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اتفاق: لغت

رأى بودن گروهى است كه اتفاقاتفاق و هم: اصطالح عام
ى كردن آنان بر یك رأى نقش و شأنى در اثبات حكم شرع

.دارد

اتفاق جماعتی از علما بر (: عنداالمامیه)اصطالح خاص
(  معلیه السال)معصومرأیازکاشفیکی از امور دینی که

.باشد

اقسام

محّصل

(دخولی)حسی

(  المعلیه الس)امامگفته می شود که دخولاجماعیبه: تعریف
در ضمن اجماع کنندگان به صورت قطعی به دست آید، 

.ولی شخص امام شناخته نشود

م مخالفت یك و یا چند نفر در صورت كه معلو.1: ویژگی ها
.  النّسب باشند ضرر ندارد

لنّسب البته با احتمال آنكه مجهول ا)مخالفت مجهول النّسب.2
.ضرر دارد( باشد( ع)امام

لطفی

از ( علیه السالم)کشف رأی معصوم: تعریف
.براساس قاعده لطف می باشدعلمااتفاق

چه معلوم و چه )مخالفت یک یا چند نفر. 1: ویژگی ها
.بدون دیل مضر نیست( مجهول النسب

.دآیه و روایت قطعى برخالف مجمعین وجود نداشته باش.2

حدسی

ر از راه تحصیل اتفاق علما در یک مسئله، نظ: تعریف
.به صورت قطعی حدس زده شود( علیه السالم)رأی امامو

جمیع علما در جمیع اعصار با این رأى متفق. 1: ویژگی ها
.باشند

.وجود و عدم افراد مجهول النسب اعتبارى ندارد. 2

شود، مخالفت گروهى از فقها كه به گفتار آنان اعتماد مى. 3
.ضرر دارد

تقریری

در منظر و مسمع معصوم اجماعى تحقق یابد و : تعریف
.امام علیه الّسالم در برابر آن سكوت نماید

.وجود جمیع شرائط تقریر.  1:ویژگی ها

.اتفاق الكل موضوعیتى ندارد.2

منقول

ا حکم اجماع محّصل ر: به نحو تواتر
.دارد

به نحو خبر واحد

.حجت است مطلقا: قول اول

.حجت نیست مطلقا: قول دوم

ه تفصیل، ب(: مبنای مرحوم شیخ و مرحوم مظفر)قول سوم
:این نحو

نقل اجماع همه علماء در همه اعصار، به طورى كه موجب 
حدس ضرورى به قول معصوم شود حجت است، واال 

.حجت نیست

:تحقیق

اكثر و بلكه همه اجماعات، در زمان غیبت 
معصوم ع ارزشى ندارد چه آنكه در زمان 
غیبت، از اجماعات تحصیل شده، علم و 

صل ندرت حایقین نسبت به قول معصوم به
شود مى

.مبرهان سبر و تقسی: دلیل

:به این نحو

حجت : اجماع بدون مدرک است
.نیست

:مدرک دارد و مدرک آن

.آیه ای از کتاب است

.حجت نیست، زیرا فهم مجمعین از آیات، برای ما حجت نیست

.اجماع است

.حجت نیست، زیرا نقل کالم میگردد به همان اجماعی که مدرک است

.عقل است

وم عقل فردی و انفعالی مجمعین کاشف ازرای معص: حجت نیست زیرا
.نیست

.سنت است

نموده اند یا باید قائل شویم مجمعین مشافهةً سنت را اخذ: حجت نیست زیرا
.که این قابل اثبات نیست

و یا باید قائل شویم به روایتی استناد نموده اند که در این صورت
.نیزصحت سند و داللت، قطعی نیست


