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اجواع

اجماع 
اتفاق نظر 
فقها در فتوا

آيا اين اتفاق 
نظر فقها 
براى ما 

حجت است؟
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اقسام اجواع •
اجماع بسیط. 1–
اجماع مروب . 2–
اجماع محصل . 3–
اجماع منمول. 4–
اجماع ملفك از منمول و محصل. 5–
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اقسام اجماع 

بسيط

مرکب 
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اقسام اجماع 

محصل 

منقول

ملفق از منقول و محصل
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اقسام اجماع 

بسيط

مرکب 

محصل 

منقول

ملفق از منقول و محصل
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هالک حجیت اجواع در ًظر شیعه 

اجماع حجت
كاشف قطعى از 

رأى معصوم
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 

مبانی حجيت 
اجماع

قاعدۀ . 1
لطف

روايات. 2

مالزمه. 3

.305، ص 4األصَل، ج فى علن بحَث . 
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
قاعدۀ لطف: هبٌای اٍل•
اين مبنا به ضیخ طوسى  ى ضوىواا اَّل ىه ػلیىه ى منسىو  اسى  و         •

هىا    برخى  از قماىا و الىوَّ    اس  و نسب  هم نسب ِ دضست   اين 
تؼبیىر  « َّطى  »ضیؼه نیس آا ضا مطرح وىرد انىو و از آا بىه لاػىو      

.ضو اس 
.بر اساس ایي هسلك، اجواع به حكن عقل حجت است •
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
َّط  خواونو ى تباضن و تؼاَّی ى التضا   : دَّیل به اين ضىل اس تمرير •

بنابراين اگر همۀ قماا دض يه . ونو وه مصاَّح بر ػباد تفوي  نطود م 
ا  بر مطلبی اتفاق نظر پیىوا وردنىو دض لىاَّی وىه آا مطلىب       مسأَّه

خالف والغ باضو، اين خالف والغ بودا باػج تفوي  مصاَّح والؼى   
.دض آا مسأَّه خواهو ضو
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
دض اين لوضت بر خواونو ى تبىاضن و تؼىاَّ  ى مزا اسى  وىه بىه         •

نحو  جلو  اين تفوي  مصلح  ضا بگیرد به ايىن لىوضت وىه بىه     
گونه ای اين اجماع ضا بطىنو و از ضاه  برا  بؼض  از اين قماا ػلىم  

ا   پس اگر همۀ قماىا دض يىه مسىأَّه   . به خالف اين قتوا ايجاد ونو
ضود وه ايىن   اتفاق نظر داضتنو و اختالق  بینطاا پیوا نطو، مؼلوا م 

. مطلب مطابك با والغ بود اس 
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
ا  اس  وىه دض مبالىج ملتلى  والمى  بىه آا       َّط ، لاػولاػو  •

ترين واضبردهىا  آا دض بحىج نبىوت     ضود و يى  از مام تمسه م 
. ػامه اس 

اين ضا وه خواونو ى تباضن و تؼاَّی ى بايو پیامبران  بفرستو، بىا    الل •
. وننو م  لاػو  َّط  احبات 
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
به اين ضىل اس  وه دسىتیاب  بطىر بىه برخىی از مطىاَّب       تمريرش •

پس بىر  . امىاا نواضد و آا مطاَّب دض سؼادت والؼ  بطر نمص داضنو
خواونو ى تباضن و تؼاَّ  ى واجب اس  وه ضاه  برا  مؼرقى  بطىر     
به سو  اين مطاَّب بگطايو و آا ضا اين اسى  وىه قرسىتادگان  ضا    
بفرستو و آا مطاَّب ضا به آا ها ول  ونو و ايطاا ضا مأموض ونو وىه  

. اين مطاَّب ضا برای مردا بیاا وننو
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
ضود؛ اَّبته دَّیل َّط ، خود  والغ از اين طريك نبوت ػامه حاب  م دض •

بر لىم  استواض اس ؛ يؼنى  وىوا خواونىو ى تبىاضن و تؼىاَّی ى        
لىیم اس ، انساا ضا خلك ورد اسى  تىا بىه يىه هىوف و  ايى        
خال  برسو و دستیاب  به اين هوف بىرا  انسىاا جىس بىا مؼرقى       
نسب  به يه سری اموض میسوض نیس  و بؼض  از اين اموض جىس بىه   
اضسال ضسل برا  انساا لابل دستیاب  نیس ، لىمى  اَّاى  التضىا    

ونو وه پیامبراا ضا مبؼوث ونو تا بوين طريك آا مطاَّب ولیوی دض  م 
.اختیاض انساا گذاضته ضود
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
لاػو  َّط  و واضبرد آا به لوضت خاظ دض موضد نبوت ػامه الل •

دضس  اس  و جا  ترديو دض آا نیس ؛ امّا آيا تطبیك اين لاػو دض 
موضد اجماع هم دضس  اس ؟ 
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
به ممتضای اين لاػو پیامبراا آمونو تا مطاَّب  ضا برا  ما بیاا يؼن  •

آا . وننو تا اينىه نوب  به پیامبر خاتم ى لل  اهلل ػلیه و آَّه ى ضسیو  
لرآا . لضرت هم آنچه ضا وه مأموض به ضسانوش بود، به مردا ضسانو

وه ول  اَّا  بود و او مأموض به ابال ص بود، دض اختیاض مىردا لىراض   
. گرق 

اگر بؼو از پیامبر همۀ قماا وه متلصصاا ضناخ  دين هسىتنو،  لال •
اتفاق نظر داضتنو و  قرواً دض اين موضد اضىتبا وىرد     دض يه مسأَّه

باضنو، آيا بر خوا ى تباضن و تؼاَّی ى واجب اس  وه بىرای تصىحیح     
؟به گونه ای بین آا ها اختالف ايجاد ونو
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
ادػا  ضیخ طوس  ى ضوواا اهلل ػلیه ى اين اسى  وىه َّطى  اَّاى         •

ونو وه ولت  قماا دض يه مسأَّه اضتبا وردنو و همگى  بىه    التضا م 
خطا ضقتنو، خوا ى تباضن و تؼاَّی ى به گونه ای بىین آا هىا اختالقى       

.ايجاد ونو و آا ضأ  لحیح ضا دض بین آضاء ايطاا ايجاد ونو
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بسیطهباًى حجیت در اجواع 
.630، ظ 2اَّطوسی، محمو بن لسن، اَّؼو  قی ألول اَّفمه، د . •
.هماا. •
.هماا.  •
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
لطفیًقد شهید صدر ـ رضَاى اهلل علیه ـ بر اجواع •
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
قرماينىو ممصىود    لوض ى ضوواا اهلل ػلیه ى دض نمو اين مبنا م   ضایو •

ضما از مصاَّح والؼ  ای وه لىم  خوا ى تبىاضن و تؼىاَّی ى التضىا      
؟ونو وه جلو  تفوي  آ ا ها گرقته ضود، ویس  م 
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
آيا مصاَّح اوَّیه الىاا اس ؛ يؼنی هماا مصاَّح  وه ممتض  جؼىل   •

ا  اس  وه بر الىاا و  و منطأ پیوايص الىاا اس  يا مصاَّح حانويه
ضود؛ يؼن  آحاض و نتايج  ووا ػما  و حوا   جؼل امه  مترتب م 

ضود؛ مخل اينىه انساا  بنوگ  و ػصیاا وه بر جؼل الىاا مترتب م 
از ضهگذض انجاا اين وظاي  اَّا ، لر  به خوا ى تبىاضن و تؼىاَّی ى     

برد يا به دَّیىل ػصىیاا، از خىوا ى تبىاضن و       ونو و حوا  م  پیوا م 
تؼاَّی ى دوض می اقتو و گرقتاض ػما  می ضىود و تیرگى  دل نصىیبص     

 .می گردد
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
ونیو ضر  خمر به اين دَّیل لراا اس  وه انساا بىا خىوضدا   قرض •

ضود و به همین جا ، ضقتاضها   یر ػمالن  از  آا ػملص از بین م 
دض نتیجه، نظم و امنی  اجتماػ  با خطىر ضوبىرو   . او لادض می گردد

اقتو؛ مخالً بوا گرقتىاض بیمىاض     ضود يا سالم  قرد  به خطر م  م 
. بینو ضود؛ وناا وه وبو دض احر استفاد از اَّىل به ضوت لومه م 
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
. اضتباطی نواضنوضر  خمر به جؼل لىم دض اين آحاض وجود •
اين مؼنا وه  ضرا  وه لراا باضو و وه جايس و وه واجىب ايىن   به •

. اين ها آحاض والؼ  ضر  خمر هستنو. ضود آحاض پیوا م 
ايىن مىردا   . میىرد  خوضد و م  ماننو جايی اس  وه وس  سم م اين •

ضبط  به اينىه خوضدا سم واجب اس  يا جايس يا مباح نواضد، بلىىه  
.. مردا احر تىوينی سم اس 

آحاض والؼ ، هماا مصاَّح و مفاسو والؼ  هستنو وه ضاضع الىاا اين •
. ونو ضا بر طبك آا ها جؼل م 



24

لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
اگر وس  وه به سبب اطاػ  از دستوض خوا ى تباضن و تؼاَّی ى   لال •

بینو و ػملىص   نوضو،  یر از  اينىه مخالً وبوش لومه نم  ضرا  نم 
ونو و حىوا    ضود، به خوا ى تباضن و تؼاَّی ى لر  پیوا م    از بین نم 

ايىن لىر  نتیجىۀ جؼىل     . برد و حوا  از آحاض لر  اَّ  اَّل ه اس  م 
. اس 
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
اين اس  وه خواونو ى تباضن و تؼاَّی ى ونین ویىس  ضا از او    نتیجۀ •

خواسته اس  و او نیس از با  اينىه خوا ى تباضن و تؼاَّی ى خواسىته    
خوضد؛ اَّبته نه بىه سىبب اينىىه     ديگر  وه ضرا  نم . دهو انجاا م 

خوا ى تباضن و تؼاَّی ى گفته اس ، بلىه ووا دوس  نواضد؛ مىخالً از    
ضىود؛   آيو، آا ورضها  والؼ  برايص پیوا نمى   بو  ضرا  بوش م 
ونو؛ زيرا تمر  امر  اس  وه دض طول اطاػ   وَّ  لرب  هم پیوا نم 

. ضود از اوامر و نواه  ضاضع پیوا م 
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
ممابل اگر وسی ػصیاا ورد و ضىرا  خىوضد،  یىر از اينىىه آا     دض •

ضود، از خواونو ى تباضن و تؼىاَّ  ى     ورضهای والؼی برايص پیوا م 
دانو اين واض لراا اسى  و دض ايىن    ضود و آنىه الالً نم  نیس دوض م 

خوضد، آا ورضها بىرايص   نوانستن هم مؼذوض اس ، ولت  ضرا  م 
.  ضود؛ وَّ  اين بُؼو از خوا ى تباضن و تؼاَّی ى پیوا نمی ضود پیوا م 
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
مصاَّح اوَّیه موضد نظر اس ، نظر ضایو لوض ى ضوىواا    اگر آا لال •

اهلل ػلیه ى اين اس  وه الالً لفظ مصاَّح اوَّیه برای بطر بىر خىوا ى     
تباضن و تؼاَّیى واجب نیس ، بلىه بطر خود بايو با سلت  و زلم  

. اين مصاَّح ضا وط  ونو
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
سن  اَّا  هم بر اين نیس  وه وروضتاً بنوگاا مصاَّح والؼ  ضا الالً •

ضايو لىم  اينىه . به دس  بیاوضنو و از مفاسو والؼ  اجتنا  وننو
خواونو ى تباضن و تؼاَّی ى همىۀ مصىاَّح و مفاسىو والؼى  ضا بیىاا        
نىرد اس ، همین باضو وه بطر تنبل نطود و برای بىه دسى  آوضدا   

.زلم  بىطو
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
همین ػل  بر خوا ى تباضن و تؼاَّی ى واجب نبود اس  وىه مىخالً     به •

ضا بیاا ونو يا بر وی مزا نیسى   ...  دضماا سرطاا، ايوز، هپاتی  و 
وه مخالً ػالئم پیوايص يه زَّسَّه ضا به بطر ياد دهو تىا بطىر بتوانىو    

ها لفظ ونو و خطرات ناض  از زَّسَّىه ضا وىاهص    خودش ضا از زَّسَّه
بینیم خواونو ى تباضن و تؼاَّی   به همین دَّیل دض سن  اَّا  نم . دهو

.ى ونین ویسهاي  ضا برا  بطر بیاا ورد باضو
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
ممصود مصاَّح حانويه باضو، لفظ اين مصاَّح بر خواونو ى تباضن  اگر •

جا  دستیابی به مصاَّح حانويه قرل  بین  و تؼاَّ  ى واجب اس  و از  
الىاا ظاهر  و الىاا والؼ  نیس ؛ يؼن  ولت  دو نفر به دو ػمىل  

وننو، هر دو لر  إَّ  اَّل ه  واجب از آا با  وه واجب اس ، ػمل م 
برنو؛ هرونو ممىىن اسى  يىه از ايىن دو      وننو و حوا  م  پیوا م 

واجب، دض ػاَّم والغ هم واجب باضو و ديگر قمط دض ظىاهر واجىب   
آنىه دض والغ واجب اس ، مصاَّح والؼی هىم داضد و آنىىه دض   . باضو

. والغ واجب نیس ، مصاَّح والؼی نواضد



31

لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
قماا به استناد يه دَّیل  قتوا دادنو، دض والغ لىىم ظىاهری ضا   ولت  •

بیاا ورد انو و ممىن اس  دَّیلطاا مطابك با والغ نباضو؛ وَّ  همىاا  
برنو و لىر    وننو، حوا  م  قمیه و مملوين او وه به اين قتوا ػمل م 

. وننو پیوا م 
.ضود لمیم  مصاَّح حانويه برا  آا ها لالل م دض •
ضىود وىه    بنابراين اگر همۀ قماا نیس اضتبا ورد باضىنو، باػىج مى     •

مصاَّح اوَّیه از آا ها قوت ضود؛ اما مصاَّح حانويىه از ايطىاا قىوت    
. ضود نم 
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
ايطاا مبتن  بر اين نىته اس  وه انمیاد ماننو اطاػ  حوا   بحج اين •

داضد و تجر  ماننو ػصىیاا ػمىا  دض پىی خواهىو داضى ؛ يؼنى        
همچناا وه اگر دض ػاَّم والغ لىم  باضو و مىا آا ضا امتخىال ونىیم،    
اطاػ  ورد ايم و حوا  خواهیم داض ، اگىر دض ظىاهر هىم لىمى      
باضو و ما آا ضا امتخال ونیم، انمیاد داضته ايم و برای اين انمیاد حىوا   

. خواهیم برد
اگر لىم  دض ػاَّم والىغ باضىو و بىا آا ملاَّفى  وىرديم،       همچنین •

ػصیاا ورد ايم و ػما  خواهیم ضو، اگر دض ظاهر هم لىم  باضىو  
. و با آا ملاَّف  ونیم، تجر  ورد ايم و ػما  خواهیم ضو
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
هاضىىىمی اَّطىىىاهرودی، اَّسىىىیو محمىىىود، بحىىىوث قىىى  ػلىىىم . •

.306، ظ 4، د (تمريرات دضس الول ضایو لوض)األلول
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لطفیبر اجواع صدر ًقد شهید 
ضوايات  داضيم وه اگر آدا بؼض  از ویسها ضا نه به سبب امر خىوا ى   . •

تباضن و تؼاَّی، بلىه به هر دَّیل ، مخالً به دَّیل باواضت  تىرن ونىو،   
برد؛ يؼن  ترن قالا واض اين لوض مام اس ، وه هر ونو برا   حوا  م 

ضىود و   خوا ى تباضن و تؼاَّی ى هم نباضو، همچناا مطمول حوا  م   
.اين يه تفضل اس  و بحج جوا می طلبو

هاضىىىمی اَّطىىىاهرودی، اَّسىىىیو محمىىىود، بحىىىوث قىىى  ػلىىىم . •
.306، ظ 4، د (تمريرات دضس الول ضایو لوض)األلول


