فص لنامه تخصصی علم اصول
س ال هشتم  ،شماره  ، 27تابستان 1400
صفحات  31تا 42

USUL STUDIES
A Journal of Usul al-Fiqh
Vol. 8, No. 27, Summer 2021

تاریخ دریافت1400/ 03/ 05 :
تاریخ پذیرش1400/ 04/ 02 :

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی الریجانی

دام عزه

مهدی اخالصی

1

علی رضا مجدآراء

2

چکیده
اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرع ی از موضوعات ی است که از زمان شکلگ یری با
چالشهای فراوانی همراه بوده است .از این رو ،تالشهای زیادی برا ی تصح یح و ضابطه مند کردن
آن صورت پذیرفته است .بر این اساس آنچه در نزد امام یه به عنوان مسئلهای بنیادین در اع تبار
سنج ی اجماع قلمداد م یشود ،کاشف یت آن از رأ ی معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق
فق یهان هم عصر با اصحاب ائمه قابل دستیابی است ،زیرا چنین اتفاق ی ،کاشف از مسلم بودن حکم
از
بیان شده و ارتکاز ی بودن آن است .آنچه شایسته تحق یق است ،چگونگ ی کشف نظر معصوم
اتفاق فق یهان است ،با بررس ی متون دینی م یتوان به آراء متفاوت ی دست یافت به طور ی که برخ ی
تنها به اجماعات ی تک یه م ی نمایند که تعبد ی باشند و موارد ی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و
یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد ،از اعتبار ساقط م یدانند  .عدهای دیگر نیز با التفات به
مسئله مدرک ی بودن اجماع ،همچنان از آن به عنوان عامل ی در راستا ی استنباط احکام بهره بردهاند .
در این م یان برخ ی فقها همچون استاد آمل ی الریجانی بر این باورند که نم یتوان از مدرک ی بودن به
عنوان عامل ی انحصار ی در اعتبار سنج ی اجماع بهره برد ،بلکه الزم است ابعاد مختلف ی از اجماع مورد
واکاو ی قرارگ یرد  .از این رو خصوص یاتی همچون اتصال به زمان معصوم  ،مورد ابتال بودن،
عقالئی بودن احتمال و در نهایت ،ک یفیت بیان حکم در لسان فق یهان ،به عنوان عوامل ی تأث یر گذار در
اعتبار سنج ی اجماع مورد واکاو ی و تبیین قرار گرفت .
واژگان کلیدی :اجماع حدس ی ،اجماع تعبد ی ،اجماع مدرک ی ،محتمل بودن مستند ،مورد ابتال .
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مقدمه
یکی از موضوعات مهم در فرایند استنباط احکام شرعی ،دلیل اجماع است .با نگاهی به
متون اولیه فقه می توان به پیشینه طوالنی اجماع و میزان تأثیرگذاری آن در اثبات احکام
شرعی دست یافت .از این رو ،تالشهای فراوانی از سوی متفکرین اسالمی برای اعتبار
بخشی آن صورت پذیرفت ه است که تقسیم اجماع از جهت وجود یا عدم وجود مستند،
نمونهای از آن به شمار میرود .شایان ذکر است که توجه به مدرکی بودن اجماع مسئله
ای نوظهور به حساب نمیآید ،بلکه با تأملی در کلمات فقیهان متقدم می توان به رگه
هایی از آن دست یافت (ر .ک :شیخ طوسی ،1417 ،ج ،2ص639؛ عالمه حلى،1425 ،
ج ،3ص )255اما آن چه که می توان از آن به عنوان امری نوپیدا یاد کرد ،ره آورد منفی
معلوم یا محتمل بودن مستند اجماع کنندگان در لسان متأخرین است (میرزایقمی،
 ،1430ج ،2ص432؛ نائینى ،1376 ،ج ،3ص .)151متأخرین در صورت معلوم بودن
مستند اجماع کنندگان ،از آن به عنوان اجماع مدرکی یاد کرده و در مقابل اگر مستندی
برای اجماع یافت نشود ،تعبیر اجماع تعبدی به کار میرود .سوال محوری آن است که
این تقسیم بندی چه تأثیری در فرایند حجیت اجماع دارد؟ آیا در صورت معلوم بودن
مدرک و مستند مجمعین ،کاشفیت اجماع از نظر معصوم

با مشکل روبه رو می

شود؟
با نگاهی به متون فقهی و اصولی می توان گفت که اگر چه در نگاه برخی مستندمند
بودن اجماع ،ضرری را متوجه آن نمیکند ،اما مشهور متأخرین اجماعاتی را که احتمال
مدرکی بودن در مورد آنها وجود داشته باشد ،بیاعتبار دانسته و کاشفیتی برای آن قائل
نیستند .در این میان می توان به دیدگاه دیگری نیز دست یافت که با نگاهی عمیقتر به
نهاد اجماع نگریسته و گذر از اجماعات قدمایی و بی توجهی به آن را خطایی بنیادین
در روش استنباط قلمداد مینماید .این دیدگاه که شالوده آن در درس «وقف» استاد
آملی الریجانی مورد تبیین واقع شده است؛ خصوصیاتی را برای بررسی یک اجماع
مطرح مینماید که با در نظر گرفتن آنها نمی توان به سادگی از حجیت دلیل اجماع ،آن
32

بخشی به اجماع ،آن را در وجوه و مبانی مختلفی به تصویر کشیدهاند (ر.ک :شیخ
انصاری ،1428 ،ج ،1ص )192که بر اساس هر یک مدرکی بودن نمودی خواهد داشت،
اما از آن جایی که بسیاری از این مبانی امروزه به واسطه مناقشاتی که در مورد آنها طرح
شده است ،قائلی نداشته و تنها مبنای اجماع حدسی است که همچنان در مدار بحث
باقی مانده است ،در ادامه بحث مدرکی بودن و اثرگذاری آن بر روند اجماع ،بر محور

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی...

هم تنها با استناد به مدرکی بودن چشم پوشی کرد .اگر چه فقیهان امامیه برای حجیت

اجماع حدسی مورد واکاوی قرار می گیرد .از همین رهگذر در نوشتار پیش رو بعد از
تعریف مفاهیم اصلی به تبیین ویژگیهایی پرداخته میشود که الزم است در اعتبار
سنجی اجماع مورد نظر قرار گیرد.
در پیشینه این تحقیق اگر چه مقاالت مرتبط با این موضوع همچون «بازخوانی
حجیت اجماع مدرکی» (شاکری ،1395 ،ص )39- 28از محقق محترم جناب بالل
شاکری موجود است ،لکن رویکرد تحلیلی با تأکید بر نظرات استاد آملی الریجانی از
امتیازات پژوهش حاضر است که با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی اعتبارسنجی
اجماع مدرکی پرداخته است.
 - 1مفهوم شناسی
 - 1-1اجماع
واژه اجماع در لغت به معنای «محکم کردن نیت ،اراده و قصد» آمده است (ابناثیر،
 ،1367ج ،1ص296؛ ابن منظور ،1417 ،ج ،8ص .)57راغب «یکی بودن آراء و افکار»
را معنای اجماع میداند (راغب اصفهانی ،1412 ،ص .)201طریحی نیز به بیان معانی
همچون «اتفاق ،اراده و عزم بر انجام کاری» پرداخته است (طریحی ،1375 ،ج،4
ص .)317اتحاد در رأی معنای دیگر این واژه است (بستانی ،1375 ،ص .)18در معنای
اصطالحی نیز اجماع به معنای اتفاق جماعتى از علماست که کاشف از رأى معصوم
باشد (میرزایقمی ،1430 ،ج ،2ص233؛ بروجردى ،1412 ،ج ،2ص .)80نکتهای
که به وضوح در تعریف امامیه نمایان است ،نقش «کاشفیت اتفاق» از رأی معصوم
33
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است به طوری که تمامی اعتبار اجماع در نزد ایشان بر مدار این «قید» تعریف شده
است( .شیخانصاری ،1428 ،ج ،1ص185؛ آخوندخراسانى ،1409 ،ص288؛ مظفر،
 ،1375ج ،2ص.)97
 - 2-1اجماع حدسی
یکی از مبانی تقریر اجماع که مورد اقبال متأخرین قرار گرفته است ،تبیین اعتبار سنجی
اجماع در قالب نظریه «اجماع حدسی» است .در این مبنا از راه تحصیل اتفاق علما در
یک مسئله ،نظر و رأى امام

حدس زده میشود؛ به این صورت که همیشه بین اتفاق

مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر ،مالزمه عادى وجود دارد
( عراقى ،1417 ،ج ،3ص ،)97به بیان دیگر شیوع گسترده یک حکم و نظر در میان
مردم ،می تواند زمینه ساز شکل گیری حدسی قطعی ،نسبت به «قانون بودن» این حکم
باشد ،که خود حاکی از رضایت قانون گذار است (امام خمینی ،1415 ،ج ،1ص.)257
 - 3-1اجماع مدرکی
از تقسیمات اجماع ،تعبدی یا مدرکی بودن آن است .اساس این نگاه بر پایه وجود و یا
عدم وجود مدرک و مستند در شکل گیری اجماع صورت پذیرفته است به طوری که
اگر اتفاق اجماع کنندگان بر محور مستندی تحقق یافته باشد از آن به عنوان اجماع
مدرکی یاد میشود (نائینى ،1376 ،ج ،3ص .)151بنابراین اجماع مدرکی اجماعی است
که مدرک و مست ند آن در دسترس بوده و یا ممکن است که مجمعین به آن مستند
اعتماد کرده باشند.
 - 2بازخوانی حجیت اجماع مدرکی
طرح اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی با چالشهای حجیتی بنیادینی
مواجه بوده است که نگرشهای متفاوت فقیهان و طرح مبانی مختلف حاکی از آن
است .اما آن چه که در این میان به عنوان وجه مشترک تمامی مبانی قابل توجه است،
عدم نگاه استقاللی به دلیل اجماع است .به عبارت دیگر اجماع به خودی خود در نزد
امامیه اعتباری نداشته و کاشفیت آن از قول معصوم
34

باعث ارزشمندی و حجیت آن

از چنین اتفاقی است

رهگذر نکته کلیدی در نگاه امامیه ،شیوه کشف قول معصوم

که در نگاه بسیاری تحقق آن منحصر در اتفاق فقیهان بدون دخالت امر دیگری است که
از آن با عنوان اجماع تعبدی یاد میشود .بر این اساس در نگاه عدهای از فقیهان و
اصولیین ،اجماعی که مستند شکلگیری آن معلوم و یا احتمال تکیه فقیهان بر مدار
مستندی ،وجود داشته باشد ،مورد مناقشه واقع شده است (شیخ انصاری ،1416 ،ج،1

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی...

میشود .از این رو ،صرف اتفاق و هم رأیی فقیهان نشانگر حقانیت آن نیست .از همین

ص ،92حائری اصفهانی ،1404 ،ص ،44آخوند خراسانی ،1409 ،ص 342و ،426
آخوند خراسانی ،1410 ،ص )123به طوری که برخی حجیت چنین اجماعی را به طور
مطلق منکر بوده و اعتباری برای آن قائل نیستند (خویی ،1422،ج،1ص .)163دلیل
چنین مخالفتی نیز آن است که در ساختار اجماع حدسی ،زمانی می توان از اتفاق فقیهان
عصر شیخ طوسی ،ابن ادریس یا ابن زهره ،دیدگاه اصحاب ائمه
از رهگذر این تلقی ،به دیدگاه امام

را کشف نمود و

دست یافت که دلیل و مدرکی در این میان

وجود نداشته باشد ،چرا که تنها در این صورت میتوان این فرضیه را مطرح ساخت که
حکم مورد اتفاق به عنوان امری «متسالم علیه» در میان اصحاب اهل بیت

و فقیهان

بعد از ایشان مطرح بوده است .به دیگر سخن ،گویی حکم مورد اجماع به مثابه حکمی
ارتکازی و غیر قابل تشکیک در میان عصر اصحاب ائمه

و فقیهان ظهور و بروز

داشته است و از همین روی در نقل چنین حکمی نیازی به ذکر مستند نبوده است .اگر
چه با نگاهی دقیقتر باید گفت که همین ارتکاز قطعی فراگیر ،خود مستند اجماع به
شمار میرود که به فقیهان نسل بعد انتقال یافته است .حال با قبول چنین مبنایی بدیهی
خواهد بود که اگر از سوی مجمعین ،مدرکی به عنوان مستند ذکر شود؛ ماهیت مبنای
اجماع حدسی که بر کشف بنا شده است را متزلزل می سازد ،چرا که مدرک تعریف
شده ارتکازی بودن حکم را در میان اصحاب و فقیهان گذشته با ابهام مواجه می سازد و
به آن رنگ و بوی حکمی بر آمده از استنباط و اجتهاد میبخشد (ر.ک :نائینى،1376 ،
ج ،3ص .)151در مقابل برخی از فقیهان همچون استاد آملی الریجانی بر این باورند که
35
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تنها وجود مستندی هم آوا با حکم ثابت شده از رهگذر اجماع ،نمی تواند به عنوان
عاملی انحصار گونه برای اعتبار سنجی اجماع در نظر گرفته شود؛ چرا که گاه می توان
به قرائن و ضمائمی دست یافت که با لحاظ آنها وجود مدرک تأثیری منفی در کاشفیت
اجماع از رأی امام

ندارد .به بیان دیگر ،در مواجه با اجماعاتی که احتمال مدرکی

بودن در مورد آنها وجود دارد ،نباید به این احتمال اکتفا کرده و اجماع را از دایره
مستندات حکم شرعی خارج نمود ،بلکه نگاه به ابعاد اجماع و نگرش جامع به موقیعت
حکم مورد بحث ،از لوازم ضروری در فرایند استنباط حکم از مجرای اجماع است .از
این رو ،در ادامه به بیان خصوصیات و ویژگیهایی پرداخته میشود که در مواجه با
اجماع ،الزم است مورد توجه قرار گیرد.
 - 1-2لزوم اتصال حکم به زمان ائمه
یکی از شروط اساسی در حجیت اجماع مدرکی اتصال اجماع به زمان معصوم
است .بنابراین در صورتی اجماع ارزشمند قلمداد میشود که تلقی شده از گفتار معصوم
و یا مورد تقریر ایشان باشد .به عبارت دیگر امتداد اجماع و استمرار آن تا زمان
حضور امام

بیان گر این مهم است که وحدت و همرأیی فقیهان متأخر امری

نوظهور نبوده و ریشه در اعصار پیش از آنها دارد ،به طوری که در زمان امام معصوم
نیز این وحدت دیدگاه و اتفاق نظر در میان اصحاب ایشان وجود داشته است و از
آن جایی که همیشه بین اتفاق مرئوسین بر امرى و رضایت رئیس آنها نسبت به آن امر،
مالزمه عادى وجود دارد ،می توان اد عا نمود که «حکم متسالم علیه» تلقی شده از امام
معصوم

است (آملی الریجانی ،جلسه .)1399 ،57

 - 2-2مورد ابتال بودن
از قرائن مهمی که با تکیه بر آن ،صرف مدرکی بودن نمی تواند عاملی تضعیف کننده به
حساب آید« ،مورد ابتال بودن» مسئله مورد اجماع است .در احکامی که به صورت
جزئی و فرعی مطرح میشود ،امکان کشف دیدگاه معصوم

با مشکل مواجه است؛

چرا که در احکامی که فراگیر نیست ،امکان دست یابی به اتفاق فقیهان پیشین امری
36

برای حجیت اجماع قلمداد میشود ،اما در مسائل کلی و عام البلوی مانند «وقف» که
کثرت سؤاالت و احکام مطرح شده در گستره روایات حاکی از شیوع و ابتالی فراوان
مردم به آن است ،نمی توان از اجماعات وارد شده در آن به سادگی و به صرف مدرکی
بودن گذشت ،چرا که از رهگذر چنین قیدی دو نکته کلیدی به دست می آید:
الف /در پرتو فراگیر بودن ابتالی یک مسئله ،می توان گفت که گزارش اجماع و
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دشوار مینماید و بر همین اساس احتمال وجود مستند و مدرک به عنوان عاملی مضر

اتفاق فقیهان در مورد آن ،بیانگر نبود حکمی مخالف در مسئله است.
ب /اثرگذاری مبتلیبه بودن یک مسئله در زمان اهل بیت

و اصحاب ایشان در

حدی است که مانع شکل گیری دیدگاهی مخالف در عصرهای بعد میشود .به دیگر
سخن نمی توان پذیرفت که اجماعی در عصر شیخ طوسی شکل گرفته که مخالف
حکمی است که در زمان اصحاب ائمه

و فقیهان قبل شیخ طوسی شایع بوده و از

امام معصوم تلقی شده است .براین اساس عدم تجلی نظر اصحاب ائمه
از امام معصوم

که متلقات

است ،در نظرگاه فقیهان نسل های بعد و در نتیجه اتفاق ایشان بر

نظری مخالف ،توجیهی نخواهد داشت .شایان توجه آن که بیان مستنداتی توسط فقیهان
متأخر اثری بر فرایند مذک ور ندارد.
با عنایت به آن چه گذشت ،در ابوابی مانند «وقف» که کثرت سؤاالت و احکام
مطرح شده در گستره روایات حاکی از شیوع و ابتالی فراوان مردم به آن است ،اگر
اجماعی مبتنی بر «بطالن وقف مدت دار» توسط فقیهانی همچون شیخ طوسی نقل
گردید؛ نمی توان به صرف احتمال مدرکی بودن و یا شکل گیری آن در زمانهای متأخر
از زمان حضور معصوم

 ،از اثربخشی اجماع مذکور و کاشفیت آن چشم پوشید

(آملی الر یجانی ،جلسه .)1399 ،58
 - 3-2عقالئی بودن احتمال
در نگاه بسیاری از ناقدین اجماع همین که «احتمال » وجود مدرک و مستند ،برای یک
اجماع مطرح شود ،باعث خروج آن از مدار استدالل میشود .از این رو ،نمی توان چنین
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اجماع «محتمل المدرکی» را به عنوان یک دلیل مستقل مورد استناد قرار داد .نکته ای که
در این فرایند می بایست مورد توجه قرار گیرد ،میزان «حجیت» چنین احتمالی است .به
عبارت دیگر احتمال مذکور باید عقالئی بوده و از منشأ واقعی برخودار باشد ،از این رو
با نگاهی به کاربست این واژه در لسان فقیهان و اصولیین (شیخانصاری1428 ،ق ،ج،1
ص366؛ مشکینى ،1413 ،ج ،4ص97؛ خویی ،1419،ج ،3ص143؛ شهید صدر،1417 ،
ج ،4ص )347می توان دریافت که هر گونه احتمالی منشأ اثر نبوده و نمی توان از آن در
تضعیف اجماع بهره برد ،بلکه الزم است «احتمالی» که در پرتو آن اجماع به مدرکی
بودن متصف میشود ،عقالئی و مورد اعتنا باشد ،به گونه ای که وجود آن از میان برنده
اطمینان و در نهایت باعث تحیّر و تردّد در هسته اصلی شکل گیری اجماع (ارتکازی
بودن حکم) شود .براین اساس ،وجود احتماالتی صرفاً ذهنی و بدون همراهی قرائن
خارجی قابل اعتماد نبوده و عاملی مؤثر در تضعیف اجماع قلمداد نمیشود .برای
روشن شدن این موضوع ،به نمونهای از اجماعات قدمایی که در باب وقف مطرح
گردیده؛ اما به واسطه احتمال مدرکی بودن آن بی اثر قلمداد شده است ،اشاره نموده و
با رجوع به متون فقهی بی اساس بودن احتمال مذکور تبیین میشود .بدین منظور در
باب وقف فقیهان شروطی را برای صحت وقف بیان داشتهاند که «دوام و استمرار» از
جمله آنهاست .آن گاه در مقام مستند سازی این شرط اساسی به ادلهای همچون اجماع
تمسک کردهاند .در این میان برخی از فقیهان با طرح احتمال مدرکی بودن اجماع ،در
مقام مناقشه برآمدهاند (آخوندخراسانى ،1413 ،ص 31و 32؛ طباطبایى قمّى،1426 ،
ج ،9ص )451و این در حالی است که با مراجعه به کلمات قائلین به اجماع نمی توان
منشأ عقالئی برای احتمال مدرکی بودن در نظر گرفت ،در ادامه با ذکر برخی از
عبارتها این مطلب وضوح بیشتری خواهد یافت .شیخ طوسی در بطالن وقف مدت
دار مینگارد « :على المسألة إجماع الفرقة و أخبارهم» (شیخ طوسى ،1407 ،ج ،3ص.)548
در کالم ابن زهره نیز آمده است « :و يدل على صحة ما اعتبرنا من الشروط بعد إجماع
الطائفة ،أنه ال خالف في صحة الوقف و لزومه إذا تكاملت» (ابن زهره ،1417ص .)298ابن
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بعد إجماع أصحابنا  -أنّه ال خالف في صحّة الوقف و لزومه إذا تكاملت» (ابن ادریس،
 ،1410ج ،3ص.)157
با تأمل در عبارت و ساختار جمالت فقیهان در بیان مستندات حکم صادر شده از
سوی ایشان ،به روشنی می توان دریافت که تسمک به اجماع دلیلی مستقل به حساب
میآید (مخصوصاً با دقت بر کاربست کلمه «بعد») و ذکر مستند دیگر بعد از تمامیت
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ادریس نیز به این مطلب تصریح کرده است « :و يدل على صحّة ما اعتبرناه من الشروط -

دلیل اجماع صورت پذیرفته و دلیلی مازاد است ،بنابراین احتمال مدرکی بودن اجماع
ذکر شده؛ احتمالی است که دور از واقع و بدون منشأ عقالئی است .در نتیجه اجماع
ادعا شده بر پایه همان ارتکاز مسلمی است که در میان فقیهان بوده است (آملی
الر یجانی ،جلسه .)1399 ،59

 - 4-2تکیه فقیهان متقدم بر اجماع در صدور حکم
از دیگر نکاتی که باعث قوت بخشیدن به حجیت اجماع مدرکی میشود ،فتوای برخی
از فقیهان متقدم است که اگر چه هیچ نامی از اجماع نبردهاند ،اما می توان اطمینان یافت
که صدور فتوای از ناحیه ایشان بر اساس اعتماد به تسالمی بوده که در میان فقیهان
گذشته وجود داشته است؛ در غیر این صورت چگونه می توان باور داشت که فقیهانی
در عهد ابن ادریس ،ابن زهره و یا فقیهانی از نسل محقق حلی ،مستنداتی غیر از اجماع
در اختیار داش ته ،اما نام و ذکری از آن به میان نیاوردهاند .بنابراین فراگیر و ارتکازی
بودن و در نهایت مسلم انگاری ،خود منشأ صدور فتوی توسط فقیهان در اعصار
مختلف بوده است (آملی الر یجانی ،جلسه .)1399 ،60
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نتیجهگیری
اجماع مدرکی یکی از اقسام اجماع به شمار میرود که احتمال وجود مدرک در آن
باعث مناقشاتی در اعتبار سنجی آن شده است به گونهای در نگاهی بسیاری چنین
اجماعی قابلیت کشف از دیدگاه معصوم

را ندارد .اما در این میان برخی از فقها

معاصر همچون آیت اهلل الریجانی برآنند که نمیتوان بر این کلیت پای فشرد که با
وجود چنین احتمالی اجماع از حجیت ساقط شده و نتوان از آن در مدار استنباط حکم
شرعی بهره برد ،بلکه با انضمام قرائنی همچون اتصال به زمان معصوم

 ،مورد ابتال

بودن مسئله ،کیفیت کاربست اجماع در کالم فقیهان و بررسی منشأ احتمال ،می توان به
صحت اجماع و ارزشمندی آن معتقد بود و لو در این میان به مستنداتی نیز اشاره شده
باشد.

40

 .1ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد (1367ش) .النهاية في غريب الحديث و األثر .چاپ
چهارم .قم :بینا.
 .2ابن ادریس ،محمد بن منصور بن احمد (1410ق) .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى.
چاپ دوم .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابست ه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .3امام خمینى ،روح اهلل (1415ق) .انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ .چاپ دوم.

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی...

فهرست منابع

تهران :بینا.
 .4انصاری ،شیخ مرتضی (1416ق) .فرائد االصول .چاپ پنجم .قم :موسسه نشر
اسالمی(جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).
 .5بستانى ،فؤاد افرام (1375ش) .فرهنگ ابجدى .چاپ دوم .تهران :بینا.
 .6حائری اصفهانی ،محمد حسین (1404ق) .الفصول الغروية فی االصول الفقهيه .چاپ
اول .بیجا :دار احياء العلوم االسالمية.

 .7حلبى ،ابن زهره حمزة بن على حسینى(1417ق) .غنية النزوع إلى علمي األصول و
الفروع .چاپ اول .قم :مؤسسه امام صادق

.

 .8خراسانى ،محمد کاظم (1413ق) .كتاب في الوقف (لآلخوند) .چاپ اول .قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .9خراسانی ،محمد کاظم (1409ق) .كفاية األصول .چاپ اول .قم :موسسة آل
البیت

.

 .10خراسانی ،محمد کاظم (1410ق) .درر الفوائد فی الحاشية علی الفرائد .چاپ اول.
بیجا :موسسه طبع و نشر(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی).

 .11خویى ،ابوالقاسم (1422ق) .مصباح األصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي).
چاپ اول .قم :بینا.
 .12راغب اصفهانى ،حسین بن محمد (1412ق) .مفردات ألفاظ القرآن .چاپ اول.
بیروت – دمشق :بینا.
41

سال هشتم ،شماره  ،27تابستان 1400

 .13شاکری ،بالل (1395ش) « .بازخوانی حجیت اجماع مدرکی» .مجله فقه و اصول،
شماره .106
 .14طریحی ،فخر الدین بن محمد (1375ش) .مجمع البحرين .چاپ سوم .تهران :بینا.
 .15طوسى ،محمد بن حسن (1407ق) .الخالف .چاپ اول .قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .16طوسى ،محمد بن حسن (1417ق) .العُدة في أصول الفقه .چاپ اول .قم :بینا.
 .17عراقى ،ضیاءا لدین (1417ق) .نهاية األفكار .چاپ سوم .قم :بینا.
 .18عالمه حلى ،حسن بن یوسف (1425ق) .نهاية الوصول الى علم األصول .چاپ اول.
قم :بینا.
 .19قمّى ،سید تقى طباطبایى (1426ق) .مباني منهاج الصالحين .چاپ اول .قم :منشورات
قلم الشرق.

 .20مظفر ،محمد رضا (1375ش) .أصول الفقه (طبع اسماعيليان) .چاپ پنجم .بیجا :بینا.
 .21میرزاى قمى ،ابوالقاسم بن محمدحسن (1430ق) .القوانين المحكمة في األصول
(طبع جديد) .چاپ اول .قم :بینا.

 .22میرزاى قمى ،ابوالقاسم بن محمدحسن (1430ق) .القوانين المحكمة في األصول
(طبع جديد) .چاپ اول .قم :بینا.
 .23تقریر جلسات  60- 57درس خارج آیت اهلل آملی الریجانی ،تاریخ - 1399/1/23
.1399/1/30

42

