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ورزی هر انديمشندی نقش بسزايى در روشن ساختن عمـق انديشـه وی  بررسى روش انديشه
های تاريـك انديشـه يـك متفكـر  های تفكـر، گوشـه ها و ابزار با شناختن روش. كند ايفا مى

شـيعه  متكلمـانتـرين  از بزرگ مرتضـى سيد. شود روشن، و بسياری از اشكاالت برطرف مى
شناسى او مـورد بحـث  كه سزاوار است انديشه و روش رود مىشمار  بهامامى در طول تاريخ 

او با تكيه بر اين دليـل . ى كه مورد اعتماد وی بوده، اجماع استهاي از جمله ابزار. قرار گيرد
جايگزين خوبى برای خبر واحد، كه حجيت آن را منكر شد، پيدا  سو كي ازو ابزار توانست 

گيـری از اجمـاع، از انديشـه معتزلـى در بسـياری از  كند، و از سـوی ديگـر توانسـت بـا بهره
  .های كالمى فاصله بگيرد بحث

گونـه ابـزار پژوهشـى و  پايـه اساسـى هرعنـوان  بـه» يقـين«و » علم«با انتخاب  مرتضى سيد
ايگزين يقينى بـودن آن، بـه دنبـال منـابع جـ علمى و نپذيرفتن حجيت خبر واحد به علت غير

ايـن منـابع  ۀاز جملـ. ترين خصوصيت اين منابع جديد، علمى و يقينى بودن اسـت مهم. رفت
كار بردن اين ابـزار در اسـتنباطات كالمـى توانسـت جـايگزين خـوبى  او با به. است »جماعا«

  .برای خبر واحد انتخاب كند
ايـن واقعيـت را . بگيـردكار بردن اجماع توانست از معتزله فاصله زيـادی  همچنين او با به

های كالمى وی يافت، از جملـه بحـث وعـد و وعيـد، ايمـان و  توان در بسياری از انديشه مى
بـه  مرتضـى كفر، احباط و موافات، عصمت پيامبران از صغائر، و دهها بحث ديگـر كـه سـيد

علت  .های علمى، از جمله اجماع، با معتزله اختالف نظر پيدا كرد علت پيروی از برخى ابزار
بردند، در ادامـه  ها، بهره مى كه معتزله هم از اجماع در برخى از بحث اين اختالف نظر، با اين

  .شود اين مقاله بيان مى
كه، سيد با تكيه بـر اجمـاع توانسـت ابـزار مناسـبى بـرای آشـنائى بـا آراء  نكته ديگر اين

و انقطـاع ارتبـاط بـا ) عـج(به علت غيبت امـام زمـان. كالمى امام غايب در عصر غيبت بيابد
ى شناسايای به سوی  توانست روزنه -با تبيينى كه خواهد آمد -ايشان در عصر غيبت، اجماع 

  .غيركالمى باز كند نظرات ايشان در مسائل كالمى و
نمايـان  مرتضـى با توجه به مطالب باال، اهميت بحث از اجماع و نقش آن در انديشه سـيد

كاتى كـه گذشـت، ن گرچهكته را بايد يادآور شويم كه پيش از شروع بحث، اين ن. شود مى
 گـريد و دانشـمندانها  تيتـوان در شخصـ مى را نهاآ ست وين مرتضى سيدانديشه  مخصوص

، مرتضــى ســيد ىكالمــهـای  بحث در اجمــاع فــراوان بردكار بــا توجـه بــه ىولــ، كــرد رصـد
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هـای كالمـى او  و روشها  ، ضرورت بررسى انديشههيامام كالم خيتار در او بودن رگذاريتأث
شخصيت كالمى شاخص قرن چهارم و پنجم و سـعى در دور كـردن اتهـام پيـروی عنوان  به

چــون و چــرای وی از معتزلــه بــه انــدازه ممكــن، اهميــت بررســى روش اجمــاع از نظــر  بــى
  .شود روشن مى مرتضى سيد

  مرتضى سيد كالمى شناسى روش

اين اسـت كـه عقـل در منظومـه فكـری ، باشد مى نظران معروف و مشهور آنچه ميان صاحب
است، اما اين نكته را بايـد خاطرنشـان سـازيم كـه دار راز جايگاه ممتازی برخو مرتضى سيد

پيروی او از عقل و نتايج آن به اين معنا نيست كه تنهـا منبـع و ابـزاری كـه سـيد از آن بهـره 
كـه ايشـان آنهـا را در  برد، عقل بوده است، بلكه منابع ديگری ماننـد اجمـاع وجـود دارد مى

علت اين امر، وجود خصوصيت مشترك ميان عقـل، . برد كار مى های كالمى خود به بررسى
 آور بـودن آن خصوصيت مشترك علـمكه ديگر منابع معتبر مانند خبر متواتر است  اجماع و

. زا بـودن آنهاسـت علم ،علت پيروی از عقل و ديگر منابع معتبر مرتضى به نظر سيد. ستآنها
كنـد و  چتر بزرگى است كه هر منبعى كه زير آن واقع شود، حجيـت پيـدا مى» علم«در واقع 

كـه  بنابراين، بـه علـت اين. افتد از طرف ديگر هر منبعى كه از آن خارج شود، از حجيت مى
برای . توان از آن بهره برد كند و در مباحث كالمى مى آور است، حجيت پيدا مى اجماع علم

بپـردازيم تـا  مرتضـى تبيين اين مطلب بايد به بررسى اهميت عقل و ديگر منـابع از نظـر سـيد
  .اهميت اجماع از نظر وی مشخص شود

  معتبر منابع ديگر و عقل

او . از اهميـت بـااليى برخـوردار اسـت مرتضـى طور كه گذشت، عقل از ديدگاه سـيد همان
هـر  ،بـه عقيـده وی. )70: 1418، مرتضـى سـيد(دانـد  ر مىت داللت عقل را از داللت ديگر منابع قوی

هنگـام  مطلـباين . )246: همان(شود  مى خبری كه با داليل عقلى ناسازگار باشد مردود شمرده
 نبوت، صفات، توحيدهای  او در بحث. كالمى سيد كامًال مشهود استهای  مراجعه به كتاب

  .برد مى بهره) علمى(و يقينى  ابزار قطعىعنوان  و حتى امامت و معاد از عقل به
زيـرا  اسـت؛موافق  مرتضى نگارنده به نوبه خود نسبت به اين اظهار نظر درباره روش سيد

و تـالش بـرای  ايـن مسـئلهتر  امـا بـرای بررسـى عميـق، اهميت عقل نزد او قابل انكار نيست
  :شود مى دو پرسش مطرح رسيدن به ژرفای انديشه سيد
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و ايـن  شـتهشود يك گام به عقب بازگ مى به عقل باعث مرتضى اعتماد سيد: پرسش اول
ريشـه ارزش  ،به عبارتى ديگر و؟ علت اعتماد سيد به عقل چيست كه سؤال را مطرح سازيم

  ؟و چرا سيد به عقل اعتماد كامل دارد؟ عقل در كجا نهفته است
 در مباحث كالمـى از آن پيـروی مرتضى است كه سيد ابزاریآيا عقل تنها : پرسش دوم

، توانند نتايج عقل را تأييد كننـد مى كه، ديگری هم در كار استهای  ابزاركه  يا اين، كند مى
 عمــلوارد هــا  ابزارآن ، ى ورود بــه آنهــا را نداشــته باشــديتوانــادر جاهــايى كــه عقــل يــا  و

  ؟شوند مى
  :شود مى زير روشنهای  ضمن بحث، پاسخ به اين دو پرسش

ريزی سـاختمانى  بـه دنبـال پايـه مرتضـى كه سـيد با توجه به اين :لريشه اعتماد به عق. 1
و احتمال متزلزل شدن  كه از استحكام كافى برخوردار، بوده و استوار كالمى محكم-فكری 

چنـين سـاختمان فكـری از يقـين، وضـوح، اطمينـان و  ۀپايـبايست  ، مىباشد آن بسيار ناچيز
در واقـع . دانسـت مـى »علـم«اين پايـه محكـم را  مرتضى سيد. ار باشداستحكام الزم برخورد

بـه  آدمـى را هر ابزاری كـه وا. بوده استمبنای انديشه سيد  ترين ای ترين و پايه اساسى »علم«
 ،شـود منجـر نمى هـر ابـزار فكـری كـه بـه علـمامـا از پـذيرفتن  ،فتپذير مى ،رساند مى علم

اسـاس عنـوان  بـه »علـم«انتخـاب ى با علت يآشناو مدعا برای اثبات اين . درك مى خودداری
  .بپردازيم »علم«بايد در ابتدا به تحليل و بررسى مفهوم ، مرتضى انديشه كالمى از سوی سيد

، برهانى و يقينى بالمعنى االخص است، آيا مراد از آن علم رياضى؟ چيست »علم«مراد از 
زيـرا ، اسـت گزينه دوم صحيح ؟بوده است مرتضى يا يك معنای كامًال متفاوتى مد نظر سيد

 ه اسـتتعريـف كـرد، شـود مى را به آنچه مستلزم سكون و آرامش نفس »علم« مرتضى سيد
در مـورد ای  كه هرگـاه عـالِم بـا شـبهه است  مراد از سكون نفس اين. )20: 1، ج1348، مرتضى سيد(

ای  تواند هر شـبهه مى و دهد نمى شك به خود راه، شود مى رو هروب، آنچه كه به آن علم دارد
، يابـد نمى شك يا تقليد تحقق، حالت سكون نفس در صورت ظن. )74: تا بى طوسى،(را رد كند 

كه در ايـن صـورت بـه جـای ، شود مى ت هميشه طرف مقابل ممكن دانستهزيرا در اين حاال
 ،كنـد مى دلى در نفس راه پيدا ترديد و دو، آرامش و سكون نفس پيش آيد، كه استقرار اين

، شـود نمـى و به آن توجه، شود نمى ، طرف مقابل ممكن دانسته»علم«ولى در صورت تحقق 
البتـه ايـن نكتـه را هـم بايـد . )3-2: 1386ابـن مالحمـى، (شـود  مـى بلكه تنها به طرف موافـق نگـاه

 ناميـده »علـم«گونـه سـكون نفـس  يعنى هر ؛شناختى ندارد بُعد روان »علم«يادآوری كرد كه 
 بـه نحـوی كـه عـالِم، كه ناشى از دليل باشد تواند علم باشد مى بلكه سكون نفسى، شود نمى
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اين سكون نفس با اعتقاد جزمـى ناشـى از تقليـد يـا هـر علـت . را رد كندای  تواند هر شبههب
تـوان از  مـى ايـن مطلـب را. تفـاوت اساسـى دارد، شـود مى شبهه زايلترين  كه با كم، ديگر

  .استنباط كرد، طوسى در باال گذشت كهشيخ  توضيحى كه از
 :حديثى اهل بيت های قرآنى و آموزهرا در  »علم«به  مرتضى ريشه اعتماد سيدتوان  مى
وال تقـُف مـا لـيس (، از جمله آيه شريفه »علم« كننده از پيروی از غير مانند آيات نهىيافت، 

االيمـان بعلـم  ىمن دخل ف«: مانند روايت، :يا احاديث اهل بيت، )36 :االسـراء( )لك به علم
در واقع احاديث . )7: 1، ج1363كلينى، ( »ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه، ثبت فيه

ايـن امـر . رسـدببـه حـد تـواتر شـايد كـه  استبسيار فراوان  »دون علمبايمان «دال بر نهى از 
و لزومى ندارد علت اين گرايش را ، باشد »علم«گرايش سيد به تواند توجيه مناسبى برای  مى
يـابى او بـه ايـن مطلـب  زيرا منابع درون مذهبى بـرای راه، دانستاثرپذيری وی از معتزله در 

  .نظرات با معتزله همخوانى داشته باشد گرچه ممكن است در برخى نقطه، كافى بود
بال برپا كردن او به دن. بوده است »علم« مرتضى اساس و شالوده نظام كالمى سيد ،بنابراين

. شـته باشـدگونـه ظـن يـا شـك در آن راه ندا بـوده، كـه هيچ »علـم«نظامى فكری مبتنـى بـر 
آور  البته بايـد يـاد. هر ابزاری كه علم زا باشد به نظر او حجيت دارد: توان گفت مى ،بنابراين

توان آن را در متكلمان مكاتـب  مى بلكه، نيست مرتضى شويم كه اين مطلب مخصوص سيد
كـه مباحـث ايـن مقالـه بـر  ولـى بـه علـت اين، پيدا كردنيز ديگر مانند معتزله و حتى اشاعره 

مكاتب های  بنابراين در اين مقاله به انديشه، باشد مى متمركز مرتضى سيدهای  بررسى انديشه
  .شود نمى جز در صورت نياز اشارهه ديگر ب

كـه علـت توجـه  تـوان بـه پرسـش اول بـدين شـكل پاسـخ داد ىممطالب  اين با توجه به
انسان را به نتايج ، چون عقلاست،  علمى و يقينى بودن اين منبع فكری، به عقل مرتضى سيد

ز بتـوان ا و، علمى پيـدا كنـدشود كه عقل ارزش  مى سبباين امر  و رساند مى علمى و يقينى
 ُ   .ردآن در استنباطات كالمى بهره ب

  :كنيم مى به سه نمونه اشاره، آور بودن عقل يعنى علم، اين مطلببرای توضيح 
كه بـرای داند  مى) دقت شود(از علوم ای  آن را مجموعه، در تعريف عقل مرتضى سيد. 1

 او تصريح. )31: 4ج و 322: 2ج و 425-424: 1، ج1410 ؛ همو،121: 1411، مرتضى سيد(شود  مى مكلف حاصل
كـه اسـت آن علـومى ، بلكه هـدف، خود عقل نيست، كارگيری عقل بهكند كه هدف از  مى

  .)121: 1411، مرتضى سيد(آيند  مى توسط عقل به دست
و تفـاوت آن بـا قيـاس  در توضيح علمى بودن قياس عقلى مرتضى سيد، از سوی ديگر. 2
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بلكـه ، كنـد نمى بايد دانسته شود كه حقيقت قياس در عقل و شرع تفاوت«: گويد مى شرعى
 زيرا علت عقلى موجِـب بـوده ،اختالف دارند، دنگرد مى اين دو در احكامى كه به علت باز

بايـد علت در قياس عقلى . كه علت سمعى چنين نيست در حالى، و مؤثر به نحو ايجاب است
  .)671-670 :2ج، 1348، مرتضى سيد( »تواند ظنى باشد مى ولى در سمعى، باشد )دقت شود( ممعلو
عقلـى های  كـه در بيشـتر اسـتدالل تبيين روش عقلِى استدالل به شاهد بـر غايـب دراو . 3

  : گويد مى ،كالمى دخيل است
دقت (م كه او معلو اين ،»او شاهد است«: مراد از گفته ما دربار� يك چيز، بدان
زيرا  ،كه او غيرمعلوم است اين »او غايب است«: و مراد از گفته ما. است )شود

 اسـتدالل، معلوم اسـت بر آنچه غير بوده )دقت شود(م معلوچه ما تنها توسط آن
ُمشـاَهد يـا حاضـر ، شـود مـى الزم نيست آنچه توسـط آن اسـتدالل. نماييم مى

، مرتضـى سيد(باشد  شود، معلوم مى ن استداللدابلكه بايد از آن جهت كه ب، باشد
1381 :135(.  

 ،شـود مـى عقل و قياس عقلـى دريافـتدر ارزش دادن به و يقين  »علم« نقش، از مطالب باال
و  »علـم« كـه مـا را بـه اينآن و اعتمـاد بـه به عقل  دنعلت ارزش دا مرتضى سيد به نظر زيرا
  .رساند مى يقين

 ىمتكلم مرتضى كه سيد استبر خالف آنچه معروف : توان گفت مى در پايان اين بخش
، باشد گرا كه عقل از اين پيشو ا: بايد گفت، است عقل او ۀانديش �شالود يعنى، ستگرا عقل
با توجه بـه ايـن . است ى اويگرا ى ريشه و شالوده عقليگرا علم به عبارت ديگر ،ستگرا علم

علمـى ديگـری وجـود های  ابزار، كه آيا در كنار عقل، شود مى باب جديدی گشوده، مطلب
  .آيد مى در بخش بعدی پرسشپاسخ اين ؟ كار آيند توانند در استنباطات كالمى بهب كه دارد
به نظر او ابزارهای آيا ، مرتضى با توجه به مبنای علمى سيد: عقلى علمى غير ىابزارها. 2

كالمـى كـاربرد داشـته هـای  تواننـد در بحثب كـه علمى ديگری در كنار عقل وجـود دارنـد
 خبر متـواتر :دكرتوان به دو منبع و ابزار علمى ديگر اشاره  مى پرسشدر پاسخ به اين  ؟باشند

  .و اجماع

   ر متواترخب

در مـورد خبـر واحـد نظريـات  .اسـت »متـواتر«و  »واحد«تقسيم آن به ، تقسيم خبرترين  مهم
  :اين شرح است بهنظريات ترين  كه مهم مختلفى ميان شيعه وجود دارد
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ايـن . )24: 1، ج1405، مرتضى سيد(باشد  مى نفى امكان جعل حجيت برای خبر واحد :اول ۀنظري
: 1403محقـق حلـى، : نك(نظريه به ابن قبه رازی از متكلمان امامى قرن سوم نسبت داده شده است 

  .طبق اين نظر حتى امكان جعل حجيت برای خبر واحد هم نفى شده است. )141
اين نظـر . باشد مى خاص ىمنتها با شروط امكان جعل حجيت برای خبر واحد :دوم ۀنظري

تـوان تنهـا بـه آن  نمى و يستن كه خبر واحد مستلزم علم پذيرد  و مىا. از آن شيخ مفيد است
شـيخ مفيـد، ( كـردتـوان بـدان اعتمـاد  مـى ولى با داشتن قرائن دال بر صـدق راوی، اعتماد كرد

: كـه عبارتنـد از، كـرده اسـتدر برخى از رسائل خود اين قرائن را تبيـين و ا. )122: )الـف(1414
  .)44: )ب(1414شيخ مفيد، (اجماع بر طبق مفاد خبر  وجودو  عرفتأييد ، موافقت با دليل عقلى

وجـود حجيـت آن  دليلى بـر ولى، است امكان جعل حجيت برای خبر واحد :سوم ۀنظري
و بـرانگيختن  ترساندن، آگاهى دادن، تواند ويژگى تنبيه مى خبر واحد طبق اين نظريه. ندارد

 اسـت مرتضى اين نظر سيد. )34: 1، ج1405، مرتضـى سيد(داشته باشد  افراد برای تأمل و نظر در ادله
  .است كه نتيجه عملى آن بى اعتمادی به خبر واحد

 پـذير بـرای خبـر واحـد امكـانرا كه جعل حجيـت است  سوم هنظري مانند :چهارم ۀنظري
طوسـى، (د وجود دار) فقه(ن تفاوت كه دليلى بر حجيت خبر واحد در فروع ايولى با  ،داند مى

  .)126و100: 1ج، 1417
عنـوان يكـى از منـابع ه بـ مرتضـى علت اصلى نپذيرفتن حجيت خبر واحد از سـوی سـيد

در جـای جـای . )336: 4، ج1405، مرتضـى سـيد(اين است كه خبر واحد مفيد علـم نيسـت  اعتقادی
خبر  دليلبه  از نپذيرفتن بسياری از اخبارهايى  توان نمونه مى مرتضى سيدهای  رسائل و كتاب

حـديث غسـل دادن ، )13: 2همـان، ج( »الخ... ىفقد رآن ىَمن رآن«حديث . پيدا كرد، واحد بودن
و  )117: 1همـان، ج(بـه خداونـد بـدا احاديـث نسـبت دادن  ،)155: 3همان، ج(امام توسط امام بعدی 

كـه  هسـتند همگى از جمله احـاديثى، )427: 1411، مرتضى سيد( »على خطأ ىال تجتمع امت« حديث
قائـل بـه  ، اواز سـوی ديگـر .آنها را نپذيرفته است خبر واحد بودندليل تنها به سيد مرتضى 

يكى از منـابع اسـتنباط  ،بنابراين. )11: 1همان، ج( استمفيد علم  چون، استحجيت خبر متواتر 
  .است خبر متواتر عقايد

  اجماع

  بهره گرفت؟ ابزاری علمى در مباحث كالمىعنوان  از اجماع بهتوان  مىآيا 

  اجماع تاريخى پيشينه

اهل تسـنن پديـد آمـد و  بستر تفكريك پديده سنى است كه در  ،نظر تاريخى اجماع از نقطه
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 برخـى از دفـاع بـرای روشـىعنـوان  اجمـاع بـه رفتـه در قـرن دوم، رفتـه. رشد و نمـو يافـت
در . شد شيعى انديشه يا برای رفع اختالف ميان اماميه وارد )271: 1381مبلغـى، ( شيعىهای  آموزه

ها و روايات، به  ها، امامان شيعه دستور دادند كه هنگام بروز اختالف در نقل قول برخى برهه
  . )110: 1405صدوق، ( قول مجمع عليه تمسك جويند

پردازی دربار� اجماع  با آغاز غيبت كبری، اجماع اهميت بيشتری يافت، بدين علت نظريه
های اين امر قطع ارتباط مستقيم شيعيان با امام  يكى از علت. شدنزد شيعه در اين دوره شروع 

برای پركردن اين خأل بايد به فكر راهى جديد برای . در دوره غيبت كبری است 7معصوم
  .برقراری ارتباطى، گرچه ضعيف، با امام باشند و اين راه اجماع بود

 ىهـای مختلفـ از روش دهد كه شـيعه در طـول تـاريخ بررسى تاريخ شيعه اماميه نشان مى
كـه آمد  پيش مىكه ى پرسشدر عصر حضور هر . كردند استفاده مى: برای ارتباط با ائمه

دريافـت كننـد  :را از ائمـه پاسخ آنتا  رفتند مى، به مدينه يا مكه دانستند آن را نمى پاسخ
صـراحت بـه ايـن هشام بن حكم در مناظره با ابو الهذيل عالف به . )62: 1كلينى، ج: برای نمونه نك(

كه اگر مـن بـر تـو فـائق  كنم مى مناظرهبه اين شرط با تو « :گويد مى او. كند مى روش اشاره
بـه امـامم ، ولى در صورتى كه تو مرا مغلـوب سـاختى، بايد از مذهب من تبعيت كنى، آمدم

  .)43: 1414صدوق، ( »)تا جواب را از او بپرسم(كنم  مى رجوع
هـای  از راه را :ائمـهتـالش كردنـد تـا هـا  حكومت كـه، پس از شـروع دوران خفقـان

ماننــد زنــدانى كــردن آنــان يــا فــرا خوانــدن آنــان بــه ، از تــوده مــردم جــدا ســازند مختلــف
ه ديگـری بـرای ارتبـاط شـيعه بـا ، رابغداد و سامرا، مرو ،مختلف دولت عباسىهای  پايتخت

ارسال نامه بـه  باشيعيان  .)75: 1كلينى، ج: نك(معمول شد  يعنى راه مكاتبات و مراسالت :ائمه
  .كردند مى خود را دريافت های پرسشو پاسخ  كردند مى با آنان ارتباط برقرار :ائمه

در اين دوره . گرديد قطع )عج(دوازدهم پس از غيبت صغری، ارتباط مستقيم شيعه با امام
كـامًال  ،بودنـد گـذارخصوص از زمان حضـرت تأثيربه نقش وكال كه از زمان عصر حضور 

توانستند در طـول هفتـاد سـال وسـيله  ،كه به نام نواب اربعه شناخته شدند ،آنان. شدبرجسته 
و مشكالت شيعيان را  ها پرسشآنان . بسيار خوب و مطمئنى برای ارتباط شيعيان با امام باشند

: كنـ(ند دسـانر مىبه شيعيان ه و كرد را دريافت  هاآن پاسخساختند و  منتقل مى آن حضرتبه 
  .)373: 1411؛ طوسى، 90: 1405نوبختى، 

 شـيعيان ديگـر. هر نوع ارتباط با امام قطع شد، 329 اما پس از شروع غيبت كبری در سال
و از نظرات  ردهكنايب و وكيل ارتباط برقرار ، يا از راه نامه توانستند با امام مالقات كنند نمى

علمـای شـيعه اماميـه بـه فكـر يـافتن  ،دورهدر ايـن . امام در موارد مختلف اطالع پيـدا كننـد
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زيـرا  ،افتادنـد، بـرد مى نظر امام غايب كه در غيبت به سر آگاهى ازجديدی برای های  روش
 شكى نيست كه او از علمای اين امت ،ديگر سویاز . امام غايب زنده است به عقيده شيعيان

او رهبـر مسـلمانان و  ،بـه نظـر اماميـه. اسـت شـخص در ميـان امـت اسـالمىترين  بلكه عالم
همچنـين او در ميـان امـت . توان نظيری برای او پيدا كـرد نمى كه همتايى است شخصيت بى

بايد گفت كه نظـر او ، آن حضرتاعتقاد به عصمت  دليلبه . حاضر و ناظر اعمال آنان است
: 1، ج1405، مرتضـى سيد(با واقع مطابقت دارد  دربار� همه مسائل چه در اصول و چه در فروع قطعاً 

 شناختن نظـر او در مـوارد مختلـف وسـيله بسـيار خـوبى بـرای شـناختن ديـن ،بنابراين. )205
هر نحوی بـه آن به  كه بايد، همانند گنجينه بسيار ارزشمندی است 7در واقع امام. باشد مى

 متكلمان امامى؟ توان اين مسئله مهم را عملياتى ساخت مى ولى از چه راهى. دست پيدا كرد
. آگـاه شـد ه ولـى غايـبنظر امام زنـد تا از اين راه بتوان از را پيشنهاد كردند »اجماع«روش 

ولى آن را وسيله خوبى برای كشف ، گرچه متكلمان اماميه مبدع اصلى انديشه اجماع نبودند
در واقع، آنان توانسـتند از روش اجمـاع بـرای هـدف جديـدی كـه  .قول امام غايب دانستند

. رود مـىشـمار  بـهاين خودش يك ابـداع  و ندگان آن نبود بهره گيرندمورد توجه ابداع كن
  : گويد مى اين هدف جديددربار�  مرتضى سيد

را از راه  آنهـاهای  تـوان نظرهـا و گفتـه ، مىاگر پيامبر و امام ظاهر و متعين بود
 چـونباشـد، اگر غايب و شخصيت او ناشـناخته  ولى، مشافهه يا تواتر شناخت

او را از راه های  توان گفتـه مى ،و در ميان ما حضور دارد هستدانيم كه او  مى
علمـای های  ميـان گفتـهدر او های  داريـم گفتـه) علـم(كه يقين  ،اجماع طائفه

  . )11: 1، ج1405، مرتضى سيد(شناخت  ،طائفه مخلوط گشته
بـرای هـا  روشتـرين  يكـى از مهم مرتضـى اجمـاع از نگـاه متكلمـان شـيعه و سـيد ،بنـابراين

البته، ناگفته نماند كه علـت ديگـر روی آوردن . است غايب و يابى به نظر امام معصوم دست
 نمود بيشـتری مرتضى اين مسئله در مورد سيد. است انكار حجيت خبر واحد، آنان به اجماع

زيرا او حجيت خبر واحد را به هر شكلى انكار كرد و با از دسـت دادن چنـين منبـع ، يابد مى
  .يابد مى روی آوردن به منابع جايگزين اهميت بيشتری، سيار غنىب

به امـام ای  حجيت اجماع را مبتنى بر اسناد وظيفه، غيبت كبری �متقدمين از اماميه در دور
بايد ، ين صورت كه اگر اجماع علمای اماميه مخالف با واقعيت باشده اب، دانستند مى معصوم

ايـن  در غيـر، و به هر نحوی آن اجماع را بشكند عمل شودامام برای آگاه ساختن آنان وارد 
هنگـام  مسـائل رسxـیهاين نكته را رّسـى در . باشد مى سكوت امام دليل بر رضايت وی صورت
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روش ايـن . )367: 2، ج1405تضـى، مر سيد(دربار� حجيت اجماع بازگو كرد  مرتضى از سيد پرسش
در حالى كه قـائلين بـه آن ، به شيخ طوسى نسبت داده شد هامعروف و بعد» اجماع لطفى«به 

  .)282: 1381مبلغى، (متقدم بر او بودند
دهد كه او دليل حجيـت اجمـاع را دخـول  جا مانده از شيخ مفيد نشان مى بههای  گزارش

ان اما از ايش، )45: )ب(1414، 121: )الف(1414شيخ مفيد، (داند  كنندگان مى امام معصوم در ميان اجماع
  .بحثى دربار� اجماع لطفى گزارش نشده است

ــيد ــى س ــتادش مرتض ــد اس ــان  همانن ــوم در مي ــام معص ــول ام ــر دخ ــى ب ــاع را مبتن اجم
كـه بـه  يابى به قول امام به روشـى تمسـك جسـت او برای دست. دانست كنندگان مى اجماع
   .شناخته شد )286: 1381مبلغى، (» دخول مجهول النسب«نظريۀ 

به صورتى كه اگر قول حق بر علمای ، پافشاری كرد» اجماع لطفى«نظريه شيخ طوسى بر 
حتى اگر اين ، كه آنان را از قول حق آگاه سازد امام معصوم است  ۀوظيف، اماميه مخفى ماند

او انكار وجوب ظهور امـام بـرای تبيـين قـول . مسئله باعث ظهور امام و مخالفت با تقيه شود
  .)631: 2، ج1417طوسى، ( دانست اصل اجماع مىحق را مساوی با انكار حجيت 

كـه تفصـيل آن ، مختلفـى دربـار� اجمـاع پديـد آمـدهای  اقوال و نظريه، پس از آن دوره
  .)تا كاظمى، بى ؛671: 1417نراقى، : برای اطالع بيشتر نك(طلبد  مى فرصت ديگری

   و اجماع مرتضى سيد

ميـان ديـدگاه او  داد كـهبايـد نشـان  دربـار� اجمـاع مرتضى پيش از پرداختن به ديدگاه سيد
. شـود مـى ى ديـدهيسو دربار� اجماع با ديدگاه معتزله در بسياری از نقاط مهم و اساسى ناهم

، چون و چرا از معتزلـه اسـت كه متهم به پيروی بىمرتضى  شود سيد مى سببسويى  ناهماين 
البتـه، وجـود . مخالف با آنان اتخـاذ كنـدو مواضع  از آنان در بسياری از موارد فاصله بگيرد

 نظربه بررسى اجماع از  در ادامه. را نبايد ناديده گرفت نقاط از برخى ى ميان آنان دريسو هم
  :پردازيم مى مقايسه آن با ديدگاه معتزله و مرتضى سيد
توانـد اجمـاع امـت  ، مـىكنـد مـى اجماعى كه از نظر امام حكايت مرتضى نظر سيد از. 1

 اسـت،داخـل در شـيعيان  طور كه امام زيرا همان ،شيعيان باشداجماع خصوص به اسالمى يا 
توان با تمسـك  ، مىپس اگر نظر امام از ما مخفى گشت. باشد مىنيز  داخل در امت اسالمى

ايـن . )623: 2، ج1348، مرتضـى سـيد(خوانى نظر او با آنان پى بـرد  به اجماع مسلمانان يا اماميه به هم
يا گروهى ناشناخته از راه اجماع مورد توجه معتزلـه قـرار غايب يعنى كشف نظر فرد  ،روش
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مؤمنان را هنگامى كه نظر آنان ناشـناخته بـوده ) اجماع(نظر ، آنان از راه اجماع امت. گرفت
  .)12: 2، جتا بى ؛ بصری،168-167: 17، جتا بى قاضى عبد الجبار،(كنند  مى استكشاف، باشد
در حـد ذات خـود  مرتضـى سـيد ظـرشـود كـه اجمـاع از ن مى از آنچه گذشت روشن. 2

هدف اصـلى از  ،بنابراين. باشدنظر امام معصوم  كاشف از مگر به مقداری كه، ارزشى ندارد
اجماع دليـل  ،در واقع. بيش نيستای  و اجماع وسيله شناختن نظر امام است، شناختن اجماع

آنـان . شتندمعتزله به اجماع نگاه استقاللى دااما  ،سنت و عقل نيست ،مستقلى در برابر كتاب
 مسـتقل دليلـىعنـوان  به )متفاوت در اين زمينههای  بنابر نظر(به اجماع امت يا اجماع مؤمنان 

 ىال تجتمـع امتـ«آنان به داليلى از جمله حـديث . نگريستند مىسنت و عقل ، در كنار كتاب
كـه مـورد توجـه معتزليـان از جملـه  )4: 2ج تـا، بى ؛ بصـری،160: 17جتـا،  بىقاضى عبد الجبار، ( »على خطأ

مانند ابوعلى و فرزندش ابوهاشم ) متهم به پيروی از آنان است مرتضى كه سيد( معتزله بصره
تـا بـرای اجمـاع ارزش مسـتقلى  تمسك جسـتند، )180؛ 171: 17جتا،  بىقاضى عبد الجبار، ( جبائى بود
 وا. )625-607: 2، ج1348، مرتضى سيد(آن داليل را مردود دانسته است  ۀهم مرتضى سيد. قائل شوند

 ردرا بـه صـراحت ارزش ذاتـى اجمـاع  ، در مخالفت روشن با معتزله از جملـه معتزلـه بصـره
  .است اين اختالف ميان سيد و معتزله بسيار بنيادی و اساسى. كرد مى

 حـل راهايـن بـرای يـافتن  ؟امام غايب دست يافت نظرتوان از راه اجماع به  مى چگونه. 3
  :شود مى معموالً دو راه مطرح

اقوال آنان مـدّون  و و شناخته شده هستند منحصر به تعداد معيّن، علمای هر فرقه: راه اول
ام امـ از سـوی ديگـر. دسـت آورد توان اقوال همۀ آنان را مانند هر فرقـه ديگـر به مى و است

ميـان مـا حضـور دارد، بـا مـردم  و مانند هر يك از علمـای اماميـه است مسلمان برترين عالِم
توان اقوال  مى اگر ،بنابراين. شناسند كند، گرچه او را نمى اختالط داشته و با آنان زندگى مى

ه توان قول امام را، مانند هر عالم امامى ديگر، هـم بـ ، مىعلمای اماميه را به دست آورد ۀهم
  .)11: 1، ج1405، مرتضى سيد(دست آورد 

، تـوان اجمـاع اماميـه را شـناخت مى كه چگونه شود مى رو هبا اين اشكال روب حل راهاين 
 ۀتوان بـا همـ نمى به نحوی كه، حضور دارندسرزمين اسالمى  نقاط مختلفحال كه آنان در 

بـه اقـوال علمـای شـناخته  و اگر برای اثبات اجماع؟ گاه شدآاز قول آنها  و ديدار كرد هاآن
داخـل در زمـره علمـای شـناخته شـده  زيرا امام، اجماع حجت نخواهد بود، شده بسنده شود

  .نيست
برخى از علوم بسيار بديهى و روشـن وجـود : گويد مى در پاسخ به اين سؤال مرتضى سيد
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 .نچـي ما از وجود كشوری بـه نـام آگاهىمانند ، مشخص نيست آن علوم سرچشمۀكه  دارد
چيست؟ و چـه كسـى از بـودن ايـن  یدليل شما بر وجود چنين كشور اگر كسى از ما بپرسد
علـم و  ،ولـى در عـين حـال ،مشخصى بدهيم پاسختوانيم  ؟ نمىه استكشور به شما خبر داد

علمـای نحـو  ۀاجماع همـنسبت به همچنين ما . ماند مى پا بر جا نيقين ما به وجود كشور چي
علمـای نحـو ديـدار  ۀهمـدر حـالى كـه مـا بـا . داريـم آگـاهى، كه فاعل مرفوع است بر اين
اقـوال ابوحنيفـه و شـافعى آگـاهى  بـههمچنين ما . شناسيم نمى آنان را ۀو اقوال هم يما هنكرد
 ۀكـه مـا همـ با اين، كنند مى از آن اقوال پيرویها  و شافعىها  حنفى ۀدانيم كه هم مى و داريم
 گـروه بـه كند شك روشن و بديهى علوم اين در كسى اگر. يما هرا نديدها  و شافعىها  حنفى
 )بودنـد مشـاَهدات منكـر كـه(ها  و سوفيسـت )بودنـد خبـر هر از ناشى علم منكر كه( سمنيه
و نيـازی بـه  پى بردبه طور يقين علمای اماميه  ۀتوان به اجماع هم مى ،بنابراين. شود مى ملحق

است كه مـا بـه  اين مسئله مستلزم آن. )367: 2، ج13-11: 1، جهمان(آنان وجود ندارد  ۀهمشناختن 
اجمـاع روش و ابـزار ، بنابراين. شناخت علمى و يقينى نسبت به قول امام معصوم دست يابيم

  .غيركالمى است علمى و يقينى برای شناخت قول امام در مسائل كالمى و
  : گويد مى در ادامه مرتضى سيد

ــد ــت اين: ممكــن اســت كســى اشــكال كن ــه عل ــام را ب  كــه شــما شــخص ام
شـما از  ولـى ممكن است او مخـالف قـول علمـای اماميـه باشـد،، شناسيد نمى

  .مخالفت آن حضرت آگاه نشويد
  : گويد مى در جواب

زيرا شناختن قول ، پس ما در واقع علم به اجماع اماميه نداريم، اگر چنين است
، در تحقق اجماع دخالت دارد هر يك از علمای اماميه امام مانند شناختن قول

در حقيقـت از اجمـاع اماميـه ، حاال اگر ما از قول امام معصوم بى اطالع باشيم
پس بايـد از قـول امـام ، و چون ما ادعای علم به اجماع داريم بى اطالع هستيم
  .)45: )ب(1414مفيد،  ؛368: 2همان، ج(هم آگاه باشيم 

ولى به علت مشهور نبودن در ، شايد يكى از علمای اماميه قول مخالف داشته: اگر گفته شود
شـود  مـى ايـن امـر باعـث، زيادی تأليف نكردههای  و كتاب كند مى از دنيا زندگىای  گوشه

پـس ممكـن اسـت كـه امـام ، اگر چنين چيزی امكان داشته باشد. كه از قول او آگاه نباشيم
 در جـواب مرتضـى سـيد .مـا از آن بـى اطـالع باشـيم و معصوم هم قول مخالف داشته باشد

  : گويد مى
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در انتشـار آن ، كه هر كسى قول مخالف داشته باشد عادت بر اين جريان دارد
كـه كسـى قـول  و اين تا مردم از آن آگاه شده و از او پيـروی كننـد كوشد مى

بـه نحـوی كـه آن قـول در ، و هيچكس از آن آگاه نباشد مخالفى داشته باشد
  .)369: 2، ج1405، مرتضى سيد(مخالف عادت است ، تاريخ به فراموشى سپرده شود

كه بايد ميان علمای اماميه افراد گمنام هـم وجـود  اين آن و شرط دارد يك حل راهاين  ،البته
ولى اگر نـام و نسـب همـۀ  آنان است،ميان معصوم تا بتوان احتمال داد كه امام ، دنداشته باش

زيـرا شخصـيت ، توان دخول امام ميـان آنـان را احـراز نمـود نمى معروف باشدآنان معلوم و 
كنندگان افـراد مجهـول االسـم و النسـب  بايد ميان اجماع، بنابراين. ايشان بر ما پوشيده است

طور  بدين دليل اين راه همـان. پذير شود تا دخول امام معصوم ميان آنان امكان باشند) گمنام(
  .معروف است» دخول مجهول النسب« كه گذشت به نام نظريه

يك يا چند عـالم  تنهااجماع كرده باشند و بر يك قول علمای اماميه اگر ، از سوی ديگر
مخالفـت ، كرده باشنديا شيخ مفيد با آن قول مخالفت  مانند شيخ صدوق امامى شناخته شده

و چون تنهـا مخالفـت  نيستند معصومامام  آنهادانيم كه  مى زيرا، زند نمى آنان به اجماع ضرر
بنابراين مخالفـت علمـای شـناخته ، شود مى آن از حجيت سقوطباعث  با اجماع معصومامام 

  .زند نمى به اجماعای  شده لطمه
وجويى كـه در  مرتضى با توجه به جسـت سيدهای  از گفتهبه صراحت  پايانىاين دو نكته 

در آنهـا را تـوان  مى ولى، دندار خوانى هم اوگرچه با مبانى ، دست نيامد آثار او انجام شده به
و بـرای  530-529: 2، ج1410ابـن ادريـس، : كنـ(به دسـت آورد  فكر با سيد علمای اماميه همهای  گفته

  .)671: 1417نراقى، : اطالع بيشتر نك
از ، و ما شـخص او را نشناسـيم از علمای اماميه با اجماع مخالفت كند ىاگر يك :راه دوم

مخالفـت او بـا  ت و در نتيجـهامام غايب معصوم نيسـ فردكه آن  يا اين: خارج نيست حالدو 
در ايـن صـورت بايـد  و كه او خود امام غايـب اسـت يا اينو  رساند نمى به آناجماع زيانى 

كـه نظـر درسـت از  در صورتىزيرا ، نظر او مخفى بماند بايدن و شيعيان از نظر او آگاه شوند
حتـى اگـر ايـن ، آگاه سازدنظر درست نسبت به بايد امام غايب آنان را  بماندشيعيان مخفى 

چون جايز نيست شيعيان از شناختن قول حـق ، ظهور امام و مخالفت با تقيه شودباعث مسئله 
  .)630: 2، ج1417طوسى، (د محروم بمانن - كه در اين فرض تنها در قول امام منحصر است-

و خاطرنشـان سـاخت  را قبول نداشت حل راهاين  مرتضى سيد، گزارش شيخ طوسى بنابر
و لزومى ندارد بـرای آگـاه  بسياری از علوم را نزد خود نگاه دارد كه ممكن است امام غايب
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سرچشـمه از رفتـار بـد مـردم  كـهزيـرا علـت غيبـت ، ظهـور نمايـد ساختن مردم از آن علوم
، رسـد مى ناشى از غيبت كه به مردمبنابراين هر زيانى ، امام را وادار به غيبت كردند گيرد مى

، طوسـى، 631: 2همـان، ج(در اين حالت نـدارد ای  و امام وظيفه ناشى از بدرفتاری خود آنان است

1411 :97(.  
اول، يعنى شناختن مستقيم قول امـام معصـوم از  حل راهتنها ، مرتضى از نظر سيد، بنابراين

  .ستعلمای اماميه قابل قبول ا ۀراه شناختن اقوال هم
به معنای آنچه باعث سكون ( علمى كه معلوم شد كه اجماع به طور قطعى و پس از اين. 4

دانيم كـه امـام معصـوم  و چون مى دشو مىاز نظر امام غايب كشف ) شود و آرامش نفس مى
بنـابراين اجمـاع ، جزئيات دين چه در اصول و چه در فـروع آگـاهى تـام دارد ۀنسبت به هم

و هـيچ  باشـد گوناگون های كالمى آموزهشناخت اصول و  جهتتواند راه بسيار مناسبى  مى
زيرا آگاهى امـام معصـوم ، وجود ندارد) فقه(ن كاربرد اجماع در فروع كرددليلى بر منحصر

 عالوه بر اين، كاشفيت اجماع از قول امام چه در اصول. دبه اصول يا فروع هيچ تفاوتى ندار
در ادامه كه  دارد یحجيت اجماع حد و مرز ،البته. باز هم هيچ تفاوتى ندارد، و چه در فروع

  .دمآ خواهد 
توان  مى يعنى ؛كه به دور نينجامداست   تنها حد و مرز حجيت اجماع در اعتقادات اين. 5

اسـتدالل بـه . كه بـه دور منتهـى شـود مگر اين، بر هر آموزه دينى از راه اجماع استدالل كرد
ماننـد (يا برخى از صفاتى كه برای اثبات نبوت و امامـت ، ونداجماع برای اثبات وجود خدا

زيـرا حجيـت قـول معصـوم  از مـوارد دور اسـت؛ ،دنباش مى ضروری )حكمت و صدق، علم
تـوان از قـول امـام بـرای  نمى بنابراين، باشد مى و اين صفات وندمتوقف بر اثبات وجود خدا

  .)626: 2، ج1348، مرتضى سيد( است زيرا مستلزم دور، بهره بردها  وزهاثبات آن آم
، حقيقـت ايمـان، قَـَدر، ماننـد معرفـت گونـاگونتوان با اجماع بر اعتقـادات  مى ،بنابراين

  .و معاد استدالل كرد وعد و وعيد، رجعت
تـوان از اجمـاع بـرای  مـى شـود كـه مـى و مدعى گذارد مى فراترپا را از اين  مرتضى سيد

ايشان توضيح بيشتری برای  )627-626: 2، ج1348، مرتضى سيد(اثبات نبوت و حجيت قرآن بهره برد 
 ددهـ مـى ولى شيخ طوسى اين مطلب را به اين صورت توضيح، دهند نمى اين ادعای عجيب

از  )قـرآنيـا حجيـت  قبل از اثبات نبوت پيامبر(توان چنين فرض كرد كه امامت امام  مىكه 
توان به قول امامى كه حجيت قول او از راه  مى ،در اين صورت. ثابت شودنه نص  راه معجزه

زيـرا در ايـن كـرد، و حجيت قرآن تمسك  ربرای اثبات نبوت پيامب، ه استمعجزه ثابت شد
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نبـوده، بلكـه حجيـت آن از راه معجـزه ) نـص(صورت حجيت قول امام ناشى از قول پيـامبر 
و  پيامبر از سوی خـدا بـوده، تواند به ما بگويد كه فالن شخص آن امام مى. تاثبات شده اس

بر پيروان او مخفـى  یيا هر علت ديگر اگر قول آن امام به علت غيبت. قرآن او حجت است
تـوان  مى ،بنابراين. )634 :2، ج1417طوسى، (توان به اجماع تمسك كرد  مى برای شناختن آن، شد

تواننـد از اجمـاع بـرای  نمى معتزله ،البته .و حجيت قرآن بهره برد بوتاز اجماع برای اثبات ن
آيـات قرآنـى و ، زيرا دليل آنـان بـر حجيـت اجمـاع، اثبات نبوت و حجيت قرآن بهره ببرند

ن آخواهنـد از اجمـاع بـرای اثبـات نبـوت يـا حجيـت قـرب اگر ،بنابراين. است روايات نبوی
  .)627: 2، ج1348، مرتضى سيد( خورند مى به دور صريح بر، استفاده كنند

ر بـر يـك اعصـا ۀكه حجيت اجماع مخصـوص اجمـاع همـ بسيار مهم اين پايانىنكته . 6
زيرا امام معصوم در هـر عصـر ، بلكه اجماع علمای يك عصر هم حجيت دارد، مسئله نيست
 دشـو مـى اجمـاع هـر عصـر حجـت ،بنـابراين. و هيچ زمانى از او خـالى نيسـت، وجود دارد

 ماهيت و فهم تبيين در تواند نقش كليدی مى اين نكته. )633 :2، ج1348 همو، ؛435: 1411، مرتضى سيد(
 ندارد لزومى، اجماع حجيت اثبات برای آن بنابرزيرا ، داشته باشد مرتضى سيد نظر از اجماع
 يـك اماميـه علمای اجماع كه است كافى بلكه، شود احراز ۀ اعصارهم اماميه علمای اجماع

 عصـر كـه اجمـاع كـرد فـرض چنـين تـوان مـى، مطلـب ايـن بـه توجـه بـا. شود محرز عصر
  .داشته باشند گذشته عصرهای در مخالفينى گرچه، باشد حجت تواند مى مرتضى سيد

 اجماع از نظر او. معلوم شد مرتضى و حد و مرز كاربرد اجماع از نگاه سيد ارزشتاكنون 
منبع مهمى برای استنباط مباحـث  مانند عقل و خبر متواتر تواند در كنار منابع علمى ديگر مى

يعنى علم به دخـول است؛ » علم«داخل شدن آن زير چتر  دليل اعتماد به اجماع. كالمى باشد
  .كنندگان امام معصوم در ميان اجماع

در صـورت و فـرم ظـاهری بـا اجمـاع  مرتضـى گرچه روش اجمـاع سـيد، از سوی ديگر
كه ماده و مصالح تشكيل دهنده آن بـا اجمـاع معتزلـى  ى به دليل اينول، معتزلى شباهت دارد

، اجمـاع سـيد �دهنـد مـاده تشـكيلترين  مهم، در واقع. يابد مى تفاوت بسياری، اختالف دارد
 ايـن مسـئله سـبب شـد تـا. كننـد نمى كه معتزله به آن توجه باشد مى قول امام معصوم شيعيان

و  در بسياری از مباحث كالمى، كه نمونه آن در اول مقالـه گذشـت، بـا معتزلـه مرتضى سيد
  . خصوص معتزله بصره اختالف نظر پيدا كند به

   از كابرد اجماع در اعتقادات هايى نمونه

بـرای ) اصـول(كـاربرد اجمـاع در اعتقـادات  قبـولشايد  آنچه پيشتر بدان اشاره شد،رغم  به
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نـه در كـالم و ، زيرا معروف كه اجماع تنها در فقه ؛ه نظر برسدبرخى از خوانندگان دشوار ب
از كـابرد اجمـاع در هايى  بـرای رفـع ايـن تـوهم بـه نمونـه. كاربرد دارد، اعتقادیهای  بحث

  :كنيم مى اشاره ،آمده مرتضى و رسائل سيدها  اعتقادات كه در كتاب
  :ه استت بر مطالب زير استدالل كردامبه اجماع  مرتضى سيد

د كـه بهشـتيان مكلـف وبنـابراين اگـر ثابـت شـ. يكسان بودن احكام بهشتيان و دوزخيـان. 1
  .)134: 2، ج1405، مرتضى سيد(شود  مى ثابت نيزعدم تكليف دوزخيان ، نيستند

  .)138: همان(يكسان بودن معارف اهل آخرت . 2
  .)148: 1همان، ج( است مستوجب پاداش دائمى ايمان. 3
  .)150: همان(رود  نمى هرگز به جهنم ،و در آن استقرار يابد شود كسى كه وارد بهشت. 4
  .)303: 2همان، ج(و كواكِب پيرامون آن  نبوِد حيات در فلك. 5 

  .)300: 1411، مرتضى سيد(دائمى بودن عقاب كفر . 6
  .)192: 3، ج1405، مرتضى سيد(و كافر نيست  كاذب، خداوند مستحق صفت ظالم. 7 

  .)17: 3، ج1405 ؛ همو،505: 1411، مرتضى سيد(كفار بدون شك معاقَب هستند . 8
  .)142: 1، ج1405، مرتضى سيد(نيست  شتم اولياء و تكذيب پيامبران خود، كفر خدا راضى به. 9

  .)155: همان(كافر است ، داند مى كسى كه كبائر را حالل. 10
متأخر از اجماع است، بنابراين مخالفـت  ،خوارج تلفاخاما م .كافر نبودن مرتكب كبيره. ١١

  .)156: همان(رساند  نمى آسيبى به اجماع آنان
: 1411، مرتضـى سـيد(كنـد  مـى سپس آنهـا را اعـاده ساخته و )فانى(خداوند جواهر را معدوم . 12

145(.  
  .)150: 1، ج1405 همو، ؛505: 1411، مرتضى سيد(در امت خود دارد ای  شده شفاعِت پذيرفته 9پيامبر. 13
  .)298: 1411، مرتضى سيد(استحقاق عقاب به علت ارتكاب فعل قبيح . 14
  .)320: همان( هسقوط عقاب پس از توب. 15
  .)529: همان(اثبات عذاب قبر . 16
 عنـوان يعنى بـه(پس از عثمان  7اجماع مانع از اثبات امامِت بالنص برای حضرت على. 17

  .)452: همان(باشد  مى )خليفه چهارم
  .)292: 1، ج1410، مرتضى سيد(معصومين  حتى، عموميِت تكليِف به معرفت برای همه مكلفين. 18
  .)188: 2همان، ج(ادعای امامت نكرد  به باطل 7حضرت على. 19
  .)197: 2همان، ج( »یهذا امامكم من بعد«: درست بودن برداشت اماميه از حديث. 20

  :كرده استاستدالل  زير به اجماع اماميه بر مطالب مرتضى سيد همچنين



122  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
66 

ن 
تا

س
تاب

 ،
13

91
  

  .)156: 2؛ ج284، 109: 1، ج1405، مرتضى سيد(ها  افضل بودن پيامبران نسبت به فرشته. 1
  .)138-136: 3؛ ج126-125: 1همان، ج(اثبات رجعت . 2
  .)252: 2همان، ج(باشد  مى كفر و رجوع از ايمان و انكار آن ايمان :شناختن امامت ائمه. 3
  .)208: 1همان، ج(شنوند  مى را اووصدای  بينند مى آنان او را هر كس امامان را زيارت كند. 4
  .)148: 3همان، ج( زنان استافضل  3حضرت فاطمه. 5
  .)491: 1411، مرتضى سيد( است 9بهترين فرد اّمت پس از پيامبر 7حضرت على. 6
  .)495: 1411، مرتضى سيد( 7كافر بودن محاربيِن حضرت على. 7
  .)225: 1، ج1405، مرتضى سيد(مرتد است 7جاهِل به واليت حضرت على. 8
كننـد  مـى نبوت و امامـت مخالفـت، عدل، كفر كسانى كه با اماميه در اصول مانند توحيد. 9

   .)271: 3همان، ج(
كه مشخص سازد كـه آيـا مـراد او اجمـاع اّمـت يـا  به اجماع بدون اين مرتضى همچنين سيد

  :كرده استاستدالل  زيربر موارد  ،خصوص اماميه است
  .)285: 1411، مرتضى سيد( ای خالص بودِن پاداش بهشت از هر شائبه. 1
  .)430، 414، 412: همان(وجوب وجود يك امام در هر عصر . 2
  .)435: همان(وجوب عصمت امام . 3

  

كاشفيت آن  ،اجماع �دربار گفته پيش با توجه به مطالب :با اجماع مرتضى مخالفت سيد
تـوان تصـور كـرد كـه  نمـى ،و كاربردهـای آن در اعتقـادات 7از قول امام معصوم غايـب

، بلكه ايشان حتى جرأِت مخالفت با اجماع را هم نـدارد، باشد با اجماعمخالف  مرتضى سيد
 مساوی با مخالفت صريح بـا قـول امـام معصـوم اومبنای گذشته  بنابرزيرا مخالفت با اجماع 

 از آن قول پيـروی مرتضى سيد، هنگام وجود اجماع اماميه بر يك مسئله دليلبدين . باشد مى
بلكـه بـا همـه متكلمـان  هـا و بغـدادیها  بصـری ،معتزلههای  شاخه ۀو به راحتى با هم كند مى

  .كند مى مخالفت ديگر مذاهب
اين امـر بـه اعتـراف خـود . كرده باشداز وجود اجماع غفلت  واهى اممكن است گ ،البته

از نظـر ، پس از توجه به وجود اجماع او تا هشد سببو ه فقهى اتفاق افتاد مسئلهسيد در يك 
جوابات المسائل الموصـلیات در  وا. صرف نظر كند ه است،قبلى خود كه مخالف با اجماع بود

 االنتصـارسـپس در  ،)185-181: 1، ج1405، مرتضـى سيد(قائل به حرمت ربا ميان پدر و پسر شد  الثانیة
 دهكربه اجماع اماميه بر نفى ربا ميان پدر و پسر توجه ، موصلیاتپس از اشاره به نظر خود در 

رجعُت عـن ، ثم لّما تأملُت ذلك«: گويد مى باره او در اين. كند مىو از نظر قبلى خود رجوع 
وغير ُمختلفين فيه ، الربا بين َمن ذكرناه ىوجدُت اصحابنا ُمجمعين على نف ىنأل ،هذا المذهب
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  .)442: 1415، مرتضى سيد( »نه حجةأواجماُع هذه الطائفة قد ثبت . وقت من االوقات ىف
اگـر كسـى ، بـه برخـى از اجماعـات مرتضـى با توجه به احتمال عدم توجه سيد ،بنابراين

بايـد در نسـبت دادن نظـر ، بـا ايـن اجمـاع مخالفـت كـرد مرتضـى و سيد دكرادعای اجماع 
از  برگرفتـهزيرا ممكن است مخالفت ايشان با اجمـاع ، دكر احتياط مخالِف با اجماع به سيد

  .اطالعى وی از آن بوده باشد بى

  بندی جمع

  :توان گرفت، عبارتند از پيشين مىهای  بحثنتايجى كه از 
او پـيش . اسـت مرتضى پايه تشكيل دهنده ساختمان فكری سيدترين  و يقين اساسى» علم«. 1

به روی وی بـاز كـرد تـا ای  اين مطلب روزنه. بوده استگرا  علم، باشدگرا  عقلكه  آن از
مختلـف از جملـه هـای  بتواند از منابع علمى ديگـر ماننـد اجمـاع و خبـر متـواتر در بحث

  .كالمى بهره بگيردهای  بحث
بـا ايـن . اسـت نظرات و اقوال امـام معصـوم غايـب ازبهترين روش برای آگاهى  »اجماع«. 2

  .در حال غيبت آگاه شد طور علمى و يقينى از اقوال ايشان توان به مى روش
 از راه تتبـع و شـناخت اقـوال همـه علمـای اماميـه روش كشف قـول امـام توسـط اجمـاع. 3

  .شيخ طوسى بوده استكه مورد تأكيد » اجماع لطفى«باشد، نه از راه  مى
ايـن . تواند در كالم نيز نقش مهمـى ايفـا كنـد مى بلكه ،اجماع نه تنها در فقه كاربرد دارد. 4

  .كه پيش از اين گذشت به وضوح ديدهايى  توان در نمونه مى مطلب را
دور شـدن ايشـان از معتزلـه در  سـبب ،كالمـىهـای  مرتضى به اجماع در بحث توجه سيد. 5

  .ئل كالمى گرديدبسياری از مسا
مرتضى نقش اساسـى دارد،  ماهيت اجماع از نظر سيدو درك از نكات مهمى كه در فهم . 6

اين است كه اجماع علمای اماميه يك عصر حجـت اسـت و لزومـى نـدارد اجمـاع همـه 
  .اماميه محرز شود
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  نامه كتاب

کتـاب السـرائر الحـاوی لتحریـر ، )ق1410(حلـى ابن ادريس، ابو جعفـر محمـد بـن منصـور .1
  .جامعه مدرسين حوزه علميه قم، الطبعة الثانية: لجنة التحقيق، قم: ، تصحيحالفتاوی

: صـحيح، تالـدین اصـول فـ� الفـائق کتـاب، )1386( ابن مالحمى، ركـن الـدين خـوارزمى .2
ايـران، مؤسسـه پژوهشـى حكمـت و فلسـفه : تهران، مارتين مكدرموتويلفرد مادلونگ، 

  .آلمان -مؤسسه مطالعات اسالمى دانشگاه آزاد برلين
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمىنشر : قم، مرتض� سید، )1391( اسعدی، عليرضا .3
: ، تصـحيحالفقـه اصـول �فـ المعتمـد )تـا بى(بصری، ابو الحسين محمد بن على بـن الطيـب، .4

  .دار الكتب العلمية: بيروتخليل الميس، 
  .مؤسسة النشر االسالمى: قم، االنتصار، )ق1415( ن الحسين موسوی، على بمرتضى سيد .5
  .نا ، بىفارس حسون كريم: تصحيح ،)ع(واالئمة االنبیاء تنزیه، )ق1418(ــــــــــــــ  .6
جامعـه مدرسـين حـوزه  :قـمسيد احمـد حسـينى، : ، تصحيحالذخیرة )ق1411( ــــــــــــــ .7

  .علميه قم
دانشـگاه  :تهرانابوالقاسم گرجى، : ، تصحيحالشـریعة اصول ال� الذریعة )1348( ــــــــــــــ .8

  .تهران
ـــ .9 ــائل، )ق1405( ـــــــــــــ ــریف رس ــ� الش ــحيحالمرتض ــا: ، تص ــدی رج ــيد مه ــمى، يس : ق

  .دارالقرآن الكريم
مؤسسـه : قـمسـيد عبـدالزهراء خطيـب، : ، تصحيحاالمامـة �ف �الشاف، )ق1410( ــــــــــــــ .10

  .الطبعة الثانية، اسماعيليان
: تهـرانمحمد رضا انصاری قمى، : ، تصحيحالدین اصول �ف الملخص، )1381( ــــــــــــــ .11

  .مركز نشر دانشگاهى و كتابخانه مجلس شورای اسالمى
ابـراهيم : ، تصحيحالمقاالت اوائل، )ق1414( شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان عكبری .12

  .دار المفيد: تبيروانصاری، 
  .دار المفيد: بيروتمهدی نجف، : ، تصحيحالفقه باصول التذکرة ،)ق1414( ــــــــــــــ .13
: ، تصـحيحاالمامیـة دیـن �فـ االعتقـادات، )ق1414( صدوق، محمد بن على بن بابويه قمـى .14

  .دارالمفيد: بيروتعصام عبد السيد، 
جامعـه : قـمه، پـژو اسـتاد دانـش: ، تصـحيحالعشر الرسائل، )تا بى( طوسى، محمد بن الحسن .15

  .مدرسين حوزه علميه قم
  .محمدرضا انصاری قمى: ، تصحيحالفقه اصول �ف العدة ،)1376-ق1417( ــــــــــــــ .16



125  

 

 

ند
ر ا

 د
اع

جم
ش ا

نق
شه

ي
 

الم
ك

 ي
س

 يد
ض

رت
م

  ي

مؤسسـة : قـمعلـى احمـد ناصـح، و  اّهللاٰ طهرانـىعباد: تصحيح، الغیبة) ق1411(ــــــــــــــ  .17
  .المعارف االسالمية

، اشـرف )الشـرعيات( ،17ج ،والعـدل دیـالتوح ابـواب �فـ �المغن، )تا بى( قاضى عبد الجبار .18
  .نا ن، بىطه حسي. د: على احيائه

مؤسسـه : ، ناشـرکشـف القنـاع عـن وجـوه حجیـة االجمـاع، )تـا بى(كاظمى، اسداّهللاٰ تسـتری  .19
  ).ع(البيت آل

دار الكتـب  :تهـران على اكبـر غفـاری،: ، تصحيح�الPاف، )تا بى( كلينى، محمد بن يعقوب .20
  .االسالميه

  ).32-31، سال نهم، شمجله فقه، »نگرشى تاريخى به اجماع«، )1381( احمدمبلغى،  .21
: ، تصحيحاالصـول معارج )ق1403(، ابوالقاسم جعفر بن حسن ُهذلى،)ق1403( محقق حلى .22

  .)ع(البيتانتشارات مؤسسه آل : قم محمد حسين رضوی،
: والدراسـات، قـممركـز االبحـاث : ، تصـحيحعوائد االیام، )1375 -ق1417(نراقى، احمد  .23

  .دفتر تبليغات اسالمى
، )شـيخ صـدوق اکمـال الـدینضـمن كتـاب ( االمامـة �ف التنبیه ،)ق1405(ابوسهل نوبختى،  .24

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قمعلى اكبر غفاری، : تصحيح

 




