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 و تحول اداري بودجهدفتر برنامه ریزي، 



 :چکيده

هاي پرفروغ عالم فقه و فقاهت شیعه بوده چهرهاز بزرگترين علامه احمد بن محمد، معروف به محقق اردبیلی، 

و از جمله نوادر دوران است كه در زهد و تقواي الهی و ترك دنیا و رغبت به آخرت به اوج مدارك كمال رسیده 

به دلیل علم سرشار و زهد و . اين فقیه متالم و نوانديش، و به همین سبب به مقدس ملقب گرديده است

بسیاري بوده و در جهان اسلام، به عنوان شخصیتی فاضل، عالم و عامل، پايه گذار  اخلاص، داراي نفوذ معنوي

مکتب جديدي از فقاهت محسوب می شود كه با مجاهدات خويش، ضمن انکشاف غامض ترين مسائل فقهی 

و تبعیت از رويکرد عقلانی، در برساختن فضاي نوينی از ساختار شريعت، سهمی خاص داشته باشد. در اين 

علّامه  يخاص اجتهاد يها یوهو ش یاسیس ی،علم ی،مذهب يگاهجاپژوهشی كه با هدف تبیین جايگاه  طرح

، بهنگارش درآمده است، به اين سئوال اساسی ق ( و نقش آن در جهان اسلام999)م یلیمحقّق)مقدّس( اردب

پاسخ داده می شود كه محقق اردبیلی در جهان اسلام، از چه جايگاهی برخوردار بوده و شیوه هاي خاص 

اجتهادي ايشان، از كدامین آبشخور فکري بهره مند می گرديده است. نتايج يافته هاي پژوهشی نشان می دهد 

ی و اخلاقیی خود، آن چنان در جهان اسلام، اثرگذار بوده است كه پیروان مقدس كه ايشان با وزانت، علمی، فقه

هاي فقه، چون صاحب جواهر، شیخ مشهور شده اند. شخصیتی كه استوانه "اتباع مقدس"اردبیلی تحت عنوان 

الله ن آيةسونگري چوهاي خويش ساخت و فقیهان نامور، توانا و هماعظم، انصاري و ... را متوجه آرا و انديشه

هاي فقهی و راه و روش اجتهادي خويش قرار داد. ايشان تحصیل بروجردي و امام خمینی را تحت تأثیر انديشه

آورند و در رجال حديث، بیش از معمول، ترين تکالیف دينی و الهی به حساب میعلم را عبادت برتر و از مهم

ث و گرفتار نبودن به خبر ناسازگار، سخت حساس الحديدقت و تحقیق داشته و در اصل انعقاد ظهور و فقه

است. محقق اردبیلی از يك طرف، حرمت ولايت از سوي جائر و نیز همکاري با او را به يك گروه از ظلم كه 

دهد و از طرف ديگر توجه و مساعدت به هر حاكم ستمگري را كه داراي مذهب خاص باشند، اختصاص نمی

سلمین باشد، هر چند پیرو تشیع نبوده و يا اساساً مسلمان نباشد، تجويز كرده در نهايت به نفع اسلام و عزت م

 داند.ي تحريم منع، خارج میو از شمول ادله

 

 

 محقق اردبیلی، عصر صفوي، فقها، دولت جائرف دولت عادل، ولايت و نیابت عامه فقیهکلیدواژه ها: 
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 قدمهم-0-0

بفهمد و درك با خلقت انسان برابري می كند و همواره بشر در صدد آن بوده كه  علم و دانش پیدايشزمانه 

اين است كه راه  نقش علم در زندگی انسان ت. نمايد. علم و دانش در زندگی انسان داراي جايگاه ويژه اي اس

سعادت، تکامل و راه ساختن را به انسان می آموزد. علم، انسان را توانا می كند كه آينده را همان گونه كه می 

ت انسان قرار می گیرد و طبیعت را آن چنان كه انسان بخواهد خواهد بسازد. علم مانند ابزاري در اختیار خواس

دريچه اي است به دنیاي پیشرفت و آگاهی كه می تواند انسان را بر بال  علم و دانش .می سازد ،و فرمان دهد

 .علم و دانش نتیجه ي كشف راز هاي پنهان در دل طبیعت است .معجزه ي آسايش بنشاند و به اوج برساند

ه انسان ها براي پی بردن به آن ها متحمل سختی هاي زيادي شده اند تا هم اكنون ما به راحتی راز هايی ك

 .بتوانیم از آن ها استفاده كنیم

سمانی بركسب علم و دانش آهمه مکاتب بشري و اديان  .شکار استآبشريت  امروزه اهمیت علم و دانش بر

 یش ازمبین اسلام ب دين راستااين  در. رندامیز می شمآرمسیر علم را افتخا تاكید دارند و پیشرفت و ترقی در

مجموعه هاي  قرآن كريم و صدها حديث در يه درآده ها  يین ديگري به اين مقوله پرداخته و درآدين و  هر

موزش و نیز با مذمت جهل و بیان آاهمیت قائل شدن براي علم و  سخنان اهل بیت عصمت )ع( با ارزشمند از

 .بها داده و انسان ها را به تعلیم و تعلم فراخوانده استار آن به علم آث

است؛ از اين روست  و ارزش هاي انسانی جايگاه و اهمیت علم و دانش بی گمان در آموزه هاي قرآنی به دانش

كه تسخیر فرشتگان و هستی، زمانی براي انسان شدنی شد كه خداوند به انسان اسماي خويش را تعلیم داد و 

اين آگاهی هر چند به شکل آگاهی حضوري و شهودي است كه از آن به  نش اسمايی آگاه شد.انسان به دا

دانش وجودي نیز تعبیر می شود؛ زيرا در جان و وجود انسان جاي می گیرد و همه وجود وي را شکل می 



شده  تبیین مابقی جز استخوان و ريشه اي، به خوبی، بخشد كه در تعبیر مولوي : اي برادر تو همه انديشه اي

است؛ با اين همه دانشی داراي ارزش است كه انسان را به مقام خودش بازگرداند و از مقام هبوط به عروج 

 .رساند و صعود دوباره اي را از خاك به عرش افلاك برين تا عرش سدره المنتهی آغاز كند

 ،ذهن انسان است. هر داده دانشی، پاشیدن اين دانه در یدانش به معناي دانه انديشه و دانشجويبا اين حال، 

كلید رازي از چیستان هاي طبیعت است كه پرده از روي پديده پنهانی برمی دارد و ما را با پیوندي میان دو 

 كند. يا چند چیز آشنا می

دوام و ماندگاري منافع آن است و اجر و پاداش آن هم حتی پس  ،هاي علم و دانش يکی از ويژگیبه هر حال، 

 نسخه و آموزد می ديگري به را سودمندي علم كه كسیچنان ادامه پیدا خواهد كرد.  راي انسان هماز مرگ ب

 آن هايی و می كنند برداري نسخه يا می آموزند را آن كه كسانی همه پاداش و خود پاداش نمايد، می برداري

به آن عمل می شود، پاداش نويسنده  و ماند می باقی علم آن كه زمانی تا كنند، می عمل از او پس آن به كه

و نقل كنندۀ آن باقی خواهد ماند. از اين جهت علم و دانش بر عبادت برتري داده شده كه منافع علم شامل 

ان توان گفت كه از هم و منافع عبادت منحصر به خودعبادت گذار است. بنابراين می شود عالم وديگران نیز می

ن گذاشته است، علم نیز به وجود آمده و با رشد فکري بشر، علم تکامل يافته زمانی كه انسان پاي به اين جها

او را فقیه و داناي در دين نموده و راه رشد و نجات را به او  ،است. هرگاه خداوند بخواهد به كسی خیر برساند

 الهام كرده است.

دين و علم بر هیچ كس پوشیده از طرفی اهمیت و ارزش تحصیل علم و دانش از نظر قرآن و احاديث و بزرگان 

نیست. علم و دانش براي انسان اهمیت زيادي دارد و او را از جهت روحی و معنوي اشباع می كند. چون افکار 

بختی است.  انسان در سطح عالی قرار می گیرد و نتیجه ي آن نجات خود و جامعه از گمراهی و سیاه

علم و از چیزي كه دانش نداري پیروي  به ولاتَقفُ ما لیسَ"است: گونه اين در اين مورد، دستورالعمل قرآنی 

 ."نکن

هیچ گنجی و  دين اسلام، علم را چراغ عقل، زينت اغنیا و جمال فقرا و بهترين هدايت می دانددر اين میان، 

یت شخصعالمان و انديشمندان دين، از زمان هاي بسیار دور تاكنون، در اين مسیر،  و را نافع تر از علم نمی داند

هاي بی مانند و كم نظیري در دنیا به حساب می آيند كه رفتار و گفتار و كردار آنان همواره حیات بخش و 

چون ستاره اي در آسمان ايمان راستین و يقین حقیقی می درخشند. عالمانی كه  آموختنی بوده است و هم

 والاي انسانی هدايت می نمودند را به سمت طريق سعادت و خودسازي و مقام هايجامعه همواره و همیشه 

از مشاهیر و مفاخر علماي امامیه در كه يکی از اين ستارگان علم و دانش، علامه محقق اردبیلی می باشد كه 

 .قرن دهم هجري و معاصر دوره ي اول سلطنت صفويه بوده است

 



 مساله                            بيان-0-2

القدري كه از نوابغ روزگار بوده و داراي كرامات و اردبیلی، فقیه جلیل احمدبن محمد معروف به محقق     

باشد، از سوي فقها، علما و ادبا با عناوينی چون عالم، فاضل، عابد، زاهد، محقق، مقدس، مقامات متعالی می

مدانی، ی صي قداست و معنويت، عالم ربانی، متکلمالشأن، افضل اهل زمان، اسوهمتقی، ثقه، بلندمرتبه، عظیم

ي حديقه اصفیا و اتقیا، عالم تحقیق و دقت، مثل ورع و خشیت، مجمع فائده و ي ارشاد اذهان علما، زبدهآيه

برهان، شارح دقائق علوم و قرآن، ستاره درخشان آسمان فقاهت، معلم التحقیق و التقدس شناخته شده است. 

ر دست نیست و متأسفانه در كتب تراجم و شرح حال، با اين حال، از تاريخ تولد محقق اردبیلی اطلاع درستی د

سال تولد او ضبط نشده است؛ حتی در خصوص  آبا و اجداد، والدين و فرزندان محقق اردبیلی نیز مطالب 

( و در 501، 5931چندانی در دست نیست. اما به طور يقین نام پدر ايشان شیخ محمد بوده است )برزنونی، 

الدين الصلاح تقیچشم به جهان گشوده است و فرزندي به نام ابی 990و يا  920 اردبیل در روستاي نیار در

 محمد داشته كه شاگرد خودش نیز بوده است.

ه هاي پرفروغ عالم فقنام اصلی اين علامه، احمد بن محمد اردبیلی معروف به محقق اردبیلی از بزرگترين چهره

و فقاهت شیعه بوده و از جمله نوادر دوران است كه در زهد و تقواي الهی و ترك دنیا و رغبت به آخرت به اوج 

به دلیل علم سرشار و زهد و اخلاص،  مدارك كمال رسیده و به همین سبب به مقدس ملقب گرديده است و

داراي نفوذ معنوي بوده و دانشمندان علم رجال و تراجم، او را بسیار ستوده و از علم و تقوا و زهد و وثاقت 

ي مردان بزرگ و اند؛ محقق اردبیلی در فضیلت و تقوا و اجتناب از هواي نفس، نمونهايشان مدح بلیغ كرده

و اما من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علی »شك مصداق كامل و بی ي قداست و معنويت استاسوه

ي (. محقق اردبیلی همه139، 8،ج5931بوده است)محامد يزدي، « هواه و مطیعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه

ه دو توان بمیعمر خويش را در تحصیل، تدريس و تحقیق علوم دينی سپري كرده و دوران تحصیلی ايشان را 

 (:  110-5931،115ي متمايز تقسیم كرد )مقدسی،دوره

ـ دوران تحصیلات ابتدائی كه در آن ادبیات عرب تا علوم معقول به ويژه علم كلام را بنا به قول مشهور در 5

                                                 العلما، علاوه بر شیراز در اصفهان گذرانده است.      ي شیراز و بنا به قول صاحب رياضي علمیهحوزه

ي نجف در ي علمیهـ دوران تحصیلات عالیه كه در آن مباحثی چون فقه، اصول و علم حديث را در حوزه2

 محضر  فضلاي عراقین تلمذ كرده است. 

وي  ا اين همهزيسته و موقعیت بالايی در نزد حاكمان داشته است. بمحقق اردبیلی در دوران صفويان می

گاه به دستگاه سلطنتی نزديك نشد و آزادگی علمی و انسانی خود را حفظ كرد و بدين وسیله اثبات كرد هیچ

كاري و حمايت سیاسی نیست و اين نشانگر استقلال فکري، كه در اظهار رأي فقهی، اهل هیچ گونه ملاحظه

هاي فکري و نقد و بررسی دقیق و دشواري هادقت نظر محقق اردبیلی و توانايی وي در گشودن پیچیدگی

ها، بزرگانی را در فقه واداشت تا راه و روش او را الگوي خود سازند و به پیروان مقدس ها و انديشهديدگاه



هاي فقه، چون صاحب جواهر، شیخ مشهور شوند. شخصیتی كه استوانه "اتباع مقدس"اردبیلی تحت عنوان 

الله سونگري چون آيةهاي خويش ساخت و فقیهان نامور، توانا و همآرا و انديشهاعظم، انصاري و ... را متوجه 

 5931هاي فقهی و راه و روش اجتهادي خويش قرار داد)نجفی،بروجردي و امام خمینی را تحت تأثیر انديشه

،1 .) 

ها خوانیها و ناهميها و به هنگام حل ناسازگارتوانايی محقق فقیه را بايد در چگونگی نقد و بررسی ديدگاه

ی ها و گزيدن رأي نهايسنجید؛ توانايی فقیه را بايد در حل آن دسته از مسائلی ديد كه بزرگان فقه، از حل آن

، 5931سابقه فقهی ديد)نجفی، هاي نارفته و مسايل نوپیدا و يا كماند؛ قوت محقق را بايد در پیمودن راهدرمانده

ي صفويه گروهی از بهترين فقها را پیرو خود ساخت. بدين سان او در دوره(؛ از اين روست كه مکتب فقهی 1

هايی كه همگان بدون استثنا و به طور (: موهبت119ـ130اند )مقدسی: از ديدگاه ايشان مواهب الهی دو دسته

ند، هاي خصوصی كه همگان شايستگی آن را ندارمند هستند، مانند آب و هوا و موهبتها بهرهمساوي از آن

 دهند. يعنیمانند نبوت، امامت و مرجعیت. علم هم از جمله مواهبی است كه هر كس را توفیق تحصیلش نمی

ترين به هر چیز با آن راه توان يافت و هر كس را به آن راه نتوان داد. ايشان تحصیل علم را عبادت برتر و از مهم

رجال حديث، بیش از معمول دقت و تحقیق داشته  آورند. محقق اردبیلی درتکالیف دينی و الهی به حساب می

الحديث و گرفتار نبودن به خبر ناسازگار، سخت حساس است. در هر حال، نسبت و در اصل انعقاد ظهور و فقه

(. با اين حال و 95، 5931قول جهت نبودن خبر واحد غیرصحیح، به محقق اردبیلی نادرست است )حسینی، 

الفائده و البرهان و برگزاري ات ايشان و با ترجمه كتاب گران سنگ مجمععلیرغم گذشت پنج قرن، از حی

كنگره علمی بزرگداشت ايشان در اردبیل، بسیاري از ابعاد و زواياي جايگاه سترگ و بزرگ علمی، فقهی، 

سیاسی اين دانشمند توانا گشوده نشده است؛ به ويژه در مورد زيستمان اجتماعی مردم در دوران دولت جائر 

و دولت عادل و مصالحه و يا مقابله مردم با چنان دولت هايی، هم چنان غامض می باشد. هم چنین شیوه ها 

و رويکردهاي نوين اجتهادي ايشان و مستمك شدن و يا نشدن به اصول فقهی در جهت استخراج اين مبانی، 

است كه روايات فراوان، نهی از  حائز اهمیت است. با توجه به اين كه ديدگاه محقق اردبیلی در مقابل فقهايی

اند همکاري با ظلم را به عنوان قضیه خارجیه تلقی نموده و به ستمگران عصر صدور و روايات، مختص دانسته

اند، محقق اردبیلی از يك طرف، حرمت ولايت و يا اين كه نصوص متنافره را به سلاطین مخالف اختصاص داده

دهد و از به يك گروه از ظلم كه داراي مذهب خاص باشند، اختصاص نمی از سوي جائر و نیز همکاري با او را

طرف ديگر توجه و مساعدت به هر حاكم ستمگري را كه در نهايت به نفع اسلام و عزت مسلمین باشد، هر 

ند. داي تحريم منع، خارج میچند پیرو تشیع نبوده و يا اساساً مسلمان نباشد، تجويز كرده و از شمول ادله

بقاي حاكم جور مومن، حب بقاي حاكم جور مخالف، حب بقاي حاكم جور كافر و چگونگی روابط مردم  حب

عت شري"و  "اصل سهولت"با آن ها هم از جمله پرسش هاي بنیادين اين طرح است. اين كه ايشان در تقید به 

يگري مانند او در فهم توان ادعا كرد هیچ فقیه دبند است؛ تا آن جا كه میدر دين سخت پاي "سمحه سهله

شريعت و قانون از اين مبنا به اين گستردگی استفاده نکرده است. ولی در بررسی و صدور احکام مسائل دولت 



جائر و حاكم ظالم، حاضر نیست بر آن مبنا حکم صادر كند و روش هاي اجتهادي ايشان و نقش ايشان در 

هاي علمیه و علما و فقهاي پس از عصر خود، مهم  جهان اسلام و قدرت اثرگذاري شگرف وي در میان حوزه

 ترين، نکات اين طرح می باشد.   

 فرعي ( هدف انجام طرح ) اهداف اصلي و- 0-9

هدف از اجراي اين طرح، اينست كه بر اساس مطالعات عمیق بر آثار علمی و استناد به مکتوبات تاريخی، بتوان 

ق ( را 999اجتهادي علّامه محقّق)مقدّس( اردبیلی)م  جايگاه مذهبی، علمی، سیاسی و شیوه هاي خاص

شناسايی نموده  و نقش ايشان در جهان اسلام، به عنوان انفتاح كننده فصل نوينی از رويکردهاي دينی در 

 ساحت هاي مختلف تبیین گردد. به عبارت ديگر مهم ترين اهداف طرح عبارتند از:

 اسی محقق اردبیلی در میان علما و فقهاشناسايی مهم ترين كنشگري مذهبی، علمی و سی

 بررسی تاثیر آثار علمی محقق علمی در میان حوزه هاي علمیه و اكتشاف مبانی جديد در فقه

 مشخص نمودن مهم ترين شیوه هاي خاص اجتهادي علامه محقق اردبیلی

 مشخص نمودن جايگاه و نقش علامه محقق اردبیلی در جهان اسلام

 تحقيقضرورت انجام - 0-0

هاي مذهبی، علمی و سیاسی تأثیر شگرفی بر كنش ها و رفتار آدمی دارد و اعمال انسان محصول عقايد انديشه

هاست و نه تحت اي كه دلخواه آنسازند؛ اما نه به شیوهها خود تاريخ خويش را میهاي اوست. انسانو انديشه

هاي اي دانش نوين و از آن جمله تاريخ انديشههي شاخهي همهشك ريشهاند. بیشرايطی كه خود برگزيده

(. سیر تاريخ را نه تنها رخدادهاي بزرگ كه 53، 5933سیاسی را بايد در فلسفه سیاسی قديم يافت )بشیريه، 

 اند.اند و اين آثار، اغلب در وقوع آن رخدادها سهیم بودهاي از آثار بزرگ رونق بخشیدهپاره

ي بهتر جامعه است و انديشمندان جامعه سیاسی كارآمدي حکومت و اداره ياز سوي ديگر، هدف از انديشه

ي تصويري جامع و نسبتاً منسجم باشند. بنابراين ارائههاي موجود در جامعه میدر پی حل مشکلات و بحران

 هي سیاسی و كاربرد انديشه بي عملی انديشهي سیاسی است. فايدهاز زندگی سیاسی، هدف اصلی هر انديشه

ها، احیاي حقوق مردم، ها، كارآمد كردن حکومتي مردم و حکومتآل، بهبود رابطهي ايدهمنظور ترسیم جامعه

ريزي گذاري عمومی و برنامهسازي در سیاستها، تصمیمها و دولتتبیین وظايف و تکالیف و حقوق متقابل ملت

 باشد.كشور می

تضا ي امامیه، اقايران بر مبناي يکپارچگی مذهب شیعهبا رسمیت مذهب تشیع اثنی عشري و اتحاد سیاسی 

ي فرهنگ تشیع صورت گیرد و حركت تألیف و ترجمه را تسريع و تقويت بخشد، كرد تا جنبشی نو درحوزهمی



تا زير بناي اعتقادي، فکري و فقهی تشیع را در چهارچوب مکتبی با پشتوانه كلامی و فقهی قوي در ايران 

اي عقیدتی مذهب جديد براي تثبیت و احکام ايمان نو مذهبان را تبیین و تفهیم كند و هعرضه كند و آموزه

 (.88، 5931قواعد و قوانین فقهی، جهت راهنماي عمل به احکام شرعی ارائه شود )غلامزاده،

آثار علمی ماندگار محقق اردبیلی، در حوزه هاي مختلف فقهی و اصولی، باعث انفتاح بواب جديدي در مبانی 

اصیل دينی شده است و به ويژه شیوه اجتهاي ايشان، سبب ساز ايجاد احکام متقن دينی در سپهر زيستمان 

ي سیاسی محقق اردبیلی ضرورت تاسیس حکومت و ترين محور در انديشهاجتماعی گرديده است. شايد عمده

امم و محل نزاع و فساد  اين عالم مقر طوائف و"نويسد: چگونگی مديريت آن باشد. در اين مورد ايشان می

. بنابراين قانون و شريعتی لازم است كه به تأمین معاش و معاد عباد بر طريق ثواب بپردازد و "آدم استبنی

ها انتظام بخشد. اين مهم، يعنی اجراي شريعت را ها را از اين نزاع و ظلم و فساد باز دارد و به زندگی آنآن

ها هستند، وگذار كرده است و سپس در پیامبران، ائمه و جانشینان آن هاي خود، كهي حجتخداوند بر عهده

عصر غیبت، بايد نايبانی به عنوان فقیهان جامع الشرايط بتوانند، عهده دار تصدي جامعه گردند و اتصال منبع 

مشروعیت به خداوند و پیامبر و ائمه، راهگشاي چنین حکومتی است. يعنی براي تداوم مسیر انبیا بايد 

 كارگزارانی نايب، زعامت جامعه را بر عهده داشته باشند.

كتاب منسوب به ايشان،  23اثر قطعی از ايشان و  90كتاب اصولی و  50كتاب فقهی،  52با اين حال، نگارش 

شاگرد داراي مراتب فضل و عرفان ثبت شده در تاريخ، وجود خصوصیات  51تربیت صدها شاگرد مبرز و از جمله 

هاي دشوار و موردنیاز، نقاد بودن، درهم آمیختن تتبع و تحقیق، هم چون، پرداختن به گزارهعلمی بسیاري 

آمیختگی فقه و اخلاق، دلیل انديشی، پرهیز از تقلید، تواضع علمی، درهمانديشی، پرهیز از جمود و جزمفراخ

روايی، هم سونگري،  مداري و استقلال در رأي، جمع بین احتیاط علمی و عملی، سفارش به احتیاط، فقه

، ايجاد تحول در دروس و ريزي شدهروش تحصیلی و تحقیقی خاص و برنامه هاي فقهی،تشکیك و درنگ

هاي علمیه، پانزده صفت مورد تايید دانشمندان حوزه اخلاق بر ايشان، ضرورت پرداختن به جايگاه والاي حوزه

ص اجتهادي ايشان، در حوزه هاي مختلف و به ويژه اين فقیه نوانديش را امري استلزامی می نمايد. شیوه خا

در مسائل حکومتی و حاكمان عادل و يا ظالم، حب بقاي حاكمان و مواردي از اين دست و چگونگی تاثیر آن 

بر مسیر حوزه هاي علمیه و بر روش اصولی فقها، به كار گیري اين ها در نظام سیاسی و تبیین جايگاه سترگ 

و الگوگیري از ايشان براي نسل جديد و باز شناسی شخصیت مذهبی، علمی و سیاسی ايشان در جهان اسلام 

 ايشان، ادله اي است كه ضرورت اجراي اين طرح پژوهشی را اثبات می كند.

 والات تحقيقئفرضيات یا س- 0-5

ون و مبا توجه به عنوان پژوهش و روش تحقیق ارائه شده مبتنی بر تحلیل اسنادي با تاكید بر شناسايی مض

روش تجزيه و تحلیل گراندد تئوري، اگر چه ارائه فرضیه چندان منطقی به نظر نمی رسد، اما می توان بر 

 اساس داده هاي اولیه و مطالعات پیشاپژوهش، چنین سئوالاتی را مطرح نمود:



 الفائده چیست؟مهم ترين يافته هاي دينی علامه محقق اردبیلی در آثار ايشان و به ويژه در كتاب مجمع  -

مهم ترين يافته هاي علمی علامه محقق اردبیلی بر مبناي آثار ايشان و به ويژه در كتاب مجمع الفائده در  -

 چه زمینه هايی است؟

مهم ترين يافته هاي سیاسی علامه محقق اردبیلی بر مبناي آثار ايشان و به ويژه در كتاب مجمع الفائده در  -

 چه زمینه هايی است؟

 رد عمده علامه محقق اردبیلی در باره حاكمیت و مديريت در عصر غیبت، چگونه می باشد؟رويک-

 شیوه خاص اجتهادي ايشان در حوزه هاي مختلف فقهی، حکومتی چیست؟-

 جايگاه و نقش علامه محقق اردبیلی، در جهان اسلام چگونه است؟-

ر سابقه تحقيقات انجام شده داخل و خارج از کشور )بيان مختص سوابق مربوط به طرح در- 0-6

 (پيرامون موضوع

ر مورد شخصیت، جايگاه مذهبی، علمی و سیاسی علامه محقق اردبیلی، پژوهش هاي مختلفی انجام گرفته د

است كه بخش عمده اي از آن ها در مورد شخصیت علمی، آثار و مراتب عرفان اين فقیه می باشد. به عنوان 

 نويسد:ي تقوا و پرواپیشگی وي میو درباره كندبیلی به بزرگی ياد میاز محقق ارد علامه مجلسي، نمونه

والمحقق الاردبیلی فی الورع و التقوي و الزهد و الفضل، بلغ الغاية القصوي و لم استمع بمثله فی المتقدمین "

اعتنايی یزهد، ب . محقق اردبیلی در پرواپیشگی، پرهیزگاري،"و المتأخرين جمع الله بینه و بین الائمة الطاهرين

ي كمال رسیده بود. من در پیشینیان و پسینیان كسی را به به زخارف دنیوي، دانش و فضیلت به نهايت درجه

 ام، خداوند او را با پیشوايان پاك محشور فرمايد.مانند او نشنیده

مة لی رحاحمدبن محمد اردبی"گويد: ي شخصیت محقق اردبیلی میدرباره علي اردبيليعلامه محمدبن

شود. او بالاتر از قلمرو عبارت و سخن است. الله در بزرگواري، وثاقت و امانت، مشهورتر از آن است كه يادآوري 

هل ترين، عابدترين و پرهیزگارترين االقدر، بلندمرتبه و متورعالشأن، جلیلشخصیتی متکلم، فقیهی عظیم

 (.29-28، 5931زمانش بوده است )جناتی، 

احمدبن محمد اردبیلی مشهور به مقدس "گويد: ي جايگاه محقق اردبیلی میدرباره علماصاحب قصص ال

اردبیلی و معروف به محقق اردبیلی از مشاهیر جهابذه محققین، از فضلاي روزگار و از صناديد مدققین فضلاي 

 ."(95، 8، ج 5931اعصار و از معاريف مقدسین و متورعین احبار و اخبار است )كنگره، 

مولااحمد اردبیلی، عالم عامل، محقق مدقق، "(: 18، 5931گويد )برزنونی، می بن احمد بحرانيخ یوسفشي

همتا و داراي مقاماتی بوده است و از او كراماتی نقل زاهد عابد و متورعی است كه در زهد و پرهیزگاري، بی



 ."شده است

موقعیت وي در جلالت، "دارد: ابراز میدر نقدالرجال در بیان اين شخصیت والامقام  سيدمصطفي تفرشي

شود و شخصیت او بالاتر از آن است كه پرگار عبارت ما، حول وثاقت و ديانت، مشهورتر از آن است كه يادآوري 

 يالقدر، رفیع المنزله و در روزگار خود از همهالشأن، جلیلمحور او به گردش درآيد. او متکلمی فقیه، عظیم

 ."تر بوده استعابدتر و متقیاعلام، پرهیزگارتر، 

كند: شیخ اجل، اكمل، افضل، هايی تعريف میمحقق اردبیلی را با چنین ويژگی، شيخ اسدا... کاظمي»

. "اعلم، اوحد، اورع، اتقی، ازكی، ازهد، اسعد، فقیه، مفسر، متکلم، متبحر، بلندمرتبه و قوي برهان است

احمدبن محمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی، عالمی ": گويدسیدمحمدباقر خوانساري در مورد ايشان می

الاتر داري او بفقیه و متکلمی صمدانی بود. مقام وثاقت، جلالت و فضل، كمال، زهد، ديانت، پرهیزكاري و امانت

خصوص ه ب؛ «نظريات دقیق او مورد توجه فقهاست»نويسد: استاد مطهرى مى . "از آن است كه قابل بیان باشد

 ها و تحقیقات مقدس اردبیلى مطرح بودهز تالیف جواهر الکلام و كتب شیخ اعظم انصارى بیشتر نوشتهقبل ا

 .است

از سوي ديگر، برخی پژوهش هاي صورت گرفته را می توان از دو منظر دو بررسی قرار داد: پژوهش هاي علاقه 

ر سال هاي برگزاري كنگره مندان و محققین دراين حوزه در ادوار زمانی مختلف و پژوهش هايی كه د

 عمدتا انجام يافته است. 5931و  5938بزرگداشت ايشان در سال هاي

چنین بیان  "كتاب شناسی محقق اردبیلی "( با نگارش مقاله اي تحت عنوان5931)علي اکبر زماني نژاد

عرفى در م فصل اول .كتابشناسى و نسخه شناسى آثار محقق اردبیلى در دو فصل تنظیم شده است می دارد:

كه محقق اردبیلى در آثار به جاى مانده از خود به تألیف آن كتاب ن اعم از اي ،آثارى كه قطعاً از ايشان است

نیز  و  نگاران و كتابشناسان به او نسبت داده باشند و اين نسبت قطعى باشد تصريح كرده باشد و يا شرح حال

در معرفى آثارى كه منسوب  هم فصل دوم .داشته باشد يا نهكه نسخه خطى كامل يا ناقص آن وجود  اعم از اين

هاى اين بخش به اشتباه به مقدس اردبیلى نسبت داده  البته اكثر كتاب ، می باشد.به محقق اردبیلى است

ها هم مورد ترديد است كه آيا از آثار محقق اردبیلى است يا نه. بعضى از عناوين نیز نام  و تعدادى از آن  شده

سومى هستند براى برخى كتابهاى قطعى مقدس اردبیلى. بدين صورت كه يك كتاب از مقدس اردبیلى  دوم يا

 .شناسى ذكر شده است نگارى و كتاب هاى شرح حال با دو يا چند عنوان در كتاب

 تیشناخ روش بررسی "نظام فقهی و استنباطی محقق اردبیلی "( در مقاله اي با نام5989)محمد ادیبي مهر

 هم و یشروپ اجتهاد تکامل تبیین در بسزايی تأثیر اردبیلی، محقق چون مکتبی صاحب فقیهان حقوقی مبانی

 نآ ابعاد از برخی كه است جامعی روشی منشور اردبیلی، فقهی هاي ويژگی. دارد مکان و زمان شرايط با سو

 گريبازن ،(شهرت حجیّت عدم) استدلال محوريّت و رأي استقلال: اند شده تشريح ذيل، عناوين با مقاله اين در



 ده،فاي بی و فايده كم بحثهاي از دوري عملی، و علمی احتیاط در هماهنگی فقهی، ابواب از بسیاري در تأمّل و

 علمی. اخلاق و ادب

( می باشد كه از 5992)حامد نعيميعنوان پژوهش  "اردبیلی محقق مکتب در واحد خبر حجیت گسترۀ "

 قبول هك است واحد در انديشه محقق اردبیلی خبر شرعی احکام استنباط ادله كاربردترين پر از نظر وي، يکی

 نوابغ زا يکی عنوان به اردبیلی محقق .گذارد خواهد استنباط نتايج در سزايی به تاثیر آن تحديد و آن رد يا

 برخ حجیت تنها است، داشته احکام استنباط منبع اين به كه خاصی نگرش با هجري، دهم قرن در امامیه فقه

 هب تاثیر ديدگاه، اين. است دانسته مردود اصول علم در را اخبار ديگر حجیت و قبول قابل را اعلايی صحیح

 از دست اخبار، صحت عدم دلیل به تحريم حکم اثبات در كه اي گونه به است، نهاده جاي به او فقه در سزايی

 وي تقوي و زهد از برخاسته كه ايشان عملی و علمی احتیاط دلیل به موارد اكثر در و برداشته تحريم فتواي

 واترمت اخبار و كتاب عمومات تخصیص در رأي، همین دلیل به نیز .است شده كراهت حکم به قائل باشد، می

 حجت عمومات تخصیص براي را صريح واحد و خاص خبر تنها و بوده محتاط بسیار نیز واحد خبر توسط

 است. دانسته

 محقق فقهی سیره در آن جايگاه و عقل دلیل"( در5992)جمشيدی وحسن مطلبي محمدموسي سيد

 مسائل در هويژ به شرعی احکام استنباط در عقل دلیل اهمیت به توجه چنین استنتاج نموده اند كه با "اردبیلی

 فقهی یرهس بررسی. كند می كمك عقل دلیل از بهتر استفاده به عقل دلیل از استفاده در فقها آثار بررسی نو،

 نظورم بدين. است شايسته و درخور مسأله اين اثبات در فقه تکامل در مؤثر فقیهی عنوان به اردبیلی محقق

 مورد يو فتاواي يکايك و شده انجام محتوي تحلیل روش اساس بر وي اصولی و استدلالی فقهی متون بررسی

 ردهك اراده آن از را مختلفی معانی و كرده زيادي هاي استفاده عقل از اردبیلی محقق.  است گرفته قرار بررسی

 رآنق تفسیر در عقلی تحلیل از وي. است آن شرايط و حکم حدود تشخیص در عقل درك آن بیشترين. است

 بر لیاردبی محقق. گیرد می كار به احکام استنباط در را قرآن عقلی تحلیل همچنین او. است برده زيادي بهره

 لیلد گاه وي. كند صادر عقلی الزامی حکم آن دنبال به و درك را قبح و حسن تواند می عقل كه است باور اين

 حاباستص عملی اصل اثبات در را عقلی دلیل وي. برد می كار به نیز ها آن عرض هم و ادله ساير كنار در را عقل

 است برده كار به اصالةالاباحه

( است كه در آن آمده 5999)علي نژاد ابوطالب" الرواه نوشته جامع در اردبیلی محقق رجالی هاي نوآوري

 نقل. تاس استوار سند نام به متین و محکم اي پايه بر و است ولوي و نبوي سنت كننده گزارش است: حديث،

 و ندس ارزيابی حديث، ارزشیابی طرق از يکی. است تاكید و توصیه معصومان بوده مورد سند با همراه حديث

 میان در. است شده تدوين رجالی اثر ها ده و تأسیس «رجال علم» نام به علمی سبب بدين. است آن راويان

 سودمندي و مهم امتیازات داراي و بوده برخوردار اي ويژه جايگاه و موقعیت از الرواه جامع كتاب رجالی، كتب

 اويانر درشناخت تحولی است، توانسته خويش ساله بیست تلاش و علمی مجاهدت با آن انديشور مؤلف. است



 با ايشان .است نداشته سابقه پیشینیان میان در كه كند ابداع را نوينی روش و آورد وجود به سند نقد شیوه و

 نتیايج به و بپردازد شیعه حديثی اربعه كتب روايات اسناد شناسی آسیب به است توانسته ابتکاري، روش اين

 ندمان راويان نام در تصحیف شناسايی جمله از يابد؛ دست اسناد و راويان درشناخت ارزشمندي و مهم بسیار

 و "بن" هب "عن" تصحیف مانند تحديث الفاظ در تصحیف شناسايی برعکس، و"حسن" به "حسین" تصحیف

 ازجمله راويان از تعدادي بین مشترك كه «محمد بن احمد» تمییز مانند مشترك راويان تمییز برعکس،

 «بزنطی نصر ابی بن محمد بن احمد» ،«برقی خالد بن محمد بن احمد» ،«اشعري عیسی بن محمد بن احمد»

 ابوحمزه ،صفیه ابی بن ثابت دينار، بن ثابت مانند متعدد عناوين سازي يکسان و راوي مترادفات شناخت است،

 باشند، از موارد مهم اين مقاله می باشد. می شخص يك ها آن همه كه الثمالی ثمالی،

( در كتاب انديشه سیاسی محقق اردبیلی كه در شش فصل، به نگارش درآمده است، 5983)"علي خالقي"

پس از تاملی در اوضاع سیاسی و مذهبی عصر محقق اردبیلی در فصل اول، مبانی انديشه سیاسی محقق 

می ااردبیلی را در فصل دوم در سه نوع شناخت حسی، عقلی و شهودي دانسته و با تامل در مقوله حکومت اسل

و رابطه مردم و حاكمان در حکومت اسلامی، در فصول سوم و چهارم، منابع مالی حکومت اسلامی را در فصل 

 ششم به بحث گذاشته است و در بخش ضمیمه هم، به توصیف موضوعی، سیاسی آثار علامه پرداخته است.

 نديشمندي به نام علامهنقطه قوت اين آثار، پرداختن به شرايط و مقتضیات عصر صفوي و چگونگی ظهور ا

محقق اردبیلی است كه تلاش شده است با ساماندهی نظريات ايشان، انديشه هاي ايشان مورد تحلیل عمیق 

، اوج اين اتفاقات مبارك می باشد. اما گذشت زمان 5931قرار گیرد و كنگره محقق اردبیلی در اردبیل در سال 

لیل اسنادي و روش تئوري داده بنیاد متن دينی در تجزيه و ظهور روش هاي نوين تحقیقی و به ويژه روش تح

و تحلیل آثار ايشان، از جمله نقاط ضعف اين آثار می باشد كه ضرورت انجام پژوهش هاي متعدد در اين حوزه 

 .                                                 را امري استلزامی می داند

 برخی از منابع و ماخذ پژوهش

 ، تهران، طرح آينده،سير تطور فقه سياسي شيعه(. 7831اكبري، كمال.)

  .اسالميهعلميهانتشارات،،تهرانالشيعهحديقه.(بيتا).اردبيلی،احمد
  .اردبيلیمقدسكنگره،،قمديناصولرساله.(7811).اردبيلی،احمد

 7811اردبيلی،، قم: كنگره مقدس زبدةالبيان فی احكام القرآن .(7811).اردبيلی، احمد

 .مؤسسه نشراسالمی ،، قمو البرهان فی شرح ارشاد االذهان مجمع القائدة .(ق7178) .اردبيلی، احمد
 .كنگره مقدس اردبيلی ،، قمالحاشيه علی الهيات الشرح الجديد للتجريد (.7811.)اردبيلی، احمد

 كنگره مقدس اردبيلي.، بخش اصول دين، قم، هفده رساله محقق اردبيلي(. 7811اردبيلي، محقق.)

 ، قم، انتشارات گلي.حديقة الشيعه(. 7837اردبيلي، محقق. )

 18، فصلنامه مقاالت و بررسی ها،شمارهنظام فقهی و استنباطی محقق اردبيلی(. 7838اديبی مهر، محمد.)

 ، قم، موسسه بوستان كتاب.انديشه سياسي محقق اردبيلي(. 7831خالقي، علي.) 



 71، قم، كنگره مقدس اردبيلي، ج محقق اردبيلي و مسئله حكومت در دوران غيبت(. 7811سروش، محمدعلي. )

، تابستان و 77و  71نامه پيام حوزه، شماره ، فصلمقايسه زبدة البيان با كنزاالعرفان(. 7811سلماني ايزدي، ناصر.)

 پاييز.

 ، اردبيل، انتشارات باغ انديشه،ناي بر قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراتكمله(. 7833صحرانورد، بهنام.)

 ، اردبيل، انتشارات محقق اردبيلی.دولت و حکومت در انديشه عالمه محقق اردبيلی(. 7833صحرانورد، بهنام.)

 ، قم، كنگره مقدس اردبيلي،مجموعه مقاالت كنگره به زبان فارسي و عربي(. 7811طبري.)

، فصلنامه حديث پژوهی، سال الرواه نوشته جامع در اردبيلی محقق رجالی های نوآوری (.7811علينژاد، ابوطالب.)

 ، بهار و تابستان.38دوازدهم، شماره

 1تهران، انتشارات اميركبير، ج  فقه سياسي )مصلحت(،(. 7831عميد زنجاني، عباسعلي.)

 ام خميني)ره(،، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار اممباني مشروعيت در نظام واليت فقيه(. 7813كواكبيان، مصطفي.)

 3، قم، كنگره مقدس اردبيلي، ج شرح حال مقدس اردبيلي و مسأله واليت فقيه (.7811محامد يزدي.)

 ، پاييز .1نامه فقه، شماره ، فصلقلمرو واليت فقيه از نگاه محقق اردبيلي(. 7811مزيناني، محمدصادق.)

، 1شناسي، شماره نامه شيعه، فصلدر عصر غيبتمباني كالمي و فقهي نظام سياسي شيعه (. 7838زايي، شريف. )لك

 پاييز .

، فصلنامه اردبيلی محقق فقهی سيره در آن جايگاه و عقل دليل ( .7813جمشيدی. ) وحسن مطلبی، سيد محمد موسی

 ، زمستان.11فقه و اصول، شماره

 اردبيلي، قم، كنگره مقدس برخي از آراي فقهي خاص محقق اردبيلي(. 7811نوراني اردبيلي.)

 مصادیق کاربردی و نيازمحور بودن طرح پژوهشي- 0-7

موسسات آموزشی و پژوهشی، مراكز پژوهشی، حوزه هاي علمیه، مراكز آكادمیك و آموزش عالی، صداو سیما 

و مجموعه نهادهاي پژوهشی در حوزه سیاستگذاري و حکمرانی خوب در حالت كلان و مجموعه استانداري 

علمیه اردبیل ودانشگاه محقق اردبیلی به دلیل وجه تسمیه آن می توانند، از جمله كاربران اردبیل، حوزه هاي 

 اين طرح باشند.

 نتایج طرح پژوهشي- 0-8

با توجه به استلزام اطلاعات و دانش كافی در حوزه هاي مختلف دينی، علمی و سیاسی، با تاكید بر استخراج 

ه به شیوه ي خاص اجتهادي علامه محقق اردبیلی، می توان بر اساس آراي فقیهان نوانديش و با نگاه ژرف نگران

يافته هاي مستخرج از آثار ايشان، با طراحی مدل هاي مختلف ناشی از روش تجزيه و تحلیل داده بنیاد و 

كدگذاري هاي صورت گرفته، الگوي دينی، علمی و سیاسی ايشان را جهت بهره مندي دستگاه هاي حاكمیتی 

 ذاشت، تا در مبحث حکمرانی خوب و كاربست آن، مورد استفاده قرار داد.به انتشار گ



 ها و موسسات دولتي و غير دولتي(بازار هدف )سازمانها، شرکت- 0-9

این طرح پژوهشی با هدف استخراج مبانی نظری و جایگاه دینی، علمی و مذهبی علامه محقق اردبیلی برای 

و پژوهشگاه های فرهنگی و اندیشه ای، حوزه های علمیه، مراکز  موسسات آموزشی و پژوهشی، مراکز پژوهشی

آکادمیک و آموزش عالی، صداو سیما و مجموعه نهادهای پژوهشی در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی خوب در 

حالت کلان و مجموعه استانداری اردبیل، حوزه های علمیه اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی به دلیل وجه تسمیه آن 

 وانند، از جمله کاربران این طرح باشند.می ت

 

های مورد نياز، جامعه و نمونه روش پژوهش و مراحل انجام طرح )از قبيل داده- 0-01

 آماری و...(

روش پژوهشی حاضر، بنا بر اهداف پاسخ گویی به طرح، با به کارگیری روش پژوهش تحلیل اسنادی با تاکید بر 

روش پژوهش اسنادی را می توان در قالب کاربست الگوهای تفسیر متن، تاویل  شناسایی مضمون، انجام می پذیرد.

داده ها و اعتبارسنجی اسناد به مثابه منابع تاریخی)نه تاریخنگاری( در حوزه های اسناد سازمانی و موسسات و 

، یخ جامعهل تاربه کار بست تا بدین ترتیب پازل و قطعات متکثر و مغفو و منابع معتبر آرشیوهای دولتی و شخصی

و فرهنگ را روشن و کامل تر نمود. دستاورد کار نشان می دهد که استفاده از محتوای اسناد تاریخی  ، دینسیاست

در قالب شناسایی و کاربست الگوهای روشی متناسب، می تواند به تداوم و آفرینش الگوی تاریخ نگاری سندی در 

ن را در بازگشت فاعلان شناسا )مورخان( هم در توجه به ضرورت مطالعات تاریخی منجر شود و می توان نتیجه آ

اصالت متن در ارائه تحلیل و هم در تردید به علمی بودن مشهورات تاریخی و طرح روایتی دقیق تر از گزاره های 

 .تاریخی دریافت

ن متغیرها و میانگیدر این روش با تحلیل آثار محقق اردبیلی و به ویژه کتاب گران سنگ مجمع الفائده و تبدیل 

مجموعه ها، شاخص های دینی، علمی و سیاسی علامه محقق اردبیلی استحصال می گردد. سپس برای تجزیه و 

داده بنیاد در ساده ترین شکل خود  تحلیل داده ها از روش گراندد تئوری)تئوری داده بنیاد( بهره جسته می شود.

گردآوری سازمان یافته داده و تحلیل استقرایی داده ها برای  عبارتست از فرایند ساخت یک نظریه مدون از طریق

پاسخ گویی بر پرسش های نوین آن دسته از پژوهش های کیفی که فاقد مبانی نظری کافی در زمینه موضوع مطالعه 

 (.1، 5831هستند)منصوریان، 

 ت محوری در چارچوب از پیشکه در آن بر اساس حرکبر این مبناست  تشریح و تبیین نظریه داده بنیاد متن دینی

اری ذپرداخته می شود و سپس در سه حرکت کدگ "مضامین "و "مفاهیم "،  "واژه ها "تعیین شده به استخراج 

مهم ترین عناصر کلیدی از یک متن نمایه سازی می شود. در این روش پژوهشگر  "انتخابی  "و  "محوری"،  "باز  "

وار، تعاقبی، هم زمان و زمان مند به  طراحی مدل یک نویسنده و یا یک می بایست با طی مراحلی به صورت زنجیر

. تا بر اساس کدگذاری های باز، محوری و انتخابی و شناسایی مضامین در ساحت های سه گانه، دست متن اقدام کند



م شیوه خاص به گزینش و تحلیل یافته های نظری زد و بر مبنای یافته ها، مدل های سه گانه را طراحی نمود که ه

 اجتهادی ایشان، روشن شود و هم، جایگاه علمی ایشان مشخص گردد.

 نتایج مورد انتظار- 0-00

انتظار می رود بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، با مطالعه آثار محقق اردبیلی و به ویژه مطالعه عمیق و جامع 

محقق اردبیلی، در ساحت های سه گانه دینی،  کتاب مجمع الفائده و با توجه ویژه به شیوه خاص اجتهادی علامه

علمی و سیاسی، با ارائه مدل های سه گانه مبتنی بر تئوری داده بنیاد متن دینی، انگار های فکری و اندیشه ای 

 ایشان را استخراج نموده و جایگاه وی را در جهان اسلام، به صورت دقیق، مشخص نمود.

 طرح و روش حل مشکلات مشکلات اجرایي احتمالي در انجام-0-02

در اجرای هر طرح پژوهشی، ممکن است موانعی بر سر راه پژوهش وجود داشته باشد. فقدان افراد و متخصصان در 

زمینه تسلط بر آثار محقق اردبیلی در جهت شناسایی عمیق اندیشه های علامه محقق اردبیلی وهم چنین، نگارش 

برای پژوهشگر ایجاد می کند که البته استفاده از افراد متخصص زبان کتب ایشان، به زبان عربی، محدودیت دیگری 

 عربی و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، راهکار خوبی برای غلبه بر این مسئله می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهامت و شجاعت علمي محقق اردبيلي-5-0

محققی بزرگ و مجتهدي دقیق النظر و موشکاف می باشد كه آرا و نظريات دقیق و علمیِ او  احمد بن محمد،

همه ي كسانی كه و  مورد توجه اهل نظر بوده است و همه وي را نمونه ي بارز تحقیق و تدقیق دانسته اند

ب حاز فقیهان صا ايشان،. درباره ي محقق اردبیلی سخن گفته اند، از او با كمال ستايش و اكرام ياد كرده اند

 البرهان مجمع الفائده وهجري است. او در كتاب وزين  دهم قرن در امامیه حقوقی و ويژه فقهیسبك و مکتب 

، به تنبر مبانی بنیادين كتاب و سلاوه با روش فقه پژوهی خود عو  مه حلی استاعل الاحکامرح قواعدشكه 

 وهلارعی عشفروعات  از فرعی هر در و است داشته جدي ماهتما سمحه و سهله ٔەون قاعدچعقل و نهادهايی 

ه در مکاتب فقهی و حقوقی پیشین دلیل عقل در چبر ادلة مهم نقلی به دلیل عقل نیز استناد كرده است، اگر

 تجلیم عملی اصول و فقهی ٔەش قاعدشولی در مکتب وي در پو گري می كرد؛جلوه  فروغ، كم طفرايند استنبا

كرد و به استناد آن برخی از مشهورات و مسلماتی را كه می عقل قطعی به آن استناد  عنوان به گاهی و شده

فرد خود درباره  د، آن گونه كه با اين روش منحصربهیكشمی الش چبه  ،اند تهشندااي جز شهرت پشتوانه 

در بیش از  دية زن فخطايی و تنصی جنايات در عاقله ضمانت زمین، از زوجه ارث قضاوت، دررجولیت  شرط

و  ی مبتنی بر اصوللانی عقلاشجا كه قواعد فقهی، ت ته است و از آنشگري بیان داديثلث ديه و... نظريات 

كه  رو بیشترين معنايی از اينبوده است،  طرعی براي پاسخگويی به حوادث واقعه در فرايند استنباشموازين 

 (.128،5800باد،است)اسدي كوه  فقهی ٔەاز عقل اراده كرده، قاعد

 

 

 فصل پنجم

 نتيجه گيری و پيشنهادات



 نتيجه گيری  5-2

اره كرده اش بـدان خـود اسـتدلالی فتاواي بیشتر در كه است برده زيادي هاي محقق اردبیلی از عقل استفاده-5

است. گرچه او از دلیل عقل، معانی مختلفی را اراده كرده اسـت. بیشـترين آن درك عقل در تشخیص حدود 

، كند. ولی به طور خاص فلسـفه آن اشاره می بودن دلیل عقـل و به لبی كه حکم و شرايط آن است. ضمن اين

 :وي دلیل عقل را در موارد زير نیز بکار برده است

 استفاده از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن         

 استفاده از تحلیل عقلی از قرآن براي استنباط احکام

 استفاده از تحلیل عقلی به طور كلی در استنباط احکام

  اثبات درك حسن و قبح عقلی و به دنبال آن حکم الزامی عقل

  به كارگیري دلیل عقل در كنار ساير ادله اربعه

  دلیل عقل اثبات كننده اصل استصحاب

 دلیل عقل اثبات كننده اصالةالاباحة

او از  تحلیلیوي اول، اسـتفاده  ويژگـی تـرين مهمبا توجه به موارد كاربرد دلیل عقل در نزد محقق اردبیلی، 

 .عقل براي استنباط و دوم، باور او به استقلال عقل در ارائه حکم الزامی است

فرزانه از  عالم نياستفاده ا یو چگونگ   یلیمحقق اردب یفقه شهيساختار اند تیموشکافانه در ماه قیبا تحق-2

 اجتهاد و نديها در فرا ه آنب شانيسنت، اجماع و عقل و نوع نگرش ا م،يقرآن كر یعنيمنابع چهارگانه احکام 

 تيحوربا م یمکتب فقه كيو مبارزه با آن است به عنوان  يگريكه عصر اخبار ياستنباط احکام در عصر صفو

گ اهل و شناخت بهتر فرهن انمانینیشیپ یو علم ینيد راثیم يبازنگر توان به هدف  یم انیزبدۀالب یقیتحق

 شد.  كيالسلام( نزد همی)عل تیب

ان، عمل ي ايشداند و به عقیدهحنظه میي عمربنترين دلیل نقلی ولايت فقیه را مقبولهاردبیلی مهممحقق -9

داند، در عین حال، اين به اين روايت، مورد قبول علماي شیعه بوده است و با اين كه سندش را ضعیف می

قبوله دارد، آن است كه مقبوله به ي مداند. مطلب ديگري كه ايشان دربارهروايت را قابل اعتماد و استناد می

 كند.نظر ايشان اختصاص به منصب قضا ندارد، بلکه اختیارات وسیع ولی فقیه را بدان مستند می

یه ي صفويه، محقق اردبیلی است. اين فقپردازان ولايت انتصابی عامه فقیه در دورهاز سوي ديگر، يکی از نظريه

اي نخستین بار به دلیل عقلی تمسك كرده است و از اين كه بدون نوانديش به منظور اثبات ولايت فقیه بر

 گیرد و عقل و شرع، چنینشود و زندگی انسان در سختی و تنگنا قرار میچنین ولايتی نظم جامعه مختل می



(. دلیل ديگري كه 981، 5988كند )برجی،الاطلاق فقیه را اثبات میعلی پذيرد، حکومتپیامدهايی را نمی

ي فقیه، بدان تمسك كرده، اجماع است. اعتماد محقق اردبیلی به اجماع در اي اثبات ولايت عامهمحقق بر

بند است و غالباً در ثبوت ي ولايت فقیه حائز اهمیت است؛ زيرا وي در فقه كمتر به ادعاهاي اجماع پايمسأله

 كند.اجماع، مناقشه می

 ي اجتماعی آن بافروع مختلف حکومت جور و مقايسهدر يك نگرش كلی به آراي محقق اردبیلی پیرامون -8

جموعاً باشد و مگیري میشود كه محقق اردبیلی از اين زاويه فقیهی سختآراي فقهاي ديگر به خوبی روشن می

هاي ستمگر قرار داده و در ها و قیود بیشتري را در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي با دولتمحدوديت

شود. در هاي او ديده میهايی، در احد اعلاي خود، در ديدگاهارزه منفی با چنین حکومتنتیجه، دعوت به مب

ق اند، محقحالی كه فقهاي ديگر، تصرفات حاكم جائر را در موارد خاصی تجويز و قبول ولايت او را حلال شمرده

 (.591، 50 ، ج5931ورزد )سروش، اردبیلی از فتوا دادن به حلیت در همان موارد هم امتناع می

اين رويه از محقق اردبیلی جاي بسی تأمل دارد؛ چرا كه ايشان در تقید به اصل سهولت و شريعت سمحه سهله 

توان ادعا كرد هیچ فقیه ديگري مانند او در فهم شريعت و قانون بند است. تا آن جا كه میدر دين سخت پاي

ر بررسی و صدور احکام مسائل دولت جائر و حاكم از اين مبنا به اين گستردگی استفاده نکرده است. ولی د

 ظالم، حاضر نیست بر آن مبنا حکم صادر كند.

ظاهراً حکومت جور از ديدگاه محقق اردبیلی، به قدري زشت و قبیح است كه تحمل چنین مشکلاتی براي -1

واند تگونه مصالح نمیآلوده نشدن بدان ارزش دارد و اين مساله از چنان اهمیت بالايی برخوردار است كه اين 

اطمینان پیدا كردن به اين كه همکاري با دستگاه طاغوت و قبول سمت از سوي آن، »با آن مزاحمتی بنمايد. 

م يابیم پیوند و ارتباط با اين احکااي براي خود انسان يا ديگران ندارد. بعید است؛ چرا كه میهیچ گونه مسنده

 (.591، 50، ج 5931سازد )سروش،یو فرمانروايی بر مردم دين را ويران م

 هاي فراخبدين ترتیب محقق اردبیلی با انسداد مرزهاي فکري خود پیرامون همکاري، معاونت و مباشرت راه

باشد كه معتقد به حداقل همکاري با هاي تفکر فقهی ايشان میارتباط را محدود كرده و اين صفت، از شاخص

 باشد.حاكم جائر می

 شانيا انیزبدۀالب ديبا ،میرا به طور خلاصه و فشرده مورد ملاحظه قرار ده شانيا یفقه شهياند میاگر بخواه-1

 شانيا رايز م،یقرار ده اریاست، مع شانيا یفقه شهيو اند یساختار ذهن يتمام نما نهیرسد آئ یرا كه به نظر م

كتاب  نيا گريد ي. از سوردیه كار گب گريکديكنار  ركتاب دو مسأله مهم قرآن و فقه را د نيتوانسته است در ا

قرآن و  قرآن به ریتفس وهیقرآن با ش اتيدر استفاده از آ ميمهم و برجسته قرآن كر ریاز تفاس یکيگران قدر 

پرداخته  حيرص یحکم فقه انیكه به ب یاتيآ یرسد در كنار بازخوان یاست. به نظر م حيعقل صر هيدر سا ریتفس

أحکام ال اتيو توسعه آ يامکان نوآور رهیقرآن از جمله امثال و قسم ها وغ میمستق ریاست استفاده از مدلولات غ

 از یبا قواعد مهم اصول یلیمتفاوت برخورد محقق اردب وهیكتاب فراهم آورده است. از همه مهمتر ش نيرا در ا



قرآن به خبر واحد،  دییو تق صیو تخص فيقرآن از تحر انتیخبر واحد، ص تیظواهر قرآن، حج تیجمله حج

از جمله إصالة اللزوم  یاستفاده از قواعد مهم فقه نیداده است. همچن ریتفس نيبه ا یخاص يعمق و ژرف نگر

ام الأحک اتيكتاب باعث شده است آ نيا یمختلف فقه يآن به باب ها میو قاعده سهولت و قاعده لاحرج و تعم

 تیاز حساس یو آراء فقه ریتفاس ريبا سا سهيو متضاد در مقا آراء مخالف یاز برخ يرا به لحاظ برخودار شانيا

 برخوردار سازد. يا ژهيو

خاص به وجود آورده است.  یكاملاً مستقل و مخصوص به خود داشته و مکتب یدر فقه، روشاردبیلی، محقق -3

بود. او  انینیشیپ اتيبدون توجه به آرا و نظر ،یقیو تدق یلیاتکا بر فکر و اجتهاد تحل يمکتب و يمشخصه 

و روش آزاد و شجاعت  نهخاص و موشکافا ياما دقت ها اورده،یبه وجود ن یو تحول رییاگر چه در اساس فقه، تغ

 یلیروش محقق اردب رویدوره، پ نيا يفقها نياز بهتر یرا كاملاً ممتاز ساخته است. گروه ياو مکتب و یِحقوق

 بن نیبن حس یمحمد بن عل دیرتند از: صاحب مدارك ) سآنان عبا نيو دنباله رو او شده اند كه مشهورتر

( عبدالله بن یثان دیشه نيالد نيحسن بن ز ابومنصور نيجمال الد خی(، صاحب معالم ) شیعامل يموسو

او در كتاب شرح ارشاد، تحت عنوان  يِ و اجتهاد قیدق يآرای. كاشان ضیو ف يمحقق سبزوار ،يشوشتر نیحس

 شده است. انیب ،یاز رسائل فارس یو برخ اتیشرح ارشاد الاذهان و خراج یمجمع الفائدۀ و البرهان ف

 اتيبر تعداد آ اتيآ لیمدال يبر متفاهم ظاهر دیو تاك يلغو لیضمن تحل یلیرسد محقق اردب یبه نظر م -8

ضابطه مند  يکرديالأحکام قرار داده و با رو اتيآ جحذف و در اریرا مع اتيالأحکام افزوده است و البته ظواهر آ

 اتيبا تمسك به ظواهر آ سهيچون اجماع و اخبار آحاد را در مقا گريادله د ن،يمجتهد ريمتفاوت با سا یول

در مرحله رشد  یكه در آن مقطع زمان يگر ياخبار انينقطه مقابل جر کرد،يرو نيمورد توجه قرار داده است. ا

رج از مستخ یاستفاده از قواعد كل انیدر زبدۀالب شانيا نیچن شود. هم یم یاست، تلق بودهخود  یو بالندگ

 تام قرار داده است.  ديیرا مورد تا اتيظواهر آ

 ليعقل را ـ در ذ ژهيـ به و یمنابع فقه گريقرآن، د ليبد یب تیبر ارزش و اهم هیضمن تک یلیمحقق اردب -9

آراء فقهاء سلف را مورد نقد قرار  یو برهان عقل هيظاهر آ اریبا دو مع وانستهآن مورد استناد قرار داده است و ت

 دهد.

 ریتفس یف انیالحکام را در كتاب زبدۀ الب اتيبا تبحّر و دقت نظر وافر، آ شانيا زیقرآن ن ریتفس ي نهیزم در-50

وده فقها و مفسران ب تيمورد عنا ف،یكتاب، از زمان تأل نينموده است. ا نییو تب ریالحکام القرآن تفس اتيآ

 بر آن نگاشته شده است. زین یمختلف ياست و شرح ها

 قةيو حد نيو اصول د ديللتجر ديبر شرح الجد هیمانند حاش زیكلام ن ي نهیدر زم يگران قدر و آثار-55

 است. عهیش یِاو در مباحث كلام یِ گر تسلط علم انیب عه،یالش

نیابت فقیه از معصوم)ع( مورد توجه است. او در موارد مختلف  هاي فقهی محقق اردبیلی، مبنايدر تحلیل-52

 لانه نائب الولی الاصل"گويد: كند و میاز فقیه به عنوان قائم مقام امام)ع( و نايب حضرت امام عصر)ع( ياد می



هاي هل. ايشان براي اثبات نیابت ولی فقیه به اجماع و كشف عقلی استناد كرده و به طور خلاصه اد"و هو الامام

 (:252، 50، ج 5931داند )كنگره، زير را مبناي تصمیم خود می

 .ها، ولايت فقیه مورد اشکال و ترديد قرار گیردـ دلیل ولايت فقیه، تنها روايات نیست تا با ترديد در دلالت آن5

 ت را داشتهـ سیاق روايات شاهد آن است كه اذن عام از سوي ائمه)ع( براي كسانی كه صفات لازم براي ولاي2

 باشند، صادر شده است.

ـ در دوران كنونی براي ولايت حاكم، به اذن حضرت ولی عصر)ع( نیاز است و اين اذن به اجماع و دلیل عقل 9

 است.

ـ در دوران ظهور، حکومت بدون اذن مشروع نیست؛ ولی در دوران غیبت كه نصب خاص امکان پذير نیست، 8

 چنین شرطی براي ولايت لازم نیست.

 الشرايط، در میان علما و فقها قبل از ايشان از واضحات و مسلمات بوده است.ي ولايت فقیه جامعـ مسأله1

ها گسترده و شامل فتوا، قضاوت، اجراي حدود، باشند و ولايت آنالشرايط، داراي ولايت عامه میـ فقهاي جامع1

 (.352، 8، ج 5931يزدي، امور سیاسی، حکومت، امور اجتماعی و اقتصادي است )محامد 

 پيشنهادها-5-9

 ترجمه دقیق، روان و سلیس آثار محقق اردبیلی در جهت فهم درست و عمومی جامعه-5

 برگزاري كرسی هاي آزاد انديشی در جهت بازكاوي انديشه هاي محقق اردبیلی-2

 ساخت فیلم و سريال از حیات محقق اردبیلی-9

 در جهت استخراج مبانی فکري ايشان تاسیس مركز پژوهشگاه محقق اردبیلی-8

برگزاري كنگره بین المللی در جهت تجلیل از تلاش ها و مجاهدت هاي علمی و فقهی ايشان و استخراج -1   

 مدل حکومت مطلوب از ديدگاه علامه محقق اردبیلی

 بررسی تطبیقی منظومه فکري محقق اردبیلی با فقهاي ديگر-1

 


