
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آنکه عدول از نظر اصحاب با وجود عدم شریک در این قول ،نیازمند جرأتی تام است» (همان )282 /1 ،و
ّ
بازهم نظر مستدل خویش را با مانع گذشته ،یعنی تنهایی در قول و نیازمندی به جرأتی تمام مواجه مییابد.
ّ
بنابراین از آنچه بیان شد ،آشکار میگردد که هرچند محقتق اردبیلتی در نظتر بتا حجیتت اجماعتات
تحصیل ش ده در زمان متأخر از حضور ملال است ،اما در عمل به جهت جایگتاهی کته اجمتاع در فقته
شیعه یافته بود ،خواهان رویارویی مستقیم با آن نبود و باوجود عمل مطابق عقیده حاکم بر فقه در خصوص
ً
اجماع ،با تیزبینی ّ
خاصی به ملالفت نظری و بعضا ملالفت عملی غیر مستقیم پرداختت تتا حقیقتت بتر
طالبان آن پوشیده نماند.
نتیجهگیری
از آنچه تا به حال گفته شد ،نتایج زیر حاصل گردید:
ّ
 -1محقق اردبیلی در زمره فقیهانی قرار میگیرد که در فقه ختویش ،بیشتترین استتنادات را بته اجمتاع
داشته است؛ البته ملالفتهای ضمنی نیز با دلیل اجماع از طرف وی صورت گرفته است.

 -2از برخی عبارتهای وی به دست میآید که برخی از اجماعات استنادی ،از نتوع اجمتاع ّ
محصتل

است و در رابطه با اجماع منقول نیز وی در زمره معدود کسانی است که تنها اجماع مدرکی را پذیرفتهاند.
ّ
 -3هرچند محقق اردبیلی در حوزه استنادات فقهی به اجماع منقول مدرکی پایبند بتوده ،امتا در حتوزه
نظر ،تنها به اجماعات منقول تحصیل شده در زمان حضور یا زمانهای نزدیک به آن اعتبار بلشیده است.
ّ
 -4اختالف دو حوزه نظر و عمل محقق اردبیلی در خصوص اجماع ،معلول شرایطی است که در زمان
ایشان و پیش از آن بر فقه شیعه حاکم بوده و اجماع را از ماه ّیت واقعی خویش نزد شیعه به دور ساخته و آن
ّ
را در جایگاهی رفیع از داللت قرار داده بود .رویارویی عملی با ّ
جو حاکم ،انتلاب محقتق اردبیلتی نبتود؛
بلکه ایشان با تیزبینی ّ
خاصی سعی در بیان حقیقت و جایگاه اجماع داشته است.
منابع
ابن ابی جمهور ،محمد بن زین الدین ،عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیثة ،تحقیتق مجتبتی عراقتی4 ،
جلد ،قم ،انتشارات دار سید الشهداء للنشر 1405 ،ق.
ابن شهیدثانی ،حسن بن زین الدین ،معالم الدین و مالذالمجتهدین ،قم ،انتشارات دفتر انتشارات اسالمی ،چتا
نهم ،بیتا.
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،تصحیح احمد فارس صتاحب الجوانتب 15 ،جلتد ،بیتروت ،انتشتارات
دارالفکر 1414 ،ق.
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ابوالصالح حلبی ،تقی بن نجم ،الکافی فی الفقث  ،تحقیتق رضتا استتادی ،اصتفهان ،انتشتارات کتابلانته عمتومی
امیرالملمنین ،چا اول 1403 ،ق.
امامی ،مسعود« ،اجماع مدرکی» ،فق اهل بیت ،شماره  ،60زمستان .1388
انصاری ،مرتضی بن محمدامین ،فرائد االصول 2 ،جلد ،قم ،ملسسة النشر االسالمی ،چا پنجم1416 ،ق.
آقا بزرگ طهرانی ،محمد محسن ،توضیح الرشاد فی تاریخ االجتهاد ،قتم ،انتشتارات چاپلانته خیتام ،چتا اول،
 1401ق.
حالری ،عبدالرحیم ،الفصول الغرویة فی االصول الفقهی  ،قم ،انتشارات دار احیاء العلتوم االستالمیه ،چتا اول،
 1404ق.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،تحقیق موسسه آل البیت علیهم
السالم 30 ،جلد ،قم ،انتشارات موسسه آل البیت علیهم السالم ،چا اول 1409 ،ق.
حکیم ،محمدتقی ،االصول العام للفق المقارن ،قم ،انتشارات ذوی القربی ،چا اول 1428 ،ق.
خولی ،ابوالقاسم ،مصباح االصول 2 ،جلد ،قم ،انتشارات مکتبة الداوری ،چا پنجم 1417 ،ق.
روحانی ،محمد ،منتقی االصول ،چا اول 7 ،جلد ،قم ،انتشارات دفتر آیت اللته ستید محمتد حستینی روحتانی،
 1413ق.
ساعدی ،جعفر« ،اجماع در اندیشه شیعی» ،فق اهل بیت ،شماره  ،42تابستان .1384
سبحانی تبریزی ،جعفر ،المحصول فی علم االصول 4 ،جلد ،قم ،انتشارات موسسه امام صتادق (ع) .چتا اول،
 1414ق.
شاکری ،بالل« ،بازخوانی حجیت اجماع مدرکی» ،فق و اصول ،شماره  ،106پاییز .1395
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،رسائل الشثهید الاثانی ،تحقیتق رضتا ملتتاری و حستین شتفیعی 2 ،جلتد ،قتم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،چا اول 1421 ،ق.
__________________ ،روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان 2 ،جلد ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،
چا اول 1402 ،ق.
طریحی ،فلرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ،تحقیق سید احمد حسینی 6 ،جلد ،تهران ،انتشتارات کتابفروشتی
مرتضوی ،چا سوم 1416 ،ق.
طوسی ،محمدبن حسن ،العدة فی اصول الفق  2 ،جلد ،قم ،انتشارات محمدتقی عالقبندیان ،چا اول 1417 ،ق.
______________ ،تهذیب األحکام ،تحقیق حسن الموسوی خرسان 10 ،جلتد ،تهتران ،انتشتارات دارالکتتب
اإلسالمیة ،چا چهارم 1407 ،ق.
عابدینی ،احمد« ،جایگاه اجماع در روش فقهی محقق اردبیلی»؛ کاوشثی نثو در فقث اسثالمی ،شتماره  ،9پتاییز
.1375
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ّ
عالمه حلی ،حسن بن یوس  ،تهذیب الوصول الی علم األصثول ،لنتدن ،انتشتارات موسستة اإلمتام علتی علیته
السالم ،چا اول.1380 ،
__________________ ،منتهی المطلب فی تحقیق المثذهب ،تحقیتق بلتش فقته در جامعته پژوهشهتای
اسالمی 15 ،جلد ،مشهد ،انتشارات مجمع البحوث االسالمیه ،چا اول 1412 ،ق.
علم الهدی ،علی بن حسین ،الذریعة الی اصول الشریعة 2 ،جلد ،تهتران ،انتشتارات دانشتگاه تهتران ،چتا اول،
.1376
فاضل تونی ،عبدالله بن محمد ،الوافیة فی اصول الفق  ،قم ،مجمع الفکر االسالمی ،چا دهم 1415 ،ق.
کاظمی ،اسدالله بن اسماعیل ،کشف القناع عن وجوه حجیة االجماع ،تهران ،انتشتارات احمتد شتیرازی ،چتا
اول ،بیتا.
ّ
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المعتبر فی شرح المختصر ،تحقیق محمتد علتی حیتدری و دیگتران 2 ،جلتد ،قتم،
انتشارات موسسه سیدالشهداء علیه السالم ،چا اول 1407 ،ق.
مغنیه ،محمدجواد ،علم اصول الفق فی ثوب الجدید ،قم ،انتشتارات موسسته دارالکتتاب االستالمی ،چتا اول،
 1430ق.
مفید ،محمد بن محمد ،اوائل المقاالت ،تحقیق ابراهیم انصاری ،بیجا ،انتشارات الموتمر العالمی اللفیته الشتیخ
المفید ،چا اول 1413 ،ق.
مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد ،زبده البیان فی احکام القرآن ،تحقیتق محمتد بتاقر بهبتودی ،تهتران ،انتشتارات
المکتبه الجعفریه الحیاء االثار الجعفریه ،چا اول ،بیتا.
___________________ ،مجمع الفائدة و البرهان فی شثرح ارشثاد االذهثان ،تحقیتق آقتا مجتبتی عراقتی،
علیپناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی اصفهانی 14 ،جلد ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چا اول 1403 ،ق.
میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن ،القوانین المحکم فی االصثول 4 ،جلتد ،قتم ،انتشتارات احیتاء الکتتب
االسالمیة ،چا اول 1430 ،ق.
نالینی ،محمدحسین ،فوائد االصول 4 ،جلد ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چا اول.1376 ،

