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چکیده
جمـاع مـدرکی شـود، عـدم حجیـت ااز جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطـرح می

است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تـا زمـان حاضـر، بـه بررسـی 
توان گفت چنین اجماعی بر اسـاس تمـام های صورت گرفته میحجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی

ت بوده یا الاقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و ...)، حج
اعتبار دانسته توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بیو جبران ضعف داللی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی

و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.

اجماع مدرکی، محتمل المدرک، اجماع تعبدی.: هاکلیدواژه

.٠٩/٠٦/١٣٩٤ی: ینهاب یخ تصوی؛ تار١٤/٠٧/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه
ماع، یکی از ادله استنباط فقهی است که علمای اصـول در حجیـت آن مباحـث مفصـلی را مطـرح اج

اند. از جمله این مباحث بررسی اقسام مختلف اجماع به لحاظ حجیت اسـت. یکـی از اقسـامی کـه کرده
برای اجماع مطرح شده و به لحاظ حجیت معرکه آرای اصولیان گشته است، تقسیم آن به اجماع تعبـدی یـا

کشفی و اجماع مدرکی است. مشهور (متأخرین) بر آن است که اگر اجمـاع را بتـوان بـه عنـوان یـک دلیـل 
مستقل برای استنباط شرعی محسوب کرد، تنها این حجیت مربوط به اجماع تعبدی است و بسـیاری عـدم 

درکی بسـیار اند؛ اما در میان اصولیان معاصر بحث اجمـاع مـحجیت اجماع مدرکی را امری مسلم دانسته
مورد توجه قرار گرفته است و نظریات مختلفی درباره حجیت آن مطرح شده است. لذا در این نوشتار در پی 

بررسی حجیت اجماع مدرکی خواهیم بود.
فرض لحاظ شده است:رو موارد ذیل به عنوان مبنا و پیشدر پایان الزم به ذکر است در نوشتار پیش

استنباط حکم شرعی پذیرفته شده و حجت است.اجماع به عنوان یکی از ادله.١
اجماع مدرکی (به لحاظ صغروی) در این نوشتار عبارت است از: اجماعی که بـرای مـا محـرز .٢

کننـدگان و بـر اسـاس مبـانی کنندگان یا اکثریت ایشان به ادله معتبر شرعی (از نظر اجماعشود تمام اجماع
ه لحاظ نوع دلیل ذکر شده میان ایشان اختالف باشد.اند، هر چند بمورد قبول ایشان) تمسک کرده

تعریف
شـود. در اجماع به لحاظ روشن بودن مدرک آن به دو قسم اجماع تعبدی و اجماع مـدرکی تقسـیم می

١اند:تعریف این دو قسم چنین گفته

اجماعی است که به دلیلی (مانند عموم، اطالق یـا اصـلی) مسـتند نیسـت،اجماع تعبدی یا کشفی:
گردد؛ به همین جهت، بـه بلکه رأی و نظر معصوم (علیه السالم) صرفًا از راه اتفاق و اجماع علما کشف می

) یا به تعبیری اجماعی که برای آن مدرک و دلیلـی (علمـی یـا ٤٢/١٥٩آن اجماع تعبدی گویند. (ساعدی، 
)١/٣٤١ظنی یا احتمالی) وجود ندارد. (حسینی شیرازی، 

اجمـاعی کـه مـدرک و مسـتند آن معلـوم اسـت (جمعـی از پژوهشـگران، ند:اجماع مدرکی یا مست
) بـه تعبیـری ٤٢/١٥٩) یا ممکن است منشأ آن، مدرک و دلیلی باشد که موجود اسـت. (سـاعدی، ١/٢٥٥

ها یکسان اسـت بـه که مراد از اجماع تعبدی و مدرکی در تمام آنعبارات در تعریف اجماع تعبدی و مدرکی متفاوت است، اما با توجه به این١
؛ ٢/١٨٣شـتری، شو؛ مرعشی٢٩/٩١، اإلجماع فـی الشـریعة اإلسـالمیة دراسـة مقارنـةپردازیم. برای مطالعه بیشتر رک: مبلغی، ها نمیذکر آن

.٢٠١جناتی شاهرودی، 
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بـه آن ١اجماعی که همراه آن دلیل دیگری نیز بر مسئله باشد و علم یا احتمال آن هست کـه اتفـاق کننـدگان

(ایروانی، الحلقـة الثالثـة فـی اسـلوبها الثـانی، ٢عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشنددلیل یا اصل، به
).٩٥؛ مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، ٢/٥٣

حجیت اجماع مدرکی
اند از:درباره حجیت اجماع مدرکی اقوال مختلفی مطرح شده است که عبارت

؛ حائری اصفهانی (صـاحب ٤٦٢و ٢/٤٣٢(میرزای قمی،٣. مشهور متأخرین: عدم حجیت مطلقا؛١
-٢/٩٨؛ خـویی، ١٧٤-١/١٧٣؛ همـدانی، ١٢٣؛ خراسـانی، ١/٩٢؛ انصاری، فرائد األصول، ٤٤فصول)، 

؛ اســماعیل پــور، ٤/٤٣٨؛ حکــیم، ٣/٣٩٣؛ صــافی اصــفهانی، ٣/١٣٨؛ هاشــمی شــاهرودی، علــی، ٩٩
؛ ١٤١-٣/١٤٠ادی، مرتضـی، ؛ حسـینی فیروزآبـ١/٤٥٤؛ فاضل موحدی لنکرانی، ٥٤٠؛ منتظری، ٣/١٨٥

؛ همو، القصاص علی ضـوء القـرآن و ٥٨؛ علوی، السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ٧/٦٩مروج جزایری، 
؛ ١/١٧٤؛ ایروانـی، دروس تمهیدیـة فـی القواعـد الفقهیـة، ٩؛ مرتضـوی لنگـرودی، ١٧٠و ١/١٦٨السنة، 

)٢/٥٤ها الثانی، ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوب
؛ حســینی شــیرازی، ٤٢٢؛ حســینی فیروزآبــادی، محمــد، ٧١٧-٧١٢(نراقــی، ٤یــت مطلقــا؛. حج٢

٣٤٨-١/٣٤١(

کننـدگان بـدهیم، بلکـه اگـر گروهـی از کنندگان به آن دلیل تمسک کرده باشند یا چنین احتمالی را درباره همه اجماعالزم نیست تمام اجماع١
).١/٥٧؛ صنقور، ٤/٥٣، کتاب النکاحمجمعین هم چنین باشند برای ما کافی است. (مکارم شیرازی، 

که مدرک آن معلوم باشد را اصطالحًا اجماع مدرکی و اجماعی کـه احتمـال مـدرک در آن وجـود دارد را محتمـل المـدرک گوینـد. اجماعی٢
).١/٥٧(صنقور، 

)، اما در جایی دیگر به صورت مطلق ٤٣٢کند که چون مستند آن معلوم است حجت نیست (میزای قمی ابتدا تنها اجماع مرکب را مطرح می٣
).٤٦٢داند(ی را فاقد ارزش میاجماع مدرک

اند که وی قائل به حجیت اجماع مـدرکی اسـت؛ و حتـی چنـین نسـبت برخی علما و نویسندگان از عبارات شهید ثانی چنین برداشت کرده٤
سینی روحانی ؛ ح١٣/١٣٢اند که شهید ثانی حجیت اجماع را منحصر در اجماع مدرکی دانسته است. (رک: شهید ثانی، مسالک األفهام، داده

).١١٦-٦٠/١١٥؛ امامی، ٢٤/٣٠٦قّمی، 
انـد توان ایشان را نیز قائل به حجیت اجماع مدرکی دانست، قدما هستند، زیرا بسـیاری از اجماعـاتی را کـه مطـرح کردهاز دیگر کسانی که می

کی اسـت. (بـرای مطالعـه بیشـتر رک: امـامی، همراه با سایر ادله بوده است، اما هیچ یک به دیگری اشکال نگرفته است کـه ایـن اجمـاع مـدر
).٤٢/١٧٧؛ ساعدی، ١١٨-٦٠/١١٧

با ایـن -البته اصطالح آن رایج نبوده-دهد اجماع مدرکی نزد ایشان مطرح بوده است باره کلماتی از قدما وجود دارد که نشان میدرضمن دراین
اند. به عنوان نمونه:وجود تفصیلی در حجیت اجماع قائل نشده

(رک: علـم ». فصل فی أّن موافقة إجماع األّمة لمضمون خبر هل یدّل علی أّنهم عملوا به و من أجله«باره چنین عنوانی دارد: مرتضی دراینسید 
).٢/١٦٩الهدی (سید مرتضی)، 

به بعد).٢/٦٣٩کند که مرتبط با اجماع مدرکی است. (رک: طوسی، شیخ طوسی در کتاب عدۀ األصول مطالبی را به صراحت بیان می
کند که نشان از وجـود ایـن را مطرح می» البحث الثالث: فی اإلجماع الموافق للخبر«عالمه حلی در کتاب نهایه خود ذیل بحث اجماع عنوان 

).٣/٢٥٥مسئله در زمان ایشان دارد. (رک: عالمه حلی، 
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. تفصیل؛٣

باره سه نظریه به دست آمده است:دراین
گیری اجماع؛تفصیل به لحاظ زمان شکل-١

١گوید:محقق نائینی می

و کاشـف از رضـایت اگر اجماع مدرکی از زمان صحابه تا زمان متأخران وجود داشته باشـد، صـحیح 
٢السالم است؛ اما اگر چنین نباشد، حجت نیست.معصوم علیه

آور بودن اجماع مدرکی و عدم آن؛تفصیل به لحاظ قطع-٢
برخی بر این عقیده هستند که اگر اجماع مدرکی منجر بـه قطـع شـود، حجـت اسـت و گرنـه حجـت 

)٥/١٠(مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ٣باشد.نمی
مبانی مختلف در حجیت اجماع؛تفصیل بر اساس-٣

در میان پژوهشگران معاصر، برخی با بررسی اجماع مدرکی بر اساس مبانی مختلف مطرح در حجیت 

دلیـل و نقصـانی در بررسـی مطـرح نبـوده اسـت، ادعـایی بیبا توجه به کلمات مطرح شده از قدما این ادعا که بحث اجماع مدرکی نزد قدما 
).١١٤-٦٠/١١١تاریخی اجماع مدرکی است که از سوی برخی مطرح شده است. (رک: امامی، 

پذیرد، اما به لحاظ صغروی تحقق چنین اجمـاعی را ثابـت البته ایشان هرچند به لحاظ کبروی حجیت اجماع مدرکی را در فرض مذکور می١
).٣/١٥١(رک: کاظمی خراسانی، داند.نمی

گویند:اما برخی بر خالف نائینی، مصداقی برای چنین اجماعی شناسایی کرده و می
توان احراز کرد، ولی مسألۀ استحباب نکاح ها بوده و اتصال به زمان معصوم را نمیهای آنالبّته بسیاری از اجماعات متأخران مستند به استدالل

).١/٢ک: شبیری زنجانی، از این قبیل نیست. (ر
البته ممکن است مراد از این تفصیل، همان تفصیل در مسأله بر اساس مبانی مختلف در حجیت اجماع باشد.٢

توان کالم برخی علمـای معاصـر را کـه ظـاهر کالمشـان بـا اگرچه محقق نائینی نسبت به این تفصیل توضیح بیشتری ارائه نکرده است، اما می
کننـد و بـر سان است، مؤید این احتمال دانست. ایشان در ضمن استدالل بر این تفصیل، مبنای اجمـاع تقریـری را مطـرح میمحقق نائینی یک

).١/٢کنند. (رک: شبیری زنجانی، السالم استدالل میاساس آن بر حجیت اجماع مدرکی در فرض اتصال به زمان معصومین علیهم
مطرح نزد متأخران نیز سازگاری دارد. به هر حال کالم نائینی به اجماع حدسی یا تقریری ناظر باشـد، بـه البته این کالم نائینی با اجماع حدسی 

صورت مستقل بررسی نخواهد شد زیرا همان مطالب مطرح بر اساس دو مبنای مطرح شده بر کالم ایشان نیز منطبق خواهد بود.
اجماع در فرضی است که از اجماع قطع حاصـل شـود کـه آیـا اجمـاع تفصیل مطرح شده چندان مشخص نیست؛ زیرا اصل بحث حجیت ٣

تعبدی یا مدرکی مستلزم چنین قطعی هست یا خیر، لذا بیان چنین تفصیلی نکته جدیدی در محل بحث نیست. حصول اتفاقی قطع از اجمـاع 
مدرکی به معنای تفصیل در مسئله نیست.

کالم دیگری درباره اجماع مدرکی بیان شده است که معنای آن چندان مشخص نیست. ایشان البته از نویسنده مذکور و برخی دیگر از معاصران 
گویند:می

ای که غیر از اجماع، ادله دیگری نیز مطرح شده است، اگر آن ادله را نپذیرید، دیگر اجماع مدرکی نیست تا به آن اشکالی وارد شـود. در مسئله
).١١١(رک: علیان نژادی، 

دن این اجماع، بر محقق ایروانی وارد نیست؛ زیرا از نظر او تمام ادله نادرست است مگر اجماع؛ پس اجماع مـدرکی نیسـت. اشکال مدرکی بو
).٢٠/٢٦٥-١٩(رحمانی، 

که تمام بحث در اجماع مدرکی میان علما همین است که باید مدرک و مستند موجود را بررسی کرد و اگر آن ادله ناتمام باشد، اجمـاعدرحالی
که این دو کالم ناظر به حجیت اجماع مدرکی باشد که در این صورت کالمشان صحیح خواهد بود.نیز حجت نخواد بود. مگر این
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در اجمـاع مـدرکی -عـدم حجیـت-و نظریـه متـأخران -حجیت–اجماع، به نوعی جمع میان نظریه قدما 

تبط با مبنای مـورد قبـول در حجیـت اند. در واقع ایشان حجیت و عدم حجیت اجماع مدرکی را مرپرداخته
)١٧٩-٤٢/١٧٨؛ ساعدی، ١٣٢-٦٠/١١٠اند. (رک: امامی، اجماع دانسته

. مؤید بودن اجماع مدرکی.٤
را به عنـوان یـک دلیـل اند؛ اما آنبرخی حجیت اجماع مدرکی را به عنوان یک دلیل کامل و تام نپذیرفته

تواند به عنـوان مؤیـد اند؛ بلکه از نظر ایشان اجماع مدرکی میهغیر معتبر نیز از دایره استنباط خارج ندانست
؛ علوی، القـول ١/٣٤٢در استنباط حکم شرعی نقش ایفا کند (علوی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، 

های صـحیح، جوئیهای شرعی و چاره؛ مکارم شیرازی، حیله٤٢١و ١/٤١٥الرشید فی االجتهاد و التقلید، 
را مطابق با احتیاط ). برخی نیز مراعات آن٥٤٠؛ منتظری، ٥٨و ٢/٣٣ازی، کتاب النکاح، ؛ مکارم شیر٨٧

)٤٥/٤١اند. (خرازی، دانسته

بررسی اقوال
یه مشهور متأخران بررسی نظر

ای ذکر شده است:بر عدم حجیت اجماع مدرکی ادله
. عمده دلیل بر عدم حجیت اجماع مدرکی عبارت است از:١

کننـدگان السالم یا دلیل معتبری نزد اجماعاصطالحی به خاطر کشف قول معصوم علیهحجّیت اجماع 
توانـد است و چون مستند اجماع مدرکی (دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیـه اسـت، می

ه تعبیری اجماع ب١را رّد کند.بدان مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد وگرنه آن
؛ مکارم شیرازی، کتـاب ٥/١٣٩٩السالم نیست. (شبیری زنجانی، مدرکی دیگر کاشف از نظر معصوم علیه

های جزیی دارد اما مضمون کالم ایشان بازگشت به مطلب ذکر شده دارد. (برخی کاشفیت از دلیل معتبر را باره تفاوتالبته کلمات علما دراین١
دانند. برخی هر دو را مـالک حجیـت دانسـته و ظـاهر السالم میدانند بلکه تنها مالک را کشف از قول معصوم علیهع نمیمالک حجیت اجما

باشد.)برخی این است که مالک کاشفیت از دلیل معتبر می
؛ کـاظمی خراسـانی، ١٧٤-١/١٧٣؛ همدانی، ١٢٣؛ خراسانی، ١/٩٢؛ انصاری، فرائد األصول، ٤٤(رک: حائری اصفهانی (صاحب فصول)، 

؛ مروج ٣/١٤١؛ حسینی فیروزآبادی، مرتضی، ١/٤٥٤؛ فاضل موحدی لنکرانی، ٣/١٣٨؛ هاشمی شاهرودی، علی، ٩٩-٢/٩٨؛ خویی، ٣/١٥١
؛ حسینی فیروزآبـادی، ١/٤٠١؛ همو، القول الرشید فی االجتهاد و التقلید، ١/١٦٨؛ علوی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ٧/٦٩جزایری، 
؛ جمعـی از ٥٤-٢/٥٣ها الثـانی، ؛ همـو، الحلقـة الثالثـة فـی اسـلوب١/١٧٤؛ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعـد الفقهیـة، ٤٢٢محمد، 

-٧١٣؛ نراقـی، ٢/٣٦٩؛ قدسی، ٢/٣٥٦؛ منصوری، ٢١٩؛ جناتی شاهرودی، ١٨١-٢٥/١٨٠؛ جرجانی، ٢٦١؛ زمانی، ١/٢٥٥پژوهشگران، 
٧١٤.(

اند این اشکال بر اساس کدام مبانی مطرح در اجماع است و ممکن است تمام ایشـان باره مطلق است و مشخص نکردهاینالبته کلمات علما در
اند که این اشکال بنابر مبانی ناظر به اجماع حدسی رایج میان متأخرین باشد که در ادامه این مسئله بررسی خواهد شد؛ اما برخی تصریح کرده

).١/٥٧ابر هر دو مبنا اجماع مدرکی معتبر نخواهد بود. (رک: صنقور، محمد، حدس و لطف وارد است و بن
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)٢/٧١النکاح، 

. اگر مدرک اجماع، روایات باشد، اجماع از حجیـت سـاقط اسـت؛ زیـرا حجیـت اجمـاع در طـول ٢
لذا اگر خبر معتبر نباشد، اجماع )٤/١٢٨(انصاری، کتاب المکاسب، ١حجیت خبر است نه در عرض آن،

نیز معتبر نخواهد بود.
کنندگان از دلیل اسـت؛ و بـا توجـه بـه . زمانی که اجماع مدرکی است، اجماع به معنای فهم اجماع٣

توان به اجماع اعتماد کرد و بایـد خـود دلیـل را که فهم مجتهدی برای مجتهد دیگر حجت نیست، نمیاین
کنیم و اگر فهمی بـر خـالف داشـتیم، بـه فهـم خـود را فهمیدیم به آن تمسک مینبررسی کرد؛ اگر ما هم آ

)٢/٣٢٩کنیم. (موسوی بجنوردی، استناد می
اند:نسبت به اجماع محتمل المدرک نیز عالوه بر اشکال باال، برخی چنین گفته

آن مشـکوک اگر اجماع محتمل المدرک نیز باشد از اعتبار ساقط است؛ زیرا در چنین موردی حجیـت
)٢/١٨٣شوشتری، است و هر دلیلی که مشکوک الحجیة باشد، حجیت نیست. (مرعشی

یه عدم حجیت اشکاالت نظر
اند:های مطرح شده، طرفداران حجیت اجماع مدرکی، اشکاالتی را مطرح کردهدر برابر استدالل

د.السالم ندار. مدرکی بودن اجماع، تالزمی با عدم انکشاف قول معصوم علیه١
اند، اما وقتـی در فتـوا اتفـاق نظـر پیـدا ای استناد کردهکنندگان به ادلهدر اجماع مدرکی هر چند اجماع

کند و صرف مدرکی بودن، مانع کاشـفیت آن نخواهـد السالم میکردند، برای ما کشف از قول معصوم علیه
ز وجود دارد. (شبیری زنجـانی، بود؛ بنابراین مالک حجیت که در پی آن هستید در اجماع یقینی المدرک نی

)٢/٢/٩١، شنبه ١١٧؛ گنجی، جلسه ٢١/١١/١٣٨٧؛ فاضل لنکرانی، ١٤٠٢-٥/١٤٠١
اند:در پاسخ به اشکال باال، گفته

این کالم طبق حجیت اجماع بر مبنای قاعده لطف صحیح است؛ اما بنابر مبنای مالزمه عادیه، اجماع 
ن خاطر که وقتی مدرک ظاهرالصـالحی باشـد کـه بـدانیم یـا مدرکی و محتمل المدرک حجت نیست به ای

برد؛ زیرا اساس حتی صرف احتمال، مالزمه عادیه را از بین میاند،احتمال دهیم ُمجمعین به آن استناد کرده
مالزمه عادیه بر این استوار است که از اجمـاع اطمینـان پیـدا کنـیم، ایـن اعتقـاد را از رئیسشـان (معصـوم 

اند. حال اگر یک دلیل ظاهرالصالحی بود که احتمال دادیم مستند مجمعین همین باشد، ) گرفتهالسالمعلیه
انـد. (گنجـی، جلسـه توان اطمینان یافت که این حکم را از رئـیس اخـذ کردهبعد از این احتمال، دیگر نمی

در برخی تعابیر آمده است که مستند اجماع مانند اصل و اجماع مانند فرع است و وقتی اصل مخدوش باشد، فرع نیز اعتباری نـدارد؛ ماننـد ١
).٢٠/٦٤١٩یز پذیرفته نخواهد بود. (رک: شبیری زنجانی، شهادت که اگر مستند به دلیلی باشد و دلیل پذیرفته نشود، شهادت ن



33یاجماع مدرکتیحجیبازخوان1395پاییز
)٢/٢/٩١، شنبه ١١٧

اخذ یک اعتقاد از رئیس از طریق یـک رسد؛ زیرا در اجماع تعبدی نیزاین پاسخ به نظر قانع کننده نمی
دلیل بوده است که به ما نرسیده با این حال قائل به حجیت آن هستید. در ضمن وقتی دلیل موجود باشد بـه 

السـالم اسـت، بنـابراین حکـم مسـتفاد از دلیـل نیـز مـأخوذ از معصـوم معنای اخذ دلیل از معصـوم علیه
اعتبار باشد.به صورت کامل بی-الاقل-واند تالسالم خواهد بود و چنین حکمی نمیعلیه

شـود، چـون ممکـن اسـت . در اجماع مدرکی، ضـعف مسـتند، موجـب ضـعف نقـل اجمـاع نمی٢
)٤٤اند. (حائری اصفهانی (صاحب فصول)، اند که ذکر نکردهکنندگان دلیل دیگری داشتهاجماع

اند:در پاسخ از اشکال مذکور گفته
ل دلیلی داشته باشند اما ذکر نکـرده باشـند، خـالف ظـاهر مقـام اسـتدالل که علما در مقام استدالاین

های خود نقل کننـد، خصوصـًا کـه اصـحاب است؛ زیرا اگر بر ادعای خود دلیلی داشتند الزم بود در کتاب
اند. در ضمن برای وثوق به وجود دلیلی کـه بـه مـا نرسـیده آوری ادله و اخبار داشتهای بر جمعاهتمام ویژه

؛ فاضـل موحـدی ٤٤ت، صرف احتمال وجود دلیل کافی نیست. (حائری اصفهانی (صاحب فصـول)، اس
)٤٥٤-١/٤٥٣لنکرانی، 

کننـدگان دلیـل را ذکـر نکـرده گوییم ممکن اسـت اجماعتوان گفت: در اجماع مدرکی نمیدر برابر می
اما به خاطر اتفاقات خارجی باشند، بلکه همچون اجماع تعبدی، احتمال دارد دلیلی بوده و بیان شده است 

به ما نرسیده باشد.
توان گفت:. در پاسخ به اشکال دوم و سوم مطرح شده نیز می٣

اما این بدان معنا نیست که اگر خبر ضعیف باشد، اجماع نیز از ١هر چند اجماع در طول خبر قرار دارد
اساس برخی مبـانی، عمـل حجیت ساقط است؛ زیرا ضعف روایت ممکن است به خاطر سند باشد که بر 

مشهور جابر ضعف سند است و در محل بحث عمل تمام فقهاست که به طریق اولـی جـابر ضـعف سـند 
خواهد بود. یا ممکن است ضعف روایت از نظر ما در بخش داللت باشد چون متفـاهم مـا از روایـت، بـا 

شت ما مطـابق بـا ظهـور باشـد که بردابرداشت فقهای گذشته متفاوت است. در این صورت نیز باید در این
که در حجیت اجماع شک کرد.شک و تردید کرد نه این

. اگر اجماع مدرکی یا محتمل المدرک حجت نباشد، دیگر اجماعی در فقه شیعه به عنوان دلیل بـاقی ٤
؛ حسـینی ٧١٤(نراقی، ٢نخواهد ماند؛ زیرا بسیاری از اجماعات موجود مدرکی یا محتمل المدرک هستند.

انـد البته برخی معاصران مبنای اجماع عقالیی را مطرح کرده و بر این اساس اجماع را به عنوان دلیل مستقل و در عرض کتاب و سنت پذیرفته١
).٣٥١-٣٤١و ٣٢٩-١/٣١٤سینی شیرازی، اند. (رک: حو بر اساس همین مبنا قائل به حجیت اجماع مدرکی در تمام فروض آن شده

).٧١٥-٧١٤مال احمد نراقی این اشکال را به صورت مفصل و همراه با مثال توضیح داده است. (رک: نراقی، ٢
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ای ) بـه گونـه٢/٢/٩١، شنبه ١١٧؛ گنجی، جلسه ٢١/١١/١٣٨٧؛ فاضل لنکرانی، ٤٢٢زآبادی، محمد، فیرو

مسئله و گـاهی کمتـر بیـان ٢٥ها منحصر در اجماع است را که برخی تعداد مسائل فقهی را که دلیل در آن
ئله در فقـه ) هر چند از مرحوم بروجردی نقل شده است کـه پانصـد مسـ٤/٣٨٦اند. (مروج جزایری، کرده

)٢/٣٧١وجود دارد که دلیل آن منحصر در اجماع است. (قدسی، 
گویند هر خبر به تنهایی احتمال صدق و کـذب دارد، امـا . اشکال نقضی: در خبر متواتر نیز علما می٥

شود، در بحث اجماع مدرکی نیز چنین است، وقتـی اسـتناد وقتی تعداد به حد تواتر رسید، یقین حاصل می
گوییـد در اجمـاع شود، لذا هر آنچه در خبر متـواتر میبه حد تواتر (اجماع) رسید یقین حاصل میبه دلیل

)٢١/١١/١٣٨٧مدرکی نیز جاری است. (فاضل لنکرانی، 
. اگر بتوان با مناقشه در مدرک احتمالی یک مورد، اجماع را کنار گذاشت، در اجماعـاتی کـه مـدرک ٦

ان همین استدالل را نمود و فارقی میان آن دو وجود ندارد؛ زیرا فقهایی که توها به دست ما نرسیده نیز میآن
اند، بلکه فتوای آنان مسّلمًا به استناد دلیل و مدرکی بـوده اند، بدون دلیل فتوا ندادهبه حکم اجماعی فتوا داده

د، در حجیت آن رسیاست، نهایت این که آن دلیل و مدرک به دست ما نرسیده و چه بسا اگر به دست ما می
ها در اختیار ما نیسـت، بـه توان گفت که اگر مستند آن اجماعاتی که مدرک آنکردیم. چگونه میمناقشه می

که اجماعاتی که مدارک آن به دسـت مـا رسـیده، در آن پذیرفتیم؟ درحالیرا میرسید، حتمًا آندست ما می
باشـند، وجـود هایی که محتمل المدرک میجماعکنیم، چه فارقی میان این اجماعات و امدارک مناقشه می

توانیم بگوئیم مدارکی که به دست ما رسیده، قابل مناقشه است ولی همۀ مـدارکی کـه از دارد؟ و چگونه می
که برخی از ادله به دست ما نرسیده این بوده دست ما رفته قابل استناد است؟ بلکه شاید بتوان گفت منشأ آن

ها نبوده و لذا به ما نرسـیده شته و از اعتبار برخوردار نبوده، اهتمامی برای حفظ آنکه چون چندان ارزش ندا
(شـبیری زنجـانی، تر اسـت.نه تنها از ادله موجود معتبرتـر نیسـت کـه ضـعیف» خفی عنا«ای که پس ادله

٥/١٤٠٠(
یه حجیت مطلقا بررسی نظر

اند. دلیل بـر دانستهجماع را مطلقا حجت میاز نظر قدما تفاوتی میان اجماع تعبدی و مدرکی نبوده و ا
آن، عدم تفصیل در حجیت اجماع، میان اجماع مدرکی و تعبدی است. هر چند با بررسی کلمات ایشان در 

اند؛ بلکه در کلمات برخی همچون شیخ باره سکوت نکردهادامه مشخص خواهد شد که نه تنها ایشان دراین
ی حجت است.طوسی تصریح شده است که اجماع مدرک

از دیگر کسانی که این نظریه به وی نسبت داده شده است، شهید ثانی است کـه از کلمـات ایشـان بـه 
)١٣/١٣٢داند. (شهید ثانی، مسالک األفهام، آید حجیت اجماع را منحصر در اجماع مدرکی میدست می
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گر چه ظاهر کالم ایشـان حجیـت البته نسبت به نظریه قدما و شهید ثانی این نکته را باید تذکر داد که ا

توان گفـت نظریـه اجماع مدرکی به صورت مطلق است؛ اما با توجه به مبانی ایشان در حجیت اجماع، می
بایست ذیل تفصیل در حجیت اجماع مدرکی بر اساس مبانی مختلف مطرح شـود؛ لـذا تفصـیل ایشان می

شود.نظریات ایشان تحت مبانی مطرح شده در اجماع بیان می
ای بر حجیت اجماع مدرکی بیان شده است که ایـن ادلـه را با این حال در کلمات برخی معاصران ادله

توان بر اساس تمام مبانی تطبیق داد و نتیجه آن حجیت اجماع مدرکی به صورت مطلق خواهد بود.می
اسـت از جمله ادله بر حجیت اجماع مدرکی اشکال پنجم نسبت به نظریه عدم حجیت اجماع مدرکی

که به تفصیل بیان شد.
تنها کسی که به صراحت بیان کرده است اجماع مدرکی مطلقا حجـت اسـت و مبـانی مختلـف در آن 

را بر اسـاس تأثیری ندارد، مولی احمد نراقی است. ایشان بعد از فروض مختلف اجماع مدرکی، حجیت آن
ر حجیت اجماع مـدرکی دلیـل اقامـه اجماع دخولی، لطفی و حدسی بررسی کرده و بر اساس هر سه مبنا ب

کند.می
)٧١٣-٧١٢گوید: (نراقی، باره میایشان دراین

هاست بر حکمی اتفـاق نظـر السالم نیز جزء آنبر اساس اجماع دخولی، وقتی تمام علما که امام علیه
داشتند، قطعًا آن حکم حق خواهد بود.

وقتی اجماع محقق شد به معنای رضایت علیه حق است چون بر اساس اجماع لطفی، نیز حکم مجمع
کرد.السالم راضی به حکم اجماعی نبود، باید ردع و نهی میالسالم است و اگر امام علیهامام علیه

السـالم بر اساس مبنای متأخران، نیز فرض بر این است که اتفاق جمیع علما کاشف از قـول امـام علیه
السالم حاصل خواهد بود.کشف از قول معصوم علیهاست، در محل بحث این اتفاق حاصل است، لذا 

یه تفصیل بر اساس مبانی مختلف در حجیت اجماع بررسی نظر
اند حجیت اجماع مدرکی بستگی به مبنای مورد پذیرش در حجیت اجماع چنانچه بیان شد برخی قائل

١شود:رسی میدارد. لذا در ادامه حجیت اجماع مدرکی بر اساس مبانی مختلف در حجیت اجماع، بر

حجیت اجماع مدرکی بر اساس اجماع دخولی
سید مرتضی از جمله کسانی است که اجماع دخولی را مطرح کرده است و حجیت اجماع را مبتنی بـر 
آن دانسته است. ایشان در بخشی از کتاب خود به بحث اجماع مدرکی پرداخته و قائل به حجیـت آن شـده 

که میان معاصران چنین معروف است که بحث اجماع مدرکی در کلمات قدما مطرح نبوده است و به نظر ما این کـالم صـحیحبا توجه به این١
باره کمی با تفصیل بیشتر ذیل هر مبنا مطرح خواهد شد.نیست؛ کلمات قدما دراین
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گوید:است. وی می

کننـدگان شخصـی کم شرعی بدون حجت قطعی جایز نیست، چون از جمله اجماعاجماع امت بر ح
کننـدگان است که خطا و ترک واجب بر او جایز نیست (معصوم علیه السالم). لذا اگر مطابق با نظـر اجماع

توان گفت اجماع ایشان بر اساس آن خبر بوده است؛ چون خبر واحـد خبر واحدی وجود داشته باشد، نمی
؛ اما اگر مطابق نظر ایشان خبر متواتری وجود داشته باشد و غیر آن نیـز دلیـل دیگـری وجـود حجت نیست

)٢/١٦٩توان گفت عمل ایشان به خاطر همان روایت بوده است. (سید مرتضی، نداشته باشد، می
کننـدگان دهد، از نظر سید مرتضی هـر چنـد مـدرکی مطـابق نظـر اجماعکالم فوق به خوبی نشان می

اشته باشد و آن مدرک معتبر نباشد، اجماع حجت است و عدم حجیت خبر واحد مطابق با اجماع، وجود د
موجب عدم حجیت آن نخواهد شد. همچنین ایشان با وجود دلیل معتبر نیز اشـکالی بـر حجیـت اجمـاع 

کند که نشان از حجیت اجماع در این فرض دارد.مطرح نمی
داند، شهید ثـانی اسـت. ساس مبنای اجماع دخولی حجت میاز دیگر کسانی که اجماع مدرکی را بر ا

آید که حجیت اجماع منحصر در اجماع مدرکی است.از ظاهر کلمات ایشان چنین به دست می
کنیم: باره مد نظر است، عین جمالت ایشان را بیان میکه ظاهر کلمات شهید ثانی دراینبا توجه به این

)١٣/١٣٢مسالک األفهام، ؛ همو،٨٤٠-٢/٨٣٩(شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی،
بأّن اإلجماع ال بّد له من مستنٍد و هو إّما الکتاب أو السّنة. أّما الکتاب فظاهر موافقته له إذا کـان مانعـًا «

و أّما السّنة فإذا ورد خبر من النبی علیه الّسالم و ثبت عنـد ٢من النقیض، أو ثبت عنهم علیهم السالم تقریره.
صحاب صّحته فاإلجماع علیه صحیح، و موافقة اإلمام لهم متحّققـة؛ ألّنـه حـّق فـی نفسـه، و هـو علیـه األ

الّسالم مع الحّق حیث کان. و إن کان الخبر المّتفق علیه قد ورد عن األئّمة علیهم السالم فال یخلـو: إّمـا أن 
. فـإن أمکـن حملـه علیهـا لـم یتحّقـق یرد عنهم ما یخالفه، أوال. ثّم إّما أن یمکن حملـه علـی التقیـة، أوال

اإلجماع؛ لجواز أن ال یکون الواقع کذلک و اإلمام اآلن یعمل بخالفه. و کذا إذا کان الخبر متعّددًا أو بعـض 
أفراده موافقًا للعاّمة بتقریب الدلیل. و أّما إذا کان الخبر المّتحد أو بعض المتعّدد مباینًا لهـم بحیـث یتحّقـق 

جمیع شرائط صّحته، فإّن اإلجماع علیه ممکن؛ للعلم بدخول المعصوم فـیهم أیضـًا؛ لعـدم عدم التقیة فیه ب
...».إمکان تجّدد النسخ 

کند، اجماع بر اساس سنت در چه صوری صحیح اسـت و در در این عبارت شهید به صراحت بیان می
چه صوری اجماع صحیح و حجت نیست.

دخولی:دلیل بر حجیت اجماع مدرکی بر اساس اجماع 

تواند ناظر به اجماع تقریری نیز باشد.این بخش عبارت شهید می٢
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کنندگان باشد، تردید در حّجیت اجماع، السالم میان اجماعاگر مبنا در حّجیت اجماع، دخول امام علیه

ها را مورد السالم، با دخولش میان اجماع کنندگان، آندرست نخواهد بود؛ زیرا فرض این است که امام علیه
)١٢١-٤٢/١١٩؛ ساعدی، ٧١٣تأیید قرار داده است. (نراقی، 

ت اجماع مدرکی بر اساس اجماع تشرفیحجی
السالم باشد، در این صورت، دسـت یـافتن بـه اگر مبنا در حّجیت اجماع، تشرف به خدمت امام علیه

السالم و شنیدن حکـم شـرعی از او خواهـد حکم شرعی از این طریق، به وسیله ارتباط مستقیم با امام علیه
السالم تفهیم حکم شرعی به فرد است، در داللت ه هدف امام علیهکبود؛ در نتیجه معنا ندارد با توجه به این

که فرد، نص را به طور مستقیم از امـام که با توجه به اینالسالم بر مطلوب، تردید شود؛ چنانکالم امام علیه
عی که فرد، حکم شـرالسالم دریافت کرده است، تردید در سند نص نیز معنا ندارد؛ بلکه با توجه به اینعلیه

های حدیثی دریافت کـرده و در نتیجـه مجـالی را به طور شفاهی و بدون استناد به روایات موجود در کتاب
ها و بررسی سند و داللت روایات یاد شده بـاقی نخواهـد مانـد، بحـث از مـدرک برای مراجعه به آن کتاب

)١٧٩-٤٢/١٧٨اجماع تشّرفی توجیهی نخواهد داشت. (ساعدی، 
ی بر اساس اجماع لطفیحجیت اجماع مدرک

در بررسی اجماع مدرکی بر اساس قاعده لطف به صـورت مطلـق قائـل بـه حجیـت ٣برخی معاصران
اند:اند و گفتهاجماع مدرکی شده

اگر بر اساس قاعدۀ لطف اجماع را کاشف قطعی یا اطمینانی از رأی شـارع مقـدس بـدانیم و بگـوییم 
انـد و در ایـن اسـتنباط خطـا رع یا وجود مدرکی، اجمـاع کردهاطمینان داریم که مجمعین بر اساس رأی شا

کند. فرقـی بـین مـدرکی و غیـر مـدرکی کنند پس کشف از رأی معصوم یا وجود دلیل معتبر شرعی مینمی
نیست چون اگر بنا شد که مجمعین در استنباطشان خطا نکنند اجماع قطعی المدرک هم باید حجت باشد، 

کند که مـدرک موجـود قابـل اسـتناد اسـت. نفس استناد مجمعین کشف میچه رسد به محتمل المدرک و
هـا را مـورد السالم، به مـدد قاعـده لطـف، آن) زیرا فرض این است که امام علیه٥/١٣٩٩(شبیری زنجانی، 

تأیید قرار داده است؛ بنابراین، مجالی برای اشکال در حّجیـت اجمـاع مـدرکی نخواهـد مانـد. (سـاعدی، 
کنندگان غیر معتبر نیز باشد، باز هم اجماع حجـت اسـت، چـون صـرف اگر مستند اجماع) حتی ٤٢/١٧٩

عدم اعتبار مستند فتوا به معنای بطالن فتوا نیست؛ زیرا بر اساس قاعده لطف زمانی که فتوا صحیح باشد هر 
)١٢٢-٦٠/١٢١السالم الزم نیست. (امامی، چند دلیل غیر معتبر باشد، اظهار بر امام علیه

محقق نراقی نیز چنین گفته است که اجماع مدرکی بر اساس قاعده لطف حجت است. ظاهر کالم ایشان نیز این است که بـر اسـاس قاعـده ٣
).٧١٣ف اجماع مدرکی مطلقا حجت است. (رک: نراقی، لط
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ما این کالم معاصران بر خالف تصریح شیخ طوسی است. شیخ طوسـی کـه قائـل بـه نظریـه اجمـاع ا

ای کـه اجمـاع گویـد: اگـر در مسـألهباره میباره قائل به تفصیل شده است. ایشان دراینلطفی است، دراین
بـر صـحت حاصل شده است، دلیل علمی وجود داشته باشد، باید دلیل را بررسی کرد، اگر آن دلیل قطعـی

السالم نیـز مطـابق بـا ایشـان رسیم که نظر معصوم علیهکنندگان داللت داشت، به این نتیجه مینظر اجماع
کننـدگان فهمیم نظـر اجماعکنندگان وجود داشته باشد، مـیاست؛ اما اگر دلیل قطعی بر خالف نظر اجماع

گر دلیل قطعی به دست نیایـد، بایـد السالم بر خالف ایشان است؛ اما اباطل است، چون نظر معصوم علیه
٤).٢/٦٤٢کنندگان صحیح است (طوسی، گفت نظریه اجماع

کند:در واقع این کالم شیخ تفصیل دیگری را نسبت به اجماع مدرکی مطرح می
از نظر شیخ تفاوتی میان اجماع قطعی المدرک یا محتمل المدرک وجود ندارد، بکله تفاوت بـه لحـاظ 

موجب علـم اسـت یـا خیـر (کـالم ایشـان نسـبت بـه مسـتند بـودن یـا نبـودن نظـر دلیل موجود است که 
کنندگان به دلیل ساکت است.) از نظر ایشان تنها در فرضی که دلیل علمی وجود داشته باشد اجماع، اجماع

شـد دلیل مستقلی نخواهد بود و باید آن دلیل قطعی مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر چنین دلیلی در اختیار نبا
کننـدگان بـه آن باشـد.) اجمـاع (دلیلی قطعی موجود نباشد هر چند ادله دیگری که احتمال اسـتناد اجماع

توان به آن تمسک کرد.حجت است و می
گونه نیست که بنابر نظریه اجماع لطفـی بتـوان بـه صـورت مطلـق، اجمـاع مـدرکی را حجـت لذا این

ای نسبت به بیان حکم نداشته و لطف بر السالم وظیفهلیهدانست، چون با وجود دلیل معتیر و علمی، امام ع
او واجب نیست.

حجیت اجماع مدرکی بر اساس اجماع حدسی
ظاهرًا اولین شخصی که اجماع حدسی را مطـرح کـرده و قائـل بـه حجیـت آن شـده اسـت، مالامـین 

ه کالمـی دارنـد کـه از آن بـار) ایشان دراین١/٨٥استرآبادی است. (مبلغی، موسوعۀ اإلجماع عند اإلمامیۀ، 
گوید: اگـر نـزد قـدما باره میشود از نظر استرآبادی اجماع مدرکی حجت نبوده است. وی درایناستفاده می

اخباری مانند صدوقین و کلینی و شیخ طوسی اجماعی محقق باشد و درباره آن حکم، دلیلی نزد ما وجـود 
اشته باشد، چنین اجماعی حجـت اسـت؛ زیـرا ایـن نداشته باشد و دلیلی هم بر خالف آن اجماع وجود ند

کنـد (اسـترآبادی و عـاملی، اجماع به صورت عادی برای ما قطع به وجود دلیل معتبر نزد ایشان حاصل می

اند، اما در متن همچون سایرین کالم شیخ طوسـی را بـه برخی محققین به این بخش از کالم شیخ طوسی در پاورقی نوشتار خود اشاره کرده٤
).٦٠/١٢٢اند. (رک: امامی، صورت مطلق ذکر کرده

رسد و حق این است که کالم شیخ توضیح اجماع مدرکی بر اساس قاعده لطف اسـت بـه صـورت اما این نوع نقل کالم شیخ دقیق به نظر نمی
گونه نیست که پذیرش مبنای اجماع لطفی، به معنای پذیرش مطلق حجیت اجماع مدرکی باشد.کامل بیان شود تا مشخص شود، این
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٢٦٨.(

دهد از نظر استرآبادی اجماع مدرکی بر اساس مبنـای حـدس، حجیـت این کالم به صراحت نشان می
اع مدرکی دلیلی اقامه نکرده است.ندارد؛ اما ایشان برای عدم حجیت اجم

که نظریه عدم حجیت اجماع مدرکی در میان متأخران رواج یافته است و مبنای ایشان اما با توجه به این
توان گفت قائالن به عدم حجیت اجماع مدرکی، بر اسـاس مبنـای حـدس عمومًا اجماع حدسی است، می

ای دیگری نیز وجود دارد:باره مؤیدهاند. درایناین مسئله را بررسی کرده
که اجماع مدرکی تنها بنابر مبنای حدس مورد خدشه واقـع شـده اسـت، عمـده از جمله مؤیدهای این

شود و این اشـکال اشکال قائالن به عدم حجیت است که تنها بر اساس مبنای حدس این اشکال مطرح می
)٢/٣٦٩(رک: قدسی، ٥اند.را برخی ذیل بررسی اجماع حدسی مطرح کرده

که نشان دهنده ایـن ٦اند؛در برخی تعابیر، عبارات ناظر به اجماع مدرکی را مبین اجماع حدسی دانسته
است که بحث اجماع مدرکی بنابر این مبنا مطرح است.

اند که نظریه عدم حجیت اجماع مدرکی بر اسـاس مبنـای برخی نیز به صراحت این مسئله را بیان کرده
له کسانی که به صراحت اشکال مدرکی بـودن اجمـاع را بنـابر مبنـای اجمـاع اجماع حدسی است. از جم

گوید:باره میباشد. وی دراینکند، امام خمینی میحدسی مطرح می
اجماع حدسی زمانی حجت است که همراه آن دلیل یا اصلی موافقی وجود نداشته باشد زیرا با وجـود 

السـالم را بـه دسـت آورد. (فاضـل موحـدی وم علیهتـوان رضـایت واقعـی معصـچنین دلیل یا اصلی، نمی
)١/٤٥٤لنکرانی، 

گویند:برخی از محققان معاصر نیز به این مسئله تصریح کرده و می
سخن درباره عدم حّجیت اجماع مدرکی در صورتی درست است که مبنا در حّجیت اجماع، به مالزمه 

ه بحث از ضرورت مراجعه به مدرک اجمـاع یا حساب احتماالت مستند باشد؛ زیرا در این صورت است ک
السالم جز ها احراز قول معصوم علیهیک از آنشود. چون در هیچبه جای مراجعه به خود اجماع، مطرح می

جـا کـه در اجمـاع کند، در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و از آنبه مقداری که اجماع از قول معصوم کشف می
انـد، بایـد بـدون کنندگان به آن استناد کردهی است که اجماعمدرکی، منشأ کشف قول معصوم، همان مدرک

کنندگان به آن مدرک مراجعه کرد تا از صحت سـند و میـزان داللـتش بـر مـدعای آنـان تکیه بر خود اجماع
کنندگان از اشکاالت موجود در سند یا داللت روایـت غافـل اطمینان حاصل شود؛ زیرا ممکن است اجماع

).١/٥٧ک: صنقور، اند که این اشکال بنابر اجماع لطفی نیز مطرح است. (ربرخی تصریح کرده٥
).٢/٣٧١(قدسی، ». فنستکشف کون المبنی علی الحدس» ال أصل و ال قاعدة فی هذه المسألة«و إن قال: «٦
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)٤٢/١٧٨باشند. (ساعدی، 

البته درباره اجماع حدسی، نظریات و مبانی مختلفی میان متأخران مطرح شده است. برخـی محققـان 
حجیت اجماع مدرکی را به صورت مفصل ذیل هر یک از مبانی مختلف بر اساس اجماع حدسـی بررسـی 

حجیـت اجمـاع که بر اساس تمام این مبانی جز اجماع تقریری، قائـل بـه عـدماند؛ اما با توجه به اینکرده
٧اند؛ تنها حجیت اجماع مدرکی بر اساس مبنای تقریر، بررسی خواهد شد.مدرکی شده

یری حجیت اجماع مدرکی بر اساس اجماع تقر
گویند:باره میبرخی علمای معاصر دراین

اجماع چه مدرکی باشد و چه نباشد، اگر اتصال آن به زمان معصوم علیه السالم ثابت شود، صـالحیت 
د دارد هر چند مدرکی بوده و حتی خود مدرک صالحیت استناد نداشته باشد؛ و اگـر اتصـال بـه زمـان استنا

١/٢السالم ثابت نشود، اجماع چه تعبدی و چه مدرکی حجت نخواهد بود. (شبیری زنجانی، معصوم علیه
)١٤٠٢-٥/١٤٠١و 

اند:ایشان بر ادعای خود چنین استدالل کرده
یعنی مطلبی که در تمـام ازمنـه و از ٨السالم است.اجماع، تقریر معصوم علیهدلیل عمده برای حجیت 

تـوان باشد و حمل بر تقیه نیز نمیالسالم محل ابتالء بوده و ردع نشده، حّجت میجمله دوران معصوم علیه
)١/٢کرد، زیرا تقیه در مورد یک مسأله در تمام ازمنه نبوده است. (شبیری زنجانی، 

دهـد: اگـر مـا از سـؤاالت راویـان و آراء و انظـار اصـحاب امامـان ی دیگـر توضـیح میایشان در جـا
اند، هر چند ما خود در سند یـا داللـت السالم بفهمیم که آنان به استناد فالن آیه یا روایت فتوایی دادهعلیهم

که حسب فرض ردعی از جاآن مناقشه داشته باشیم، باید آن اجماع را قابل استناد و حّجت بدانیم، زیرا از آن
السـالم اسـتفاده توان گفت که از تقریـر معصـوم علیهالسالم نسبت به استناد مذکور نرسیده، میائّمه علیهم

السالم صحیح بوده است، حتی اگر یقین داشته باشـیم کـه شود که اصل آن نظریه و فتوا به نظر امام علیهمی
شۀ ما در دلیلیت دلیل آن فتوا، در حجیت آن خللـی ایجـاد فتوای اصحاب به استناد دلیلی خاص بوده، مناق

)٥/١٤٠١کند تا چه رسد به این که احتمال استناد آن فتوا به دلیل مزبور مطرح باشد. (شبیری زنجانی، نمی
السالم نسبت به استناد فتوا به دلیلی خـاص، هـر چنـد صـحت اسـتناد به تعبیری با عدم ردع امام علیه

گردد.ی صحت و درستی اصل فتوا ثابت میشود، ولثابت نمی
دهد که از نظـر ایشـان چـون مبنـای حجیـت اجمـاع، تقریـر معصـومین این دلیل به خوبی نشان می

).١٣٢-٦٠/١٢٣برای مطالعه بیشتر درباره مبانی متأخران ذیل اجماع حدسی (رک: امامی، ٧
).٢٠/٦٤٢٠السالم است. (رک: شبیری زنجانی، ر معصوم علیهکنند که تنها دلیل حجیت اجماع، تقریایشان در جای دیگر تصریح می٨
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السالم، اجماع هر چند مدرکی باشد و مدرک آن معتبر نباشد، باز هم حجت است؛ زیرا همان مالک علیهم

حجیت اجماع تعبدی در اجماع مدرکی نیز وجود دارد.

گیرينتیجه
شود که اجماع مدرکی بنابر تمام مبانی حجت است، به با بررسی ادله مطرح شده این نتیجه حاصل می

جزء یک صورت که بر اساس قاعده لطف، اجماع مدرکی حجت نخواهد بود.
بر حجیت اجماع مدرکی عالوه بر اشکاالتی که نسبت به نظریـه مشـهور متـأخران مطـرح شـد، دلیـل 

تواند حجیت اجمـاع مـدرکی را وجود دارد که بر اساس تمام مبانی مختلف در بحث اجماع میدیگری نیز
کـه امـارات، طریـق بـه اند: با توجه بـه اینباره چنین گفتهثابت کند. عالمه حلی و برخی از معاصران دراین

ود داشـته حکم شرعی هستند، هیچ مانعی وجود ندارد که نسبت به یک حکم شرعی چند راه متفـاوت وجـ
توان به آیات استناد کرد و هم روایات و همچنین است که نسبت به یک حکم شرعی هم میباشد؛ مانند این

اجماع؛ خصوصًا اگر اجماع محتمل المدرک باشد؛ زیرا ممکن است دلیـل اجمـاع کننـدگان، غیـر از ادلـه 
که در مقـام ثبـوت ر دیگر این) به تعبی٣٤٢-١/٣٤١؛ حسینی شیرازی، ٣/٢٥٦موجود باشد. (عالمه حلی، 

حکم و مجعول این ادله یکی باشد، به معنای این نیست که اگر در حوزه داللت با مشکلی مواجه شد، دلیل 
دیگر نیز با مشکل مواجه شود. لذا اشکال داشتن ادله موجود به معنای اشکال در دلیل دیگر که اجماع باشد 

نخواهد بود.
ک باشد، حجیت آن مبتنی بر یک مبنای دیگر در علم اصول اسـت کـه آیـا البته اگر اجماع قطعی المدر

٩تواند باشد یا خیر؟عمل مشهور جابر ضعف سند و داللت یک روایت می

توان گفت اجماع نیز نقشی اساسـی را در اگر قائل به جبران ضعف سند و داللت یک روایت شویم می
را تقویـت ضعف دلیل به لحاظ سندی، داللی یا جهتی آنتواند در صورتاستنباط ایفا خواهد کرد زیرا می

ها به عنوان یک دلیل مستقل محاسبه شوند؛ اما اگر چنین مبنایی را نپذیریم و مشکل دلیل کرده و مجموع آن

گوید:باره میاند. به عنوان نمونه شیخ طوسی دراینبرخی علما به این مسئله اشاره تصریح کرده٩
اجمـاع بـر توان گفت خبر صحیح است، اما اگر الفاظ روایت را مخبری نقل نکند امـا اگر اجماع مطابق خبری که روایت شده محقق شود می

دهد که مضمون خبر صحیح است، اما صحت خبر در این فرض ثابت نخواهد شد. چون ممکن اسـت اجمـاع عمل به خبر او باشد، نشان می
).٢/٦٤١مطابق مضمون به خاطر روایت دیگری غیر از روایت نقل شده توسط راوی باشد. (طوسی، 

تواند مدرک را به لحاظ سندی یا داللی یا جهتی تقویت کند. (هاشمی ماع مدرکی میگوید: اجشهید صدر نیز به این مسئله تصریح کرده و می
).٤/٣١٦شاهرودی، محمود، 

کـه کنندگان ضعیف باشد، اجماع مـدرکی، عـالوه بـر اینگویند اگر مستند اجماعاند و میبرخی دیگر نیز به صراحت این مسئله را مطرح کرده
؛ ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ١/٣٤٢عیف نیز خواهد شد. (رک: حسینی شیرازی، خود حجت است، موجب حجیت آن دلیل ض

٢/٥٤.(
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به لحاظ سندی باشد، ممکن است قائل به عدم حجیت اجماع مدرکی شویم؛ زیرا ضعف دلیل ایشان برای 

دلیل دیگری نیز در مسئله وجود نخواهد داشت؛ اما اگر دلیل به لحاظ سـندی بـا ما مشخص است و قطعًا 
توان گفت اجماع مدرکی حجت اسـت و مشکلی مواجه نباشد و تنها مشکل ما در داللت روایت باشد، می

کند زیرا ظهور عبارتست از برداشت عرفی از یک کالم و زمانی که تمـام ظهور دلیل را برای ما مشخص می
ای بر اند، اگر این برداشت به نظر ما نادرست باشد اما قرینهی قبل، از یک دلیل مطلبی را برداشت کردهفقها

اثبات مدعای خود نداشته باشیم که سایرین برداشت ما را بپذیرند، باید گفت برداشت ما صـحیح نیسـت و 
اتفاق خواهـد بـود، زیـرا گیرد و موجب حجیت آن دلیل و حکم موردظهور دلیل مطابق با اجماع شکل می

این برداشت به مراتب باالتر از ظهورات دیگر است، زیرا برای ظهور فهم اکثریت مالک است کـه در محـل 
بحث فهم همه یا به تعبیری تواتر در برداشت است.

اما حجیت اجماع مدرکی بر اساس مبانی مختلف اجماع نیز به تفکیک روشن است زیرا:
کننـدگان باشـد، بـدین اگر اجماع قطعـی المـدرک و مـورد اسـتناد تمـام اجماع. بنابر اجماع دخولی١

اند که در این صورت بررسی مدرک از سوی مـا و السالم نیز به این مدرک استناد کردهمعناست که امام علیه
یی السالم بدان تمسک کـرده باشـند، دیگـر جـامعناست، زیرا وقتی دلیلی را امام علیهیا عدم پذیرش آن بی

برای اشتباه بودن آن وجود ندارد.
ها به معنای اشتباه بودن کنندگان به دلیل استناد کرده باشند نیز اشتباه بودن مستند آناگر برخی از اجماع

السالم بوده است؛ لـذا حکم و فتوای ایشان نخواهد بود زیرا حکم مورد اجماع قطعًا مورد پذیرش امام علیه
ت خواهد بود. بلکـه ممکـن اسـت در ایـن فـرض قائـل بـه حجیـت مسـتند اجماع برای ما همچنان حج

کنندگان و اطالع ایشـان از مسـتند و السالم در میان اجماعکنندگان نیز بشویم زیرا با وجود امام علیهاجماع
السالم را به معنای تقریر ایشـان دانسـت و نتیجـه گرفـت توان عدم ردع و نهی امام علیهمدرک سایرین، می

ک مورد استناد نیز مورد پذیرش ایشان بوده است.مدر
بنابراین حجیت اجماع محتمل المدرک نیز به طریق اولی ثابت خواهد بود.

. بنابر اجماع تشرفی نیز بیان شد که بحث از مدرک آن توجیه و معنایی ندارد زیرا اگر مشـخص شـود ٢
السـالم اسـت و م شرعی از معصوم علیهاجماعی از قبیل اجماع تشرفی است به معنای شنیدن مستقیم حک

دیگر جای بررسی نخواهد بود.
. اما بنابر مبنای لطف چنانچه شیخ طوسی بیان کرده بودند قطعی المدرک بودن یا محتمـل المـدرک ٣

بودن اجماع تأثیری در حجیت و عدم حجیت آن نـدارد بلکـه در فـرض قطعـی و مشـخص بـودن مـدرک 
السالم بیان الزم بـود و حـال کـه ر فرض خطا بودن مستند و فتوا بر امام علیهتوان گفت دکنندگان میاجماع
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توان به اجماع و همچنین مستند ایشان اعتمـاد کـرد. بلـه اگـر دلیلـی بیانی از سوی ایشان نرسیده است می

کننـدگان نسبت به مسئله وجود داشته باشد که این مدرک به لحاظ حجیت تمام و بـر خـالف کـالم اجماع
توان به چنین اجماعی تمسک کرد و بر اساس قاعده لطف حجیت چنین اجماعی ثابت نخواهد شد، نمیبا

السالم برای ابراز نظر خالف خود به همین مدرک اکتفا کرده باشد. البته ایـن بود، زیرا ممکن است امام علیه
اس قاعده لطف حجت سخن تنها در اجماع مدرکی مطرح نیست و اجماع تعبدی نیز در چنین فرضی بر اس

نخواهد بود.
. بنابر مبنای اجماع حدسی نیز عالوه بر وارد نبودن اشکاالت مطرح شده نسبت بـه حجیـت اجمـاع ٤

رسد و دلیلی بر استثنای اجمـاع مـدرکی از مدرکی، دلیل اقامه شده از سوی عالمه حلی نیز به نظر تمام می
جماع مدرکی حجت خواهد بود.اجماع تعبدی وجود ندارد، لذا بر این اساس نیز ا

بنابراین باید گفت اجماع مدرکی در حجیت و عدم حجیت تفـاوتی بـا اجمـاع تعبـدی نـدارد و حتـی 
ممکن است بگوییم اجماع مدرکی مؤثرتر از اجماع تعبدی باشد؛ زیرا اگر کسی حجیت اجمـاع تعبـدی را 

لکه اجماع مدرکی در دو زمینه دیگر تأثیرگذار تواند اجماع مدرکی را از اساس غیر معتبر بداند بنپذیرد، نمی
عمـل «که بنـابر پـذیرش مبنـای گونه تأثیرگذاری ندارد. اول ایناست که اجماع تعبدی در این دو مورد هیچ

تواند اگر مستند آن به لحاظ سندی با مشکلی مواجه اجماع مدرکی نیز می» مشهور جابر ضعف سند است
توانـد در تشـکیل صـغرای که اجماع مدرکی میدرجه حجیت برساند. دوم اینرا تقویت کرده و به باشد، آن

السالم مؤثر باشد.ظهور و همچنین صغرای سیره متصل به زمان معصوم علیه
توضیح مطلب:

فهمند. حال اگر تمام علما از یک دلیل لفظی مطلبی را بفهمند، ظهور یعنی آنچه عرف از یک کالم می
هـای رجات ظهور است؛ زیرا در بحث ظواهر بیان شده است که اگر از یک کالم فهماین فهم از باالترین د

کدام ظاهر کالم نبـوده و چنـین کالمـی در مختلف (مساوی) وجود داشته باشد، ممکن است بگوییم هیچ
شـود مصـداق واقع ظهور نداشته و مجمل است؛ اما وقتی همه یا اکثریت یک مطلب را برداشـت کننـد می

ه ممکن است متأخران برداشتی از دلیل لفظی داشته باشند که گذشتگان چنـین برداشـت و فهمـی ظهور. بل
توان این برداشت متأخر را مصداق ظهور بـرای کـالم دانسـت کـه بـا عرضـه ایـن اند؛ اما زمانی مینداشته

متفاهم جدید به عرف، پذیرشی از ناحیه ایشان نیز صورت پذیرد.
بسیاری از اجماعات متعارض در کلمات فقها را توجیه کرد؛ زیرا ممکن است توان با این بیان حتی می

هایی صورت گرفته باشد که موجب فهم عرفی جدیدی از کالم شود؛ لذا برداشت فقها در زمان متأخر دقت
ا توان به فتـوای فقهـای و پس از آن به گونه دیگری باشد. به عنوان نمونه میاز یک روایت در گذشته به گونه
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درباره آب چاه مثال زد که تا قبل از عالمه حلی متفاهم از ادله شرعی حکم به نجاست آن در اثر مالقات بـا 

هایی که ایشان نشـان داد متفـاوت شـده و نجاست بوده است، اما این برداشت پس از عالمه حلی و با دقت
این برداشت جدید مورد پذیرش عرف فقهای بعد نیز قرار گرفت.

کنـد، دلیل مطابق با اجماع مدرکی، سیره باشد، باز اجماع این مسئله را تقویت کرده و ثابت میاما اگر 
السـالم بـوده اسـت؛ ای از قدیم میان عقال یا متشرعه وجود داشته و متصل به زمان معصوم علیهچنین سیره

اند.یک از علما در این سیره اشکال نکردهزیرا هیچ
گوییم اجماع مدرکی دیگر این تأثیرگذاری را نداشته باشد و آن زمانی بله در یک صورت ممکن است ب

های عقلـی متـأخرین توان گفت دقتکنندگان دلیل عقل باشد که در این صورت میاست که مستند اجماع
تر از گذشتگان خود باشد زیرا ایشان با بررسی ادله عقلی گذشته، متوجه اشـکاالتی در تواند بهتر و کاملمی

اند.را نپذیرفتهده لذا آنآن ش
توان بـه تمام سخن تا بدینجا در اجماع قطعی المدرک بود؛ اما نسبت به اجماع محتمل المدرک نیز می

آن در حد قرینه برای برداشت از ادله و تشکیل صغرای ظهور نیز اعتماد کرد.
ز اجمـاع تعبـدی نیـز قـرار ای بـاالتر ارسد اجماع مدرکی به لحاظ تأثیرگذاری در درجهلذا به نظر می

داشته باشد.
شاید گرایش برخی از علما به ارائه نظریه مؤید بودن اجماع مدرکی یا مطابق احتیاط بودن آن بر اساس 

نکات بیان شده باشد.

منابع
، تهران، مؤسسۀ الطبع و النشر التابعه درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائدآخوند خراساني، محمدکاظم بن حسین، 

ق.۱۴۱۰لوزاره الثقافه و االرشاد االسالمی، چاپ اول، 
ه ، محقق: رحمت اللالفوائد المدنیة و بذیله الشواهد المکیةاسترآبادی، محمد امین و عاملی، نور الدین موسوی، 

ق.۱۴۲۶، چاپ دوم، ی، قم، دفتر انتشارات اسالمیرحمتی اراک
ق.۱۳۹۵، قم، المطبعة العلمیة، چاپ اول، مجمع األفکار و مطرح األنظاراسماعیل پور، محمد علی، 

.۱۳۲-۱۱۰، صص ۱۳۸۸، ۶۰، شماره فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السالم، »اجماع مدرکی«امامی، مسعود، 
ق.۱۴۲۸، قم، مجمع الفکر االسالمی، چاپ نهم، فرائد األصولمحمد امین، انصاری، مرتضی بن

، حاشیه: سید محمد کالنتر، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، کتاب المکاسب____________________، 
ق.۱۴۱۰چاپ سوم، 

م.۲۰۰۷، تهران، قلم، چاپ اول، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانیایروانی، باقر، 
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ق.۱۴۲۶، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ سوم، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة______، __

مجلة فقه أهل البیت ، »نظریة المحقق النراقی قدس سره فی حّجیة أخبار اآلحاد (عرض و نقد)«ن، جرجانی، محس
.۱۹۰-۱۶۱، صص ۱۳۸۰، ۲۵، شماره علیهم السالم

، محقـق: محققـان مؤسسـه دائـرة فرهنگ فقه مطابق مذهب اهـل بیـت علـیهم السـالمجمعی از پژوهشـگران، 
.ق ۱۴۲۶لمعارف فقه اسالمی، چاپ اول، المعارف فقه اسالمی، قم، مؤسسه دائرة ا

تا.، بیمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمیجناتی، محمد ابراهیم، 
، قـم، دار احیـاء العلـوم الفصـول الغرویـة فـی األصـول الفقهیـةحائری اصفهانی، محمد حسین بن عبدالرحیم، 

ق.۱۴۰۴االسالمیۀ، چاپ اول، 
ق.۱۴۲۷قم، دار االنصار، چاپ دوم، ، بیان األصولحسینی شیرازی، صادق، 

ق.۱۴۱۸، فیروزآبادی، قم، چاپ اول، منتهی العنایة فی شرح الکفایةحسینی فیروزآبادی، محمد، 
فروشی فیروز آبادی، چاپ چهـارم، ، قم، کتابعنایة األصول فی شرح کفایة األصولحسینی فیروزآبادی، مرتضی، 

ق.۱۴۰۰
ق.۱۴۱۳، قم، دفتر آیت الله سید محمد حسینی روحانی، چاپ اول، منتقی األصولحکیم، عبدالصاحب، 

، ۴۵، شـماره مفصلنامه فقه اهل بیت علیهم السـال، )»۳پژوهشی در اقسام بانک و احکـام آن («خرازی، محسن، 
۵۴-۲۷، صص ۱۳۸۵

یراتخویی، ابوالقاسم،  .۱۳۵۲، قم، مطبعه العرفان، چاپ اول، أجود التقر
، ۲۰-۱۹، شـماره فصلنامه فقه اهل بیـت علـیهم السـالم، »دل حیلوله از نگاه امام خمینی رهب«رحمانی، محمد، 

.۲۸۲-۲۴۷، صص ۱۳۷۸
مدرسه امام صادق علیـه السـالم، چـاپ اول، -، قم، دار الکتابفقه الصادق علیه السالمروحانی، محمد صادق، 

ق.۱۴۱۲
، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغـات ر فقه اسالمیطهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان دزمانی، محمد حسن، 

.۱۳۷۸اسالمی، 
.۱۹۹-۱۵۰، صص ۱۳۸۴، ۴۲، شماره فصلنامه فقه اهل بیت، »اجماع در اندیشه شیعی«ساعدی، جعفر، 

پرداز، چاپ اول، پرداز، قم، مؤسسه پژوهشی رای، محقق: مؤسسه پژوهشی رایکتاب نکاحشبیری زنجانی، موسی، 
ق.۱۴۱۹
، محقق: رضا مختاری و حسین شفیعی، قـم، انتشـارات دفتـر رسائل الشهید الثانیثانی، زین الدین بن علی، شهید

ق.۱۴۲۱تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
، محقق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسالمی، قم، مؤسسة مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم___، ____

ق.۱۴۱۳چاپ اول، المعارف اإلسالمیة،
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ق.۱۴۱۷، قم، مؤسسه صاحب االمر (عج)، چاپ اول، الهدایة فی األصولصافی اصفهانی، حسن، 

ق.۱۴۲۸، قم، منشورات الطیار، چاپ دوم، المعجم األصولیصنقور، محمد، 
ق.۱۴۱۷، قم، محمد تقی عالقبندیان، چاپ اول، الُعدة فی أصول الفقهطوسی، محمد بن حسن، 

، قم، مؤسسۀ االمام الصـادق علیـه السـالم، چـاپ نهایة الوصول الی علم األصوللی، حسن بن یوسف، عالمه ح
ق.۱۴۲۵اول، 

یعةعلم الهدی، علی بن حسین،  یعة إلی أصول الشر ، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهـران، چـاپ الذر
.۱۳۷۶اول، 

ره، -انتشارات کتابخانـه و چاپخانـه آیـة اللـه مرعشـی نجفـی، قم، السرقة علی ضوء القرآن و السنةعلوی، عادل، 
ق.۱۴۲۴چاپ اول، 

، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، چاپ القصاص علی ضوء القرآن و السنة________، 
ق.۱۴۱۵اول، 

می مرعشـی نجفـی (ره)، ، قم، کتابخانه حضرت آیت الله العظالقول الرشید فی االجتهاد و التقلید________، 
ق.۱۴۲۲چاپ اول، 

تا.چاپ اول، بی، قم،ربا و بانکداری اسالمیعلیان نژادی، ابوالقاسم، 
یرات درس خارج اصول فقهفاضل لنکرانی، محمد جواد،  )۲۱/۱۱/۱۳۸۷. (تقر

۱۴۲۰پ اول، ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره، چامعتمد األصولفاضل موحدی لنکرانی، محمد، 
ق.

ق.۱۴۲۸، قم، مدرسه االمام علی بن ابی طالب علیه السالم، چاپ دوم، انوار األصولقدسی، احمد، 
.۱۳۷۶، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، فوائد اُالصولکاظمی خراسانی، محمد علی، 

یرات درس خارج اصولگنجی، مهدی،  ).۲/۲/۹۱. (۱۱۷، جلسه تقر
، ۲۹، شـماره مجلة فقه أهل البیت علیهم السـالم، »اإلجماع فی الشریعة اإلسالمیة دراسة مقارنة«د، مبلغی، احم

.۱۰۲-۶۴، صص ۱۳۸۲
.۱۳۸۳، قم، بوستان کتاب قم، موسوعۀ اإلجماع عند اإلمامیۀ________، 

۱۴۱۸ول، ، قم، مؤسسـه انصـاریان، چـاپ الب اللباب فی طهارة أهل الکتابمرتضوی لنگرودی، محمد حسن، 
ق.

، محقق: عباس شـیری، تهـران، نشـر میـزان، چـاپ دوم، های نو در حقوقدیدگاهشوشتری، محمد حسن، مرعشی
ق.۱۴۲۷

تا.، بیفرهنگ نامه اصول فقهمرکز اطالعات و مدارک اسالمی، 
ق.۱۴۱۵، قم، مؤسسۀ دار الکتاب، چاپ چهارم، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایةمروج جزایری، محمدجعفر، 
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نژادی، قم، انتشـارات ، محقق: ابو القاسم علیانهای صحیحجوئیهای شرعی و چارهحیلهمکارم شیرازی، ناصر، 

ق.۱۴۲۸مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم، چاپ دوم، 
ی بـن مسعود مکارم، انتشارات مدرسه امـام علـ-، محقق: محمد رضا حامدیکتاب النکاحمکارم شیرازی، ناصر، 

ق.۱۴۲۴ابی طالب علیه السالم، قم، چاپ اول، ، 
ق.۱۴۱۵، تهران، نشر تفکر، چاپ اول، نهایة األصولمنتظری، حسین علی، 

، قم، حسنین علیهم السالم، چـاپ البیان المفید فی شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم األصولمنصوری، ایاد، 
ق.۱۴۲۷اول،

ق.۱۴۰۱، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، هیهقواعد فقموسوی بجنوردی، محمد، 
، قم، احیاء الکتب االسالمیه، چـاپ اول، القوانین المحکمة فی األصولمیرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، 

ق.۱۴۳۰
، قـم، عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام و مهمـات مسـائل الحـالل و الحـرامنراقي، احمد بن محمد مهدي، 

ق.۱۴۱۷ر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ اول، انتشارات دفت
، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مـذهب اهـل بیـت دراسات فی علم األصولهاشمی شاهرودی، علی، 
ق.۱۴۱۹علیهم السالم، چاپ اول، 

ب اهـل بیـت ، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهبحوث فی علم األصولهاشمی شاهرودی، محمود، 
ق.۱۴۱۷علیهم السالم، چاپ سوم، 

، محقق: محمد باقری و نورعلی نوری و محمد میرزائی و سید نور الدین جعفریان، مصباح الفقیههمدانی، آقا رضا، 
ق.۱۴۱۶قم، موسسة الجعفریة إلحیاء التراث و مؤسسة النشر اإلسالمی، چاپ اول، 


