فصلنامه علمی -پژوهشی
کالم اسالمی ،سال92

حجیت اجماع در مسائل اعتقادی از
دیدگاه امامیه
1

یحیی گوهری بخشایش
قاسم محبی
3
عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی
2

چکیده
ی ،در برخی از
اجماع یکی از ادلهی پرکعربردی اساااه که ه بر بر ئلاااع
ئلااع اها عدی نیز به هنوان دلی ئطرح شاا ر اسااهت اهااعر اجمع در ئلااع
ی ربشااا اسااه بلی اهااعر ب ارزش ئعر ه شاانعسای آن در ئلااع اها عدی
چن ان ربشاا نیلاه به ج ه آنکه تح یق ئوسع ب یکپعرچه در ایا بعرر صورت
نگر اه اساهت لاا پرساا از مکا ایا ئلاعله ،از ئلاع ی اسه که نیعز به تح یق
ئلااا داردت ا میه ایا بحث آنجع ربشاااتر ئیشااود که اجمع در بل ایعری از
ئلاااع ا اها عدی به هنوان تن ع دلی ئطرح شااا ر اساااهت ایا تح یق بع ف
شانعخه م بد ب غوور ئلاعله ب ک ار ارزش ئعر ای اجمع در ئلع اها عدی
انجعم شا ر اساهت ب نی به ایا ئ صاود ،در سااعیه توصیر ب تح ی ادله مجیه
ی ئیلار اساه تع از ایا ر گار ربشا شود آیع ادله ئاکور،
اجمع در ئلاع
چنیا قعب یای دارن که شاعئ ئلع اها عدی نیز ب ون یع نه؟ باکعبی ادله ن عن
ی ،بر رض تمعم بودن ،چنیا
ئی د م اق برخی از ادله اجمع در ئلااع
قعب یای دارن که شاعئ ئلع اها عدی نیز ب ون ب به میا ج ه بج ی برای
ی ب اها عدی بجود ن اردت
تفصی بیا ئلع
واژههای کلیدی :مجیه ،اجمع  ،ئلع اها عدی ،ک مت
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مقدمه

دربارر حج یتحاجمرعحوحارزشحآن،حدیدگر هریحمختلفیحمطرححشاااد حاواااتحو یح
جتیحبرخیحازحاصااا یرنحکهحمنتقدحاد هحج یتحاجمرعاند،حدرحمقرمحفت یحرا حاجتیرطحدرح
پیشحمیگیرنادحوحوااا یحمیکنندحخ دحراحدرحمقربلحاجمرعحقرارحندهند.حعر مرنحاصااا ح
م م الحج یتحاجمرعحراحازحمنظرحاجکرمحفقهی حم ردحبحثحوحبررویحقرارحداد اند ،حهرچندح
البالیحمطر بحاص ا ی،حبهحص ا رپحپراکند حبهحج یتحاجمرعحدرحغیرحاجکرمحفقهی،حیرحدرح
مساار لحعقلیحیرحاعتقردیحپرداختهاند؛حمثلحبحثحت رحیح(ر.ک:حانصاارری،ح،4141ح:4ح93؛ح
جار ری،حبیتر ،ح:2ح913؛حگلپریگرنی ،ح،4143ح:9ح،)22حوج بحمقدمهحواجبح(ر.ک:حآخ ندح
خراورنی،ح:4143حح421؛حعراقی،ح:4923ح،)913حاجمرعح(ر.ک:حبروجردی،ح:4141حح،)191ح
وحانسادادحبربحعل ح(ر.ک:حانصارری،ح،4141ح:4ح115؛حم و یحتبریزی،ح:4913حح.)243حدرح
خصا حم ض عحتحقیقحجرضر،حمقر هایحبرحعن ان ح«تمسکحبهحاجمرعحدرحمسر لحعقلیحوح
اعتقردی»ح(مؤذنحواالطرنحآبردی ،ح)4934حن شااتهحشااد حاواات،حو یحمتمرکزحبرحطرحح
دیدگر حفرقحاوااالمیحوحمقریسااهحآنهرحاواات.حبهحهمینحجهتحجریحتحقیقحجرمعحدربرر ح
دیدگر هریحعر مرنحشای هحدرحاینحمسر هحخر یحاوت.حن شتررحجرضرحبرحبهر گیریحازحروشح
ت صیفحوحتحلیل،حدرحصددحاوتحترحبهحاینحمه ،حجرمهحعملحبپ شرند.ح
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ج تحدرح غتحبهحبرهرنحوحد یلحگفتهحمیشا دح(ابنحاثیر،ح،4912ح:4ح914ح؛حفی می،ح
 ،4141ح:2ح.)424حدرحاصااطالححعل حمنطق،حهر حگزار حم ل می حکه حانساارن حرا حبه حکشاافح
م ه حتصاادیقیحهدایتحکند،حج تحنرمید حمیشاا دح(مظفر،ح:4121ح)432حکهحگرهیح
یقینحآورحاواتحمرنندحقیرسحبرهرنی،حوحگرهیحمفیدحظنحاواتحمثلحاوتقراءحوحتمثیل.حدرح
عل حرجر ،حواژ حج ت،حیکیحازحا فرظحت ثیقحاوااتحکهحرجر ی نحبرایحت ثیقحافرادحازحآنح
اوااتفرد حمی کنند ،حوحدرحتقدمحرتبیحآنحبرح فظح«ثقه» حاختالفحدارندح(ر.ک:حواابحرنی،ح
.)4933حدرحعل حاصاا ،حج ت حبه حگ نههری حمختلف حت ریف حشااد حاواات،حمثل :ح«اد هح
شارعیحکهحواببحمیشا د،حبهحجسابحج لحشاررع،حمت لقرپحآنحثربتحش د»ح(انصرری،ح
 ،4141ح:4ح ،)1ح«نفس حطرق حاجکرم حشاارعی»ح(یزدی ،ح ،4121ح:4ح )91حو ح«هر حچیزی حکهح
قرطعحعذرحبینحعبدحوحم الیشحبرشااد»ح(آخ ندحخراواارنی،ح:4133ح.)222حت رریفحمذک ر،ح
درحاینحنکتهحمشااترکاندحکهحمرادحازحج تحدرحعل حاصاا ،حچیزیحاوااتحکهحقطعحآورح

نبرشاادحوحبرحواوااطهحقرارحگرفتنحدرحاوااتدال ،حمت لقحیرحم ض ا عحخ دحراحثربتحکند.حدرح
تحقیقحجرضر،حکرربردحاص یحاینحواژ حم ردحنظرحاوت.ح

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
صعدقی --ئحم

ثمر حاینحدوحدیادگار ،حاینحاواااتحکهحطبقحدیدگر حاو ،حج لحج یتحمن طحبهحاثرح
شارعیحداشتنحاوتحوحدرحص رپحعدمحاثرحشرعی،حامکرنحج لحج یتحوج دحندارد،حو یح
طبقحدیدگر حدوم،حج لحج یتحنیرزحبهحاثرحشاارعیحنداردح(خ ی،ح،4193ح:2ح.)293حا بتهح
اینحثمر حازحطرفحبرخیحازحاصا ی نحم ردحتردیدحواقعحشاد حاوتح(امرمحخمینی،ح،4141ح
:4ح.)934حبهحنظرحمیرواادحدیدگر حدومحازحاتقرنحبیشااتریحبرخ ردارحاواات؛حهمرنط رحکهح
روشحعقالءحدرحعملحبهحطرقحظنیه؛حمثلحخبرحواجد،حبهحاینحصا رپحاوتحکهحت جهیحبهح
اجتمار حخالفحندارندحوحآنحراحمثلحعل حتلقیحمیکنند،حنهحاینکهحاجتمر حخالفحراحنردید ح
بگیرند.حمثالحوقتیحشاااخ حم ردحاطمینرنیحآدرسحمیدهد،حق حاوحراحبهحمنز هحعل حقرارح
داد حوحطبقحآنحعملحمیکنند.حشاااررعحمقدسحنیزحامرراپحراحبهحهمینحروشحج لحکرد ح
اوت؛حچراحکهحاگرحروشحدیگریحداشت،حبریدحاعالمحمیکرد.ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

 .2اجماع

اجمرعحدرح غتحبهحدوحم نرحاواات مر حشااد حاواات:حعزمح(ر.ک:حفی می،ح،4141ح:2ح
433؛ حابن حاثیر ،ح ،4912ح :4ح )231حو حاتفاارقح(ر.ک:حفی می ،ح ،4141ح:2ح433؛ حطریحی،ح
،4921ح:1ح.)942حدرحجمعحبینحاینحدوحم نرحگفتهحشااد :حم نریحاصاالیحمرد ح«ج-م-حع»ح
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درحم ردحج لحج یت،حدوحدیدگر حمشاااه رحوج دحدارد:ح.4حآخ ندحخراوااارنیحج لح
ج یتحراحبهحهمرنحم نری ح«من زیتحوحم ذریت»حگرفتهحاوااات؛حچنرنحکهحاینحم نر،حازح
ت ریفحایشارنحازحج تحاصا ی،حمساتفردحاوت.ح.2حتفسیرحمحققحنر ینیحوحشرگردحایشرنح
محققحخ ی،حاینحاواااتحکهحشاااررعحمقدس،حاجمرعحراحکهحد یلحظنیحوحکرشااافحنرق ح
اوات،حبهحعن انحد یلحعلمیحوحکرشفحترم،حم تبرحمیداندح(خ ی ،ح4142ح[ا ف]،ح:2ح412ح
وح454؛حخ ی،ح:4193ح.)933حطبقحاینحدیدگر ،حکرشاافیتحامرراپ،حمثلحکرشاافیتحقطعح
اوااات،حی نیحاگرحمطاربقحواقعحبرشاااد،حمن زحجک حواق یحخ اهدحب د،حامرحاگرحامرر حخطرح
برود،حمثالحخطاریحعل حخ اهادحب د،حبهحاینحم نرحکهحهیچحجکمیحج لحنمی¬شااا دحوح
شاخ حصارفرحم ذورحاوت.حمن زیتحوحم ذریتحامرر حطبقحهرحدوحدیدگر حوج دحدارد،حبرح
اینحتفروپحکهحدرحدیدگر حاو ،حخ ِدحمن زیتحوحم ذریتحج لحشاااد حاوااات،حو یحطبقح
دیدگر حدومحمن زیتحوحم ذریتحقربلحج لحنیسات،حبلکهحامرحعقلیحاوتحکهحبرحوص حیرح
عدمحوص حتکلیفحبهحواوطهحامرر حمترتبحمیش د.ح

00

انضامرمحچیزیحبهحچیزحدیگرحاوتح(راغبحاصفهرنی،ح:4142ح،)234حازحاینحرو،حم نریحاو ح
بهح حرظحجمعحافکرر،حوحم نریحدومحبهح حرظحجمعحق یحبهحق حدیگرحاوات.حدرحاصطالح،ح
اجمرعحبهحاتفرقحفقهریحمسالمرنحبرحجکمیحشرعی،حاتفرقحاهلحجلحوحعقدحازحمسلمرنرنحبرح
جکمیحشارعی،حوحاتفرقحامتحاواالمیحبرحجکمیحشرعیحت ریفحشد حاوتح(ر.ک:حعالمهح
جلی ،ح:4911ح24؛ حشاابر ،ح:4121ح453؛ حانصاارری ،ح ،4141ح:4ح 23حو ح53؛ حامرمحخمینی،ح
،4141ح:4ح219حوح.)211حجرمعحاینحت رریف،حعبررپحاوااتحاز:ح«اتفرقحجمرعتیحکهحاتفرقح
آنرنحدرحاثبرپحجک حشرعیحنقشحدارد»ح(مظفر،ح،4921ح:2ح.)432حح
اهلحتساننحاجمرعحراحد یلحشارعیحمستقل،حدرحقبر حکترب،حونتحوحعقلحمیدانند،ح
امرحامرمیهحاجمرعحراحازحاینحجهتحکهحکرشاافحازحق حم ص ا محاواات،حج تحمیدانند.حبرح
ت جهحبهحاینحمطلبحمیت انحنتی هحگرفت:ح
اوال:حاجمرعحدرحنزدحشاای ه،حداخلحدرحواانتحاواات،حنهحدرحعرآحآن.حپسحاجمرعحازح

اینحجهتحکهحکرشافحازحق حم صا محاوت،حج تحاوت.حدرحنتی هحج یتحاجمرعحبرایح
منکشفحاوتحنهحکرشفح(ر.ک:حعل حا هدی،ح:4141ح.)53ح
ثانیا:حهرحاتفرقیحکهحکرشاافحازحق حم ص ا محبرشااد،حبرایحامرمیهحج تحاوااتحوح ح

اینکهحازحاتفرقحدوحوحیرحواهحنفرحتشاکیلحشد حبرشد.حبهحهمینحجهتحبرخیحازحعلمرء،حاتفرقح
«محمدونحثالث»ح(کلینی،حابنحبرب یه،حشای حط وی)حراحج تحمیدانستند،حوحیرحازحاتفرقح
گرو حخرصاایحازحعلمر،حبهحجک حشاارعحقطعحپیداحمیکردندحوحاتفرقحآنحچندحنفرحراحج تح
میدانستندح(ر.ک:حویدحمرتضی،ح،4921ح:2ح411؛حجلی،ح،4132ح:4ح.)94ح
ثالثا :حوجه حاینکه حعر مرن حامرمیه حاجمرع حرا حبه حعن ان حیکی حاز حاد ه حچهررگرنه حاجکرمح
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شارعیحوحدرحعرآحکتربحوحوانتحوحعقلحمطرححکرد اند،حبرحاینکهحآنحراحداخلحدرحونتح
میدانند،حاینحب د حکهحنمی خ اوااتندحبرحعلمریحاهلحتسااننحدرحتکحتکحمساار ل حنزاعح
داشتهحبرشند؛حزیراحوقتیحدرحیکحمسر هحخر ،حمیگفتند:حد یلحمرحبرحاینحجک ،حق حامرمح
صااردقحاواات،حاهلحواانتحآنحراحقب حنمیکردند،حوح ذاحدرحبساایرریحم ارد،حازحق ح
م ص م،حبهحاجمرعحت بیرحکرد اندح(بروجردی،ح:4141ح.)123ح

 .3دیدگاهها در باره حجیت اجماع در مسائل اعتقادی
علمریحامرمیهحنساابتحبهحاینکهحآیرحاجمرعحدرحمساار لحاعتقردیحج تحاوااتحیرحنه،ح
اختالفحدارند.حعد ایحازحعلمریحش ای هحاجمرعحراحدرحمساار لحاعتقردیحج تحمیدانند.حازح

اینحگرو حمیت انحشای حمفیدح(:4149ح،)424حوایدحمرتضیح(،4131ح:4ح41؛ح،4921ح:2ح
،)412حشاای حط واای ح(:4131ح915؛حبیتر ،ح:1ح،)421حعالمهحجلی ح(،4121ح :9ح224حوح
،)222حطبروایح(،4139ح:2ح،)132حجمصایحرازیح(،4142ح:4ح،)951حم لسیح(،4139ح
:12ح،)252حویحدحم رهدح(:4231ح)11حوح(کلبروی،ح:4942ح)293حراحنرمحبرد.ح

درحاداماه،حاد هحم افقرنحوحمخر فرنحج یتحاجمرعحدرحمسااار لحاعتقردی،حم ردحنقدحوح
بررویحقرارحمیگیرد:ح

 .4ادله موافقان حجیت اجماع در مسائل اعتقادی

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
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دالیلحم افقرنحج یتحاجمرعحدرحمساار لحاعتقردی،حعمدترهحهمرنحدالیلیحاوااتحکهح
اصاا یرنحوحفقهرءحبرایحاثبرپحج یتحاجمرعحدرحمساار لحفقهیحذکرحکرد اند،حوحم تقدندح
اد هایحکهحبرایحج یتحاجمرعحدرحمسار لحفقهیحاقرمهحشاد ،حبهحمسر لحفقهیحاختصر ح
نداردحوحمساار لحاعتقردیحراحنیزحشاارملحمیش ا د.حعالمهحجلیحدرحبحثحضااربطیتحاجمرعح
میگ ید :ح«قدحثبتحأنحاإلجمرعحج ةحفیحاألجکرمحا شااارعیةحوحی زحأنحیک نحج ةحفیح
األجکرمحا قلیةح م محاألد ة»ح(عالمهحجلی،ح،4121ح:9ح224حوح222؛حنیزحر.ک:حکلبرواای،ح
:4942ح.)293ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

وحبرحهمینحمبنر،حگفتهحشااد حکهحالزمهحانحصااررحج یتحاجمرعحدرحمساار لحفقهی،ح
تب یضحدرحج یتحوحاعتبررحق حم ص ا محاوااتحکهحهیچحشاای هایحملتزمحبهحآنحنخ اهدح
ب د.حوااایدحعبدحا حساااینحالریحدرحتقریرحاینحمطلبحمیگ ید :ح«فمرجعحا تفکیکحبینح
ج حیةحاإلجمرعحفیحا مساار لحا شاارعیةحوحعدمحج حیتهحفیحا مساار لحا قلیةحإ یحا تفکیکح
برل-حفیحا قلیرپ،حمعح
بینحج حیةحق حا م ص ا محفیحا شاارعیرپ،حوحعدمحج حیته-حا یرذح ّ ح
أنهحواایحدحا قالءحوحأعقله ،حوحه حکمرحترى»ح(الری ،ح،4145ح:4ح.)11حاینحمطلبحازحبرخیح
عبرراپحویحدحم رهدحنیزحقربلحاوتظهررحاوتح(ویدحم رهد،ح:4231ح.)11ح
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حجیت
اعتقادی از
الهیاتدر
ارزیابی اجماع
یمعنی ب– ا عنی
ابنا-
دراندیشه عی
صفاتیحیی
قعسا ئحای
الهیگو ری بخ
یهودی– /ها
مسائل حوزه
میمون
سلبی در
شناسی
الرمیا–سه ریه
اسمعهی ی
دابری

گروهیحدیگرحازحعلمریحشااای هحامر،حج یتحاجمرعحراحمنحصااارحدرحمسااار لحفقهیح
میدانناد.حعالماهحطبرطبر ی ح(،4142ح:42ح444؛ح:4145ح،)214حآشاااتیرنی ح(،4123ح:4حح
،)14حیزدی ح(،4121ح:4ح،)53حجاار ریح(آخ ناادحخراوااارنی ،ح:4143حح،)421حبروجردیح
(:4141حح،)191حم وااا ی حتبریزی ح(:4913حح،)43حبروجردی ح(:4142ح،)222حمیالنیح
(،4931ح:2ح،)919حمنتظری ح(،4133ح:1ح294حوح،)292حامرمحخمینی ح(،4145ح:9ح)119ح
وحوبحرنیح(،4121ح:9ح)953حازحطرفدارانحاینحدیدگر حهستند.ح

01

برحاینحاوارس،حالزمحاواتحبهحدالیلیحکهحدرحآثررحفقهیحوحاص یحبرایحاثبرپحج یتح
اجمرعحاقرمهحشاد ،حمراج هحشا دحترحم ل محش دحکهحآیرحدالیلحمذک ر،حصالجیتحت می حوح
تساریحبهحمسار لحاعتقردیحراحدارند،حیرحاینکهحمفردحآنهرحاقتضاریحانحصررحدرحمسر لحفقهیح
راحدارد.ح
تفح حدرحکلمارپحفقهارءحوحاصااا یارن،حمرحراحبهحدالیلیحبرحج یتحاجمرعحرهنم نح
کرد حاوتحکهحدرحادامهحمیآید:ح
 .4-1دلیل مبتنی بر دخول معصوم در اجماعکنندگان

سعل بیله ب ن ا ،شمعرر صا

ب چ عردر
01

وایدحمرتضایحاجمرعحراحازحاینحجهتحج تحمیدانستحکهحمتضمنحدخ حم ص مح
درحمیرنحاهلحاجمرعحب د ،حوحمشااتملحبرحق حم صاا م حاواات،حاگرچه حمرحایشاارن حراح
بشخصه حنشنروی  .حشی حمفیدحدرحوجهحج یتحاجمرعحشی هح(مفید ،ح:4149ح،)424حشی ح
ط واایحدرحم ردحجک حبغرۀح(ط واای ،ح:4131ح)915حوحدرحبرر حاینکهحآزرحپدرحجضاارپح
ابراهی حنب د ،حبلکهحجدحمردریحیرحعم یحاوحب د حاواتح(ط وی،حبیتر،ح:1ح،)421حطبرویح
درحبرر حوج بحم رفتحامرمرنحاهلحبیتح(طبرواای ،ح،4139ح:2ح،)132حواادیدحا دینح
جمصایحدرحبرر حتشاخی حصدقحمدعیحنب پح(جمصیحرازی،ح،4142ح:4ح)951حوحعالمهح
م لساایحدرحاثبرپحافضاالیتحپیرمبرانحبرحمال کهح(م لساای ،ح،4139ح:12ح)252حبهحاینح
د یلحاوااتنردحکرد اند.حازحمترخران،حآقرحضاایرءحعراقیحاینحمساالکحراحدرحاجمرعرپحاواخرح
غیبتحکبریحوحاوا لحغیبتحصاغری،حامریحممکنحدانساتهحاوتح(عراقی،ح،4142ح:9ح.)32ح
اینحد یلحاگرحچهحبهح حرظحکبرویحتمرمحاواتحبهحاینحم نرحکهحدرحص رپحوج دحامرمحبینح
م م ین،حقط رحآنحاجمرعحج تحخ اهدحب د،حامرحچهررحاشااکر حصااغرویحبرحاینحق حواردح
شااد حاوااتح(ر.ک:حبروجردی،ح:4141ح193؛حنر ینی،ح،4921ح:9ح413؛حعراقی،ح،4142ح:9ح
32؛حامرمحخمینی،ح،4141ح:4ح211حوح.)...ح
 .4-2دلیل مبتنی بر قاعده لطف

شای حط وایحم تقدحاوااتحاگرحجمیعحفقهرء،حبرحجکمیحخالفحواقعحاجمرعحداشااتهح
برشاند،حبرایحجفظحمصالحتحواقع،حبرحخداوندحمت ر ح[یرحبرحامرم]حواجبحاوتحوح حدرح
ضاامنحب ضاایحازحاق ا ،حا قریحخالفحکند؛حزیراحاینحا قریحخالفحمصااداقح طفحاواات،حوح
طفحبرحخداوندحمت ر حواجبحاواتح(ر.ک:حصادر،ح،4142ح:1ح.)931حاشکرالپحمت ددی-ح
اع حازحاشاکر حصاغرویحوحکبروی-حبرحاینحق حواردحشد حاوتح(ر.ک:حبروجردی،ح:4141حح
199حوح191؛حخ ی،ح،4193ح:4ح414؛حامرمحخمینی،ح،4141ح:4ح212؛حصاادر،ح،4142ح:1ح

931حوح.)...ح
 .4-3دلیل مبتنی بر مالزمه اتفاقی

 .4-4دلیل مبتنی بر تراکم ظنون

وقتیحانسااارنحعل حبهحفت ایحیکحم تهدحپیداحمیکند،حبرحت جهحبهحعدا تحوحوثرقتحوح
ضاارببحب دنحم تهد،حظنحبهحدروااتحب دنحآنحجک حپیداحمیکند.حوقتیحفت ایحم تهدح
دومحبهحآنحضاامیمهحمیشا د،حظنحمذک رحتق یتحمیشا د،حوقتیحفت ایحم تهدحوا محوح
چهررمحوح...حضامیمهحش د،حق یترحمیش دحترحجر یحکهحاجتمر حخالفحبهحصفرحمیرودحوح
برایحانسااارنحعل حباهحوج دحمیآیاد.حطبقحاینحد یالحج یتحاجمرع،حنظیرحج یتحخبرح
مت اترحخ اهدحب دح(ر.ک:حصدر،ح،4142ح:1ح.)933ح

 .4-5دلیل مبتنی بر ارتکاز متشرعه

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
صعدقی --ئحم

ممکنحاواتحگفتهحشا د:حمقریسااهحاجمرعحفقهرءحبرحخبرحمت اترحصاحیتحنیساات؛حزیراح
خبرحمت اترحمرب طحبهحچیزیحاوااتحکهحانساارنحبرحجسحشاان ایی حیرحبینرییحخ دحادراکح
میکند،حوحعردترحمحر حاوااتحکهحاکثرحافرادحدرحدیدن حیرحشاانیدنحچیزیحخطرحکنند.حو یح
اجمرع،حمرب طحبهحچیزیحاواتحکهحازحطریقحتفکرحادراکحمیش د،حوحاجمرعحعر مرنحبسیرر،ح
بلکاهحعم محعار مارنحدرحخطریحفکریحوحاجتهردی،حعردترحمحر حنیسااات.حعالو حبرحاینکهح
چنینحاجمارعیحازحنظرحج یاتحثمر ایحنادارد؛حزیراحرأیحم تهادحبرایحخ دحوحمقلدانشح
ج تحاوت،حخ ا حدیگریحبرحاوحم افقحبرشدحیرحنبرشد.ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

ازحآن ارییحکاهحنظراپحعلمیحوحفتروایحفقهریحعرد حنمیت اندحبدونحمدرکحبرشاااد،ح
وقتیحدرحم ردحمساار ه¬ایحاجمرعحدارند،حدو حاجتمر حدر حفتروایحآنهر حوج د حدارد.حاجتمر ح
او حاینحاواتحکهحمدرکحفت ا،حروایتحبرشدحکهحدرحاینحص رپحبهحد یلحقبلیحبرحمیگردد.ح
اجتمر حدیگرحاینحاواتحکهحمدرکشرنحهمرنحارتکرزحمتشرعهحب د حاوتحکهحنسلحبهحنسلح
انتقر حپیداحکرد حاوات.حمنشأحاینحاتکرزحمتشرعه،حارتکرزحاصحربحا مهحاوتحکهحآنحراح

امامیه /
هستیدیدگاه
حجیت
اعتقادی از
الهیاتدر
ارزیابی اجماع
یمعنی ب– ا عنی
ابنا-
دراندیشه عی
صفاتیحیی
قعسا ئحای
الهیگو ری بخ
یهودی– /ها
مسائل حوزه
میمون
سلبی در
شناسی
الرمیا–سه ریه
اسمعهی ی
دابری

صاارجبرنحاینحد یل،حمیپذیرندحکهحمالزمهحعقلیحیر حعردیحبینحاجمرعحفقهرءحو حقطعح
بهحق حم صا محوج دحندارد،حامرحم تقدندحکهحامکرنحداردحانسرنحازحاجمرعحفقهرء،حقطعح
بهحجک حامرمحزمرنحپیداحکند؛حچنرنچهحگرهیحازحم م عحاخبرریحکهحمت اترحنیسااتند،ح
قطع حبه حصاادور حآن حجرصاالحمیشاا دح(خ ی ،ح 4142ح[ب] ،ح:4ح.)419حبرحاینحد یلحنیزح
اشکرالتیحواردحشد حاوتح(ر.ک:حنر ینی،ح،4921ح:4ح414؛حخ ی،ح4142ح[ب]،ح:4ح.)419ح

01

ازحم م عحواانتح–حف لحوحق حوحتقریرحم صاا م-ححاخذحکرد اندحوحبهحهمینحخرطرحدرح
اصاالحم ینیحنیزحنیرمد حاواات.حبرحت جهحبهحاینحمطلبحاجمرعحفقهرءحدرحجقحمرحنیزحج تح
خ اهدحب دح(صدر،ح،4142ح:1ح942حوح.)949ح
درستی این استدالل در گرو دو چیز است :یکی حصول یقین و اطمینان به اینکه آرای همه
مجتهدان متقدم در همه مسائل نقل شده است ،و احتمال عدم نقل رأی مجتهد در مسالهای،
منتفی باشد و دیگر ،منتفی بودن احتمال وجود روایتی در بین متقدمین که برای ما نقل نشده
است و همان روایت ،مدرک اجماع مزبور بوده است .روشن است که احراز این دو شرط از طرق
عادی ممکن نیست.
 .4-6دلیل مبتنی بر تشرّف به محضر معصوم

ب ضایحازحفقیهرنحشای هحبهحخدمتحامرمحزمرنحمیروایدندحوحرایحآنحجضرپحراح
درحمسار لحشارعیحمیپروایدند.ح کنحازحآن رحکهحنمیخ اوتندحاینحمطلبحبرایحدیگرانح
فرش حشاا د ،حبهحجری حاینکه حبگ یند حاین حرأی،حنظر حامرم حزمرن حاواات ،حآن حرا حدر حقر بح
اجمرعحنقلحمیکردند.حپسحاینحچنینحاجمرعیحج تحاوااتح(آخ ندحخراواارنی،ح:4133ح
255حوح.)253ح
ممکنحاوااتحگفتهحش ا د:حبرحفرآحاینکهحچنینحتشاارفیحواقعحش ا د،حاوالحداخلحدرح
اجمرعحمصااطلتحنیسااتحوحثرنیرحنساابتحبهحدیگران،حداخلحدرحاجمرعحمنق حمیش ا دحنهح
اجمرعحمحصل.ح
 .4-7دلیل مبتنی بر کاشفیت اجماع از دلیل معتبر

سعل بیله ب ن ا ،شمعرر صا

ب چ عردر
01

مدرکحاجمرعحیرحبریدحکتربحبرشادحیرحعقلحوحیرحونت.حاو یحوحدومیحمنتفیحاوت؛حزیراح
اگر حمدرک ،حکترب حیر حعقل حبرشااد ،حاین حمطلب حبر حدیگران حنیز حمخفیحنمی مرند،حعالو حبرح
اینکهحدرحاینحدوحفرآ،حاوااتدال حآنهرحبرحدیگرانحج تحنخ اهدحب د.حواانتحنیزحمنحصارح
درحیکیحازحاینحچهررحم ردحاواات:حواامرعحازحم ص ا م،حرویتحم ص ا م،حتقریرحم ص ا م،حوح
خبریحکهحجرکیحازحف لحیرحق حیرحتقریرحم صا محبرشاد.حوهحقس حاو حمنتفیحاوت؛حزیراح
منحصارحبهحزمرن حجضا رحاوت.حپسحمت ینحدرحقس حآخرحمیش د،حبهحاینحم نرحکهحچ نح
اجمرعحکشاافحازحد یلحم تبرحمیکند،حج تحاوااتح(اصاافهرنی،ح،4921ح :2ح422؛حامرمح
خمینی،ح،4141ح:4ح.)215حبرحاینحق حنیزحاشااکرالتیحواردحشااد حاوااتح(ر.ک:حاصاافهرنی،ح
،4921ح:2ح425؛حخ ی،ح4142ح[ب]،ح:4ح419؛حصدر،ح،4142ح:1ح942حوح.)...حح

 .4-8دلیل مبتنی بر حدس

 .4-9دلیل مبتنی بر اتفاق اهل خبره

 .5بررسی شمول ادله حجیت اجماع نسبت به مسائل اعتقادی

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
صعدقی --ئحم

درحهرحعل حیاارحفنیحباهحق حخبرگاارنحهماارنحعل حوحفنحعماالحمیشااا د؛حمثالحاگرح
نح ی ن،حاجمرعحبهح«کلحفرعلحمرف ع»حداشااتهحبرشااند،حدیگرانحکالمحآنهرحراحدرحاینحم ردح
ج تحمیدانند ،حیرحاگرحپزشاکرنحدرحم ردحمضراپحپرخ ریحاجمرعحدارند،حعقالحجرفحآنرنح
راحج تحمیشاامررند.حوحازحطرفیحدیگرحاینحو ایر حبرحاینکهحمتصاالحبهحزمرنحم ص ا مح
اوات،حدرحم ردحآنحردعیحواردحنشد حاوتح(جسینیحشیرازی ،ح،4122ح:4ح .)913حبرحت جهح
بهحاینحمطلبحمیت انحگفتحاگرچهحدرحج یتحق حاهلحخبر ،حاجمرعحشااارطحنیسااات،ح
و یحازحآن رحکهحاجمرعحمفیدحاطمینرنحبیشاترحاوات،حدرحمسر لحاعتقردیحنیزحاگرحخبرگرنح
اینحعل حبرحمطلبیحاجمرعحداشتهحبرشند،حبرحدیگرانحج تحاوتحوحبریدحبهحآنحعملحکنند.ح
مثالحاگرحمتخصاصاینحعل حکالمحاتفرقحداشتهحبرشندحبرحاینکهحروزحغدیر،حجضرپحعلیح
امیرحتمرمحم منرنحشد،حاینحاجمرعحبرحدیگرانحج تحاوت.ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

برحتأملحدرحمفردحپنجحد یلحاو ،حمیت انحادعرحکردحکهحصاارفنظرحازحاشااکرالتیحکهحبرح
اینحدالیلحواردحشااد حاواات،حوحبرحفرآحتمرمیت،حقربلیتحت می حوحتسااریحبهحمساار لح
اعتقردیحراحدارندحوحوجهیحبرایحتخصاای حآنهرحبهحمساار لحفقهیحوج دحندارد.حتفصاایلح
مطلبحچنینحاوت:ح
د یلحاو :حاگرحاجمرع،حکرشاافحازحجض ا رحم ص ا محدرحمیرنحاجمرعحکنندگرنحبرشااد،ح
نساابتحبهحمت لقحاجمرع،حتفروتیحبینحمسااأ هحفقهیحوحاعتقردیحوج دحندارد؛حچراحکهحق ح

امامیه /
هستیدیدگاه
حجیت
اعتقادی از
الهیاتدر
ارزیابی اجماع
یمعنی ب– ا عنی
ابنا-
دراندیشه عی
صفاتیحیی
قعسا ئحای
الهیگو ری بخ
یهودی– /ها
مسائل حوزه
میمون
سلبی در
شناسی
الرمیا–سه ریه
اسمعهی ی
دابری

اگر حطرفداران حو حاطرافیرن حیک حر یس حهمگی حدر حیک حمساار ه ،حاجمرع حنظر حداشااتهح
برشااند،حانساارنحعردتحرهحقطعحپیداحمیکندحکهحاینحنظرحراحازحر یسحخ دحگرفتهاندحوحیرحاینکهح
ر یسااشاارنحبهحاینحامرحرضااریتحدارد،حوحاالحجداقلحدرحبینحآنهرحاختالفحبهحوج دحمیآمدح
(نر ینی ،ح ،4921ح:9ح.)413حبنربراین،حاتفرقحنظر حعلمر حبرحجکمیحازحاجکرم،حبر حتمرم حاختالفح
وااالیق حو حمبرنی ،حم جب حجدس حقط ی حیر حاطمینرنی حاواات حکهحاینحنظر حرا حاز حکساایح
گرفته اند حکه حاو حرا حج تحمی دانندح(بروجردی ،ح:4141حح.)199حبرحاینحد یل،حاشااکرالپح
مت ددیحواردحشااد ح(ر.ک:حنر ینی،ح،4921ح:9ح414؛حخ ی،ح،4193ح:4ح419؛حبروجردی،ح
:4141ح191؛حعراقی،ح،4142ح:9ح.)32ح

01

م صا م،حه حدرحاجکرمحعملیحم تبرحاوااتحوحه حدرحمسار لحاعتقردی،حبیرنحکنند حجقحوح
واق یتحاوت.ح
د یلحدوم:حوج بحا قریحخالفحبرحخداوندحدرحصا رپحاشتبر حاهلحاجمرعحمنحصر حبهح
اجکرمحفقهیحنیسات،حبلکهحدرحتمرمحام ریحکهحمرب طحبهحشررعحمقدسحاوت،حجریرنحداردح
وحچهحبسارحمیت انحگفتحوج بحا قریحخالفحدرحمسار لحاعتقردی،حاه حوحآکدحاوت؛حزیراح
مفسد حاشتبر حدرحعقید حبیشترحازحمفسد حاشتبر حدرحعملحج ارجیحاوت.ح
د یلحوا م:حبنربرحجصا حمالزمهحاتفرقیحبینحجص حاجمرعحوحقطعحبهحق حم ص مح
نیزحفرقی حبین حمساار ل حفقهی حو حاعتقردی حوج د حندارد ،حمگر حاینکه حگفته حشاا د حجصاا ح
اطمینرنحوحیقینحدرحمسار لحفقهیحبیشاترحازحمسر لحاعتقردیحاوت،حکهحبرحفرآحدروتیح
آن،حمرب طحبهحتفروپحکمیحاوت،حنهحاصلحاعتبررحوحج یتحاجمرع.ح
د یالحچهاررمحوحپن :حمفاردحد یلحمبتنیحبرحتراک حظن نحنیز ،حقربلیت حتساااری حبهح
مسار لحاعتقردیحرا حدارد؛حهمچنرنحکهحارتکرزحمتشرعهحنیزحدرحمسر لحفقهیحوحاعتقردیحهرح
دو،حجرریحاواات؛حچراحکهحاجمرعحهمرنط رحکهحمیت اندحکرشاافحازحارتکرزحجک حفقهیحنزدح
اصحربحا مهحبرشد،حمیت اندحکرشفحازحارتکرزحمسر هحاعتقردیحنیزحبرشد.ح

سعل بیله ب ن ا ،شمعرر صا

برحهمرنحت ضایت،حکرشافیتحاجمرعحازحد یلحم تبرح(مفردحد یلحهفت )حنیزحاختصار ح
بهحمسار لحفقهیحندارد؛حزیراحاگرحاجمرعحدرحاجکرمحشارعیحمیت اندحکرشفحازحد یلحم تبرح
برشاد،حدرحمسار لحاعتقردیحنیزحمیت اندحکرشافحبرشد،حمگرحآنکهحخبرحواجدحراحدرحمسر لح
اعتقردیحج تحندانی ،حکهحدرحآنحص ا رپحمیت انحدرحج یتحاجمرعحمیرنحاجکرمحفقهیح
وحمسر لحاعتقردیحفرقحگذاشت.ح

ب چ عردر

و اما شمول دلیل ششم و هفتم نسبت به مسائل اعتقادی ،مبنایی است .توضیح اینکه:
برگشا ِ
اتحاجمرعحتشاارفیحدرحجقیقتحبهحخبرحواجدحثقهحاواات،حوحبنربرحنظرحمشااه ر،ح
ج یتحخبرحواجدحثقهحمنحصارحدرحاجکرمحشرعیحفقهیحاوت،حامرحبنربرحنظریهایحکهحخبرح
واجادحثقهحراحمطلقرحج تحمیداندح(درحاینحبرر حر.ک:حگ هریحبخشاااریش ،ح:4932ح-13ح
23؛حربرنیحگلپریگرنی،ح:4932ح-3ح،)93حد یلحشاشا حدرحمسر لحاعتقردیحه حجرریحشد ح
وحفرقیحبینحاجمرعحدرحمسر لحفقهیحوحاعتقردیحوج دحنخ اهدحداشت.ح

نسابتحبهحد یلحهشات ،حاگرحاجمرع،حم جبحجدسحیقینیحنسابتحبهحرضریتحشررعح
برشاد،حمسار لحفقهیحخص صیتیحنداردحترحرضریتحشررعحمنحصرحدرحآنحبرشد.حامرحدوحنکتهح
راحباریادحدرحنظرحداشااات:ح.4حاگرچاهحدرحبرخیحم ارد،حاجمرعحمیت اندحمفیدحعل حوحیقینح
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وحامارحد یلحنه ح(د یلحمبتنیحبرحاتفرقحاهلحخبر )حبرحاینحمبنرحاوااات ارحاواااتحکهح
اجمارعحراحازحباربحبناریحعقالحج اتحمیداناد،حدرحجار یحکهحاکثرحقریبحبهحاتفرقحعلمرء،ح
اجمرعحراحازحبربحکرشاافیتحازحق حم صاا محج تحمیدانند.حپسحنمیشاا دحبهحصاا رپح
مطلقحاینحجرفحراحپذیرفتح(همرن:ح.)914ح

 .6ادله منکران حجیت اجماع در مسائل اعتقادی

عد ایحازحعر مرنحامرمیهحج یتحاجمرعحدرحمسااار لحاعتقردیحراحمطلقرحانکررحکرد اند.ح
عالمهحطبرطبر یح( ،4142ح:42ح444؛ ح:4145ح،)214حآشااتیرنیح( ،4123ح:4حح،)14حیزدیح
(،4121ح:4ح،)53حجر ریح(آخ ندحخراواارنی،ح:4143حح)421ح،حبروجردیح(:4141حح،)191ح
م وااا یحتبریزیح(:4913حح،)43حبروجردیح(:4142ح،)222حمیالنیح( ،4931ح:2ح،)919ح
منتظریح(،4133ح:1ح294حوح،)292حامرمحخمینیح(،4145ح:9ح)119حوحواابحرنیح(،4121ح
:9ح)953حازحطرفدارانحاینحدیدگر حهستند.ح
منکرانحج یاتحاجمارعحدرحمسااار الحاعتقاردی،حبرایحاثبارپحاینحمطلبحبهحاد هایح
تمسکحکرد اند:ح
 .6-1عدم یقینآوری اجماع

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
صعدقی --ئحم

مه ترینحد یلحمنکرانحج یتحاجمرعحدرحمسااار لحاعتقردیحاینحاواااتحکهحنهریتح
چیزیحکهحازحاجمرعحبهحدواااتحمیآید،حظنحن عیحاوااات،حوحدرحمسااار لحاعتقردی،حظنح
ج یتحندارد.حاجمرعحدرحصا رتیحمیت اندحم ردحاوتنردحقرارحگیردحکهحمحف فحبهحقرا نحیرح
قرینهحقط یهحبرشاد؛حزیراحعالو حبرحنهیحخداوندحمت ر حازحتب یتحظنح(ی نس :ح،)91حصریتح
وجادانحنیزحجک حمیکنادحازحغیرحعل حنبریدحتب یتحکردح(طبرطبریی ،ح ،4142ح:42ح444؛ح
طبرطبریی،ح:4145ح.)214ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

ارزیابی

مقادمهحاو حاینحد یلحاوااات ارحاوااات؛حزیراحهمرنط رحکهحدرحبرروااایحاد هحم افقرنح

امامیه /
هستیدیدگاه
حجیت
اعتقادی از
الهیاتدر
ارزیابی اجماع
یمعنی ب– ا عنی
ابنا-
دراندیشه عی
صفاتیحیی
قعسا ئحای
الهیگو ری بخ
یهودی– /ها
مسائل حوزه
میمون
سلبی در
شناسی
الرمیا–سه ریه
اسمعهی ی
دابری

عرفیحبرشاااد،حو یحاینحمطلبحعم میتحندارد؛حزیراحاجرایحجساااربحاجتمرالپحدرحاجمرعح
نمیحت اندحمفیدحیقینحبرشاد،حوحمقریسهحآنحبرحخبرحمت اترحازحجهرپحمختلفحدروتحنیستح
(صاادر،ح،4142ح:1ح)933؛ح.2حازحآنحجهتحکهحبخشحمهمیحازحمساار لحاعتقردی،حاجتهردیح
وحنظریحهساتند،حشاریدحبت انحبینحمسار لحفقهیحوحاعتقردیحفرقحگذاشت؛حزیراحاجتمر ح
مدرکیحب دنِححاجمرعرپحدرحمسر لحاعتقردی،حزیردحاوت.ح
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گذشاات،حاجمرعح طفیحوحتشاارفیحوحدخ یحعالو حبرحاشااکرالتیحکهحدارد،حقر لیحدرحمیرنح
متاأخرانحندارد.حوحاجمرعحجدوااایحکهحمتأخرینحآنحراحج تحمیدانند،حبه حخ دی حخ دح
مفیدحعل حوحیقینحنیست.
امرحمقدمهحدومحاینحد یل،حقربلحمنرقشااهحاواات؛حزیراحدرحص ا رپحصااحتحآن،حظ اهرح
کتاربحوحوااانتحنیزحنبریدحدرحمسااار لحاعتقردی،حم ردحاواااتنردحقرارحگیرد،حدرحجر یحکهح
مستد حاینحالزمهحراحقب حندارد.حا بتهحمیت انحگفتحاعتبررحوحج یتحظ اهرحبدانحجهتح
اوااتحکهحواایر حعقالءحبرحآنحاوااتقرارحیرفتهحوحشااررعحنیزحآنحراحردحنکرد حاواات،حوحبدینح
جهتحازحذیلحعملحبهحغیرحعل ،حخررجحشاااد حاواااتح(طبرطبریی ،ح ،4142ح:49ح ،)31حدرح
جر ی حکه حچنین حواایر ای حدر حم رد حاجمرع حوج د حندارد.حمگر حآنکه حاجمرع حعم م حعقالیح
بشاارحبرشاادحکهحبهحمسااتقالپحعقلیهحبرزحمیگردد،حوحیرحاجمرعحخبرگرنحدرحیکحعل حوحفنح
برشاادحکهحاگرچهحمفیدحیقینحمنطقیحنیساات،حو یحمفیدحعل حعرفیح(اطمینرنحعقال ی)ح
میبرشد.حدرحنتی هحازحم ض عحظنحوحاد هحعدمحج یتحظنحخررجحخ اهدحشد.ح
ازحواا یحدیگرحد یلیحبرحاینکهحدرحاعتقرداپحیقینحبر م نیحاالخ حالزمحبرشااد،حدرح
دواتحنیسات.حآنچهحالزمحاواات،حیقینحعرفیحوحعقال یحاواتحکهحدرحت انحعم محمکلفرنح
اواتحنهحیقینحبر م نیحاالخ حکهحبهحخ ا حاختصار حدارد،حوحاالحتر یحفرودیحخ اهدح
داشاتحکهحکسایحبهحآنحملتزمحنخ اهدحب د،حوحآنحعبررپحاواتحازحعدمحاوالمحاکثرحقریبح
باهحاتفارقحامتحاواااالم؛حچراحکهحاکثرحمردمحیقینحبر م نیحاالخ حندارندح(ر.ک:حکلینی،ح
،4132حح:2ح،14ححح2حوح1؛حعراقی،ح،4142ح:9ح.)431ح
 .6-2اثر شرعی نداشتن اجماع در مسائل اعتقادی

سعل بیله ب ن ا ،شمعرر صا

ب چ عردر
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یکیحازحشاروطحج لحج یتحازحطرفحشاررع،حاثرحشارعیحداشتنحاوت؛حبهحاینحم نرح
کهحاگرحچیزیحاثرحشارعیحداشاتهحبرشاد،حشاررعحمقدسحبهحاعتبررحآنحاثرحشرعی،حمیت اندح
آنحراحج تحقرارحدهدحوحاالحج لحج یتحآنحازحطرفحشاررعح غ حخ اهدحب د.حوحدرحمسر لح
اعتقردی-حبهحخالفحمساار لحفقهی-حچنینحاثرحشاارعیحم ج دحنیساات.حمثالحاگرحاجمرعیح
قر حشا دحبرحوج بحنمرزحجم هحدرحعصرحغیبت،حاگرحشخ حبهحآنحعملحکند،حدرحص رپح
اصاربت،حبهحواجبحعملحکرد حو یحاگرحدرحواقعحنمرزحظهرحواجبحبرشاد،حآنحشخ حم ذورح
اوات.حو یحاگرحاجمرعیحقر حشدحبرحاینکهحمال کههرحم ص محهستندحوحیرحاینکهحجنهرحنیزح
مثلحانساارنحمکلفاند،حمثربحب دنحیرحم ذورحب دنحشااخ حنساابتحبهحآنحم نرحنداردحوح
نمی ت ان حگفت حمکلف حبرید حبه حآن ،حترتیب حاثر حدهدح(آشاااتیرنی ،ح ،4123ح:4ح14؛ حیزدی،ح

،4121ح:4ح.)53ح
ارزیابی

برحاینحپرو ا حاشااکر حشااد حاوااتحکهحبنرحبرحنظریهحتمی حج ل،حبرزحاثرحشاارعیحنیرزح
اواات؛حزیراحشااررعحازحآنحجهتحکهحشااررعحاوااتحهرحگر حچیزیحراحم تبرحبداند،حبریدحاثرح
شرعیحداشتهحبرشدح(ر.ک:حامرمحخمینی،ح،4141ح:4حح.)934ح
و یحاشاکر حمزب رحواردحنیسات؛حزیراحایمرنحقلبی،حاثرحشرعیحج لحج یتحبهحم نریح
مزب رحمیبرشااد،حمضاارفرحبرحاینکهحاوااتنردحمت لقحاجمرعحبهحم ص ا محنیزحخ دحمیت اندحاثرح
شارعیحبرشاد؛حزیراحچهحاثرحشارعیحبزرگترحازحاینکهحکالمیحبهحشاررعحمقدسحنسبتحداد ح
میشا د.حامرحوخنحبرخی،حمبنیحبرحاینکهحاثرحشرعیحجتمرحبریدحقبلحازحج لحبرشد،حنرتمرمح
اوتح(خ ی،ح،4193ح:2ح.)452حح
 .6-3عدم کاشفیت اجماع در مسائل عقلی از قول معصوم

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
صعدقی --ئحم

اجمرعحعلمرحدرحمسار لیحمیت اندحکرشافحازحق حم صا محبرشدحکهحقربلحدرکحعقلیح
نبرشااد؛حزیراحدرحاینحگ نهحمساار لحممکنحاوااتحاتفرقحعلمرحبهحد یلحاتفرقحآنرنحدرحادراکح
عقلیحبرشاد.حازحو یحدیگرحمسر لحاعتقردیحجنبهحعقلیحوحفکریحدارند،ح ذاحاجمرعحدرحآنهرح
نمیت اندحکرشاافحازحق حم ص ا محبرشااد؛حچراحکهحاجمرعحدرحص ا رپحجص ا ،حهمیشااهح
مدرکیحخ اهدحب دح(آخ ندحخراوارنی،ح:4143حح421؛حبروجردی،ح:4141حح191؛حم وا یح
تبریزی،ح:4913ح43؛حمنتظریحن فحآبردی،ح،4133ح:1ح294حوح292حوح.)...ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

ارزیابی

اینحد یلحدرحم ردحآنحدوااتهحازحمساار لحاعتقردیحکهحعقلحمیت اندحمسااتقالحآنهرحراح

امامیه /
هستیدیدگاه
حجیت
اعتقادی از
الهیاتدر
ارزیابی اجماع
یمعنی ب– ا عنی
ابنا-
دراندیشه عی
صفاتیحیی
قعسا ئحای
الهیگو ری بخ
یهودی– /ها
مسائل حوزه
میمون
سلبی در
شناسی
الرمیا–سه ریه
اسمعهی ی
دابری

اینحاشاکر حمبتنیحبرحمبنریح«من زیتحوحم ذریت»حدرحتفسایرحج یتحاوت،حو یح
برحمبنریحکرشاافیتحوحطریقیتح-حی نیحاینکهحشااررعحمقدسحکرشاافحنرق حراحبهحعن انح
کرشافحترمحم تبرحدانساتهحاوات–حواردحنیست؛حزیراحوقتیحشررعحمیفرمریدحچیزیحراحکهح
عل حنیسااات حبه حمنز ه حعل حقرار حبد  ،حی نیحبهحهمرنحنح حبرحآنحبرخ ردحکنحکهحاگرحعل ح
داشااتی،حبرخ ردحمیکردی.حپسحهمرنگ نهحکهحوقتیحبهحچیزیحعل حداری،حالزمحنیسااتح
اثرحشارعیحداشاتهحبرشاد،حدرحامرراپحنیزح-کهحاجمرعحیکیحازحآنهروات-حنیرزحبهحاثرحشرعیح
وج دحنداردح(خ ی،ح،4193ح:2ح454حوح.)293ح
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درکحکند،حاوت ارحاوت،حو یحبسیرریحازحمسر لحاعتقردیحاینگ نهحنیستند.ح
 .4-6کثرت خطا در عقلیات

مسار لحفقهحبهحنح یحهساتندحکهحدرحصا رپحجصا حاتفرقحدرحفت ی،حبرایحانسرنح
اطمینرنحجرصالحمیشا دحکهحمنشاأحاینحجک ،حیرحشارعحمقدسحاواالمحاوتحوحیرحاینکهح
جداقلحشاررعحمقدسحبهحاینحجک حرضریتحدارد،حو یحمسر لحاعتقردیحچنینحنیست؛حزیراح
اکثرحمسار لحآنحبهحن عیحغیرحنقلیحاوت،حوحکثرپحخطرحدرحمسر لحعقلیحنیزحآنچنرنحزیردح
اواتحکهحجتیحبرحفرآحجصا حاتفرق،حهیچحوقتحبرایحانسرن،حاطمینرنحبهحصحتحجک ح
بهحوج دحنمیآید؛حچنرنچه حعلمریحن محقدی حبرحنظریهحفلکیحخر ،حاتفرقحنظرحداشاااتندح
وحبرحاینحاوااارسحپیشبینیهرییحان رمحمیدانندحکهحامروز حبسااایرریحازحآنهرحم ردحتردیدح
اوتح(بروجردی،ح:4142ح.)222ح
ارزیابی

اوالحقیرسحمساار لحعقلیحاعتقردیحبهحمساار لحعقلیحت ربی،حمعحا فررقحاواات؛حزیراح
زمینهحخطرحدرحمسر لحت ربیحبسیررحاوتحوحثرنیرحبسیرریحازحمسر لحاعتقردی،حنقلیحاوت.ح
نتیجه

سعل بیله ب ن ا ،شمعرر صا

ب چ عردر
11

تحلیلحوحبررویحدالیلحم افقرنحوحمخر فرنحج یتحاجمرعحدرحمسر لحاعتقردیحنشرنح
میدهدحکهحاکثرحاد هحطرفینحیرحمبتالحبهحاشاکر حصغرویحیرحکبرویحوحیرحهرحدوحهستند،حوح
باهحهمینحجهاتحنمیت انحازحطریقحآنهرحبهحنتی هایحقرطعحرواااید.حامرحبرحبرروااایحاد هح
ج یتحاجمرعحدرحمساار لحفقهیحروشاانحشااد،حتقریبرحتمرمحاد هحمذک ر،حدرحص ا رپحتمرمح
ب دن،حنسااابتحبهحمسااار لحاعتقردیحنیزحعم میتحدارندحوح ذاحوجهیحبرایحتفصااایلحبینح
مسر لحفقهیحوحاعتقردیحوج دحندارد.ح

فهرست منابع
-2حآخ ندحخراورنی،حمحمدحکرظ حبنحجسین،حدرر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد،حتهرانح
م وسهحا طبعحوحا نشرحا ترب هح زارةحا ثقرفةحوحاالرشردحاالوالمی.ح(ور ح؟؟)ح
-3ح،---------ح9041ق ،کفایة األصول،حق ،حمؤوسهحآ حا بیت.ح
 -0حابن حاثیر حجزری ،حمباررک حبن حمحمد ،ح9376ش ،النهایة فی غریب الحدیث و األثر،ح
تحقیق:حمحم دحمحمدحطنرجی،حق ،حم وسهحمطب عرتیحاومرعیلیرن.ح

-5حابنحمنظ رحمحمدحبنحمکرم،ح9090ق ،لسان العرب،حتحقیق:حاجمدحفررسحصرجبحا

ا ب،ح

بیروپ،حدارحا فکر.ح

-7حاصفهرنی،حمحمدحجسین،ح9360ق ،نهایة الدرایة فی شرح الکفایة،حق ،حویدحا شهداء.ح

-6حانصررى،حمرتضیحبنحمحمدحامین،ح9097ق ،فرائد االُصول،حق ،حجرم هحمدروین.حح

 -8حآشااتیرنی ،حمحمد حجساان حبن حج فر ،ح9021ق ،بحر الفوائد فی شرررح الفرائد،حبیروپ.ح
(نرشر؟)ح

-1حبروجردى،حجسین،ح9096ق ،تقریرات فی اصول الفقه،حق ،حم وسهحا نشرحاالوالمی.حح
-94ح ،-------------ح9095ق ،نهایة األصول،حتهران،حنشرحتفکر.ح

-99حجر رىحشی حعبدحا کری ،حبیتر،حدرر الفوائد،حق ،حچرپخرنهحمهر.ح(نرمحانتشرراپ؟حچرپخرنه؟ح
-92حجسینیحشیرازى،حصردق،ح9026ق ،بیان األصول،حق ،حدارحاالنصرر.حح
-93حجلی،حج فرحبنحجسن،ح9023ق ،معارج األصول،ح ندن،حم وسهحامرمحعلی.حح
-90حجلی،حن

حا دینحمحقق،ح9046ق ،المعتبر فی شرررح المختصررر،حمحقق:حمحمدحعلیح

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
صعدقی --ئحم

جیدریحوحدیگران،حق ،حم وسهحویدحا شهداء.ح

-95حجمصیحرازی،حودیدحا دین،ح9092ق ،المنقذ من التقلید،حق ،حم وسهحا نشرحاالوالمی.ح
-97حامرمحخمینی،حواایدحروحح ّال،ح9095ق ،أنوار الهدایة فی التعلیقۀ علی الکفایۀ،حتهران،ح
مؤوسهحتنظی حوحنشرحآثررحامرمحخمینی.حح

خمینی.ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

 -96ح ،----------ح9098ق،حتنقیح األصررول ،حتهران،حم وااسااه حتنظی حو حنشاار حآثرر حامرمح
-98حخ ی،حویدحاب حا قرو حم و ی،ح9034ق ،البیان فی تفسیر القرآن،حق ،حم وسةحاجیرءح
آثررحاالمرمحا خ ی.ح

-91ح ،-----------------ح9096قح[ا ف]،حمصباح األصول،حق ،حکتربفروشیحداورى.ح

امامیه /
هستیدیدگاه
حجیت
اعتقادی از
الهیاتدر
ارزیابی اجماع
یمعنی ب– ا عنی
ابنا-
دراندیشه عی
صفاتیحیی
قعسا ئحای
الهیگو ری بخ
یهودی– /ها
مسائل حوزه
میمون
سلبی در
شناسی
الرمیا–سه ریه
اسمعهی ی
دابری

 -1قرآن کریم.
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-24ح ،-----------------ح9096قح[ب]،حمصباح الفقاهۀ،حق ،حکتربفروشیحداورى.ح
-29حراغبحاصاافهرنی،حجسااینحبنحمحمد،ح9092ق ،مفردات ألفاظ القرآن،حتحقیق:حصااف انح
عدنرنحداودی،حبیروپ،حدمشق،حدارحا قل ،حا دارحا شرمیة.ح

-22حربارنیحگلپاریگارنی،حعلی،حپارییزح،9316حجرایاا عل عرفی در اعتقادات دینی،حق ،ح
فصلنرمهحعلمیحپژوهشیحکالمحاوالمی،حشمرر ح،946ح ح-1ح.34ح

-23حواابحرنی،حج فر،ح9020ق ،ارشرراد العقول الی مباحث األصررول،حق ،حم وااسااهحامرمح
صردق.حح

-20ح،--------حپر یزح،9314حمقر ه «حجت»،حق ،حم لهحتخصصیحکالمحاوالمی،حشمرر ح.،61ح
ّ
عبدال،ححق الیقین فی معرفة أصول الدین،حان ارحا هدی،حق ،ح9020حق.ح
-25حشبر،حویدح

-27حصادر،حمحمدحبرقر،ح9096ق ،بحوث فی عل األصرول،حق ،حم واسهحدا ر حا م ررفحفقهح
اوالمیحبرحمذهبحاهلحبیت.

-26حطبرطبرییحوایدحمحمدحجساین،ح9096ق ،المیزان فی تفسریر القرآن،حق ،حانتشرراپح
جرم هحمدروین.ح

-28ح،-----------ح9098ق ،الشریعة نص الحوار مع المستشرق کوربان،حبیجر،حمؤوسةح
أمحا قرى.ح

 -21حطبرواای ،حاجمد حبن حعلی ،ح9043ق ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،حتحقیق :حمحمد حبرقرح
خرورن،حمشهد،حنشرحمرتضی.حح

-34حطریحی،حفخرحا دینحبنحمحمد،ح9365ش،حمجمع البحرین،حتحقیق:حویدحاجمدحجسینیح
اشک رى،حتهران،حنشرحمرتض ى.ح

-39حط واای ،حمحمدحبن حا حساان ،ح9047ق،حاالقتصرراد فیما یتعلق باالعتقاد ،حبیروپ،حدارح
االض اء.ح

سعل بیله ب ن ا ،شمعرر صا

ب چ عردر
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-32ح،---------حبیتر،حالتبیان فی تفسیر القرآن،حتحقیق:حاجمدحقصایرحعرملی،حبیروپ،حدارح
اجیرءحا تراثحا ربی.ح

-33حعراقی،حضیرءحا دین،ح9096ق،حنهایة األفکار،حق ،حانتشرراپحجرم هحمدروین.ح

-30ح،---------ح9364ق،حبدائع االفکار فی األصول،حن فحاشرف،حا مطب ۀحا لمیۀ.ح
-35حعالمهحجلی،حجسانحبنحی وف،ح9025ق،حنهایة الوصول الی عل األصول،حق ،حم وسهح
االمرمحا صردق.ح

-37ح----------------حوحدیگران،ح9375ش،حالباب الحادی عشر مع شرحیه النافع یوم
الحشر و مفتاح الباب،حتهران،حم وسهحمطر رپحاوالمی.ح

-36حوایدحمرتضای،حعلیحبنحا حساین،ح9095ق،حاالنتصرار فی انفرادات االمامیۀ،حمصحت:ح
گرو حپژوهشحدفترحانتشرراپحاوالمی،حق ،حدفترحانتشرراپحاوالمی.ح

-38ح،----------ح9367ش،حالذریعة إلی أصول الشریعة،حتهران،حدانشگر حتهران.حح
-31ح،----------ح9045ق،حرسائل الشریف المرتضی،حق ،حدارحا قرآنحا کری .ح
-04حفراهیدى،حخلیلحبنحأجمد،ح،9041حکتاب العین،حق ،حنشرحه رپ.ح

-09حفی می،حأجمدحبنحمحمد،ح9090ق،حالمصررباح المنیر فی غریب الشرررح الکبیر،حق ،ح
-02حکلبروی،حمحمدحبنحمحمدحابراهی ،ح9396ق،حرسالة فی حجیة الظن،حبیحجر،ح(نرشر؟.حح
-03حکلینی،حمحمدحبنحی ق بحبنحاوحرق،ح،9046حالکافی،حتهران،حدارحا کتبحاإلوالمیة.ح
-00حگلپریگرنی،حویدحمحمدحرضر،ح9094ق،حافاضۀ العوائد،حق ،حدارحا قرآنحا کری .ح

-05حگ هریحبخشااریش،حیحیی،حمقر ه،حبهررح ،9312ح«اعتبار سررنجی ربر واحد در عقاید
دینی»،حق ،حفصلنرمهحکالمحاوالمی،حشمرر ح،85ح ح-51ح.61

-07حالرى،حعبدا حسین،ح9098ق،حالتعلیقة علی فرائد األصول،حق ،حا ل نةحا لمیةح لم تمر.حح
-06حویدحم رهد،حمحمد،ح9217ق،حمفاتیح األصول،حق ،حمؤوسهحآ حا بیت.ح
-08حم لسی،حمحمدحبرقر،ح9043ق،حبحار األنوار،حبیروپ،حنشرحدارحإجیرءحا تراثحا ربی.ح
-01حمظفرحمحمدحرضر،ح9020ق،حاصول الفقه،حق ،حانتشرراپحاومرعیلیرن.ح
-54ح،--------ح9020ق،حالمنطق،حق ،حم وسهحا نشرحاالوالمی.ح

 -59حمفیاد ،حمحماد حبن حمحماد حبن حا ن مارن ،ح9093ق،حاوائرل المقاالت فی المذاهب و
المختارات،حق ،حا م تمرحا ر می.ح

-52حمنتظریحن فحآبردی،حجسااینحعلی،ح9041ق،حکتاب الزکاة،حق ،حمرکزحجهرنی حمطر رپح
اوالمی.ح

-53حم و ىحتبریزى،ح9371ش،حأوثق الوسائل،حق ،حانتشرراپحکتبیحن فی.ح

 -50حمؤذنحولطرنحآبردی،حمحمد،حتربسترنح9319ش،حتمسک به اجماع در مسائل عقلی و

ئحم
عدی صعدقی
 //عدی
صعدقی --ئحم

اعتقادی،حق ،حفصلنرمهحکالمحاوالمی،حشمرر ح،82ح ح-63ح.11ح

-55حمیالنی،حواایدحمحمدحهردیحجسااینی،ح9315حق ،کتاب البیع،حتحقیق:حفرضاالحجسااینیح
میالنی،حمشهد،حم وسهحچرپحوحنشرحدانشگر حفردووی.ح

-57حنریینی،حمحمدجسین،ح9352ش ،اجود التقریرات،حق ،حمطب ۀحا رفرن.ح

-56ح،--------ح9367ش ،فوائد االُصول،حق ،حانتشرراپحجرم هحمدروین.ح
ح

ملیا ئخاعری
ملیا
ئخاعری

-58حیزدى،حمحمدکرظ حبنحعبدا ظی ،ح9027ق،ححاشیة فرائد األصول،حق ،حدارحا هدی.ح

امامیه /
هستیدیدگاه
حجیت
اعتقادی از
الهیاتدر
ارزیابی اجماع
یمعنی ب– ا عنی
ابنا-
دراندیشه عی
صفاتیحیی
قعسا ئحای
الهیگو ری بخ
یهودی– /ها
مسائل حوزه
میمون
سلبی در
شناسی
الرمیا–سه ریه
اسمعهی ی
دابری

م وسهحدارحا ه رة.ح
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