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 يليبزرگداشت مقدس اردب یبه کنگرهمقام معظم رهبری  اميپ
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میاهللالرحمنالرحبسم
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رتیوحیوموجبشگفتنیومتاخرنیکتبمتقدمانیدرمرینظیبییانوشته-رحمةاهللیبهبهان

قراردادهاست.ورانشهیخردمندانواند

زدنیرتبه یمثال منحو به اوصر وفرد و تقوا مُحَشِّدر که است چنان القدرلیجلیِرع

ازجملهمجمع را او بزرگانکهفرشتگانکمربهخدمتآنانبستهشمردیمیکسانیالفائده، یاندو
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دورهتباریرانیایعهیش شخصعه،یفقاهتشنینخستیهاپساز با گشته واالتیآغاز و یممتاز

اوست.

معرفرودیمانتظار تحلنیایکه و فقهآویعلمیوهیشلیبزرگمرد برایراء یهاحوزهیاو،

افقروزدرسیهاوحلقهیعلم روزگارراکهبهنیوفقهادیتازهدرروشفقاهتبگشاییهاگارما،

سازد.تریاست،هرچهغنازمندیاستحکاموشمولوسهولتن

فضالنجانبیا و علماء حوزهیاز نیهیعلمیمحترم و دانشزیقم و شهربزرگان کهنوران

تابناکبودنیکهصدفا-لیاردب استگوهر اقدامبهاخابه،ه سپاسگزارنیطر وکنمیمیمهم،

برگزاردوارمیام بزرگآنانبا ابدینانیپایقیتحق-یمجمععلمنیایکار برکاتآندر طیمحو

اعظماهللةیضرتبقوازحزانیشماعزقاتیماماندگارباشد.ازخداوندمتعالدوامتوفیفقه-یعلم

.مینمایانمسألتمههمگراباشژهیفداهتوجهاتویروح

اهللوبرکاتهورحمةکمیعلوالسالم

یاخامنهیعلدیس
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 چکيده

 رفروغعالمفقهویپهارهچهازبزرگترینعالمهاحمدبنمحمد،معروفبهمحققاردبیلی،

نوادردوراناستکهدرزهدوتقوایالهیوترکدنیاورغبتبهآخرتلهشیعهبودهوازجمتفقاه

رسیدب کمال مدارک اوج سبه همین به و استبه گردیده مقدسملقب وبه متالم فقیه این .

بسیاریبودهودرجهاناسالم،بهنویلمسرشاروزهدواخالص،داراینفوذمعبهدلیلعیش،نواند

پنوانشخصیتیفاضلع عامل، و عالم با، که فقاهتمحسوبمیشود مکتبجدیدیاز گذار ایه

فقهیوتبعیتازرویکردعقالنی،دربرساختنامضترینمسائل،ضمنانکشافغمجاهداتخویش

دراینطرحپژوهشیکهباهدفتبییشریعت،سهمینوینیازساختارفضای نخاصداشتهباشد.

اردبیخاصاجتهادیهایوهوشیاسیسی،علمی،مذهبیگاهجاجایگاه )میلیعلّامهمحقّق)مقدّس(

سئوالاساسیپاسخدادهمیشودهاست،بهاینبهنگارشدرآمد،ق(ونقشآندرجهاناسالم993

جهاناسالم،ازچهجایگاهیبرخورداربودهوشیوههایخاصاجتهادیایشان،درمحققاردبیلیکه

فکر کدامینآبشخور نتایجیافتههایپژوهشینشانمیدهدکهاز است. مندمیگردیده یبهره

نواپیرهاناسالم،اثرگذاربودهاستکه،آنچناندرجواخالقییخودایشانباوزانت،علمی،فقهی

 تحتعنوان تا"مقدساردبیلی "مقدسباع اندمشهور خش.شده چونستوانهاصیتیکه فقه، های

وفقیهاننامور،تواناهایخویشساختظم،انصاریو...رامتوجهآراواندیشهصاحبجواهر،شیخاع

آیسونگریچهمو اماماهللبروجةون اندیشهردیو تحتتأثیر راهخمینیرا و روشوهایفقهی

داد عبا.اجتهادیخویشقرار مهمایشانتحصیلعلمرا از و الهیبهتدتبرتر رینتکالیفدینیو

بیشازمعمولدررجالوآورندبمیحسا ظهوروتهودراصلانعقادیقداشدقتوتحق،حدیث،

ازیکطرف،حرمتیمحققاردبیلسازگار،سختحساساست.نبهخبرناگرفتارنبودیثوالحدفقه

صند،اختصااصباشکگروهازظلمکهدارایمذهبخوالیتازسویجائرونیزهمکاریبااورابهی

یگرتوجهومساعدتبههرحاکمستمگریراکهدرنهایتبهنفعاسالموعزتوازطرفددهدنمی

هرمسلمین تباشد، اسچندپیرو یا و مسلماننباشدشیعنبوده ازشمولادله،اساً و یتجویزکرده

داند.تحریممنع،خارجمی





ونیابتعامهفقیهوالیتولتعادل،ائرفددولتج:محققاردبیلی،عصرصفوی،فقها،کليدواژه ها
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 مقدمه1-1

انسانبرابریمیکندوهموارهبشردرصددآنبودهکهلقتباخ علمودانش پیدایشزمانه

نقشعلمدرزندگی ت.بفهمدودرکنماید.علمودانشدرزندگیانساندارایجایگاهویژهایاس

د.علم،انسانراتوانامیکندسعادت،تکاملوراهساختنرابهانسانمیآموزایناستکهراه انسان

نهکهمیخواهدبسازد.علممانندابزاریدراختیارخواستانسانقرارمیگیردگونکهآیندهراهما

یبهدنیاایاستدریچه علمودانش.میسازد،وطبیعتراآنچنانکهانسانبخواهدوفرماندهد

شعلمودان.معجزهیآسایشبنشاندوبهاوجبرساندپیشرفتوآگاهیکهمیتواندانسانرابربال

رازهاییکهانسانهابرایپیبردنبهآنها.کشفرازهایپنهاندردلطبیعتاستنتیجهی

.هکنیمزآنهااستفادمتحملسختیهایزیادیشدهاندتاهماکنونمابهراحتیبتوانیما

سمانیبرکسبآهمهمکاتببشریوادیان.ستراشکاآبشریتامروزهاهمیتعلمودانشبر

دینراستاایندر.رندامیزمیشمآمسیرعلمراافتخارندوپیشرفتوترقیدرودانشتاکیددارعلم

درییندیگریبهاینمقولهپرداختهوآدینوهرمبیناسالمبیشاز قرآنکریموریهدآدهها

باازمجموعههایارزشمندصدهاحدیثدر ایاهمیتقائلشدنبرسخناناهلبیتعصمت)ع(

 بیانآعلمو مذمتجهلو با نیز تعلمآثموزشو تعلیمو به را انسانها و داده آنبهعلمبها ار

.فراخواندهاست

آموز واهمیتعلمودانشبیگماندر ارزشهایانسانیدانشههایقرآنیبهجایگاه و

هخداوندبهانسانمانیبرایانسانشدنیشدکسخیرفرشتگانوهستی،زاست؛ازاینروستکهت

تعلیمدادوانسانبهدانشاسماییآگاهشد.اسمایخ اینآگاهیهرچندبهشکلآگاهیویشرا
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درجانووجودانسانعبیرمیشود؛زحضوریوشهودیاستکهازآنبهدانشوجودینیزت یرا

،توهمهاندیشهایراددویراشکلمیبخشدکهدرتعبیرمولوی:ایبرجایمیگیردوهمهوجو

مابقیجزاستخوانوریشهای،بهخوبیتبیینشدهاست؛بااینهمهدانشیدارایارزشاستکه

بهمقامخودشبازگرداندوازمقامهب ازخاکبهوطبهعروجرساانسانرا ندوصعوددوبارهایرا

.ینتاعرشسدرهالمنتهیآغازکندعرشافالکبر

،پاشیدنایندانهدرذهنانساناست.یبهمعنایدانهاندیشهودانشجوینشدابااینحال،

یداردوکلیدرازیازچیستانهایطبیعتاستکهپردهازرویپدیدهپنهانیبرم،هردادهدانشی

کند.باپیوندیمیاندویاچندچیزآشنامیمارا

فعآناستواجروپاداشندگاریمنادواموما،هایعلمودانشیکیازویژگیرحال،هبه

بهراسودمندیعلمکهکسیچنانادامهپیداخواهدکرد.آنهمحتیپسازمرگبرایانسانهم

یاآموزندمیراآنکهکسانیهمهپاداشوخودپاداش،نمایدیمبردارینسخهوآموزدمیدیگری

میباقیعلمآنکهزمانیتاکنند،میعملاوازپسآنبهکههاییآنوکنندمیبردارینسخه

ازاینجهتعلمووماند پاداشنویسندهونقلکنندةآنباقیخواهدماند. بهآنعملمیشود،

عبادتبرترید منادانشبر که شده میاده نیز ودیگران علمشاملعالم عشودفع منافع بادتو

بنابراینمیمنحص است. بهخودعبادتگذار اینانتور انسانپایبه همانزمانیکه از گفتکه

جهانگذاشتهاست،علمنیزبهوجودآمدهوبارشدفکریبشر،علمتکاملیافتهاست.هرگاهخداوند

رابهاوالهامکردهرافقیهودانایدردیننمودهوراهرشدونجاتاو،یربرساندبخواهدبهکسیخ

است.

ظرقرآنواحادیثوبزرگاندینوعلمبرتحصیلعلمودانشازنازطرفیاهمیتوارزش

هیچکسپوشیدهنیست.علمودانشبرایانساناهمیتزیادیداردواوراازجهتروحیومعنوی

یآننجاتخودوجامعهازافکارانساندرسطحعالیقرارمیگیردونتیجهاعمیکند.چوناشب
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علمبهوالتَقفُمالیسَ"است:گونهایندراینمورد،رالعملقرآنیت.دستوبختیاسگمراهیوسیاه

."وازچیزیکهدانشنداریپیروینکن

الفقراوبهترینهدایتمیداندینتاغنیاوجمدیناسالم،علمراچراغعقل،زدراینمیان،

 و ولمنمیداندنافعترازعهیچگنجیرا اینمسیر، زمانهایاندیشمنعالمانودر از داندین،

بسیاردورتاکنون،شخصیتهایبیمانندوکمنظیریدردنیابهحسابمیآیندکهرفتاروگفتارو

چونستارهایدرآسمانایمانراستینوتوهمموختنیبودهاسکردارآنانهموارهحیاتبخشوآ

رابهسمتطریقسعادتوخودسازیجامعهوهمیشهقینحقیقیمیدرخشند.عالمانیکههموارهی

هایواالیانسانیهدایتمینمودند مقام محققو عالمه دانش، و علم اینستارگان از یکی که

 مشاهیراردبیلیمیباشدکه از مفاخر یاولعلمایو دوره معاصر قرندهمهجریو در امامیه

.طنتصفویهبودهاستسل

                                                                                                                        مساله  بيان1-2

زنوابغروزگاربودهودارایکراماتوالقدریکهایلاحمدبنمحمدمعروفبهمحققاردبیلی،فقیهجل

عنتعالیمیمقاماتم با ادبا و علما ازسویفقها، محقق،یناوباشد، زاهد، عابد، فاضل، یچونعالم،

عظیم بلندمرتبه، ثقه، متقی، اسوهمقدس، افضلاهلزمان، عالمربانی،الشأن، یقداستومعنویت،

قت،مثلورعیحدیقهاصفیاواتقیا،عالمتحقیقودا،زبدهرشاداذهانعلمیامتکلمیصمدانی،آیه

 شارح برهان، و فائده مجمع خشیت، معلمائدقو فقاهت، آسمان درخشان ستاره قرآن، و علوم ق

تاریختولدمحققاردبیلیاطالعدرستیدر از اینحال، با است. التقدسشناختهشده التحقیقو

درخصوصاجموشرححال،سالتولداوضبطنشدهاست؛حتیفانهدرکتبتردستنیستومتأس

لینیزمطالبچندانیدردستنیست.امابهطوریقیننامبیردآباواجداد،والدینوفرزندانمحققا

ویا9۲0(ودراردبیلدرروستاینیاردر۱3۷۵،۱06پدرایشانشیخمحمدبودهاست)برزنونی،

گشودهچشم930 جهان ابیبه نام به فرزندی تقیاستو محمالصالح شاگردالدین که داشته د

 خودشنیزبودهاست.
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هایمدبنمحمداردبیلیمعروفبهمحققاردبیلیازبزرگترینچهرهنعالمه،احناماصلیای

یاالهیوترکدنپرفروغعالمفقهوفقاهتشیعهبودهوازجملهنوادردوراناستکهدرزهدوتقوای

ههمینسبببهمقدسملقبگردیدهاستوبهورغبتبهآخرتبهاوجمدارککمالرسیدهوب

رامعلدلیل او تراجم، دانشمندانعلمرجالو و معنویبوده داراینفوذ اخالص، زهدو و سرشار

فضیلتوتقواققاردبیلیدراند؛محبسیارستودهوازعلموتقواوزهدووثاقتایشانمدحبلیغکرده

نمونه هواینفس، اجتناباز اسوهیمرو بیدانبزرگو معنویتاستو قدامصشکیقداستو

ان فللعوام مواله المر مطیعاً و علیهواه مخالفاً لدینه حافظاً لنفسه صائناً منالفقهاء اما کامل»و

عمرخویشرادرتحصیل،یاردبیلیهمه(.محقق8،6۷3،ج۱3۷۵یقلّدوه«بودهاست)محامدیزدی،

تحقیقعلومدین میتدریسو دورانتحصیلیایشانرا و یمتمایزدورهدوهتوانبیسپریکرده

(:۵60-۱3۷۵،۵6۱تقسیمکرد)مقدسی،

ع۱ آنادبیاتعربتا دورانتحصیالتابتدائیکهدر بهقولـ بنا علمکالمرا لوممعقولبهویژه

العلما،عالوهبرشیرازدراصفهانگذراندهیاضیشیرازوبنابهقولصاحبریعلمیهحوزهردرمشهو

 است.

اصولوعلمحدی۲ دورانتحصیالتعالیهکهدرآنمباحثیچونفقه، درحوزهـ ییعلمیهثرا

ذکردهاست.لمتقینعرافضالینجفدرمحضر

ست.بااینهمهزیستهوموقعیتباالییدرنزدحاکمانداشتهامحققاردبیلیدردورانصفویانمی

دوبدینوسیلهزدیکنشدوآزادگیعلمیوانسانیخودراحفظکرتگاهسلطنتینگاهبهدسویهیچ

ایتسیاسینیستوایننشانگرکاریوحماثباتکردکهدراظهاررأیفقهی،اهلهیچگونهمالحظه

ایفکریوههاودشواریگیوتواناییویدرگشودنپیچیداستقاللفکری،دقتنظرمحققاردبیلی

واندیشهدگاهبررسیدقیقدینقدو درفقهواداشتها بزرگانیرا الگویخودها، راهوروشاورا تا

هایمشهورشوند.شخصیتیکهاستوانه"دسعمقاتبا"سازندوبهپیروانمقدساردبیلیتحتعنوان

وفقیهانهایخویشساختهتوجهآراواندیشفقه،چونصاحبجواهر،شیخاعظم،انصاریو...رام
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هایفقهیوراهومامخمینیراتحتتأثیراندیشهاهللبروجردیواسونگریچونآیةر،تواناوهمنامو

(.۱3۷۵،۵ی،روشاجتهادیخویشقرارداد)نجف

بایددرچگونگینقدوبررسیدیدگاه هاوهاوبههنگامحلناسازگاریتواناییمحققفقیهرا

اههاسنجید؛تواناییفقیهرابایددرحلآندستهازمسائلیدیدکهبزرگانفقه،ازحلآنخوانیناهم

گزیدنرأینهاییدرمان پیمودندهو بایددر قوتمحققرا یاهایناراهاند؛ و مسایلنوپیدا و رفته

یصفویهگروهیاز(؛ازاینروستکهمکتبفقهیاودردوره۱3۷۵،6فی،سابقهفقهیدید)نجکم

ساخت. خود پیرو را فقها ازبهترین سان دستهبدین دو الهی مواهب ایشان )مقدسی:دیدگاه اند

مندهستند،مانندآبهابهرهزآنطورمساویاهاییکههمگانبدوناستثناوبهبت(:موه۵69ـ۵۷0

بوت،امامتومرجعیت.علمهایخصوصیکههمگانشایستگیآنراندارند،مانندنتوهواوموهب

دهند.یعنیبههرچیزباآنراهتوانهرکسراتوفیقتحصیلشنمیهمازجملهمواهبیاستکه

ترینتکالیفدینیوعلمراعبادتبرتروازمهمیشانتحصیلوهرکسرابهآنراهنتوانداد.ایافت

بیشازمعمولدقتوتحقیقداشتهودرآورند.محققاردبیلیدررجالحدیث،الهیبهحسابمی

فقهاصلانعقادظه و هور در سختحساساست. نبودنبهخبرناسازگار، گرفتار رحال،الحدیثو

(.۱3۷۵،3۱همحققاردبیلینادرستاست)حسینی،غیرصحیح،بنسبتقولجهتنبودنخبرواحد

ازحیاتایشانو اینحالوعلیرغمگذشتپنجقرن، ترجمهکتابگرانسنگبا الفائدهومجمعبا

یجایگاهسترگووبرگزاریکنگرهعلمیبزرگداشتایشاندراردبیل،بسیاریازابعادوزوایاالبرهان

یستماناجتماعینشمندتواناگشودهنشدهاست؛بهویژهدرموردزیاسیایندابزرگعلمی،فقهی،س

نانومصالحهویامقابلهمردمباچناندولتهایی،همچمردمدردوراندولتجائرودولتعادل

مستمکشدنویانشدنبهغامضمیباشد.همچنینشیوههاورویکردهاینویناجتهادیایشانو

کهدیدگاهمحققاردبیلیراجاینمبانی،حائزاهمیتاست.باتوجهبهایندرجهتاستخاصولفقهی

خارجیهتلقینمودهیاتفراوان،نهیازهمکاریباظلمرابهعنوانقضیهدرمقابلفقهاییاستکهروا

مختصدانسته روایات، و صدور ستمگرانعصر به و بهسالاند را نصوصمتنافره اینکه یا طینو
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والیتازسویجائرونیزهمکاریبااواند،محققاردبیلیازیکطرف،حرمتختصاصدادهمخالفا

یکگروه به اختصاصنمیرا دارایمذهبخاصباشند، که ظلم از و ودهد توجه طرفدیگر از

نهایتبهنفع کهدر هرچندپیمساعدتبههرحاکمستمگریرا عزتمسلمینباشد، رواسالمو

داند.حبیتحریممنع،خارجمیشمولادلهدهویااساساًمسلماننباشد،تجویزکردهوازتشیعنبو

حببقایحاکمجوربقایحاکم مخالف، حببقایحاکمجور مومن، وچگونگیروابطجور کافر

جملهپرسشهایبنیادیناین از هم آنها با مردم به تقید ایشاندر اینکه اصل"طرحاست.

توانادعاکردهیچبنداست؛تاآنجاکهمیدردینسختپای"شریعتسمحهسهله"و"سهولت

راودرفهمشریعتوقانونازاینمبنابهاینگستردگیاستفادهنکردهاست.ولیدفقیهدیگریمانند

احکاممسائلدولتجائروحا حکمبررسیوصدور حاضرنیستبرآنمبنا صادرکندوکمظالم،

موقدرتاثرگذاریشگرفویدرمیانحوزهروشهایاجتهادیایشانونقشایشاندرجهاناسال

رحمیباشد.وعلماوفقهایپسازعصرخود،مهمترین،نکاتاینطهایعلمیه

 فرعي ( هدف انجام طرح ) اهداف اصلي و 1-3

اجر از هدف این اساسمطالعاطرحای بر اینستکه ، بر بهتعمیق استناد و علمی آثار

تاریخ علّمکتوبات اجتهادی خاص های شیوه و سیاسی علمی، مذهبی، جایگاه بتوان امهی،

اندرجهاناسالم،بهعنوانانفتاحق(راشناسایینمودهونقشایش993محقّق)مقدّس(اردبیلی)م

ترینهعبارتدیگرمهمینگردد.بویکردهایدینیدرساحتهایمختلفتبیکنندهفصلنوینیازر

اهدافطرحعبارتنداز:

 بیلیدرمیانعلماوفقهاشناساییمهمترینکنشگریمذهبی،علمیوسیاسیمحققارد

 بررسیتاثیرآثارعلمیمحققعلمیدرمیانحوزههایعلمیهواکتشافمبانیجدیددرفقه

ردبیلیمهمحققادنمهمترینشیوههایخاصاجتهادیعالمشخصنمو

مشخصنمودنجایگاهونقشعالمهمحققاردبیلیدرجهاناسالم
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 ضرورت انجام تحقيق 1-4

علهایاندیشه اعمالمذهبی، آدمیداردو رفتار و سیاسیتأثیرشگرفیبرکنشها میو

انسانانسانمحصولعقایدواندیشه ایبهشیوهسازند؛امانهاخودتاریخخویشرامیههایاوست.

هایدانشیشاخهیهمهشکریشهاند.بیرگزیدههاستونهتحتشرایطیکهخودبکهدلخواهآن

بایددرفلسفهسیازآنجملهتاریخاندیشهنوینوا ،۱3۷۷سیقدیمیافت)بشیریه،هایسیاسیرا

ندواینآثار،اغلبابخشیدهایازآثاربزرگرونقایبزرگکهپاره(.سیرتاریخرانهتنهارخداده۱۷

 اند.ودهدروقوعآنرخدادهاسهیمب

اندیشه از هدف دیگر، سوی حاز کارآمدی سیاسی ادارهی استوکومتو جامعه بهتر ی

ج بحراناندیشمندان و مشکالت پیحل در میامعه جامعه در ارهایموجود بنابراین یائهباشند.

ز از منسجم نسبتاً اندیشهندگیسیاتصویریجامعو هدفاصلیهر فایدهسی، ییسیاسیاست.

ترسیمجامملیاندیشهع منظور به اندیشه کاربرد رابطهیایدهعهیسیاسیو بهبود وآل، یمردم

کحکومت کارآمد حقوقمردنحکومتها، تکالیفو تبیینوظایفو مردم، احیایحقوق تقابلها،

 باشد.ریزیکشورمیذاریعمومیوبرنامهگسیاستسازیدرها،تصمیمهاودولتملت

ی مبنای بر ایران سیاسی اتحاد و عشری اثنی تشیع مذهب رسمیت مذهببا کپارچگی

میشیعه اقتضا جنبشینودرحوزهیامامیه، یفرهنگتشیعصورتگیردوحرکتتألیفوکردتا

یتشیعرادرچهارچوبمکتبیباریوفقهوتقویتبخشد،تازیربنایاعتقادی،فکترجمهراتسریع

آموزهپشتوانهکالمیو ایرانعرضهکندو دیدبرایتثبیتوهایعقیدتیمذهبجفقهیقویدر

یمکندوقواعدوقوانینفقهی،جهتراهنمایعملبهاحکاماحکامایماننومذهبانراتبیینوتفه

(.۱3۷۵،48ارائهشود)غالمزاده،شرعی

ع محققاردبیندلمیماآثار باعثانفتاحبوابگار اصولی، هایمختلففقهیو حوزه در لی،

توبهویژهشیوهاجتهایایشان،سببسازایجاداحکاممتقنجدیدیدرمبانیاصیلدینیشدهاس

شایدعمدهدینیدرسپهرزیستماناجتماعی اندیشهترینمگردیدهاست. یسیاسیمحققحوردر
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اینموردورتتاسیاردبیلیضر در ایشانمیسحکومتوچگونگیمدیریتآنباشد. این"نویسد:

کهبه.بنابراینقانونوشریعتیالزماست"آدماستوفسادبنیعالممقرطوائفواممومحلنزاع

رتأمینمعاشومعادعبادبرطریقثواببپردازدوآن داردوها ایننزاعوظلموفسادباز از بها

یعنیاجرایشریعیآنزندگ اینمهم، انتظامبخشد. خداوندبرعهدهها هایخود،کهیحجتترا

ائمه جانشینانآنپیامبران، استوو کرده وگذار هستند، نایبانیبهها باید غیبت، عصر سپسدر

عهده بتوانند، الشرایط جامع فقیهان مشعنوان منبع اتصال و گردند جامعه تصدی بهدار روعیت

است.یعنیبرایتداوممسیرانبیابایدکارگزارانیخداوندوپیامبروائمه،راهگشایچنینحکومتی

زعامتجامعهرابرعهدهداشتهباشند.نایب،

ابکت۲۷اثرقطعیازایشانو30کتاباصولیو۱0کتابفقهی،۱۲بااینحال،نگارش

شاگردم تربیتصدها ازمنسوببهایشان، شاگرددارایمراتبفضلوعرفانثبت۱۵جملهبرزو

وجودخصوصیاتعلمیشد تاریخ، در پرداختنه موربهگزارهبسیاریهمچون، و ،دنیازهایدشوار

،زازتقلیدپرهی،اندیشیپرهیزازجمودوجزم،اندیشیفراخ،درهمآمیختنتتبعوتحقیق،نقادبودن

جمعبیناحتیاطعلمیو،دلیلمداریواستقاللدررأی،القفقهواخآمیختگیتواضععلمی،درهم

عملی احتیاط، سفارشبه روایی، همسونگرفقه ، درنگی، روشتحصیلیو،هایفقهیتشکیکو

صفتموردتایید،پانزدههایعلمیهایجادتحولدردروسوحوزه،ریزیشدهتحقیقیخاصوبرنامه

ب اخالق حوزه ایشان،دانشمندان نواندر فقیه این واالی جایگاه به پرداختن امریضرورت یشرا

درحوزههایمختلفوبهویژهدرمسائلحکومتیاستلزامیمینماید.شیوهخاصاجتهادیایشان،

ایندستوچگونگیوحاکمان ظالم،حببقایحاکمانومواردیاز یا تاثیرآنبرمسیرعادلو

بیینجایگاهسترگلیفقها،بهکارگیریاینهادرنظامسیاسیوتروشاصوحوزههایعلمیهوبر

شانبراینسلجدیدوبازشناسیشخصیتمذهبی،علمیوایشاندرجهاناسالموالگوگیریازای

میکند.سیایشان،ادلهایاستکهضرورتاجرایاینطرحپژوهشیرااثباتسیا
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 واالت تحقيقئفرضيات يا س 1-5

توجه عنوبا بربه تاکید با اسنادی تحلیل بر مبتنی شده ارائه روشتحقیق پژوهشو ان

تحلیلگرانددتئوری،اگرچهارائهفرضیهچندانمنطقیبهنظرشناساییمضمونوروشتجزیهو

میتوانبراساسداده اما مطرحهایاولیهومطالعاتنمیرسد، چنینسئواالتیرا پیشاپژوهش،

:نمود

بهویژهدرکتابمجمعالفائدهترینمهم- ایشانو یافتههایدینیعالمهمحققاردبیلیدرآثار

چیست؟

بهویژهدرکتابمجمعینیافتهمهمتر- ایشانو هایعلمیعالمهمحققاردبیلیبرمبنایآثار

الفائدهدرچهزمینههاییاست؟

رمبنایآثارایشانوبهویژهدرکتابمجمعدبیلیبمهمترینیافتههایسیاسیعالمهمحققار-

ائدهدرچهزمینههاییاست؟الف

تدرعصرغیبت،چگونهمیباشد؟بیلیدربارهحاکمیتومدیریرویکردعمدهعالمهمحققارد-

چیست؟شیوهخاصاجتهادیایشاندرحوزههایمختلففقهی،حکومتی-

اناسالمچگونهاست؟،درجهجایگاهونقشعالمهمحققاردبیلی-

داخل و خارج از کشور )بيان مختصر سابقه تحقيقات  سوابق مربوط به طرح در 1-6

 (ده پيرامون موضوعانجام ش

های پژوهش اردبیلی، محقق عالمه سیاسی و علمی مذهبی، جایگاه شخصیت، مورد در

آثارومراتبعرفانعلمی،تکهبخشعمدهایازآنهادرموردشخصیتمختلفیانجامگرفتهاس

یودربارهدکنازمحققاردبیلیبهبزرگییادمیعالمه مجلسي ننمونه،اینفقیهمیباشد.بهعنوا

 نویسد:تقواوپرواپیشگیویمی
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قصویولماستمعبمثلهوالمحققاالردبیلیفیالورعوالتقویوالزهدوالفضل،بلغالغایةال"

ال الطاهرینمتأخریفیالمتقدمینو بیناالئمة و اهللبینه محقق"نجمع پرواپیشگی،. اردبیلیدر

بی زهد، دانشوفضیلتبهنهایتدرجهاعتناییبهزخاپرهیزگاری، بود.رفدنیوی، یکمالرسیده

نشنیده او مانند به پسینیانکسیرا پیشینیانو خمندر پیشوایانپاکمحشورام، با را او داوند

د.فرمای

یشخصیتمحققاردبیلیمیدربارهعلي اردبيلي محمدبنمه عال احمدبنمحمد"گوید:

بزرگوار یادآوریاردبیلیرحمةاهللدر آناستکه از مشهورتر امانت، وثاقتو ازی، باالتر او شود.

ترین،القدر،بلندمرتبهومتورعالشأن،جلیلیموسخناست.شخصیتیمتکلم،فقیهیعظقلمروعبارت

(.۲3-۱3۷۵،۲4جناتی،عابدترینوپرهیزگارتریناهلزمانشبودهاست)

محدربارهصاحب قصص العلما  جایگاه میی اردبیلی گویدقق اردبیلی": محمد احمدبن

ازفضالیروزگارومشهوربهمقدساردبیلیومعروفبهمحققاردبیلیازمشاهیرجهابذهمحققین،

،۱3۷۵است)کنگره،اروازمعاریفمقدسینومتورعیناحبارواخباریاعصازصنادیدمدققینفضال

."(8،3۱ج

یمبن احمد بحراني شيخ يوسف )برزنونی، ۱3۷۵گوید ،۵4 عالم"(: اردبیلی، موالاحمد

همتاودارایمقاماتیبودهری،بیعامل،محققمدقق،زاهدعابدومتورعیاستکهدرزهدوپرهیزگا

."کراماتینقلشدهاستازاواستو

ابرازمیسيدمصطفي تفرشي  بیاناینشخصیتواالمقام نقدالرجالدر در موقعیت"دارد:

شخصیتاوباالترازآناستشودوویدرجاللت،وثاقتودیانت،مشهورترازآناستکهیادآوری

حو اومتکلمیفقیهکهپرگارعبارتما، بهگردشدرآید. او عظیملمحور جلیل، رفیعالشأن، القدر،

."ستتربودهایاعالم،پرهیزگارتر،عابدترومتقیخودازهمهالمنزلهودرروزگار
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چنینویژگیشيخ اسدا... کاظمي» با محققاردبیلیرا شیخاجل،هاییتعریفمی، کند:

متبحر،بلندمرتبهوقویتکلم،،اتقی،ازکی،ازهد،اسعد،فقیه،مفسر،ماکمل،افضل،اعلم،اوحد،اورع

سیدمحمدباق"برهاناست رخوانساریدرموردایشانمی. معروفبهاحمدبنمحمداردبیلی"گوید:

مقاموثاقت،جاللتوفضل،کمال،زهد،دیانت،مقدساردبیلی،عالمیفقیهومتکلمیصمدانیبود.

نویسد:»نظریاتاستادمطهرىمى ."شدیانباداریاوباالترازآناستکهقابلبمانتپرهیزکاریوا

فقهاست توجه مورد «دقیقاو ب؛ ه و الکالم تالیفجواهر انصارىخصوصقبلاز کتبشیخاعظم

 .اوتحقیقاتمقدساردبیلىمطرحبودهاستهبیشترنوشته

د:رامیتوانازدومنظردوبررسیقرارداازسویدیگر،برخیپژوهشهایصورتگرفته

ارزمانیمختلفوپژوهشهاییکهدرسالهشهایعالقهمندانومحققیندراینحوزهدرادوپژو

است.عمدتاانجامیافته۱3۷۵و۱3۷4بزرگداشتایشاندرسالهایهایبرگزاریکنگره

"کتابشناسیمحققاردبیلی"وان(بانگارشمقالهایتحتعن۱3۷۵)علي اکبر زماني نژاد

.کتابشناسىونسخهشناسىآثارمحققاردبیلىدردوفصلتنظیمشدهاسترد:میداچنینبیان

کهمحققاردبیلىدرآثاربهجاىماندهناعمازای،ازایشاناستفصلاولدرمعرفىآثارىکهقطعاً

دهنگارانوکتابشناسانبهاونسبتداححالازخودبهتألیفآنکتابتصریحکردهباشدویاشر

کهنسخهخطىکاملیاناقصآنوجودداشتهباشدونیزاعمازاینندوایننسبتقطعىباشدباش

البتهاکثرکتاب،میباشد.درمعرفىآثارىکهمنسوببهمحققاردبیلىاستهمفصلدوم.یانه

یداستردتردهاهممووتعدادىازآننسبتدادهشدههاىاینبخشبهاشتباهبهمقدساردبیلى

 سومىهستندبراىبرخىکهآیا نامدومیا عناویننیز بعضىاز نه. محققاردبیلىاستیا آثار از

بهاىقطعىمقدساردبیلى.بدینصورتکهیککتابازمقدساردبیلىبادویاچندعنواندرکتا

.شناسىذکرشدهاستبنگارىوکتاهاىشرححالبکتا

3۱38)محمد اديبي مهر در ب( ای ناممقاله اردبیلی"ا محقق استنباطی و فقهی "نظام
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دربسزاییتأثیراردبیلی،محققنوچمکتبیصاحبفقیهانحقوقیمبانیشناختیروشبررسی

منشوربیلی،اردفقهیهایویژگی.داردمکانوزمانشرایطباسوهموپیشرواجتهادتکاملتبیین

ورأیاستقالل:اندشدهتشریحذیل،عناوینبامقالهایندرنآعادباازبرخیکهاستجامعیروشی

درهماهنگیفقهی،ابوابازبسیاریدرتأمّلوبازنگری،(شهرتحجیّتعدم)استداللمحوریّت

.علمیقاخالوادبفایده،بیوفایدهکمبحثهایازدوریعملی،وعلمیاحتیاط

(۱39۲)حامد نعيميعنوانپژوهش"یلیدبارققحممکتبدرواحدخبرحجیتگسترة"

دراندیشهمحققاردبیلیعیشراحکاماستنباطادلهکاربردترینپرازمیباشدکهازنظروی،یکی

محقق.گذاردخواهداستنباطنتایجدرسزاییبهتاثیرآنتحدیدوآنردیاقبولکهاستواحدخبر

منبعاینبهکهخاصینگرشباهجری،دهمقرندرهامامیفقهنوابغازیکیعنوانبهاردبیلی

دررااخباردیگرحجیتوقبولقابلرااعالییصحیحخبرحجیتتنهااست،داشتهاحکاماستنباط

ایگونهبهاست،نهادهجایبهاوفقهدرسزاییبهتاثیردیدگاه،این.استدانستهمردوداصولعلم

بهموارداکثردروبرداشتهتحریمفتوایازدستاخبار،صحتعدملدلیبهتحریمحکماثباتدرکه

کراهتحکمبهقائلباشد،میویتقویوزهدازستهبرخاکهایشانعملیوعلمیاحتیاطدلیل

نیزواحدخبرتوسطاترمتواخباروکتابعموماتتخصیصدررأی،همیندلیلبهنیز.استشده

است.دانستهحجتعموماتتخصیصبرایراصریحواحدوخاصخبرتنهاوبودهمحتاطبسیار

سیرهدرآنجایگاهوعقلیلدل"(در۱39۲)جمشيدی وحسن مطلبي محمدموسي سيد

کاماحاستنباطدرعقلدلیلاهمیتبهتوجهچنیناستنتاجنمودهاندکهبا"اردبیلیمحققفقهی

عقلدلیلازبهتراستفادهبهعقلدلیلازاستفادهدرفقهارآثابررسینو،مسائلدرویژهبهشرعی

ایناثباتدرفقهتکاملدرمؤثرفقیهینعنوابهاردبیلیمحققفقهیسیرهبررسی.کندمیکمک

روشاساسبرویاصولیواستداللیفقهیمتونبررسیمنظوربدین.استشایستهودرخورمسأله

عقلازاردبیلیمحقق.استگرفتهقراربررسیموردویایاوفتکاییکوشدهانجاممحتویتحلیل
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استکردهارادهآنازرامختلفیمعانیوکردهزیادیهایاستفاده درعقلدرکآنبیشترین.

او.استبردهدیزیابهرهقرآنتفسیردرعقلیتحلیلازوی.استآنشرایطوحکمحدودتشخیص

کهاستباوراینبراردبیلیمحقق.گیردمیکاربهاحکاماستنباطدرراقرآنعقلیتحلیلهمچنین

راعقلدلیلگاهوی.کندصادرعقلیالزامیحکمآنالدنببهودرکراقبحوحسنتواندمیعقل

بردمیکاربهنیزهاآنعرضهموادلهسایرکناردر عملیاصلاثباتدرراعقلیدلیلوی.

 استبردهکاربههحاالبااصالةاستصحاب

است(۱399)نژاد علي ابوطالب"الرواهنوشتهجامعدراردبیلیمحققرجالیهاینوآوری

نامبهمتینومحکمایپایهبرواستولویونبویسنتکنندهگزارشحدیث،مدهاست:درآنآکه

استاستوارسند استبودهتاکیدوتوصیهمعصومانموردسندباهمراهحدیثنقل. طرقازیکی.

هادهوتأسیس«رجالعلم»نامبهعلمیسبببدین.استآنراویانوسندارزیابیحدیث،ارزشیابی

استشدهتدوینرجالیاثر ایویژهجایگاهوموقعیتازالرواهجامعکتابرجالی،کتبمیاندر.

تالشوعلمیمجاهدتباآندیشورنامؤلف.استسودمندیومهمامتیازاتارایدوبودهبرخوردار

روشوردآووجودبهسندنقدشیوهوراویاندرشناختتحولیاست،توانستهخویشسالهبیست

استنداشتهسابقهپیشینیانمیاندرکهکندابداعرانوینی توانستهابتکاری،روشاینباایشان.

ومهمبسیارنتیایجبهوازدبپردهشیعحدیثیاربعهکتبروایاتاسنادشناسیآسیببهاست

مانندویانارنامدرتصحیفشناساییجملهازیابد؛دستاسنادوراویاندرشناختارزشمندی

به"عن"تصحیفمانندتحدیثالفاظدرتصحیفشناساییبرعکس،و"حسن"به"حسین"تصحیف

ازتعدادیبینکترمشکه«محمدبناحمد»تمییزمانندمشترکراویانتمییزبرعکس،و"بن"

بناحمد»،«برقیخالدبنمحمدبناحمد»،«اشعریعیسیبنمحمدبناحمد»ازجملهراویان

ثابتمانندمتعددعناوینسازییکسانوراویمترادفاتشناختاست،«بزنطینصرابیبنمحمد

باشند،ازمواردمیشخصکیهاآنهمهکهالثمالیثمالی،ابوحمزه،صفیهابیبنثابتدینار،بن
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مهماینمقالهمیباشد.

ششفصل،بهنگارش(درکتاباندیشهسیاسیمحققاردبیلیکهدر۱38۷)"علي خالقي"

اوضا در تاملی پساز است، مبانیدرآمده اول، فصل اردبیلیدر محقق مذهبیعصر سیاسیو ع

سی،عقلیوشهودیدانستهوباناختحمحققاردبیلیرادرفصلدومدرسهنوعشاندیشهسیاسی

ولسوموچهارم،ومتاسالمیورابطهمردموحاکماندرحکومتاسالمی،درفصتاملدرمقولهحک

ب ششم فصل در را مالیحکومتاسالمی بهمنابع هم، بخشضمیمه در استو بحثگذاشته ه

سیآثارعالمهپرداختهاست.توصیفموضوعی،سیا

تنبهشرایطومقتضیاتعصرصفویوچگونگیظهوراندیشمندیآثار،پرداخنقطهقوتاین

اندهینظریاتایشان،اندیشههایایشاندهاستباسامبهنامعالمهمحققاردبیلیاستکهتالشش

تحل اردمورد اردبیلیدر محقق کنگره و گیرد قرار سالیلعمیق اتفاقات۱3۷۵بیلدر این اوج ،

ویژهروشتحلیلاسنادیواماگذشتزمانوظهورروشهاینوینتحقیقیوبهمبارکمیباشد.

بنیادمتندینیدرتج ازجملهنقاطضعفاینآثارمیزیهوتحلیلآروشتئوریداده ایشان، ثار

امریاستلزامیمیداند.کهضرورتانجامپژوهشهایمتعدددراینحوزهراباشد

 برخي از منابع و ماخذ پژوهش

 رحآینده،،تهران،طسير تطور فقه سياسي شيعه(.۱38۷اکبری،کمال.)

  .اسالمیهعلمیهانتشارات،،تهرانالشيعهحديقه.(بیتا).یلی،احمددبار

  .اردبیلیمقدسکنگره،،قمديناصولرساله.(۱3۷۵).اردبیلی،احمد

۱3۷۵،قم:کنگرهمقدساردبیلی،زبدةالبيان في احکام القرآن.(۱3۷۵).اردبیلی،احمد
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 قمارشاد االذهانفي شرح رهان و الب مجمع القائدة.(ق۱4۱3).احمداردبیلی، مؤسسه،،

 .نشراسالمی

.کنگرهمقدساردبیلی،،قمالحاشيه علي الهيات الشرح الجديد للتجريد(.۱3۷۵.)اردبیلی،احمد

 ،بخشاصولدین،قم،کنگرهمقدساردبیلی.هفده رساله محقق اردبيلي(.۱3۷۵اردبیلی،محقق.)

 تگلی.قم،انتشارا،حديقة الشيعه(.۱36۱بیلی،محقق.)ارد

محمد.) ۱383ادیبیمهر، بررسینظام فقهي و استنباطي محقق اردبيلي(. مقاالتو فصلنامه ،

۷3ها،شماره

،قم،موسسهبوستانکتاب.اردبيليانديشه سياسي محقق (.۱38۷خالقی،علی.)

( محمدعلی. ۱3۷۵سروش، کنگرهله حکومت در دوران غيبتمحقق اردبيلي و مسئ(. قم، ،

۱0ی،جلمقدساردبی

و۱0نامهپیامحوزه،شماره،فصلمقايسه زبدة البيان با کنزاالعرفان(.۱3۷۵سلمانیایزدی،ناصر.)

 .،تابستانوپاییز۱۱

،اردبیل،انتشاراتباغای بر قانون اساسي جمهوری اسالمي ايرانتکمله(.۱386)صحرانورد،بهنام.

اندیشه،

بهنام.) ۱386صحرانورد، انتشاراتالمه محقق اردبيليدر انديشه ع دولت و حکومت(. اردبیل، ،

محققاردبیلی.

ی،،قم،کنگرهمقدساردبیلمجموعه مقاالت کنگره به زبان فارسي و عربي(.۱3۷۵طبری.)

ابوطالب.) فصلنامهنوشتهالرواه  جامع در اردبيلي محقق رجالي های نوآوری(.۱399علینژاد، ،



۱8 

 

،بهاروتابستان.۲3ازدهم،شمارهحدیثپژوهی،سالدو

9تهران،انتشاراتامیرکبیر،جفقه سياسي )مصلحت(،(.۱384عمیدزنجانی،عباسعلی.)

،تهران،مؤسسهتنظیمونشرنظام واليت فقيه مباني مشروعيت در(.۱3۷8کواکبیان،مصطفی.)

آثارامامخمینی)ره(،

،قم،کنگرهمقدساردبیلی،فقيهمسأله واليت شرح حال مقدس اردبيلي و  (.۱3۷۵ی.)محامدیزد

8ج

،9نامهفقه،شماره،فصلقلمرو واليت فقيه از نگاه محقق اردبيلي(.۱3۷۵مزینانی،محمدصادق.)

پاییز.

)زایی،لک ۱383شریف. فصلمباني کالمي و فقهي نظام سياسي شيعه در عصر غيبت(. نامه،

،پاییز.۷شناسی،شمارهیعهش

 فقهي سيره در آن جايگاه و عقل دليل (.۱39۲جمشیدی.)وحسنحمدمطلبی،سیدمموسی

،زمستان.9۵،فصلنامهفقهواصول،شمارهاردبيلي محقق

 ،قم،کنگرهمقدساردبیلیآرای فقهي خاص محقق اردبيلياز  برخي(.۱3۷۵نورانیاردبیلی.)

 ی و نيازمحور بودن طرح پژوهشيمصاديق کاربرد 1-7

مراکزپژزشیوتآموموسسا مراکزآکادمیکوآموزشپژوهشی، حوزههایعلمیه، وهشی،

حال حکمرانیخوبدر سیاستگذاریو حوزه نهادهایپژوهشیدر مجموعه و سیما صداو تعالی،

محققار هایعلمیهاردبیلودانشگاه حوزه مجموعهاستانداریاردبیل، دبیلیبهدلیلوجهکالنو

کاربراناینطرحباشند.ند،ازجملهتسمیهآنمیتوان
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 نتايج طرح پژوهشي 1-8

با علمیوسیاسی، توجهبهاستلزاماطالعاتودانشکافیدرحوزههایمختلفدینی، با

محققاجآرایفقیهاننواندیشوبانگاهژرفنگرانهبهشیوهیخاصاجتهادیعالمهتاکیدبراستخر

میتوانبراساسیافت باطراحیمدلهایمختلفناشیههایمستخاردبیلی، ازرجازآثارایشان،

روشتجزیهوتحلیلدادهبنیادوکدگذاریهایصورتگرفته،الگویدینی،علمیوسیاسیایشانرا

تادرمبحثحکمرانیخوبجه وکاربستتبهرهمندیدستگاههایحاکمیتیبهانتشارگذاشت،

 آن،مورداستفادهقرارداد.

 ها و موسسات دولتي و غير دولتي(ازمانها، شرکتر هدف )سبازا 1-9

عالمه مذهبی و علمی دینی، جایگاه و نظری مبانی استخراج هدف با پژوهشی طرح این

شهبرایموسساتآموزشیوپژوهشی،مراکزپژوهشیوپژوهشگاههایفرهنگیواندیمحققاردبیلی

مراکزآکادمیک ومجموعهنهادهایپژوهشیدروآموزشای،حوزههایعلمیه، عالی،صداوسیما

زهسیاستگذاریوحکمرانیخوبدرحالتکالنومجموعهاستانداریاردبیل،حوزههایعلمیهحو

 حباشند.اهمحققاردبیلیبهدلیلوجهتسمیهآنمیتوانند،ازجملهکاربراناینطراردبیل،دانشگ

 

نمونه های مورد نياز، جامعه و ز قبيل دادهام طرح )اروش پژوهش و مراحل انج 1-10

 آماری و...(

روشپژوهشیحاضر،بنابراهدافپاسخگوییبهطرح،بابهکارگیریروشپژوهشتحلیل

میتوانداسنادیبا روشپژوهشاسنادیرا انجاممیپذیرد. قالبتاکیدبرشناساییمضمون، ر

تاو متن، تفسیر الگوهای هکاربست داده تاریخی)نهیل منابع مثابه به اسناد اعتبارسنجی و ا

بهومنابعمعتبرتاریخنگاری(درحوزههایاسنادسازمانیوموسساتوآرشیوهایدولتیوشخصی
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هنگراروشنوفر،دینسیاست،تیبپازلوقطعاتمتکثرومغفولتاریخجامعهتابدینترکاربست

ازمحتوایاسنادتاریخیدرقالبشناساییومیدهدکهاستفادهکارنشاندستاوردوکاملترنمود.

طالعاتکاربستالگوهایروشیمتناسب،میتواندبهتداوموآفرینشالگویتاریخنگاریسندیدرم

)م شناسا بازگشتفاعالن در را آن نتیجه توان می و شود بهتاریخیمنجر توجه در هم ورخان(

یخیوطرحروایتیتحلیلوهمدرتردیدبهعلمیبودنمشهوراتتاردرارائهضرورتاصالتمتن

.دقیقترازگزارههایتاریخیدریافت

ویژهکتابگرانسنگمجمعالفائدهوتبدیلدراینروشباتحلیلآثارمحققاردبیلیوبه

استحصالقاردبیلیاخصهایدینی،علمیوسیاسیعالمهمحقیرهاومیانگینمجموعهها،شمتغ

هاازروشگرانددتئوری)تئوریدادهبنیاد(بهرهجستهمیگردد.سپسبرایتجزیهوتحلیلداده

ریقتستازفرایندساختیکنظریهمدونازطدادهبنیاددرسادهترینشکلخودعبارمیشود.

ت و داده برایپاسخگوییگردآوریسازمانیافته ها پرسشحلیلاستقراییداده هاینوینآنبر

انینظریکافیدرزمینهموضوعمطالعههستند)منصوریان،دستهازپژوهشهایکیفیکهفاقدمب

۱38۵،۵.) 

متن بنیاد داده نظریه تبیین و مبناستدینیتشریح این اساسحرکتبر بر آن در که

پرداخته"مینمضا"و"مفاهیم"،"واژهها"شدهبهاستخراجمحوریدرچارچوبازپیشتعیین

مهمترینعناصرکلیدی"انتخابی"و"محوری"،"باز"اریذمیشودوسپسدرسهحرکتکدگ

پژو روش این در شود. می سازی نمایه متن یک صورتاز به مراحلی طی با بایست می هشگر

تابر.کندتناقدامدبهطراحیمدلیکنویسندهویایکمزنجیروار،تعاقبی،همزمانوزمانمن

اساسکدگذاریهایباز،محوریوانتخابیوشناساییمضامیندرساحتهایسهگانه،دستبه

هها،مدلهایسهگانهراطراحینمودکههمگزینشوتحلیلیافتههاینظریزدوبرمبناییافت

دد.شودوهم،جایگاهعلمیایشانمشخصگرشیوهخاصاجتهادیایشان،روشن
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 نتايج مورد انتظار 1-11

انتظارمیرودبراساسپیشبینیهایصورتگرفته،بامطالعهآثارمحققاردبیلیوبهویژه

و الفائده مجمع کتاب جامع و عمیق محققمطالعه عالمه خاصاجتهادی شیوه به ویژه توجه با

انهمبتنیبرتئوریهایسهگانهدینی،علمیوسیاسی،باارائهمدلاردبیلی،درساحتهایسهگ

هایفکریواندیشهایایشانرااستخراجنمودهوجایگاهویرادرجهاندادهبنیادمتندینی،انگار

 ود.اسالم،بهصورتدقیق،مشخصنم

 مشکالت اجرايي احتمالي در انجام طرح و روش حل مشکالت1-12

وجودداشتهباشد.فقداناهپژوهشرطرحپژوهشی،ممکناستموانعیبرسرردراجرایه

ینهتسلطبرآثارمحققاردبیلیدرجهتشناساییعمیقاندیشههایعالمهافرادومتخصصاندرزم

تبایشان،بهزبانعربی،محدودیتدیگریبرایپژوهشگرایجادمحققاردبیلیوهمچنین،نگارشک

هیاتعلمیدانشگاهها،راهکارخوبیواعضایبتهاستفادهازافرادمتخصصزبانعربیمیکندکهال

 راینمسئلهمیباشد.برایغلبهب
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 فصل دوم:

و جايگاه آن در  با محقق اردبيلي آشنايي

 عصر صفوی
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 تولد محقق اردبيلي 2-1

ودکیسعادتمندپابهعرصهوجودگذاشت.اوبعددرقرندهمهجریقمریدرشهراردبیلک

ا کسبکماالترشز طیمراحلعلمیو شکوفاییو و مرتبهد عرفانیبه دانشومعنویو ایاز

الگوی هنوز قرن چهار از پس که رسید تقوا و زهد و  .استرانپرهیزکاوعالمانمعرفت

خانواده از و فرزندمحمد و اهنامشاحمد وایدوستدار رشد پساز بود. السالم( لبیت)علیهم

تمعنویبهنجفاشرفمهاجرتیالتیچندبهقصدتکمیلتحصیالتوکسبکماالحصتگذراندن

.پرداختفضیلتوعلمکسبکردودرجوارمرقدمطهرموالیمتقیانامامعلی)ع(به

ازمحضرسیدعلیصائغودیگراستادانحوزه نجففراگرفت.سیدویعلومنقلیوفقهرا

 هفراوانداشت.برجستهشهیدثانیبودکهشهیدثانیبهویعالقانعلیصائغازآنجملهشاگرد

ویهموارهدرجستجویدانشبودودرطولعمرپربرکتخودازهیچکوششیبرایآموختنغفلت

عالمینشانیمینمی و دانشمند وجود از که جا هر خدمتشمکرد. وییافتبه علم از شتافتو

بمعرفتویبهرهمی وفوعالموارستههمیندلیلزمانینیزبرایاستفادهازمحضرفیلسهگرفت.

نزدالدیندوانی(بهشیرازمهاجرتکردومدتیالدینمحمود)ازشاگردانفیلسوفنامیجمالجمال

ویبهتحصیلعلومعقلیمشغولگردید.

هبهمقدسکایرسیدتخویشساختودرزهدوتقوابهدرجهاوعلموعملراوجهههم

د)اسدیایتبحرداشتکهبهمحققمعروفشیبهاندازهنگریعلمشهرتیافتودرتحقیقوژرف

.(6۱۲،۱400کوهباد،

فانهدرکتبتراجموطالعدرستیدردستنیست.متأسازتاریختولدمحققاردبیلیاالبته

سالتو لداوشرححال، اجددقیق، و درخصوصآبا است. فرزندانمحققادضبطنشده والدینو ،

ایشانشیخمحمدبودهاستاردبیلین بهطوریقیننامپدر اما یزمطالبچندانیدردستنیست.

چشمبهجهانگشودهاستو930ویا9۲0ستاینیاردر(ودراردبیلدررو۱3۷۵،۱06،)برزنونی

نام به تقیابیفرزندی خالصالح شاگرد که داشته اینودالدینمحمد اصلی نام است. بوده شنیز
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احمدبنم بزرگترینچهرهعالمه، هایپرفروغعالمفقهوحمداردبیلیمعروفبهمحققاردبیلیاز

ردوراناستکهدرزهدوتقوایالهیوترکدنیاورغبتبهآخرتفقاهتشیعهبودهوازجملهنواد

علمسرشارودلیللقبگردیدهاستوبهماوجمدارککمالرسیدهوبههمینسبببهمقدسبه

زهدواخالص،داراینفوذمعنویبودهودانشمندانعلمرجالوتراجم،اورابسیارستودهوازعلمو

نمنالفقهاءشکمصداقکامل»وامّامنکااند؛ایشانبیتایشانمدحبلیغکردهتقواوزهدووثاق

دوه«بودهاست.علیهواهومطیعاًالمرموالهفللعوامانیقلّاًصائنالنفسهحافظاًلدینهمخالف

ومعروفبهمحقّقاردبیلی،احمدبنمحمداردبیلی،مشهوربهمقدساردبیلیدرهرصورت،

 .طنتصفویهبودهاستندهمهجریومعاصردورهیاولسلاهیرومفاخرعلمایامامیهدرقرازمش

مده،روستاینیارازتوابعشهراردبیلکتابهایشرححالنگاریآدرزادگاهویبراساسآنچه

وی،درکلماتنویسندگانو اهلبودهاست.تاریخوالدتمحقّقاردبیلیودورانکودکیونوجوانیِ

.سیرهوتاریخ،ذکرنشدهاست

ارامستندهومادراردبیلینقلشدهاست،امامحققان،آناگرچهداستانهاییدربارهیپدر

آید،تنهاایناستکهپدرایشانازبرگزیدگانوصالحاناردبیلبهندانستهاندوآنچهازقرائنبرمی

نبو وفقها ولیازعلما دربارهیوالدینایشاناطالعودهاستشمارمیرفتهاست، بهغیرازاین،

.تنیستدقیقیدردس

 محقق اردبيلي تحصيالت2 -2

مرخویشرادرتحصیل،تدریسوتحقیقعلومدینیسپریکردهویعلیهمهمحققاردبی

:(۵60-۱3۷۵،۵6۱،)مقدسییمتمایزتقسیمکردنبهدودورهتوادورانتحصیلیایشانرامی

علوممعقولب۱ آنادبیاتعربتا دورانتحصیالتابتدائیکهدر بهقولـ بنا علمکالمرا هویژه

حوزه در قولصاحبریاضعلمیهیمشهور به بنا و اصفهانالعلما،یشیراز در شیراز بر عالوه

گذراندهاست.
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اصولوعلمحدیثرا۲ دورانتحصیالتعالیهکهدرآنمباحثیچونفقه، ییعلمیهدرحوزهـ

نجفدرمحضرفضالیعراقینتلمذکردهاست.

لنشوونمایمحققاردبیلی،اطالعاتدربارهیدورانکودکیونوجوانیومحاینحال،با

ندانیدرکتابهایتراجمنیامدهاستومعلومنیستکهویتحصیالتاولیهیخودراچگونهوازچ

نویسندگ است. کرده آغاز اردبیلکجا در تحصیالتابتداییرا احتماالً که حدسمیزنند تنها ان،

پس.واجهجمالالدینمحمودشیرازیفراگرفتشروعکردهوسپسعلومعقلیرادرشیراز،نزدخ

ازآن،رحلاقامتدرنجفافکندوتاپایانعمر،درآنحوزه،بهفراگیریونشرعلومفقهیواصولی

باز اما نجفاشرفهجرتکرپرداخت، به شیراز تاریخیاز چه ویدر یاینکه است،درباره ده

.منمیخوردمطلبیدرمیانآثارترجمهنویسانبهچش

 اساتيد محقق اردبيلي 2-3

چهکسانیحاضرشدهو،درپایمنبردرستحصیلودراینکهمقدساردبیلیدرحوزهی

بر محضرشاناستفاده زاز اطالع است، دستنیسده ۱3۷۵،)حسینیتیادیدر همینقدر.(۲۱،

ازمحضرشاگدهاندکهعمگفته شهیدثانیاستفادهکردهانردیتحصیالتشدرمنقولومعقولرا

(.عالمهالیاساردبیلی،داییمحققاردبیلیازجملهاساتیدیاستکه۱3۷4،۵8،زادهاست)حسن

عالمه.(۱3۷4،۵9،زاده)حسنداندمییعلمهیئتوخبرههلاالفائدهوالبرهاناوراویدرمجمع

(.۱3۷۵،۲8،)جناتیدشیرازیآموختمحموندیالجمالنویسد:علومعقلیرانزدخواجهفندیمیا

اقلیممییهفتاحمدامینرازیدرتذکره الدینمحمودازفضالیعصربوده،خواجهجمال"نویسد:

آنعصرالدینمحمددوانیاست.جمیعفضالییجاللغایتوازتالمذهبینهایتوعملشعلمشبی

.(۱3۷۵،۱08،)برزنونیدموالنااحمداردبیلیو...ننااندمیویبودهوزمانازجملهتالمذه

بعضتالمذهشهیدثانیوسیدامیربر از معقولرا ایشانمنقولو اساسبرخیمستندات،

وفضالیعرفیض گرفتهاست)کنگرها... 8،ج۱3۷۵،اقینومشاهیرمعظمهفرا یبرپایه(و۱04،
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شیخ عاملی، صائغ سیدعلی شواهد، مواللیابرخی و عاملی مسی ظهیرالدین شیخ اردبیلی، اس

کریمیجهرمی،موالنا.(۱۲۱-۱3۷۵،۱۲6،)انصاریاندودنیزازاساتیدایشانبودهالدینمحمجمال

ازجملود،مرحومسیدعلیصائغوبعضیازشاگالدینمحمجمال هاساتیدمحققردانشهیدثانیرا

جهرمی )کریمی است دانسته ۱3۷۵،اردبیلی جمال4۵۱-4۵0، عاملی، حسن و و( محمود الدین

.(60۷-۱3۷۵،608،)عاملیاستالیاساردبیلیرادواستادمسلمومشخصمحققاردبیلیدانسته

سیدامیرفیضالعلماءصاحبریاض اساتیداردبیلیشمردهاستوتصرا....، نیزاز یحکردهاستکهرا

برایناساس،برخیاز.(۱3۷۵،643،زاده)حسناستردش(بودهاگ)شا....تفریشیایشانغیرازفیض

از:اساتیدمحققاردبیلیعبارتند

 جمال الدين محمود-1

کهوینبوغپربارمحققاردبیلیمانعازاینبودروحعالیواستعدادمتعالیوذوقسرشارو

سفیدنبالفیلسوفیمتعمّقوفلنونلاکتفاکندازاینروبرایتحصیلعلومعقلیوفبهفقهواصو

ازخطهفارسومیگشتعارفیمتضلّع .آورددرباالخرهتفحصوجستجوبویمرادومقصدشرا

قامتافکندهخوانمدارجاللالدیندوانیدرشیرازرحلافیلسوفیبزرگازنخبهشاگردانحکیمنا 

اپرنع سوفمتالهجمالالدینمحمودبود.یلفنیمتیگستردهومحفلپربرکتیتشکیلدادهبود.

هادرمحققاردبیلیباعزمیراسخوارادهایاستواروبااشتیاقتمامراهسفردرپیشگرفتوسال

،یرهصاحبحاشیهتهذیبالمنطقوغ،بزرگانیچونمالعبداهللیزدیمحضراینفیلسوفدرکنار

شروحوتألیفاتفلسفیوکالمینفیسمحقق،یاشحو  .زانوبرزمینزدوتوشههاازخرمنشچید

تدریسکتابگران و قوشچیو... تجرید شرح ازاردبیلیچونحاشیه المطالع سنگیچونشرح

 .گونبوغواستعدادخاصمحققاردبیلیاستبرکاتانفاسآنفیلسوفبزر
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 مولي الياس-2

هایبینظیرومحققیبیعالمیاتعالمبزرگدرعلومعقلیمخصوصادرهیئتوریاضاین

محققاردبیلعلمهیئترانزداین  .زودانشمندانکمنظیرعالمتشیعبحسابمیآیدبدیلبودهوج

رگاشارهبهتلمذخوددرنزداینعالمبز ودرزبدهالبیان شرحارشادنابغهتلمذنمودهودربحثقبله

د آنرا بحثفوقکه ویدر است. زمفرموده نوشتهمیفرمایدانحر متخصصینعلم :یاتاستاد

هیئتدراینروزگارخیلیکمهستندومنآنرامنحصرادرمحضرداییامپیداکردهامکسیکه

سینمونهاینفنودرمیانحکمایمسلمینبعدازخواجهنصیرالدینطوروزگاردرمیانعلمای

اهلللمر فقه است)و تحویلنداده مضاتهاشرا وو منعلمه( افاضعلینا و بجوده قلّتنعلینا از

کهمدتبیستوپنجسالاستکهازخدمتشدورافتادهاموشبوروزازخداوندمیتوفیق،این

چهراکهازخدمتماآنبهخدمتاونایلبگرداند...تاآنجاکهمیفرمایدواجباستخواهمکهمرا

 بحثذکربکنیم.ایندرایشاناستفادهکردهایم

ویرادرضمنبزرگان"طبقاتاعالمالشیعه"شیخآقابزرگطهرانیدرمجموعهنفیسخود

مقدسمولیاحمداردبیلیبوده،ومحقققرندهمذکرکردهوفرمودهاست:مولیالیاسداییمحقق

جدیوقطبدرارههستضمنذکرعقیدهاودربار"قبله"البیاندربحثدرصفحهسیوهفتزبده

درتاریخاردبیل .حتیزگاربرایاونظیریدرعلمهیئتوریاضیاتنیستتوصیفشفرموده:دراینرو

معروف،استآمده دانشمند و فاضل الیاس، شیخ نمود: می مراجعت وی به علوم جمیع ند.در

سپسبهنقل.ستادهوهندسهوسایرفنونریاضیاتسرآمدعصرخویشبومخصوصادرعلمهیئت

 است:(آورده4/43المسامع)جالنواظروبهجهازکتابنزهه

هوازعراقبهکابلرفتویونشاهتیموریازویدعوتنمودهوویدعوتاوراپذیرفتهاهم"

دهجوایزوهدایایزیادیبهویعطانمودهجامالقاتنمودهاند.همایونشاهاوراغنیمتشمردرآن

 آاست. نواحیموهانازشهرهاینجماز از اراضیحاصلخیز کهشاملدهات"اوده"لهقسمتیاز

براوالدینرازیراالتاجعالمهقطبودرهمتعددبودهبهویواگذارکردهوازمقربینخویشگردانید
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 قرائتنمود رشکعلمای مورد رفته وقترفته اویسدر شد، واقع اویسگوالیری جمله از محل

خواندنعبارتدروغوبیحقحثهمبا با مییقتازکتبدیگرانونسبتآنومناظره بهعلما ها

 .گفتقولفالنوفالنناقضکلماتشماست

در-سویمزرعهخودهمفحمومنفعلگردیدوب.آگاهنشداردبیلیازتلفیقاتوحیلهوی

جابهاوّلبهکجراتوازآن.مودرکنسپسجمیعمایملکخودراازکلکوعروضت.رفت-موهان

مکهسپسبهعراقوآخرسربهاردبیلرهسپارگردیدودراردبیلاستقراریافتودرهمانجاازدنیا

 .رفت

آندتووفاتشبدستنیامدهولیقدرمسلملمینویسد:تاریخوالسپسمؤلفتاریخاردبی

احیاالداثرمن"دامتبرکاتهدرکتابریعهالذاستکهویازاعالمقرندهمهجریاستوصاحب

.ترجمهویراایرادنمودهاست"آثرمنفیالقرنالعاشرم

 میانخاندانمحققاردبیلبنابراین، در برجسته افراد برخییکیاز در استکه داییاو ی،

محققست.دهایات،تبحّروتخصصداشتهودرعصرخودممتازبوهیئت،نجوموریاضعلوم،ازقبیل

واهلهذاالعلم"لبرهانوزبدةالبیان،ویراچنینستودهاست:اردبیلیدرکتابمجمعالفائدةوا

رحمه–یالذیماسمحالزمانبمثلهبعدنصیرالدینفیهذاالعصرقلیلٌجدّاًورأیناهمنحصراًفیخال

."الفنهذاعلماءمن-اهلل



 شاگردان محقق اردبيلي2-4

ازاساتیدمشنیدمکهشاگرداناو"گرداناردبیلیصاحبریاضالعلماءمینویسد:شاارهبدر

بودهاند ازفضالوعلما   دهنفربودندکههمهآنها ناممیبردوبعدچهارنفرازآنها امروزرا کهتا

 شدهاند:ساییشاگردانمقدسشناازنفرپانزده
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فبهصاحبمعالم)مینشهیدثانی،معرونالدبنزیشیخجمالالدینابومنصورحسن -۱

معارفاسالمیدرجبلعاملجهتتکمیلتحصیالتهمراه۱0۱۱ تحصیلعلومو کهپساز ق(

ق(عمرمقدساردبیلیازمحضرپرفیض993الی983ههآخر)صاحبمدارکبهنجفرفتودرد

واستفادهبردوهمزمانازدرسدوستوهمبحثما بداهللیزدیصاحبحاشیه،درشیخعقدس،

)سالوفاتاردبیلی(در993بهرهگرفت.درروضاتالجناتآمدهاستکهایشاندرسالمنطقنیز

عالمهسیدمحسنامینمدرکیراارائهمیدهدکهصاحبدرسمقدسشرکتمیکرددرحالیکه

،۱3۷۵)انصاری،بردهاستتفادهالاسقدرنجفبودهوازدرسمقدسچندس983درسالمعالم

۱3۲.)

.ق(۱009بنعلیبنحسینیموسویعاملیمعروفبهصاحبمدارک)مسیدمحمد-۲

ارشادعالمهحلی،حاضرمیشد.مقدساردبیلیویهمراهداییخود،صاحبمعالم،دردرسمقدس

کهقاست(وباتوجهبهاین98۵رحمیکرد)سالپایانتالیفشرحارشاداالذهانراهمانسالهاش

اردبیلیازاولکتابنکاحتاابتدایکتابصیدوذباحهارشاداالذهانرایاشرحنکردهویاچونبه

رشادقابلاستفادهنبودهاست،ازشاگردش،صاحبمدارک،میدلیلبدخطیبعضیازنسخههایا

لیایشانبهجهترعایتادبواحترامد،ونمایاهدقسمتهایشرحنشدهازارشاداالذهانراشرحخو

هاراازکتابمختصرالنافعمحققحلی)دائیعالمهحلی(شرحاستادشمقدساردبیلیآنقسمتبه

این . میکند درستکهایندوشاگردکتابمعالماصولومدارکاالحکامرشدهاکهمشهواما را

راکهموردتشویقشقرارگرفتند،درستنیست،چدوکردنزمانحیاتاستادشاننوشتهوبهاوعرضه

کهمقدساردبیلیپارهایازنوشتهمگراین. اتمامیافتهاست998کتابمدارکاالحکامدرسال

یشانرابهاتمامرساندههاکتابهادهوتحسینکردهاستوبعدازارتحالاردبیلی،آنهایآنهارادی

(.۱3۷۵،۱09)برزنونی،اند

امیرعالم،کهبهقولصاحبریاضالعلماء،عالمهاستواسمبامسماییداردودراکثر -3

هنگاموفاتشبهاوچنانکهمقدساردبیلیمهارتداشتهاست؛خصوصدرفقهوفقاهتهبوعلوم
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سار درشرعیاتاز نماییدجاعمیدهدومیگوید:  .یدعالماستفاده نفر دو دشاگرایشانیکیاز

چگونگیشرفیابیوتوفیقسعادتبزرگدیدارمقدسباامامزمان)عج(راگزارشدبیلیاستکهار

. ماشناساندهاستکردهاستوپردهازمقاماتبزرگاستادشبرداشتهواورابهتربه

برجس -4 از هنگامخواجهفضلاهللاسترآبادیکه در است، تهترینشاگرداناردبیلیبوده

رسد:بعدازشماازمحضرچهکسیاستفادهکنیم؟بیلی،میرزامحمداسترآبادیازاومیپاردتحالار

عالمارجاعمیدهد.خواجهایشاندرعلومعقلیبهخواجهفضلاهللودرعلومشرعیبهسیدامیر

البیان زبدة بر تعلیقاتی اهلل تجفضل شرح الهیات بر هم ای حاشیه و نگاشته ریداستادش

(.۱3۷۵،۲8)جناتی،دارد

ق(رجالیمشهورکهدرعلمرجال۱0۲6میرزامحمدبنعلیبنابراهیماسترآبادی)م -۵

.ایشانهمانشاگردیاستکهردهاستتالیفکرجالصغیروسهکتابرجالکبیر،رجالمتوسط

یرجوعکنند؟کسانچهمقدساردبیلی،ازاوسؤالمیکندبعدازاوبهدرلحظاتآخرعمراستادش

قدس،امیرعالموخواجهفضلاهللرامعرفیمیکند.ظاهرااسترآبادیوهمانطورکهمذکورشدم

ازاینو لذا اقعهمقداریناراحتمیشودوبعدازارتحالاستادشانتظارداشتازاوهمنامیببرد!

 .(۱3۷۵،۱44ی،صار)ان راترکگفتهدرمکهمعظمهرحلاقامتمیاندازدنجفاشرف

ق(صاحبتالیفاتارزشمندازجملهشرحاصولکافی،۱000شیخمحمدعلیبالغی)م -6

 .شرحارشادعالمهحلیوحاشیهبرمعالماالصول

داردتصریحبهحاشیهای،یصاحبمجمعالرجالکهبرکتابرجالکشیقهپائعنایةاهلل-۷

 (.۱3۷۵،6۱9لی،ام)عستاستفادهازمحضراردبیلینمودها

ق(کهخوداستادیبزرگبودهودرهمانزمانکهاز۱0۲۱مالعبداهللشوشتری)م -8

ازشاگرداناردبیلینیزدردرسشخدمتاردبیلیاستفادهمیکرد،حوزهتدریسداشتوچندنفر

این ولیبا میشدند، مجلسیاحاضر میبرد. درسمقدساستفاده از ایشان شاولکهمه گرده
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الیح کتاب مشیخه شرح در است استشوشتری کرده تصریح مطلب این به الفقیه )کریمیضره

 (.۱3۷۵،4۵۵جهرمی،

9-  حسینیتفرشی)م فیضاهللبنعبدالقاهر ۱0۲۵خواجه کتابق( صاحبتعلیقاتبر

آیات االحکام و برجسته امیرشرفالشاگرد مشهور دانشمند استاد تانیشولسدینمقدساردبیلیو

خواجهفیضا۱063نجفی)م است. امامزمان)عج(ق( با هللنیزجریانمالقاتمقدساردبیلیرا

 (.8،۷3۱،ج۱3۷۵نژاد،)قنبریگزارشکردهاست

کتابمجمعمحمدموسویبیابانکییکیدیگرازشاگردانمقدسبودهواسابنسیدعب -۱0

)کنگره،قکتابتکردهاست986درسال،رسیدهبودتمامبهاق98۵الفائدةاستادشراکهدرسال

 .(.8،۱0۵،ج۱3۷۵

(:60-۱3۷4،64زاده،برخیدیگرازشاگردانمقدساردبیلیعبارتنداز)حسن

ینمحمدفرزندمحققاردبیلی.الحتقیالدالصـابی۱۱

ینمحمدترکهصاحبانموذجالعلوم.ـخواجهافضلالد۱۲

.تانیشولسـسیدمحمد۱3

ـمالاحمدساوجی.۱4

(.۱3۷۵،۱۵0ـضیاءالدینمحمدکاشانی)انصاری،۱۵

 اطالق لقب مقدس2-5

عنوانمنصبکلیس پاک، قدیسیا لقبمقدسیا مغربزمینعمدتاً یادر سیاسیو ایی،

پاکی،هاقدسبهمعناینامهدرلغت.(۱3۷۵،۵۱6،لمی)عیاینقبیلاهدافراداراستندهدنبالکن

خصلتطهار از تنزیه مقدسبههتو استو نقصنفسانیمعنیشده عیوبو آلودگی، ایمنفی،

وهموارهشودکهاینخلقوخویفردیگفتهمی درتنورواندارا را معنوی،ملبسابها آنزیّ

.(۱3۷۵،۵۱۵،)علمیبودهباشد
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یآخرحیاتدردردههوصاًدمخصیدومعمرپربرکتخوردبیلیظاهراًدرحدودنیمهمحققا

 اجتماعی تودهاوساط نجفو مردم ازی ناشی اینشهرت لقبمقدسیافتو آن بیرون و اشرف

اعجاب اعمال و او فرافیزیکی و فیزیکی پارساگونهاواقعیت و استنگیز بوده وی ،۱3۷۵،)علمیی

۵۱9).

ا محقق هواینفس، اجتناباز و تقوا فضیلتو اسوهیمرنمونهردبیلیدر بزرگو یدان

وامامنالفقهاءصائناًلنفسهحافظاًلدینهمخالفاًعلی"شکمصداقکاملتوبیقداستومعنویتاس

.(8،6۷3،ج۱3۷۵،)محامدیزدیبودهاست"یقلّدوهانامهواهومطیعاًالمرموالهفللعو

 يت سياسي ـ اجتماعي محقق اردبيليموقع2-6

روز"زیستهوموقعیتباالییدرنزدحاکمانداشتهاست:انمییانصفودردورمحققاردبیلی

یازجمعه،شاه)شاهاسماعیلصفوی(رفتبهمسجدجامعتبریزوفرمودموالنااحمداردبیلیکهیک

."(۱3۷۵،۲۲،اکابرشیعهبود،برسرمنبررفت)حسینی

اینهمه سلطنتینزدیویهیچبا بهدستگاه آزادکنشدگاه آقاییعالمیعلمیوو گیو

خ گونهانسانی هیچ اهل فقهی، رأی اظهار در که کرد اثبات وسیله بدین و کرد حفظ را ود

ی،حریتسیاسیوشجاعتعلمینگراستقاللفکرکاریوحمایتسیاسینیستوایننشامالحظه

.(۱3۷۵،۲3،)حسینیاوست

انیرافراگرفته،اگردرمیندهمهجرعظمقربخشاشیبزرگوارکهعمرمبارکونوراننیا

یازجهاتعلمیگفتکهدربرختوانیقرن،نفراولشمردهنشود،منیایبزرگفقهتیسهشخص

رهردونفازیوشکی)رحمهمااللَّه(کهبیثاندیوشهیمحققکرکیعنیگریازآندوبزرگمردد

دریفقهیمدارکبامدعاقیست.دقتنظراودرتطبراتهجستبر،آنانبالواسطهاستفادهبردهاست

وقوتتحق درکلماتبزرگانبراقیهرمسأله، عنوانمحققرا کردهاست،تیاوتثبیاوکهبحق،

الطائفهخیعنوانشیستهیراشایاستکهویاتیخصوصیازجمله،یوشجاعتعلمیرهمراهبانوآو
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یاورابنابرمعرفیوکتابمجمعالفائدهیبهبهاندیووحیسجلمنیوموحِبرمحققدرکلماتمرح

نوشتههیعل)رحمةاللَّهیبهبهان مرینظیبیی( متأخنیکتبمتقدمانیدر موجبشگفتنیریو ویو

قراردادهاست.ورانشهیخردمندانواندرتیح

مجمعالقدرلیجلیشّکهمحومنحصربهفرداودرتقواوورعچناناستیزدنمثالیرتبه

ازجمله را او بهخدمتآنانبستهشمردیمیکسانیالفائده، بزرگانکهفرشتگانکمر چونیاندو

اند.اناعترافکردهاند،بدقراردادهاوراموردخدشهیصاحبجواهرکهآراءفقه

مدیعلماتیحدیتجدمبارکهنجفیحوزه یفقهایاانتهیبیاوستوسلسلهونیخودرا

دورهیرانیایعهیش پساز شخصعه،یفقاهتشنینخستیهاتبار با گشته واالتیآغاز و یممتاز

اوست.

 تأثيرگذاری محقق اردبيلي2-7

دوهایفکریونقهاودشوارییچیدگیتواناییویدرگشودنپدقتنظرمحققاردبیلیو

دسازندواشتتاراهوروشاوراالگویخوفقهوادرادرها،بزرگانیهاواندیشهبررسیدقیقدیدگاه

مشهورشوند."اتباعمقدس"بهپیروانمقدساردبیلیتحتعنوان

وهایفقه،چونصاحبجواهر،ششخصیتیکهاستوانه متوجهآرا را انصاریو... یخاعظم،

وامامخمینیراروجردیاهللبسونگریچونآیةاختوفقیهاننامور،تواناوهمهایخویشساندیشه

.(۱3۷۵،۵،)نجفیاهوروشاجتهادیخویشقراردادهایفقهیورهتحتتأثیراندیش

هاوزگاریهاوبههنگامحلناساگاهتواناییمحققفقیهرابایددرچگونگینقدوبررسیدید

هاانفقه،ازحلآنکهبزرگلیدیدد؛تواناییفقیهرابایددرحلآندستهازمسایسنجیهاخوانیناهم

گزیدنرأی پیمودنراهنهاییدرماندهو بایددر قوتمحققرا مسایلاند؛ و یاهاینارفته و نوپیدا

ازیصفویهگروهیازاینروستکهمکتبفقهیاودردوره؛(۱3۷۵،6،)نجفیسابقهفقهیدیدکم

بهترینفقهاراپیروخودساخت.
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یاجتهادبهتوانایشیخطوسیتأسیسگردیدوبااحیایدوبارهدستنجفبهیعلمیهحوزه

مکتبفقهیشیخطوسیهم بزرگانیاز ظهور بعدها چونمحققحلیووسیلهابنادریسحلیو

ایبهاردبیلیدرچنینحوزهحلی،اینحوزهازشکوفاییعلمیخاصیبرخوردارشدومحققعالمه

رارفراوانشاهانصفوی،باعثاحیایرغماصاوازآمدنبهایران،علیامتناعت.اماتعلیموتعلمپرداخ

.(۱3۷۵،68،)برزنونییاصفهانگردیدفدرمقابلحوزهینجحوزه

 الطين صفویمحقق اردبيلي و س2-8

بهنجفاشرف،ازمحققاردبیلیهمدعوت۱یظاهراًحکومتصفویهبااعزامعالمهشیخبهای

ملهتقویتوبرپانگهداشتنحوزهنجف،دعوتراایشانبنابهمصالحیازآنجبودولیلآوردهبهعم

همان ازیاردبیلی،صاحبمعالمطورکهبعدهادوشاگردبرجستهنپذیرفتهاست. وصاحبمدارک،

لعامجبلیشامواستادمطهریهمینامرباعثشدکهحوزهآمدنبهایرانامتناعکردندوبهکالم

.(۱3۷۵،6۵8،ایزادهمراغه)حسنچنانادامهیابدومنقرضنگرددمه

ویاندکهایشانبرایشفاعتدونفرازساداتعلنامهمحققاردبیلیدونامهآوردهدرزندگی

عباساول۲بهشاهطهماسب شاه موردنوشتهوخواستهاست3و آنانرا آنانبگذرندو گناه کهاز

بخششقر دهند دوار هر آنکه نامهی دریافتچنین از رااها دو حاجتآن و شده یخوشحال

درکفنشبگذارند؛هرچندباتواندشاهاند؛حتیگفتهبرآورده جهبهسالعباسدستوردادهنامهرا

یسالگدرسنشانزده99۷یا996شاهعباساولدرگذاریهـ.ق(وتاج993ارتحالمحققاردبیلی)

نا این محل تشکیکهستمه و مراغه)حسنتردید ۱3۷۵،ایزاده بههم.(6۵9، توجه با چنین

نماید.ونمظلوممیبانیملکعاریتعباسیبدانداگرچهاینمرداولظالمبود؛اکن"محتواینامهکه

 

 هـ.ق 1031ـ متوفي  ۱

 هـ.ق 984ـ متوفي  ۲

 هـ.ق 1038ـ متوفي 3
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کتیبه"ایتقصیراتتوبگذردحقسبحانهوتعالیازپارهچنانچهازتقصیراوبگذریشایدکه ی.

یشرعیشود؛چراکهمحققاردبیلیکسیراتامحاکمهنامهمعلوممیوالیت:احمداردبیلیکذبشاه

نمی عالنکرده به نسبتدهد. او به را بودن تهمتظالم خصمتواند باید ووه عون نه باشد ظالم

رفعنمیظالمبودننماییمظلوم امضاییکرا بهعالوهامضایآخر، بلکهنینیستمجتهددیکند.

میصوفی امضا اینطور بندهکردندوخودها والیتمیرا ج۱3۷۵،الهدی)علمدانستندیشاه ،9،

30۷).

امرایعصرمحققاردبیلیبهلحاظمقاموشخصیتواالیش، توجهخاصسالطینو مورد

ازهسالطینطراینکبهجهترعایتمسایلدینیوتکلیفشرعیوبهخاارگرفتهولیخویشقر

ایده دینی نبودهنظر رابطهانآل نموده انتخاب را احتیاط جانب مید، برقرار ایشان با میانه کردی

.(۱3۷۵،۵9۲،)مقدسی

بهعتبارآنتوانارزشوااسالطینمییمحققاردبیلیبازرابطه لحاظهارامشخصنمود.

آن از برخی که محسواین سالطینجور از مشوبنمیها به گاهند، و برنیامده ایشان یخالفتبا

.(۱3۷۵،۵9۲،)مقدسینمایدودیگرمسایلاجتماعیمیهاییدرحلمشکالتمردمتوصیه

فوقپادشاهانصفویبرایمحققاردبیلیا تکریماندایقائلبودهالعادهحترام تعظیمو از و

نمی کوتاهی هدایاایشان ایشان برای گاه و بهکردند هم محققفمینجفاشریی زیرا فرستادند؛

بهعنوانیکاردب بودندو میانملتایرانبرخوردار مرجعدینیورسمییلیازشهرتخاصیدر

.(8،6۷۷،ج۱3۷۵،)محامدیزدیشدندشناختهمی

هتحضوردرایراندعوتکرداماایشانامتناععباس،بهطورمکررازمحققاردبیلیجشاه

مدهومیکر قبونبهرضایالهیراضیهستمکهدفرمود: ائمه)ع(زندگیمیرجوار )محامدکنمر

.(8،6۷۷،ج۱3۷۵،یزدی
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 وفات محقق اردبيلي2-9

سمحققاردبیلیپسازعمریتالشو رانجامدرماهصفرکوششدرراهاسالمومعنویت،

مطابق993 963هـ.ق با برابر نجفمیال۱۵84هجریشمسیو دیدر رحمتایزدیاشرفبه

(ودرجوارقبرمحبوبومعشوقخود،سرورمتقیانعلی)ع(،درایوان۱3۷۵،۱۱8،پیوست)برزنونی

رالمقالدرردیفاحمدداالدبازنخبةید.درریحانةطال،سمتراستواردشوندهبرحرممدفونگرد

:(۱3۷۲،۲30،)عقیقیبخشایشیشودوردتاریخوفاتاونقلمیم

االعاظم من االردبیلی



المعالم صاحب استجاز منه


عفة و ذوورع مقدس



السبعه الّا الف فی وفاته

یروایتکسبکردهاست.اومقدس،اردبیلیازبزرگانامامیهاستوصاحبمعالمازاواجازه

ماویحمدسشیخمست.است،وفاتشهفتسالکمترازهزارصورتگرفتهاپرهیزگاروعفیفبوده

:(۱3۷۵،۱۱9،)برزنونیگویدتاریخوفاتمحققاردبیلیمیدرماده

احمداالردبیلی شیخنا و



التنزیل فی االحکام مصنف


مرقد خیر البهو فی مرقدة



حمدیخهتار با القضا صاحب

 هبرایچنانکهـ.قاست.ممکناستالفقضاهم994جمانیمتراینتاریخبرخالفنوشته

هـ.قصحیحخواهد993حسابنیایدکهدراینصورتشود،درمادهتاریخهمبهیورتحذفمضر

یدرکتبتراجمنشدهاست،گرذکریازتاریخوالدتعالمجلیلالقدر،محققاردبیللاابااینحبود.

اریخرحلتن،همگیتمیانشرححالنویساناتفاقنظروجوددارد.آنارامادرتاریخوفاتایشان،د

-م.(درنجفاشرف۱۵84ش.و963قمری)مطابقبا993صفرسالایناندیشمندفرزانهراماه

 اند.کردهذکر

مد،درلمؤمنینعلی)ع(درردیفاشخاصموسومبهاحمقبرهیایشاندرایوانبارگاهحضرتامیرا

.اردیمتصلبهخزانهیعلویومنارهیجنوبیقراردحجره
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 ويژگي مدفن محقق اردبيلي2-10

هاییبیشازیکقرناستکههموارهسردابیکهمدفنمقدساردبیلیاست،جایگاهصندوق

شود.ازاینداریمییمقدسنگهامرابهآستانهاستکهدرجنفایسوجواهراتوهدایایپادشاهانو

برهمرحوماردبیلینظیریخارجیمقندارد،نمایمردم،وجودهیبرایورودبهمقبرهبرایعامهرورا

(.۱3۷۵،۱38یخود،یعنیقبرعالمهحلیاست)انصاری،ایخارجیقرینهنم

 1آثار محقق اردبيلي11-2

ودبهینهیموضوعاتمختلفعلوماسالمیازخشمندیرادرزمآثارقلمیارزمحققاردبیلی،

 در ها آن از یک هر که است گذاشته بسییادگار خود همنوع و مهم وار علما توجه مورد واره

انشمندانبودهاست.د

 آثار فقهي-1

عالمه"االیمانالیاحکاماالرشاداالذهان"ترینکتابمحققدرشرحکتابالفائدهوالبرهان:مهممجمعـ۱

آندرمیقوارزندهکهشروعکتابیبزرگومشتملبرتحقیقاتفراوان،ع.(8،۷6،ج۷۵)کنگره:حلیاست

ـ.قدرکربالیمعلیبودهودرسا9۷۷ماهرمضان ،۱3۷۵،)برزنونیدرنجفبهاتمامرسیدهاست98۵له

شرحکتابازمهمترینآثارمحققاست.ویآنرادراینکتاب،کهدائرةالمعارففقهاستداللیاست،.(۱۱3

ظاهراًدرماهرمضانتابدهاست.تألیفاتاینکهحلّیبهنگارشدرآورارشاداالذهانالیاحکاماالیمانعالم

بهپایانرسیدهاست.98۵درکربالیمعلّاآغازودرسال9۷۷سال

 

 شتر ر.ك . به:ـ جهت کسب اطالعات بي 1

 151-306، صص 8ی مقدس اردبيل، ج شناسي آثار محقق اردبيلي، قم: کنگرهسخهاکبر. کتابشناسي و ننژاد، عليالف( زماني 

 1387ي، قم: موسسه بوستان کتاب، ی سياسي محقق اردبيلب( خالقي، علي. انديشه

 11، ج 1375ثاره«، قم: کنگره مقدس اردبيلي، سيدابوالفضل. »المقدس االردبيلي؛ حياته و آالشيعه، الج( مفتي
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ایشانپسازتألیفمهمـزبدة۲ بهنگارشالبرهاناینکتابرافقهیخودیعنیمجمعالبیان:ظاهراً

رشیافتهنگابدهدراواخرحیاتویهـ.قبودهوز9۷۷ریخدرآوردهاست؛چراکهتألیفمجمعدرتا

اینکتابکهزبدةالبیانفی.(۱3۷۵،4۷،)ایازیآیهتفسیرشدهاست400آنبیشازاستکهدر

کیدیگرازآثارارزشمندیاتاالحکامالقرآننیزخواندهشدهاست،یبراهیناحکامالقرآنوتفسیرآ

اینکتاب،فروغفقهیدر(وی۱8امرسیدهاست.)قمریبهاتم989رسالمحققاردبیلیاستکهد

راازآیاتشریفقرآناستخراجکردهاست.

احتمالهستکهاینکتابهمانخالصةالفقهکمال3 لدیناردبیلیباشدکهدراـالزبدةفیالفقه:

.(۱3۷۵،۷9،زاده)حسنیتألیفشدهاستهـ.قبهفارس94۲

تعلی4 برخـ الخراجیهراجیهشیخعلیقه الکرکیوکرکی: حاشیةعلیخراجیة فیالخراج، رسالة ،

از حمایت در اردبیلی محقق است. رساله این دیگر عناوین الکرکی، المحقق خراجیه علی تعلیقه

رسالهرساله بر ردّ فاضلقطیفیو رسالهیمحقیخراجیه تحتقکرکی، که عنوانایتالیفکرد

.(۱38۷،۲4،خالقی)هوراستیخراجیهمشرساله

اولاین۵ چنانکهمحققاردبیلیدر اینرسالهمعروفبهخراجیهاولیاست؛ ـرسالةفیالخراج:

دردفاعازفاضل آنیمحققثانینگاشتهودرقطیفیوردنظریهرسالهتصریحکردهاست،آنرا

استدالیل بهتفصیلآورده ۱3۷۵،دهزان)حسحرمتخراجرا فیالخراج،خرال.(80، رسالة اجیه،

حاشیةعلیخراجیةالکرکیوتعلیقةعلیخراجیةالمحققالکرکی،عناویندیگراینرسالهیمحقق

متوفای محققکرکی) حلّق940اردبیلیاست. مقدارآن، یتآندر(رسالهایدربارهیخراج)

الخراجنامیدهشمقاطعهالجاجفیتحقیعصرغیبتوغیره(تألیفکردهکهبهنا است.پسدهقحلّ

ق(رسالهایدرردرسالهیخراجیهیمحقق940ازآن،شاگردوی،فاضلقطیفی)متوفایبعداز

متوفای(ومحققار۲0کرکیتألیفنمود) درحمایتازرساله993دبیلی) یخراجیهفاضلق(

هخراجیهسالیفکردکهتحتعنوانرققکرکی،رسالهایتألقطیفیوردبررسالهیخراجیهمح

اولیمشهوراست.
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ـرسالهمختصریدرخراج6

وابحاثوتحقیقاتایجامعبااقوالیحیض:کههمراهبااحکامآن،رسالهایدرتحقیقآیهـرساله۷

.(۱3۷۵،۱۱۵،)برزنونیباشدمصنفمی

ـرسالهدرصالةوصومبهفارسی.8

اینرسا9 کهصاحبریاضآنرادرآذرشهرآذربایجانشرقییمختصربهفارسیلهـمناسکحج:

دیدهاستواینمناسکدردسترساستکهمحققدرآنتصریحکردهبهسفرشبهمکهمکرمه

.(۱3۷۵،80،زادهحسن)بهسفرحجشاشارهداردالشیعههدرحدیقةچنانک

ذابح.لهسمسفایتایاستدرکهیالذبح:رسالـمسالهف۱0

صاح۱۱ عالمه: قواعد بر حاشیه تعلیقاتو استرابریاضآنـ رضویدیده شهر ،زاده)حسندر

۱3۷۵،80).

عالمهحلیدرفقه."تذکرة"ـتعلیقاتبر۱۲

 اصولي ارآث -2

حاشیهآناعنحاجبعضدی:محققاردبیلیفقطبرمباحثاجمـحاشیهبرشرحمختصراالصولاب۱

.(۱3۷۵،۱۱۵،یزنون)برنوشتهاست

ـرسالةفیاالجتهادوالتقلید.۲

االمربالشیءنیزمعروفاست.االمرمستلزمللنهیعنضدّهکهتحتعنوان»مقالةفیـرسالةفیان3

رویهاینرسا با الدینمازندرانینوشتهشدهبنجماللدینعلیاهایآنبهخطشیخشرفلههمراه

.(۱3۷۵،6۲6،)عاملیتاس

 آثار کالمي و فلسفي -3

.(8،۷3۲،ج۱3۷۵،نژاد)قنبریباشدوضوعاینکتاب،علمکالممیـاستیناسالمعنویه:م۱
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اصول۲ رسالهـ اثباتالواهبالدین: رسالهفیاالمایدرکالم، العقائدو ترجمه عناو، اینه، یندیگر

.(۱3۷۵،88،)انصاریباشدکتابمی

امامتاستودرچهاربهروششیعیوبیشتردرااصولدینکهدرکالموـرسالهاثباتالواجبی3

.(۱3۷۵،۱86،)انصاریباشدبابمی

ـاثباةاالمه4

حواشیبرکتابکاشف۵ کهاحتمـ همانشرحمولیمحمدبهرامبرکتالحق: تلخیصالمراماباالً

.(۱3۷۵،8۱،زاده)حسنباشدعالمهحلیمی

ةاالئمةاالطهارومطاعناعدائهمواکثراصحابهم.فیاثباتحقانیاالبرارـربیع6

ایراجعبهافعالاهللتعالی.ـرساله۷

ـشرحالهیاتتجریدقوشچی.8

سینا.نـشرحالهیاتشفایاب9

بهزبانترک۱0 صفحه۱۱8ریعثمانیوحاویجمیعمباحثکالمعقلیونقلیدـعقایداالسالم:

گلپایگانیموجودیآیةا...یخطیآندرکتابخانهستونسخهنسوببهمحققاردبیلیاباشدکهممی

.(۱3۷۵،8۲،زاده)حسناست

 ساير آثار -4

ـبحرالمناقب۱

."زمان،خالیازمجتهدنیست":گویددرایناثرمییتقولاصحاب:محققـرسالهدرعدمحج۲

الشیعه3 حدیقة تـ اینکتابدر احوا: پیامبرفصیل فارسیمیل به ائمه)ع( و )عقیقیباشد)ص(

الشیعهفیتفصیلاحوالالنبیواالئمةواصولالدین،زبدةالشیعهفیحدیقة.(۱3۷۵،۲۲9،بخشایشی

الشی دحدیقة از االئمه عناوینآنمیعهفیتفصیلاحوالالنبیو جلدبیگر دو اینکتابدر اشد.

مراغه)حسنباشدمی ۱3۷۵،ایزاده ی.(388-30۷، ائمه فضایل و امامت ی درباره کتاب، این
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هایخطیِ نسخه است. مقبولیتفراوانیبرخوردار شهرتو از استو نگارشدرآمده به اطهار)ع(

اینکتاب،دردوجلدنگاشتهشدهاستکهجلدازآندرکتابخانههاموجوداست.ظاهرفراوانی اً

 شرحزندگانیِ در جلدداولآن، و دربارهیپیامبراکرم)ص( است، همینکتابموجود که آن، وم

اثباتامامتمیباشد.

توجهبهمنابعتاریخیبهدوشناسیآثارمحققاردبیلیباشناسیوکتابنژاددرنسخهاکبرزمانیعلی

:(۱۵4-8،۱۵6،ج۱3۷۵،نژادانی)زمکندوببهمحققاردبیلیاشارهمیقطعیومنسدستهآثار

 آثاری که قطعاً از محقق اردبيلي است-5

البیانفیبراهیناحکامالقرآنویاشرحآیاتیازبدة۱(االحکام)ـآیات۱

ودرزمینهیاصولعقایدایناثربهزبانفارسیرجمةالعقاید.(،اصولدینویاتـاثباتالواجب)۲

.نگارشیافتهاست

کتابتفسیرالکبیرفخررازیازجملهیکتابهایتفسیریِ(.لرازی)ةعلیماقالهالفخراعلیقـت3

مهماست.فخررازیدربخشیازاینکتاب،دلیلهاییبرافضلیتخلیفهیاولنسبتبهحضرت

گفتهاست.راینبخش،حاشیهاینوشتهودالیلاوراپاسخیر)ع(اقامهکردهاست.محققاردبیلیبام

البرهانوحاشیهشرحالجدیدنیزازاینرسالهیادکردهاست.انومجمعالفائدةوویدرزبدةالبی

الهایاستدربابتقلیدازسر(یاخلوَالزمانعنالمجتهدویااالجتهادوالتقلید.ـتقلیدالمیّت)4

.کردهاستمعالفائدةوالبرهانیادمحققازآن،دربحث»فقیهجامعالشرایط«درمجمیت،که

(یاشرحکلمةالالهاالاهللویاشرحکلمةالتوحید.ـالتهلیلیة)۵

ـحاشیةعلیشرحتهذیباالصولیاحاشیةعلیشرحالعمیدی.6

اله۷ علی حاشیة لـ الجدید شرح علتجرید)یات حاشیة یا للقوشچی.( التجرید شرح سلطانلی

کتابتجریداالعتقادرادرتحریرعقایدامامیهبهق(6۷۲ینصیرالدینطوسی)متوفاالحکماء،خواجه

 

 مت موجود بودن نسخه کتاب است.ـ ستاره عال 1
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نگارشدرآوردهاست.براینکتاب،شروحمختلفینوشتهشدهاستکهبرخیازآنهابیشازهمه،

تألیففاضموردتوجه شرحالجدید، اند. بوده متوفایعلما ( اینشروح8۷9لقوشچی، یکیاز ق(

وح،ازجمله،شرحقوشچینوشتهشدهاستلیقاتینیزبراینشرتوجهبودهاست.حواشیوتعمورد

کهازجملهحواشیکهبرشرحالجدیدقوشچینوشتهشده،شرحمحققاردبیلیبربخشالهیاتآن

میباشد.

االرشاد.ـحاشیةعلیاالرشادیاتعلیقةعلی8

علیماقالهالبیضاوی....تعلیقةتفاسیربیضاویویاشیةبر(یاحاـحاشیةعلیأنوارالتنزیل)9

ـحاشیةعلیالتذکرةیاتعلیقةعلیالتذکرة.۱0

ـحاشیةعلیجامعالمقاصدیاحاشیةعلیشرحالقواعد.۱۱

الشرایع.ایعیاتعلیقةعلیـحاشیةعلیالشر۱۲

()االجماع(.علیشرحمختصراالصول)ـحاشیة۱3

القواعد.دیاتعلیقةعلیعلیالقواعـحاشیة۱4

(یاتعلیقةعلیماقالهالزمخشری....ـحاشیةعلیالکشّاف)۱۵

ـحاشیةعلینتایجاألفکار.۱6

النجاةو....لحق،سفینةنام:کاشفابههایی(وبادگرگونیـحدیقةالشیعة)۱۷

(.ةاالولی)ـالخراجی۱8

(.ـالخراجیةالثانیه)۱9

الةوصوم.(یارسالهدرصه)لهعلمیـرسا۲0

ـرسالةفیاالحادیثیااحادیثیبهعنوانیادگاریبرایصاحبمعالی۲۱

(.ـرسالةفیاناالمربالشیءمستلزمللنهیعنضده)۲۲

ض(واحکامها.یة)یسئلونکعنالمحیـرسالةفیتحقیقآ۲3

ـرسالةفیعدماشتراطمقدارالدرهمفیالجبهة.۲4
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(.اض)هللتعالیمعلّلةباالغرـرسالةفیکونافعالا۲۵

ـرسالةفیمنجزاتالمریض.۲6

ـمجمعالبرهانمنالقرآن.۲۷

اد.(یاشرحاالرشـمجمعالفائدةوالبرهانفیشرحارشاداالذهان)۲8

(حجّیه.ـمناسکحج)۲9

فیالذبحیةسالةیارالتذکیهوالعزیمةفیالجنببقصدس(؛کفایةبسملةالذابحفیالذبح)ـمسألة30

وبعضاحکامها.

 آثار منسوب به محقق اردبيلي-6

ـاثباتاالمامة.3۱

(یاالزبدةفیالفقهویافقهفارسی.ـارشادی)3۲

ـاستیناسالمعنویه.33

ـبحرالمناقب.34

.ـتعلیقاتبرشفا3۵

ـتعلیقاتبرمنالیحضرهالفقیه.36

امت(.للتجرید)قسمتامشرحجدیدـحاشیه3۷

ـحدیقةالحقیقة.38

ـحواشیبرکتابکاشفالحق.39

ـخراجیهفارسی.40

(.ـدوازدهامام)4۱

ـربیعاالبرارفیاثباتحقانیةاالئمةاالطهار.4۲

ردّتصوف.ایدرهـرسال43
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فیتحدیدالنهار.(یارسالةالیوموالنهارویارسالةالنهار)ـرسالةاللیلو44

مة.فیاالماـرسالة4۵

ـرسالةفیطهارةالخمر.46

ـزبدةالشیعة.4۷

ـذریعةالشیعة.48

ـشرحاسماءاهللالحسنی.49

ـشرحالهیاتشفا.۵0

شرحاالنموذج.وطیواتقطرالنداء،وشرحشواهدسیـشرحتصریففارسیوشرحابی۵۱

ـالشرطفیضمنالعقد.۵۲

سراجالیقین.وعربیهایفارسی(،ترجمهالمترکی)یداالسـعقا۵3

ـکنزاللطایفوبحرالمناقب.۵4

ـواجباالعتقاد.۵۵

(یارسالهکلکالمیکاذب.ـمسالهکلکالمیکاذب)۵6

السالم.همامةموالناعلیعلیـالنصالجلیفیا۵۷

(.ابالدعاء)ـکت۵8

 پيشينه اردبيل2-12

ضی،ارتغیت،اردویتویااردوید،ناماویلودرمنابعارردال،اردویل،آرتفتحیاکساردبیل،به

نام به که است ایران کهن شهرهای از فیروزرام،یکی فیروزآباد، فیروز، باذان پیروز، »بادان های

(.۷،۲8،ج۱3۷۵،دپیلنیزضبطشدهاست)کنگرهرد،اربال،آذربهمن،اندرآبادوآرفیروزگ

معنیکلمهشا گاهیآنیاردبیلبتقاقو نیست. درستیمعلوم معنی»روحقانونه به را

مقدس«وگاهیترکیبیازاردبهمعنایدرستی،راستیوپاکیوبیلیاویلبهمعنیمکانوجایگاه
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اندانسته عدهاماد. کلمهاقولمعروفایناستکه مورخین، وایاز دو ترکیبیاز یژهیاردبیلرا

اند.اینشهر،یشهردانستهوآنراشهرمقدسگفتهسو»ویل«بهمعنازرتشتیآرتابهمعنیمقد

"ویلتاآر"یا"آرداویل"اردبیلیا(.۷۵۱3،۱۲۱،احتماالًمحلتکوینورشدزرتشتبودهاست)جوادی

هم تاکه میان در نیز اکنون آستارا، و )نمین( ویلکیج زبانان "آرداویل"لشی ویل"یا گفته"آرده

همی شود، آردا"مان "شهر آرتا"یا دارد"شهر محمد،معنا (۱399)شاه ایرانیان"آرتا"و باور در ،

آیین در و آیینزردشتیاست. زمانپیشاز آفرینشدر قانوننظمو زردشتیبهصورتباستان،

چنینینامیسم(تکاملاست.همبهمعنیقانونراستیودادکهنشانگرپویایی)ددرآمدهاست،"اشا"

درزبانپهلویوتالشی"اردیاآردا" ازایزدانزرتشتیاستکهپاسدارراستیوداداست. "ویل"،

به نیز اکنون آبادیاستکه یا م"ویالت"صورتجمعبمعنیشهر مبه عنی سامانه یا شهریحال

(.۱399)شاهمحمد،.بادکاربردداردآوگسترده

ییریاختیارکردودامنهگسالگیگوشه30ردهاستکهزرتشتدیزرتشتیآمهادرروایت

جاازمیانکوهسبالنوبهگویشمحلیساواالنوبهعربیسوالنراعبادتگاهخودقراردادودرآن

خداون کالم نآتش، در اردبیل، اینرو از شنید. را است)کنگرهد مقدسبوده باستان، ایرانیان ،ظر

(.۷،80،ج۱3۷۵

انبهسانپیریغنودهبردامانکوهسارانفرازمندسربرختگانودارمومناردبیلسرایفرهی

د،غافلکشینشینرامیفروزازجانبقافشرقسپهرالجوردیساییدهانتظاربرآمدنخورشیدگیتی

ویش،جهانتشیعرابهرفتتابابلوعخپاکشمیروغوتابناکیازخطازاینکهخورشیدسیرتپرف

(.۱3۷۵،۱۵،)شهرامینگارخویشبیارایدانوارز

 تأملي در تاريخ اردبيل2-13

هم حملهاردبیل، با بنیمان،زمان حذیفه و بوده مرزبانآذربایجان مقر یاعرابمسلمان،

درسالسرد درهـ.قبه۲۲ارعرب،آنرا مبنهـ.ق،همزمانباخالفتهشا۱0۷صلحگشود.
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دبیل،اینشهرویرانگردید.پنجاهسالبعدازشکستیخزرهابهارلهعبدالملکمروی،دراثرحم

بابکخرم از ۲۷6دین، آذربایجانسلسله۲۱۷تا .قدر مرکزساجیاهـ ن،یساجیانبهوجودآمد.

(.۷،69،ج۱3۷۵،اردبیلانتقالیافت)کنگرهنخستدرمراغهبودوبعداًبه

رفوتاراجوخرابکردندالتپیدرپی،اردبیلراتصهـ.قمغوالنپسازحم6۱۷سالدر

ودرعهدایلخانیانتیمورگورکانیمؤسسحکومتتیموریانپسازفتحروم،دربازگشتبهاردبیل،

(.۱3۷۵،۱۲4،دیندرآمدهاست)جوادیالیخخواجهعلیازاخالفشیخصفیبهمالقاتش

ریدرزمانخواجهعلی،دولیدرقرننهمهجشتمشافعیمذهببودنلتاقرنهمردماردبی

شیخ مریدان که بود قرن اواسطاین در و کرد بروز اردبیل در جهادنهضتتشیع عنوان به صفی

سرانجامهمیننهضتتشیع،موجببرندواغستانوترکستانحملهمیمذهبیبهکشورهایمجاور،د

(.۷،۱30،ج۱3۷۵،گردید)کنگرهتشکیلدولتصفوی

شیخ ظهور صفیبا )متوفای اردبیلی اردبیل،۷3۵الدین صفوی خاندان سردودمان .ق( هـ

،قیامموثرخودعلیهداراالرشادگردیدودرزمانشاهانصفوی،اهمیتینوینیافت.شاهاسماعیلاول

بهجانبتماعیاوباسفرویازالهیجانیونلوراازاردبیلآغازکردوحرکتسیاسیـاجقوامرایآق

)جوادیاردبیل شد ۱3۷۵،شروع شیخصفی(.۱۲۵، ظهور اردبیلاعتباربا خاندانصفوی، الدّینو

بهویژه داراالرطوریاییافت، زمانتیمور، عکهاینشهردر درزمانپادشاهانصفویبا و نوانشاد

اجتماعی سیاسی، خاصّ جایگاه حکومداراالماناز گردید. فرهنگیبرخوردار تصفویبسیاریازو

گذاریکردهاراکهدرایرانوجودداشت،برانداختویکحکومتدینیومذهبیراپایههرجومرج

.آیدشمارمیهدولتیکیازوقایعتاریخایرانبکهبهگفتهبسیاریازکارشناسانتاریخ،تشکیل

ردبیلتاقرنهشتمهجریااعالیترقّیخودرسید.مردمشهراردبیلدرعهدصفویّهبهحدّ

زمان در قمری، هجری نهم قرن در امّا بودند. مذهب شافعی علی قمری، خواجه

شیخصفیبهعنواندراردبیلبروزکردودراواسطاینقرنبودکهمریدان تشیع نهضت اهپوشسی

داغستانوجهادمذهبیبهک سرانجامهمینوگرجستانحملهمی چرکسان شورهایمجاور، بردند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%BE%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B3
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جدّ جنید، سلطان زمان در اردبیل گردید. صفوی جدید دولت تشکیل موجب تشیّع شاه نهضت

مقدّسشیعیانمانند اسماعیل شهرهایمحترمو شمار در.درآمد کربال و مشهد ،نجف ،مکّه اوّلدر

پناهگاهمجد اردبیلداراالمانوبستو هجری۱0۱4رمانبودوشاهعبّاسدرشعبانورةصفوی،

ود،همچنانداراالماناعالمشدهب گورکانامیرتیمور فرمانیصادرکردکهاردبیلکهبهوسیلهقمری،

پس شاهتهماسبدوم  .استهایایرانوعثمانیمکرّرآمدهباقیبماند.ناماردبیلدرجنگداراالمان

تبر فتح ترکاز دست به آنیز از عثمانی، بهان سرانجام و اردبیل به گریخت. تهران و قزوین جا

هجری۱۱4۲رادرسال عثمانیان ،نادرشاه تاًزیرفرمانترکانعثمانیقرارگرفتولیبایجانموقّآذر

بیرونراندوچندسالبعددرمغانتاج گذاریدراردبیلبهگذاریکردوتشریفاتاینتاجقمری،

بعد آمد. اهمیّتعمل اردبیل انقراضصفویّه، از این در و دستداد از را خود اوّلیّة اعتبار امر،و

اوازصوفیانوشیخاوندانصفویاردبیلبیمداشتوازمداشت،زیراکهخواستنادرشاهاثرمستقی

نمؤثّرمندانمودوبرایازبینبردنعالقهشد،خوددارینمیهامیهراقدامیکهموجبتضعیفآن

.(۱39۷)بهآذین،نمودالشمیخاندانشیخصفویهموارهت

حوادثپسازانقراضصفویهرانداشتویصفویهرهریهرونقوشکوهدواردبیلدرعصرقاجا

امادرمشروطیتسهمبزرگیداشت کهبا(۱39۷)بهآذین،آسیببسیاربهاینشهرواردکرد. ؛چرا

ایراپیشرفتمشروطه اردبیلخواهیدر اولینانجمنوالیتیدر پیشن، ولیبا آمدنتشکیلیافت.

،۱3۷۵،زیرزمینیگردید)کنگرههایجزءفعالیتقبیلمجامععموماًبستهشدهواستبدادصغیر،این

(.۷،۱3۱ج

یسپاهیانروساشغالشدکهاقامتآنانتااردبیلبهوسیله۱3۲0یسومشهریوردرحادثه

یاف۱3۲۵ سالهادامه یک تسلط دوران در فرقهت. تحتی اردبیل، نیز آذربایجان در دمکرات ی

.(۷،۱33،ج۱3۷۵،نانبود)کنگرهحکومتآ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%91%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 اوضاع سياسي ايران در آغاز عصر صفوی2-14

هم ایران در صفویه سلسله یافتن قدرت با هجری دهم سده نوادگانآغاز است. زمان

اینهادندوبهتشکیلسلسلهشتم،خرقهوخانقاهرابهکناریالدّیناردبیلی،صوفیشهرهقرنهصفی

 همتگماردند. جدید با نهم( اردبیلی)قرن نیروشیخحیدر از خویش،استفاده یمریدانخانواده

 سال در حکومتصفویه تشکیل نهایتبه در که کرد آغاز را دستشاه90۷فعالیتی به هجری

ناست،زیراپسازاسالموقایعمهمتاریخایرافوییکیازظهوردولتص.اسماعیلصفویمنجرشد

 یرانتاسیسشد.سیاستبود،درامتمرکزیکهترکیبیازدیانتونخستیندولتقدرتمندو

خوبیدرککردکهدرایرانبهدلیلتکثرقدرتهایمحلیواقوامگوناگونواسماعیلبهشاه

بااعمالیکسیاستمذهبیرکزقدرتوجودندارد،مگراینکهالطوایفیامکانتمشکلیازنظامملوک

نوعیوحدتمل بابتوانبه اینهدفباالخره سیاسییدستیافت. تحققخشونتیکرفتار آمیز

یافت.

برایاستقرار را فضا تخریبکردتا صفویهمثلبمبیبودکهمنفجرشدوپیرامونخودرا

نخوردهباقیماندند.صفویانتد،ولینقاطدورافتادههمچناندسدولتیجدیدبامذهبینوفراهمکن

هادرحاشیهمرزهایومیتولیگروهیازقومرکزیبههدفخوددستیافتند،درایاالتشمالی

صفویان که اینمیراثیبود و دادند ادامه حیاتخود مذهبدولتیبه مذهبیمتفاوتاز با ایران

شتند.انیبرایدولتهایآیندهباقیگذاعنوانکانونهمیشهبحربه

باکهمصادفیچهارپادشاهنخستینصفویالهاوضاعسیاسیایراندرطولزمامدارینودس

هایبسیاریاست.ازیکسوپسازقرونواعصارحیاتمحققاردبیلیاست،دستخوشفرازونشیب

یکپارچه و مقتدر حکومت فاقد ایران سرزمین که متمادی ازی جزئی عمالً و است مرکزی

زلباشاناسماعیلوقهایشاهیتالشایهگردید،درسهایخلفایامویوعباسیمحسوبمینسرزمی

تفرمانش،دارایحکومتمرکزیگردیدوازسویدیگربرایبعضیازهمسایگانمقتدرومسلحتح

رهایمطرحدهاکهازقدرتوروسهاچنینبرایازبکاستعمارگرانپرتغالیمستقردرمنطقهوهم



49 

 

کهمنجربهبروزخطریروبهتزایدقلمدادگردیدشدند،بهعنوانسطحجهانآنروزگارمحسوبمی

(.۱3۷۵،۱۷،هایخونینگردید)شهرامیکشمکش

رسمیتیافتنمذهبتشیعدرکشوربزرگیچونایرانوحمایتسیاسیدولتنیرومندیاز

ته عالوه به منطقهآن، به عثمانی ترکان سنگین واجم آزادی تهدید و مدیترانه دریای شرق ی

مذهبمنطقهتدینیسکنهاعتقادا لبنایشیعه امنیتجانیویجبلعامل افتادن خطر به و ن

،راهبرانمذهبیوعلمایآنجا،ایرانراکانونتوجهومطمحعلمایشیعهمذهبقرارداد)غالمزاده

۱3۷۵،49.)

منفکوشت کامالً دوره دارایدو دورهیع یکی هست. هم از خودجدا که اول قرن از ای

یشیعهنظاماستزمانصفویهتاکنونکهدورهایازگریدورهتعبیریازاسالمحرکتاستودی

(.۱3۷8،3۷،)شریعتی

انستشودکهتوصفویهقبلازآنکهیکجنبشسیاسیباشد،حرکتیاجتماعیارزیابیمی

 در مرادیرا ـ مرید محققسازمان تعریفو صورتنهادینه ،سازد)افتخاریمناسباتاجتماعیبه

باآموزهشبردقدرتنرمانجهتافزای(.صفوی۱383،۲8۲ هایتشیعناشیازمریدـمرادی،آنرا

ایراازهوگستردهپیوندزدهوتشیعرابهعنوانمذهبرسمیاعالمکردند.ایناقدامابتکاری،مجالت

رحلتبزرگانیچونشیخصفی،توانستضمنکاهشلطماتناشیازابازکردکهمیهپیشرویآن

تازهمنا قبع از میای تشیع که آن بر افزون دهد. قرار ایشان اختیار در را اعتقادی توانستدرت

هاییتاکیدبرآموزههواسطهعباسبسازیکندوبهتمییزایشانازبازیگرانسنیوحتیبنیغیریت

(.۱383،۲83،کند)افتخارییدوازدهامامیکمکعهشی

 در عصر صفويه گسترش فعاليت علمای شيعه2-15

هایمذهبیودینیبهمذهبتشکیلدولتمقتدرمرکزیازیکسوومشرفشدناقلیت

گستردهحقه نیاز یکباره مبیجعفریبه و دانشوران عالمان، معارفایبه کتبو لغانشیعیو
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انویعیدرنجفاشرف،جبلعامل،اصفهبایستازمراکزعلمیوفقهیشایجادکردکهمیمربوط،

(.۱3۷۵،۲6،شد)شهرامیزتأمینمیدیگرمراک

بهره با صفوی عهد تالشدر با بود، شده ایجاد که مناسبی فضای از مجدانهگیری یهای

اینهاد.هسابقروبهگسترشوشکوفاییکمعلمایاعالم،علوماسالمی

حکومتمرکزیودسیاسیـاجتماعیایرانوعدموجپیشازدورانصفویباتوجهبهاوضاع

هایفقیهانومتصوفانتاقدرتمند،عالمانچندانیبهعنوانفقیهدرایرانحضورنداشتندودرگیری

تشکیلدولتصفویوازآنعرفاومتصوفهبودوباحدتکفیروتفسیقوجودداشتکهغالباًپیروزی

ینزدیکیبادربارهارابطهازآنشدکهبرخیظهورفقهافراهممییرسمیشدنمذهبتشیع،زمینه

گرفتوهرچندبرقراریاالسالممیکردند،بهطوریکهمحققکرکیازطرفدربارلقبشیخبرقرار

قاردبیلیازایننوعندکههمکاریراانستند.فقهاییچونقطیفیومحقدرابطهبادربارراجایزنمی

دارند.متراروانمیایازطرفحکوستهوهرگونههدیهجایزندان

که داد خویشقرار نوپای دولت رسمی حکومت را شیعه مذهب حالی در اسماعیل شاه

صفویانبرایتقویتمواضع خویشوخطرهمسایگانسنیاکثریتمردمایرانسنیمذهببودند.

خواندهوآنمذهب، فرا راعلمایشیعیجبلعاملرا بهکاردرمناصبمهمدردستگاهدیوانیها

یمیزاننفوذطبقاتمذهبیدردربارحکومتصفویبهسهدورهمتمایزتوانازجنبهلذامیگرفتند.

(:۱363،48،رسید)میراحمدی

یمعنویرؤسایصوفیوباپشتوانهینی،یایجادیکحکومتداندیشهـعهدشاهاسماعیلکهبا۱

قزلباشانهمراهاست.هایفشانیجان

دوره۲ سلایـ طول دربرمیکه عباسرا شاه عهد اوایل طهماسبو ایندورهطنتشاه در گیرد.

ومهم گردیده احترامباالییبرخوردار روحانیوناز مذهبو بزرگداشتشعائرتریناقداماتآناندر

شود.گرمیماوآبادانیاماکنمذهبیجلوهمذهبی،تکریمعل
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هعهدشاهسلطانحسینختمعباسآغازوباسطسلطنتشاهایاستکهازاویسوم،برههورهـد3

یعلمادردربارکاستهشود.درایندوره،همراهبافرازوفرودهایآنبهطورنسبیازنفوذگذشتهمی

شود.می

 در عصر صفوی های مختلف علماگروه2-16

سیاسیایر اتحاد اقتضارسمیتمذهبتشیعو مبناییکپارچگیمذهب، تاانبر میکرد

)ابنیفرهنگتشیعصورتگیردوحرکتتألیفوترجمهراتسریعوتقویتبخشدجنبشیدرحوزه

اردبیلی، منابعمذ(۱3۵8بزاز بیشترینمتونو که آنجا از نماین. زبانعربیو به دگانهبیشیعه

عرببودند ترجمهوشرفرهنگشیعیقبلازصفویهعمدتاً آغازحکومتصفوی، با حکتبدینی،

بندیکرد.تواندرسهحوزهدستهنیتازهگرفت.عالمانعصرمحققاردبیلیرامیجا

 فقها و طالب علوم شرعي

نزد که بودند طالبی و اغلبعلما گروه، جباین فقیهان وفقهایعربمخصوصاً عاملی ل

یافتهویامشغولتحصیلبودند.عتباتعالیاتویاداخلایرانتعلیم

 فقيه و متکلمای حکم

اینبخشازعلمایایرانی،همبهطلبحکمترفتندوهمبابفقاهتراکوبیدندواغلببه

ن به بعد و حکمتآموخته ابتدا یا منفرد و همزمانصورتپراکنده یا ازقلیاتپرداختندو هم با

یحکمتوفقاهتتوشهبرچیدند.گنجینه

 حکما

نویسیدرحکمتومنطقاینگروههستندوازتعلیقهآخریننمایندگاننسبتتحشیهو

یابدیفقاهتنفوذمیوربهحوزهیمزبهمینزماناستکهرویه
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 صفویاوضاع مذهبي ايران در عصر 2-17

درایران،مذهباهلتسننبودکهازسویحاکمانهمهجری،مذهبحاکمرقرننتااواخ

عهنیزازجایگاهواالییدرمیانآثاروافکارعلماواعتقادیشیشد؛امادرکنارآن،عناصرهدایتمی

.(۱39۷)بهآذین،مردمایرانبرخورداربود

ششموسیجهاناسالمبود،درقرنهایاجتماعیوسیاتصوفنیزکههموارهیکیازجریان

تادوره درکناردومذهبتشیعوتسننیکیایصفویهفتمهجریاوجگرفتهبود، نتریزعمده،

ایرانیبهحسابمیجریان فرهنگیجامعه صفویانپسازمدتیبهایننتیجههایاعتقادیو آمد.

مرامتصوفکومتبرمرام،میسرنیستورسیدندکهدرمحدودهخانقاهوطریقت،ادارهمملکتوح

دهوآنرااتثبیتکرطرحشعارهایمذهبیشیعه،قدرتخودرتواندمذهبملیشود.بنابراینبانمی

(.39-۱38۷،40،مذهبرسمیکشوراعالمکردند)خالقی

 مقامات روحاني و وظايف روحانيون در عصر صفويه2-18

و مذهبی قدرت حکومتصفویه، طول ندر موارد در دنیویجز محقققدرت مانند ادری

ادارهاردبیلیکهروششاهعباساولر در حکومتبپسندیدوآنریحکومتنمیا رملکعاریها

عدمتفاهمچندانیبینایندوقدرتحاکمپیشنیامدواتحادعلماودولتبهصورتمی دانست،

ف )ملکوتی کرد تجلی مناصب و مشاغل شدن ۱3۷۵،رپدیدار مقام(.3۷، روحانیدرباره عالی ات

(:۱3۷۵،38،فربهاینمقاماتاشارهکرد)ملکوتییصفویهمیتوانبهترتیبدوره

 ـ صدر1

اینمقاماززمانشاهاسماعیلاولوجودداشتوآنمقامروحانیعالیمقام،رئیسدیوان

ناوقافوقضاوتتعیینحکامشرعومباشراشد.روحانیبودکهدرآغازبدانصدرموقوفاتگفتهمی

.(۱99۱)جعفریان،ومستوفیانازوظایفویبوددربارهجمیعسادات،علما،وزرا
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 االسالمـ شيخ2

ترینمقامقضاییاستکهدرطولمدتصفوینوساناتیداشتهاستوبهترینومطلععالی

بود)برزنونییمذهبیوافتامجنبهاالسالرسدصدرموقعیتادارییافتهبودوشیخنظرمی دارا ،را

۱3۷۵،8۱.)

 ـ مجتهد3

شد.ترازصاحبمقاماتعالیدینیشمردهمیاالسالمبهعنوانفردبرازصدروشیخسپ

 ـ پيش نماز4

 ـ قاضي 5

ییویتشخیصدعاویشرعیهازنظروظایفقضاییدارایاختیاراتمحدودیبودهووظیفه

نکا مردم، ضبط وصایا، طالق، بودح، منصبی صاحب قاضی، بود. و... یتیم مال حفظ مأمورو که

.رسیدگیبهدعاویمدنیوشرعیاست

 ـ قاضي عسگر6

خواهمواجبقشون،کردوبعدهاتنبهاحکامشرعیدرموردعساکرولشکریانرسیدگیمی

شد.پسازمهرقاضیعسگرپرداختمی

 ـ مدرس7

لداشت.اشتغاکهبهتدریسمقامیروحانی

 العلماـ رئيس8

وانرسمیوغیررسمی.استتاعنبیشترلقبرئیسالعلما
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 ـ مفتي9

پرداختوشاهاورانصبامورمحولهواظهارنظرمشورتیدرامورقضاوتمیوفصلبهحل

کرد.می

 الخلفاـ خليفة10

عنوا شاه که چرا گماشت؛ می صوفیان رأس در را او داششاه کامل مرشد است.ن ته

(.80ـ۱3۷۵،8۱،یانبودهاست)برزنونیخلیفةالخلفا،مسئولرسیدگیبهامورصوف



موقعیتمقاماتمذهبیوسیاسیدرعصرصفوی

(۱363،6۵،)میراحمدی

ژهپسازتبدیلآنبهسلطنت،شاهدمحرومیتمکتبنخالفتوبهویپسازحاکمیتجریا

نتیجه در حکومتهستیمکه متاغتصابیبهمثابهگفتمانمسلطبرایوکیآنالگویحتشیعاز
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اگرچهتسلطاینگفتمانبهاقتضایشرایطسیاسی،تحلیلشرایطوارائه یراهکار،مطرحگردید؛

مانییمناسبیرافراهمآوردتاگفتیصفوی،فرضیهه،اماظهورسلسلمدتمدیدیبهطولانجامید

نامید"سازیسازیقدرتشرعی"توانآنراکهمیدیاندیشهسیاسیتشیعظهورکنتازهدرحوزه

(:۱383،۲۷۵،باشد)افتخاری(.اینگفتمانمبتنیبرسهاصلمی۱383،۲۷۵،)افتخاری

سیاسیدقدرتنرموبازتولیدآندرقالبسازمانفقهکهداللتبرتولیاصلاول:جابجاییدرقدرت

شیعهدارد.

گراییمتعهدگراییصرفبهآرماننکیازگذارفقهایشیعهازآرمااصلدوم:جابجاییدرروشکهحا

است.

یاصلسوم:جابجاییدرسازمانفکریقدرتکهداللتبرحضورفقهایشیعهبهجایفالسفهسیاس

هسیاسیموجودحامیحکومتدارد.درتولیدنظری





















شیعیسنیگرایشمذهبی

متعصبانهمتعادلمتاهلمتعادلمتعصبانهشدتگرایش
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گرایشمذهبینمودارتحولدر

(۱3۷۵،۱90،هایاسالمی)شجاعیزندسلسله
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 عصر صفویهای علميه شيعه در حوزه2-19

یذهبشیعهرسمیتمذهبتشیعاثنیعشریواتحادسیاسیایرانبرمبناییکپارچگیم

گیردوحرکتتألیفوترجمهرایفرهنگتشیعصورتکردتاجنبشینودرحوزهامیامامیه،اقتض

درچهارچوبمکتبیباپشتوانهوخشدتقویتبتسریعو زیربنایاعتقادی،فکریوفقهیتشیعرا

کند ایرانعرضه فقهیقویدر آموزه(۱99۱)جعفریان،کالمیو برایهایعقیدتیمذهو بجدید

عدوقوانینفقهی،جهتراهنمایعملامایماننومذهبانراتبیینوتفهیمکندوقواتثبیتواحک

تریندستاوردهایدینیـتوانمهم(.بااینوصفمی۱3۷۵،48،عیارائهشود)غالمزادهحکامشربها

ملیحکومتصفویهرادرمواردزیرتلخیصکرد:

عنمودنحکاموالیاتومناطقمختلف.مطیزدرسراسرایرانباـتشکیلحکومتمتمرک۱

ومردمکشور.دنحاکمیتـشیعیکر۲

یعظیمدلدادگیملتایرانبهاهلبیتدرجهتایجادنهازسرمایههرانهوهنرمندایماـاستفاده3

وحدتملی،سیاسی،اجتماعیوبرقراریامنیتنسبی.

اریبیشتردولاروپاییبادولتصفوی.اسیکشورودرنهایتهمکـافزایشقدرتنظامیـسی4

یعدرماعیلوشاهطهماسبوگسترشتشمذهبیبهخصوصازجانبشاهاسهایسیاستـاعمال۵

ایران.

ـدعوتازعالماندینیدرجهتتبلیغواجرایاحکامتشیعوواگذاریبرخیمناصببهروحانیون.6

نشاهطهماسب.دوراونشیعیبهویژهدرـترجمهوتدوینمت۷

امامزادگان.ـاحترامبهساداتوزیارتقبور8

گیریازاعمالنامشروع.ـترویجفرایضدینیوجلو9

هایعلمیودینی.ـایجادحوزه۱0
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 خ صفيدوران حيات شي2-20

شد.یل،زادهغربىاردبفرزندمردىزارعبودودرروستاىکلخوران،واقعدرشمالشیخصفی

پایانعمردرجزمدتىبه تا همانروستاساکنبود.شیخصفىدرکهبهفارسوگیالنسفرکرد،

راحفظکردوضمنتحصیلعلوم قرآن داد.درجوانىصىبهامورمذهبىنشانمىتوجهخاکودکى

توفیقیافت.گاهىمقدماتىبهزهدوریاضتپرداختوبهمشاهدهظهوراتغیبیهوعوالمغیرمرئیه

مز ابوسعیددر شیخ مرقد در گاهى و اردبیلى فرج شیخ مشغولار عبادت به اردبیلى

خانوادهعارفوسرشناسدرشهراردبیلمتولدهـ.قدریک6۵0سال.ویدر(۱38۱،)موحدشدمى

خودشیخسالگیمراد۲۵وسلوکپرداختوسرانجامدرشدوهنگامیکهبهسنبلوغرسید،بهسیر

هـ.قمرادش۷00یماند.درسالسالدرخدمتوارادتاوباق۲۵پیداکردومدتزاهدگیالنیرا

شیخصفیدگیالنشیخزاه وداعگفتو دارفانیرا ی، انتخابشدو سال3۵الدینبهجانشینیاو

هبیشازصدهزارنفرینفسوارشادمریدانخود،کهبیعمرخودرادرشهراردبیلبهتزکیهبقیه

رسید،پرداخت.می

سال .قدرسن۷3۵شیخدر س80هـ مراجعتاز از اندکیبعد الگیو حج، روزسفر در

محرمد ماه دوازدهم دفنگردیدوشنبه خانهخود در سویحقشتافتو به ظهر هنگام به الحرام

(.۷،43۵،ج۱3۷۵،)معماری

.سیادتمعنوی(43،۱399وی،)ریزگذارصفویهاستنیانالدینازصوفیاناردبیل،بشیخصفی

الخرهدرزمانشیخجنیدوباگشتشیخصدرالدینبازعامتسیاسیتوأمصفیدرزمانپسرششیخ

شیخحیدر،اینتمایلبهسلطنتدنیوییسیاسیدرآنقوتداشت.بهجنبشیبدلشدکهجنبه

جدی اسماعیرا شاه باالخره و کرد دنبال تر در لشکری گردآوردن با میانل از با و آسیایصغیر

قبرداشتنترکمانانآق در راه سر از قراقویونلو و آه90۷ویونلو .ق، یخاندانرزویچندینسالهـ

(.۱3۷۵،۱8۷،صفویدراستکمالاقتدارمعنویبااقتدارسیاسیرامحققساخت)شجاعیزند
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مریچندیصفخیش حلقه شروفمعخیمشادانیدر دوران، ویضاویبنیلدارکنخیآن

،یالنیزاهدگخیباشداریدفبهمعروم،یابراهنیالدتاجخیاورابهشرعبداهللیدرآمدوامرعبداهلل،یام

زاهدخیشیچهارسالدرپیصفخیکردوشقیتشوست،یزیمالنیعارفمشهورآنزمانکهدرگ

اگشتیم تدیبهاورسالن،یهگدرمنطق،ییدرروستانکهیتا زمانمرگشو مدتخیا ۲۵زاهد،

کردودستارادتبدودادوداماداوقتیاوبودوازاواخذانابتوفنونطرنادیسال،درحلقهمر

وجانیالهدریزمانگاهنیدرایصفخیشد.شیونیجانشقت،یشدوپسازمرگاو،درهمانطر

اردبیگاه همچندکریمیزندگلیدر او شنی. سمنانخیمعاصر ارتباطیعالءالدوله از منابع و بود

.(۱38۱)موحد،اندسخنگفتهشانیایمعنو

ازشیاندکهبوارشادطالباناشتغالداشتوگفتهتیسالبههدا30ازشیبیصفخیش

اریبسزینریصغیایسوتوسعهنفوذاودرآدانیاندکهتعدادمرآوردهزیکرد.نتیهزارنفرراترب۱00

هاست.بود

بقعه نام به بناهاییکه میییشیخصفامروزه االدیننامیده نیمه متعلقبه ولسدهشود،

تحتشماره۱3۱0باشدکهبهتدریجبناهایدیگریبرآنافزودهشدهودرپانزدهمدیماههفتممی

.(۱399)ریزوی،جزوآثارملیبهثبترسیدهاست64

والدینساختهشدهاستالدینموسیفرزندشیخصفیدرزمانسیدصدرلیبقعهبنایاص

و خانقاه ابتدا در نیز میباشد)دیباحمسکنشمحلکنونیبقعه مریداناو متصوفهو مرکز ،یخو

(.۷،3۲3،ج۱3۷۵

اوبهعنواننوعیالگو،دررفتارو توصیفشخصیتشیخصفی،چندانآساننیست. اساسا

اتویبهظهرکمالمطلوبنظامصفویمطرحمیباشدواقداممذهیمعرفیشدهاستومتعصب

(.46،۱399وانشارائهمیشدهاست)ریزوی،بهپیرعنوانسرمشقهاییبرایتقلید،
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 پادشاهي شاه عباس

انیپادشاهصفونی(پنجمیالدمی۱6۲9-۱۵88/ق۱038–996شاهعباساول)حکومت

هیصفومجدددولتیریگدرقدرتیومتکردونقشفراوانحکرانیازچهلسالدراشیبودکهب

دریبهدولتصفویاقتدارفراوانیرتبزرگازبکوعثمانعباسباشکستدادندوقدشاهداشت.

ا و داد خود بسرانیعصر گسترشمذهبتشاریرا ساخت. حماعیقدرتمند اتیو در آن ران،یاز

جدلیتشک رییتغد،یسپاه مناصبمهم برخیحکومتدر عمرانیو شهربهیاقدامات خصوصدر

.(۱99۵ی،)والیتاستیاقداماتونیترمصفهان،ازمها

شعبانسال ماه اواخر عباسدر اردبیلازطیفرمانیاعالممی۱0۱4شاه چونشهر کند:

راینکهسمزاحمدیگرینشود؛مگزمانامیرتیمورگورکان،داراالمانبوده،همچنانبایدکههیچک

ومشابهقکندورتنیزبایدکهبامداراوسازشاحقاقححقشرعینزدویداشتهباشدودراینص

صادرشدهکهاینشهربایدمصداق»و93۲ایندستور،قبلازوی،ازطرفشاهطهماسبدرسال

(.60۲ـ603،ج۱3۷۵،مندخلهکانامناً«بایدباشد)عاملی

 اول لپادشاهي شاه اسماعي

اسماع صفولیشاه نخست۱۵۲4-۱۵0۱ق/930-90۷)حکومتیاول سلسلهنیم(، پادشاه

شاهاسماعیلفرزندسلطانحیدر،فرزندسلطان.یاستنیبهابوالمظفربهادرخانحسقبمله،یصفو

خواجهعلیبنشیخصدرالدینموسیفرزندش الدینصفییخجنیدنصدرالدینابراهیمبنسلطان،

نتقیامکردکهپسازفتحشهرهابهعزمخونخواهیپدروتشکیلسلط906دبیلیدراسحاقیار

(.۱34۵،3۲،فردیزرویآورد)ملکوتیقلوبنبهتصرف

شاهاسماعیلصفوی،قریحهادبیبسیاریداشتوکلیاتدیوان،نصیحنامه،دهنامه،قوشمالر

ط زیور به وی فارسی اشعار است)اسماو شده آراسته زاده،بع ۱388عیل پادشاه(. ان،یصفویآغاز

اوبریرخدادهادرطولپادشاهنیزمهمتروجنگچالدران،ارانیدراعیمذهبتشتنفایتیرسم
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شرایطیکهبیگانگاناینسامانفرخندهراجوالنگاهشاهاسماعیلصفویدر.بودهاسترانیانیسرزم

خوگیریازمظلومیتتشیعدرطولتاریدند،بابهرهعدیوستمیفروگذارنبوخودساختهوازهیچت

باادعاینمایندگیامامعصروبااستفادهازفرهنگشوروتحریکوتهییجشیعیاندراقصینقاطک

ظلمستیزیشیعه،باتشکیلارتشمقتدرومنظموبزرگیکهمرکبازافرادقزلباشبود،بربیگانگان

بخشور مدتکوتاهی در و ماضیشیده ادوار طول در که را ایران از بود،هایوسیعی شده جدا

تفرقهدرصفوفمتحددشمنانخارجیبودکهباعقدپیمانایجادضمیمهکشورساخت.تاکتیکوی

بهسرکوبجبهه یکجبهه، موقتصلحبا بریدیگرمیصوریو آن، فراغتاز پرداختوپساز

(.۱3۷۵،۱8،تافت)شهرامییشینمییپجبهه

فوی،اتصرحیهارخنمودکهدرسراسرجنگباازبکیکیدیگرازابتکارهایشاهاسماعیلد

می شورش بیرق چندی از هر و بودند دوخته ایران شرق و بزرگ خراسان به طمع چشم

بهره(۱۱۲،۱39۲)یوسفزاده،افراشتند وادبپارسیدرسرزمینگیریازنفوذوجایگاهواالیزبان،

یع دیار آن بر حاکم فارسدوستان با اتحاد و آنهند رهاورد استکه هند گورکانیان دولت نی

(.۱3۷۵،۱9،است)شهرامی9۱0زیمناطقوسیعیازشرقایرانازجملهکابلدرسالآزادسا

ریزینمودهبود،ایکهپایهیفرمانرواییسلسلهاهتمامشاهاسماعیلدربسطقدرتوحیطه

د،ادامهیافتکهدراینسالبراثرشکهمصادفبابیستوسومینسالسلطنتشمی930تاسال

(.۱3۷۵،۱9،صبهازدنیارفت)شهرامیبهحابتال

شاهاسماعیلدرآبادانیاردبیلکوششبسیارکردودرزماناواردبیلدراوجرونقبود.پس

اشبهاردبیلمنتقلودرکنارقبرشیخب،جنازههـ.قدرنزدیکیسرا93ازفوتشاهاسماعیلدر

(.۷،۷۱،ج۱3۷۵،الدینبهخاکسپردهشد)کنگرهصفی
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 های داخلي و تهديدهای خارجي پس از شاه اسماعيلشورش

براریکه فرزندارشدویکهدهسالهبود، 64یسلطنتیتکیهزدکهبامرگشاهاسماعیل،

تهماسبمیرزاسالد داشت. بیوام بهعلتخامیو قلتسندیولیعهد، مصائبتجربگیو چار

لیاندکبود.امادشمنانخارجیدولتصفویازاینفرصتیداخبسیاریگردیدکهالبتهدرعرصه

(.۱3۷۵،۲0،بهایرانتاختند)شهرامیواستفادهکرده

سال خانازبکبخارانشینتا بهخوبار946عبدا... خاکخراسانرا نمردمبیگناهآنها

سیاسیوحیاتهـ.ق943زدهسالگیبهجنگویرفتهودرسی۱3آغشتکهشاهتهماسبدر

گیریازسرگرمینظامیویرامنقطعکرد.سالطینعثمانیبهویژهسلیمانخانقانونینیزبابهره

تاسلطانیهوگیالنشتسرگذاشتنآذربایجانشاهتهماسبدرخراسانبهغربایرانتاختهوباپ

هـ968ااینکهدرشدندتیاینکارمنصرفطنامساعدجویازادامهپیشآمدندکهبهخاطرشرای

(.۱3۷۵،۲۱،هایصفویوعثمانیمنعقدگردید)شهرامی.قپیمانصلحیمابیندولت

تاپدرشچنداندرخشاننیسیاعمالورفتارشاهطهماسبصفویدرقیاسباکارنامه ت؛

دآنهپیامهـ.قرختحیاتراازتنبیرونکردک9۱4شنبهپانزدهصفراینکهویدرشامگاهسه

هاوقتلولیعهدحیدرمیرزابهدستمخالفانشبود.آغازشورش

 پادشاهي شاه اسماعيل دوم

اسماع ساللیشاه سنیهجر940دومدر تا او فنونیریادگیبهیگسال۲0متولدشد.

فراگجن نوجوانیریگو از و بود دانشمشغول و جنگیعلم اولینظامیهادر داشت. نیحضور

سرتجربه القاصماو القاصمرزایکوب بود. شروان اسماعرزایحاکم از شکست از بهرزایملیبعد

وماعنوانشاهاسماعیلدبامرگولیعهد،سلطنتایرانبهاسماعیلمیرزاکهبشد.اهندهپنیعثمان

خودیلدومکهبهجزاشتراکاسمیشباهتیبهجدبراریکهقدرتتکیهزد،منتقلشد.شاهاسماع

نداشت،کمربهقلعوقمعبرادران،برادرزادگان،خویشانوامرایارتشبستهوبهایجادجورعبو
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ومپسازدلیشاهاسماع(.۱3۷۵،۲۲،ایداشت)شهرامیوحشتدردستگاهحکومتیاهتمامویژه

قدرت،تیوبهمنظورتثبیپسازتاجگذارنیچنمهوینیکسبجانشیمرگپدردرمبارزهبرا

رابهقتلرساند.اوباوجودانجاممنکرات،یازخاندانسلطنتیاریانجامدادوبسیاریبسیکشتارها

وعهیمذهبشرویوپیمذهبیفرد واصولمذهبقواعدعهیشنالماحضرعدرمیدرجوانیبود.

وعهیش بود. آموخته یرا حفظحکومتبرادشاپاکیچون و بود مهمشیه محسوبموانیتراز ر

آنانرا،یدرآنمقطعزمانعیپرقدرتتشیکوتاهکردندستعلمایدرسرآغازسلطنتشبراشد،یم

امااز؛کردتینحماوازآنادادیادیزتیاهلسنتاهمونیکردوبهروحاندیتبعاییزندانر،یتحق

قزلباشانوعامهمردمنایجامعهبودودرمیوعرفیرسمشیهنگامکدرآنعیجاکهمذهبتشآن

انیتساهلومسامحخودباسناستیبرسشیازپشیدومقادرنبودبلیداشت،شاهاسماعتیمحبوب

راعیعتقادخودبهمذهبتشادیدادوکوشیخطمشرییتغیاسیسکیتاکتکیکندلذابایپافشار

وانیدگذرسپاهومالمردمازگزنکشورآراموجانیدوممرزهالیشاهاسماعآشکاردارد.دردوره

قزلباشفیازنفوذوقدرتسرانطوانکهیالیدومبهدللیبود.شاهاسماعتیدرامنگانگانیبورشی

کوتاهساختوجوانانخاموکمیودولتیکرلشیانراازکارهاآنازیاریدرهراسبود،دستبس

برپانکردوجزازبکانکهیجنگچیهش،ینزمامدارمنصوبنمود.اودردوراشانیایهرابهجاتجرب

رانیایبهشهرهاوروستاهایاگانهیبیروینچیحملهکردندوشکستخوردند،هشابوریباربهنکی

همهیآماسنامیوپفتادیاتفاقنیهرگزجنگرانیوایعثماننیاوبیشاهردورانپادتجاوزنکرد.د

بود برجا رواب،چنانپا شاههیبسشببهآتششتریهموارهمتشنجبودوصلحبطدودولتاما بود.

یزدوسوزنرانیپرچمایبرروییرابهرنگطالدیوخورشریبارنمادشنینخستیدومبرالیاسماع

بود.رانیایدرفشرسمزینیخردورهصفوتاآرچمپنیکرد.ا

قتلادرستدسیاستن درهجدهمینماهسلطنتدررونخاندانیشاهاسماعیلدوم، ویرا

هـ.قبود.98۵شتوبهروایتیدیگرفساداخالقی،اعتیادوشربخمرعاملمرگویدربردا
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 پادشاهي سلطان محمد خدابنده

ودفرزندارشدشاهتهماسببیقچشمبهجهانگشودوه.938درسالرزایدمسلطانمحم

سندینمنصوبگردالسلطنهخراسابیبهسمتنایکهششسالگ بهجهتصِغَر محمدخانیو

الد للگیاوغلنیشرف می، محمد گرفت. برعهده را پارزایاو انیتا ن980سال مقام در ابتیه.ق

یرااالمریخاناستاجلوامیاووشاهقلانیکهمیاتبهسبباختالفکنید.لمانیباقانسلطنتخراس

پدرششاهتهماسب احضاروبهاوامرکردکههمراهفرزندانشبهشیوخراساناتفاقافتاد. رازیرا

درهمانا ازیینایآبلهدچاروسپسبیماریبهبرزایبودکهسلطانمحمدمامیکوچکند. خودرا

دستداد محمدخدابنده. 98۵)رزایمحمدمایویصفشاه فرزندتقره996تا شاهیناینابباًی.ق(

جانسالمبهدربردوپسازییناینابلیدومبهدللیشاهاسماعیانوادگتهماسببودکهازکشتارخ

هبدنیازرسشیپیشد.ودهیقزلباشبهحکومتبرگزیامرایدومازسولیکشتهشدنشاهاسماع

فرزندشایشتهماسبدپدرماننینتوانستبااقتداریینایبهعلتنابید.وسلطنتحاکمفارسبو

کهپسازمرگیازاوضاعنابسامانانیعثمانویحکومتکوتاهندودردورهشاهعباسحکومتک

مجبوربودیینایبنالیدلرااشغالکردند.اوبهزیشدهبوداستفادهکردهوتبرجادیدومالیشاهاسماع

پسن،یرابنابداد؛یهامخزانهرابهقزلباشیاهلپولیدلنیهمهاراساکتنگاهدارد؛بهزلباشکهق

بامرگزودرسشاهاسماعیلدوم،فرزندارشدونابینایویمحمدمیرزاکهشد.یخزانهخالیازمدت

بر راازچالهبهچاهعهدهداشت،دولتصفویدردورانشاهاسماعیلدومحکمرانیایالتفارسرا

رافتادهوآشفتهازکاقدرت،صوریبود؛چراکهویبهسانعروسکییانداخت.جلوسویبراریکه

کرد.حالدردستانلرزانهمسرزیرکشمهدعلیاخیرالنسابیگموپسرشحمزهمیرزاایفاینقشمی

سالحکمرانی یازده طول در سوم مراد گوسلطان خدابنده درسلطانمحمد یسبقترا

شرق ازبکان از ایران به نشیتجاوز داخلی، نابسامان اوضاع آن دلیل که ربود من وضعف دیریت

کفایتیحاکمانوقت،مجهزبودنمتجاوزانبهسالحگرموتعددمهاجرینبود.کاربهجاییرسیدبی
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سرانجامسلطانمحمدکاخصفوییورشبردند.هـ.قامرایقزلباشبهحرمواندرونی98۷کهدر

(.۲3ـ۱3۷۵،۲4،زلگردید)شهرامیقع996الحجهخدابندهدرذی

 يرانانحطاط ا

درطولنودسالحکمرانیچهارپادشاهصفویاوضاعاجتماعیوسیاسیهرروزهرهآشوبو

اشت.روپایی،جنگوستیزدپیمود.ازسوییامپراطوریعثمانینیزباممالکعیسویاانحطاطرامی

اختالفاتعمی یکدیگر با نیز پایکشورهایعیسوی و داشته خرافهقی نادانیو و جهل رستیپبند

بودند.

 ی صفويهمشهورترين علمای دوره2-21

درجاتعالیمیمعروف تالیفاتو کهصاحبآثار، بهباشندمیترینعلمایصفویهرا توان،

(:4۱۵ـ۱۲،4۱6،ج۱3۷۵،الهدیشرحزیرمعرفیکرد)علم

ـمیرزاابراهیمبنمیرزاالهمدانی۱

دالحسینیـاالمیرمحمدباقربنمحمدالشهیربالداما۲

ـسیدفتحاهللبنهیبةاهللالحسنیالحسینی3

الدینعطاءاهللابنفضلاهللالحسینیـالسیداالمیرجمال4

ـشیخسلیمانماحوزی۵

نجویالشیرازیـصدرالکبیراال6

دامیرابوالحسنالفراهانیالشیرازیـسی۷

علیالجرجانیثمالهندیالمیریوسفـالسیدا8

تهرانییارعلیـحکیم9

ـاالمیرابوالفتحالعربشاهی۱0

ـالسیداالمیرابوالفتحشرقه۱۱
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ـسیدامیرابوالقاسمتبریزیاسکوئی۱۲

الموسویالحسینیـالسیداالمیرابوالقاسمالفندرسکی۱3

ـنظامالدینساوجی۱4

ملیالمعروفبالمجتهدـاالمیرالسیدحسینالعا۱۵

ایـشیخعلینقیکمره۱6

ـشیخعبدالعالیکرکی۱۷

ـشهیدقاضینوراهللششتری۱8

الدینالحسینیالمرعشیالتستریـسیدضیاء۱9

ـمحققثانی۲0

ملیـالحسینبنالحسنالحسینیالکرکیالعا۲۱

ماالمیرسیدعلیالخطیبـالسیدالعال۲۲

اللهیاالردبیلیالمعروفباـالحسینبنعبدالحق۲3

زیاالصفهانیبنعیسیالتبریـشیخعبداهلل۲4

ـالشیخاالمامابواسماعیلابراهیمبنسلیمانالقطیفیالبحرانی۲۵

ـالحسینبنعبدالصمدالحارثی۲6

یثماالصفهانیـالحسینبنعبداهللالکرج۲۷

الحسینبنمحمدالخوانساریـ۲8

ملیاالصبهانیبنمحمودالحسینیاالـالحسینبنمحمد۲9

الدینالحسینیاالشرفیالجرجانینظامداالمیرـالسی30

اهللالعاملیالمیسیـشیخلطف3۱

ـالشیخابراهیمبنعبدالعالیالعاملیالمیسی3۲

لیبنعبدالصمدالعامـعبدالرزاقعلیبنالحسین33
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شیرازیـعلیبنمحمدمعصوممعروفبهسیدعلیخان3۵

نیـمحمدحسینالخاتونآبادیاالصفها36

ـمولیالجلیلخلیلبنعلیبنالغازیالقزوینی3۷

ـشیخعبداللطیفبنعلیبناحمدبنابیجامالعاملی38

ـمولیصدرالدینمحمدبنابراهیمالشیرازی39

دبنابراهیممالصدراابراهیمبنمحمیرزاـم40

پاییالنجفیـمولیعنایتاهللالقه4۱

رالعاملیالمشغریـمحمدبنمحمدبنالحسینالح4۲

ـمحمدبنالمرتضیمعروفبهمالمحسنفیضکاشانی43

ـشیخمحمدبنالحسنالحرالعاملی44

امـمحمدبنالحسنبنمحمداالصفهانیصاحبکشفاللث4۵

باقرمجلسیـموالنامحمد46

ـمجلسیاول4۷

بهائییخـمحمدبنالحسینش48

اهللجزائریـسیدنعمت49

میالمولدالنجفیالمسکنوالمدفنسمالکاظـالقا۵0

 مکاتب فقهي عصر صفوی 2-22

اخباریگریاسترآبادیومکاتبفقهیعصرصفویرامی تواندرسهمکتبمحققکرکی،

(:33ـ۱3۷۵،36فر،ملکوتیبیلیبیاننمود)محققارد
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 مکتب محقق کرکي

لیکرکی،معروفبهمحققکرکیازلدینابوالحسنعلیبنحسینبنعبدالعالیعامنوراشیخ

بزرگان چشمجمله صفویاستکهحضور عصر در حکومتیداشتهفقهایشیعه دستگاه گیریدر

اینموضوعشکلمی مومیدرامرحکومتبایدبهعنواندادکهمصالحعاست.جوهرهاندیشهاورا

صرفاًبهصدوراحکامشرعیبسندهنمایدتواندونبایداشدولذافقیهازبابوالیتنمیراهنمایعملب

کندکه»فقیه،والیتبروازتوجهبهشرایطووضعیتمسلمینغفلتورزد.محققکرکیتصریحمی

(.۱383،۲89خاری،شنافذاست)افتمصالحعمومیداردولذاحکم

عرفیکهیامنیتدرذیلامورازامرشرعیوآوردنمقولهبرایناساس،تفکیکامرعرفی

گیریکرد،یعنیهمانادعاییکهلمبتوناظهارونه»ولی«بایددرخصوصآنتصمیمتوسطسلطان

اش،مسئولیتدینیبوظیفهورسالتالشرایط،حسداشتهمعنایخودراازدستدادهوفقیهجامع

 بدینوسیلهکرکیبنیادنگرشدارمیعهدهتأمینمصالحعمومیجامعهرا درعصرزهاتگردد. ایرا

گذاردکهمطابقآنوالیتوحکومت،اساساًیکیتصورشدهولذاولینهتنهامسئولخودبرجایمی

آنجم از عرفیو متولیامور بلکه دینی، تأمینامنیتامور طریقتصدیامرله از عمومیجامعه

(.۱383،۲89ری،حکومتاست)افتخا

 مکتب اخباری گری ـ 2

روشیانکهبامکتباخبار مانندسلفخویش، محمدامیناسترآبادیتجدیدحیاتیافت،

مذهبیکردوبهپیرویازظواهراحادیثاجتهادوتفکرتعقلیوتحلیلیرادرفقهشیعهمحکوممی

یدقراردادهواصولفقهیشیعیراکهکرد.ویحجیتعقلرابرایکشفحقایق،موردترددعوتمی

کرد.وتحلیلعقلیبناگردیدهبود،بهشدتردمیلدالبراساساست
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مدنیّه کتابفوائد در طبقآنچه یاسترآبادیمنعکساست،اصولمکتباخباریگری،

حکامشرعیونفیحجیتاجماعوقطعیبودنروایاتلدراستنباطاعبارتازنفیحجیتحکمعق

(.۱380،۱9۲فرد،هاست)جعفرپیشهتبمشکتباربعهورجوعبهاُصالةاالحتیاطدرامور

اندکهبرخالفنظرکردهدربارهنظراخباریه،نسبتبهموضوعوالیتفقیه،برخیچنیناظهار

ننظریه واسطهمیایبامامزمانیمجتهدانکهفقیهرا مامیمیانمومنانوادانستندومجتهدرا

اخباریهچنیننقشیغایب)ع(تصورمی تنهامیراثبراکردند، داررایمجتهدقائلنیستندوعلمارا

می دربارهفقه و نقشیبرایآندانند نمییمناصباهلبیت)ع(، پیشهها بینند)جعفر ،۱380فرد،

۱93.)

 دبيليتب ارـ مک3

باشد.اودرفقهروشیکامالًمستقلوگذارمکتبفقهیخاصیدرفقهمیققاردبیلیپایهمح

اشت؛اگرچهدراساسفقهتحولیایجادنکرد،لیکننوعنگرشاوبهمنابعشناختددخومخصوصبه

هباجرأتوتشریفه،همرابرداریاوازروایااحکاموطرزاستفادهاوازقواعدفقهیواصولیونوعبهره

(.۱3۷۵،6۷بمکتبخاصیدرفقهگردانید)برزنونی،شجاعتاودربیانفتاوا،اوراصاح

کردوتنهابرفکرواجتهادخودمتکیبود.اجتهاداوویبهآراوانظارپیشینیانتوجهینمی

اردیکهاقوالفقهایدادودرمویتحلیلی،تدقیقیوتحقیقیبود؛روایاتراموردتأکیدبسیارقرارم

داد.روشاستقاللیمیهنمخالفبود،تردیدیدرردنظریاتآنانبهخودراپیشازاوبابرخیروایات

(.۱3۷۵،6۷هاوشجاعتاومکتبشراممتازساخت)برزنونی،ها،تدقیقوآزادانه،موشکافی

ردبیلیاحتیاطدرایناستکههردرنظرمحققامایند:فریایشانمیاهللبروجردیدربارهآیة

کندودیگرازباباحتیاطملاعیشرعیفهمید،همانرآیاتواخباروسایرادلهچهیکفقیهاز

داندوتوثیقرجالسندهماگرنباشد،تغییرندهدونیزوثوقبهصدوررادراعتبارروایاتکافیمی

(.۱3۷۵،689یزدی،مضربهاعتبارآننیست)محامد
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مستقلومخصوص وبهخودداشتومشخصهکاراواتکابرفکرایشاندرفقهروشیکامالً

(.۱3۷۵،34فر،تدقیقی،بدونتوجهبهآراوانظارپیشینیانبود)ملکوتیتحلیلیواجتهاد

اونهمنکریانسدادی.یاخباریاستونهبهشیوهروشاجتهادیمحققاردبیلینهازگونه

هایمطرحشدهدرفقه.نهنسبتبهوشهرتهاصلحجتبودنخبرواحداستونهمخالفاجماعا

کند؛نهاهلجمودبهظواهراعتناستونهحرمتحریمبزرگانرانقضمیپیشینیانبیرایوآافکار

هیرادرایلعرفیـفقگاهمسهایعقالنیوفلسفی.دراستنباطواجتهاد،هیچاستونهاهلدقت

(.۱3۷۵،۲3آمیزد)حسینی،قیقفلسفیدرهمنمیدرگاهبررسیآیاتوروایاتبامباحثد

بهکارگرفتنراهدرمدقت با رجالیوروایی، هایاطمینانبهصدوروجهتباحثاصولی،

فقهیوهایشصدور،اصلظهور،حجتبودنظهوروطرحناسازگاریوبرطرفکردنآنازجملهرو

(.۱3۷۵،۲4اجتهادیاوست)حسینی،سبک

معذورمینمونهویبهعنوان عذروجاهلرا یعنجهلرا یجاهلبهموضوعبهحکمداند.

وضعیمعذوراستودرنتیجهاگرعملیوعبادتیراانجامدادوبرابرباواقعدرآمد،تکلیفیوبهحکم

عهده بر و تصحیح ویبراشچیزینیستو میکلیفاز میداشته ثوابهم و )حسینی،شود برد

شود.آنچهدرتحققایمانعقابنمیع،واق(.بنابراینناآگاهیعذراستوناآگاهبرترک۱3۷۵،6۷

استداللچنینیقینیبه راه چهاز واقعاست؛ با تعیینبرابر اعتقادو وصدقاسالمیاعتباردارد،

(.90ـ۱3۷۵،9۱ید)حسینی،دستآیدچهازراهتقل
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 ؛علمي يگاهوجا سياسيانديشه 

 حقق اردبيليم اخالقي و فقهي
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 غايت انديشه سياسي3-1

زینیاسیسدهیپدواستیاسیسیهادهیدربارهپدیاشهیهرچهباشد،اندیاسیسشهیاند

درجامعهس ،یاسیسشهیاندیستیچیبررسنقطهآغازن،یبنابرا.ابدییتحققمیاسیهرچهباشد،

آناست.یستیوشناختچیاسینظربهجامعهس

 کنار در ها یمیگندزگریکدیانسان کنار در دویزندگگریکدیکنند. به کردنجانداران

یمیزندگگریکدیافرادگروهدرکنار،یگلهای.درزندگیواجتماعیگلها:استافتهیصورتتحقق

اماکنند ؛ پاندیزیخودمیابرکیهر نقشبراگاهیو حافرادگلهدیو شدهفیتعریگلهااتیر

وگاهیپایدراجتماع،داراشودوافرادیمفیافرادتعرانیمیروابط،یاعاجتمی؛امادرزندگستین

بهگونهافیتعرینقشها رد،یصورتبگیسستاینقشها،خللنیایکهاگردراجرایشدهاند؛

دچا تنشمجامعه یر خلل اگر و جیسستایشود بگذرد، حد ماز هم از درحدپاشیامعه اتی.

انسانیشدهاند؛امابرافیتعریزینقشهابهگونهغرنیمورچه،ااینبورندزمانیواناتیحیاجتماع

نیوتکویزیکسبهنحوغرچیمثال،هینشدهاستوبرافیتعریزیبهصورتغریینقشهانیچن

بااستیآشپزنایاطیخایریوزایادشاهپیعیطب است؛درهمانحالیاعانسانبالطبعاجتمنکهی.

یزیغریحاصلنظمیشودکهجامعهانسانیموجبمیژگیونیاستوایوارادهفردورشعیدارا

نکتهسرچشمهنی.ارندیشکلبگیتعاملعقالنکیدرینباشدوروابطاجتماعیعقالنزهیوبدونانگ

است.یاسیجامعهسشیدایپ
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تأثیاندیشه سیاسی آدمیهای رفتار در شگرفی ر محصول انسان اعمال و ودارد عقاید

هاستونهایکهدلخواهآنسازند؛امانهبهشیوههاخودتاریخخویشرامینسانهایاوست.ااندیشه

نشنوینوازآنجملهتاریخهایدایشاخهیهمهشکریشهاند.بیتحتشرایطیکهخودبرگزیده

بایددرفلسفهسیاسیقدیمیافتهایسیاسیراندیشه نهتنها.(۱3۷۷،۱۷،)بشیریها سیرتاریخرا

اندواینآثار،اغلبدروقوعآنرخدادهاسهیمایازآثاربزرگرونقبخشیدهرخدادهایبزرگکهپاره

اند.بوده

هیبهترجامعهاستواندیشمندانجامعمتوادارهسیکارآمدیحکویسیاهدفازاندیشه

یتصویریجامعونسبتاًاشند.بنابراینارائهبمیهایموجوددرجامعهدرپیحلمشکالتوبحران

یسیاسیویعملیاندیشهیسیاسیاست.فایدهمنسجماززندگیسیاسی،هدفاصلیهراندیشه

منظ به اندیشه جامعهکاربرد ترسیم ایدهور رابطهی بهبود حکومتآل، و مردم کای کردنها، رآمد

وظحکومت تبیین مردم، حقوق احیای ایها، ملتف متقابل حقوق و تکالیف دولتو و ها،ها

.(۱3۷۷،8،)طاهریباشدریزیکشورمیمومیوبرنامهگذاریعسازیدرسیاستتصمیم

یحضور،مقطعیاستشود.دورهروعمییبزرگغیبتشهایسیاسیشیعهازحادثهاندیشه

ترادراموراخرویودنیویبیانعیاقهاحقوعینوصوم)ع(درجامعهحضوردارندوآنکهائمهمع

اندیشهمی هر شیعه، طبقتفکر بر مکنند. بیایکهخالفاندیشه باشد، باطلاستعصوم و اعتبار

.(۱386،)شفیعی

 ياسيس شهياند خيتار تياهم3-2

 درواقعیکیازشاخهها فهمدقیقمقدمهاندیشهسیاسی، وتقسیماتعلومسیاسیاست.

ههایآن،بستگیبهتعریفعلمودانشسیاسیدارد.برایهمینالزماستوحوزیاسیاندیشهس

بخشهای تفاوتآنبا مسائلیچوناندیشهسیاسیو برتعریفعلمودانشسیاسی، دیگرعالوه

یفکریفضایاسیسشهیاندخیتار.گیرداسیوحوزههایاندیشهسیاسی،موردبررسیقرارعلومسی
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شهیاندخیدهد.درتاریرابازتابمیاسیسیهایودگرگونیاسیسلیبامساررابطهگذشتهدیایدن

عقایاسیس تأثیگذشتگانوچگونگیاسیسدیبا برنیاریتحولآنو آشگریکدیدو .میشویمنا

اندش برایهاشهیناخت مسایگذشتگان بشمرالیدرکبهتر شناختیمهمیجازینروز دارد.

بلکه؛ستینیحرفهااستمدارانینخبهجامعهوسیگروههایگذشتگانتنهابرایسایسیهاشهیاند

یبرا شهروندیهمه گسترشحق اثر بر امروز است. الزم همگانیشهروندان مشارکت دریو

است.شرکتمؤثردرکردهدایپیاندهیفزاتیاهمیاسیسلیبامساییجامعهآشنایسایسرنوشتس

هرچنداندکباگذشتهوییبدونآشنایازحقوقشهروندیهرهمندهوبجامعیاسیسرنوشتس

لیخواهندمسایمگریازهرزماندشی.مردمدرزمانمابستیممکننیاسیسیهاشهیحالاند

.(۱39۲)پوالدی،بسنجندوهماهنگکنندیعقلیارهایفهمندوبامعخودرابیگندز

اند میاسیسشهیاصوالً پرسشاز سییهادهیپدتیاهبا اقتدار ،یاسیسامانس،یاسیچون

یباالبردنکارآمدینمودنراههادایپیاسیسشهیودولت،سروکارداردوهدفاندیاسیسینهادها

بهدن؛پاسخدایسایسشهیپرداختنبهاندلیباشد.دراصلدلیعهمبهترجامدارهوایاسیحوزهس

حکومتکند؟دیبایچونچهکساست.همیاسیامورسونرامی،پشیخوطیمحیاساسیهاپرسش

قدرتعیتوزتیفی؟کستیبهاهدافچیابیدستیحکومتکرد؟اهدافحکومتوروشهادیچگونهبا

شهیاندبرآن.افزونگریواالتمتعدددئچگونهاست؟وساستیسبانیالقودچگونهاست؟رابطهاخ

پیاسیس جیحلبحرانهایدر در لموجود بحرانبراامعههست، سئوالیاسیسشمندیاندیذا

وراهیاسینظامسکیمیضمنترسنیچنسئوالوهمنیبهاییپاسخگویکندواودرپیمجادیا

لحیدرپدیبایاسیسشهیبرطرفشود.اندیقبلیصنظامهانقائمبودهاوکندتاکیمیحلسع

تیراکهازجامعشیفاضلهخونهیازمدیمیوترسریتصوموجوددرجامعهباشدوبتواندیبحرانها

یاوهیخودرابهشدیدربارهآراوعقایتواناستداللمنطقدیبرخورداراستارائهکند.البتهباینسب

منطقینعقال ادیو باالخره باشد. نکهیاشته مطالبفوق، بر سیاندعالوه وتیباعثتقویاسیشه

وشبهات،بیمقابلهبامکاتبرقیتوانائنیچنهم،شودیلتمردانمودومردمیاسیرفتارستیهدا
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وتهد یآنمتیاهمنیاستکههمهمبیاسیسشهیاندیکارکردهاگریازدیفکرداتیچالشها

د.اشب

 ياسيس شهيل اندمراح3-3

تعر به توجه اندیفیبا از اندشهیکه آرایاسیسشهیشد، بلکهست،ینیاسیسیمجموعه

شخصکیایمکتبکییاسیسشهیکهازاندیزمانآرااست.نیکسبایبرایعلماییکتذهنحر

مرحلهشاملسهیاسیسشهیاندن،یمدنظراست.بنابراشهیهرسهقسماندد،یآیمانیسخنبهم

:(۱388)حسنی،استریزیاساس

 ياسيس دهينحوه مواجهه با پد :مرحله اول-1

پد با اخذدیاسیسدهیمواجهه ددگاهیمستلزم چنازشمندیانددگاهیاست. به نیپاسخاو

شود:یحاصلمییپرسشها

،یبهنحوکلاست،یسیبرایچهارزششمندیاندداند؟یمیاسیراسیادهیچهپدشمندیاند

ویاسیاست؟هدفاوازپرسشسلیاشقاشهیندموضوعایاسیسدهیپدیبرایچهارزشقائلاست؟

؟ستیچیاسیسیهادهیپددرشهیاند

 ياسيس دهينوع مطلوب ها در مواجهه با پد نييمرحله دوم : تع-2

ماز؛اعاستیاسیسیهادهیازپدیمدلمفهومکینوعمطلوبها،مستلزمداشتننییتع

مرکبیهادهیبرآوردهشود.پددیباشدکهبایزاینایکشفشوددیباشدکهبایمطلوبمجهولنکهیا

دهیپدکیمرتبطباهمکهازمیشوند.مجموعهمفاهیمرتبطباهمدرکممیازمفاهیعهابامجمو

رایاست،زشهیاندنهیزمیمدلمفهوماست.یکند،مدلمفهومیدرذهندرستمیریمرکب،تصو

موضوعات،نیافیاستوباتعرفیقابلتعریمدلنیچنلهیبهوسیانساناتیموضوعاتمربوطبهح

برایمفیتعرهینظریبراموضوع نظامسیشود؛ چونحکماهلل،یمیمفاهیاسالماستیمثالدر
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اد،عزتواصالح،فسطاغوت،عدالت،ظلم،مومن،کافر،منافق،جهاد،تیاهلل،والتیوالت،یجاهلحکم

.روندیبهکارمیمفهومیذلتدرمدلها

مدلهاضوع،دوقبودنمویاعتباراییقیبهاعتبارحقیمفهومیمدلها یقیحقیسماند.

حقاندکهموضوعآنییمدلها امور مدلیقیها مفاهیقیحقیهااست. ماهویوجودمیاز یو

اندکهموضوعییمدلهایاعتباریدلها.میاسیسیایجغرافیمانندمدلمفهومشود؛یملیتشک

مخترعهواحکام)احکامبهاصطالحاتیتوانازماهیرامیاعتباریاست.مدلهایاعتباررهااموآن

مانندمدلمفهوملیتوانتشکی(میاعتباریومحموالتاخالقیوحقوقیفقه یبراهانیفقیداد؛

چن از که گرفتیمیمفاهنیمومن حرشکل است: ه اسآزاد،و ساکنر،یعبد، مرد، زن، مقروض،

یشناختهمیمفهومیبامدلزیکافرنرد.موانیمحارب،عادل،وماننداساکندارالکفر،سالم،داراال

بهرهیمیمفاهنیازچنهانیفقیآنرااستقصاکرد.مدلمفهوممیتوانمفاهیشودکهازکتبفقهم

الهدنهودارالهجره.رادارالحرب،دارالذمه،دارالعهد،داراالمان،دارالکفر،:داراالسالم،دردیگیم

بامدیمدلمفهومنیا یایجغرافاییاسیانسانسیبرایغرببرالیلکییلمفهومآشکارا

لیمطلوبخودراذه،یفقکیدواست.نیایاسیسشهیتفاوتاندنشانگرنیمتفاوتاستوایاسیس

لیدرذستیمارکسکیورگیدیمیمفاهلیدرذبرالیلکیکندوینوعمنییتعمیمفاهنیازایکی

.گریدیمیمفاه

 ياسيس یها ها به مطلوب پاسخ افتني ی نحوه مرحله سوم :-3

باشد،دونکتهدرنحوهیاسیستیواقعکیکشفیبرایپرسشیاسیسشمندیاگرمشکلاند

دارند:یاساستیپاسخاهمافتنی

.شمندیاندیتعمعرفنابم-

.یمعرفتنابعازمیریدربهرهگشمندیروشاند-
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برآوردهشود؛دردیباباشد،یاجتماعیاسیساتیدرحیازین،یاسیسشمندیاگرمشکلاند

یصورتامورنیا نحوه از:پاسخموثرند،افتنیکهدر یبراشمندیاندینیجهانبعبارتاستبود

هدف،یتبعمعرفازمنایریبهرهگیبراشمندیروشاند،شمندیاندیمعرفتبعمنا،مبدااعتبارنییتع

.ازیازبرآوردننشمندیاند

 ي محقق اردبيلياسيس شهيدان يمبان3-4

افتهیدواموبقایالهتیومشتیاستوباعنادهیآفرکیجهان،یلیمحققاردبدگاهیداز

عالمدرحدذاتخودبرنیازایوهرجزئاکملاستنظاماحسنوشان،یاست.نظامموجودازنگاها

هاخلقکردهاست.بهمصلحتانسانیرابرایموزونیایورواشاوضاعقرارگرفتهوخداونداماحسن

هااستکهانسانیصلحتومنفعتمآن،نشیاعتقادمحقق،خلقتعبثوباطلنبودهوغرضازافر

یوندبرادراحوالمعادوآخرت.خداایاستیویدنیزندگدرحوزهایمصالحنی.اندیآیملیبداننا

ومعادبرطبقصوابوسداداستشحسنمعامیراکهتعلعتیوآخرتبشر،شرایحسنانتظامدن

راعهدهینیودیویهادراموردنهمهانساناستیکهرامبرانیآنرابرعهدهپیوضعنمودهواجرا

.(۱۷9،۱3۷۵بیلی،محققارد)نهادهاست،دارند

وواستوارحیصحیاساسهابرومعادانسانمعاشریتدبانهم،یلیازنظرمحققاردباستیس

نهمقاصدیوحکومتاستیسنیوبدونچنباشدیآنانمییایودنینیحکومتبراموردسلطنتو

ورت...صیپروروبندهیگربندوامبنددیخداازبندگانونهمطالببندگانخداوندمتعالصورتنم

.ابدیینم

ایاستیسنیچن کسانز میعهده سودیآیبر از اعمالتدبیکه بر حکومتوریخداوند و

لیازقبیمقامالهنیایتصدطیصالحشناختهشدهباشندوشرا،یواخرویویسلطنتدراموردن

علموعدالتو...راداراباشند.
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چیامرعقالنکیدردرجهاولیلیمحققاردبازنظرضرورتحکومتنیبنابرا کهاست. را

عالمنیدرایجمعیباهمنوعانخودوزندگالطبعبودهوناچارازمعاشرتیمدنینسانموجودا

کهعتیبدونقانونوشر"آدماستیوامم،محلنزاعوفسادبنفیعالممقرّطوانیا"استوچون

.وفسقوفسادومعادبرطبقصوابوسدادوبازداشتنازظلمحسنمعاشمیتعلعبارتاستاز

میبرایاجتماعیزندگ اگرددینمسریاو هدفآفرنسانو رسنشیبه طردنیکه از کمال قیبه

اله اطاعت و استیعبادت نم، بنابراابدییدست معیبرانی. و نوع نانسانشتیانتظام ازمندیها

وقانوناست.عتیشر

مگریدیسواز عقل حکم ترمیدانیبه کامل وجود شرنونقانیکه درعتیو اجرا بدون

عبثنداشتهییکارا،یاجتماعیزندگ بو منزّهیکارنیوحالآنکهخداوندازچنباشدیمهودهیو

ائمهوامبرانیکهپنیزمیخوددررویهاحجترابرعهدهعتیشریمتعال،اجراخداونداست.پس:

اخیایاول اوست، آنچهمقصود آنان، دادتا هستندقرار نواهدا و اوامر بهبندگانادیکموزیب،یز

نفعوراشانیاست،ازمصالحومفاسدوهرچهاشانیاهیلانخدا،درهرچهمحتاجارسانندوبندگ

بعدازرحلتآنکهت،بلنداشامبرانیاختصاصبهعصرپازیننیواندینقصانرساند،بهآنانرجوعنما

ن ازیبهحالخودباقزیها بعدازآنکهازداردنیغمبریروهرپنیااست. نارحلتکنایرا ویبید،

احکامشرینیجانش درکارآمدهاستتا پاسبعتیبهحکمخدا زدینمااناورا ونقصاندرادتیتا

دربنانیکمسکهدرجنواننیاطیودزدانراهوشابدیراهنعتیاحکامشر یمنتظرفرصتندتا

(.43۷)محققاردبیلی،بیتا،ابندیاندازندبهآناحکامراهنیبندگانخللمانیا

بشراستوجودیبرایضرورتعقلکییاجتماعیکهزندگیتازمانشانیبهاعتقادانیبنابرا

کهیزمانتا:شانیاریهتعباستبیآنانضرورشتیانتظامنوعومعیآنهمبراانیومجرعتیشر

ازاماموفیتکل .چهمحالستیوچارهنبودهونزیگرار،یوسرکردهوصاحباختبیناپابرجاست،

.وازفسقوفساددورباشندکیباشندکهبااوبهصالحنزدیسلطانوسرداریبفیاستکهاهلتکل
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 در انديشه محقق اردبيلي حکومت تيماه3-5

یِویودنینیدراموردوحکومتاستیامرمبدأومعادانسان،بدونر،یلیقاردبازنظرمحق

رابهیمقامالهنیرو،خداوندانیآناست.ازادیمؤزیقلنلونوعقستیعالمممکنننیآناندرا

کهبندگانصالحاوهستند،واگذارنمودهاست.ا،یواولایانب

الهیتیماه،یلیبمحققارددگاهیوحکومت،ازدتیحاکمپس استیداشتهومقامیکامالً

نییآنانتعیِویودنینیاماموردوانتظمردمییِوراهنمایکارسازیبخداوندمتعال،براازجانکه

.هرفهیدرحکومتخلیوزمانابدییتحققمیدرحکومتنبویزمان،یالهتیحاکمنیشدهاست.ا

استیشخصاوهموارهیفهیوخلامبریآننخواهدداشت.پیِالهتیاهدرمیریکدامکهباشد،تأث

تفاوتکهامامبهواسطهنیبااشان،یایایودننیردکهحاکمباشدبرخلقخداازجانبخدا،درامو

است.افتهییتیحاکمنیچن،یآدمیواسطهیبامبر،یپی(،ولامبریپیعنی)یآدمی

چهدوباشافتهیتحققینبوتیکومت،چهدرحکومتووالحتیماهازنظرمحقق،ن،یبنابرا

یالهیتیکهماهنیدراط،یجامعالشراهیفقایماو،اعمازاماممعصونانیجانشتیدرحکومتووال

 استکیدارد، حقسان در تفاوتقتیو نفساالمر، تغایو حاکمتیوالانیمیریو ویانبتیو ا

یّودولباستبروجآنهامترتتیووالیکهبروجودرسولونبیاهدیهرفا.ستیآنانننانیجانش

اند.افتهیازیتنهابهنبوت،امتگریدکیمترتباستواززینبیونا

ینیآنانبراموردیهمهتیاست،آناستکهحاکمیآنهامهمواساسیچهدرهمهآن

وتیازخداوند،برمردمانوالابتیوآنهابهنشدهضیفوازجانبخداوندتدیانسانهابایِویودن

اموریسلطنت،درهمهاستازحکومتوآنهاکهعبارتتیرو،والنیباشند.ازاافتهیتیحاکم

است.یمردمانجاریِویودنینید

واینرادرمحققاردبیلی،ازآنجملهاندیشمندانیاستکهباحکومتشاهانمخالفاست

د رساله انواو در همانندقطیفی، او است. تبییننموده نگارشدوخود سیاستبا و یزخارفدنیا

آ،مواضعرسالهخراجیه اودرایندورساله،بهحرمتگرفتنخراجتوسطخودرا شکارنمودهاست.
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حملعملشاهفتوادادهوبهتبعآن،بهحرمتبهرهمندیازآنتوسطشیعیانفتوامیدهدواوبر

خرسدنیستوآنرابرخالفاصلمیداند؛چراسلطانجائربرصحت،دراخذخراجازایناراضی،

حکه جور،اصوال کنند)یوسفکام می دریافت خراج آنان از اراضی، صاحبان میل خالف بر

(.۱04،۱39۲زاده،

 در انديشه محقق اردبيلي ضرورت حکومت3-6

درمکاناتبشرراکهبهشدتبهسیاستوابستهاند،جاتوااندیشهسیاسیزمینهکلیاحتیا

نوبهروزنظرمیگیردوزمینهقضاوتدرموردبخردانه بودناعمالوتحرکاتسیاسیرابودنیا

دریابیمبهلحاظسیاسیاعمالو پدیدارمیکندتا پیشچشمما افقنگرشیرا ممکنمیسازد.

ا اینمعیاررجریانسیاسیوهراندیشهپردازسیاسینیزباعتبارهمضمونتحرکاتمانکداماست.

سنجیدهمیشود.

قانونوحکومتدرج مسلماتعقلاستوشرعضرورتوجود اسالمبرآناذعانامعهاز

دارد.مبرهناستکهوجودقانونوحاکمباطلازبیقانونیوهرجومرجبهتراست)نهجالبالغه،

اما40خطبه نواعحکومتهادرجهان،ازمندتأملودقتاست،آناستکهداعیهداراناآنچهنی(.

تیاستوتمامیشاخصهایاصلیحاکمیتمترقی؛مدلحکومانبهترینمدعیاندنوعحاکمیتآن

.اعمازآزادی،امنیت،رفاهوعدالتاجتماعیراداراست

زندگ در عقالیاجتماعیضرورتحکومت، نظر از است.دهیگردیتلقیهیبدامرکیبشر

محرومصالحیاستکههرگاهجامعهازداشتندستگاهحکومتیاحدوحکومتتیضرورترهبر

فرضرد،یقانونوهرجومرجقرارگیبایداشتنرهبروحکومتناصالحویباشدوبرسردوراه

زنینخستمتع بهیقانونحت،یاسیتسگاهقدرقانونوفاقددستیدرجامعهبرایومرجحاست؛

حکومتکهقانونویحفظنخواهدشد،امادرجامعهایمیحرچیوههمحکومتنکردهینسبرطو

کند،نظموقانونبرقرارخواهدبود.لذا،یمجابیاراست،دستکمتاآنجاکهمصالححکومتابرقر
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»الحکماالهلل«یکهبهشعارقرآنتیحکمبرتخطئهیخوارجمبنهی)ع(درردنظریعلنیرالمؤمنیام

شود.درستیمحیناصحیازآنبرداشتیاستحقوسزاوار،ولیشعارند،فرمودند:ردکیاستنادم

وحکومتبرجامعه،مخصوصیکهرهبرندیگویمنانیایاستکهحکم،مخصوصخداونداست،ول

درحال وحاکمنیاواست؛ ندارندزایکهمردمبهفرمانروا خواه )نهجالبالغه،ایباشدکوکاری؛ بدکار

(.40بهخط

ستیاززریداندکهناگزیبالطبعمیدنمیبهتبعحکما،انسانراموجودزینیلیمحققاردب

یواممومحلنزاعوفسادبنفیعالم،مقرطوانیباشدوچونایدرکنارهمنوعانخودمیاجتماع

وابوسوادوحسنمعاشومعادبرطبقصمیهعبارتاستازتعلکعتیشربدونقانونو،استآدم

کهنش،یگرددوانسانبههدفآفرینمسریاومیعاجتمایظلموفسقوفساد،زندگبازداشتناز

طردنیرس اطاعتالهقیبهکمالاز دستنمیعبادتو ابد،ییاست، نظر از ،یلیاردبمحققلذا

براساسحسنتواسهیآن،جزومستقالتعقلشتیتظامنوعبشرومعانیبراوجوببعثتوامامت،

واجباست.ایبعثتانب،یوقبحعقل

عقلیلیاردبمحقق ضرورت کتابحدیدرباره ازسدینویمعهیالشقهیحکومتدر چون :

بهآنهاعلمندریغیاستوکسیانسانهامخفیبرا،یمصالحومفاسدزندگییسو زاردواازخدا

نیانسانبراگر،یدیسو معاد، اندازمیحسنمعاشو لطفونیمعرفتبر مفاسداست، مصالحو

بهانسانتعلنیکندکهایمباجیایهرحمتال کارنیوازآنجاکهادینمامیمصالحومفاسدرا

کسان عهده از بهصالحیتنها استکهخداوند راضتیساخته پیآنانعالمو باشد، استسالزم

حدیقهالشیعه(.به:)ر.ککند.نییراتعیاشخاصنیخداوند،خودچن

مردمانتظامیایودننیامورمربوطبهدس،یامامورئواقع،بهاعتقادمحققبدونوجوددر

محققاردبابدیینم البته ضرورتعقالن،یلی. بر سنتن،یعالوه کتابو اثباتضرورتیبرازیاز

سرکردهرهانشدهونرهبرومومنانبد،یزمانچیدرهنکهیدربارهایاست.ودهکردهحکومتاستفا

دیهرچهندانیعنی":سدینویاستنادکرده،م"انکنتمالتعلمونهلالذکرفاسئلواا"مبارکههیاندبهآ
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مسائلد آدابو شرنیاز سوالکنعت،یو اهلذکر بپرسدیاز چناندیو اهلذکر، از مراد کهو

سبحانداشته،احکامرتحضیقرآنوارادههایاندکهعلمبهمعانینمودهاند،جمعریرانتفسمفس

عادتاهلل"که:ردیگیمجهینتیالهاتیآگریپسازاستنادبهدیو.باشد...یلهاحکاماموافقشانیا

بیموجودچیشدهاستکههیجارنیبرا نیازموجوداترا محقق."دگذاریمسرکردهوسردار

رواآنیلیاردب به حیمختلفاتیگاه از ضرورتلسالماهمی)علنیمعصومضرات و کرده استناد )

ازاحکومت ازکلیمتعدداتیروایرساند.ویبهاثباتمزینقیطرنیرا نقلکردهاستکهینیرا

البتهنیمضمونمشترکهمهآنهاچن اگردرزمانهنمانداالدوکس، امامدیآندوباازیکیاست:

ماتونم"ینبوثیبااستنادبهحدنیچنهمومأموم.ایگریبود،دامامیکیوتیرعیگریباشدود

مردمرامطرحیویودنینیامورداستیضرورتامامتور"هیالجاهلتهیامامزمانه،ماتمعرفیلم

ازنظربنابراین،."ورتوجوداوسترضرعبفرت،یروانیوجوبمعرفتامام،درا":سدینویساختهوم

کتابوسنتهمکهاستیضرورتعقلکیمردمان،یویودنینیبرامورداستیر،یلیمحققاردب

گردد.یمنتظمنمیالهیایکردهاست؛چراکهامرمبدأومعادانسانهابدونحکومتاولدییآنراتأ

)ص(وامبریباوجودپیندارد،اماممکناستزمانخاصهمانسانهااختصاصبهزمانازیننیالبتها

امعاممعبیباحضورناگر،یدیوزمانشودمعصوممحققامام لزومصوم؛ اآنچههموارهثابتاست،

اساسمعلومنیواسطه.برایاست،چهباواسطهوچهبیوحکومتبهمقامربوباستیرنیاتصالا

یتیماهعه،یشیعلماوفقهاگریچوند،یلیمحققاردباهدگیازدوحکومت،تیشودکهحاکمیم

اله مردموانتظامییوراهنمایکارسازیمتعال،برااستکهازجانبخداوندیداشتهومقامیکامالً

بنابرانییآنانتعیویودنینیامورد یلیمحققاردبنیمطابقآنچهدرکتاباصولدنیشدهاست.

ماه است، تیآمده والحکومت، حکومتو در چهافتهیتحققینبوتیچه و حکومتباشد ودر

اماممعصومنانیجانشتیوال اعماز اط،یجامعالشراهیفقایاو، یالهیتیماهنکهیدر کسانیدارد،

.ستیآنانننانیوجانشایانبتیوحاکمتیوالانیمیریونفساالمر،تفاوتوتغاقتیاستودرحق
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زمترتباستینبیونایجودولآنهامترتباستبروتیووالیروجودرسولونبکهبیادهیهرفا

اند.افتهیازیامتتنهابهنبوت،گریکدیواز

یسیاسیمحققاردبیلیضرورتحکومتاست.درترینمحوردراندیشهعمدهباوجوداین،

قانونوو"آدماستاعوفسادبنیمحلنزاینعالممقرطوائفواممو"نویسد:اینموردایشانمی

هاراازایننزاعوظلموآنشومعادعبادبرطریقثواببپردازداستکهبهتأمینمعاشریعتیالزم

اینمهم،یعنیاجرایشریعتراخداوندبرعهدهادبازداردوبهزندگیآنوفس یهاانتظامبخشد.

طریقابتداهاهستند،وگذارکردهاست.ویازایننشینانآنمهوجاهایخود،کهپیامبران،ائحجت

ریافتوسلطنتبراموردینیودنیویمردمانهماندامامت":فرمایدشودومیواردبحثامامتمی

استواینسلطنتوریاستدراموردنیویمردمدرجهتنزدیکساختنآنانبهصالحورستگاری

."(۱38۷،8۵،)اکبریباشدضاللتمیفسادوازآنهاودورساختنآن

 انواع حکومت از ديدگاه محقق اردبيلي3-7

مالکسیمحکومتمحققاردبیلیبرایتق بیانمیهایها، نظر.کندیرا اشکالحکومتاز

می آن حاکمیت منبع براساس را اردبیلی اولمحقق نوع کرد. تقسیم کلی نوع دو بر ،توان

آفریننداستکههاییحکومت سویخداوندمتعالکه از را انساناستوحاکمیتخود جهانو ه

آ از جهان حاکمیتمطلقبر است، او کمین حکومتراگیرند از ایننوع اردبیلی نگاه از طبعاً ه

هاییاستکهچنینمنبعحاکمیتینداشتهتواننامید.نوعدومحکومتحکومتمشروعومطلوبمی

کهمأذونوکنند،درحالییمیالسالم(معرفجانشینخداورسولوائمه)علیهمخودراوبهناحق

نیستند. آنها سوی از حکومتمنصوب نوع این از محقق، تعبیر به حکومتها یابه نامشروع های

نیزمیهایجورمیحکومت نوعکلیرا ایندو از هرکدام توانبراساساینکهچهتوانتلقیکرد.

هایمایزساخت.بنابرایندرانواعحکومتاندازهمدیگرمتهاقرارگرفتهررأسآنحکومتسانیدک

بهمنبعحاکمیتالهیومتنبویرتوانحکمیمشروع اکهپیامبردررأسآنقرارداردومستقیماً
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تصالیافتهکمیتاالسالم(کهبهواسطهپیامبربهاینحااتصالدارد،ازحکومتوامامتمعصوم)علیه

مع غیبتامام عصر در ساخت. جدا )علیهاست، اینحکومتقصوم از شکلسومی نیز ابلالسالم(

 فقیترسیم که جامعاست میه قرار آن رأس در معصومین سوی از عام اذن با گیرد.الشرایط

ییحاکمهاینوعنامشروعنیزاگرچهدرماهیتجوربودنیکیهستند،ممکناستازسوحکومت

اکمیغیرمسلمانتشکیلشدهباشد.شیعهویاحمسلمانغیرمؤمنشیعهیاازسویحاکمیمخالف

،۱38۷)اکبری،کومتبهپیامبرانوامامانویااذنازسویایشاناستنبعمشروعیتحوآناتصالم

86:)

 شروعمحکومت -1

؛مانندحکومتپیامبراستهایننوعحکومت،مشروعیتخودشراازجانبخداونداخذکرد

حاکمیت":(۱38۷،۷3،)خالقیفرمایدیونایبانمعصومین.آنجاکهماکرم)ص(،امامانمعصوم)ع(

یاولازآنخداستکهآفرینندهوعالمبهصالحوهادردرجهمطلقبراموردنیویودینیانسان

بهرسولخودوجانشینانمعصوماوتراهاستوهماوستکهاینحاکمیتووالیفسادامورانسان

."تتفویضکردهاس

 حکومت نبوی -1-1

وهماواینجهانوانسانازآنخداوندمتعالاستازنظرمحققاردبیلی،حاکمیتواقعیبر

دنیاییانسان دینیو امور بر را آنها و تفویضکرده خود پیامبرانبرگزیده به حاکمحاکمیترا ها

ا ازگردانیده نبویاینست. حاکمیت کامل،رو و حبهترین وجه است.ترین زمین روی در اکمیت

ترینشخصبرایتصرفدرامورنوعحکومتاستوپیامبرشایستهترینابراینحکومتاونیزصالحبن

اواستکهبهبهترینوجهمی تأمینتواندمصالحومنافعدنیویواخرویانسانمردماناست. هارا

ومعادآناناصالحنمایدوبرایزندگیاجتماعمفاسدومضارامورراازآنانرفعکردهومبدأودهونم

:اجتماعیرابرقرارسازد.چراکهشکلنظامنانبهترینآ
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خدایتعالیاورافرستادهاست،یعنیحاکمساختهبرهمهبندگانخودوامرکردهکهتابعاوباشند"

لاستبهیقینواویدبهجایآورند.پسحکمآنحضرتحکمخدایمتعاوفرماوهرچهاوگوید

معاشومعاداستبرنهجصوابوسداد(ازننطریقحسی)کههمادرتبلیغواجرایشریعتاله

توانبنابراینمی."استواجبفرمایدبرمکلفینرومتابعتازهرچهمیعصمتبرخورداراستوازاین

 .لهیاستحقق،حاکمیتوحکومتنبویمدلاعالییکحکومتازنظرمگفتا

 (السالمحکومت و امامت معصوم )عليه 1-2

آنتمنبوتپسازخ از نیازمند، نوع انتظام و دنیاییخود دینیو امور مردماندر که جا

الهیایرحمتاندکهبهغیرازنبوت،همهشرایطآنراداشتهباشد،پسبهمقتضشکلیازحکومت

درنیمعصومواگذارگردیدتاهمحاکمیتوحکومتپسازپیامبربهجانشینا چنانکهبندگانخدا

الیهزمان محتاج چه هر در نقصانپیامبر و نفع ایشانرا چه هر و مفاسد مصالحو از بود ایشان

میمی مراجعه او به همچنانرساند پیامبر از بعد که غرضرا همان اکردند، طریقباقی از ست،

هبریدرمقامروسلم(علیهوآلهاهللهمچنانکهپیامبر)صلیجانشینانمعصومویبرطرفسازند.پس

قدرتسیاسیداشتهباشد،جانشیناناومسلم انانتنهایکرهبرسیاسیعادینبودهاستکهصرفاً

چنانکهرسالتپیامبرکههمنند؛بلتوانندتنهابهعنوانیکرهبرسیاسیعادیایفاینقشکهمنمی

مردمواقعادارهامورارهمردم،ودراحکاموشریعتاسالمیبودهاستنهصرفادادارهجامعهبراساس

هایاخالقیومعنویوعالمبهبهایندلیلازجانبخدابهاوتفویضشدهکهدارایشرایطوویژگی

دنیویانسان بودهاست،مصالحدینیو باشندوجانشینها نیزبایددارایچنینشرایطیبوده اناو

اینشربیت)علیهماهل کسانیبودندکه داالسالم( بودند.ایطرا اینرا حاکمیتبرجمیعاموراز رو

دینیودنیویمسلمانانپسازپیامبربهآنهاواگذارشدهاست.محققاردبیلیدرتبیینایننظریه

:دگویپسازپیامبرمیحکومتشیعهدربارهامامتو
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قائم" که شخصی پآن مقام به که باید باشد صفاتمستحسنیغمبر جمیع طهارتو یه،عصمتو

ونیابترسولمتمکنتواندبودومقیممقامرسالتتواندباشدوهممتصفباشدتابرمسندخالفت

اراده و تمامیمقاصد بر اوصافپیغمبریمتصفباشندوهایالهیاطالعداشتهچنینبایدکه به

یغمبربهاوتعلقداردوسلم(استوحفظشرعبعدازپهوآلهعلیاهللمبر)صلیچهاوجانشینپیغ؛باشد

کند،پسرسانید.امامهمانکارمیکردواحکامالهیرابهایشانمیکهاوارشادبندگانمیوچنان

دباشدوهرفایدهکهازجانبرسولبهبندگانعایهشالهیبایدکههرچهگویدوکندموافقخوا

یدگرددوشریعتمطهرهاوازنقصونخداعابهبندگاشد،درزمانخلیفهوامامنیزهمانفایدهمی

نقصانوعینوزیادتیمبراومنزهباشد.

پیامبربهرهبریسیاسیافرادمع ندهمولیبسبنابراینمحققدرردقولکسانیکهپساز

میمی کافی را قرآن از مستنبط احکام و میکنند بود د:گویپندارند، کافی تنهایی به قرآن اگر

باشندوبالکلیهخالفدرمیانایشانپدیدنیایدوتیکههمهامتبریکمذهبوملتبودهبایسمی

.حالآنکهخالفبسیاراست

فاتمذکورمتصفباشدصورتیافتیوهبهصوجودشخصیکپروریبیاگرامربندگیوبنده

.یبودی،بهپیغمبرانهمنیازنبودیعقلتنهاکاف

محکمومتشابهوظاهرومطلقومجازواستبرمحملومأولوکالمحقتعالیمشتمل

مشترکوناسخومنسوخ،همهکسراکیقدرتاستنباطحقایقالهیاستوهرکسراکجاکشف

ت.سمکنادقایقآنم

احادیثنبویمستنبطا احکامشریعتاز الهیپانصدآیهاستواکثر ستچهآیاتاحکام

اندچهمقداراستوبهکجاماومجتهدیناستنباطکردهرعیهکهتاحالعلهراستکهاحکامشظا

گویندکهدرهمهاحکامشرعیهماراکتابخدابساست.رسیده،پسآنهاچگونهمی
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اعپسب همان»سلطنه که خالفتپیامبر محققاردبیلی، امورتقاد جمیع حکومتبر تو

احتی دنیویاست، عدینیو به شرایطیاجدارد و دربیلوم آنها یکیاز نیستکه معلوم که شمار

این از باشد، بوده موجود حکومتنبوی،غیرمعصوم پساز حضور عصر در حکومتصالح تنها رو

معصو ائمه حکومت تنه)علیهممین پیامبر جانشینی که استزیرا برمالسالم( آنان عهده از  .آیدیا

 الشرايطحکومت فقهای جامع -1-3

ئلهحکومتوسلطنتبراموردینیودنیویمردمچیزینیستکهبهعصریدونعصرسم

 دارد، رویزمینوجود در مکلفی انسان زمانیکه تا بلکه باشد، اختصاصداشته دیگر بهنیاز او

متی،باقیاست؛بهعبارتدیگرنیازبهشریعتوحکوشریعتالهیومجریانمأذونازسویخداوند

ازباناجرایآکهپشتی ازمنبعالهیدریافتکردهباشد،هموارهباقیاست. نبایدحاکمیتخودرا

وسیلهحاک اجرایآنبه مردماننیازمندشریعتو غیبتنیز عصر در سویمانیاینرو مأذوناز

تعلیمیازآنانبهتنیزنزاعوفسادمیانآدمیانبرچیدهنشدهونباشند.زیرادرعصرغیبخداوندمی

چنانبرایانتظامامرمبدأومعادخودنیازمندکسیهستندمعاشومعادازمیاننرفتهوهمحسن

اداشتهباشدوازسویخداورسولردمرکهازطرفخداونداجازهحاکمیتبراموردینیودنیاییم

حاکمیتوتصرفکسانیهاباشد.پیدااستکهخداورسولبرنبهتصرفدرامورآنوائمه،ماذو

المبهمصالحومفاسددینیودنیویمردمبودهوصفاتوشرایطالزم)علموراضیهستندکهع

کهاشند.ازاینرومحققاردبیلیبااعتقادبهاینشتهبعدالتو...(برایهدایتجامعهمسلمانانرادا

غیبتفقهایجامع عصر االنبیاء"الشرایطدر "ورثة "ممقاقائم"، )عجل"نایب"و عصر تعالیاهللامام

باشند،حاکمیتوتصرفبرجمیعاموردینیودنیویمردمدرعصرغیبتراتنهاازالشریف(میفرجه

داند.بنابراینبهاعتقادمیالسالم(وفقطآنانراماذونازسویامام)علیهماردشسویآنانجایزمی

الشرایطحکومت،حاکمیتیاستکهازسویفقیهجامعلمطلوبازبتتنهامشکایشان،درعصرغی

ابهانائبمنشود،چراکهآنباشدادارهمیالشریف(میتعالیفرجهاهللکهماذونازسویامام)عجل

.مهدرجمیعامورمردمهستندائ
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 شروعهای غيرمحکومت-2

اردبیلی محقق دیدگاه ادر نظر اصلیسوازکهیفقطحاکمانشان،یاز ت،یحاکمیمنبع

یازسویکهبهاذنالهیحکومتکسانن،یمأذونومنصوبباشند،حکومتشانمشروعهست.بنابرا

جامعیفقطفقهابتی.درعصرغستیبرخوردارنتیمشروعاماممعصوممنصوبنباشند،ازایامبریپ

سوط،یالشرا از )علیمأذون مهیمعصوم نباشندیالسالم( در ریحکومتغگران،یحکومتدجه،یت.

به»حکومتجائر«تعب ومحققازآنها دگاهیآنازدیبهبررسالًیکردهاستکهذریمشروعاست،

.میپردازیمشانیا

 حکومت جائر-2-1

هیوآلهوائمه)علهیاهللعلیخداصلکهخودراقائممقامرسولیکسانیلیرمحققاردبنظبه

حکّامجوروه،یمانندمعاوستند،یآناننیکهمنصوبومأذونازسوید،درحالنکنیالسالم(معرف

درآشوندیجورمحسوبمنیسالط شیراگولیظالمانمیبهسو"مبارکههیومصداقظالمان،

بهاعتقادمحققاررندیگیقرارم"دینکندایپ عهد":دیفرمایکهممیباتوجهبهنصقرآنکر،یلیدب.

اله،"رسدینمنیظالممنبه والیعهد امامتو عبارتاستاز چنت،یکه تعلقیاشخاصنیبه

یامرنیهچنمجازب.چگونهستندیمردماننیویودنینیوآنانمجازبهتصرفدراموردردیگینم

دهکردهوفرمویاثردادنبهخبرفاسقاننهبیازترتیراحتکهخداوند،مسلمانانیباشنددرحال

بهظالمانوعدهزی(ونسورهحجرات)"دیوجستجوکننیّاورد،تبیشماخبریبرایفاسقاست:اگر

هاراموجببهآنلیتمایحتهکیهامذمتکردهاست،بهطورجهنمدادهودرتمامقرآنازآن

فرموده و ستاعذابدانسته سو": گرایبه مشیظالمان رادینکندایپلیو آتششما برکه در

یاسالم،عدالتراحتیکهعلمایدرحال؛هامجازبهتصرفدرامورمسلمانندنآوچگونه"ردیگیم

.دانندیادرامامجماعتالزمموآنرکنندیمسئلهواحد،شرطمکیدریدرشهادتوحاکمومفت
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حاکمانجائررانیاستاکهبرمومنانواجبمیدانیومرند؟یامامتفاسقراپذندانتویپسچگونهم

ازبابامربهمعروفونه ازمنکر،منعکنند.پسچگونهیدرصورتارتکابمنکروترکمعروف،

ورمعلوماستکهحاکمانجائر،مجازبهتصرفدرام،نیبرابنات؟هابرمؤمنانواجباسمتابعتازآن

(.۱3۷9)خالقی،ستندیمؤمنانن

امانع،ینیدقتیحقنیااما محققاردبنیاز استکه فراموشاتیواقعیلینشده زمانرا

توجهنکندکردند،یومسلمانانحکومتمیاسالمیکهدرعصراوبرکشورهاییهاوبهحکومتدینما

 به چنیانمسلمانو حکومت قلمرو در جورنیکه ویبکنند،یمیزندگیحاکمان باشد توجه

.دیننماانیهارابآنیدرقلمروستنیزیعملیرهاراهکا

ازسون،یبنابرا ورسولاووائمه)علیاگرچهاوپادشاهانهمعصرخودرا السالم(هیخدا

دادهیرانمرهیگرفتنخراج،زکات،خمسوغچونیهااجازهانجاماموروبهآندانستیمأذوننم

ستنیمختلنگردد،راهکارزانانمسلمیاسیوسیاجتماعیکهزندگنیایحال،برانیدرعامااست.

ومومناننیدیکهحامیرادرصورتیحاکماننیچنیکردهوحببقاانیحکومتآنانرابدرقلمرو

.ستخاص،مجازشمردهاطیآنانراباشراتیقبولوالنانوباآیشمردهوهمکارزیباشند،جا

 در انديشه محقق اردبيلي حکومت مطلوب3-8

محققا نظر حکومتدر ایدهردبیلی، معصومین، ائمه و ترینشکلحکومتاست.آلپیامبر

هستندکه همهفقها نایبان، است. حکومتنایبانمعصوم)ع( عصرغیبت، وجهمطلوبحکومتدر

وقائمانمقامامامازایشانیاعنواتحت اجماالًن»ورثةاالنبیا دکردهواختیاراتحکومتمعصومرا

حکومتمطلوبازنظرمحققاردبیلیحکومتیاستکه.(۱38۷،86،)اکبرینددامیثابتآنانبرای

شدهناشیمنشأالهیداشتهباشدوحاکمیتآنازمنبعاصلیقدرتوحاکمیتیعنیخداوندمتعال

وج با فقط ایشان نظر از حکومتی چنین )صلیباشد. نبی آلهاهللود و معصوعلیه امام و موسلم(

نایبالس)علیه و آنالم( عام فقهایجامعان غیبتکه عصر در تحققمیالشرایطمیها یابد.باشند،
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حاکمی والیتو محور بر غیبتنیز عصر در حکومتمطلوبوی نیشکلتکسابنابراینساختار

اعتقادالشرایطبهانشینانمعصومآنانباشد.فقیهجامعگیردکهماذونازسویخداورسولوجمی

میانچنیناذنایش لذا و سویآناندارد از )علیهتواندهمیرا امام جمیعچوننبیو در السالم(

کومتنبیومعصومکهحچنانهم؛کردند،اعمالحاکمیتکنداموریکهآناندخالتوتصرفمی

بودهنسهوظیفهتدبیرامورحکومتیبودندوحکومتآنانمتصدیایدارایسهمنصبافتاءوقضاو

ح درعصرغیبتبرمبنایاینالشرایطنیزمیکومتفقیهجامعاست، تواندساختارحکومتیخودرا

:سهوظیفهشکلدهد

 حقوق متقابل مردم و حاکمان

لی،اشارهبهحقوقویسیاسیمحققاردبیبلمردموحاکماندراندیشهمتقامنظورازحقوق

بهعبارتدیگرمردمیکجامعهدارایتکالیفدیگردارند.تنسبتبهیکتکالیفیاستکهمردمودول

بایستنسبتبهایفاینقشخوداقدامفرمایندودرمقابلآنازانتظاراتوباشندکهمیووظایفیمی

کرامتانسانیوصیانتازحقوقرخوردارندکهحاکمیتموظفاستنسبتبهپاسداشتقیبحقو

یلیعبارتندایفحاکمیتومردمازدیدگاهمحققاردبترینوظمهمارعایتکند.شهروندیمواردیر

:(۱۲۲ـ8۷،۱3۲)خالقی:از

 وظايف حاکميت

ـانتظامبخشیدنبهامورمعیشتیورفاهیمردم۱

حقوقمردمانایـاحی۲

لمانـدفعدشمنانمردمورفعمظالمظا3

آمیزاختالفاتمردمـحلوفصلمسالمت4

مردمدینیودنیویبهـتعلیممصالح۵

ـتسامحوتساهلومدارابامردم6
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ـمشورتبامردم۷

 وظايف مردم

ـشناختاماموحاکمزمانخود۱

هافرامینآنزـاعتمادواعتقادبهحاکمانوتبعیتا۲

الشرایطـرجوعبهفقیهجامع3

رتعمومیبرعملکرددولتباامربهمعروفونهیازمنکرنظاـ4

سرداختمبالغمالیتعیینشدهبرایدولتازقبیلزکاتوخمپـ۵

 از ديدگاه محقق اردبيليهای دولت اسالمي سياست 3-9

ی،یعنیسیاستهایداخلیحکومتلبهدوبخشکمیتوانسیاستهایدولتاسالمیرا

راههارابرایاسالمبهترینومترقیتریندینبندینمود.هایخارجیآنتقسیماسالمیوسیاست

ارائهکردهاست.ازدیدگاهمحققاردبیلی،برخیازاینراهکارهایعملیکهدینجامعهارانتظامساخت

:است،عبارتندازاسالمبرایتنظیمزندگیاجتماعیارائهکرده

 امور داخلي-1

تواندبیلی،دولتمجموعهوظایفیرابرعهدهداردکهمیازنظرمحققاردربخشداخلی،

آنهارادرایندستهبندیجایداد:

 برقراری نظم و امنيت در اجتماع -1

ترواینامردراندیشهمحققاردبیلیآنچنانحائزاهمیتاستکهوییکیازدالیلضر

انتظامجامعهوجلوگیریازمفاسد اجتماعیواختاللنظموامنیتدرزندگیاجتماعیحکومترا

رآثارخوداجرایمقرراتاسالمیمثلحدود،دیاتو...راعاملینبرایتأمینآندمیداند.بنابرای

جد مبارزه میآورد. فتنه«بهشمار و بنیانبرکندنفساد از سرقتاموالیبراینظمبخشیو با
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محاربانومبا برخوردبا ومنکراتبرخیازراهکارهایپیشبیمردم، فحشا با نظامرزه در نیشده

.میننظموامنیتعمومیاستاسیاسالمبرایتأسی

 حمايت از حقوق افراد جامعه-2

وندمقدساردبیلیحکومتراضامنرفعتزاحمآدمیانازیکدیگردرزندگیاجتماعیمیدا

بهح مایتازحقوقافرادجامعهاسالمیبراساسحقوقبههمیندلیلحکومتاسالمیوحاکمرا

.میکندمترقیاسالمیموظف

 برقراری عدالت اجتماعي -3

ازمنظرمحققدرکتابزبدهالبیان،تفسیرواشارهبسیاریازآیاتالهیدرقرآنبهبرقراری

اکمانراموظفبهوابطاجتماعیازنظراسالممعرفیکرده،حسراساعدالتاجتماعیاستکهآنرا

جامعهاسالمیم البتهمردمهبرقراریآندر برپاییآنیکند. احساستکلیفشرعیومبایددر

.تعهدکنند

 آزادی های اجتماعي -4

اگرچهمباحثمستقلیبهتبعبحثهایجدیددرخصوصآزادیدرمتوناسالمینیست،

 اسالمچونآزادیراحقمبرهنهرامربهمعناینفیآزادیازمنظرفقهیهایناما منمیباشد.

دودومحدودیتهایآناست،میرود.ازمنظرویبهسراصلمطلبکهحسانیمیداند،مستقیمان

اعثوبآزادیانسانهاتاجاییاستکهبهمصالحدینیوحقوقمشروعدیگرانضرروزیاننرساند

.ایجادفتنهوفساددرجامعهنگردد

 سياست خارجي   -2

تواناییمجموعه قابلیتی مکانیسمها، و واحها یک بهرههای افزایش جهت سیاسی ورید

واحدههایموردقبولدرانورم سیاستخارجیمیرتباطبا ،)بخشایشیاردستانیگویندایدیگررا
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می،ابتکارآنباشودکهبهعنوانامریرسزروابطیمیستهاآندوروابطخارجیشامل.(۱3۷۵،۲۵

.(۱3۷6،۷،)ازغندیشودهاهدایتمیبودهوتوسطآنهاحکومت

قوه سیاسی، نظام هر رونددر در سیاسی ساختار اصلی عنصر و ثقل مرکز مجریه ی

منافعکشور،دادنشخیصیاصلیایننهاد،تآید.وظیفهگیریسیاستخارجیبهشمارمیتصمیم

اولویت آن اجرای و بندی تعامل در محیط با کشورها همه خارجی سیاست اهداف،است. است.

استرتژیهتوانایی ابزارها، تاکتیکها، فنون، سبکا، همها، خارجی، سیاست دستگاه و چنینها

،۱386،درانور.)صحتصمیمات،اقداماتوپیامدهایسیاستخارجیهمگیدراینتعاملنقشدارند

خارجی.(۱43 سیاست دسهمهبنابراین برای کشورها میتی دنبال اهداف این به باشدیابی

تأمیننیازهایاقتصادیونظامی،:(۱386،۱44،)صحرانورد حفظاستقاللوتمامیتارضیکشور،

نیروهاوظامییونالمللیوارتقایتوانمندییککشوردربسیجسیاسی،اقتصادتأمینپرستیژبین

مردم.درمجموعجلبحمایتوتجهیز

رجیدولتاسالمیباتوجهبهاینکهمحققاردبیلیفصلمشخصیتحتعنوانسیاستخا

ریاتایشانرادراینباببهدستآورد.آنچهدرعصرهاییازنظهاورشحهتوانرگهندارد،امامی

مرزهاگردید،تأمینصلحوامنیت،دفاعازیسوبملتمحایشانبهعنواناهدافسیاستخارجیدو

درمرزهابرایطهکهعبارتازماندنبهاعتقادایشانمرابباشد.وتأمینمنافعاقتصادیوسیاسیمی

اراده صورتقدرتیافتن، در ساختندفعکسانیکه برایآگاه یسوئینسبتبهمسلماناندارند،

،)خالقیاستجبوادنازهجومدشمناندرصورتضرورت،یمنشدوامسلمانانبرایدفاعازخو

۱38۷،۱۵4).

ولتهایاتخاذشدهازسویددکهنبایدسیاستباشدینوحرمتاعانه،براثموعدوانمی

درموردمسایلسیاستخارجیحکومت درجهتکمکبهدشمناندینوظالمانباشد. اسالمی،

سآناحکام،ساکنانایمهمبودهوبراساغیراسالمیمسئلهرهایرکشواسالمی،چگونگیسکونتد

توانندبرایبودهومیهپیرویازادیانخودتحتشرایطخاص،مجازبغیرمسلماندرکشوراسالمی،
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اماآن زمانیکهخود،محلعبادتداشتهباشند، هامجازبهوروددرمساجدمسلماناننیستندوتا

گیردواگرهاصورتنمینعرضیبهآازنظرجامعهاسالمیننمودهباشند،تالف،هایختجاهربهکار

کندمتاسالمیباآنانبرخوردمی،حکوربخمردرانظارعمومیارخالفنمایند،مثلشتجاهربهک

.(۱38۷،۱60،)خالقی

،درقتالجنگوایشاندرموردپناهندگیسیاسیوعقداالمانمعتقداست:عقدامانبرترک

یزاستوزمانیکههاهستند،جاونایباووکسانیکهدروالیتآنپاسخبهدرخواستکفار،برامام

بندیبدانبرحسبشرایطمنعقد،مادامکهمتضمنخالفشرعریوپایامانبرقرارشد،وفاداعقد

دادصلحومهادنهباقرارنعقادچنینایشانبراهم.(۱38۷،۱6۱،نباشد،الزموواجباست)خالقی

تضم شرط به کفار معلوم زمان و داشته تاکید مشروع امر مین واجب را صلح قرارداد ردشمابر

(۱38۷،۱63،)خالقی

 يليعلم و علما در عصر محقق اردب تيوضع3-10

علماباشدیمینیقرنتوجهبهعلومد،یقرندهمهجررانیادر مقامومنزلتیمذهبی.

صفوادیپیربهت حکومت ینمودند. سکیصرفاً ایسایحکومت بلکه جهتنینبود در حکومت

اولوشاهعباسنشانداد.لیدرزمانشاهاسماعژهیوهبیادیاهتمامزعیتشجیوترونیخدمتبهد

وادبیاضیر،یعیوشمارطالبحکمت،علومطبافتیشیافزاینیشمارطالبعلومدهدورنیدرا

ت.نگذاشهنقصاروب

فرمانروائدر اسماعیدوره تأللیشاه نیالدجمالخیشفیاولجلداولکتابقواعداألسالم

دورهدرقرارگرفتوبهآنعملشد.عیتشنیاساسقوان،یتونینصراهللزیقاضلهیبهوسیمطهرحل

افتیسترشمردمگتودهانیبهسرعتدرمیبهزبانفارسیعیکتبمتعددشیعالمهمجلسیزندگ

دردسترسیالقلوبوابوابالجنانوجامععباساتیوحنیتقلماةیحلات،یالحنیچونعیوکتب

گرفتمردمقرار
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کهازقرنهفتمبهدنبالحملهمغولدرسراسرقلمرواسالمآغازشدهبوددریرکودعلم

اافتیادامهزینیهجرازدهمیقرندهمو در هارشتهرینسبتبهسایمذهبعلومبهجززینرانی.

امبهنبزرگلسوفیفکیفقطازدهمیاولقرنمهیودرنشدیکمترتوجهمیوفلسفیوادبیعلم

کر ظهور صفود.مالصدرا دوره میاسیسیهاتیمأموریدر گذاشته فقها عهده علماشدیبه یو

نیکهفرامیکردندبهطوردایدهپالعاقاولوشاهطهماسباولنفوذفولیدرعهدشاهاسماعیمذهب

کاستهیمذهبیعلماشاهعباساولازقدرتورهعلماءقابلاجرابودوفقطدرددییقطباتأدربارف

شد برخدر. دهم نزدیقرن از علماء صفوکیاز شاهان به اکردندیمیخودداریشدن کهنیبا

ند.داشتیمقامخاصانیازآناندرنزدصفویتعداد

علمائیلیاردبققمح جمله کهروششایاز عباسصفوبود نمیه نهادیپسندیرا در تیو

کتبقصصالعلماءصاحبمعالموصاحبمدارککهدرنیمؤلفانیحاضرنشدبهاصفهانبرود.ازب

نداتهالسالم(راداشهیالرضا)علیبنموسیعلارتیقصدزینظرداشتندوحتگونهنیازینجفبودندن

از،رانزدخودبخواندوباسلطانمعاشرتنداشتهباشندناشیمباداشاهعباساولاکهنیوازترسا

.نداشدهمنصرفارتیز

 یاز دربار صفو ي محقق اردبيليفرهنگعلمي، استفاده 3-11

،یدولتصفولیبودهمزمانبودباعصرتشکیلیمحققاردبیکهعصرزندگیدهمهجرقرن

درمیرمستقیغایومیکهبهطورمستقدیگردرانیدرایمهمیومذهبیاسیوالتسوجبتحکهم

حوزه اسماعرایداشتزیقیعمریتأثیعلمیهاآموزشو تشکیصفولیشاه ولیبا دولتمقتدر

درایبعدازحملهمغولوحدتملرانیایفیملوکالطوایهاحکومتبهخاتمهدادن حاکمرانیرا

اعهیشمذهبساختو در نهضتاتیبهرسمرانیرا جوهریدعوتیصفولیسماعشناخت. بودبا

چارچوبشانه،یصوف شانهیعیدر اسماعیگریعیو نظر نالیدر را بابمهدبیکهخود یامامانو
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پسازیسادهولیوشعارهایظواهرسطحنیعبارتبودازهمدانستیفرجه«می)عجلاهللتعال

.فتانجامگرعیتشنیواستقرارآئمیوتنظبیکهترتبودیمرگو

سیوتقدحترامضمنایومصالححکومتیاسیوسینیمختلفدلیبنابهدالیصفوشاهان

یبراشتریبهاسیهاوتقداحترامنی.اگرچهاکردندیمیازآنهادرامورمختلفنظرخواهنیدیعلما

برخوردارشیخوتیحفظموقع منظور به حمیو پشتتیااز شیبانیو دریعیجامعه سر که بود

کارخودقراردادهرلوحهراسعهیبههرحالتوجهبهعالمانشیداشتندولهانیعالمانوفقنفرما

استفادهفراوانبردندوبهعیگسترشونفوذمکتبتشیبراتیموقعنیازازیبودند؛ازآنسوعلمان

کهیداشتبهطورعیدرگسترشونفوذتشریانکارناپذینقشینصفوواقعارتباطآنانباپادشاها

رواجیعیشیهاشهیاندغینشروتبلعیشمذهبتتیزمانازانزواخارجشدوبارسمنیدراعیتش

باجهتیوعالمهبزرگوارمجلسییبهاخیش،یچونمحققثانیودانشمندانوبزرگانافتیفراوان

عیاسالموتشیبرااریرینظیخدماتبعیتشغیوتبلجیبهسمتترویرصفودربایهااستیدادنس

طور به رساندند انجام ایبه نیکه ایکیدوران است.یعیشیهاشهیاندیریگاوجیهادورانز

 ایشان عالمانبنابراین، جمله صفویاز دربار با رابطه پرتو در گسترشتشیاستکه حلعیدر و

رابهثمرنشاند.یفراوانیهاشتالانیعیمشکالتش

 محقق اردبيليديدگاه علم از 12ـ 3

پایههمهعلومقراردادهوبراینباورفقیهبالمنازعجهاناسالم،درقرندهم،معقوالترا

استکهمی جست: ها سازندگیانسانبهره مسیر ظرفیتاینموهبتالهیدر دیدگاهتواناز از

(:۵69ـ۵۷0ی،د)مقدساندستهایشانمواهبالهیدو

وهوامندهستند.مانندآبهابهرهوبهطورمساویازآنهمگانبدوناستثناهاییکهموهبت-۱-۱

چنانکهپیامبراکرم)ودیگرپدیده الناسمشترکونفیالماءو"فرماید:ص(میهایحیاتی؛

."الکالء
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نبوت،امامتومرجعیت؛چنانمانندندارند،هایخصوصیکههمگانشایستگیآنراموهبت-۲-۱

."الینالعهدیالظالمین"فرماید:داوندمیکهخ

دهند.یعنیبههرچیزباههرکسراتوفیقتحصیلشنمیعلمهمازجملهمواهبیاستک

ایشانتحصیلعلمراعبادتبرتروازمهم بهآنراهنتوانداد. نتریآنراهتوانیافتوهرکسرا

"الحکمةضالّةالمؤمن"سسخنگهربارموالیمتقیانآورندوبراساوالهیبهحسابمیفدینیتکالی

بودند.پیوستهدرجستجویحکمت

 عقل از ديدگاه محقق اردبيلي3-13

مب برعالوهنیدیگریادرگذرزمان،فقهایصاحبمکتبامامیه،جهتایفایرسالتخود،

بهاسالمهیحقوقیمکتبدیگرفقتاسیسکردهاند.ثزمانه،بهحوادکتابوسنتبرایپاسخگویی

 کالمیسببمبانی با وحی انقطاع پساز خود نامحدودیتنصمعدودنظریه حوادثوصو بودن

 چنهادهایی رأی استحسان، مرسله، مصالح قیاس، واون فقهیتاسیسستشاره مکتب ولی کردند؛

نیازمندروشتکبری،،تاغیبدلیلباورجدیبهامامتامامیهبه وبایدیدنمهایمذکورخودرا

تبارآندرتبیینردادهواغلببهاعجوارکتابوسنتقرادرفاخردلیلیتجامهکهعقلرابهاین

آشکاروروشنودادند،ولیمعناییمیهوموردبحثوبررسیقرارشتباورجدیداطمبانیاستنبا

ر،درادوارگوناگونفقهوحقوقتومسینپرده،نشندادهاند،ازاینارائهآندلیل،ازمصداقیواضح

ونهکهبرخیازدلیلعقل،اصولعملیهیاقواعدفقهی.آنگدهاستشامامیه،معانیگوناگونیارائه

د.بعضیشمارآوردهانلفقهیآنرابهالکردهوگروهیبادیدیابزارگونهدرحدتحلیلواستداراده

اند،ولیبهگاهعملوهنگامادکردهآنراحاکممستقلقلمددرمبانینظریاصولی،باایندیگرنیز

(.6۱3،۱400)اسدیکوهباد،اندنادنکردهناستبهآطاستنبا

اسـتفاده عقـل دلیـل از علمـیخـود مشی در استکه علمایی معدود از اردبیلی محقق

ایھهازقرآننیزتحلیلاوموجبشدهاستکهدراستفادهدرنظرایننگاعملـیزیادیبردهاستو
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دلیلازهاییبرداشتخودفقهیوغیرفقهیونتمدراردبیلیمحققکلیطوربه.دهدایارئهویژه

.عقلیداردکهکمتربدانتصریحکردهاست

ا باور این بر دلیللبی به نامگذاریدلیلعقل اردبیلیدر لبمحقق معنستکه ـایبـه

بـاانساناینکهومیگویندلبیدلیلراآناست،عقلچوننساانخالصواستچیزهرخـالص

موردخطـابقـراردادهاسـتبنـابراینعقـلراانساناھتنوخداوندمیآید،نایلهاعادتبهسعقـل

نیستعاقـلحقیقـتردنسـازدخودپیشهراتقویکهکسیلذااست؛الهیمقتضایخشیتوتقوای

سلیمو عقل خداونـباالخره کـه اسـت مقصـود را میتبـریماسـواازودانـدمـینهایید

سمیالعقلباللبألنلبَّ"است:گفتهچنینالبیانۀ .اودرزبد(۱۱3،۱39۲)مطلبیوجمشیدی،جوید

بالسـعادات یفـوز بـه و االنسانعقلـه، ولبَّ کلشئخالصه بالخطابو،هاکلِّ لھاألألنهمخصهم

والنقل،نبالعقلرهمبؤھااهللالعقلله،ویتقةالعقلخشیةُااهللوتقواهفکأنمنلمضیقفإنلذلک

»وقالحیثاللّههوأنیکونالمقصودمنهالبدَّأنهوالتقوى،علیحثٌوتحریصوآخرتأکیدفیهو

همقصوداًوالتبرّیعنعینالفسقوأفحشهوجعلبلتقوىتکنلمللّهکنتلمإذاالتقوىفإناتَّقون«

 بذویهالخطابخصَّفلذلکوىٔھلنشوائباالسلیمعالمجـردالعقـلمقتضـیهوکلشئسـواه،

"(.۲68البیان،زبدة)

محققاردبیلی.استعقلیدلیلازوی،فراواناستفادهیمحققاردبیلی،مکتبایھازویژگی

ارران،بهخالقیـتودقـتنظـردراسـتنباطبهشماجتنابتقلیدصرفازآراءدیگبروجوبباتأکید

ازآنآیدکهبهطورگسترمی میسفارشاحکامفقهیخود،کتابدورھدراو،.میبردبهرهده،

عیمیویآید)نویبهشمارمتحقیقـیکاراساسیایھویژگیازیکیمنابع،ازاوعقلیبرداشت.کند

مـیمسـتقلدلیلـی،ضـعیفخبـرضـعفجـابربـرافـزونراعقلوی،.(۱66،۱39۲مالالدین،ج

دلیـلوالعقـلیستحسـنهالعقـل،دلیلهمچونیلی،استداللبهعقلراباالفاظیدبارمحقق.داند

.داردالعقلیساعده،بیانمی
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کهقبلـه،دیدگاههاییداردبرایجهت،ودنمعیارنبیمالکوویدربارهبهعنواننمونه،

وی پردقابلتاملاست. بادربحثقبلهبهنقدوبررسیعقلیدیدگاهعلما اختهوتعیـینقبلـهرا

اقتضای به ادعاتحلیلعقلیو و سطوحموجودواقعیتوایشانهایسخنان امکانـاتدر عـدم و

داردکهریزماهتمامتـاجهبهاینکهشـارعستباتومعتقدابیند.ویمختلفجامعهناسازگارمی

فرمودهاست،امابیـتالخـالرابیـانکهشارعتمامیمستحباتمسائلرابرایمردمبیانکند،چنان

ازطرفیآیهشریفهاجمالداردوروایت ضعیفمھنسبتبهقبلهادلهبسیاراندکومحدوداست.

است رساندکهدرامرقبلهمیقبلـهامـردرمحـدودیتوضیقوالخالبیتدرمطلبگستردگی.

اندک کنـددرکراقبلهمیتواندتوجهیفردسعهاستوبا کردهاستکهاینسعهبابیـانوی.

سازدکهگفتهشودادعـاشـدهاستنمیذکـریدرچـهآنوثانیمحققچونهمسخنانکسانی

انحرافنبایدهمایحتیذرهنمازگزارباقبلهترسیمکنیمودوچشمازمقابلبایددوخطموازی

شودبلکهعالوهبرنمازخالصهنمیدرفقـطواسـتگستردهقبلهبحثدامنهمچنینٔھ.شودایجاد

أھروستاوشهرهانماز،ذبح،احتضار،دفن،مستحباتجلوس،دعا،انحـرافازخال،و...مزیدبرآنافق

و جمشیدی،لیخی... و اند)مطلبی برایقبلـه،جهت":داردمـیبیـانوی (.۱۱8،۱39۲متفاوت

 ازحرم، یوسـیلهبهکهمیباشدقبلهبهتوجهبرایمعتبرضلعومرحسمتهمانساکناندور

 ).۵86البیان، زبـدهعالماتمشخصیازطریقدلیلشرعیویـادلیـلعقلـیمشـخصمـیگـردد)

مالکومعیـارقبلـهراتوجـهبـهسویعقلی،یدلیلاردبیلیبهوسیلهشودکهمحققیمالحظهم

.باشدبهسمتوضلعقبله،براینمازمنجزمیرتیکهتوجهداند،بهصوقبلهوحرممی

بهادراکمی قادر بـرویبرخالفبرخیکهفقطعقلرا معتقداستعقـلعـالوه دانند،

هآیـاتوروایـاتفضـمناسـتداللبـدربحثامربهمعرواردبیلیمحقق.کندمیهممدرک،حک

کهاستراندهسخنبسیارمنکرازنهیبأمربهمعروفووجوبودنفـراواندرمـوردادعـایعقلی

تشـکیکراوجـوببـرعقلداللتعدمتنهااحتمالبهوجوبعقلیمعتقداستومیدهدوینشان

شودبهاستقاللداللتعقـلبـهوجـوبرأیدادداندکهآیادراینموضوعمیموضوعمیاصـلدر
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زبده عبارتویدر خیر، چنیناسالبیانیـا تفصیلالوجوبوشرائطهالمعتبرةفموجودةفیت: أما

واألولیمنوالقهیهالکتبالف کفائیاً أو فـیالبحـثعنالوجوبعینیاً کونهفیذلکثمرةکثیـرة

الب عنالردُّوھالغرضوکوناآلیة،هذهرھظاهوأنهکفائیکمارھوالظـاحثعنکونهعقلیاًأونقلیـاً

والدلیلفیالعقلیدلعلیلیرتفـعالطاعـةعلیوالبعثیحقبال بهوالحسن، ویقعالمأمور القبیح،

الذنبترتببمعنیقبحهعندهرھمنظة،وعلیالوجوبمطلقاً.نعمیمکنکونـهواجباًعقلیاًفیالجمل

تعالیقولهمثلکثیرة،کذلعلیدالةاآلیاتوعقلیبأنهالقولفیمکنرھظاأیضـاًـوھوالتـرکیعلـ

أیاآلیـةالمنکـر،عـنتهونکنتمخیرأمةأخرجتللناستأمرونبالمعروفوتالسـورة،ـذهھفـی

بالمعروف،نالعدمأخرجتممجماعةمخلوقةأوخیـروجـدتم المنکر،عننهواوتإلیالوجودلتأمروا

(.3۲۱زبدهالبیان،)بااهللواالیمانالمنکر،نعیٔھبأنالخیریةباعتباراألمربالمعروفوالنفمشعرة

 عقل توام با نقل از ديدگاه محقق اردبيلي3-14

 نقلبهایشان، کنار در مواردیعقلرا آندر و برده کار نظرچهاارگانهادلهنگهمسرا در

.اودرذیلبحثجواز(۱۲۱،۱39۲)مطلبیوجمشیدی،آیدنحکمشرعیبهدستمیگرفتهکهازآ

وبالجملةمعلومعدم:"راجاخذشدهتوسطحاکماینگونهسخنگفتهاستیاعدمجوازتصرفدرخ

إجماعاً،وسنةًوکتاباًوونقالًعیتهعقالًجوازالتصرففیمالالناسإالعلیالوجهالشرعیالمعلومشر

هللمنعلمراجوباسمالخالجائریأخـذمماشـیئااھمنواحدأخذجوازعلییدلاھمارأیتدلیالًمن

بقدرالحاجةوللصـالحأولـهالمستحقینللفقراءأوالمسلمینمنأحدلکل هلوفوقهافیالجملة،

الجائ إنعماألأوالمخالفهور لهذا .العمـومذلکرھظاناکو بعضأفرادهبعضفیترددو

والإجماعوالبرلـیسوذلـکإلیـهأشـرناکمـالإلجمـاعالمدعیالمجتهدین انھبکتابوالسنة

عرفتاالسـتداللیـدعیمـنإلیبالنسبةحجةًیکونحتیعقلی کما مقلدیه، إلی بالنسبة وکذا

.)۲۷)رسالتانفیالخراج،
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اردمحقق برای را عقل دلیل مواردی در بهبیلی اباحه اصل ایناثبات او است. برده کار

علیواضحةداللةاھففی:"کند.عبارتاودراینرابطهچنیناستاستنباطرادرکنارنقلمطرحمی

أولسورةبهصاحبالکشاففیصـرحکمـاغیرهافیکماالحرمة،دوناإلباحةعلیخلقتاألشیاءأن

هیبلفیهاأیالنتفاعکمبجمیعماخلقجمیعااألرضفیماملکخلقالذیهویقولهتعالیالبقرةف

أھوغیراإلباحة،وھعلیأناألصلفیاألموروالنقـلالعقلاآلنفاجتمعالعقلعلیهدلفیهاکماوما

.الدلیلإلییحتاج

 اصل سهولت-1

قاعدهسهولتازقواعد بازگوکنندهیدیناستعاموکلیداصلو ومذاقیروحدیانتو

 ۱3۷۵شریعتاست)برزنونی، اصلسه69، بیانگرتسهیلاحکامشر(. قاعدهولت، ینفییعتاست.

یالضرروالضرار،مبیناحکامیراکهعسروحرجومشقتدرآناست،نفیمیکند.قاعدهحَرج،

همعقلنهحکمضرری.ضرروحرجرارجیاستومنهحکمحرفعکلیاحکامضرریاست.دراسال

،۱3۷۵ناسازگاراست)برزنونی،هاآفرینیهاومشکلگیریکندوهمشرع.روحاسالمباسختنفیمی

۷3.)

اینقواعدودیگرقواعدفقهیواصولی،مبینمذاقاصلیشریعتوروحکلیدیانتند.نادیده

استنباطگرفتنآن در ها نتایجو کپیامدهاین، دنبالدارد آناخوشایندیبه جمله از میه توانها

تکالیفشریبی شدن مقابلروح کیفیتدر شدن فدا احساستناقضبیندینعت، داریوکمیت،

(.۱3۷۵،۷3زندگیدنیویمردمودرنتیجهدینگریزیرانامبرد)برزنونی،

ایناصلدانست؛بهنحویورامبدعهوبایداحضرتمحقق،عنایتخاصیبهایناصلداشت

زشریعتسمحهسهلهالسهولهراااست.ویاصالةمکرردرفتاوایخود،بهایناصلاستشهادکردهکه

(.9،ج۱3۷۵است)صالحی،اخذکرده
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 حجت بودن خبر واحد-2

؛داندرنمیدرمیانعلمامشهورشدهاستکهمحققاردبیلیهرخبرواحدیراحجتومعتب

کندکهتمادمیاند،استنادواعویآنرادوعادل،عادلشمردهبهخبرصحیحاعالییکهرابلکهفقط

تبودنواعتبارآن،باعثبستنباببخشمهمیازفقهشدهنداختنخبرواحدوانکارحجباازکارا

بیشتر،دراستنباطواجتهاد،مدرکودلیلاخبارآحاد کهوحیدسنههستندموثقهوحاست؛زیرا

کهاند.ویبرآناستتندادهیاستصحابودیگراناینرابهمحققاردبیلینسببهبهانیدررساله

تحقیقباشدواعترافداردکهبخشمهمیازفقهبرگماناستواراستواهلدقتدررجالحدیثو

ترینمدرکاحکامفقهی،اخباروروایاتند.مهم

قداشتهودراصلانعقادظهورو،بیشازمعمولدقتوتحقیرجالحدیثاردبیلیدرمحقق

،نسبتقولجهتنبودنر،سختحساساست.درهرحالرفتارنبودنبهخبرناسازگاالحدیثوگفقه

(.۱3۷۵،3۱خبرواحدغیرصحیح،بهمحققاردبیلینادرستاست)حسینی،

اج،،قاضیإبنبر۲/۵۱9ّ)سیدمرتضی:چونمه،متقدمدربابحجیتخبرواحد،اصولیان

خبرکهباورنداینبرایشان،.نمیدانندحجترا(آن۱/4۷إبنإدریسحلیو۲۲۱هضمیری،  إبـن

اجمـاعویـاشـا مقرونبهقرائنمفیدعلم،حجتاست؛قرائنمفیدعلمرا عقلبیانازهدیواحدِ

جمالالدین،میکنند د(.۱۵۵،۱39۲)نعیمیو اخبر اعتبار قائالنبه کتبمقابلایشان، مدوّندر ار

 به خود شیعه، اتقسـیمگروهچهارمعتبر عده یهمهحجیتبهاخباریان،ازیبندیمیشوند:

-6۱استرآبادی،)میگذارندکناررامشهوراخبارمخالفتنهاوستندهقائلشیعه،حدیثیکتبروایات

اصحاببیلحمحقـقونچـهمدیگرـهیگرو(؛63 حجتمیدانندکه دانعملکردهاخباریرا

باشند)محقق المعتبـر، ، معارجاالصول،۱/۲8حلـی س(۱۵۲؛ گروه مالک؛ راوم، آحاد اخبار اعتبار

 ۲30عدالت)عـاملی، وثاقـتراوی)انصاری،( یـا دانندمی(۱/۱۷4و و مالکتنهانیزچهارمگروه

راشـرطیــیچھـدوننداازمعصـوم)علیـهالسـالم(مـییـترواصـدوربـهظـنرااخبـارحجیت

.شناسند نمــیمعتبـرراوی،بـرای
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اینبیانوبر خبـرقبـولجـوازعدموی،:گفتبایدمحققاردبیلی،سخنانظاهراساسبا

مـی نه خبریآورد، فاسقی، اگر که اینگونه به البته میداند؛ منطوقآیه فاسقرا درتـواناو را

فنمـودوبهدنبالدلیلفسقش،کاذبخواند،بلکهبایدابتداء،توقصادقدانستونهاورابهخبرش

درادامه،حقوتبیینوتحقیق،حولخبانکشاف ایشان، خبرواحدرادلیـل،همینبهرویرفت.

حقیقوتبیین،بعـدازتشـد،بلکـهباکند؛چراکهخبرواحدنیزدرابتداء،موردقبولنمیقبولمی

(.۱۵6،۱39۲)نعیمیوجمالالدین،ودمیشپذیرفته

خبرایشان،چهاگرکهمیگرددمعلومردبیلی،قامحقکالمرھبرایناساسوباتوجهبهظا

حسنهاگـرراحتـیصحیحغیرخبرومیپذیردراصحیحواحدخبرنهاداند،اماتواحدراحجتمی

أعالئیقائلصحیحخیرحجیتبهتنهازنیصحیحخبربینایشان،اینکهضنرد؛ندا،قبولباشدهم

عدالتراویانآنازکـهمیشودنامیدهأعالئیصحیحخبری،شد،بیانقبالًکهطورمانٔھزیرا؛هستند

عالئـییقابلذکردرمسأله،ایناستکهاگرچه،ایشان،خبرصحیحأنکته.طریقشرعیثابتگردد

،علمـاءیھگاکهمانگونهٔھمیکند؛اطالقراصحیحعنوانزینموثقخبربرهی،اماگاقبـولداردرا

مرحومادربیلیدربخشیازکتـابعنوانصحیحررخبـرموثق،بـ مثال، بهطور اطالقمیکنند؛ ا

(.9/۲33الفائدة،عدراج،عنوانصحیحرااطالقمیکند)اردبیلی،مجمبنخـود،برخبرجمیل

 مه محقق اردبيليجايگاه شهرت در ديدگاه عال-3

تلفتبامشهوردشواراسحجتنیست؛هرچندمخا۱ازدیدگاهمحققاردبیلیشهرتروایی

شهرتبهاحتیاطنزدیک نداشتن،وموافقتبا قولغیرمشهوردرصورتهمراه همراهیبا تراست.

مخالفتجرأتوجسارتمی مشهوردوطلبدو فرضوجوددبا دشوار نیستلیلصریحوصحیح،

(.۱3۷۵،۱4۷)یعقوبی،

 

اند و آن ضور نزديك بودهمنظور از شهرت، مشهور بودن نقل روايتي است در بين محدثان و راويان که به روزگار ح-۱

 و در نقطه مقابل آن »نادر شاذّّّ« قرار دارد.اند ا واژگان يکسان و يا گوناگون نقل کردهخبر و روايت را فراوان و ب
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یضعفسندعملی،جبرانکنندهمحققاردبیلیمعقتداستشهرت۱دربابشهرتعملی

فهموتواندجبرانکنندهستونمیا اساساستنباطدراحکامرا درنظروی، یسستیسندباشد.

جاکهدرمبنا،موافقتمشهوررابهخصوص،آناندوبرداشوادلهمیداجتهادخودفقیهازمتون

هبساآنبایددلیلیدرمیانباشدوچچون"(ومیگوید:۱0۷،۱39۷،نباشد،حجتندانسته)ادیبی

دلیلبهحسابنیاید)مجمع،ج درنزدمجتهد، کهبهعنواندلیلپذیرفتهاند، درهر۲96،۲چهرا .)

کامالمش استکهصورت، ارکاناصالتدلیل،هود از نزدمحقق، بدانپایبنددر و استنباطبوده

کهامکانداشتهباشد،آرایآنانداشتهوتاآنجاواره،وشهچشمیبهبزرگانواست،هرچندکههم

(.۱0۷،۱39۷تخطیازنظراتآنانراروانمیداند)ادیبی،

 اجماع از ديدگاه محقق اردبيلي3-15

درودانـدمـیفقهینـابعمعتبـرقولمعصـومرایکـیازماعحاکیازردبیلی،اجمامحقق

ـاىھکتـاباز.میکنداستنادآنبهخود،فتوایدرومیجویدبهرهاستنباطاحکامشرعیازآن

کهکتـابایـندرمحققاردبیلـی،.استانھالفائدةوالبراردبیلی،کتابمجمعبسیارباارزشمحقق

تذکره،یـامنتهیعبـارتاى،مسـألههردرمول،عمطوربهاست،عالمهیحلیانھداألذشرحإرشا

یابدکهدرمیوی،کتـاببررسیاندکمجردبه،هرپژوهشگریقلمیکند.بهویژهاجماعاتآنانران

لویااجماعمنقوکندوبهمجرددستیابیبـهایشان،درفقهخویش،بهوفورازاجماعاستفادهمی

ازمحتی نیز،هایادکرددلیلدراو،.کشـدمـیدسـتهاقتضاىدیگردلیلاحتمالوجوداجماع،

مجلداتکتاب .ودشـمـییـادآورـاھآنبـرمقـدمواھدلیلدیگرعرضدررااجماعگاهی در

این،است.فتهقرارگراستفادهوردمـبیشازهزارمورداجمـاع،واژهیتنهاـان،ھالفائدةوالبرمجمع

میدهد.اردبیلینشان - محقـققهیمکتـبودیـدگاهفیگاهاجمـاعرادربهروشنی،جا

 

شهرت عملي، شهرت يافتن عمل فقها به روايتي است در مقام سند که سند آن روشن نيست و مجهول يا ضعيف  مقصود از-۱

 است.
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؛یافـتوانتـمـینکتـهدودرمحققاردبیلی،کالمدررابسیاراىھاررفتناجماعبهکعلت

ویژه،یٔھروشیکهگرویعنیشیعه،بیندراجماع،کهاستاینمیرسد،نظربهتوجهیکهنخستین

ا،ھهیعلمیآنانتربیتیابد،دیدگاکردندواگرکسیدرفضاومدرسهرآنعملمیدارابودندوب

کند؛پس،ادعاى  مـیاجمـاعادعاىراحتیبهومینامداجماعرامدرسهآنعمومیایھرویهوآرا

.اجماعفراوان،بااینبیان،قابلتوجیهاست

رتنهایخباردبیلیدرحجتدانستنلدیدگاهخاصمکتبمحققینکهبهدلیوجیهدیگرات

از برایاستفاده راه بالتبع، میصحیحاعالئی، باز ادله، دیگر وجـوبدرکـهگونـهمـانھباشـد؛

اخبار،صـراحتوصـحتعـدمدلیـلبهدارنـد،واجبسجدهیکهسورههاییغسلبراىخواندن

(.۱6۵،۱39۲)نعیمیوجمالالدین،انمقدمکرداعرابرآناجم

 های علمي محقق اردبيليويژگي3-16

محققاردبیلیعبارتنداز:هایعلمیترینویژگیبرخیازمهم

گوییودرازنویسیرادوستندارد.تنهاآنجاییهایدشواروموردنیاز:اوگزافهـپرداختنبهگزاره۱

موردیدیگرانحقسخنراانسوبکشاندواگردرکلیآنرابدکهموضوعمشرودبراینروشمی

دراثباتباطلنظرمیکند:»اصحابماآنصرفحرفینوبرایگفتنندارد،ازاندواوهماداکرده

تمامگفته سخنبهکمالو تعصب، اندازهبودنعدلو به نیازیبهطرحآننیستمگر ایکهاند؛

علمیوعملینداردثیکهچندانسود(.لذامباح۱3۷۵،۷،ییتشود«)نجفاحثکتابرعاترتیبمب

،۱3۷۵،حنشوند؛چراکهموجبتباهیعمراست)حسینیوخارجازموردابتالیند،شایستهاستمطر

۱03.)

درمنطقمحققاردبیلی،نیاززمانومفیدبودنبرایمردممعیاراستنهاینکهخودتحقیق

گذرانیداشتهیعلمیدارد،ارزشتحقیقووقتشدواینکهچونثمرهارایارزشباهخودیخوددب

شد.با
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یفقهیاستکهتردیدوشبههدرآننداشتهباشد.ترمسألهققاردبیلی،کمـنقادبودن:ازنگاهمح۲

بههنگامبرپایینمازجمعهمی دربحثدادوستد، ددیفیکقدعلمتترفتأملفیهفان"نویسد:

انیماافهممسألهخالیهعنشییءمنالشبهاتاالقلیلهگوید:»فرمیودرجایدیگ"المسائلاکثر

زمانمحققاردبیلیمورد۱3۷۵،۷،یرات«)نجفیمنالکث بنابراینبسیاریازمسایلفقهیکهتا .)

شود.پذیرشفقهابوده،براینخستینباربهنقدوبررسیکشیدهمی

ها،بهیدلیلامههاتوجهداردوهمدراقهاودیدگاهفتهتنتتبعوتحقیق:اوهمبهگمآمیخـدره3

امکاناتودردسترسنبودنمنابعرواییوکندوباوجودکمبودیزدوکاوشمیخبرمیجستوجو

عمولاختهشدهومبردالیلشنایتاآنجاکهتوانستهکندوکاوکردهوگاهافزونفقهی،درهرمسأله

هااستنادنکردهاست.نکندکهتاآنزمان،جزاوکسیبهآیاستنادمیبهروایاتوآیات

یفراخاستودرمقاماستدالل،ذهنیپرتکاپودارد.دیشی:اودارایذهنیبازواندیشهاناخـفر4

بهیاریاوداردکهگاهنهاگوششنواـسعهصدر:محققاردبیلیبرایشنیدنسخنمخالف،نهت۵

تنهاآنشودوسانیتنفیقوتکفیرنمیدربینشاوتعصبراهنداردوصاحباندیشهبهآشتابد؛می

ودکهبانصصریحمخالفباشد.شهاییطردمینظریه

روحیهرااندیشی:کاوشگریکهبانیرویتحقیقبهمطلبیرسیده،اگراینـپرهیزازجمودوجزم6

،"ایناستوجزایننیست"،"غایهمایمکنانیقال"،"المالکنهایه"نچهیافتهتهباشدکهآداش

ایحاضرنیست،سخنمخالفرااست،اینغرورعلمیاستوچنینروحیهگدانلیسقریوراءعبا"

بشنود.

تمامدقتیداندوبایمحققاردبیلیدارایچنینویژگیهایینیست.اوخودرافرزنددلیلم

اینگمانمناستوگمانمن"نویسد:یابد،میآنکهبهآنچهدستمیدرتحقیقدارد،پسازکه

."(۱3۷۵،۱۲،دارد،تاچهرسدتورا)نجفییتالشبرایدستیابیبهحقیقت،بازنممرااز
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تقلیدپیرویاز۷ تقلیدنقطهمقابلتحقیقاست. قیقپیرویازشخصاستوتحـپرهیزازتقلید:

 محققی اردبیلی پایهدلیل. که برهاست و استدالل بر خویشرا فکری وهای است برافراشته ان

گیرد.ل،آرامنمیناآرامش،جزدربستروحیوعقیاندیشه

ثابتمی8 محققاردبیلینهآنگاهکهبادالیلفراواندیدگاهیرا تواضععلمی: راـ او غرور کند،

بههنگامشودونهتکبرمانعازاعترافبهناتوانائیشمیبیند،دراناتوانمیآنجاکهخوگیردونهمی

کوچکمینقدآرایبزرگان،آ (.ویدرعین469-8،4۷0،ج۱3۷۵،جهرمیشمارد)کریمینانرا

گاههیچهورفقیهان،نظرمخالفدربرابرمشبرخورداریازشجاعتعلمیوآزادگیفکریتامرزاظهار

است.بلکههمهجاپسازمرزاعتدالخارجنشدهوبهبزرگانتندینکردهظهارنظرهاونقدها،ازدرا

نویسد:»آنچهرامشهوروثابتوباطلکردندیدگاهیمیودقتوتحقیقاتفنیوعلمیبررسی

(.۱3۷۵،4۵،«)حسینیگفته،شایدمننفهمیدهباشم،اینبرابرفهمواجتهادمناست

ذهنیوقادوروحینقادوفکریآزاد،تاآنجاکهالق:اوبابرخورداریازآمیختگیفقهواخـدرهم9

بردفقهیازنظردیگرفقیهانرازیرسئوالمیهایفقه،خیلیازاحکاممسلممواردبسیاریازبابدر

ب اتفاقومشهوربینعلمارا ایشانباودمیوسرانجامرینقدهبوتهومسایلموردپذیرش، رگذارد.

وفتواامریدشوارتر.راهیوهمگامیباآناندررأیداردکهمخالفتبامشهورکاریدشواراستوهم

."(۱3۷۵،33،مخالفهالمشهورمشکلوموافقتهممنغیردلیلاشکل)حسینی"

واعتنایتمامبهآرااسخواهتمامضمناعتقادرـدلیلمداریواستقاللدررأی:محققاردبیلی،۱0

 از استفاده و فقه علمیبزرگان مقام و افکار فکرو فهم، اساسرا آنان، فقیهافکار خود و اجتهاد ،

هاوبراینباوراستکهمالکدراظهارنظرورأیعلمی،فهمواجتهادخودفقیهدربابدلیلداندمی

(.۱3۷۵،36،داند)حسینی،حجتنمیفقیهومجتهدوررادرحقهاستوبرداشتمشهومتن

ایشاندرمواردبسیاری،ضمنا۱۱ عترافبهبزرگیمقامعلمیـجمعبیناحتیاطعلمیوعملی:

کندوآنچهراشهور،بهمقتضایتقوایعلمی،احتیاطمیاصحابواظهارخوفوترسازمخالفتم

(.۱3۷۵،40،کند)حسینید،اظهارمیبامشهورباشفهمیدهاست،هرچندمخالف
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ندرمقاماجتهادوهایفراواالفائدهپسازدقتـسفارشبهاحتیاط:ایشاندرسراسرکتابمجمع۱۲

د مخالفاست، نظرمشهور با مواردیکه در بهویژه احتیاطبررسیو مراد، احتیاطکه پایانبه ر

(.۱3۷۵،4۷،کند)حسینیعلمیاست،سفارشمی

ارروایاتاستوشایدمحققاردبیلی،هدایتکردنفقهبرمدـفقهروایی:یکیدیگرازامتیازات۱3

اجت و فقه مجمعاستواری در که روشی به براساسروایات، فقههاد تاریخ در شده، تنظیم الفائده

(.۱3۷۵،48،سابقهباشد)حسینیبی

هرادهدکهاوفقنشانمیبیلیبهخوبیادیمحققاردسونگری:روشفقاهیوسبکاجتهـهم۱4

تئوریزندگیانسانمی دانشزندگیو ازداند. استظهار مقاماستنباطو متوندینی،در نصوصو

نیازهایزندگیوسازگارباواقعیتایبشیوه هاست.چنانسیارمتعادلوعرفیداردکههماهنگبا

تهباشدواحکامبرخوردیبازندگینداشگونهکههیچدهدشرحمیدینراتفسیرواحکامشریعترا

می معنی چنان را دشرعی که فعالیتکند مزاحم و پاگیر و پیشرفتهاست بشرو دنیای های

(.49-۱3۷۵،۵0،د)حسینینباش

درنگ۱۵ تشکیکو شکـ شبهههایفقهی: و ویدقیقههایمحققاردبیلیدربردارندهافکنیها ها

یگسترده،درنگدرفقهواربهویژهبهگونهمختلفاستکهنخستینبربابمسایلتوقففقیهد

کند.ایلفقهیرابازمیمس

هبهتحصیلوتحقیق.عالقـ۱6

(.۵۷۱ـ۱3۷۵،۵۷4،ریزیشده)مقدسیـروشتحصیلیوتحقیقیخاصوبرنامه۱۷

ـاحترامبهمحیطعلمی.۱8

ایعلمیه.هروسوحوزهـایجادتحولدرد۱9

نباوغ.ـاستعدادیابیوشناخت۲0

(.6۲۷-۱3۷۵،63۲،ـجامعیت)عاملی۲۱
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 حقق اردبيليارزش و جايگاه برخي آثار م3-17

 الفائده و البرهانکتاب مجمع -1 

البرهانمجمع و الفائده کتابمهم، شرح احکام"ترینکتابمحققدر الی االذهان االرشاد

مشتملبرتحقیقاتفراوان،عمیقو(.کتابیبزرگو8،۷6،ج۷۵کنگره:مهحلیاست)عال"االیمان

درنجفبهاتمام98۵درکربالیمعلیبودهودرسالهـ.ق9۷۷وعآندرماهرمضانارزندهکهشر

ا۱3۷۵،۱۱3رسیدهاست)برزنونی، ازمهمتریکتاب،کهدائرةالمعارففقهاستداللنی(. نیاست،

محققاس وآثار االیت. شرحکتابارشاد در االیذهانالآنرا نگارشیعالمهحلّمانیاحکام به

به98۵ودرسالغازمعلّاآیدرکربال9۷۷درماهرمضانسالظاهراًکتابنیافاتیدرآوردهاست.تأل

است.کتابدهیرسانیپا عمیقمجمع مشهورترینو استداللیوهایفقتریندایرةالمعارفیکیاز ه

است.محققهجعفریاست.کههموارهموردتوجهمجتهدانبودهسنگفقرومنابعگرانیکیازمصاد

حلینوشتهولیخودکتابیبسیارمفصلوعمیقابهشرحیبرکتابارشادعالمهاینکتابرابهمث

حققازسخنانم.استکهبادقتوکنکاشیعظیمبهتحلیلوبررسیمباحثفقهیپرداختهاست

مختلفیدرفقهبودههایشودکهایشاندارایرسالهیمماستفادهمییدراینکتابدرمبحثتاردبیل

هاتعلیقاتبرقواعدومناسکحجاستجملهآناستکهاز

 عهيالش قهيکتاب حد

نزدنیا زمان مؤلفبسکیکتابدر عصر هااریبه نسخه و بوده یمتعدداریبسیمشهور

چن است. اانداشته از بعد مونیچه کلمات ضمن تصردر شهرتحدحیافقان، درعهیالشقهیبه

یشهرها و اصفهان مشهد، قم، نجف، بزرگانزیتبرمختلف شد؛ خواهد الدینقل فخر نیهمچون

ح۱08۵0-9۷9)ینجفیحیطر که محققیلیمقدساردباتیق( فوت زمان در و درککرده را

کینزدیلیاردب داشته،۱4به عاملخیشسال ۱۱04-۱033)یحر در که مقدسزندگق( یمشهد
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کرده،یم مجلس۱08۱-990)یاصفهانیسبزواریرلوحیم عالمه مالطاهر۱۱۱0-۱03۷)یق(، و ق(

هابهشهرتوازآنیاستفادهکردهوبرخعهیالشقهیازعلماازحدگریدیاریق(وبس۱098)میقم

یخطیخههااستکهشهرتوکثرتنسمعلوم.اندکردهحیتصرزیکتابنیخطیکثرتنسخهها

امریکتابدرشهرهاکی زمانکوتاهستینیمختلف، آنسالخصوصبهیکهبتوانددر هادر

محققشود.

شدهکهییشناسایبهشصتنسخهخطبیقرتاکنون:دیگویبارهمنیدرانیازمحققیکی

.شـودیمینگهـدارکایجلسآمرابخانهلوسآنقاستودرکتهـ۱0۷4نسـخهآنسالنیتریمیقد

نسخها مجلسیالبته کتابخانه در داردیاسـالمیشـوراناقصهم دهندیماحتمالکـهوجـود

.کتابتآندرقرندهمباشد

ازکتابدرکتابخانهیانسخههموجودداردکهعهیالشقهیحدیازکتابمیقدینسخهها

قهیحدصیازتلخینسخهانیچنهمشودمتعلقبهقرندهماست.یردکهگفتهممجلسوجوددا

سندهینگاشتهشدهولذانویلیمقدساردبتایشودکهدرحیمیدرکتابخانهمجلسنگهدارعهیالش

نسخهدرضمننیکردهاست.ایلیناممقدساردبنیأداماهللإفادتهراقریرساله،دعایآندرابتدا

ودرپایواربزسمیعهمحمدمقمجمو رساانیقراردارد، یمعرفنهیمنتخبصاحبسفنیمؤلفاله،

است.۱09۷مجموعهسالنیکتابتاخیشدهاست،تار

نیازهمگریدینسخهازینهیازاقطابصوف،وصاحبمرآهالحقیهمچونمحدثنوریبرخ

اند.دهیرادصیتلخ

ولىلمااهیحیألّفتفهیرسالهبالفارسیوعند":دیرمافیدرخاتمهمستدرکمینورمحدث

ازمطالعهکتـابریفقنیچوناولىمؤمنکهیبعد:بداناأماالمزبوروأولهـاـبعـدالحمـدوالصاله:

اردبعهیالشـقـهیحد عالمه مصنفات از گردیلیکه فـارغ التمـاسـد،یاست دوسـتان از جمعـى

لملتمسهمجاباًیادیابنمااستازآنکتابانتخهیصوفدیوعقامذاهبانیربراکهدینمودندکهباب

گانهیدانستکهعالمهزمانهومتبحرـدیبارسالهمنفردهساخت،پسراآنآنپرداختومیترقهب
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احمداردب أوقاتإفاضاتهامیخلّداهللتعالىأ،یلیموالنا تدرآنکتابدرضمنحاال،إفاداتهوأبّد

.آخرهإلى…دیفرمایمیبیالسالمبهتقرهیعفرصادقعلحضرتامامج

نسخهرانیق(ا۱3۲0)مینورقبلازمحدثزینهیصوفخیق(ازمشا۱۲38)میآهنگکبودر

اخت الحقاریدر کتابمرآه در و همهیمطاعنصوفداشته از انیرا حینسخه مقدساتیکهدر

مؤمنیولیاست:اازعلمافرمودهیکیکهبدان:دیوگیکندومیمنوشتهشدهبودهنقلیلیاردب

فق چون تحرریکه کتابـتو مصنعهیالشقهیکتابحدریاز از که اسـتفـارغیلیاردبفاتعالمه

استازآنهیمذاهبوعقائدصوفانیراکهدربیازدوستانالتماسنمودندکهبابیجمعـد،یگرد

موالنااحمدگانهیومتبحردانسـتکـهعالمـهزمانهدیباپس…دینتخابنمااشانیکتاببهجهتا

ضمنحاالتحضرتامامجعفرإفاضاتهـدرآنکتابدرإفاداتهوأبّـدأوقـاتامیـخلّداهللأیلیاردب

هبیولستیرانوشتهاستمعلومنهیعالمکهمنتخببخشصوفنینمانداگرچهناماناگفته.صادق

(.4۱مرآهالحق،ص)بودهاستیلیازشاگردانمحققاردبیفردکهاورسدینظرم

وهیداشتهودارد،لکنصوفیادینشهرتزکنوتافیاززمانتألعهیالشقهیحدکتاببنابراین

کتابنیآنان،انتساباشتریکتاب،موضعگرفتهاند؛بنیبهتصوف،ازهمانابتدادربرابراالنیمتما

یـکهازآنبهنامهایگریشدهازکتابدفیتحرراانکارکردهوکتابموجودرایلیبهمحققاردب

دریگریدیادعاهازینیندوبرخدانستها،شودیمادییمختلف

حد تثبعهیالشقهیدهد از گسترششهیحکومتصفوتیبعد اعهیو افتهینگارشرانیدر

است.

آنیاستداللهاب،تنهابهخاطرقوتواستحکامتاکنیاژهیواهگیوجاارزشازسویدیگر،

ت:اسازیامتیدارازینگریبلکهاضافهبرآن،ازچندجهتدست؛ین

جهتنو-۱ عالمسنده،ینخستاز عابدیکه جهتیاستعاملو جامعدو و استزاهد

عهیبزرگشیعلماخیولتاربهدوصفتمحقّقومقدّسدرطفیوتقدّس،تاآنجاکهتوصقیتحق

است.دهیازگردمتمتیشخصنیمنحصربها
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ا-۲ اشتمال مطالبنیدوم، بر کتبپیکتاب انینیشیاستاز ککه علتهاآن یتببه

همییراازکتابهایمعتبراتیکتابروانیدرایلیاست.مقدساردبدهیگوناگونبهدستمانرس

ویرازیرتضمدیسالفصولالتامهد،یمفخیج«شالحالأصحابیردّعلاله،یچونقُرباالسنادابنبابو

دهیکتابهابهدستمانرسنیصلاکهاکندوحالآنینقلمیالنجاهابنحمزهطوسیإلیالهاد

ازهمعصرانمقدسیکتابهانقلشدهاست،البتهبرخنیازایبخشمهمفیکتابشرنیدرایول

مانندمرحومعلتهاداشیتبدسترسکنیبهازینیلیاردب نیالدنیبنزحسنبنالبنمحمدیند،

کتابالسهامیجدرانتهااصحابحالرادررددیمفخیازکتابشیبخشزی(کهاون۱۱04-۱0۱4)

مزبوریکتابهازی(ن990-۱08۱)یسبزوارینیحسیرلوحیعالمهممرحوم.نقلکردهاستالمارقه

دهاست.نقلکرشیآنهارادرکتابهاطالبازمیهوبرخداشتاریرادراخت

،رارگرفتهاستپسازمؤلفقیوعلمانیکتابموردتوجهمحققنیکهدرادلیلینیسوم-3

فیکتابتالنیوجامعترنیآنرامبسوطتردیباقتیکتاباستکهدرحقنیاهیبخشمذمتصوف

ا در آنتارنیشده زخیموضوعتا مؤلفمرایدانست، علمایمطالبنیهمترکه شعهیشیکه خیاز

نیاودنددرآوردهبشانیدرکتابهاهیق(درمذمتصوف940)میق(تامحققکرک380مصدوق)

بخشگردآوردهاست.

بررىیخردهگاراىیچناندرزهدوتقوىزبانزدهمگانبودهکهکسىراآنیلیاردبمحقق

هم از است، نانیصوفیرونیوىنبوده اتوانسکه بودند وىبگرادىیته انتسابکتابد،رنیاز در

هکتابآسودنیاودرایهایافشاگرراهبتوانندازنیازادیکردندتاشاکیتشکعه«یالشقهی»حد

مطرحکردندتااعتبارمطالبکتابرانهیزمنیرادرایسببشبهاتمتعددنیخاطرگردند،وبههم

.سؤالبرندریز
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 انيةالبکتاب زبد -3

زبدةااألحکااتیکتبآانیمدر جاانیلبم میاژهیوگاهیاز عنوانیبرخوردار به و باشد

باتیکتابآنیمشهورتر در است.نیقیفرنیاألحکام شده گر امؤلفجلوه برنیدر کتابعالوه

رایالهاتیآیبالغیاوجنبههینکاتادبهاستدیکوشم،یقرآنکراتیازآیاستخراجفروعاتفقه

د پژوهشقرار بحثو هممورد و دشوارنیهد بر پیکار همیدگیچیو به و جهتنیمتنافزود

کیالفائدةوالبرهانکهمعکتابمجفیباتألیلیبرآننگاشتهشد.محققاردبینفراوایهاهیقیتعل

.کندنییخودراتبیتوانستهمکتبفقه،استهیدائرةالمعارففقهامام

یلیمحققاردبیبرزندگیولباعنواننگاهلافصدرشدهاست.لیفصلتشکزچهاراثرانیا

پ کتاباو؛ ساختار زشناخترامونیو شخصیندگابعاد اصطالحاتفیتعار؛یلیمحققاردبیتیو و

بحثو؛یلیاألحکامازابتداتاعصرمحققاردباتیکتبآ؛یعصرصفویمکاتبفقهسنده؛یمدنظرنو

عنوانساختادرستهاشدیبررس البیلیمحققاردبیفقهشهیراندفصلدومبا ان؛یدرکتابزبدة

مورداستنادیمنابعلغویوبررسانیاألحکام،زبدةالباتیآریتفسردیلغویلهاینقشتحلرامونیپ

تفادممسالتزامبهاحکانقدآراءفقهاءوات؛یمستفادازظواهرآیفقهیکتاب؛قواعدوضوابطکلنیا

ازعبادات،ییمربوطبهبحثهااتیآرامونیپانیآراءزبدةالبیلیتفصلیحلتویبررسات؛یازظواهرآ

بحثشدهاست.؛یحدودوشهاداتبهعنواننمونهعملقاعات،ید،اعقو

عنوانارزدر زبدةالبیابیفصلسومبا نفاتیظواهرآتیحجرامونیپان؛یمنابعفقهدر یو

اخبارآحاددرمواجههبااحکامالقرآندرتیحج؛یلیدبمحققاریفقهشهیدراندیگریبارتفکراخ

دراجماعگاهیجا؛یلیمحققاردبیفقهشهیعقلوبرهاندراندگاهیجا؛یلیمحققاردبیفقهشهیاند

اردبیفقهشهیاند است.؛یلیمحقق نفصلبحثشده نتزیچهارم پا،یریگجهیبه شنهاداتیرائه

اختصاصدارد.
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 اردبيليمرجعيت محقق 3-18

دورهپنجمازیهاتیازاعالموشخصیلیادواراجتهادمحققاردبیامرحلهمیبراساستقس

اجتهادبودهاستوازیهاوهیهفتمازشوهیشیاستوداراسیآنابنادردارهیادواراجتهادکهطال

فقهانیبتیفیسومکدورهنیاستوازمعروفیمهحلآنعالشرویکهپاعالمدورهششمازادوارفقه

.کمتروجودداردهاازاعالمباشدکهدرهمهدورهیهیفق.باشدیم،استیطوسخیآنششگامیکهپ

مراجعبزرگتقلیلیاردبمحقق استومردمپاسخمسائلانیعیشدیاز بوده عصرخود در

.داشتندیمافتیازاودریواقتصادیاسیس،یاخالق،یعتمااج،یعباد،یفردخودرادربعدازیموردن

برانیعیشتیسمتمرجع993تا984یهادرسالشانیا مدتخدماتنیاندودرااشتهعهدهدرا

ازمراجعدورهسومازیلیمحققاردب.ارائهنمودندیومسائلمذهبیهیدرتکاملمباحثفقیرینظیب

ازراهپرسشیفقهواحکامشرعانیبیطوسخیهامانندشآنوهیشاندکههفقهبودانیبتیفیادوارک

ماننددورهقبلکهنهاستکهشدهیمانیبیورتعلمکهبهصیفقهیهاوپاسخودرضمنکتاب

قالبالفاظروا در را احکام تنها دورهاندکردهیمانیباتیفقها مانند نه و یهابوده راهبعد از که

.استشدهیمانیفقهبهیعملیهارساله

اشارهزینشانیاتیاستبهمقاممرجعستهیشا،یلیمحققاردبیعلمگاهیبهترجانییتبیبرا

جهانانیعیشدیتقلتیسالمرجع9بهمدتو993تا984یهادرخاللسالیلیشود.محققاردب

عهده ارا در و تکاملبیاهمدتخدماتارزندنیدارشد بهجهانعلمویمسائلفقهدنیخشدر

دهاستومردمبزرگآنعصرمطرحبودیازمراجعتقلیکیبهعنوانشانیارائهنمود.اعیمذهبتش

شانیازایواخالقیواجتماعیعباد،یخوددربعدفردازیتوجهداشتندوپاسخمسائلموردنبهاو

.کردندیمافتیدر
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 يليحقق اردبحوزه نجف توسط م یاگرياح3-19

ساختهرینظکمیوعالمهیفقیلیدرپرتوزهدوتقوا،ازمحققاردبقیقوتحلیتحصهاسال

شانیکهایدارشد.هنگامنجفراعهدههیوحوزهعلمعهیوزعامتشاستیکهردینکشیبودوطول

نپژوهاشودانبودتحرکیشوبخامواریگذاشتنجفبسیغیوتبلیعلمیهاتیپابهعرصهفعال

میاندک درابهرهیبیطوسخیبودندوحوزهنجفازشکوهدورانشلیشغولتحصدرآنجا نیبود.

کردوبازهدخودبهمقابلهباکمبودهاوباتقواوصبرخودامیقلتیوفضیسراسرپاکیاگریحزمانا

عادگاهیونجفرامدیبخشزهنجفروحوصفابهحوشیخوتیبرخاستوبامعنوهایبهرفعکاست

جودانشطالب ساختو آمدنمحققاردبندگانیپژوه با جلبکرد. آنجا به وزهبهحیلیدانشرا

تیدورهحوزهجبلعاملدرلبنانباوجودشخصنیدراکهنیبااافتیقوتفیوتصنسیجف،تدرن

.قه۱009یفمتویعاملیلعدیمحمدفرزندسدیسنیالدشمسیعنیهمانندصاحبمدارکیبارز

دارخوربریادی.قازقوتزه۱0۱۱-949یالثاندیحسنبنشهنیالدورجمالحبمعالمابومنصوصا

بزرگویبودبهخاطرتوجهآنهاووجودعلمایدولتصفوتختیاصفهانکهپاهیحوزهعلمزیبودون

یوفمتردامادی.ق،مه۱0۲۱یمتوفیبهائخی.ق،شه940یمتوفیهمچونمحققکرکیالشأنمیعظ

ازقدرتوحرکتحالحوزهنجفنیداشتبااتی.ق،و...مرکزه۱0۵0ی.ق،مالصدرامتوفه۱04۱

محققنامدارجهانتشبهرهیقابلتوجه بزرگیکهجزءمحورهایلیمقدساردبیعنیعیّمندشد.

رااریدازدسترفتهآنیموجهعلکندوبرپایدینقالبجدادیحوزهنجفبوداحساسکردبایعلم

ازبزرگانعلماءیعبداهللشوشترازعلماءنامبردهازجملهمالیابازگرداند.البتهناگفتهنماندکهعده

یبهحوزهاصفهاننقشعمدهداشتهوشاگرداندنیوعمقبخشنیفقهاءومحدثتیکهدرتربعهیش

مجلس هریچونعالمه و پرورشداده صاحبمعالمدارکصاحبمنیمچنا قاضو دیسدیشهی،

ازیفضلاهللاسترآبادری(وام.قه۱0۱9-9۵6)نینوراهللمعروفبهصاحبمجالسالمؤمننیاءالدیض

:سدینویبارهمنیحسنصدردرادیاهللستی(.آ۲۲)انددهیبهمقاماجتهادرسیلیمحضرمحققاردب
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گریومردمازاطرافدافتیتیهتقونجفآغازشد،حوزهبیمکوچعلدوبارهیلیساردبدرزمانمقد

.درآمدیمرکزعلمنیصورتبزرگترآوردندوآنشهربهیشهرهاوبالدبهآنجارو

 جهان اسالمدر  يليمحقق اردبعلمي  گاهيجا3-20

وریشاه،ازمیلیقّقاردبومعروفبهمحیلیمشهوربهمقدساردب،یلیبنمحمداردباحمد

بودهاست.هیاولسلطنتصفویومعاصردورهیقرندهمهجرردهیامامیمفاخرعلما

القدریکهازنوابغروزگاربودهودارایحققاردبیلی،فقیهجلیلاحمدبنمحمدمعروفبهم

،زاهد،عالم،فاضل،عابدباشد،ازسویفقها،علماوادباباعناوینیچونکراماتومقاماتمتعالیمی

بلندمرتبه،عظیمس،متقی،ثقمحقق،مقد افضلاهلزمان،اسوهه، یقداستومعنویت،عالمالشأن،

مت آیهربانی، اذهانعلکلمیصمدانی، زبدهیارشاد عالمتحقیقودقت،ما، اتقیا، و یحدیقهاصفیا

،رخشانآسمانفقاهتموقرآن،ستارهدمثلورعوخشیت،مجمعفائدهوبرهان،شارحدقائقعلو

قیقوالتقدسشناختهشدهاست.معلمالتح

می یاد بزرگی به اردبیلی محقق از مجلسی وعالمه ویدربارهکند پرواپیشگی و تقوا ی

لماستمع"نویسد:می بلغالغایةالقصویو الفضل، الزهدو التقویو والمحققاالردبیلیفیالورعو

ا فی المتأخبمثله و بینهلمتقدمین اهلل جمع االئرین بین الطاهرینو در"مة اردبیلی محقق .

پرهی بیپرواپیشگی، یکمالنیوی،دانشوفضیلتبهنهایتدرجهاعتناییبهزخارفدزگاری،زهد،

کام،خداونداوراباپیشوایانپارسیدهبود.مندرپیشینیانوپسینیانکسیرابهماننداونشنیده

محشورفرماید.

محمدبنالع دربامه اردبیلی میرهعلی اردبیلی محقق شخصیت گوی محمد"ید: احمدبن

و بزرگواری، یادآوریاردبیلیرحمةاهللدر آناستکه از مشهورتر امانت، ثاقتو ازشود. باالتر او

،نیترمرتبهومتورعالقدر،بلندالشأن،جلیلعظیمیقلمروعبارتوسخناست.شخصیتیمتکلم،فقیه

."(۲3-۱3۷۵،۲4هلزمانشبودهاست)جناتی،عابدترینوپرهیزگارترینا
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دربارهصاحب العلماء محقققصص جایگاه میی اردبیلی ار"گوید: محمد دبیلیاحمدبن

مشهوربهمقدساردبیلیومعروفبهمحققاردبیلیازمشاهیرجهابذهمحققین،ازفضالیروزگارو

،۱3۷۵متورعیناحبارواخباراست)کنگره،فمقدسینواعصاروازمعاریادیدمدققینفضالیازصن

."(8،3۱ج

موالاحمداردبیلی،عالمعامل،":(۱3۷۵،۵4گوید)برزنونی،بناحمدبحرانیمییوسفشیخ

اتیبودهاستهمتاودارایمقاممحققمدقق،زاهدعابدومتورعیاستکهدرزهدوپرهیزگاری،بی

."دهاستاوکراماتینقلشواز

موقعیتوی"دارد:تفرشیدرنقدالرجالدربیاناینشخصیتواالمقامابرازمیصطفیدمسی

شودوشخصیتاوباالترازآناستکهوثاقتودیانت،مشهورترازآناستکهیادآوریدرجاللت،

المنزلهالقدر،رفیعالشأن،جلیلعظیماومتکلمیفقیه،پرگارعبارتما،حولمحوراوبهگردشدرآید.

نانیامرشدرجاللتواطم.بودهاسترتزگارتر،عابدترومتقییاعالم،پرهیودرروزگارخودازهمه

اویوامانتمشهورترازآناستکهذکرشودوباالترازآناستکهعبارت بتواندآنراوصفکند.

وبانیشخصزمانشوعابدترنیرتوبلندمنزلتوباورعرلقدالیوجلالشأنمیظوعهیفقیمتکلم

."هابودآننیتقواتر

ار" محقق کاظمی، اسدا... ویژگیشیخ چنین با را اجل،"کند:تعریفمیهاییدبیلی شیخ

لندمرتبهوقویاکمل،افضل،اعلم،اوحد،اورع،اتقی،ازکی،ازهد،اسعد،فقیه،مفسر،متکلم،متبحر،ب

."هاناستبر

محمداردبیلیمعروفبهمقدساحمدبن"گوید:وردایشانمیریدرمخوانساسیدمحمدباقر

فق عالمی فاردبیلی، و جاللت وثاقت، مقام بود. صمدانی متکلمی و دیانت،یه زهد، کمال، ضل،

."داریاوباالترازآناستکهقابلبیانباشدپرهیزکاریوامانت

بزرگاندازچهرهکهخودیحرعاملخیش و احمدبنمحمدسدینویتمنشاسودانیها :

محققیعالمیلیاردب مورداطمیفاضل، پنانیعابد، عظارساو معاصرشالقدرلیوجلالشأنمی، خیو
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جلیل،پرهیزگار،ثقه،عابدزاهد،مدقق،بزرگوار,احمدبنمحمداردبیلى,عالمفاضلمـولى.بودییبها

.الشانمىباشدالقدروعظیم

درقداستنفسوتفواوزهدوفضلبهمقامیلی:محققاردبسدینویمیرمجلسبزرگواعالمه

یچوناوراسراغندارم...کتباودارایبزرگتیعالمانمتقدمومتأخرشخصانیودرمدیسریینها

.استقیمراتبدقتنظروتحقنیباالتر

یمحققصمدانهیفق،یاجل،عالمربانخی:شسدینویمیعباسقمخیحاجشبزرگوارمحدث

درمراتبعلموفضلوعبادتوزهدیلیمعروفبهمحققاردب وورعو... وکرامتووثاقتوتقوا

دکهبهاومثلزدهشودیرسیانشودودرقدسوتقوابهمرتبهفیکهتوصدیرسیابهدرجهجاللت

دهیپوشدهیدچیکردهکهبرهیتجلمفضالچنانپرتوحسنآنعالمشعهانوارجمالوایوبهراست

.ستین

دیشدیتقوانییواهربهمنظورتبصاحبجاستکهیمثالزدنیلیمحققاردبیتقواشدت

کهیدگاهیآنضمننقددفی.مرحومصاحبجواهردربحثعدالتوتعرکندیراذکرمشانیناما

عدمتقوااجتنابازکبائرویهاستوهمراهکهباتقواومروتهمراداندیمیاهیلکهنقسانعدالترام

ازآننفرتدارند«یترکهرفعلمروتبایاصراربرصغائراستچنانچههمراه استکهمردمعادتاً

هاشمرادیسویلیمالکجزامثالمقدساردبنیباارایاستزفیضعتیبهغافیتعرنی:ادیفرمایم

.عادلشمردانوتینم

الصـاحب جامع که اردبیلىاسترواة بن،خود احمد حقهمشهرىخویشمىگوید: در

ستکهذکرگردداوه(درجاللتقدرواعتباروموثقبودن,مشهورترازآنامحمداردبـیـلـى)ر

خویشبودهاستفقیه,متکلم,جلیلالقدر,وعابدترینوپرهیزکارترینمردمعصر

علمیبزرگعلنورىدثمح از یکی ن، بی جایگاه عارفمیگوید:میدرباره عالم آن ظیر

محققصمداعـالـم و فقیه ارربانى, بنمحمد مولىاحمد متوفىنى, درختعلمو993دبیلى,

.پوشیدهاستتحقیقاتاوباانواردرخشانقدس,زهد,اخالصوکراماتاو



۱۱9 

 

وفقیهبزرگواراحمدبنققمح،ربانىعالممینویسد:قابکتابالکنىوااللمحدثقمىدر

امانتمشهورترازآناستکهقلم،ورع،نتدیا،زهد،اصالت،فضیلت،جاللت،درتقوى،محمداردبیلى

بهحدىکهعالمه،برآناحاطهکندیاتحتعددوشمارشدرآیداومتکلموفقیهبزرگوارمىباشد

اودرورعلسىدربارهاوگفتمج بـهحـدنـهـایىومرتبتعالیهرسیدهوتـقـوىوهاست: زهـد,

میانپیشینیاناس در را امتوهماننداو باپیشوایانمعصوم)ع(،ومتاخریننشنیده را خداونداو

.محشوردارد

ودهیمقامرستیهادرورعوتقواوزهدوفضلبهنیلیاردبمحقق:دیگویمیعالمهمجلس

ودیجمعنمانیاوائمهطاهرانیخداوندم،نشدهاستدهیمانندآنشنن،یومتأخرنیمتقدّمانیرمد

است.قیدقتوتحقتیرنهااودیکتابها

 چنین توصیمهددیسعالمههم در اردبفیبحرالعلوم هذاکان":سدینویمیلیمقدس

:دیستایمنیچناوراگریدیدرجاو"لعلماءلهکراماتنقلهامنالورعوالزهدوهیغایالفاضلعل

األتقخیالش" التقویاألعظماألعلماألورع قصبسبقالعلمو الهدیفیالحائز و السعاده ،یمضمار

المرض البدل العدل النقه الثقه األردبیالمولیّالمحقق بالغریلیأحمد اهللروحهیّالمتوطن قدّس

."فیالشر

آرااتیبهنظریاریتوجهبسیانصارخیش ازیلیمحققاردبیو داشتهودرکتابمکاسب،

نمودهاست.دیوتمجنیتحسمهرفعمقامهالکیانتهیشدهوباجملهادیبهعنوانمحققشانیا

یدرعصرخودبودهاستوآنچنانکهازآثاروعهیازعلماوبزرگانشیکییلیاردبمحقق

داشتهریکمنظیقرآنوکالم،تبحّرومعلر،یصعلمفقه،تفس،بهخصوترعلومشیاودربد،یآیبرم

کردهاست.نیتدویدیمفیِها،آثارقلمنهیزمنیایودرهمه

کههمدرآراگرددیوشجاعتبوده،سببمتیباحرختهیکهآمیلیتقواواخالقمحققاردب

س با برخورد عملو همدر نظراتو نیالطو شدتبه صاحبخرجدهد.جور را آنچه کهجواهر

ءیمبرکنندیمافتیجوربهعنوانمقاسمهازغالتوبهعنوان»خراج«ازاموالمردمدرنیسالط
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م سلطانعادلدرهمداند،یالذمه ضرورکند،یمافتیچنانکه از را مسئله کهداندیمیاتیبلکه

امرمخالفتنیراخوددةیرسالهخراجردیلیردب.امامحققاستینواثباتاتیمحتاجاستداللبهروا

.داندیوتصرفاتشانگنهکارمهاافتیازحاکمانجورکردهوآنانرادردریکردهوتظلمفراوان

اردب فوقاریبسیعالمیلیمحقق را شاگردانشخود مقابل در و بود کوچکمتواضع العاده

تکشمردیم مورد را آنان فراومیرو احترام مو قرار گودادیان هنگندی. شیامدر ازخیکه حسن

وموعظهکردوحتینصیتقاضاشیازاستادخو،وقصدداشتبهلبنانبازگرددافتیفراغتلیتحص

نیآننوشتهاانیدادودرپاشانینوشتوبهایاکرده،درورقهیراگردآوریثیاحادیلیاردبسمقد

مطالبرابندهخدانیا"ورجاءلتذکرتهوالهامتثاالالمرهداحمدلمکتبهالعب"هکرد:جمالترااضاف

بهجاشانیخودنوشتهاستتافرمانایموالیاحمدبرا یموجبپندآموزنکهیادیآورد،بهامیرا

باشد.یو

تعلاخالص کار تدرمیدر مالعیلیبارزمقدساردبیهاازخصلتزینسیو بداهللبودهاست.

.مقدسسؤالاودیپرسشیراازاستادخویامسئلهیدرمجلسیلیدانمقدساردبشاگرازیشوشتر

ناگهانمقدسسکوتکردوپسافت،یپاسخقانعنشدوبحثادامهنیراپاسخگفت،اماشاگردبها

جلسبرخاستوبهبهکتابمراجعهکنم.سپسازمدیبعد،بایبحثبماندبرانیفرمود:ایالحظهاز

اریبسیپاسخیلیبروند.پسازخروجازآنمجلسمحققاردبگریدییاهاوبهجااگردفرمودتاهمرش

:آقا،دیپرساگردنماند.شیباقشیبرایاکهشاگرقانعشدوشبههیکردبهطورانیبقیوعمقیدق

جا:چونآنمحققفرمودد؟یمودنفرانیودرهمانمجلسبدیدانستیمییکویننیبهایچراپاسخ

واظهاریاحتمالداشتکهقصدمانجدلوفخرفروشمیازمردمبودیرجمعدرمجلسودرحضو

ماست.یوگفتگوحثمتعالناظربیتنهاخدارایزستیشبههننیاجانیایول،باشدرگیکدیفضلبر
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 برخي خصوصيات اخالقي محقق اردبيلي3-21

 . تواضع 1

ازیکیاشرفواردشد.اربهنجفقافلهزوندینمایقلمستکهنبودهایهمرتبهازهداوب

خواهمکهیموچرکنشدهونمودکهرخوتفیاهلقافلهبهآخوندبرخوردواورانشناختوتکل

جامهآخوندراصاحبنمودوآورد.درآنحالیوقبولفرمودوجامههاراگازرییمنبشویبرا

معذرتگشاد.آخوندفرمودکه،حقوقاوزبانبهنمودندویعملمنیاوبراخیشناختومردمتوب

؟یخواهیچرامعذرتمد،یکهجامهاورابشوناستازآادهیزگریکدیبرادرانمؤمنبر

 . اخالص 2

کهیامیافرمودهکه،دریرحمهاهللکهازجملهتالمذهاوستنقلمیعبداهللشوشترموالنا

اومباحثهمیمنیمکررچنمیخواندیرفدرسماودرنجفاشدرخدمت یشدکهدرمدرسبا

اوساکتم ومندرمیکردیمدرسگمانمشدومنوحضاریکردمو کهاوملزمشدهاست.

ربهخبنیمذکورساختمکهدرفالنمسالهوفالنمسالهآخوندراساکتکردم.امجالس،ازیبعض

.چوندرمینجفبرویکهبهاتفاقشمابهصحرامیخواهیفرمودکهامروزمیروز.دیآخوندرس

نیگفتموتوچننیودکه:درفالنمسالهوفالنمسالهمنچنخدمتاوروانهشدموخلوتشد،فرم

بهمراءوجدالمنتهیکنمدرمناظراتعلمیومنچوندغدغهمیگفت ساکتشویکهمبادا د،

.میجوابآنسخنانرااکنونبهتوبگوی،بلکهاگرخواهجوابنبودمنازراهعجزازشدموسکوت

مواوهمهراجوابفرمود.پسفرمودکه،چونبهمنودماعادهکردراکهگفتهبیپسمنسخنان

همباداسکوتمن،کهآخوندراساکتکردموحقبامنبود،دغدغهکردمکیگفتیکهتومدیرس

.دمی،خلوتکردموتوراآگاهگردانبنابراینرغلطباشد.رسوختوبغراءبرجهلوسببا
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 کمك به مستمندان-3

ازیکیبودهاست.نقلاستدریلیمقدساردبدهیپسنداتیازخصوصزیماننهمحرکمکب

اندکیلیاردبمحققکردیمدادیبیبودوفقروگرسنگدهیبهاوجخودرسیوگرانیهاکهقحطسال

شتهاشغذادانشدکهخانوادهی.امااوراضکردیاشرامقطکفافقوتخانوادهکهفداشتیاآذوقه

میتقسچارگانیبنیآنطعامرابرونیدرجامعهمحتاجوگرفتارند.ازایادیکهافرادزینددرحالاشب

کمکبهفقرامیآنچهطعامداشتیسالقحطنیت:درچنعملاوبرآشفتوگفنیکرد.همسرشازا

وازمنزلادندیخدرازکنند؟محققپاسگرانیدیبهسوییفرزندانمندستگدادیاکنونبا،یکرد

رادرمسجداعتکافیگرفتهبودچندروزمیگرفت.اوتصمشیخارجشده،راهمسجدکوفهرادرپ

گندموآردیدارمقیدرمسجدمردعربضوراوروزحنیازد.دردومبپردازیکرده،بهعبادتورازون

دادوگفت:صاحبخانهدرلیحوبردوبههمسرشتیلیبارکرده،بهخانهمحققاردبییبرچهارپا

مقدسنکهیگذشتتاایشمافرستادهاست.چندروزیگندموآردرابرانیمسجداعتکافکردهوا

گفتبهخانهبازگیلیاردب همسرشبهاو آردوگندمشت. بی: مرغوببود.یلیخدیودکهفرستاده

ازطرفخدابودهیفضلورحمتنیکهاافتیدردیسخنراشننیایجا،وقتازهمهخبریمحقق،ب

کرد.شیستایبندهنوازنیاستوخداوندرابرا

یدرسالهاالهممذکوراستکهالمقیگفتهودرمنتههینعمتاهللدرکتابانوارنعماندیس

قحطیگران قسمتمخودمالیو فقرا بر یرا سهم قدر به خود نزد در و میکینمود فقرا یاز

آمدعملراکرد.پس،زوجهاشبهغضبنیهاچناناتفاقافتادکههمازسالیعضگذاشتودرب

انفاقم فقرا به را گفتکهمالما رایینمایو خود اوالد مو آپس؟یگذاریگرسنه نبزرگوار،

بهدرخانهاشیاعتکافرفت.چونروزدومبرگشت،مردیوبهمسجدکوفهبرامتعرضاونگشت

چ ازطحشانیکهبرپشتایانیهارپاآمدبا و بودازگندمخوبصافشده نازکآردیعنی،نیبار

عتکافاشتغالهدرمسجدکوفهبهاپس،آنمردبهزوجهمقدسگفتکه،صاحبخان،خوباریبس

شمافرستاد.چونمقدسازاعتکافمراجعتفرمود،زوجهاشبهاویبارهارابراهوغلنیاداردو
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اخب که داد اعرابنیر با که را فرستادی]برایطعام ما ناریبسی[ مقدسبودییکویطعام پس، .

.راحمدنمودیخدایلیاردب

 . بخشش عمامه 4

یاوبههممینچهازممرحاللبرابودهکهدرهروقتآنیبااودرماکولومشروهقیطر

مفهومونیمختلفهچناتیورواثیاحادنیبفرمودهکهازجمعینمودهومیآنراصرفمده،یرس

ودیوصرفنمادیننمارهیذخیکهآدمدیوسعتدادهباشد،بایگرددکه،اگرحقتعالیمستفادم

یبراسهینفیاخالصلباسهایازروانیعیشیگاه.دیقناعتنمازینیآدمهکدیرودهدبایرتنگاگ

یمینموده.ومکرررویکردهوآنهاراصرفمیدنمدورفرمویآوردهاند،قبولمیمهیاوبههد

کهبراسینفاریتمامزربسلیدادهکهمند بودهیاوبههدیرا ازخانهیبرسرمندآورده بستهو

رالیخوردهکهعمامهنداشت،مندیبرمیرفتهودرراهمؤمنیمآنحضرتارتیآمدهوبهزنرویب

بسته.پس،بهمؤمنیراخودبرسرمگریبهآنمؤمنونصفدصفآنراکردهونیممیبهدون

وسرابرلیازآنمندیلیلکرده،قیکردهتاچونبهخانهعودمیمنیخوردهوبازچنیبرمگرید

.بودهاستیباق

مقدساردبخاساز سیزیچیلیوت نعمانیریجزادیاستکه انوار کههیدر است نوشته

دو،یآمدرونیگذاشتوچونازخانهبیبرسرمیاشآنبودکهعمامهبزرگقهیطریلیمقدساردب

کهتامنزلمراجعتیبهنحو،یبرهنگاندادوبهفقراویازآنعمامهپارهکردشتریبایذرعکمتر

ی.شدیتماممشتریبایکسریعمامهاویکرد

 مراعات کامل حالل و حرام-5

متیخواهپرق;ازجامههرچهازحاللباشددیپوشیمابرآنبودکهکهعادتموالنندیگو

دیپوشیفرمودومی،قبولمکردیمهیهدیسیبهآنبزرگوارجامهنفیارزان.وهرگاهکسایباشد

زرخالص.باکردهبودندکهمعادلبودهمیتقدشانیکهعمامهگرانبهابهاتادافیومکرراتفاقم
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پارهمیقطعهادیطلبیمشانیازایزیکهچیشده،هرسائلیمشرفمارتیزچونبه یازآنرا

نمودهیمراجعتمخانهکهبهیمقدارذراعشانیماندهبرسرایمیدادهتاآنکهباقیکردوبهاوم

.ستا

 خدا یهمه اعمال برا -6

چهرسدبه;صادرنشدمسموعشدکه،مقدسدرمدتچهلسالازاوفعلمباحیبعضاز

.حرامومکروه

 فيدادن به انجام وظا تياهم -7

جاپلقیعلدیس طرائفالمقالمیاصغر اتالثقاتانهمنبعضاالثب»سمعت:سدینویدر

اتیالذهبیالیمنالللةیلیهفطابثرا هومقفل.فرددقرعه،یالیالحمامللغسل.فلما فاذا بابه،

.فزعمنارایحافظدخلفهوسالهعنحاجته.فاظهرارادةالغسلمعاعطائهالفجاءحافظالحماممن

.فدخلریواخذالدنان.ففتحالبابنارایدنیاربعیانبلغتالیاالجرةالیمنهاالستهزاء.ثمزادعل

رةوالآخذاالجیتسلثمخرجبعداالغتسال.فتفقهصاحبالحمامانهالمقدس،فعرضانلحمامواغا

منالحماموضیالفی:انهقدوصللیلیاالردبی.فقاللهالمولریمعاالصرارالکثقبلیفلمر،ینانردالد

.ریالدنانیالحاجةالالعلوم.فیوانفتحلیالمنزلةالکبریحصلل

 ايبه دن يياعتنا يب -8

اشتهار.وتیرغامداعالیودرالسنهوافواهعلمااریپسبس،یلیاماکراماتمقدساردبو

دریابوعلخیدربحاراالنواروصاحبلؤلؤوشیوعالمهمجلسهیدرانوارنعمانیرینعمتاهللجزادیس

نکهیااول:دینمایمکرراذیبعضزینریفقنیودهاندواتراذکرفرمازآنکرامایمقالبرخالیمنته

د،یکشرونیباشد.چوندلورابدهینداختکهآبکشآنبزرگواردرصحننجفاشرفدلورابهچاها
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عرضکردخداوندا!وختیرادوبارهدرچاهرریاست.پس،آندنانناریودیکهآندلوپرازاشرفدید

.خواهدنهطالیازتوآبماحمد

 واناتيمراعات حقوق ح -9

زدوهروقتینمانهیراتازرفتوهرگزاویبودکهبهکربالوسامرهمیجنابراحمارآن

.نمودیکرد،اورامنعنمیمدنیبهچرلیکهآندرازگوشم

دستشمشانیانیچنهم به حالل از مخوردیمدیرسیآنچه دیپوشیو ازگفتیمو :

اانیجمعمقیرطوادیزثیاحاد بندهنیاخبار در نعمتخودرا اثر وقتاستکهخداوند اشدر

تنگانچنندیوسعتبب در قناعترا هندیببیکهدوستداردصبرو ردیزیکسچچیپساز را

متیپرقیهامهومکررشدکهازعمادیپوشیرابپوشدمیسیلباسنفکردیواگرالتماسمکردینم

ودرصورتسؤالبهدیپوشیمکردندیمهیبهاوهدکردیدرآنعصرباطالمقابلهمنآمتیکهق

.کردیانعطاممستمند

 های اخالقي محقق اردبيليويژگي3-22

ویژگیمهم میترین را اردبیلی محقق اخالقی شدههای طرح نکات در یافتوان زیر تی

(:۵9-۷۵،۷6)برزنونی:

ـزهدوتقوایبسیار.۱

ـکثرتاحتیاطوشدتورع.۲

ـسعهصدروتواضعوفروتنیعلمی.3

استدینی.ـآمیختندرایتفقهیباقد4

ـتوجهبهمردموتفسیرشریعت،سازگاربازندگیاجتماعیمردم.۵

ها.ـفروتنیدرمقابلمردمواهتمامبهبرآوردنحوایجآن6

ـروشفقهیخاص.۷
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ها.ـتأثیرگذاریبرسایرفق8

ـابداعاصلسهولت.9

(.6۵-۷4،۷۲زاده:ـفقیرنوازی)حسن۱0

ـتواضعوفروتنی.۱۱

عملوحفظموقعیتدیگران.الصدرـاخ۱۲

(.49۲-۷۵،493ـوساطتبرایاصالحکاردیگران)کریمیجهرمی:۱3

(.۷۵،۵40داد)علمی:آندرهرمناسبتورویـتمسکبهایدئولوژیودفاعاز۱4

 يليکرامات محقق اردب3-23

عارفکاملکراماتهیفقنیایزندگاز استیعابدو نقلشده دریریهللجزانعمتادیس.

ازشاگردانویکیاهلل(کهضیفریعالم)مریازاهلتفرشبهناممی:فرددیگویمةیکتابانوارنعمان

آندریهاکهحجرهیارمدرسهند:مدیگویبود،موپارسادانشمندیوفردیلیردبنزدکانمقدسا

ام دهی)علیعلنیرالمؤمنیصحنمطهر قرار اشتغالکرده،سکونتاشت،السالم( فراگرفتنعلم به

آمدموبهاطرافرونیکهازمطالعهفارغشدمازحجرهبپسازآنکیتاریهاازشبیکیداشتم.در

مردنیادی.باخودگفتمشارودیقبّهمبارکمباسرعتبهطرفیمرددمیدکهناگهانکردمیاهمنگ

بهیهالیندبزندوقدبهحرمدستبرخواهدیاستکهمیدزد بهناچاربهغمایحرممطهررا ببرد!

تعقیطور نشود، متوجه او دبشیکه اندکدمیکردم مبارکرفتو حرم کرد.توقفیبهطرفدر

زیوبعددربدوموسومندیرببازشدواوواردگرددودافتانیگشودهشدوبرزمبالفاصلهقفلدر

قدمطهرمشرفشد،سالمعرضکردوازجانبقبربهکنارمردمآنمردیبههمانصورتبازشد.د

لازمسائیکیم(دربارهالسالهیراشناختمومتوجهشدمباامام)علشیمطهرپاسخدادهشد.منصدا

رمخارجوبهجانبمسجدکوفهرهسپارشد.منهمپشتسراوبهازح.سپسکندیگفتگومیعلم

بهمحرابدیبهمسجدرسی.(وقتاورمیاازاسراراوسردربتکردم)تنبودحرکنکهمتوجهمیطور
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هکزآن.پساکندیگفتگومیمدربارههمانمسئلهعلیکهبابزرگدمیشدوبازشنکیمسجدنزد

د،یبهدروازهشهررسیاوحرکتکردم.وقتبیآمد.منهمدرتعقرونیازآنجابدیپاسخخودراشن

 بروشنهوا پشده آنشیود. صدااز دروازهخارجشودبا داده،یکهاز موردخطابقرار را بلنداو

انجامکارهمرایموالیاگفتم: منازآغازتا اما، بودم، آندییابفرمنکیهشما هاآندوبزرگکهبا

پسازد،یدرخواستراشننیایبودند؟مقدسوقتیچهکساندیکردیصحبتمیدربارهمسائلعلم

ازیاریفرزندمن!بسیااطالعندهم،فرمود:یبهکساتشیعهداتالزمراگرفتکهتاموقعحکهتآن

رالمؤمنانیمشببهمرقدمطهراهنگامپسدرماند،یومبهمممنگنگیبرایاوقاتمسائلمختلف

برطبقزیبن.امشکنمیمافتیحضرتمطرحوجوابشرادریومسئلهرابرارومیالسالم(مهی)عل

السالم(حوالهکردوفرمود:هیشدموحضرتمرابهصاحبالزمان)علابیمعمولبهحضورانورشرف

پاسخمسالخودرابهحضورشبرسوکوفهاست،(درمسجدفیشریتعال)عجلاهللیفرزندممهد

بودالم(السهی)علیحضرتمهدیدیکهدرمسجدکوفهدیاکن.آنمردازآنحضرتاستدع

ی.عالمهمجلس.ذکرشدهاستیفضلاهللاسترآبادرینامشاگردمذکورامگریدیدرجایول

نیعالم«بهاواریل»مفاضدیکهآنهاازسنمودهنقلرییتغیابااندکداستانرنیازافرادمتعددازین

کهیاندبهطوربودهیلیحققاردبعالمدونفرازشاگردانمبرزمریاهللومضیفریم.اندخبرراداده

بهکهرجوعکنکنندیسؤالمشانیدروقتوفاتا درشرعدیفرمایمم؟یبعدازشما ریبهامابی:

حیصحرعالمیزائداستومهیهانوارنعماندرنسخاهللضیاهلل.پسفضیفریبهاماتیمودرعقلعال

است.

سیقممحدث مقامات کتاب منقیجزائردیاز مقدساردبکندیل ساکنیلی: حرمنیاز

حیهاخودرابهضردرشبشدهیاومشتبهمیدرنجفاشرفبودهوهرگاهمسئلهبرانیرالمؤمنیام

فرمودهیاألمرحوالهمکهآنحضرتاورابهصاحبیاستوگاهدهیشنیموابوجرساندهیمقدسم

درموردآنمسائلصحبتیشفاهنحضرتبهصورتاندباآداشتهفیدرمسجدکوفهتشرشانیوا

.استکردهیم
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معلوممنقلنیااز خدمتحضرتمسائلمشکلبهکرّاتیبرایلیکهمحققاردبشودیها

ادهیرسیمةاهللیبق مجتهدکیچیاستکهدرحاالتهیمیظمقامعنیاستو و فقهاء نقلنیاز

ازیبعضراینشدهاستزدایپیزیچنیچنانددهیترسکهخدمتحضریینشدهاست.درتراجمعلما

بعضهامالقات مالقاتکنندهدرحیاتفاقیدرخواببوده، و موضوعمالقاتغفلتنیبوده داشته،

علممالقات فقهیها استیو میلیمحققاردبیولنبوده مشکله مسئله هر ازتوانستهیدر شخصاً

.السالم(برسدهیدرکوفهونجفخدمتامامزمان)علایرفعاشکالکندونیرالمؤمنیام

وزهداوضربآفاقاستگانهی)قدساهللروحه(کهدرزهدوتقواوورعیلیاحمداردبموالنا

همیمسلماستواورادرخدمتائمهعلزینقیوتدققیتحقلوهودرمراتبعلموفضالمثلشد

زیکهاونیشیاهللتفرضیرفیمعتمدهازشاگرداومطیوسااتبهازثقیبودهوبعضمیالسالمقربعظ

آمدونرویهاوازخانهخودبکدمیهادازشبینمودندکهگفت:شبیبودهنقلمایازعلماواتق

کهاومطلعنشودیبهنحویمخفزیالسالمشد.مننهیعلنیرالمؤمنیحضرتاممتوجهروضهمقدسه

وقفلهابازشد.پس،آمدهدرهاگشودد،یدرروضهمقدسرسکیدم.چونبهنزدازعقباوروانش

آمدومتوجهرونی.پس،بدیگوینمسخیکهشخصدمیشنیومستادیمبارکاحیودربرابرضر

بهنزدمحرابیمدوبازمنازعقباوهمهمسجدکوفهش رفتمتاداخلمسجدکوفهشد.پس،

عارضشدیمراتنحنحتگفتومراجعتنمود.درحالمراجعاریسخنبسیخصمسجدآمدوباش

قتکهازآنوازیگفتم:بل؟ینبودکه،توبامدیوپرسدیومرادستی.پس،اوبهطرفعقبنگر

ازعقبتوروانبودم.پس،مبالغهنمودموسوگندوستهیپ،یدیتاالحالکهمرادیآمدرونیخانهب

برمنمشکلنیدلیازمسایهامراخبردهبهآنچهازاومشاهدهنمودم.فرمودکه،مسالدادمکه

آمدمبهخدمتحضرتام بود. ازآنهیعلنیرالمؤمنیشده آنحضرتدمیحضرتپرسالسالمو .

السالماست،بروبهمسجدکوفهازآنحضرتهیوزامامزمان،حضرتصاحباالمرعلرمودکه،امرف

سالهمشکلهراازآنحضرتسؤالنمودموجوابؤالکن.پس،رفتمبهنزدمحرابمسجدوآنمس
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ازنی.چونادمیشن نقلفرمود، بهکسنیاوااتیمنعهدگرفتکهدرحواقعهرا نقلیواقعهرا

.ومنبهعهدخودوفاکردموبعدازوفاتاونقلنمودممیننما

 قق اردبيليويژگي های فقهي مح3-24

 در فقه قيو تحق ینوآور-1       

فراترازحیعلمرهیفقهاءبرحسبعادتوسمعموالً قرارآراءفقهاءسلفطهیچندانپارا

احتکنندیمیوسعدهندینم امفراوانواحترااطیبا دایبهندرتپینظراتبرخوردکنندولنیبا

عالوهبرآنوپردازدیآراءگذشتگانمیوبهنقدوبررسهدیقالبرهاننیخودراازایهیفقشود،یم

برکتاستکهبهیلیققاردبمحیونوآورتیحرنی.مصداقبارزاآوردیمیرودیجداتیبهارائهنظر

ارائهنمودهکهیدید،ازدوسالحعلموشجاعتبهرهگرفتهوآراءجددسخووتقیتقومیظقدرتع

تحولنمودهاست.نیااردبعدازخودراوامیفقهااتیاستونظراوتمتفانینیشیباآراءپ

اءقهفیدرآراءفقهکیتشکاستکهباتأملویقینوآورودقیازفقهایکییلیاردبمحقق

گشودهاست.ندگانیآینوبهسویهائچهیها،درآنیسلفوادلهفقه

الجناتبعضبه صاحبروضات از عمگریدینقل به اکه کالم دربارهنبردهیپشانیق اند

رجشدهخاهانیفققهیالفائدةوالبرهانازطرانداودرکتابمجمعاندوقائلخدشهکردهیوقاتیتحق

ازنظر پرساختهاستیاتفلسفوآنرا نیارایز؛ستیخدشهدرستننیانیبهاعتقادمحققیول،

اوپرداختهیفقهیهادگاهیهرکهبهنظراتودجواصاحب.برخورداراستیفقهنیکتابازنظراتنو

خالفتکردهاستوقبلازخودمیکهبافقهایکسنیازمواردازاوبهعنواناولیاری،دربساست

ازاویبعدیازفقهایهمگروهیوالبتهدرمواردفراوانکندیمدایعرضهنمودهاست،یدیجدسخن

:مطلباستنیدرجواهروجودداردکهگواهایراتیاند.تعبودهبالنمرادندگاهشینمودهودیرویپ

مخالفاهیأجدفالبلایدیگرآمدهاست:ودرجومنتبعهیلیعدااالردبنیالمتأخرنیلمأرمخافاب

.منانالظاهرعدمالضمانیلیاردبیسورنایغنیوبننایب
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ردفرویبزرگکسانیفقها اجتهادو کهدر را وعبراصولمهارتنداشتهو ابتکار ازخود

دهندینشاننماست،نداشتهتیخالق معناهیفقو برجستگدانندینمیواقعیبه ازیو یکسانرا

بازکنند.ندگانیآینو،راهرابرایهاوباطرحاستداللندیناگشودهرابگشایهاهکهرادانندیم

ریدادناوبهموضوعتأثتیرااهمیلیآراءمحققاردبردیونوآورتیازعواملمهمخالقیکی

مسائلفقهطیشرا احکامو ایزمانومکاندر در تمامیاگرجاهلبهجاکهنیاست. قصر، نماز

استبخوا معتقد اع،ند« مطلقاً ندارد دلاده شراتیروالیبه پاعتیو در سمحة، و انیسهله

بلتختلفاالحکامباعتبارءیالشةیالقولبکلمکنیصعبوالمهماامکنفاناالمرواحتط":دیگویم

."واالحوالواالزمانواالمکنةواالشخاصاتیالخصوص

دگاهی.دشودیمشاهدهموااتیبرجستهونظرهیفقنیاستکهدرایاتیخصوصازینیبروشن

شر نسبتبه جهتهداعتیاو هدفشارعمقدسدر سببگردانسانتیو روشندهیها با ینیبتا

یهااطیاوباعثنشدهتابااحتیکهتقدسوتقوانجاستیدرمباحثواردشودونکتهجالبایخاص

دوانفرا ودخایودیچارزحمتنمامردمرا بلکهبادیتحجرروایبهانزوا جامعنسبتبهدیآورد؛

عنایمباحثفقهن،ید با واقعتیرا مسائلمیاجتماعیهاتیبه مرو از.کندیدممطرحمبتالبه

استعبارتنداز:شانیایفقهشهینوعاندگرانیکهبیجملهمباحث

 قرائت نماز در یديعدم لزوم قواعد تجو-1

است.یبودکهدرعرفولغتبهآنقرآنصدقکندکافیااگرقرائتبهگونهشانینظرااز

وسوسهشانیا از آگموردیبیهاکه علماء و استسعمردم بوده واجباتویاه استحدود کرده

کند.هیتوصیرادرمرحلهنهائاطیواحتدیمستحباترامشخصنما

 تيهتقدم افق-2

نهقرائتداندیهتممجماعت،مالکتقدمرافقاتعارضافقهواقرأدرامادرمحققاردبیلی،

بعدیفال":دیفرمایوجودمنیباا.دباشیصدوقمخیاصحاباززمانشنیبرخالفنظرمشهوربنیوا
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رتبتهعنداهللفمیتقد علو لشرفالعلمو مرو أقربالکونیاالعلملما یوالقبولعنداهللالیصاحبه

."قرائتهحسنا...یفدیزیدعائهالمنجابةاست

 مناقشه و تامل در بسياری از ابواب فقهي-2

نهویدربسیاریازمواردفقهیموردمحققاردبیلیفقیهیاستکهمناقشههایروشنگرا

مهمتلقیمیگرددکهپسوثوقعلما آنجا اینبینشمندیویاز گرفتهاست. ایشان،قرار از

(.۱08،۱39۷اردبیلیراطیمیکنند)ادیبیمهر،ققوشیخانصاریمسیرمحصاحبجواهر

بیفای و بحثهایکمفایده ایشانتالشمیکنداز سویدیگر، بهاز و اجتنابورزد ده

شخصیتیچونمحققاردبیلی،درگیرشدنبااینمباحثمباحثمفیدواصولبپردازد؛چراکهبرای

بهعنواننمونهدربحثقیمیشحیاتتلانوبیبهرگیازماهمیتباعثاتالفزمک عولو"ود.

ولوتعصیبرااثباتکردهاندگفتهاندکهاصحابامامیهبهطورکاملبطالنع"مینویسد:"تعثیب

راینموردبهطرحمطلبیدکهازلحاظعقلیونقلی،حقبرخالفایناناست.بنابرایناصالنیازی

(.۱۱،۵60،جنیست)مجمع

 دگاه محقق اردبيليبح از ديحسن و ق 3-25

ق عبارت ذیل در اردبیلی فذهباالو"وشچیمحقق اختلفوا انهم انحسنثم اِلی منهم ل

،ج۱3۷۵،)حیدریخراسانی:حسنوقبحافعالبرسهقسماستگویدمی"اتهااالفعالوحجتهالذو

:(483ـ۱۱،484

حسنوقبحبهخاطرذاتصدقوکذبکهاییراستیوزشتیدروغوقبحذاتیمانندزیبحسن-۱

است.

بلکهزمینهحسنوقبححسنوقبحبرایصفتذاتییعنیافعالیکهدرذات،حسنوقبحندارند-۲

هاموجوداست.درآن
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قبحاعتباریمانندکتکزدنیتیمکهاگربهخاطرادبکردنباش-3 اگربهحسنو زیباستو د،

است.بیحطراذیتوظلمباشد،قخا

 نوع اجتهاد مورد پذيرش محقق اردبيلي3-26

:(۱3۷۵،۲4،)جناتیاجتهاددارایچهارنوعاست

فکرشخصیراساسرأیوتالف(اجتهادب

اندیشیب(اجتهادبراساسمصلحت

ج(اجتهادبراساسمنابعظنیمانندقیاسواستحسان

تشرعیمانندکتابوسنادبراساسمنابعمعتبرد(اجته

بهگونهیا کهفقهزاییدهشاناجتهادنوعاولودومرا چرا یوحییمطلقنپذیرفتهاست؛

تأییدنمیانسانیافکاراستنهزاییده کندمگرقیاساولویتومنصوصالعلةراوهاونوعسومرا

ت.اوستنهااجتهادنوعچهارمموردپذیرش

یخاصیاستاماستنباطواجتهاد،شیوهدرمقنباطیمحققاردبیلیشیوهاجتهادیواست

قهمانندعمانی،اسکافیوشیخیسومازادوارکیفیتبیانفهایمجتهداناوایلدورهراازشیوهکهاو

هاجتهاد،تکیهوبیشتردرمقاماستنباطبرتفریعوتطبیقازراسازد؛چراکهعمانیمفیدمتمایزمی

ظاهاعتم به کمتر داشتو ناد نصوصور ظاهر به بیشتر مفید شیخ داستو عناصرصوصتوجه

یمحققاردبیلیحدوسطآنشتوشیوهاستنباطاعتمادداشتوکمتربهتفریعوتطبیقعنایتدا

.(۱3۷۵،۲۵،)جناتیدوبود

 ديدگاه محقق اردبيلي نسبت به مجتهد3-27

م قمجتهد با شخصیاستکه تشخیصقوطلق، به ویژه دستآوردنانیواعد به ندینیبا

فاجتهادمطلقیعنیشخصبراستنباطاحکامشرعیووظای"پردازد.یهایشرعیمدالیلوحجت

آن باشدو )خبرکنونیتوانا معتبر اماره از را اصلها یا عقلی)برائت( اصلمعتبر یا اجماع( واحد،
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)استص بشرعی مواردیکه در و دلیحاب( دستنیافته،ه معتبر دستآوردل ،۱3۷۵،)ذاکریبه

۱۷3)".

تنباطگوید:تجزیدراجتهادآنستکهشخص،تواناسایشاندرتعریفمجتهدمتجزیمی

ب یا تمام نه داشتهباشد، وظایفکنونیعملیرا احکامشرعیو ویجزءبرخیاز مسایلرا. یشتر

دانستهورسیدنبهاجتهادراپسجتازملکهاستنباطراحعلمویاگمانبرخاستهکسانیاستکه

شازرسیدنبهشمارد.بااینحالاجتهادمتجزیراکهپیصتسالتحصیلمیسرمیازپنجاهالیش

.(۱3۷۵،۱۷3،)ذاکریداندلاجتهاداست،حجتوروامیدرجهکام

ت،بعداسیزونیکووبلکهواجبمجتهدواجدالشرایط،جامحققاردبیلیمعتقداستتقلیداز

والتَقْفُمالیسَ"فرماید:شود.زیراآنجاکهخداوندمیازاینکهدلیلمحکمیبرثبوتآناقامه

.مرادتقلیدبدوندلیلاستوازهمینجافرقبینتقلیدمذموموتقلیدممدوحمعلوم"بهِعلملک

شود.می

افمنیهدیا"موردآیهایشاندر اَنْ اَمَّلحقِّ أنیهدییُتَّبَعُ ممکنمی"نالیهدیاالّ گوید:

از آیهچنیناستفادهکنیمکهپیرویفقطازخداوندجایزاستو هماستاز مخلوقجایزنیست.

ازچنینپیرویازعالمجایزاستوازجاهلجایزنیست؛آنگونهکهپیرویازافضلجایزاستو

،)سلمانیایزدییمفضولازهمانافضلباشدگیریادصوصاًجاییکهتعلمومفضولجایزنیست؛خ

۱3۷۵،۱08).

بایدمجت استکهقاضینیز اینباور تحلیلمحققاردبیلیبر البتهایشانپساز هدباشد.

یعمربنحنظلهدهدوباتحلیلمقبولهیقضاوتمیبهمجتهدمتجزینیزاجازهخدیجهروایتابی

مناباالمامفیجمیعدهد.»ومنکونهحکماً،فهمکونهنائباًتوامیرفیاموابتفقیهدرهمهبهنی

د،قضاوتاونیزنافذنخواهدبودشرایطقضاوتنباشاالمور.«ایشانمعتقداستاگرقاضیدارای
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 :چهارم فصل

 ی فقيهعامه امامت و نيابت ؛واليت فقيه

 محقق اردبيلي ز ديدگاها دولتو
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 اليتمفهوم شناسي و 4-1

هایفراوانیاشتقاقدانندکهازآنواژهوالیترالغویانازریشهولیبهمعنایپیوستگیوقرابتمی

رفته،ها،نخستدرامورمادیبههمپیوستهومتصلبهکاریافتهاست.اینریشهمانندبسیاریدیگرازلغت

(.والیت۱36۲،۱4،آبادییافتهاست)طاهریخرمراهدیتکوینییااعتباریهایگوناگونغیرمارصهگاهبهعآن

ظرمعنا،عالوهبراینکهبهمفهومیمصدریاشارهتوانخواندوازنرادرتلفظبهفتحواووکسرواوهممی

امارتوفر از  اینمحبمانروایینیزبهعنوانیکحرفهوشغلحکایتمیدارد، بر عالوه نصرت،کند. ت،

یاصلیواژهباوازآنجاکهریشهخطاوموطنهرکسازجملهمعانیدیگروالیتاستبهسلطان،قیام

یباالراازنیشمردهشدهتوانمعاغویبهنوعیدرتمامیاینمعانیملحوظاست،نمیهمانمعناوموضوعل

(.۱3۷۷،43،سنخمشترکلفظیدانست)جعفرپیشه

فطرتسازیبهاولدیکتولیوسرپرستی،بازگردانیدنونزیتورهبریوحتحاکمیعنایوالیتبهم

(.۱383،۱36،نخستینانسانیاست)صدرانهاییومطلوبوهدف

ایایحکمرانیکندومنطقهشودکهبرخطهیکسیگفتهمیوالیتبهمعنایامارتدرباره

(.۱3۷8،6۷،امارتگویند)اسماعیلیومتاوست،نیزوالیتوراکهزیرپوششحک

ریشه از نیزوالیت مودت و قرابت مورد در لذا است. شده گرفته قَرُبَ معنای به وَلِیَ ی

شود؛ازآنجهتکهبرامارتسلطهیافتهشودوازاینجهتبرامیرووالینیزاطالقمیلمیاستعما

رودهمینمفهومبهکارمیدرژهباتمامیمشتقاتآنآیدواینواشمارمیترینافرادبهآننزدیکو

(.۱3۷۷،40،)معرفت
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یفقیهآمده،منظورازاهباکلمهیوالیت،همرصاحباناندیشهبراینباورندکههرگاهواژه

یاسلطنتاحکومتاستنهسلطنت،ریاستوآقایی.امااگرمفهومچیرگیآنزمامداریدرجامعهی

نانراعهدهایاستکهفقیه،والیتآیجامعهافرادوادارهورشکمنظورسرپرستیامیدانستهشد،ب

(.۱38۱،8،د،نهسلطنتوریاست)لقمانیدارشدهاستکهبهآنخدمتوخدمتگزاریگوین

فقهوقتیازوالیتبحثمی توجهبهموضوعبحثدر فقیهانبا رفتارهایفقهیکهشودو

حکمیاند.والیتحکمیوصفیدرمقابلقهیقراردادهتفرادرچهارچوبموضوعامکلفاناست،آن

صرفولیولغوممنوعیتتصرفدیگرانتکلیفیاستکهموضوعبرایاحکامیتکلیفیمثلجوازت

(.۱3۷۷،4۵،شهگیرد)جعفرپیقرارمی

بلکهامریاعت تحکومتهمباریاست.حقیقتوهویوالیتیکامرعرفیخارجینیست،

براساسسلایناستکه برایکسیباشدکه تکویناً و بتواندرهبریوطنتقانوناً دارد، قراریکه

برعهده منسوببهمعصوم)ع(۱3۷۵،8،بگیرد)مومنسرپرستیامترا (.حالاگراینواگذاریرا

تبا سویخداوند از مستقیماً معتقدشویم، یا منبدانیم یا تعالیاست، انتخابمردمرکو شأشرا

یکسمتشرعیاسابر قرارسدستوراتوراهنماییشرعبدانیم، استکهخداوندتعالیبرایفقها

بنابراین ابتکارنکرده،والیتموضوعیعرفیاست؛یعنیشارعمقدس،خودآنراجعلودادهاست.

همانمسأله ولیامیاختیاربلکه دداریاستکه مولیعلیه نسبتبه یکر پسوالیتفقیه ارد.

(.9،۱3۷۵،یشرعیمحضنیست)مؤمنألهمس

 معنای فقيه و واليت فقيه4-2

فقیهبهکسیگف تهمیفقهبهمعنیفهماستو عقایدو قوانین، اخالقیاتشودکهاحکام،

یعنیبهتماممعنیدین اجماعوعقلبفهمد؛ ازقرآن،سنت، ،۱364،اسباشد)عطائیشناسالمرا

۲0.)
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قهاستوفقهبهمعنایاعموعمیقیعنیفقهدینتبهمعنایوالیتفوالیتفقیهدرحقیق

شناسیمحسوباست.فقهبهاینمعنا،شناختدینودینالهی،مربوطبهدانشدینودانشدینی

لمیدیناست.نوالیتدینودانشیاوالیتعگردد.بنابراینوالیتفقیهمبیمی

کهفقهخواندهالشرایطاستنههرکسمجتهدجامعبحثوالیتفقیه،فقیهدرمقصوداز

هادمطلق،عدالتمطلقوقدرتمدیریتوالشرایطبایدسهویژگیداشتهباشد:اجتباشد.فقیهجامع

یعنیازسوییبای اسدصدروساقهاستعدادرهبری. بهطورعمیقوبا تداللواستنباطیاسالمرا

ازهیچیکتخطیوها،حدودوضوابطالهیرارعایتکندویزمینهمامدوازسویدیگر،درتبشناس

(۱384،۱36تخلفننماید.)جوادیآملی،

حاکمیتورهبریعلمیطرفدیگرمیزا ـسیاسیودینیتلقیتوانوالیتفقهوفقیهرا

نظامسیاسیهوینظریتودربردارندهمدنیکاملوکارآمداسنمود،یعنیدینیکهدینسیاسییا

ستمندوهدفمنداست.بنابرایننظریهونظامیدوساحتیامانراهبردییعنیبنیادین،فراگیر،ساز

ابزاریوتوسعه اقتصادی، دکههمساحتمادی، رزندگیفردی،گروهیواجتماعیبایدایبشررا

ه و کند تأمین و اخالقتوجیه فرهنگی، ساحتی جاوم متعالی، ارزشی، کهدانی، است اخروی و ه

(.۱383،۱۲8،بخشد)صدرایانسانراتبیینوتحققمیزندگانیفردی،گروهیواجتماع

مختصاتاسالمترتبدین دینیبا دینیآن، خاستگاه فقهدینو و والیتفقیه از یبمراد

متکامل،ازموحیثکمال،نهایی،خات،آسمانیووحیانی،ازاست.دینیکهازحیثمنشأعلمی،الهی

لحا از پیشرفته، سیاسی، عینحالکارآمد،حیثمدنیو در و ساالر مردم و گرا مردم ظمردمی،

درنهایتقابلنوگرایی،نوخواهی،نوزاییور،فرازمانیوفرامکانی،جهانیوجهانگراوبخشوبهرهاثر

والیتدینوحاکمیتدینوازیاستودرنتیجهمرادکهپاسخگویجوامعبشرونوسازیوروزآمد

درمعناییدینی،همانوالیتاسالم،حاکمیتورهبریسیاسیاسالموحاکمیتورهبریسیاس

.(۱39۱صحرانورد،باشد)اعم،حاکمیتورهبریعلمیسیاسیاسالممی
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سرپ حاکمیت، معنای به فقیه والیت بنابراین مدیریت و رهبری کارگزاریرستی، و کالن

هایوحیانیالهی،تفسیرواجتهاددادههایحکمتعقالنیناسالمیبودهکهبراساسداشتهندادانشم

کمکیافته با سیاستهاو سیاستیدانشتجربیسیاسی، عهدههایجامعهمداریگذاریو به را

رهبرانورهبریمی بهرهزوباروریاستعدادهایهاییکهبهمنظوربروگیرند. هوبوریفطریآدمی،

حق سعادت به نیل جهت در و طبیعی مواهب جهتکاربری در و دنیوی زندگانی یقینی و یقی

(.83،۱3۷پذیرد)صدرا:ویدانزندگیاخرویترسیمشدهوتحققمییابیبهسعادتجادست

 راستایخالفتکبریو در والیتفقیهرا فقها، امامتدانستاساساً امتداد مسألههدر یاندو

الشرایطوچنانبرایفقهایجامعبوده،هماسیراکهدرعهدحضوربرایامامانمعصومثابتسیرهبری

دراحکامانتظامیاسالم،اندومسألهتعهداجراییراردورانغیبتنیزثابتدانستهدارایصالحیت،د

(.۱۷0نقد،تاب،ک۷۷شمارند)معرفت:ییوستهثابتوبرقرارممخصوصدورانحضورندانستهبلکهپ

 مراتب واليت فقيه4-3

آموزه به توجه میبا شیعی و اسالمی سههای اسالمی حاکم والیت برای یمرتبهتوان

(:۲،3۲8،ج۱36۷،راقائلشد)منتظری"سلطهوفعلیت"و"جعلواعتبار"،"استعدادوصالحیت"

 حيتی استعداد و صالمرتبهواليت در  -1

 صفاتذاتیویژگییعنیحاکماسالمیاز برایوالیتها، لیاقتالزم شأنیتو اکتسابی، و

ذاتیوحقیقیخارجیاست،ازمقدماتوشرایطوالیتبرخوردارباشد.اینمرتبهازوالیتکهکمال

امامتاصطالحیبهحسابمی پو مرتبهآید. یاولبرایحاکماسس، کمالذاتیاست؛ چهالمی،

اوواگذاردهشودیانشود.یارقدرتبالفعلدراخت
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 ی جعل و اعتبارواليت در مرتبه-2

والیت منصبوالیتبهدستکسیکه اینمرتبه، برایکسیکهدر مسلماست، برایاو

صالحیت جعلمیشأنیت، و اعتبار رهبریدارد، شرایطامامتو مو آثار چه اگر انتظارشود؛ ورد

آ مثلاعتوالیتبر دبارنمترتبنشود؛ به خم غدیر در جعلوالیتبرایحضرتعلی)ع( ستو

پیامبراکرم)ص(.

 ی تسلط و فعليتواليت در مرتبه-3

عینیوالیتوواگذاریقدرتوامکاناتبهصورتبالفعلازسویمردمازخارجیویمرتبه

یبهقوایوالنمرتبهقرارداردکهشخصصاحبصالحیتدرایطریقبیعتوشرکتدرانتخاباتبه

کنند.اعتمیحکومتیخویشمسلطاستوامتازویاط

 فقيه مفهوم واليت مطلقه4-4

ممطلقبودنوالیت؛یعنی یاحکاماسالمراتبییننمایدولتزماستهمهاینکهفقیه،اوالً

نیستوشدنعصرغیبت،قابلتعطیلکسازاحکامالهیدرهارااجراکند؛زیراهیچیآنثانیاًهمه

وحکماهمرااجراکندوبرایامکاناجرایآنحکماهم،حکمثالثاًبرایتزاحماحکام،چارهبیندیشد

(.۱384،464،کند)جوادیآملیرابهصورتموقتتعطیلمیمهم

ت،امتداددارداست؛تاآنجاکهشریعیوالیتفقیهبنابراینمقصودازاطالق،گسترشدامنه

تمامیابعادمصالحامتاجراییولیفقیهدرتمامیاحکامانتظامیاسالملیتومسئو ودررابطهبا

(.۱3۷۷،۷4،هایکبعدینخواهدبود)معرفتیتباشدوماننددیگروالمی

می مجموع مهمدر زیتوان موارد در را والیت بودن مطلقه مباحث )لقمانترین جست ،ر

(:60ـ۱38۱،6۱

نجامهرکاریتوسطفقیهنیست.معنایاجازهدراـوالیتمطلقهبه۱
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یفقیهاست.ـحفظاصولوضروریاتدینازوظایفبرجسته۲

تما3 منتقلمیمیاختـ نیز ولیفقیه به ائمه)ع( و اینبهیاراتحکومتیرسولاکرم)ص( و شود

نیست.معنایمعصومبودنولیفقیه

قام.یفهاستونهمـوالیتیکوظ4

 يت يا وکالتالو4-5

اند،حکومتوحاکمیتایازاندیشمندانکهمفهوموالیترابهمعنایقیمومیتپنداشتهعده

باشند،بهحاکماندکهازجانبشهروندانکهمالکینمشاعحکومتمینوعیوکالتگرفتهسیاسیرا

میشانوانتخابی والشواگذار ایندیدگاه، در بهسلد. مهگونهحقتصرفازبهیتبدینمعنیرا

گونهمولیعلیهومردمتفسیرکرد ایازانجاموظایفمحولهازجانبمردمهوحاکمیتسیاسیرا

بهمعنایکشورداری،نوعیوکالتاند.بهعبارتدیگر،حکومتدانستهولذاآنرانوعیوکالتشناخته

فردکهازسویشهروندانشومحسوبمی اشخاصدر ناآشکارمیبهشخصیا یا کقراردادآشکار

(.۱3۷9،۱۲۵،رفتپذیرد)معانجاممی

اذنب اول، هغیرکهوکالتبهاینمعنیعقدنیست.وکالتبهمعنایاعمبرسهگونهاست:

لمنوبعنهمحسوبگرفتندیگریکهنایبوجودتنزیلی،منوبعنهباشدوعملاوعمدومنایب

ی،وکالتبهمعنییمستقلبرایغیرباقبولاوکهدراینمعنلطهوسودوسوماحداثوالیتشمی

(.۱3۷۵،۱۲6،رساند)معرفتلزومآنرامی«۱عقدالزماست؛زیرااطالق»آیهاوفوابالعقود

یه،اصلووکیلونائببنابراینوکالتونیابتکهازاموراعتباریهستند،موکلومنوبعل

تیباشند؛درصورفرعمی فرعاست. اصلومولّیعلیه، نائبجایکهدروالیت،ولیّ درنیابت، زیرا

وکیلجایمنوبعلیهوهم وکالت، سخنازموکلمیچنیندر نیابت، در بهعبارتدیگر، نشیند.

خنازتنزیلاعلاستودروکالت،سیمنوبعلیهاست؛یعنیتنزلدرمحورفمنزلهتنزیلنائببه
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یعنیتنزیلدرمحورفعلمنزلهبهفعلوکیل (.۱36۷،9۷،است)جوادیآملییفعلموکلاست؛

تنزیلنیست؛بهوکالتونیابتاست؛امادروالیت،سخنازپستنزیلدرفعلویادرفاعل،مختص

هددیبلکهباالصالهانجاممدهد؛رفاوانجامنمیعلیهازطزیراکهولی،خوداصلاستولذاکارمولی

(.۱36۷،98،)جوادیآملی

 جعل وکالت، نيابت و واليت4-6

بتواندکاریانجامدهد،جعلوکالتونیابتدرمواردیجایزاستکهشخصخود،مبا شرتاً

م نبدوناینکهانجامآن، ازاینرواگرکسیکاریرا تواندانجامدهد،قیدبهمباشرتشدهباشد.

واقعتنزیلفعلویافاعلوکیلویانایببگیرد.زیراوکالتونیابت،درار،تواندبرایانجامآنکنمی

گونهعملیراندارد،لذادرمواردیکهشخص،خودحقهیچیفعلویافاعلیدیگراستوبهمنزله

یخودررانازلمنزلهتواندشخصیدیگنهمیدفعلدیگریرادرجایفعلخودقراردهدوتواننهمی

(.۱36۷،۱00،اردهد)جوادیآملیقر

ال،پدرتواندجعلولینمایدکهخودوالیتداشتهباشد.بهعنوانمثدروالیتنیز،کسیمی

تعیینمی زیرا وصیمعیننماید؛ برایفرزندصغیر، موتخود هنگام در واقعجعلتواند وصیدر

بههمیندلیلهآنتباستکهانسان،خودنسبیوصی،نسبتبهاموریوالیتبرا هاوالیتدارد.

گونهتجهیزسبتبهشئونمیتونسبتبهاوالدصغارویادیدنویابدناوکهچاستکهوصین

گونهوالیتیندارد؛رزندانبالغمیت،هیچشودویادرکجادفنگردد،والیتداردولیکننسبتبهف

نیز، پدر که نسبتبهمانگونه زمانحیات، آدر ،۱36۷،باشد)جوادیآملینانفاقدوالیتمیه

۱0۱.)

امرگناصبازوالیتازطرفدیگروکیلبامرگموکلمنعزلخواهدشد؛اماولیمنصوبب

نمی جاخلع مرجع اگر مثال، عنوان به ومعگردد. وکیل کارها از بخشی در را فردی یاالشرایط،

ولیاگروکالتونمایندگیآنفردنیز،باطلخواهدشد؛یه،ردهد،بارحلتاینفقیخودقرانماینده
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برایوالیتبرامورحسبیهمنصمرجعجامع وبگرداند،آنشخصباارتحالفقیهالشرایط،فردیرا

م برمنصبخودباقیاست؛ ازآنچهبرآنمزبور، عزلگراینکهفقیهبعدیاورا منصوباست،

.(۱36۷،۱۱۱،)جوادیآملینماید

اندکهازجانبشهروندانکهمالکینمشاعبرخیحکومتوحاکمیتسیاسیرانوعیوکالتگرفته

شود.والیتبدینمعنیرابهسلبهمهگونهحقتصرفشانواگذارمیکمانتخابیباشند،بهحاحکومتمی

اندهازجانبمردمدانستهحولایازانجاموظایفمهوحاکمتسیاسیراگونازمولیعلیهومردمتفسیرکرده

(.۵۵،۱3۷۷،اند)معرفتیلزومهمدارد،شناختهالتکهجنبهولذاآنرانوعیوک

نمیینوالبنابرا تعیینوالیت، نصبو وکالتاستزیرا از غیر همانندیتبرایفقیه، تواند

باشوکالتازسویانسان هیچانسانیبرها زیرا مد. اینکهازسویخداوندگردیگریوالیتندارد،

وک باشد. تعیینشده والیت،سبحان در اما ندارد، آنان سویدیگرانحقیبر وکالتاز یلقبلاز

 خداوند سوی از بپذیرند، را او والیت مردم، که آن از پیش ولی، داردشخص والیت حق

(.۱38۲،3۵،)لطیفی

والیتیکهبهموعظهمحدودباشد،رافتنعدموالیتاست؛زیظارتنیزدرواقعپذیرقولبهن

۱3۷8،حبیبیانفایدهاست)بی آننظارتیاستکهدر9۷، کهنظارتموردقبول، چرا تخطیاز(.

ولیبتوانداانجاموظایفوقصوربهآن یاختیاراتقانونیخویشدرپیالزامبهانجامزمحدودهها،

.وراتالزمراصادرکندعملاستفادهکندودست

 واليت تکويني و واليت تشريعي4-7

گاهیدرنظامتکویناستکهیکیولیتکوینیاستودیگریمولیعلیهتکوینی. والیت،

نفسانسانینسبتبهقوایدرو یا عالماست، ولیآدمو نیخودمثلاینکهذاتاقدسخداوند،

یوهمیوخیالیونیزبراعضاوقواالوکاربردینسبتبهرگونهاستخدام،استعموالیتداردوبهه

خود سالم کهجوارح تشریعی والیت در نیست. ممکن تخلف تکوینی، والیت در دارد. والیت
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قیوقسمتیازآنبهمباحثگذاریاستوبخشیازآنبهمسایلفقهیوبرخیبهمسایلاخالقانون

قابلاطاعتوتک؛یعنییکقانونوحکمدارد،عصیانوجودداردکالمیارجاع لیفیاستکهکامالً

،جوادیآملییکمالآدمیاست)راکهانسان،آزادآفریدهشدهوهمینآزادیمایهعصیاناست؛زی

(.۵8ـ۱3۷۵،۵9

والی آنمستقیماً بخشیاز دارد، وجود معصومین)ع( و برایرسولاکرم)ص( توالیتیکه

حسبواقع،چیزیجزابالغآنچهکهمقتضایبهحسبظاهروالیتاستواستوبخشیدیگربه

نمیرسالت التشاست، ائمهبهوالیة و روحوالیتتشریعیانبیا زیرا میباشد. )لقمانیریعباز ،گردد

(.36ـ۱38۱،39

چونگذاری،همستکهقانونگذاریراواجدشدهاست،بدانمعنانیبنابرایناگرپیامبرحققانون

نینراباوحیوالهامدریافتنمودهواختیاراوست؛بلکهبهاینمعناستکهاواینقوادردیگرشؤونزندگی

(.۱36۷،86،نماید)جوادیآملیابالغمی

ادارهقوانینکهعهده بهچگونگیاجرایاحکامدار طبیعتاست، یکیفیتارتباطانسانبا

یچنینزمینهرایطمقابلهبادشمنانوهمهشیاجراستکدرمحدودهگردد.زیراائمیبرمیثابتود

میتزاحم آنچهکهحلقهبیناحکامپیدا ابدیبرشرایطمتغیریرابطدرتطبیقآنقوانینشود.

لیتشریعیولیتشریع،جعاستکهبهارادهاجتماعیاست،والیتبهمعنایحکومتوسرپرستی

(.۱36۷،9۲،شدهاست)جوادیآملی

کهامربراطاعتاطیعواتکرار"االمرمنکماطیعواا...واطیعواالرسولواولی"وفیمعردرآیه

اگراالمرنیست.چراکهطاعتازاهللازسنخاطاعتازرسولواولییایناستکهاشدهاست،نشانه

اطاعتتبهنسب"اطیعوا".عدمتکراربرتکرار»اطیعوا«نبودبودند،داعیایندواطاعتازیکسنخمی

باشد؛چهاالمرنمییآناستکهسنخاطاعتازرسول،غیرازسنخاطاعتازاولیاالمر،نشانهازاولی

مغایرمیای اطاعتنیز تکرارنکهاگرمیانایندو داعیبر داشت)جوادیوجودمی"اطیعوا"بود،

(.۱36۷،83،آملی
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سمواقعرسولگرامیدر دو یاسالم)ص( دیگریسمتتدارد: کیسمترسالتاستو

واقعاطاعتازایجزابالغپیامنداردواطاعتازآنچهکردهاست،درجهترسالت،وظیفهوالیت.از

لیباشدواماازآنجهتکهواینمیخداونداست؛چونآنچهراکهابالغنموده،چیزیجزحکماله

یتازکندکهتبعرونواهیومقرراتخاصیرابیانمیوامماجرایاحکامالهی،امسلمیناست،درمقا

(.6۷،۱384،هابرهمگانالزماست)جوادیآملیآن

مرتشریع،واگذاریتشریعاحکامبهمقامرسالتاستتابامعیارهایألهتفویضابنابراینمس

طبقدالیلقاطعهووحکاممتناسبوضعنمایدروفقمصالحمقتضیه،اخدادادیکهدراختیاردارد،ب

آید.پیامبرگرامیاسالم)ص(نیزآنگونهکهبیانتشدهبهشمارمیروایاتمستفیضهازمسائلثاب

(.۱3۷۷،۱۵۱،شدتنهامبلغنبود؛بلکهمشرعهمبود)معرفت

نهوالیتبرهوالیتتکوینیاستودرهرحالتوالیتتشریعییعنینوعیسرپرستیکهن

بلکهوالیتیاستدرمحدودهانوتشریعوق انونالهی.والیتتشریعی،مربوطبهیتشریعوتابعقن.

یتکوینیوعلیومعلولینیست؛بلکهازاموراعتباریوقراردادیاست.البتهوالیتبرتشریعرابطه

؛یعنیاواست،همانافعلخودشارعلمروووالیتبرتشریعگردد؛زیراقبهسنخوالیتتکوینیبرمی

،)جوادیآملی"التشریعهارادة"شودنهیادمی"التشریعارادة"نبهیتشریعداردکهازآوالیتبراراده

(.۱۲3ـ۱384،۱۲4

والیتی است؛ اجرایی و تشریعی والیت بکه نیست؛ تکوینی والیت فقیه، والیت بنابراین

برایاجرایاحاعتباری تحققمعارفدین،استکه و قانوندرکام گذاریخداوند،حیطهتشریعو

بهغیراوامریمحالجعلشدهاست اگرچهانتقالوالیتازخداوندکهولیاصیلوبالذاتاست، .

ولیجعلوالیتتکوینیوتشریعیازطرفخداوندبرایولیمعصومممکناستوجعلمی باشد.

یجعلوالیتتکوینیبرایمعصومین،هنحوفقیهعادلمیسوراست.الیتتشریعینیزبرایخصوصو

یجعلوالیتتشریعی،بهجعلاعتباریاستکهاشراقیوجعلوجودخاصاستونحوهیبهافاضه

(.۱384،4۲6باشد)جوادیآملی،اوبالتبعمیبرایمعصوم،باالصالهاستوبراینایب
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 بيعت4-8

فروختناستوگاهینیزبهمعنایخریدنناییبیعبهمعبازمادهیبیعتدرلغتعرواژه

ـحقوقیوتأسیسی،لفظیاستکهتوسطتمامیاگروهیازشود.بیعتدراصطالحسیاسیمیاستعمال

تعهدوآید.درقاموسسیاسیاسالم،بیعتهمبهلحاظموضوعهابهوجودمیمردمورهبرسیاسیآن

کارکردپیروی،حقوقو ازجوتکالیفمتقابل، اعمالحاکمیت، هتنقشآندرکسبمشروعیتویا

ازنظرچگونگیانجامآنوبرخیجهاتتوانندبیعتکنندوهمشود،افرادیکهمیفردیکهبااوبیعتمی

(.۷۷0،۱38۲،شدهاست)مهسوریدیگر،دچارتغییراتی

وعبیعتودارایموضشودوبااوبیعتمیت:بیعتکننده،کسیکهبیعتدارایسهرکناس

شرایطعموم شرایطاست. دسته مثلدو ندارد، گانه سه ارکان از رکنخاصی اختصاصبه یکه

باشد.اختیاریوآزادانهبودنوشرایطخاصبیعتکهمختصیکیازارکانبیعتمی

می کار مواردیبه بیعتدر اینرو از واالیرود جانبمقام از مهمکه امر با رابطه ییدر

دراختیاراوکنندگاشودکهبههمراهیویاریبیعتیشنهادمیپ تاامکاناتخودرا ننیازمندباشد،

(.۱3۷۷،8۲،بگذارندودرتحققیافتنآنامرمهمبکوشند)معرفت

آنتانسانیت،التزامبهبیعتازنظرعرفوشرع،تعهدیاستواجبالوفاکهشرافتوکرام

بودهوشرعآنراامضاوخودیکتعهدشرعیاستکهلزومآندرعرف،مسلمینکند.اراایجابمی

(.۱3۷۷،86،رود)معرفتتنفیذنمودهونقضعهدازدیدگاهعقلوشرع،گناهبهشمارمی

یرهنمودزمدرسایهبیعتدرعصرغیبتدونقشایفامیکند.شناساییواجدینشرایطال

امکاناتالزمبرایایجادلحوتعهدووفادارینسبتبهاووفراهمساختناصقلوشرعوانتخابفردع

توانوقدرتاجراییدولتحاکم.لذابیعتدرعصرغیبت،نقشبهفعلیترساندنصالحیترهبری

(.۱3۷۷،9۱،کند)معرفتراایفامی
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 ت برای فقيهواجب کفايي بودن والي4-9

موبدینجهتدرامرقیا.(۱364،۲6،ییاست)عطائیغیبت،واجبیکفاهدرعصروالیتفقی

گیرد،جاییبرایوالیتدیگرانباقینظارتدرامورعامهکهیکیازفقهایشایستهآنرابرعهدهمی

وضوابطمقررشرعیماندواحکامیکهدراینرابطهازجانبآنفقیهصادرشودوطبقاصولنمی

مررابهشایستگیویهمهالزماستوفقهایدیگرکهفقیهقائمبهابرارتگیرد،تبعیتازآنصو

محدودهصالحیتشناخته در و اینمسئولیتدانسته از فارغ را بایدخود یوالیتویدخالتاند،

(.۱3۷9،۱36،نکنند)معرفت

یفایفهوتکلیف،یکواجبکمنصبباشدیاصرفوظیبنابراینوالیتفقیهدرعصرغیبتچه

تنهافتوا.ازاینرویکیازفقهاکهشرایطدراوفراهماستونیزاعمالوالیتازقبیلحکماستونه

گرددونیزدرهرموردیکهطبقمصلحتاستاعمالباشدوآنرابرعهدهگیرد،ازدیگرانساقطمی

احکامصوالیتنماید،برهمهن الشرایط،برهمه،چهمقلداوعجامادرهازجانبیکفقیهافذاست.زیرا

(.۱3۷۷،۷۲،دیگری؛چهمجتهدباشندویاعامی،واجبالتنفیذاست)معرفتباشندوچهمقلد

یهایباطلراقطعنمایدوهرگونهامریراکهزمینهیوالیتقرآنکریمبرایاینکهریشه

باطل میسرپرستی فراهم ابرا میسازد، دستور کند، اینهستند،بادهدطال از خارج که کسانی

البتهآنگونهپیوندنهیچ دودستههاکهخارجازدینصرتومحبتبرقرارنشود. کسانیکهاند، اند:

،۱36۷،باشند)جوادیآملیآمیزدارندوکسانیکهدرصددایذایدینیمسلمینمیزندگیمسالمت

3۱.)
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 واليت فقيه داليل ضرورت4-10

 قلي ضرورت واليت فقيهيل ندال -1      

 است عبارت نقلی نیازهایدالیل رفع برای فقها به مردم ارجاع بر داللت که روایاتی از

حکومتیوبهویژهمسایلقضاییومنازعاتداردویافقهارابهعنوانامنا،خلفاووارثانپیامبرانو

(.۱3۷۵،9۱،مصباحیزدیت)اناست،معرفیکردهاسمجاریاموربهدستایشکسانیکه

متفکراناسالمیب و روایاتزیرفقها مشروعیتحکومتوالییبه و رایاثباتوالیتفقیه

اشارهدارند:

(.۱۲۷ـ۱3۷۷،۱3۱،ـروایتمقبولهعمربنحنظله)خسروپناه۱

(.۱3۷۷،۱۲3،ـروایتمشهورهالیخدیجه)معرفت۲

."ا...اماالحوادثالواقعه"معصر)ع(:ادرهازسویاماـترقیعشریفص3

."اللهمارحمخلفائی"اززبانپیامبراسالم)ص(:ـمرسلهشیخصدوق4

."انالعلماءورثةاالنبیاء"ـصحیحهقداحازحضرتصادق)ع(:۵

."المنینالفقهاءحصوناالسانالموم"ـروایتعلیبنابیحمزهبطائنیازامامکاظم)ع(:6

."الفقهاءامناالرسول"پیامبراسالم)ص(:ـموثقهسکونیاز۷

."االمورواالحکامبیدالعلماءباهللمجاری"یتتحفالعقولازامامحسین)ع(:ـروا8

."العلماءحکامعلیالناس"ـروایتالغرروالدررازعلی)ع(:9

."نالولیلهالسلطانولیب"ـروایتنبوی:۱0

روای۱۱ جـ نبوی ت االخبار: امتیتخاف"امع »علماء فاقول: امتی بعلماء القیامة یوم ابنیاءر کسایر

."قبلی

."منزلةالفقیهفیهذاالوقتکمنزلةاالنبیاءمنبنیاسرائیل"ـروایتفقهالرضا)ع(:۱۲

."العلماءامناء"ـروایتاسماعیلبنجابرازحضرتصادق)ع(:۱3
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حضبناسماعیلبنبزیعازـروایتصحیحةمحمد۱4 قال: ماترجلمناصحابنا"رتصادق)ع(،

."الیقاضیالکوفهفرفعامره

ـروایتصحیحهاسماعیلبنسعداشعری۱۵

."رجلماتولهبنونوبناتصغاروکبارمنغیروصیه"ـروایتسماعهازحضرتصادق)ع(:۱6

العلماءاذا"حالدحی،قال:ابیبعدائمةالهدیومص(:قیلمنخیرخلقاهللـروایتامیرالمومنین)ع۱۷

."اصلحوا

."فضلالعالمعلیالناسکفضلیعلیادناکم"مجمعالبیانازپیامبراسالم)ص(:ـروایت۱8

یاعیسیعظمالعلماءواعرففضلهمفانیفضلتهمعلیجمیعخلقیالنبیینو"ـروایتقدسی:۱9

."ینالمرسل

یراهحظاولمهاانیتصرفلیتیمفیمالهفیهاهوفقیهاوعاالیسرالقبیلهو"رضا)ع(:ـروایتفقهال۲0

.(3۲ـ۱3۷۵،33،)شفیعی"صالحاًولیسعلیهخسرانواللهربحوالربحوالخسرانلیتیموعلیه

بهذااالمر،"البالغه:ـفرمایشحضرتعلی)ع(درنهج۲۱ الحقَّ "بامراهللفیهاقواهمعلیهواعلمهماِنَّ

(.۱3۷۷،۱۲۲،اند)معرفترسهکالم،معیارشایستگیزعامترامیراینخجستکهالحقد

الرضاکهامامبهسهعلتبرایلزومحکومتووجودامامـروایتفضلبنشاذانازعلیبنموسی۲۲

و برایاجرایقوانین است: فرموده تجاوزاتوبرایرهبریامتاشاره تعدیاتمردمجلوگیریاز

 حکومتنسبتبه وجود ملتبه بقایهر وابستگیحیاتو دینویکدیگر، فروع حفظاصولو و

(۵۲ـ۱36۲،۵4،حکمت.)طاهریخرمآبادی

می مجموع مهمدر جستجوتوان ذیل نکات در را روایات از مستفاد کلی خطوط ترین

(:۱84ـ۱384،۲03ی،کرد)جوادیآمل

اند.درهمیبهارثنگذاشتههستندوانبیادیناروـعلماوارثانانبیا۱

بهصورتاحادیثبهعلمایدینیتوریثشدهبهارثگذاشتهـانبیا،علومالهیرا۲ اندواینعلوم،

است.
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بلکههمه3 نیست؛ خصوصائمه)ع( علما، از منظور بهـ غیرمعصومینرا یعالماندینیمخصوصاً

شود.روشنشاملمیطریق

یامتوازآنلحاظکندونبکانسانکامل،ازآنجهتکهنبأوخبرراازخداونددریافتمیـی3

رساند،رسولاستوازآنجهتمعنویکهلیاقتچنانکهدستورالهیراپسازدریافتبهمردممی

ورسالتراتأمینیباطنینبوتجنبهدریافتوچنینابالغیرادارد،ولیاهللاستکهوالیتالهی،

دارتأمیناموراتاسالمیاست،ولیامرنمایدوعهدهکندوازآنجهتکهاحکامخدارااجرامیمی

آید.مسلمینبهشمارمی

سد،وظیفهعلمارامشخصکردهاست؛زیراارثرـعلومیکهدراحادیثمأثوربهعالماندینمی4

هامعنانخواهدداشت.رایآنئی،بدوناعمالواجچنیناحکاماجرا

امآورانازسویدیگر،برهانجامعودلیلقاطعـضرورتوحیونبوتازیکسوولزوممعرفتپی۵

برایفردوجامعهاستوهیچاختصاصیبهجامعهازجهتنیازآنقانونومدنیتبرلزومدینالهی

،ندارد.کهبرهانمعروفوضرورتوحیاست

علمبهشود:کسیکهاقرببهاماممعصومباشدوایناقربیتدرسهامراصلیمتبلوریعنیحکومت

وکاراییدرمقاممدیریتجامعه.احکامکلیاسالموفقاهت،شایستگیروحیواخالقیوتقوی

تعالازاجرایاحکامـزمانیکهمردمعمالًازپیشواییرهبرمعصوممحرومهستند،یابایدخدایم6

ناست،دادهباشدتانظرکردهباشدیااجرایآنرابهکسیکهاصلحازدیگرااجتماعیاسالم،صرف

ایدوباتوجهبهباطلبودنفرضاول،فرضدومترجیحمرجوحونقضغرضوخالفحکمتالزمنی

لواولیایایازطرفخدایمتعاشودکهچنیناذنواجازهشود؛یعنیازراهعقلکشفمیثابتمی

(.۷۷،۱۲6معصوم)ع(صادرشدهاست)خسروپناه:
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 ت واليت فقيهـ داليل عقلي ضرور2

هایاجتماعیوجلوگیریازهرجوباتوجهبهضرورتوجودحکومتبرایتأمیننیازمندی

هاعدماختصاصآنمرجوفسادواختاللنظاموباتوجهبهضرورتاجرایاحکاماجتماعیاسالمو

کرد:توانوالیتفقیهرااثباتزمانحضورپیامبروامامانمعصومبادوبنیانمیبه

آلمیسرنشد،طلوبوایدهاولآنکههنگامیکهتحصیلمصلحتالزماالستیفاییدرحدم

تأمینکرد.پسدرمسئلهموردبحث،هنگامیکهبایدنزدیک مردمازترینمرتبهبهحدمطلوبرا

بایدمرتبهمصالححکوم تحصیلکنند؛یعنیحکوتاماممعصوم،محرومباشند، متیتاییدیآنرا

شود:علمبهرسهامراصلی،متبلورمیکسیراکهاقرببهاماممعصومباشد،بپذیرندوایناقربیتد

م کاراییدر تقویو اخالقیو شایستگیروحیو فقاهت، و کلیاسالم مدیریتجامعه.احکام قام

(۱3۷۵،9،مصباحیزدی)

ونربوبیتالهیاستوتنهابانصبودوماینکهوالیتبراموال،اعراضونفوسمردمازشئ

یابدوچنانکهمعتقدیماینقدرتقانونیبهپیامبراکرم)ص(ویواذنخدایمتعال،مشروعیتم

مرد که زمانی در و است شده داده معصوم معصوامامان رهبر وجود از فقیهم به محرومند، م

الشرایطبایدمراجعهکرد.جامع

اینکهاسالم،دینفطرتاستوحکومتووالیتبرمردمنیزیکازسویدیگر،باتوجهبه

ایندلیلنی است. تشریعکرده اسالمحکومترا بهاقتضایفطرت، بهحکمعقلو فطریاست، از

گردد:ینمیعقلیبامقدماتزیرتبی

ختاللهایاجتماعیوجلوگیریازهرجومرجوفسادوالحکومتبرایتأمیننیازمندیـتشکی۱

نظامازبدیهیاتعقلعملیاست.

هادارایاحکاموقوانینمترقیاست.ماعیبودهودرهمهزمینهاجت،ـاسالم،دینسیاسی۲

شود.نمیربودهوهرگزمنسوخـایناحکاموقوانین،گسترده،متنوعوپایدا3

ومتمیسرنیست.ـتحققبخشیدنوپیادهکردناحکاموقوانیناسالم،بدونتشکیلحک4
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می۵ عقلحکم مدیـ حکومتیو رئیسدستگاه که اسالمیفردیمتخصص،کند اجراییجامعه ر

کارشناس،وارسته،عادل،شجاعوباتقواباشد.

لم،بایدبهنزدیکترینفردبهمعصومرجوعکردورترجوعجاهلبهعاـدردورانغیبت،ازبابضر6

(.۱۷3ـ۱3۷9،۱۷4،زادهایطنیست)ابراهیموچنینفردیجزفقیهواجدالشر

وادیآملی،دلیلعقلیبروالیتفقیهبهبرهانعقلینظیربرهانبرنبوتدردیدگاهآیةاهللج

مهاست،نیازبشربهقوانینالهیونیازبهینبوتعاباتکنندهگردد؛زیراآنچهکهاثوامامتبرمی

ها،ضمناسوهبودن،توانتدبیرواجرایوهمجنسیباانسانوجودفردیاستکهبهدلیلمسانخت

باشدوگرنهاگرجامعهبشرینیازبهقانونالهینداشتهباشدویاآنکهیقوانینالهیراداشتهههم

یزندگیاجتماعی،آنچنانکهمقتضایحیاتانسانیاست،کفایتدارههیبهتنهاییبرایاقوانینال

ضر )جوادیآملی،نمایند، شد ۱36۷ورتیبراینبوتاثباتنخواهد بنابر۱۲۷، به(. ایناصلرجوع

کندکهولیفقیهدرجامعهدردورانغیبتحضورداشتهباشدمتخصصوتنزلتدریجیایجابمی

(.8۵ـ۱38۱،88،ن)لقما

 ـ دليل ترکيبي عقل و نقل بر ضرورت واليت فقيه3

استکهبرخیازمقدماتآنراعقلوبرخیدیگررانقلتأمیندلیلملفقازعقلونقل،دلیلی

(:۱36۷،۱6۲،کندواینگونهازدلیلدوقسماست)جوادیآملیمی

ستقالًحکمرابرآنمرعباشدولیعقل،قسماولدلیلیاستکهموضوعحکمآنمأخوذازش

دلیلیاستکهموضوعوحکم،ه لیکن،موضوعمترتبکندوقسمدوم، ردومأخوذازشرعاست؛

کند.ضوعمترتبمییآنحکمرابرآنموعقلالزمه

چنین غیبت، عصر در عادل زعامتفقیه اثبات بر نقل و عقل از تلفیقی دلیل تبیین در

یناسالمبرایبقاودوامتاقیامتیکمطلبقطعیوروشناستویانکردکهصالحیتدتوانبمی
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عصرغیبتووتعطیلنمودناسالمدر۱ضعفوکاستیدرآنراهنخواهدداشتهیچگاهبطالن،

ابدیتاسالمدرهمه ومخالفتبا یشئونعقاید،عدماجرایاحکاموحدودآن،سدازسبیلخدا

(.۱384،۱6۷،آملیواعمالاست)جوادیاخالق

توانچنینبیانکردکهمیهایمختلفبنابراینبابررسیدقیقاحکاماسالمیاعمازبخش

همه در دیبخشاسالم یکسلسله امتها، هماهنگی بدون که اجتماعیدارد و ستوراتعمومی

ارگرددوهرامیبراساسعدلاستواسالمیمیسورنیست.ایناحکامودستورهابرایآناستکهنظ

موعهآناستکهمسئولوپذیریبرطرفشودواستنباطعقلازاینمجگرییاسلطهگونهسلطه

بایداسالم ضرورتاً باشدکههمانفقیهجامعشناسمتخزعیمآن، الشرایطاست)جوادیصصپارسا

(.۱384،۱۷8،آملی

چنین؛معصوماناقامهشدهاستالیتسیاسیمردمبهیقرآنیکهبرتفویضوترینادلهمهم

(:۵3ـ۱383،۵۵،است)صدرحسینی

هجعلداوددرمقامدربار۲"االرضفاحکمبینالناسبالحقداوداناجعلناکخلیفهفی...یا"یـآیه۱

جعلباشد.دراینآیهدواحتمالوجوددارد:جعلتشریعوجعلتکوین.درصورتیکهکهخالفتمی

معنایواگ به اثباتجعلوالیتسیاسیبرایرا به آیه این بدانیم، داود)ع( ذاریحقحکومتبه

دونهخصوصیاتشخصیوهایحضرتداوکند.زیرااینجعلبهدلیلصالحیتومینکفایتمیمعص

ااوقرارفردیاوبودهاست.بنابرایننصبسایرپیامبرانومعصومانکهدرشرایطاجتماعیهمسانب

(.۱3۷۷،۱۱9،،قابلاثباتاست)معرفتاندداشته
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ا.فرماناطاعتمطلقازمعصومیندراینآیهب"اولیاالمرمنکماطیعوااهللواطیعواالرسولو"ـآیه۲

عنوانصاحبانوالیتبرامریادشدهاست، جعلحقوالیتوحکمرانیتوجهبهاینکهازآنانبا

کند.ثباتمیبرایآنانراا

آیه3 "النبیالمومنینمنانفسهم"ـ برمومنان، اینآیهاولویتداشتنپیامبر)ص( در حقتصرف.

کند.حمؤمنانالزماست،ثابتمیپیامبر)ص(راحداقلدرتماماموریکهبرایتأمینمصال

ورسولهوالذینآمنوا"ـآیه4 ولیکما... کهحصروالیتدرخداوندو"انما صپیامبرومومنانیخا.

مورمؤمناناست.دهدکهمرادازوالیت،دراینآیهنهصرفدوستی،بلکهحقتولیبرانشانمی

.اینآیه،حقانتخاب".ورسولهامراًانیکونلهمالخیرةماکانلمومنوالمومنهاَنْقضیا.."ـآیه۵

برایمؤمنان را اطاعتازحکمپیامبر وحقتصمیمراهدیگریجز گیرینهاییوصدورنفیکرده

رکردهاست.فرمانراحداقلدرزندگیاجتماعیآنانبهپیامبر)ص(واگذا

(:۱3۷6،۷،متفاوتاست)حائریمعیاردروالیتازدوجهتبامعیارمرجعیتتقلید

آننیست؛بهاوالً:والیت،مشروطبهکفایتسیاسیواجتماعیاست؛حالآنکهمرجعیتمشروطبه

ستند؛یخودهتوانگفتکهمرجعیتووالیت،هردومشروطبهاعلمیتدرزمینهدیگرمیتعبیر

هایفکری،اوتاست.درستاستکهتوانهابایکدیگرمتفولیکناعلمیتدرهریکازایندوحوزه

بی دخیلو احکام، استنباطبسیاریاز اجتماعیدر اعلمیتمسیاسیو لیکنبهشکبر وثراست،

هاییدرآندخیلنیست،تانتواناعلمیتراازکفایتجداکرد.تن

یاعلمیتفقیهی،رهرجیحدربابتقلیدفردی،اعلمیتواقعیاستواعتقادشخصیدرباثانیاً:معیارت

مرحله کهاز آنجا موردوالیت، لیکندر یرهبریموردیوراهیاستبهواقعوکشفحقیقت.

انمعیاررااعلمیتواقعیدرموردهنررهبریدانست.توگذرد،نمیزئیمیج
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 ه به ادوار مختلفبندی واليت فقيتقسيم4-11

ها،نامهها،آیینعرهبریجامعهدراندرزنامههایسیاسیمسلماناندرموضوبخشیازاندیشه

هاست.والیتدر.موردتوجهواقعشدها،کتبتاریخی،منابععرفانی،کالمی،حکمتو..نامهسیاست

حوزه دو فقهیدر والیمنابع است: رفته کار متفاوتبه افرادیکامالً مربوطبه حسبیه امور تبر

قوقبردگان،سفیهان،صغیرانودیگرافرادمحجور،تشریعشدهاستمحجوروناتوانوبرایحفظح

معهخردمندانوبهمنظوراجراییجامربوطبهادارهووالیتبهمعنایحاکمیتسیاسیوتدبیرامور

اسالمیوضعشدهاست.احکاماسالمی،تامینمصالحمادیومعنویجامعه

کتاب اجتهاددر آغاز لیکنبههنگامتنظیموبحثوالیتفقیهاز کرد؛ پیدا هایفقهیراه

کهمحققصاصنیافت.اززمانیبندیابوابفقهی،بابخاصیبهاینموضوعمهموحیاتیاختدسته

زکتابارزشمندعوائداالیامایاآوریکردوفصلجداگانهنراقیمباحثمربوطبهوالیتفقیهراجمع

سرف بهاینموضوعاختصاصداد، رقمزد)برجی،صلتازهرا اهتمامبهاینموضوعرا توجهو ایاز

۱384 موض8، مختلففقاهت، ادوار صورتدر هر در پیرگیریع(. ابعادهایخاصی و حدود امون

(:۱0ـ۱384،۲0والیتفقیهوجوددارد)برجی،

 غاز اجتهادی اول: آـ دوره1

شامل .قرا قرندهمهـ تا قرنچهارم از برههمیایندوره بهدو و یزمانیتقسیمشود

برههمی شود: سستیشد ضعفو خالفتعباسیدچار اسالمیو امپراطوری برههایکه ایکهو

میانقراض وقوع به آن در ایلخانیان حکومت تأسیس و عباسیان دوره،سلسله این در پیوندد.

ققینبهتجدیدبنایمذهبشیعهدانشمندانیچونخواجهنصیرالدینطوسی،عالمهحلیوفخرالمح

رد.هو...رواجپیداکیفقهشیعه،مباحثیمانندنیابتفقه،اختیاراتفقیپرداختندوبااحیایدوباره
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 ی صفويهی دوم: دورهـ دوره2

بهدلیلقدرتیافتنحکامشیعیصف ویوتغییروضعیتشیعیانازموقعیتدرایندوره،

م،چگونگیمشروعیتبخشیدنبهسلطنتافرادغیرمعصوموشاهصفویتحتفشاربهاکثریتحاک

یندورهاستکهدرتحولوترینفقیهانارجستهنقطهاوجمباحثوالییاست.محققکرکییکیازب

محققاردبی لینیزبهعنوانفقیهنواندیشبهمنظورتکاملنظریهوالیتفقیهسهمبهسزاییدارد.

کند.فقیهانایندوره،اصلوالیتفقیهبراینخستینباربهدلیلعقلیتمسکمیاثباتوالیتفقیه،

انبرایمشروعیتبخشیدنبهحاکمیتخود،انداختهبودندکهآنراآنچنانبرایسالطینصفویجا

بهعنواننایبوکارگزاراز ازفقیهبراریکهمجبوربودند، یقدرتتکیهزنندودرحقیقتقدرترا

(.۱38۷،۲3تمجتهدانبگیرند)اکبری،دس

 مندی نظريههی سوم: قاعدـ دوره3

یقاجارکهرسیدندورهتصفویتابهحکومتدرایندورهپسازفترتمیانسقوطدول

تضعیفقدرتدوره عدمتوجهبهمنزلتوشأنفقها، باردیگریناامنی، شیعهوعلمایشیعهبود،

آیدوبراینخستینباریاظهارنظردرموضوعوالیتفقیهفراهممیزمینهاقتدارعلمااثباتشدهو

اولاینکهفقیهدرتمامیآنچهکهسازد:نظریمطرحمیفاضلمحقق،مالاحمدنراقی،دوقاعده

والیتدارد امام)ع(والیتداشته، و تمامیپیامبر)ص( ودوماینکهفقیهدر مگردرموارداستثنا .

کهشارع،راضیبهترکآننیستومتولیخاصینیزتعییننکرده،والیتدارد.اموری

 ی مشروطهی چهارم: دورهـ دوره4

یمشروطیتومبارزهبااستبدادمطلقه،فقهاییچوننائینیبهطرحاتوجهبهفضایسیاسب

فقیمساله والیت میی میه مدعی و تپردازد اصول برطبق نیز مشروطه نظام حکومتیشود شیع،

درحکومت زیرا غصبشازحکومتاستبدادیمطلقهکمتراست؛ اما هایمستبدهمغاصبانهاست،
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وهممقامامامتوهمحقملت،امادرمشروطهتنهامقامامامتشوداییالهیغصبمیمقامکبری

شود.غصبمی

 ی پنجم: درخشش واليت فقيهـ دوره5

مبتکرتبیین عرصهتئوریبراینخستینبارامامخمینی)ره( جامعوالیتفقیهدر نوینو

درایرانبنیانمی درنظریهفقهایمعاصرنیزآرنهدونظاممبتنیبروالیتفقیهرا هایایخودرا

. کنندریزیمیوالیتانتخابیفقیهطرحیوالیتانتصابیفقیه،والیتفقیهدرامورحسبیهوگانهسه

 ت در اسالمانواع والي4-12

 ـ واليت اهلل1

آن حکومتاز مکتبیاسالم، نظام در والیتاهللاست. اسالم، حکومتدر اساسوالیتو

حکومخ والیتو جلوهتداستو و ناشیشده او از والیتاهللمحسوبمیهایدیگر گردندایاز

نیاستوگاهوالیت(.والیتوسرپرستی،گاهوالیتتکوی۱38۲،9شوپژوهش،)مؤسسهعالیآموز

نباشد.والیتتکوینییعنیسرپرستیموجوداتجهانوعالمخارجوتصوفعینیداشتبرتشریعمی

آن در ولیّ که نفسهمهها اشخاصکه و حقیقیاشیا والیتداشتنمظهریانسانواقعیو در ها

ذاریوتشریعاحکاماست.گاتاقدسالهیاست.والیتتشریعیهمانوالیتبرقانوناویند،فقطذ

اگرچهیقوانیناستونهدردایرهاینوالیتکهدرحیطه نسبتبهیموجوداتواقعیوتکوینی؛

شود؛یمبدأجعلقانون،بدونفاصله،اصلقانونجعلمیپذیرنیست،یعنیباارادهخلفوضعقانونت

یز )مصباح است عصیان تخلفو قابل امتثال، مقام در لیکن ۷8دی: والیت۵9، صورت هر در .)

قسمتوالیتبریتشریعوتابعقانونالهیاستکهخودبردوتشریعیوالیتیاستکهدرمحدوده

(.۱3۷8،۱۵0شود)جوادیآملی،یخردمندانتقسیممیانووالیتبرجامعهمحجور



۱۵۷ 

 

 لـ واليت رسو2

سلمینوجوددارد:نصبخاصونصبدراسالمدونوعنصبوتعیینبرایولیامروامامم

رهبریوزعامتعام.منظورازنصبخاص،منصوبشدنوقراردادنفردیبانامونشانمعینبرای

بمی آیه و است گردیده واقع تایید مورد نیز کریم قرآن در امر این اطیعو"اشد. و ااطیعوا....

یعنیتعیفوقمیمبیننکته۱"الرسول نصبعام یینفقیهجامعشرایطبدوناختصاصبهباشدو

(.۱386،۷۱باشد)صحرانورد،شخصمعینیاعصرمعلومیامصرمعهودمی

 واليت امامـ 3

الشاناسالم،امروالیتدرجریانعیدغدیرخممرسالتالهیدروجودپیامبرعظیمپسازخت

آیامنبه"لیبکممنانفسکمالستاو"علی)ع(رسید.آنجاکهرسولخدا)ص(فرمود:بهحضرت

عل ازخودشماسزاوارترنیستموسپسبیاننمودکههرکسکهمنولیاوهستم، یموالیشما

یتدارمقاموالیعظیمتاریخیوالیتبهعلی)ع(وبهائمهدیگررسیدتاآنانعهدهنواقعهاوست.باای

(.۱38۲،۲6گردند)مؤسسهعالیآموزشوپژوهش،

 واليت فقيه ـ4

بهسهدلیلاشارهمی دلیلعقلیمحضکهمبتنیبربرایاثباتوالیتفقیهمعموالً شود:

یاستومختصبهزمینیازمانخاصینیستوهمشاملزماننظمدرجامعهاسالمبرهانضرورت

مشاشضرورتشودکهنتیجهانبیامی تملنبوتاستوهمزمانپسازنبوترسولخاتم)ص(را

میمی ذهنمتبادر به ضرورتامامترا که استشود معصوم غیبتامام عصر به ناظر هم و کند

 باشدکهبرخیازمقدماتآنرامرکبازعقلونقلمی(.دلیلدومدلیل۷8،۱۵0)جوادیآملی:

اقیامت،ند.آنگونهکهصالحیتدیناسالمبرایبقاودوامتکعقلوبرخیدیگررانقلتامینمی
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۱۵8 

 

یکمطلبقطعیروشناستوهیچگاهبطالنوکاستیدرآنراهنخواهدداشتوتعطیلنمودن

کاموحدودآن،سدازسبیلخداومخالفتباابدیتاسالمدرغیبتوعدماجرایاحاسالمدرعصر

اعم اخالقو تائیدمیهمهشئونعقاید، روایاتواحادیثنیزمطلبفوقرا کنند)جوادیالاست.

(.۱3۷8،۱6۷آملی،

العلماءان"دلیلنقلیمحضبروالیتفقیهبهاحادیثوروایاتمتعددیاشارهدارد.حدیث

شودواحادیثدیگرنیزیعالماندینیدیگررانیزشاملمیخاصائمهنیست.بلکههمه"یاورثةاالنب

باشند.مبینواقعیتفوقمی

بتامامعصر،فقهاوعالماندین،جانشینانپیامبروامامانمعصومخالصهاینکهدرزمانغی

ودخداراجارینمودهواحکامبایستحداشندکهمیبدارحفظاسالموکیانآنمیهستندوعهده

پیامبر پیادهنمایندواطاعتآناناطاعتازخدا، واماماستونافرمانیازآنانفرمانبریازالهیرا

(.۱38۲،4۲باشد)موسسهعالیآموزشوپژوهش،یطاغوتم

 ضرورت اهميت تبيين واليت فقيه از ديدگاه محقق اردبيلي 4-13

چونشیخمفید،سیدمرتضیوفقهایپسینچونمحققحلیوینهمبسیاریازفقهایپیش

ستدلبهوالیتایمستقلومروزگارانشبهگونهحققاردبیلیوهمعالمهحلی،شهیدینوازجملهم

ایایداشتهودرجهایگوناگوناشارههایفقهیبهمناسبتاندوبهآندرضمنکتابفقیهنپرداخته

ابیریازقبیلامام،سلطان،حاکمشرع،نایبامام،فقیهجامعالشرایطو...رابهجایمتونفقهیتع

الشرایطاست.فقیهجامعاندکهالبتهمقصودشاندربیشترمواردهمانولیکاربرده

پیرامونوالیتفقیهبیشترنهدردورا نبنابراینهرچندتحوالتفکریفقهاوعلمایدینی،

گردد،بحثیدینیومدینةالنبیمییجامعهنغیبتمتوجهکانوناصلیادارهحضوربلکهدردورا

خورد.موضوعدرآثارفقهابهچشمنمیمبسوطیپیرامون



۱۵9 

 

،شود)صدرینیوتحوالتعلماصولوفقهدرنزدامامیهبهدوعصرمتمایزتقسیممیالبتهدگرگو

۱384،۱68:)

گذاریفقهواصول:ایندورهراباتوجهبهنوعتألیفاتانبنیانهاینخستینیادورهالف(عصراندیش

گارشرسائلمنفردینتواندورهت،درابوابمحدودیازعلماصولمیایاسآنکهرسائلجداگانه

نیزنامیدکهازاوایلقرندومهجریتااواسطقرنپنجمادامهدارد.

وعمدتاًدرعصرامامتامامجعفرصادق)ع(ریختهشداناماممحمدباقر)ع(شالودهفقهیشیعهدرزم

طقرنسوم،القدرتبهعباسیانبهکوفهمنتقلگردید.ازاواسالرسولآغازشدوباانتقکهازمدینة

عمدتاًخالفتعباسیبرعهده اوایلقرنچهارم، از ینواحیایرانخاصهریوقمضعیفگردیدو

اواسطقرنحکممیبویهبرایندوشهرخاندان در راندندکهخودمروجیناعتقاداتشیعیبودند.

یطرهبویهیاندرآمد،ددیلمیبربغدادتاختنگرفتوخالفتعباسیتحتسالدولهاحمچهارمکهمعز

بدلشد)صدری شیعه فقه نمو و محلمناسبیبرایرشد به رفته رفته نیز ۱384،بغداد ،۱۷۱.)

یونسب بنحکم، ازهشام شیخمفید حسنبنموسینوبختیو ابوسهلنوبختی، نعبدالرحمان،

باشند.همیجملهفقهایمشهورایندور

ورانازاواسطقرنپنجمهجریآغازشدوبهاعتباراینکهب(عصرتکاملفقهواصولشیعی:ایند

شودکهخودنیفنامیدهمییتصهاختصار،دورهاالبوابدرهرزمانبود،بآغازدورانتصنیفاتجامع

شود:بهپنجدورانتقسیممی

اولیندوره۱ خروجفقهـ بهاستفایشکوفایی: بساطتوسادگینقلحدیثکهنیاز ازشیعهاز ده

آورد،برایاولینباردرمدرسهفقهیبغدادبهدستتوانمندسیدمرتضیقواعداصولیرابهارمغانمی

(.۱38۷،۲۱،ورتگرفت)اکبریردالیقششیخطوسیصوشاگ

تع۲ انعزالآلبویه، تحوالتسیاسیموجود، رکود: اولیندوره غزنویانوـ صبشدیدسلجوقیانو

ایبهمدتبیشازیکقرندرسابقهعظمتعلمیشیخطوسیباعثرکودبیتسلطمغولونبوغو

فقهگردید.



۱60 

 

دومیندوره3 باـ شدنتیشکوفایی: زمینهناپسندشمرده پیشینیان، از هایجدیدتحقیقوقلید

معنایاجتهاد،پیدایشعنصریبهنامعقلدروتحولتحفصدرفقهواصولپدیدارشد.دگرگونی

هایمردمبهمذهبشیعهویفقهیسهگانهکتاب،سنتواجماع،گرایشروزافزونتودهادلهکنار

و فقهی مدارس میژگیپراکندگی دوره این میهای )صدریحسوب ۱384،شود ابن۲09ـ۲۱۷، .)

انیومحققکرکیازفقهاینامیایندورهادریسحلی،محققحلی،عالمهحلی،شهیداول،شهیدث

شوند.محسوبمی

دوره4 دومین سدهـ آغاز از استرآبادی محمدامین رهبری و اخباریان نهضت ظهور با رکود: یی

میازدهمهجری و آناجتهاد در سختکه برایجتهدینمورد اینعلم گرفت، ترینانتقاداتقرار

شد.مدتیحدوددوقرندچاررکودنسبی

عکس۵ شکوفایی: سومیندوره برابرطرـ در بهالعمل نیاز اشباع القائاتافراطیاخباریان، و تفکر ز

انیمدرسهلآندرفقهوپشتیبهایبزرگحدیث،گرایشمنفیدراصولوبهدنباتدوینمجموعه

نراقی،نجفوظهورشخصیتیچونوحیدبهبهانیوشاگردانشچونسیدمهدیبحرالعلوم،مالاحمد

،۱384،یباعثشکوفاییمجددفقهگردید)صدریمحمدحسیننجفیوبهویژهشیخمرتضیانصار

(.۲۲6ـ۲34

 ديدگاه محقق اردبيلي پيرامون واليت فقيه4-14

اند؛بنابراینهیچزمانیمکلفینبدونسلطانوولیرهانشدهبیلیمعتقداست:درمحققارد

تهباشد؛یعنیورندارند،بایدجامعهاسالمی،سرپرستوولیداشدرزمانیکهپیامبریامعصومحض

ورسولومعصوم منصوبومأذونازسویخدا براساسیکمبنایعقالنی،چونپادشاهانوقت،

گوید:حتماًبایدحاکمهااست.ویازیکطرفمیشخصیغیرازاینحقیقتاًحاکمحقیقی؛نیستند،

بولندارد؛پسحاکموجودداشتهباشدوازطرفدیگرحاکمانوقتراقیاسالمیورئیسدرجامعه

ند.الشرایطهستندکهتمامیاختیاراتمعصومینرابرعهدهدارحقیقیوجودداردوآنفقهایجامع



۱6۱ 

 

ا اینعبارت، فقهایجامعستنباطمیاز تنها ایشان، نظر از که غیبتشود عصر الشرایطدر

قائممقام"،"ورثةاالنبیاء"متتشکیلدهند.زیراآنانبهتعبیرمحققاردبیلیتوانند،حکومعصوممی

قیهیافقهایشوند.ویبرایاثباتمدعایخود،یعنیاینکهولیفمحسوبمی"نایبامام"و"اول

یامورازطرفمعصومصاحباختیارند،بهکتابوسنتلشرایط،حاکممستقلبودهودرهمهاجامع

(:۱38۷،88،گوید)اکبریآخرمیکندودرکند.ویروایاتمتعددیرانقلمیلمیاستدال

لهالحکمهذااالخبارالمتقدمهیدلعلیانکلمناتصفبالشرایطهومنصوبمنقبلهو"

اذناماماستوفقیهانمأذونازجانبامامتن"."مثله هامالکمشروعیتحکومتدرعصرغیبت،

."هستند

مسأالب آرایمحققاردبیلیبهخصوصدر بر تکیه با لهقضاوتزنانکهشرطذکوریت،ته

نقصانعقلاختصاصادله عدمشایستگیزنبرایاینمسئولیت، مرد، قضاوتبر تدین،یجواز و

برخیآیات،تفاوتساختاریزنومرد،نقصانجایگاهوحرمتاجتماعی،عدمصالحیتاستشهادبه

گفتنزن،دستورپیامبربهعقبازجماعت،عدمصالحیتوالیتبرفرزند،حرمتسخندرامامتنم

توانبرمخالفتمینگهداشتنزنان،دستوربهایجادمحدودیتبرایزنانوروایاتواجماعنقلکرده

والیتفقهیزناندستیافت)مرتضوی ج۱3۷۵،ایشانبا ،۱0 هرصورتمحقق۲33ـ۲۷۷، در .)

کند:یبرایاثباتوالیتفقیهبهدالیلذیلاستنادمیاردبیل

 ی عقليادله

یعقلیبرایاثباتوالیتفقیه،مبتنیبربرهانضرورتنظمدربیشتراستداللفقهادرادله

اششودکهنتیجهتصزمینیازمانخاصینیستوهمشاملزمانانبیامییاسالمیومخجامعه

ضرورتامامتراشودکهانپسازنبوترسولخاتم)ص(رامشتملمیضرورتنبوتاستوهمزم

(.۱386،۷۲،کندوهمناظربهعصرغیبتاماممعصوماست)صحرانوردبهذهنتبادرمی



۱6۲ 

 

اردب والیمحقق اثبات برای علییلی حکومت و )ع(ت امام غیبت زمان در فقیه االطالق

(:۱384،۱30،نویسد)برجیمی

گویند:هرآننکهاصحابمیاالطالقبودنفقیهوایراستازدلیلحاکمعلیآری،سزاوا"

فقیهمراجعهکرد،چهراکهدرزمانحضورامام)ع(بایدبهاماممراجعهکنیم،درحالغیبتبایدبه

تفسارکنیم.ممکناستگفتهشود:دلیلآناجماعاستواینکهبدونچنینوالیتینظمجامعهاس

قرارملمیمخت تنگنا زندگیانساندرسختیو و چنینپیامدهاییرایشود عقلوشرع، گیردو

مینمی نفی و علیپسندد حاکم فقیه، لذا هکند؛ از برخی و است بعثتاالطالق لزوم راه، مین

."اند،دقتکنپیامبر)ص(ویاامام)ع(رااثباتکرده

(:۱38۷،66،فرماید)خالقیییضرورتعقلیحکومتمایشانسپسدرباره

سوییمصالح" از اینچون معرفتبر نیازمند معاد، زندگیبرایحسنمعاشو مفاسد و

بهانسانتعلیمدکهاینمصالحومفکنمصالحومفاسداست،لطفورحمتالهیایجابمی اسدرا

وندبهصالحیتآنانعالمویکسانیساختهاستکهخدانمایدوازآنجاکهاینکار،تنهاازعهده

."استخداوند،چنیناشخاصیراتعیینکندراضیباشد،پسالزم

آنان،موجبدفعیمردمان،دراموردنیویودینیپسشکینیستکهامامتوریاستعامه

 زندگیآنضرر معادآنوحصولنفعدر و امرمبدا منظمنمیهاستو بدونآن، بنابراینها گردد.

(.۱38۷،6۷،مشخصوتعیینکند)خالقیباسترضایتوحمدخداوندراکهچنینافرادیراواج

اثباتوال۱383،۲90،گوید)افتخاریدهمیئالفامحققاردبیلیدرمجمع از(: یتفقیه،صرفاً

یمتعددیآورد:ازآنتوانبرایآنادلهریقمقبولهعمربنحنظلهنیست،بلکهازحیثعقلیمیط

یعنیایجادنظموترینآندرجامعهومهمتوانبهاصلضرورتتأمینمصالحعمومیجملهمی ها

رممکندرجامعهاسالمیغییوالیتفقیهوتقویتآنآرامش،اشارهداشتکهبدونپذیرشنظریه

(:۱383،۲90،رسد)افتخاریبهنظرمی



۱63 

 

گرددواینامرمنجر،دچاراخاللمیبدونوجودچنینوالیتی)برایفقیه(سازمانونظم"

نمیختیومشکلدرزندگیایشانمیبهبروزس پسندد.پسشود؛پدیدهایکهعقلوشرعآنرا

."،نظماجتماعیمختلخواهدشد،والیتنداشتهباشدتوانادعاکردکهاگرفقیهمی

نظریه بنیاد ثبات، ضرورتتأمینامنیتو ایناساس، حمایتازیمحققبر در اردبیلیرا

شکلمی چراصفویه میگیرد؛ اینطریقاستکه از تنها شکلکه به گیریحکومتمشروعتوان

(.۱383،۲90،مطابقنصبالهیامیدواربود)افتخاری

توانسراغگرفتکهبتواندجایگزینمصلحتناشیازحضورامام)درانمیهیچمصلحتیر"

لذ باشد. جامعه( میاداره ا مشخص از ناشی مرج و هرج که کرد ادعا جامعه،توان رهبر نبودن

."طلبدنصبامامراایبزرگاستکهمیمفسده

بهعنوانمؤ نویسددهاستومییددلیلنقلیذکرکرایشاندرجایدیگریدلیلعقلیرا

(:۱384،۱3۱،)برجی

والیتنداش" فقیه، ایناستکهاگر نظمجامعهبشریمختلمؤیدروایتمقبوله، تهباشد،

."اندزهمینراه،وجوبثبوتوامامترااثباتکردهشودوبرخیامی

هفقیهرایضرورتوالیتعامکنددلیلعقلیکهایشانباینکالممحققاردبیلیثابتمی

اما لطفیاستکهدرعلمکالمبرایضرورتنبوتو درحقیقتهمانقاعده متاقامهکردهاست،

می میاقامه نشان ایناستدالل، و ککنند مسألهدهد اردبیلی، محقق ردیفه در را یوالیتفقیه

امامتمیمسایلکالمیمی تداوم را آن و داند بر شاهد ازاینمطلبایناستکهشمارد، ایشان

قاعدهذکرقوشچی،همینمطلبباالرادرردّاشکالبرقاعدهلطفوتوضیح"حاشیهبرشرحتجرید"

(:۱384،۱3۲،کردهاست)برجی

گویندامامتدرصورتیواجباستکهلطفبدانمنحصرباشد،ولیچهمانعیداردمیآنان"

ایباتعیینامامازلذاقاعدهلطف،مالزمهامامتورهبریشود؛کهمصلحتدیگری،جانشینمصلحت

طرفخداوندندارد.
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مراپرتواندخألنبودامامنحصراستوهیچمصلحتینمیپاسخایناستکهلطفدرامام

دانندتاکند،لذاخردمندانوعالقمنداندرهرزمانودرهرمنطقه،وجودپیشواورئیسراالزممی

هایناشیازاختالفوهرجومرجدرامانباشند،آنازمفاسدونابسامانیپرتورهبریوحکومتدر

."باماممنحصراستپسلطفدروجوبنص

ذیهم در کتابحجر در حلیچنین عالمه الحاکم"لکالم الی ماله فی محقق"والوالیة

(:8،۷09ج،۱3۷۵،فرمایند)محامدیزدیاردبیلیمی

سفیهوغائبکهولیلکالمعالمهایناسدلی" مجنون، تکهامورمحجورینمانندصغیر،

اموریاستکهنبای از بهاصطالحرسیدگیبهامورآنخاصندارند، ادمختلشودو زچیزهاییها

فقیهعادلوجامع راضیبهترکآننیستوهیچکساز الشرایطسزاوارتراستکهشارعمتعال،

العلماء"یست،ازجهتعلموتقواکهدرحاکموجودداردوحدیثیکسیمساویبااوننیستوحت

باشندووارثانبیامیداندوعلماهمورینراحقانبیاوحججالهیمی،والیتبرمحج"ورثةاالنبیاء

هانیستوالشرایطنائبولیاصل،یعنیامامزمان)عج(استودراینحکمخالفیبینفقفقیهجامع

."حشرایع،نقلاجماعشدهاستحتیدرشر

بهتبلیغاحکامنیست؛دهدکهوراثتدراینروایت،منحصرهمیناستداللایشاننشانمی

باشد.براساساینروایت،پسازاموراجتماعیاستکهبهعهدهانبیامیبلکهسرپرستیآندستهاز

(.۱384،۱34،هانوارثانپیامبرانند)برجیدودراینامورفقیهارادارنانبیا،فقیهان،سرپرستیآن

والیتبمحققاردبیلیدرباره محجورانو دلیلعقلییوالیتبر ولیندارند، کسانیکه ر

دهدکهدرهرموردیکهجامعهبهوالیتنیازکردهاستکهنوعاستداللنشانمیدیگریراذکر

ازنظرشرع،شخص انجامخاصیعهدهداشتهباشدو بادار ولیوسزاوارتراستو فقیه، آننباشد،

(:۱384،۱3۲،رسد)برجیبودنفقیهنوبتبهدیگراننمی
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برکسیکهو" اینباشدکهاینشخصبایدولیشایددلیلوالیتحاکم)فقیه( لیندارد،

زیراسطحفقیهنیست؛همداشتهباشدوکسیازفقیهسزاوارترنیستوکسیدرداشتنچنینوالیتی

."فقیهعلموتقواداردکهغیرفقیهآندوراندارد

،نگرهگوید)کزتأکیدداردوبرایاثباتمدعایخودمیمحققاردبیلیبراثباتعصمتامامنی

(:۱۱،440،ج۱3۷۵

ورسولآیهواطیعوااهللواطیعواالرسولواولیاالمرمنکمکهاطاعتکنیدایمومنان،خدا"

رراکهامامانوجانشینانپیغمبرندودرهنگامیکهامامنعوذباهللمرتکبمعصیتیشودوصاحبانام

ازمنکرواجبستکهبراوانکارکنندوانکارهیدامبرناشایستیکند،بهموجبامربهمعروفونیااق

اطاعتکردنداردوغرضومطلبکهفرمان ازمیانهفوتبردارکردنمنافاتبا شودومییاست،

."واجباستکهاماممعصومباشد

ییشریفهسازدوازجملهآیهمطرحمییایمانایشانبحثوالیترابهعنوانتتمهونتیجه

منکمعندینهفسوفیأتیاهللقومیحبکمویحبونهاذلةعلیالمؤمنینیاایه" االذینآمنوامنیرتدّ

رادرشأنحضرتعلی)ع(،اصحاب"والیخافونلومةالئمیجاهدونفیسبیلاهللأعزةعلیالکافرین

داندوکلمهتددرآیهراخوارجواصحابجنگجملوصفینمیداندومرادازمرویارانایشانمی

داندکهبعدازجنگصفینلومةالئمرااشارهبهعالمتوسرزنشمردمنسبتبهحضرتعلی)ع(می

فنزدیکانشموردسرزنشقرارگرفت.یانحکمینحتیازطروجر

فقیهرادردونکتهتلخیصکردتوانادلهعقلیمحققاردبیلیدراثباتوالیتدرمجموعمی

(:۱3۲ـ۱384،۱33،)برجی

توانـدرجامعهاسالمیمسائلیوجودداردکهنیازمنددخالتوتصدیولیوحاکماستونمی۱

ونسرپرسترهاکرد.هارابدآن
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ست؛زیراالشرایط،باتوجهبهدوویژگیعلموتقوا،برایبرعهدهداشتناینامور،اولیاـفقیهجامع۲

بهره امتیاز دو این از که ندکسانی نمیای اولویتیارند، چنین از او مانند و عرضفقیه در توانند

برخوردارباشندواختیاراتحاکمرابهدستگیرند.

 ادله نقلي

یینقلیاحادیثوروایاتیاستکهازسیرهعملیحضرتمحمد)ص(وائمهادلهمنظوراز

صورتر اردبمعصومینبه محقق نظر به است. حدیثنقلگردیده فقیهوایتو اینکه یلیدلیل

،ود)برجیشتواندمالسفیه،مفلسوغایبرابفروشد،عموموالیتیاستکهازمقبولهاستفادهمیمی

۱384،۱33:)

برایاینکهفقیه،جانشیناماموغایباوست.دلیلاینجانشینی،اجماعواخباریمانند"

تبرجانمردمدارد،مجازاست،برایفقیهعمربنحنظلهاست.پسآنچهبرایامامکهوالیخبر

."نیزمجازخواهدبود

اقامههم از بحث در غیبت،چنین عصر در حدود استنای با فقیه مقبولهتوسط به ید

والیتعامهعمربن و آنبهدستمیحنظله از اقامهایکه بهجواز متآید، ومایلمییحدود شود

داند.قبولاصحاب،مضربهاستداللنمیضعفسندمقبولهرابااستنادبه

معتقدبهنفوذقضاوت استنادبهمقبوله، با الشرایطفقیهجامعمحققاردبیلیدرکتابقضا

اتواندضعفسندرودهوبراینباوراستکهمضمونروایت،موافقعقلوقواعدفقهیاستواینمیب

گیرد:یکیادیکهدرسندروایتآمدهاست،اشکالمیجبرانکندودرجایدیگر،بهسهراویازافر

واقفیمعرفیمی را دیگرداودبنحصیناستکهشیخاو هشیخیمحمدبنعیسیاستککندو

اینوحنظلهاستکهدرکتبرجالیازاونامینمیتضعیفکردهوسومیخودعمربن با صفبرند.

(:۱384،۱33،نویسد)برجیمی
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ب" روایت، بهاین و است اصحاب موردقبول حال این با نیست، سندشصحیح که این ا

."اندمضمونشعملکرده

فرماید)محامدربنحنظلهمحققاردبیلیمیعدازنقلمقبولهعمدرجایدیگرکتابقضاب

(:8،۷0۷،ج۱3۷۵،یزدی

،ولعلهبهیشعرقولهالسالمفیجمیعاالمورنائبامناباالمامعلیهومنکونهحکماًفهمکونه"

علیعلیه والرادعلیناکالرادّ یهزاینکهامام)ع(فقا."اهللوهوفیحدالشرکباهللالسالم:وعلیناردّ

فهمیدهمی بهعنوانحکمبینمردمقرارداده، یعشودکهبهطورکاملودرجمعارفبهاحکامرا

وتباشدوبههمینعموم،نیابتاشعاردارد،قولامامامور،نایبامام)ع(است؛نهاینکهصرفقضا

توهرکسبرماردّد،برماردکردهاسکنالسالمکهفرمودهاست:هرکسقولفقهاراردمیعلیه

کند،ردبرخداکردهاست.

مییعمربنولهدرمجموعمباحثمحققاردبیلیدربارهروایتمقب توانبهصورتحنظلهرا

(:۱384،۱33بندیکرد)برجی:ذیلجمع

اند،درعیندـعملبهاینروایت،موردقبولعلمایشیعهاستوبااینکهسندشراضعیفمی۱

داند.نروایتراقابلاعتمادواستنادمیحال،ای

بلک۲ بهمنصبقضاوتاختصاصندادهاست، بدانمستندـمقبولهرا هاختیاراتوسیعولیفقیهرا

د.کنمی

روایتابن اینتوضیحمباحثمحققاردبیلیپیرامون نشانمیبا )سروشحنظله که ،دهد

(:۱0،۲0۵،ج۱3۷۵

پذیرد.بهاینروایتوموردقبولاصحاببودنآنرامیلماصحابرادرعملـتسا۱

امل،حکمنگردوبدونتحقیقوبررسیکاسنادروایاتمیـهرچندبرمبنایخود،بادقتتمامبه۲

داند.کندولیدرعینحال،اینروایترامعتبرمیبهاعتبارسندنمی
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3 منصبقضاوتو به را مقبوله اختصـ قضایی حکم تفسیرصدور قاضی به را حاکم و اصنداده

کهاواختیاراتوسیعحاکماسالمیوازکند،تادرداللتآن،برداللتوحکومتمناقشهکند،بلنمی

کند.اجرایحدودرابدانمستندمیآنجمله

 اجماع

لبهخودیخود،عقل،حجتذاتیدرونیوکتابوسنتنیز،حجتذاتیبیرونیهستند.عق

واسطهحجت به سنت، کتابو هماست. ولیاجماع، حجتهستند. هایچونگونهیداللتعقل،

 دراجماعدخولیشرطحکایتکنندهسنتاستوهیچگونهحجیتمستقلنگوناگونخبر، دارد.

درنزداستکهامامیامعصومدربیناجماعکنندگانباشدودراجماعسیره،شرطاستکهعملی

پیا تأییدامامیا امامازآنعملباخبرشود؛ولیباسکوتخودآنرا انجامشودویا مبراکرم)ص(

قوانینوپیرویازسیرهنبویوائمه)ع(بندیبهنگهداشتمیکهعملیدرجاییکهپایکند.هنگا

وجوددارد،ایناجماعهمپذیرفتهشدهاست.

داند.البتهایشاندرفقه،یفقیه،تاموتماممیاترابرایاثباتولمحققاردبیلیاجماعوروای

تیایشاندرکند.ازاینرووقدرثبوتاجماع،مناقشهمیبنداستوغالباًکمتربهادعاهایاجماعپای

اعتمادمیمساله ادعایاجماایبراجماع، بدوننقدوایرادقبولویاخود، عکندوادعایاجماعرا

فهمیدکهمسألهازایننظرجایگاهمحکمیداشتهوتسالماصحابرابههمراهدارد.تواننماید،میمی

ولی)عج(نیابتدارندواذننظراستکهفقهادردورانغیبت،ازسویحضرتایشانبراین

بیر»الخالفچنیندربعضیازموارد،نسبتبهتصرفاتفقیه،تعآنحضرتباالجماعمعلوماست.هم

کند.م«میفیالحک

کندومیدریکتفسیرجامعوگویا،محقق،فقیهرابهعنوانقائممقامامامونایباومعرفی

(.۱0،۲03،ج۱3۷۵،اخبارباشد)سروشتوانداجماعوگوید:دلیلآنمیمی

 



۱69 

 

 نظريه های امامت4-15

،۱3۷8،نایتتاریخیبودهاست)عیامامتدارایدوخصوصیتاصولنظریاتشیعهدرباره

وردتصدیقنخستآنکهدرسراسرادوارتاریخاسالم،مبانیایننظریاتبهشکلیکهم(:۱3۷ـ۱38

یحکومتوکشورداریبهموقعاجراگذاردهشدوهیدرزمینهیشیعیانباشد،برایمدتکوتاعامه

هادتامامحسن)ع(،)ع(بود.کهپسازشیچهارسالوششماهخالفتحضرتعلیآنمقارندوره

هایمتعددیمانندزیرتقسیمشدند.بهتدریجبهفرقه

نظر دوم تاریخی دربارهخصوصیات شیعه اییات تدوین که است این امامت نظریات،ی ن

متجاوزازسهقرنپسازآغازتاریخاسالمصورتگرفتهاست.سبباینتأخیررابایدازیکسودر

یاسالمیوازسویدیگردروقایعخاصیدانستکهبراجتماعشیعیانتسیاسیکلیجامعهتحوال

 با دشمنیامویان است. اگذشته با عباسیان و اسالم)ص( پیامبر خاندان وافراد عمالسیاستزور

اندیشه برایظهور مجالی هیچ خشونت، و آمدنشمشیر رویکار با و نگذاشتند باقی هایشیعه

ایرانانآلخاند پایهبویهدر انحطاطوضعفعباسیاندربغدادمحمدینثالثهفقهشیعهرا ریزیو

ضرورتاجتهادوتوسلبههـ.ق(وخاصهآغازغیبتکبری،360دوازدهم)وباغیبتامام۱کردند

درباره پیدایشنظریاتشیعه گشتو آشکار فقه استنباطاحکام رتیامامتبهصوعلماصولدر

معلولایندوعلتعمدهبودهاست.مدوندرایندوره

درباره شیعه اصولی بخشنظریات دو دارای کلی طور امامتبه بخشنخستمیی باشد:

صافاماموبخشدومدراثباتحقانیتحضرتعلی)ع(برایاحرازاینیماهیتامامتواودرباره

(.۱3۷8،۱39،مقام)عنایت

 

یعلمالدین،محمدبنعلیمعروفبهشیخصدوقوهـ.قباکتابکافیف3۲9منظورازمحمدینثالثه،محمدبنیعقوبکلینیمتوفی-۱

 باشد.االستبصارمیبادوکتابتهذیباالحکامو460محمدبنحسنطوسیمتوفیهـ.قباکتابمنالیحضرهالفقیهو38۱یمتوف
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 و اوصاف امامماهيت امامت 4-16

بلکهیمصالحعامهنیست،اهلسنت،شیعیانمعتقدندکهخالفتیاامامتدرزمرهبرخالف

ورتتداومنبوتوضرورتالهیرودوضرورتحکومت،ضرانیشریعتبهشمارمیازاصولدینومب

شود.یشیعهبروجودامامتتلقیمیولزومپذیرشعصمتامام)ع(ادله

شیعیانمعتق الیقضمناینکهشایستهدندکهحضرتعلی)ع( ترینجانشینبرایترینو

اسالم)ص( پیامبر جانب از بوده، اکرم)ص( جامعهپیامبر بر پیشوایی برای معیننیز مسلمانان ی

گردیدهاست.احادیثنبوی،اولینمسلمانیکهبهاسالمگرویده،فداکاریهایآنحضرتدررکاب

باشد.یشیعهبرامامتحضرتعلی)ع(میزجملهادلهیغدیرخماوواقعهپیامبراسالم)ص(

 امامت از ديدگاه محقق اردبيلي4-17

 امامتاصل بودن 

د عقاید اصول امامتاز شیعه، نظر ولینظریهاز دارد، نبوتقرار امتداد در یینیاستو

دینمی فروع امامتاز اهلسنتایناستکه میان در اردبیلیمعشد.بامشهور استمحقق تقد

ریاست امامت، زیرا فروعدینکهمربوطبهافعالمکلفیناست؛ نهاز اصولدیناست؛ وامامتاز

ب هدستورخداوندوپیامبراووازایننظرهمانندنبوترهبریدینیودنیویعموممکلفیناست،

(.۱3۷۵،88،بدانیم)ربانیاست.دراینصورتدرستنیستکهآنراازفروععملیدین

بیاننبوت به بابدوم سلبیدر آوردنصفاتثبوتیو کتاباصولدینپساز ایشاندر

و"گوید:یپیامبریواعجازویدانستهومیودلیلپیامبربودنحضرتمحمد)ص(راادعاپردازدمی

ستوازجانبغیرخدانیمرادبهمعجز،چیزیاستکهظاهرشودازکسیوعقلجزمکندکهاین

(.4،۲۵3،ج۱3۷۵،ایمثلآنبیاورند)محقققرآنمعجزایشاناستکهاعرابنتوانستند،سوره



۱۷۱ 

 

اردبیلیهمم گفتنحقق تسبیح و سخنسنگچنینشققمر کردنریزه، ناله و گفتنآهو

،۱3۷۵،گوید)محققمیهایاعجازآوردهودرموردعصمتایشاندرختخرمارابهعنواندیگرنشانه

(:۲۵۵-4،۲۵6ج

عودیگراعتقادبایدکردکهپیغمبرمعصوماستازهمه" ویگناهانصغیرهوکبیره، مداً

آنودلیلشآناستکهاگرچنینکهمذکورشد،نباشد،مردمسهواً،پیشازپیغمبرشدنوبعداز

شوند؛اقوالوافعالاومتوجهنمیباشندوبهیزانمیگردند؛بلکهازاومتنفروگرمطیعومنقاداونمی

پیغمبرساختناوعبثوبی بههمینفایدهمیپسفرستادنو میسببشودو بایدکهازعیوبها

ب وبیمنزهومبرا بلکهصفتاشدمثلکوریوکریوگنگیوکجخلقی. هایدلوترساننباشد،

یزنداشتهباشد.پستوزبونمثلجوالهیوحالجین

داندکهافضلواعلم،یگربایدکهافضلازجمیعامتخودباشد؛چراکهعقل،قبیحمیود

تابعنخوتابعکسیباشد او بلکه باشد، آنکسکمتر عبثوکهاز پسپیغمبرفرستادن، اهدشد،

."شودفایدهمیبی

ستودرمامتراپیشکشیدهادربابسوماصولدیننیزکهبهزبانفارسیاست،مسالها

(:4،۲۵۷،ج۱3۷۵،گوید)محققابتدایسخنمی

ازجانبخدایتعالیدراموردینودنیایبدانکهامامشخصیاستکهحاکمباشدبرخلق"

یآدمیکندوامامبهواسطهیآدمینقلمیواسطهیشانمثلپیغمبر.مگرآنکهپیغمبرازخدابیا

."آنپیغمبراستکندکهنقلمی

حدیثسپ و دانسته پایپیامبر)ص( هم را اختیاراتامام)ع( یعرفامام"سحدود منلم

ماتمیتةجا ا"هلیةزمانه، دلیلعقلیبر و داده شاهدقرار برمیرا شماردکهمامتامیرمومنانرا

رابهکسیتفویضکسیکهپادشاهوحاکمباشد،چونازدنیارحلتنماید،پادشاهیوجایخود"

اتقی،کندکهاقربومخصوصمی اعلمیت، بهآنمنصبو وجوداحقیتاو با ترینمردمانباشدو

المبیتتوخارقعادتبودنوداستانلیلة،اشجعومستجابالدعوهبودنوصاحبکراماازهد،اعبد



۱۷۲ 

 

ترالیقچونفاطمهوبهتروپرستبودنوافصحبودنوداشتنزنیومحبوبخدابودنوکافروبت

ذکرمی 4،ج۱3۷۵،کند)محققبودنویرا ودردلیلنقلیآیه"(۲۵8ـ۲6۲، ولیّکماهلل". وانما

رابهحضرتعلی)ع(منسوب"لوةویوقونالزکوةوهمراکعونرسولهوالذینآمنواالذینیقیمونالص

(.۲6۲-۲6۵همان،داند)رالمؤمنینمیکردهودادنانگشتربهسایلرامصداقعملحضرتامی

زلةانتمنّیبمن"دربخشاخباردالبرامامتامیرالمؤمنین،حدیثمنزلترسولاهلل)ص(

انّهالنبّیبعدی "هارونمنموسیالّا "منکنتموالهفعلیمواله"، علیمنّیوانامنعلیوال"،

لینو...راآوردهوطریقیدیگردر،حدیثثق"علیبابهاانادارالحکمةو"،"یودّیعنّیاالانااوعلیّ

(.۲6۵-۲98انستهاست)همان،اثباتحقانیتتشیعرادراهلبیتویوعالموعادلبودنوید

گاهاعمالخلیفهاولودوموسومراآوردهوسپسدالیلشیعهبرفضیلتنمحققاردبیلیآ

(:3۱گذارد)همان،ابهبحثمیه،امامتنزدشیعهرامیرمؤمنانراازنظراهلسنتبرشمرد

بایدبهفعلخدامیواماطریقثبوتامرامامتنزدشیعه،مثلطریقتثبوتنبوتاستکه"

یحضرتامیرگذشتووممثلاوویابهکراماتومعجزهواثباتآندرمادهباپیغمبریااماممعص

کتاامامتباقیاهللنیزثابتشدهاست، بچنانچهاشارهشد،مثلتصدقهمهدربهبعضیازنصّ

."نماز

درباره سنت اهل روایات سپس دوازدهایشان آی را حضرتامام امامت به اعتقاد و ورده

عج(وروایاتشیعهدربارهدوازدهامامرابیانکردهاست.الزمان)صاحب

 ی لطفامامت و قاعده

از امامترا دانندوبرایناساسبهوجوبعقلیمییلطفمصادیققاعدهمتکلمانامامیه،

(:۱3۷۵،89،گوید)ربانیینموردمیباشند.محققاردبیلیدراتعیینامامازطرفخداوند،قائلمی

یانتظامیدفعضرروحصولنفعدراموردنیویونیزمایهنیستکهوجودامام،مایهشکی"

."تیافتنامرمبدأومعاداس



۱۷3 

 

تعیینامامبرخداالزماست.زیرامسالهامامتازمسایلیاستکهآرادرآنبنابرایننصبو

مصال مختلفاستوچهبسا نمیآنحومفاسدامورپوشیدهاستوکسیجزخدا را اینها داندو

کهآنانشودمطلببراهلنظروانصاف،آشکاراست.زیرااگردرحاالتمردمدقتشود،روشنمی

بههبر،مصالحومنافعفردیوقومیخودرادرنظرمیدرانتخابر ازطرفیامامبایدکامالً گیرند.

گراینکهامامموردتاییدخاصخداوندبودهسدامورآگاهباشدواینامرممکننیستممصالحومفا

زامامتبهعصومباشد،تاغرضاوعلملدنیداشتهباشد.گذشتهازاین،امامبایدمصونازخطاوم

(.4۱۱ـ۱۱،4۵3،ج۱3۷۵،دستآید)طبری

یلطف،دهدوبراساسقاعدهمیمحققاردبیلیضرورتامامترابهضرورتحکومتپیوند

(:۲0۱-۱0،۲0۲،ج۱3۷۵،شمارد)سروشمرالهیکهنیازبهنصبدارد،میآنراا

می" صورتیالزماشاعره امامتدر لطفبدانمنگویند: مانعیاستکه باشدولیچه حصر

قاعده لذا رهبریگردد؛ مصلحتدیگریجایگزینمصلحتامامتو که مدارد ایباالزمهیلطف،

ند طرفخداوند از هیچمصلحتینمیتعیینامام ایناستکه ولیپاسخما فقدانارد. تواندخالء

خردمندانوعاقالندرهر لذا پرکند. الزمزمانودرهرمنطقهامامترا ورئیسرا وجودپیشوا ،

زاختالفوهرجومرجدرامانهایناشیادانندتادرپرتورهبریوحکومت،ازمفاسدونابسامانیمی

."اینرولطفدرامامتمنحصراستباشند.از

 از ديدگاه محقق اردبيلي شرايط امامت4-18

اردبیلیذیلآیه محقق "یشریفه ربو ابراهیم ابتلی انیجاعلکاذ بکلماتفاتمهنقال ه

اندبهعنوانشرایطامامتوده،بحثیراگش"للناساماماًقالومنذریتیقالالینالعهدیالظالمین

 اگرچه نمیکه مربوط است، شرط نماز در که جسمانی و ظاهری طهارت به ولیمستقیماً شود

استوعدالترابهعنوانطهارتوفسقرارفانیآنمطرحکردهیطهارتراازدیدمعنویوعمسأله

(.۱3۷۵،۱04،بهعنوانعدمطهارتبیانکردهاست)سلمانیایزدی



۱۷4 

 

 اردبيلي از ديدگاه محقق نيابت عامه فقيه4-19

می استدالل ندارد.وی را امامت صالحیت فاسق، و است شرط امامت در عدالت که کند

پذیرفتکهشتوانامامتچگونهمی" هادتوقضاوتشنافذنیستوخبرشمورداطمینانکسیرا

یعدمتوانازآنبرافتووالیتاست،ولیمییخالاگرچهآیهدرباره"فرماید:گاهمیآن."باشدنمی

است منقول هم او برای امام عنوان زیرا کرد؛ استفاده هم جماعت نماز برای فاسق امامت جواز

(.۱3۷۵،۱04،)سلمانیایزدی

نایبمطلقبسیار بودهوآنانرا قائلبهوالیتعامهفقها یازفقهایبزرگدرطولتاریخ،

ووالیتبرتمامالشرایطبردانندومعتقدندفقهایجامعاماممعصوم)ع(می ازطرفائمه)ع( ایافتا

انیوقی،بروجردی،گلپایگاند،مانندشیخمفید،محققوعالمهحلی،نراشئونمردمتفویضگردیده

(.8،69،ج۱3۷۵،امامخمینی)ره()محامدیزدی

دربابقلمرووالیتفقیهدودیدگاهوجوددارد:

هامعلومهاییکهمالکآنچونوالیتبرمالدیخاص،همبرخیازفقیهان،والیتفقیهرابهموارـ۱

اند.و...محدوددانسته۱نیست،امورحسبیه

یالیتفقیهواختیاراتاوراگستراندهوباطرحوراثتونیابتعامهیوزفقیهان،دایرهـبسیاریا۲

ازپیامبراسالم)ص(وائ براینباورندکهدرهرموردیآنفقیه، اند،بزرگوارانوالیتداشتهمه)ع(

شیخمفید،شیخولیفقیهوحاکماسالمینیزدرروزگارغیبت،والیتداردوحکماواثرگذاراست.

اند.شهیدینوصاحبجواهرازآنجملهطوسی،

غ استکهحالوتفقه آنفقهاینامیشیعه جمله رانیشیعهمحققاردبیلیاز یامامیه

ایشانم وبالذاتازآنخدایمتعالاستوآنچشیدهاست. عتقداستکهوالیتوحکومت،اوالً

 

برکارهاییاطالقمی-۱ گیرد.امورحسبیهدربالهیانجاممیشودکهبرایاجروثواحسبیهدرلغتبهمعنایاجروثواباستومعموالً

 نگذاشتهاست.تحققخارجیآنراخواسته،ولیانجامآنرابهشخصمعینواایاستکهشریعتمقدساسالم،رهایپسندیدهیکافقه،همه



۱۷۵ 

 

بهرسولاکرم)ص(وبه ثانیاً دهاست.چنانچهخداوندفرمودهاست:»یااالمرواگذارشاولیوالیت،

ذیلآیهرمنکم.«ایشاندرکتابزبدهالبیاندرایهاالذینامنوااطیعوااهللواطیعواالرسولواولیاالم

 است)محامدیزدی: ج۷۵فرموده ،8 معنیاولی۷0۱، در اختالفشده بعضیگفته(: اندمراد،االمر.

م هاجائروظالمباشندوباشندولواینکهآنمردماندرهرزمانیمیجتهدانوحاکمانبرعلما،

ئروظالمراحتیاگرهااطاعتسالطینوحکامجااست؛زیراآنهمین،معنیمشهوربیناهلبیت

اجبدانند؛مثلاینکهاطاعتخداورسولراودربدترینحاالتظلموستمهمباشند،واجبمی

دانند.می

فرماید:اردبیلیمیمحقق

اونداینادعاباطلاستوفسادآنروشنوادعاییاستغیرممکن.چگونهامکانداردخد"

دواطاعتآنانرامثلاطاعتخداورسولبدانید؛بااینکهدرفرمانبدهدکهازفاسقاناطاعتکنی

 جوروبینخداورسولشدرحالیکهبینحکامقرآنامرکردهبهادایامامتوحکومتبهعدل.

آیه در تبینونتکاملاستو پساز فاسقخبریآورد، اگر که داده دستور بررسیینبأ حقیقو

هادوریکنید.حتیمیلبهآنانراموردآیاتوروایاتدستوردادهازآنترتیباثربدهیدونیزدر

پسامکاننداردخداوندامر."فتمسکمالنارنواالیالذینظلمواوالترک"نهیقراردادهاستوفرموده

."شودقعمیکندبهاطاعتازحکامفاسقواالبینکالمخداتناقضوا

الشرایطبودهاستودرچندموردازوالیتبرایفقهایجامعمحققاردبیلیقائلبهعموم

(:۱3۷۵،۷0۵،دیالفائدهبهآناشارهکردهاست)محامدیزکتابمجمع

فقهایجامعاو" ولاینکه اجرایحدود والیتبر زمانغیبتامامزمان)عج(، الشرایطدر

دارندوا رمجتهدیکهازطرفسلطانجورقبولهابرایفقهاجایزاست؛حتیبیآنقامهدیاترا

دونحکومتوحقایازوالیتعاماست؛چوناجرایحدودبوالیتکردهاست.اجرایحدود،شعبه

."یشئونحکومتی،چیزینیستداریممکننیستووالیتعامجزاعمالوالیتدرکلیهزمام



۱۷6 

 

"ضاوالفقیهالجامعالشرایطوفیحالالغیبةینفذق"کالمعالمهحلیدوماینکهدرذیل

حا که اخباری دوم و امامیه شیعه فقهای همه اجماع اول است: فرموده بیان دلیل ویچند

روایتمقبولهعمربنحنظلهومشهورهابیخدیجهکهکامالًداللتداردبراینکههاست؛مثلروایت

باشند،حققضاوتووالیترادارند.کهعارفبهاحکاموناظردرحاللوحرامالشرائطفقهایجامع

خواهد اجتماعی نظام اختالل موجب نباشد، نافذ فقیه قضاوت اگر دیگر سوی واز شد

هرجومرجوبروزناامنیدرمیانجامعهاستواختاللنظامووقوعهرجومرجدراشوقوعالزمه

یعنیهماندلیلیکهداللتبروجوبیوالیت؛نبوتاست؛تاچهرسدبهمسألههادلیلمیانانسان

(.۱3۷۵،۷06،باشد)محامدیزدیالشرایطهممیکند،دلیلبروالیتفقیهجامعنبوتمی

درشرحقولعالمهسوماینک القضاءواجبکفایی"هدرکتابقضا فرمودهاستدلیل"و

اعفقهایامامیهاستکهفقهادرزمانحضوروغیبتامام)ع(،اجمواجبکفاییبودنقضاوتبرای

امگرفتنبهتاکنوندرآنمسألهاتفاقنظردارندواعتبارعقلیبرایجلوگیریظالمازظلمشوانتق

ومونیزجلوگیریومنعازفسادوتجاوز،امریمبرهناستونیزاستقرارحقودفعباطلونفعمظل

واموردینمردمازواجباتدیناسالماست.ازهمهنظموامنیتدرجامعهدرامورزندگیمهمتراز

،آنهدفتأمینهایبعضیازآنیلهایباشندکهبهوسالشرایطبهاندازهطرفدیگراگرفقهایجامع

بیشترباشد،شود،واجبکفاییاست؛امااگرمنحصرباشدبهفردخاصیودرامرقضاوتنیازبهافراد

کند.هایمختلف،تفاوتمیوبکفاییویاعینیبرحسبزمانشودواینوجواجبعینیمی

بعیدنبنابراینکسانیکهقریباالجتهادمی تحصیستکهبرآنباشند، یلاجتهادواجبها

تحصیلکرده شرطاست، اجتهاد در مقدماتیکه بسیاریاز زیرا آنباشد؛ مقداریاز و باقیاند ها

(.۷0۷؛۱3۷۵،راهمتحصیلکنند)محامدیزدیهانماندهاستکهالزماستآن

درمجتهدانهمعدالتدانندوباتوجهبهاینکهعلمادرپیامبرشرطعصمترامعتبرمی

شرطاعتباراست،لذاچگونهممکناستخداوندبهطورمطلق،فرمانبهاطاعتظالموفاسقبدهد.

توجهبهاینکهحاکمانجوروظلمبچنیهم اطاعتسیارندوآننبا هماختالفدارندو همبا ها



۱۷۷ 

 

الزمهاشترجیحکدامیکازآن واجباستوکدامیکغیرواجب، باطلبالمرجحاستوعقالًها

است،درنتیجهاطاعتهیچکدامواجبنیست.

شریعتانجامدهند،ازبابقاعدهامربهدلیلدیگرایناستکهاگرامراوحکام،کارخالف

شودودلیلکنند،لذابطالناطاعتمطلقاثباتمیهارانهیمعروفونهیازمنکرواجباستآن

ایناست اگرچهارم امرا، و حکام آنکه اطاعتاز شریعتباشد، مطابقبا هادستوراتشانخوبو

فرماندهد،اطاعتاوواجباستواگرفرمانمیاختصاصینیست؛بلکههرکسبهکارخیروخوب

هاواجباست؛چونخالفاطاعتبهبدیوگناهبدهد،اطاعتآنانواجبنیست؛بلکهمخالفتباآن

،۱3۷۵،اشمخالفتصدروذیلآیهشریفهاست)محامدیزدیزمهلاستودرنتیجهالخداورسو

۷0۲.)

مام)ع(شمردهشدهابت،احکامیراکهدرفقهازاختیاراتااینمحققنامداربرمبنایعمومنی

مثالًکند،مگراینکهدلیلیبرخالفآنوجودداشتهباشد؛است،براینایبومقاموینیزمطرحمی

ها،امربهمعروفونهیازمنکر،تصدیمسایلقضائی،آوریزکات،خمسومصرفآندرمسألهجمع

جانشیناماممعصوم)ع(معراجرایحدودوتعزیرات فقیهرا درفیمیو... کندوتصدیایناموررا

بهعهده غیبت، زمیالشرایطمییفقیهجامععصر درباره بهعنواننمونه ایکهنتحجیرشدهداند.

(:۱384،۱3۵،گوید)برجیاند،میدوناحیارهاکردهب

ت،لذارهاشدنومعطلماندنآنخالفچوناینزمینقابلاستفادهاستوبداننیازاس"

لحتاستوبایدامام)ع(کسیراکهتحجیرکردهاست،مجبورکندتاآنراآبادویاتخلیهکند؛مص

 و حاکم او جازیرا امور اختیار چنینصاحب نیز دیگر( )حکام فقیهان دلیل، همین به است. معه

."اختیاریرادارند

ودرتمامیکارهااوکندصرغیبت،حاکمعلیاالطالقمعرفیمیمحققاردبیلیفقیهرادرع

هاتبرجانداندوتماماختیاراتیکهبرایاماممعصوم)ع(،کهوالیراجانشینونایباماممعصوممی
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بهنظرویفقیه،جانشیناماماستوآنچهبهدستاودارد،ق ائلاست،برایفقیهنیزقائلاست.

(.۱384،۱3۵،استکهبهدستامامرسیدهاست)برجیبرسد،مثلآن

گوید:محققاردبیلیدراینبارهمی

فیجمیعاالمو" مناباالمام نائباً فهمکونه منکونهحکماً، قو یشعر ولعلّهبه )ع()ور، وله

الظاهرالخصوصیةبزماناالمامعلیهالسالمالقائلذالکبلبز والرّاد(وانّ مانامامحاضر،علیناردّ

.")فاذاحکم...(یدلعلیذلکفانهمالسالم:فانّقولهعلیه

دشواست،استفادهمیحاکمقرارداده"فلیَضْربواحکماً"یازاینکهامام)ع(فقیهراباجمله

بنشیند.جملهعلیناردّ...نیزاشعاربههمینمطلیامور،بهجایاماممعصوم)ع(میکهفقیهدرهمه

برامام ردّ برفقیهرا ازظاهراینسخنبرمیدارد؛چونردّ آیدکهاینانمعصوم)ع(دانستهاست.

ائمهندارد؛بلکهزماناینحدیثاستودیگرینیابت،اختصاصبهزمانامامصادق)ع(کهگوینده

."داللتبرایندارد"اذااحکمبحکمنا"گیرد.جملهحاضررانیزدربرمی

پسازاینکهبهپارهوی الشرایطبهعنوانحاکمزاختیاراتفقیهجامعایادرجایدیگر،

چونحاکماسالمی،لسالمونائبعنه«.االنّهقائممقاماالمامعلیه"کند،مینویسد:اسالمیاشارهمی

."(۱3۷۵،۱۱۷،قائممقاماماممعصوم)ع(ونائباوست)مزینانی

،۱384،رکردهاست)برجیربحثنیابتعامهفقیهدومطلبراهمذکمحققاردبیلیدرکنا

(.۱36ـ۱3۷

فقیه،ازعنوانـاینفقیهسختکوشدرکنارعناویننیابتفقیه،خالفتفقیهوقائممقامی۱

اینچنینبرمیوکال آیدکهتفقیهنیزدرمواردمتعدداستفادهکردهاستکهازمواردکاربردآن،

ومردمنیستکهمردماوراوکیلکردهباشندودرازوکالتفقیه،عقدوپیمانمیانحاکممنظورش

اینمعناستکه به بلکه باشد؛ طرفمردم از انتخابحاکم حاکم،هاولیحقیقیانساننتیجه به ،

زطرفتواننددخالتکنند،فقیهاوالیتدادهاستدرمواردیکهاشخاصمستقیماًدرامورخودنمی

فرمایند:د.بهعنواننمونهمیایناشخاصوبهمصلحتشاناقدامکن
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تکهظاهرایناستکهآنکسیکهمتصدیفروشاموالغایباست،امامیانایباماماس"

."لامامووکیلغایباستیوکیبهمنزله

رفیشدهاست.دراینتعبیر،وکالتازسویغایبونصبازسویامام،سازگاربایکدیگرمع

نیابتعامهفقیه،متوجهاینمشکلاستکهباتوجهبهاینکهـمحققاردبیلیدرمسأله۲

موکل، و موتمنوبمنه با وکالتوکیل مینیابتنایبو نیابباطل و امامشود طرف از تفقیه

معرفیمییخودیعمربنحنظلهآنانراحاکمونمایندهصادق)ع(استوآنحضرتدرمقبوله

انزندگیامامصادق)ع(ادامهپیداکند؟تواندپسازدورکند،چگونهمی

ثانیمطلبینقلمی شهید ایشاناز برایپاسخاینمشکل، فرمود: والیتکندکه استمرار

فقیهازسویامامصادقبهامرخاصینصبنشده،مورداتفاقنظرهمهفقیه، زیرا یاصحاباست؛

(:۱384،۱38،فرمایند)برجییق)ع(حکمشرعیرابیانکردهاستوسپسمبلکهامامصاد

ازسویدانیکههیچاشکالیدراستمراروالیتفقهانیست؛زیرافقیهدرعصرغیبتتومی"

هامعزولباشد،بلکهنیابتاند،وکالتونیابتنداشتهاستتاپسازموتآنزدنیارفتهامامانکها

هایاجماع،کشفعقلیوالیتفقیهازراهیصاحباالمر)ع(استواذنآنحضرتبروفقیهازسو

."شودروایاتاثباتمی

ندودرتمامیکارهااوکاالطالقمعرفیمیمحققاردبیلی،فقیهرادرعصرغیبت،حاکمعلی

هازاختیاراتامام)ع(داندوبرایناساس،احکامیراکهدرفقراجانشینونایباماممعصوم)ع(می

برای کند،مگراینکهدلیلبرخالفآنوجودنایبوقائممقامامام)ع(نیزمطرحمیشمردهشده،

استکه باور این بر و باشد داشته دستفقیه به چه دستامامآن به استکه آن مثل برسد،

(.۱384،386،معصوم)ع(رسیدهاست)برجی
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 ت عامه فقيه در اسالممشروعيت و مقبوليت نياب4-20

واژه انگلیسی ریشهlegitimacyی از lexی قانونlegیا معنای با۱به و شده گرفته

)میراث(همخانوادهاست.ازاینlegacy)تقنین(وlegislation)قانونی(،legalهایینظیرواژه

می نظر به اینوارو امروزه چند هر قانونیتباشد؛ معنایاصلیآن اصطالحسیاسیبهآید، در ژه

(.8۲۱3،۲۲0،یرحرود)فیومشروعیتبهکارمی3حقانیت۲معنایاعتبار،

Legitimacyکردنبهکارزادهمعرفیراحاللایابتدادراصطالححقوقرومبهمعنایبچه

گلستانراهاانهانیزازآندرهمینمعنااستفادهکردند.هنگامیکهنورمنرفت.بعدهافرانسویمی

ف وارد واژه این کردند، رژیمفتح در که جا آن از و انگلیسگردید هایرهنگاصطالحاتحقوقی

زادگی،نقشیحاللومسألهشد،ازاینرتقلمیبایستبهوراثحقیقیپادشاهمنسلطنتی،قدرتمی

می ایفا مهمیدرمشروعیتبعدیپادشاه )علویان: 8۲کرد بو۲3۷، اینجا از یدکهاولینحلقه(.

میا ارتباطی گردیدنامریی ایجاد مشروعیت و حقانیت یعنی آن اصطالح معنای و واژه این ن

(.۱38۲،۲۲0،یرح)فی

هم اینواژه ایران، مشروطیتواردر واژهزمانبا با هاییدگفتمانسیاسیجامعهگردیدو

ومنتسببهآناست،عجینچونشرع،مشروعوشریعتوسپسسنت،روشوهرآنچهمطابق

نهایتباتوجهبهنفوذقوانینناشیازشریعتویامتأثرازآن،مشروعیتحکومتبهگردیدکهدر

(.۱386)صحرانورد،یگردیدمعنایانتسابآنبهشرعتلق

اعمالقدرتو که اینمعنا به اطاعتاست. و عقالنیسلطه یا عقلیو توجیه مشروعیت،

سویح از چارچوسلطه در و عقلیداشته توجیه باید باشداکم منطقی عقالنیو مدار و بعقل

مقبولیتمردمیو(.مشروعیتبهمعنایقانونیبودناستوپذیرشهمگانیو۷۷،۱۱۲)خسروپناه:

 

1 - law 

2 - validity 

3 - Right fullness 
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هایشریعتدرضایتمردمبودنودراندیشهسیاسیاسالمبهمعنایمطابقتباموازینوآموزهمور

 آملییعنیحکومتوحاکمیمشروعاستکهپایگاسالماست؛ دینیداشتهباشد)ابراهیمزاده ،اه

۱3۷9،۱6۷.)

کالبدنظامسیاسیاستکه در سمتوسوورومشروعیتبهسانروحیدمیده نقآنرا

ماند،هرچنددرعالمثبوتیمردمدارایمشروعیتباشد،پایدارمیایکهبهعقیدهبخشد،جامعهمی

(.۱09ـ۱3۷3،۱۱۵،حقیقتزعناصرالزموکافیبرخوردارنباشد)ا

یحاکمیتاستکههمزمانبهدوموضوعمتقابلاشارهدارد:ایجادمشروعیت،اساسوپایه

.گزنفونمعتقد۲وشناساییوپذیرشاینحقازسویحکومتشوندگان۱نحقحکومتبرایحاکما

اند،همهچیزبهنیرویمادیهبربنیاداجباروغلبهبرپاگردیدههایتیرانی،کبودکهحتیدرحکومت

دربناندیشهصرفختمنمی کهارسطوچنینتمایزییعدالتودولتآرمانیافالطونوهمشود.

بهنوعیبهمسئلههایمونارشی،آریستوکراسیودمکراسیقایلمیمیانحکومت یمشروعیتشد،

.توجهشدهاست

شود؛بلکهباتوسعیکهدراینتگفتهنمینهابهمشروعیتناشیازقانون،مشروعیدرغربت

عیتناشیهاومشروهاوعرفتوانبهمشروعیتناشیازسنتدهند،میقبیلاموربهمفهومقانونمی

می نگاهیدیگر با کرد. اشاره انقالبنیز هنجارهایlegitimacyیتوانگفتکلمهاز عرفو به

،۱383،ومشروعیت،مبنائیقدسیوالهیدارد)درخشهذیرفتهشدهدرجوامعبشریاشارهداردپ

رد.توانایندومقولهرابهیکدیگرنزدیکک(.البتهمی6۷ـ9۱

هاراازجهتکارآمدی،توانترمیم،توانآنیابزاریدارندکهمینهاجنبهاصولمشروعیت،ت

بایکدیگرمقایسهکرد؛ولیهاازسویحاکمیتیمتناسبومناسبآندگریسی،تطبیقوبهکارگیر

 

1 - Governors 

2- Governeds 
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همه که فراموشکرد آننباید قدرتعری و زور مشابه، تقریباً طریقمکانیزمی از لباسها را یان

(.۱38۲،۲۲3،کنند)فیوجیپوشانندوقابلتحملمیمیحقانیت

واژه کنار میدر رخ نیز مقبولیت مشروعیت، کاهشکارایینمایی افزایشو با البته که د

یمنطقیغفلتازنقشمردمدرایجادوگرددواگرچهممکناستنتیجهکومت،دچارنوسانمیح

حاکم و قدرت استمرار نیازها از غفلت خواستهیت، حاکمیتو هر از مردم عموماً که باشد هایی

خواسته این ارضای عدم ولی دارند، انتظار نمشروعی مشروعیمیها عدم معنای به لزوماً تتواند،

گردد،عدمرعایتحاکمیتباشد؛بلکهآنکهاساساًموجبایجادعدممشروعیتوتزلزلحاکمیتمی

ورعایایشموردتوافققراراستکهدرقالبیکااصولوقواعدی صلمشروعیتازطرففرمانروا

(.۱38۲،۲۲۷،گرفتهاست)فیوجی

م در نهایت، کاراییحکومتدر ایجبحثمربوطبه با معادلهها، قطعیبیناد و یمستقیم

تاحدارضاینیازهاو هاهایتودهخواستهکاراییومقبولیت،مفهوممقبولیتازامتناعذهنیمردم،

جوییوسودجوییشخصیتعریفوتبیینگردیدههانیزباتوجهبهاصللذتکهالبتهاینخواسته

یابزارییتاست،بیشترامریذهنیاستوجنبهاستهشد.البتهمقبولیتیکهعینمشروعبود،فروک

دارد.

وعیتشودولیمشرخاصمییاسالمبهکارایینظامسیاسیوحکومتی،توجهیدراندیشه

شود.اسالمبهکارآمدیوصالحیتوتوانبالفعلشمردهمیفلسفیوحقانیتالهینیزالزموضروری

نظردارد.ح کوتاهیبهوظایفحکومتوحاکمدینیکامالً کومتناتوان،ضعیفوغیرکارآمدکهبا

مشروعیتبهمفهوموممقبولیت،بلکهازگزارینپردازد،نهتنهاازمشروعیتبهمفهشرعیوخدمت

(.۱3۷۷،۱۱۷،حقانیتنیزبرخوردارنیست)خسروپناهی

شود،ازنگواردمیاهی،باورواعتقادآدمیانبهافقفرهمشروعیتهنگامیکهبهدخالتآگ

آید؛ولیشودوبهصورتیکواقعیتمعتبردرمیاعتبارنیزبهرهبردهبامقبولیتاجتماعیمواجهمی

نخبگانوانسانتدرافقنفساگرمشروعی وارداالمرباقیبماندوبهآگاهیوذهنفرهیختگان، ها
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خیازنخبگانواردشد،دررفتارواعمالروعیت،پسازآنکهبهادراکوذهنبرنشودویااگرمش

آن نیایداجتماعی در واقعیتاجتماعی صورت به و نیابد ظهور و بروز مقبها و اعتبار فاقد ولیت،

باحضورمشروعیتبهعرف،فرهنگوواقعیتاجتماعی،رنگحقیقتبهخود اجتماعیخواهدبود.

(.۷ـ۱383،8،آید)پارسانیادرمیوقدرتاجتماعیبهصورتاقتدارمشروعگیردمی

 ی مشروعيت با مقبوليت در فرهنگ سياسي اسالمرابطه4-21

بارابطه مشروعیت فرهنی در را میمقبولیت اسالم سیاسی یافتگ ذیل موارد در توان

(:۱۱۲ـ83،۱۱3)اکبریمعلم:

 ـ مشروعيت به مثابه مقبوليت1

م)ص(محققشد؛چراکهاوبرگزیدهخداومشروعنوعازمشروعیتدرزمانپیامبراکراین

بودومقبولیتنیزیافت.

 ـ مشروعيت؛ بخشي از مشروعيت2

یجهلواعتبار،پسازپیامبراکرم)ص(بهانونیتومرتبهفتمعتقداستبعدقمکتبخال

آناست؛بینمردممسلمان،بخشیازمشروعیتامتواگذارشدهاست؛بنابراینمقبولیتحکومتدر

انتخابو حاکماسالمیرا براساسضوابطشرعی، استتا یعنیشارعبهمردممسلماناجازهداده

د.قبولنمای

 تحقق مشروعيت ـ مقبوليت؛ شرط3

درایندیدگاه،حاکماسالمیمنصوبالهیاستومنشأمشروعیتحکومت،شارعاست؛ولی

دمردمدرع نقشاصلیرا یعنیمقبولیتعمومی،دراصلمشروعیتینیتبخشیدنحکومت، ارند؛

بی شرطتحققخارجیآنمیاماممعصوم)ع( اما هباشد.تأثیراست، مقولهدر یوندیپرصورتدر

مشروعیتومقبولیتسهدیدگاهوجوددارد:
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کلیه بگوییم استکه آن مرضییکراه نهیییعقود ناحیهالطرفینکه آناز بر یشارع

،مشروعیتدارندوملحقبهاحکامامضاییهستندکهتوسطشارعباتکیهبرعرفعربنیامدهاست

گردد،دریبیعتمنعقدمیتوالییکهبهواسطهلذاهرنوعوالیتوشودوپیشازاسالمحاصلمی

حمایتطرفیندرآنملحوظاست،مشروعیتدارد.

پسازغیبتکبری،مردمهستندوازکهبگوییممجراینفاذوالیتالهیراهدومآناست

همسلمینبراینصبرسدوازاینطریققواعدیکطریقجمهورمسلمین،والیتبرمتولیانامورمی

یالهیهمهستوامتمرحومهدرکنند،مشروعیتدارد.یعنیکاشفازارادهعدلحکاموضعمیو

تمامیتخ نمیکلیتو اتفاق مسلمینمستحسنکنندویشبرایخالفشرع جمهور نزد آنچه .

شود.است،عنداهللنیزحسنشمردهمی

میراهسومطریقیاستکهدرجمهوریاسالمی فقهامامیهشودوآنااجرا ینکهمطابقبا

تند.حالاگرآنانبهیامامعصر)ع(متولیامورعبادهسپذیرفتهشدهاستکهفقهابهعنواننوابعامه

ی اجماع ویسپردهنحو به را امامتمعصوم والیتو منصبگماشتند، این به را فردی اکثریت، اندا

(.۷9ـ۷3،80)حجاریان:

 نيابت عامه فقيه قبوليت مباني مشروعيت و م4-22

 مبنای مشروعيت الهي بالواسطه -1

 تدبیر معتقدندوالیتالهیدر پیطرفدارانایندیدگاه به مستقیم طور به جامعه امبرامور

آن و امامانمعصوم و ائمه سپسبه و معصوماکرم)ص( طرفامام فقهایعادلمنصوباز به گاه

است) تفویضشده 8۱خالقی: حاکمان(۱۲۵-۱0۷، مشروعیتبخشیحکومتو نقشیدر مردم .

رند.مبنایمشروعیتالهیبهچندهاتنهادرفعلیتبخشیدنواثباتآننقشدااسالمیندارندوآن

شود:نظریهتقسیممی
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 واليت انتصابي مطلقه فقيه-1

اینپایه مبانیایننظریهبر شکلگرفتهاستکهبرخیاز حقهرکسبهخودیخودها

والیتبردیگرانراندارد،والیتباالصالهحقخداست؛خداوندابتدابهانبیاوبهویژهرسولاکرم)ص(

سرییافتهاست؛درزمانغیبتامامزمان)عج(،فقیهعادلنایبتدادهوازاینطریقبهامامتوالی

عنیوالیتمطلقهدارد،والیتحکومتراداراست؛یایشاناستوهمهاختیاراتپیامبروائمهدرامر

ناپذیرومتمرکزاست.فقیه،دایمی،مطلقه،تفکیک

،نظریهوالیتمطلقهوشیخمحمدحسننجفیصاحبجواهراگرچهازآرایمالاحمدنراقی

کمآید،اماتدوینانسجامفقهیوتحصیلمقدماتکالمی،بهویژهتصریحتقدمحفقیهبهدستمی

اماولیوثانویشرعیازمباحثیاستکهتصریحآنازدستاوردهاینظریامامحاکمبرجمیعاحک

خمینی)ره(است.

 قيهی فواليت مقيده-2

نیازمردمبهحکومتووالیتدرعصرحضوروغیبت،براساساعتقادطرفدارانای ننظریه،

واجباستکهولیوحاکمرایلطفبرامام)ع(تفاوتیندارد.برایرعایتمصالحشیعهازبابقاعده

صاحبنیابت فقهایعادلازجانبامامعصر)ع( آنانقیمامونصبنماید. شیعیان،عامههستند. ر

باشند.سیاسیوقوانیندینودنیامیحافظشئوناجتماعیو

هیهتصریحندارند،یالاگرمعتقدانبهوالیتعامهفقیهبرتقدمحکمحاکمبراحکامفرعیه

یمطلقهندارد؛بهحیثیتامهیفقیهبرایننکتهتصریحدارندکهفقیه،والیترفدارانوالیتمقیدهط

درهرآنچهامرونهیمیالمردمتصرفکندواطاعتویمکهدرامو کند،واجبباشد.اینطلقاً

هیچشرطوقانونیراداندویهالهیهمیگروه،تمامیاختیاراتولیفقیهرادرچهارچوباحکامفرع

احکامسلطانیصادرهازولیفراترازآننمی با لذا هرگزازاحکامشرعیدستپذیرد. برداشتهفقیه،

زطریقآناحکام،نظاماتاسالمازقبیلمزارعه،تجارت،اجارهو...راتغییردادتواناشودونمینمی
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آن نمود.و تعطیل را مرحها و حسینی میرفتاح آیهوم میمرحوم را گلپایگانی جملها... از توان

(.69ـ۱3۷8،۷0طرفدارانوالیتمقیدهفقیهدانست)کواکبیان،

 ردمي با رعايت ضوابط الهيهای مبتني بر مشروعيت منظريه4-23

 حکومت مشروطه شرعيه-1   

 نظریه این بانی عنوان به نایینی غروی میرزامحمدحسن کهعالمه جا آن است، معتقد

درنظرویانجام بایدمشروطهشرعیهنامید. حکومت،مشروطبهقانونمبتنیبرشرعاست،آنرا

غیبت،جزءوظایفمجتهدینعدولیعنینوابیفاماممعصوماستودرزمانامورسیاسیازوظا

باتدوینامامعصر)عج(استودرصورتیکهتصدیاینامورتوسطمجتهدینعدولمی سرنباشد،

وظایف اقامه وکالیمجلسشورایملیدر محاسبه مراقبتو نظارت، اساسیمطابقشرع، قانون

جلو سویدولتو از تفریطنوعیه تعدیو هرگونه عدهگیریاز اشتمالوکالیمجلسبر ایازو

چراکهدراینمجتهدینعدولویامأذونینازقبلمجتهدین،بایداساسحکومتراشرعیساخت؛

حکومت،اساسوشاکلهحکومتبرمبنایوالیتوامامتبامشارکتعمومیومشورتباعقالبانوع

(.۷3ـ۱386،۷4،دماست)صحرانوردسئولیتزمامداراندرمقابلمررأیاکثریت،همراهبام

 نظارت و اشراف مرجع و خالفت مردم-2

یدصدرمطرحگردیدهاست؛برمرجعیتکهازسویشهاصولنظریهخالفتمردمبانظارت

نظارتمرجعیتپایه و رکنخالفتمردم همهدو منشأ خداوند ایننظریه طبق است. ریزیشده

والیتاصیلتتقدر جامعههاستو سیادتالهیدر آنخداست. از طریقتوأمنها دو یبشریاز

بنابراینخداوندخالفتوشهادتاعمالمی ازیخوانسانراخلیفهشود. ددرزمینقراردادهاست.

نهکند.مرادازمرجعیتسویدیگردرایننظریه،نقشاساسیرامرجعیتدرحیاتسیاسیایفامی

فقیهعادلاست فقیههر رأسایننهاد، پسدر هردوست. بلکهاخصاز نههرمرجعتقلیدی؛ و
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بهمرجعیتصالحهبرگزیدهشدهومرجعیتنامزدتصدی،جامعشرایطیقرارداردکهازسویمجلس

شود.ازسویعلمایبالدتاییدمی

 واضح و ثابت شرعی احکام به را شرعی احکام نظریه اختاین مورد شرعی احکام الفو

می الفراغ منطقه را مکلف اختیار به شده واگذار امور و میمجتهدین مقننه قوه درنامند. تواند

یمرجعفقیهاست.کمااینکهمرجع،فردامضایاینقوانینبرعهدهغقانونصادرکندوالفرامنطقة

امضایکان صاحباختیار و کلقوا فرمانده تعییندیداهایریاستجمهوریاولحکومتو و بوده

(.۱3۷8،۷۲،مواقفقانونیشریعتاسالمیوحققضاوترابهطورمطلقبرعهدهدارد)کواکبیان

 نظارت انتخابي فقيه-3   

فقیهمحققنشد،تنهاراهحکومتاسالمیانتخابفقیهبرطبقایندیدگاه،اگرانتصابولی

انتخابی است. سویمردم عادلاز به مقید رعایتبودنحکومت، نصبو وجود عدم است: امر دو

دارد:شرایطمعتبردرحاکم.اینحکومتاسالمیباحکومتدموکراسیدوتفاوتاساسی

سالمیآرایمردمدرمرتبهمتاخرازشرایطمعتبردرحاکمقرارداردومردمـدرحکومتا۱

اانتخابکنند.حقندارندغیرازواجدینشرایط،کسیدیگرر

متاسالمی،حکومتیمشروعومشروطبهدینومقیدبهقانونالهیاست.لذاآرایـحکو۲

خابغیرواجدینشرایط،فاقدارزشاست.فضایلاخالقیباانتهایاسالمیومردمبرخالفارزش

یایننظریهدراندیشهسازگاریجمهوریتواسالمیتدرکارطراحیفقهیجمهوریاسالم

راآیها...منتظریدرکتابدراسارتفیوالیهالفقیهوفقهالدولهاسالمیهارائهمؤثربودهاستوآن

بهنظرمی استو هریبهعنوانطراحشورایانقالبدرجریاناستادشهیدمرتضیمطرسدکرده

دهقراردادهاست.ریزینظامجمهوریاسالمیمورداستفاپیروزیانقالباسالمی،آنرابرایپایه

کومتانتخابیمبتنیبرقوانیناسالمیح-4
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برطبقاایننظریهرامی یننظریه،والیتتواندولتاسالمیمبتنیبرآرایعمومینامید.

...فقی ناقدیناهلیتو اموالغایب، اوقافعامه، قضاوت، هعادلدرزمانمعصومینمنحصربهفتوا،

واضیقازوالیتمعصوماست،لذافقیهعادل،شرعاًماع،والیتفقیهاضعفباشد؛براساسنقلواجمی

فاقدوالیتسیاسیاست.

اسالمیبود کتابوتنیبودنآننقوانینآنیعنیمبمالکاسالمیبودنحکومت، بر ها

سنتاستوالزماسترییسحکومت،فقیهومجتهدباشد.بنابراینهمینکهمقیدبهحدودشریعت

کافیاستورییسحکش مردمانتخابمید، شیخمحمدجوادومتاسالمیرا ایننظریهرا کنند.

کتاب الدولةمغنیهدر آخرینسالحیاتشاالسالمیهالخمینیو .قبهرشتهتحریره۱400دردر ـ

درآوردهاست.

 مفهوم شناسي دولت4-24

چهدرزبانگفتاردورانمتأخرولفظدولتچهدرمتونادبیکهنوچهدرزباننوشتارو

نامهبهعلومسیاسیکاربردهایمتنوعییافتهاست.دولتازلحاظلغویطبقمعنایدهخدادرلغت

معنای نعمت، ثروتو چیزیکهمال، فرمانرواییو قدرتو حکومت، کامکاری، بختیاریو اقبال،

دردورانمعاصراینوادستبهدستمی آمدهاست. وثروتبهکارژهبیشتردرمعنایمالگردد،

ییسیاسیبیشتریگرفتههرچندباواژهشویمرنگوصبغهرفتهوهرچهبهدوراناخیرنزدیکمی

ااینمعانیامتزاجیناگسستنیپیداکردهاست.درهرصورتامروزهدولتبکشور،حکومتوقدرت

:(۱3۷۵،۱۲4،)قاضیشودبیشترشناختهمی

دو۱ ایاستکهبیشترموضوعیزوشخصیتیمستقلومجموعهلتبهمعنیکلیتیمتماـ

،ازعناصروجودیمشخصومتمایزشودومالمللعمومیوحقوقعمومیداخلیواقعمیحقوقبین

کلمه اینتفسیر، با دارد. واژهترکیبیخود عنوان فرانسوینمودEtatایمعادلیدولتبه زبان

یابد.می
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شوندگانوفرمانبراناست.درکموفرمانروایاندربرابرحکومتدولتدرمفهومهیاتحاـ۲

مفهومدولتبرکلیه نهاینوجه، ملتحکومتشودادهاییاطالقمییکارگزارانو کهبرمردمیا

ویند.گمی۲یانهادهایفرمانروا۱کنند.اینهمانچیزیاستکهدرزبانفرانسهبهآنطبقهحاکممی

معنا3 به دولت قوهـ سیاسی الیه مجریهی ردهی دیگر، زبان به یا کشور سیاسیی های

نخست نظیر اختفوقانی، و هیاتمدیران کابینهوزیر، وزراصاصاً میی واژهاطالق اینجا در یگردد.

شود.بهکاربردهمیGovernmentیدولتمعادلواژه

چونملت،کشور،کشورـگریهماصطالحاتدی3یدولت،البتهدربرخیمتوندرکنارواژه

عناصرتشکیلدهندهوامثالاین4دولت،دولتـملت اشتراکهاآمدهاست. زبان،خاک،یملترا

گویند،دانندوبهاینعناصر،عناصرغیرارادییاعینینیزمییتاریخیمیفرهنگوگذشتهسرزمین،

به عناصر یا عوامل این مارادهزیرا تحمیل ازییکسان دیگری شمار تابعیت. یا زبان مانند شود،

ماعمعینوتعلقفردبهیکاجتدانندکهعبارتازاحساسمتفکران،عاملوعنصرملیتراارادیمی

.(60،۱3۷6،)ابوالمحمدسرنوشتدیگرافرادآناجتماعاستآگاهیبههمبستگیاوبا

انیافتهومتشکل،غیرقابلتصوراستوقدرتسیاسیسازمی،بیپسملت،ایناجتماعانسان

بهذکر(الزم۱۲3.)همان،تواندوجودداشتهباشدکشورملتنمیدولت،اینقدرتعالیحاکم،نیزبی

هایموطن،وطن،جایگاهیکشورکهزمانیمترادفمملکتوملکبودهـمبیناندیشهاستکهواژه

کلیههایانسوزیستگاه تیپیرایهانییا فرهنگی، اریخیومرزهایجغرافیاییآناستهایعاطفی،

.(۱3۷۵،۱۲۵،)قاضی

کش استدولتـ معتقد قاضی تحابوالفضل برایند امروزه تاریخیدولتور یونانول شهر ـ

تعبیرهادراثرتحوالتحادثشدهوتکاملتاریخیدرعصرجدیدبهایننامباستاناستواینواژه

 

1 - Class Government 

2 - Institutions Government 

3 - State 

4 - Nation - State 
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آنجامی میشوند. که دولتـدولت"گوید: با تفاوتیـکشور حیثماهیتسیاسیچندان از شهر

قدرتسیاسیمدین آنکه جز هماندولتندارد، یا شهه حیطهـ در یکوچکتریشکلگرفتهور

شدهاستتریبنیادنهادهوبغرنجتریوسیعسازمانیافتهاستودرجامعهسیاسیجدیددرپهنه

."(۱۲۷)همان،

دهد.کشورواحدسیاسیدرسطحیکشور،نهادهایمختلفسیاسیراپوششمیاصوالًواژه

وجامعه با است؛ ترتیبادایجهانی کشور، ورهجود سیاسی رژیم نوع و روابط برقراری و امور ی

کلیمحیهایذیپیدایشگروه طور به قابلشناساییهستند. احزاب، و قلمرونفوذ طسیاسیدر

گیردوبهگیریوموضوعمطالعهقرارمییابد؛بافرضکشور،دولتوملتقابلشکلرشدمیکشور

واحدهایسیاس رواعتبار ابطبینیبهعنوانکشور، میصحنهالمللیدر کندیجهانیواقعیتپیدا

.(۲88ـ۱3۷4،۲89،)مدنی

ییکسیاسیوبهمنزلهترینسازمانتشکلاملالمللی،کیبینترینعضوجامعهکشور،مهم

جامعه مقتدر اولیهو اصلیو عضو عاملبرقراریروابطبینیبیننهادحقوقی، درالالمللو مللیو

المللیاست.بیناصلیوتابعاساسیحقوقنتیجهشخص

شود؛رسیمیدرحقوقداخلی،کشوربهخودیخودیابهمناسبتروابطیکهباافراددارد،بر

 صورتی بیندر حقوق در وکه کشورها سایر با که مناسباتی و روابط نظر از فقط کشور الملل،

موهایبینشخصیت اینالمللیدارد، از است. توجه روابطمیاناینشخصیترد هایگوناگون،رو،

.(۱۷9،۱38۱،)بیگدلیشودالمللمیتوقواعدحقوقبینموجبدخالتمقررا

 ی دولتندهرکان و عناصر تشکيل دها4-25

شود.تاهامییاولشاملدولتالملل،سیستمقواعدومقرراتیاستکهدردرجهبینحقوق

المللبهحقوقبین۱المللدارایشخصیتحقوقیبودندوسوژهبینهادرحقوققطدولت،ف۱9قرن

 

1 - Subject 
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می جهانیسازمانشمار تحوالتجامعه پساز اما شرکتایبینهرفتند. ایچندملیتیوهالمللی،

اند.المللقرارگرفتهاخیراًافرادنیزموردتوجهحقوقبین

صورتدولت هر اهلیتحقوقدر از ها اهلیتیکاملبرخوردارند، شانبرخالفاشخاصکه

ملل،البینهاواگذارشدهاست.لذاشخصیتدولتدرحقوقیآنبستگیبهوظایفیداردکهبهعهده

دولتاصلیوشخصیتحقو ناشیاز تبعیو توجهبهاهمیتدولتدرقیاشخاصدیگر، با هاست.

المللچهاربیننوانیکشخصحقوقبرایدولتبهع۱933ویدئوالمللیکنوانسونمونتهروابطبین

:(۱3۷4،44،)مقتدرشرطقایلشدهاست

 ـ جمعيت1

جامعه هر دولتو جنخستینعنصر گبشری، جمعیتبه بامعیتاست. که افراد روهیاز

طالقکند،اهارادرچارچوبیککشورمتحدمیپیوندسیاسیوحقوقیـکهتابعیتنامداردوآن

می افراد دهندهشود. دارتشکیل نباید الزاماً جمعیت یک باشندی واحد مذهب و زبان نژاد، ای

.(۱3۷8،3۵،زاده)موسی

ایجادکشوروهمچننقشجمعیتدرتشکیل همیشهموردو یندرزندگیکشورمتشکل،

خاصجغرافیاییتوجهدانشمندانبودهاست.بهاینمعنیکهدرصورتنبودجمعیتدریکنقطه

المللیدرهارابهعنوانیکدولترسمیموردشناساییقرارداد.دادگاهدادگستریبینتوانآننمی

یراکهبدونتوجهبهمرزهایزمینیرفتوقبایلچادرنشین۱9۷۵یصحرایغربیدرسالقضیه

ترمربعکیلوم۵وکارتیرباکردند،مرتبطبهسرزمینصحرایغربیدانست.حتیجزایراشمورآمدمی

کیلومتریشمالغربیاسترالیاواقع4۵0یجنوبیدراقیانوسهندـکهدرحدودمساحتدرنیمکره

وانیکدولتمطرحباشد.تواندبهعنستـنمیشدهوغیرمسکونیا

برکودهاموجچنینضرورتنداردکهجامعهصرفاًازیکقوموامتباشد.چهبسااینتجانسهم

امروزهبیشازتحرکیجوکم درواقعکشورهایآمریکاو۱۲0وامعشود. کشوردنیاچندقومیهستند.



۱9۲ 

 

هایگوناگونآمادهکنندازفرهنگغیرمستقیمینهرابراییادگیریکاناداسعیدارندباپذیرشمهاجرزم

.(۱3۷8،98،زاده)سیف

نملتبدانند.ملتدردولتخودرابهعنوادرموردجمعیتبسیارمهماستکهاعضاییک

علملغتسیاسی،بعدیسیاسیداردودیگرمحتوایقومیودینیندارد.قومیت،بعدیفرهنگیدارد

امرومذ سیاسیهببعدیاعتقادی. طبقه، یا امتو ایندانشبهدستآمدهاستکهقومیت، وزه

ی،دینیوطبقاتیشکلهایقومرهنگیسیاستهایچندقومیـچندفنشود،بلکهدرداخلدولت

سازباشدونهمنفعلومصرفکننده.ازبگیرد.نکتهمهمواساسیایناستکهجمیعتوملتقدرت

اییچونآلمانبابهانهقراردادننژادسعیدارند،جمعیتکیفیوکارآمدظتاریخی،گاه،کشورهلحا

 هیتلر بهدستآورند. را کشورها دیگر ۲9در کنفرانسمونیختوانستبریتانیا،۱9۲8سپتامبر در

بهاو مجابکندتامنطقهسودتازخاکچکواسلواکیامروزینرا اینفرانسهوایتالیارا بدهند.

وزیروقتچمبرلیننخستاندکهبعدهابهعاملیدرانتقادازسازینامنهادهسیاستمجابسیاسترا

جمعیتایننکاتمهمند:درمورد.(۱3۷8،99،زاده)سیفتبدیلشد

داخلکشوری۱ در یا و ساکنهستند داخلیککشور در افرادیکه همه اتباعکشور: ـ

شوندشوند؛بلکهکسانیجمعیتیککشورملحوظمیتیککشورمحسوبنمیحضوردارند،جمعی

خواهند بیگانه اال و باشند داشته دست در را کشور آن تابعیت سابقهکه چند هر اقامتبود؛ ی

تریداشتهباشند.طوالنی

مزایایقوانینمد۲ بهطورمعمولتمامیاتباعبیگانهازحقوقو وضعیتاتباعبیگانه: نیـ

برایات که میکشورها بهره است، شده حیثباعداخلیمقرر از بیگانه هرچندوضعیتاتباع برند.

مصونیت و مزایا و ححقوق شخصیت همها، و حقیقی و درچقوقی سیاسی حقوق لحاظ از نین

کشورهایمختلف،متفاوتاست.



۱93 

 

اییژهستلزمرعایتقوانینوـترتیبپذیرشبیگانگان:وروداتباعبیگانهبهداخلکشورها،م3

چنینمسئلهورود،عبور،توقف،اقامتوخروجبیگانهدرهرکشورباامنیتونظامسیاسیاست.هم

.(۱،۲96،ج۱3۷4،)مدنیرددیناگسستنیداپیونآنکشور

طور4 به کشور جمعیتهر تمدن: مذهبو زبان، نژاد، لحاظجنس، تقسیمجمعیتبه ـ

مردا از زنانتشکیلمیمعمول و میشون که باشند.د نژادهایگوناگون از یا و یکنژاد از توانند

 کنند صحبت واحدی زبان با است ممکن یککشور ارتباجمعیت تسهیل باعث کالمی،که طات

عاملوحدت نوشتاریو دارایزبانگفتاری، یا بهبخشجامعهشوندو بنا هایگوناگونیباشندکه

قانون۱۵شود.بهعنواننمونهاصلهوزبانرسمیتلقیمییکزبانارجحیتداشتدالیلیتکلمبه

داند.نفارسیمیاریومتونرسمیزبااساسیکهزبانرسمیایرانرادراسنادومکاتباتاد

می داخلکشور در مذهبیکجمعیتنیز موجباختالفدینو یا و عاملانسجام تواند

هبیغیرازاکثریتدارند،اقلیتمذهبیآنکشوررایککشورکهدینومذگردد.افرادیازجمعیت

یانبرمبنایاصلیان،کلیمیانومسیحهایدینیایرانزرتشتدهند.بهعنواننمونهاقلیتتشکیلمی

باشندکهدرانجاممراسمدینیخود،احوالشخصیهوتعلیماندینیازآزادیقانوناساسیمی۱3

ند.برخوردار

یتمدنیمتفاوتیبرخوردارباشند.بهاستازدرجهمعیتیککشورممکنزلحاظتمدنی،جا

سا شوروی جماهیر جمعیتاتحاد نمونه خاکعنوان سراسر در از۲۲بق کیلومتریخود میلیون

.(۱،30۱ج،)همانیتمدنیواحدیبرخوردارنبودندهدرج

ابطتابعیتمشخصگردیدهقانونمدنیضو99۱لیا9۷6درهرحالتدرایرانبرطبقمواد

داند:مواردذیلرااشخاصتبعیایرانمی9۷6وماده

اند.سمینگرفتهاشخاصیکهتابعیترـکلیهساکنینایرانبهاستثنای۱

هاایرانیاست،اعمازاینکهدرایرانیادرخارجمتولدشدهباشند.ـکسانیکهپدرآن۲

وپدرومادرآنانغیرمعلومباشد.درایرانمتولدشدهـکسانیکه3



۱94 

 

ازرسیدنـکسانیکهدرایرانازپدریکهتبعهخارجیاست،متولدشدهوبالفاصلهپس4

هابهتابعیتسالگیالاقلیکسالدیگردرایراناقامتکردهباشندواالقبولشدنآن۱8بهسن

صیلتابعیتایران،مقرراست.مطابققانونبرایتحایرانبرطبقمقرراتیخواهدبودکه

ـهرزنتبعهخارجیکهشوهرایرانیاختیارکند.۵

اشد.رانراتحصیلکردهبـهرتبعهخارجیکهتابعیتای6

نخواهندبود.۵و4ایندگانسیاسیوکنسولیخارجهمشمولبندهایتبصره:اطفالمتولدازنم

دکترین استبدادی،در گرچهای فاشیسم، تشکیلدولتفراموشمخصوصاً در نقشافراد ه

شودوولتتعیینمییدارزشآنانفقطدرمحدودهوهابایددردولتجذبشوندنشدهاست،اماآن

دهد.درهرصورتصرفاًمتابعتکاملجمعیتازیککشوراستکهوجهارتباطآندوراتشکیلمی

پذیراست:گوناگونامکانوندتابعیتوبهطرقیپیهابهواسطهتعلقدولت

ـازطریقخون۱

ـازطریقخاک۲

ـازطریقازدواج3

ـازطریقفرزندخواندگی4

یقکسبتابعیتـازطر۵

سازد.هرایمعنویوذاتاًسیاسیاستکهشخصرابهکشورمعینیمربوطمیت،رابطهتابعی

تواندبهنقاطدیگرابعیتاستکهمیوبااتکایبههمینتکسبایدتابعیتکشوریراداشتهباشد

مسافرتکند.

 ـ سرزمين معين2

کند،زیراآنتجاوزمیونآنازحدودلغویایاستکهمضمیسرزمین،مفهومپیچیدهکلمه

نیزشاملمیکلمه هواییرا دریاییو زیرزمینی، قلمروخشکیبلکهقلمرو شود.یسرزمیننهتنها



۱9۵ 

 

شودکهدومفهومفضاوخاکازلحاظحقوقیمخلوطشوندوازوجبمییمفهومسرزمینمعهتوس

می سرزمین مفهوم گسترش نیز سیاسی توسعهتوانلحاظ باعث دد اعتقادولتطلبی به شود. ها

شود.اینمسالهدانفرانسوی»دلبز،«سرزمینعاملمادیواساسیتشکیلدولتمحسوبمیحقوق

یآنملزمبهسکونتدرسرزمینانتخابیخودیاافرادتشکیلدهندهبهاینمعنیاستکهنهتنها

تواندوجودقلمرونمیگیبهمفهومیاستکهبدونوابستباشند،بلکهمرزدولتنیزنهادپدرانشانمی

.(۱3۷8،3۷،زاده)موسیداشتهباشد

دارایمرزهایمشخصاستول رزیمانعهایمیوجوداختالفسرزمینیکدولتمعموالً

هابرایاهدافتحققاینشرطنیست.مانندمسئلهکشمیربینهندوپاکستان.اگرچهبرخیدولت

،۱3۷0،)مقتدراند،مانندرژیماسرائیلباززدهعیسرزمینخودسرانهازتعیینمرزقططلبگسترش

44).

هرکدامتأخروتقدمینارائهشدهاستکهیارتباطدولتباسرزمعمدتاًچهارنظریهدرباره

:(39-۱3۷8،40زاده،)موسیدهدایموردکنکاشقرارمیزاویهگیریدولتازرادربحثشکل

یکشور:برطبقایننظریهعنصراصلیدرحکمعنصرتشکیلدهندهیسرزمیننظریه-۱

بیشترتشکیلدهنده یاسیومتخصصانجغرافیایسییکدولتسرزمیناستوطرفدارانآنرا

دهند.ژئوپولیتیکتشکیلمی

قدرنظریه-۲ موضوع سرزمین نظریه، موجباین به موضوع: حکم در تکشورسرزمین

شود؛گرایشاولبرایناصلتاکیدداردکه.ایننظریهخودبهدوگرایشتقسیممیشودمحسوبمی

بایددر مالکیتدولتاستوآنرا خودتلقینمودوگرایشدومحکممالخصوصیسرزمیندر

داند.سرزمینراقلمروحاکمیتدولتوقدرتسیاسیمی

3- حکمحدود طبقایننظریهنظریهسرزمیندر مادیاقداماتومرزی: سرزمینحدود

چهارچوبیبرایاعمالقدرتسیاسیاست.بهعبارتدیگر،سرزمینفضاییاستکهدرآنمحدوده،

یفضانیزمعروفشدهاست.کندوبهنظریهعمالمیموقعیتخودراادولت



۱96 

 

جاهقواعدحقوقیدرآننظریهصالحیت:بهموجبایننظریه،سرزمینقلمروییاستک-4

شود.درواقع،سرزمینقلمرواعمالصالحیتومحلاعتبارنظامحقوقیدولتاست.اعمالمی

 ـ حکومت3

بلکهبرایتاسیسعواملیهستندجمعیتوسرزمینازجمله کهنهتنهابرایایجادکشور،

گروه کافینمیهیچیکاز نیز آنهایاجتماعیدیگر بهباشند. ها نیاز کهعاملسومیهم دارند

اند،رهبریوادارهنمایند.ادارهوبتوانندافرادوابستهبهگروهراکهدرسرزمینمعینیسکونتگزیده

هایاجتماعیداخلیاعمالقدرتدارد.ریشهواساسقدرت،کلیهگروهروهی،نیازبهرهبریچنینگ

.(۱38۱،۱86،)بیگدلیگویندمیستکهبهآنقدرتسیاسیناشیازقدرتواحدا

قدرتعالیباالترینقدرتممکندرهرقلمرمی قدرتیکهازهیچقدرتسیاسییا باشد؛

اًاقتدارحکمرانیداردوممکننیستتحتنظارتورتنکردهوذاتمقامواجتماعیدیگرتحصیلقد

نفرمانرواییایاستکهنزدمسئوالمراقبتقدرتدیگریقرارگیرد؛قدرتسیاسیهماننیرویاراده

برکتآنمی زمامدارانحکومتبه و دارد انسانیوجود یکگروه صالحیتبربر رهگذر از توانند

د.امعهتحمیلشونیقدرتموجودجکلیه

می روابطاجتماعیچهره خالل از تشکیلجامعه با باقدرتسیاسیهمراه همراه و نماید

پیچیدگیجوامع سبهصورتعالیتحویلو و قدرتتریاعمالمییافتهازمانتر برایاینکه شود.

اسیبندیسیسازمانسیاسیعمالًموجودیتداشتهباشدوبتوانداعمالشود،بایدمبتنیومتکیبر

یبروزوشود،لکننحوهیفرمانروایاناعمالمیباشد.اینقدرت،ازراهسازمانحکومتیوبهوسیله

قدرتکندکهحکومتبرایاعمالقدرتازوسایلگوناگونیاستفادهمیآنصورمختلفیدارد.اعمال

.(۱3۷۵،۲۱8،)قاضیاقتصادییکیازوجوهآناست



۱9۷ 

 

تقلاستکهآزادانهبتواندقانونوضعکند،مالیاتاخذنماید؛یکشوروقتیمسقدرتسیاس

یخارجیاشدودرعرصههایملیداشتهبگاهنیروینظامیوانتظامیترتیبدهد؛حقتشکیلداد

گیریمستقلداشتهباشد.تواناییتصمیم

درگییکدولتراشود.حکومتبهنمایندازقدرتسیاسیتحتعنوانحکومتهمیادمی

بهسهشعبهالمللیبهعهدهداردومسئولحقوقوتکالیفآنمیسطحبین حکومتمعموالً باشد.

قضائیه.اصلدرهرحکومتقوایاجرائیهکشوراستکهبایدبرقوایمقننه،مجریهوشود:تقسیممی

.(۱3۷4،4۵،)مقتدرینومردمدارایکنترلمؤثرباشدسرزم

یانسجاموثباتدولتنیزیکحکومتغیرقابلتصوراست.الزمهدولتبدونوجودتشکیل

سرزم سویحکومتبر از بادوام واقعیو ایکاقتدار با است. مردم توانهرگونهینحالنمیینو

یسیاسیبرسرزمینوافرادآنراعاملیبرایتشکیلیکدولتدانست.چراکهاعمالاقتداروسلطه

ییکدولتفدرالبایددولتیقلمدادشوند،درصورتیهایتشکیلدهندهلتنصورتهمهایادرای

.(۱3۷8،40،زاده)موسیشوندالملل،دولتمحسوبنمیبینکهدرحقوق

تئوری قدرتدولتدر اینحیثکه از است. متمایز قدرتدیگر نوع هر قدرتدولتاز

هاهایکارگری،شرکتها،اتحادیهلوزارتخانهخلدولتازقبینامحدوداست.هرسازماندیگریدردا

استکهباشند.دولتدولتمیو...هرچندممکناستقدرتمندباشند،ولیمحدودبهحدودقدرت

کند.درروابطهاراتعیینمیباتدوینقوانینواعالمچارچوبقانونی،حدودفعالیتاینگونهسازمان

بیشتر،آمیزاستکهقدرتآنازقدرتدولیکهبرایآنمخاطرهکندتایجابمیخارجیوظایفدول

.(۱3۷0،69،باشد)مقتدر

 ـ حاکميت و استقالل4

سرزمینوحکومتبایدازعنصرحاکمیتکهگاهازآنبهاهلیّتکنارسهاصلجمعیت،در

دولت سایر میبرقراریروابطبا یاد حاکمیتعباها برد. نام صالحیشود، مافوقکهرتستاز تقوه



۱98 

 

آنبریتواندبهواسطهاختیاروتوانایییکدولتنسبتبهافرادواموالداخلقلمروخودداردومی

ه کشورها تصمیمدیگر کند؛ سلطه اعمال طریق این از اتحادیهم کند؛ برقرار روابط نماید، گیری

پیمانمنطقه درتشکیلدهد؛ نیادینحکومتوحاکمیتدراینواقعتفاوتبایمنعقدسازدو....

مورخارجی.مطلبنهفتهاستکهحکومت،اعمالتواناییدولتبرامورداخلیاستوحاکمیتبرا

قرنشانزدهمتوسطژانبدنفرانسویمطرحگردید.مفهومحا کمیتبراینخستینباردر

یوقوانینطبیعی،آنرافقطقدرتالهیمافوقیدرداخلکشوردانستکهبدنحقحاکمیتراقوه

توماسهابسدرقرنمی وبرازنظریهبدننسبتبهحاکمیتجلوتررفت۱۷توانستمحدودکند.

هیچامریمحدودنمیاینامرتاکید تمامیشئونحتیداشتکهقدرتحاکمرا کندوحاکمدر

 قرن از دارد. مداخله حق امپر۱8مذهب، در که جا آن صاز آلمان حکومتاطوری شاهزاده دها

کهبینکردندوتاحدودیهمدارایاستقاللعملبودند،مولفینراتحتتاثیرقراردادندتاجاییمی

هاواگذارنمودند.وحاکمیتنسبیتقاوتقایلشدندوحاکمیتمطلقرابهشاهزادهحاکمیتمطلق

دندودرقرنبیستماینمسئلهگذارمیتصحهصاحبنظرانبرقابلتقسیمبودنحاک۱9درقرن

بین تحوالتحقوق با که گردید سازمانمطرح گسترشروافهایبینالمللو اززونآنالمللیو ها

شود.هاهمکاستهمیدولتحاکمیت

بینالمللتهیهتوسطکمیسیونحقوق۱949هاکهدرسالاعالمیهحقوقوتکالیفدولت

،شد وتوسعهبهعنواناهلیاستقاللرا ازسلطهتیکدولتبرایتامینرفاه بهدور دیگریخود

برابریحقوقی.نقضنکنندهاراتضعیفیاعآنکشورهاتعریفکرده،مشروطبرآنکهحقوقمشرو

ایجابمیدولت باعثسلبحاکمیتوها که ـ داخلیدولتدیگر امور کندکههرگونهمداخلهدر

المللراجعبهروابطوچنیناعالمیهاصولحقوقبینـانجامنپذیرد.همشوددولتمیاستقاللآن

:(4۱-۱3۷8،4۲،زاده)موسیداردتصریحمی۱9۷بهامصودولتهایدوستانهمیانکاریهم
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دولتهمه" دولتی برخوردارند. حاکمیت بر نسبی برابری از تکالیفها و حقوق دارای ها

ر به و تفاوتبرابرند غم بینهای جامعه برابر اعضای سیاسی و اجتماعی شناختهاقتصادی، المللی

ملتشکیلیافتهاست:.برابریمبتنیبرحاکمیتازاینعوا"شوندمی

هاازنظرحقوقیبرابرند.دولت-۱

هاازحقوقذاتیحاکمیتبرخوردارند.کلیهدولت-۲

ناپذیراست.تمامیتارضیواستقاللسیاسیدولت،تعرض-3

هایسیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیخودراانتخابکردههردولتحقداردکهآزادانهنظام-4

وتوسعهدهد.

موردرعایتقراردکهبهطورکاملوباصداقت،تعهداتبینهردولتوظیفهدار-۵ المللیخودرا

هادرصلحزندگیکند.دیگردولتدهدوبا

 هاومتي کشورها و حکشناساي4-26

انقالبیعمیقدریکالمللیظاهرمییبینهنگامیکهکشورجدیدیدرصحنه یا گرددو

بهرسمیتوربرقراریارتباطباآنکشورمیسایرکشورهابهمنظگیرد،کشورصورتمی بایدآنرا

سازمان تأییدکنندودرخواستعضویتآالمللیآنهایبینبشناسند؛ را بزرگترینها سازمانندر

بین ملل سازمان شودالملل، یک".پذیرفته وجود موجبآنکشورها، به شناساییعملیاستکه

باشد،درسرزمینمیعنیالمللیمیقادربهرعایتحقوقبینجدیدومستقلراکهیسیاسیجامعه

می تأیید ارادهتصدیقو نتیجه در و شناساییکنند بر دایر را عیخود عنوان به جامعهآن یضو

۱."دارندالمللیاعالممیبین

رابطه ودولتموشناساییبهمعنیآناستکهدر دویبیندولتشناسانده ردشناسایی،

ازحقوقوتکالیفناشیازدولتیاحکومتبودنبرخوردارند.شناساییحکومتجدیدبهمعنیطرف

 

بروکسل۱963دراجالسالمللتعریفموسسهحقوقبین-۱
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نمایندگیمربوط درصحآناستکهحکومتمزبور، درموردیبیننهخودرا المللیبهعهدهدارد.

المللمطرحاست:شناساییوقواعدآنسهتئوریبرجستهدرحقوقبین

 يا تکوينيوری تاسيسي، ايجادی تئ

عملشناساییدولت بهمنزلهاعطایشخصیتبینبهموجبایننظریه، المللیبهدولتها

شناساییبرطبق یازشرایطالزمبرایتکویندولتیاحکومتایننظریهیکجدیدالتاسیساست.

نمکتبموجودیتیابد.پیرواالمللتواندازنظرحقوقبیناستوبدونآنیکدولتیاحکومتنمی

بین داخلییا اعماز کشورهاست.المللیارادهارادهمعتقدندمبنایقواعدحقوقی، یا یموافقکشور

اراده هم طور موهمان خاصکشی و میافق تجلی صورتشناسایی به که جامعه،کندورها یبه

دولتیااخیرچنانچهتأسیسبخشد.دردورانالمللیمیسیاسیجدید،موجودیتوشخصیتبین

تواندجنبهتأسیسیالمللصورتگیرد،شناساییمیحکومتیبهطرقغیرقانونیوبرخالفحقوقبین

:(۱90-۱38۱،۱9۱،)بیگدلیگرفتهشدهاستچهارایرادنظریهداشتهباشد.براین

ـدرموردنقشارادهمبالغهشدهاست۱

جامعهشناسیدر۲ آنچهتاریخو میخصوصبهوجودآمدنـ بهما اینکشورها با مغایر آموزد،

ماریوجغرافیایی،تاریخی،اجتماعی،آ،یاجتماعشرایطسیاسینظریهاست؛زیراایجادکشور،نتیجه

 جنبشناشی نمیاز وجه هیچ به بنابراین است. طبقاتی نزاع و فتوحات بشردوستانه، توانهای

تبطدانست.ادیکشورهایدیگرمرموجودیتآنرابهرفتارار

کشورجدیدیکههنوزشناسایینشدهاست3 قبولایننظریه، تواندازهیچگونهحمایتنمی،ـبا

توانچونسرزمینیبدونتصاحبتصرفنمود.قلمروآنرامیودرنتیجهالمللیبرخوردارشودبین

می نیز جدید کشور مقابل، مقرراتبیندر از المتواند و ننماید عهدهللیتمکین به نیز مسئولیتی

اجرایمقررات عدم استتا نشده شناخته جدیدیکشور چنیننهاد طبقایننظریه، زیرا نگیرد،

یتنماید.ایجادمسئولالمللیبرایشبین
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نظرآن4 فقطاز بهرسمیتبشناسند، کشورجدیدرا کشورمزبورـچنانچهبرخیازکشورها، ها

شود.تهمیالمللیشناخیبینهعضوجامع

 تئوری اعالمي

شناساییفقط و دارد واقعیتامر حکومتبستگیبه یکدولتیا وجود طبقاینتئوری،

المللکهتاسیسیکدولتیاحکومت،مستلزمنقضحقوقبیندرمواردیباشد.تصدیقواقعیتمی

نابراینچونکشور،یک(ب۱3۷4،6۲،)مقتدرنیست،شناسایییاعدمآنتأثیرزیادیدرمسئلهندارد

یاجتماعیوتاریخیبودهومولودقواعدحقوقینیست،بهمحضاجتماععواملتشکیلدهندهپدیده

خواه ایجاد شناسآن و شد قاعدهد که استایی حقوقی ای دهنده، تشکیل کشورعامل برای ای

بهمنزلهمحسوبنمی المللیازسویسایریبینکشورجدیدبهصحنهیاعالمورودشود،بلکهصرفاً

المللیباکشوریادشدهتواندسرآغازبرقراریروابطدیپلماتیکوانعقادمعاهداتبینکشورهاستومی

شد.با

 لوترپاختتئوری 

المللبرایاحرازوضعیتدولتمحققبرطبقاینتئوریهرگاهشرایطمقرردرحقوقبین

نرابهرسمیتبشناسند.اینامربهایندلیلاستکهباعدموجودوظیفهدارند،آهایمشود،دولت

اعطایشخصیتحقووجودیکمرجعمرکزیدرحقوقبین ایندوالمللجهتارزیابیو هالتقی،

وظیفه این باید که بینهستند حقیجامعه و بینالمللی رسانندوق انجام به را ،زاده)موسیالملل

۱3۷8،۵۵).

یحقایقمعینیاستواراستوهمحالهمعملاعالمیاست؛زیرابرپایهاینعملدرعین

یتبرخوردارازهمهیکموجودییخاصبهعنوانیپذیرشیکجامعهعملایجادی؛زیرابهمنزله

می کننده شناسایی دولت سوی از بودن دولت ذاتی تعهدات و عملحقوق انجام پیشاز باشد.
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میدواراستبهعنواندولتپذیرفتهشود،تنهاازحقوقووظایفیکهصریحاًایکهاسایی،جامعهشنا

.(۷۲اعطاشده،برخوردارخواهدبود)ر.ک.به:شاو:

رسدباتوجهبهسهدکترینطرحشده،تئوریاعالمیباتوجهبهطرزرمیجموعبهنظدرم

استفادهکشورهاقرارگرفتهومطابقباازدوروشدیگرموردالمللیبیشترعملکشورهاومقرراتبین

باشد.هامیعملامروزیندولت

 هاشناسايي دولت4-27

تأسیس ایجادشناساییعملیاستکهبایدپساز اینعملدرو زیرا کشورصورتگیرد؛

امروزهممکناستعمل اما است، آمده بهوجود شناساییازسویواقعتاییدنهادیاستکهقبالً

هاواگذارکردهاستاالصولشناساییرابهتشخیصدولتالملل،علیهابهتاخیرافتد.حقوقبینکشور

کنند؛ عمل بدانند نحویصالح هر به مکه چند دوستیهر سیاسی، ایدئولوژیکیاالحظات های

گرعدمشناساییکشوردیتعارضاتایدئولوژیک،امنیتملی،وحدتملیومنافعملیدرشناسایییا

کهشناسایی۱9۲6هاباتوجهبهقطعنامهمورخرسدکشورتأثیرژرفیدارد.درهرصورتبهنظرمی

است کرده اعالم آزادانه عملی شناس،را گرفتهعمل نظر در اشتباه ارتباط، برقراری با را اند.ایی

ینعملیباشنداماهاملزمبهانجامچنالمللیباشدوکشورشناساییبایدعملیحقوقیدرسطحبین

تواندباتوجهبهارادهوتمایلکشورهاباشد.بااینحالبرقرارییاعدمبرقراریارتباطباکشورهامی

هاییوجوددارد:هامحدودیتلتناساییدودربحثش

اگردولتیپیشازاحرازشرایطالزمبهعنوانکشور۱ ازسویـشناساییزودرسیانارس:

بهرسمیتشناختهشود،بهعنواننمونهشورشیانداخلیدریککشورکهباحکومتدیگرکشورها

ازسویکشور ندولتیرسمیشناسایییبهعنوامرکزیآنکشوردرحالجنگوپیکارهستند،

ناسایییمغایرتشالمللنیزدربارهشوند،اینعملغیردوستانهتلقیشدهوکلیهعلمایحقوقبین

اند.القولالمللمتفقعدحقوقبینزودرسباقوا
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وبههنگاماشغالمنچوریتوسطژاپن،هانری۱93۲ـنظریهاستیمسون:درهفتمژانویه۲

،یوقتآمریکاـضمنیادداشتیکهبرایچینوژاپنارسالداشتمورخارجهن،وزیراالاستیمسو

تعهداتمیثاقپاریس)بریانـیچمعاهدهیاوضعیتاعالمنمودکهایاالتمتحدهآمریکاه مغایربا

به۱9۲8اوت۲۷گیلوگ است، منعشده گونهجنگتجاوزکارانه هر آنتوسلبه استناد به که )

یمللقرارگرفتودربینجنگجهانیموردقبولجامعه۱93۲سد.ایننظریهدرشناتنمیرسمی

رعایت عدمشناسایگردید.مثلعدمشنانیزتوسطتعدادیازکشورها یاتیوپیوساییمنچوکوئو،

.(۱38۱،۱9۲،)بیگدلیعدمشناساییچکسلواکی

 ۱9۷0در نمود اعالم متحد ملل سازمان عمومی ازمجمع یکی حقوقکه اساسی اصول

موبین نباید و بوده غیرقانونی زور تهدید یا زور به توسل با تملکاراضی که است این ردالملل،

د.شناساییقرارگیر

بازپسگرفتنشناساییهمانندشناساییزودرس3 استردادشناسایییا ـاستردادشناسایی:

د.البتهاگردوستیبهطورمستحکمیاستقرارشولقیمیعملیغیرقانونیبودهواقدامیغیردوستانهت

.ناگفتهکنددیآنایجادنمییافتهباشد.استردادشناساییازسوییکدولتتغییریدروضعیتوجو

قطعنماندکهاستردادشناساییطبعاًقطعروابطسیاسیودیپلماتیکرابهدنبالخواهدداشتولی

.(۱3۷8،۵9،زاده)موسیستردادشناساییتلقیکردیانزلهمروابطسیاسیرانبایدبه

منشورسازمانملل4 منعشناساییبهدستورسازمانمللمتحد: بهشورـ را ایایناجازه

کشور یک شناسایی از بخواهد عضو کشورهای از تحریم، اعمال عنوان به که است داده امنیت

ماننددستورشورایامنیتبه عضوبرایعدمشناساییرژیماسمیتدرهایدولتخودداریکنند.

رودزیا.

موارددیگرک هنیازبهشناساییعملشناساییمنحصربهشناساییدولتوحکومتنیست.

کندازشناساییتصرفاتارضیباهارامکلفمیالملل،دولتادعاهایارضیاستکهحقوقبین،اردد

توسلبهزورخودداریکنند:
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شناسا۱ حالت۱ن:ییشورشیاـ از اعمالشورشیانرا عنواننیروهایشورشی، شناساییبه

بهآنانگیزه و بهنظرمییسیاسیغیرقانونیخارجکرده لذا چنانرسددولتمشروعهممیدهد.

هایخارجیباقیخواهدماند.مسئولاقداماتنیروهایشورشیدرمقابلدولت

وهایمتحاربوقتیاستکهنیروهاییباحکومتاسایینیرـشناسایینیروهایمتحارب:شن۲

تآنانهباشند.دراینصورمشروعدرحالجنگند،برقسمتیازسرزمین،کنترلدائمیبرقرارکرد

طرفیبیندولتیبرقراریحالتبیباشندوشناساییبهمنزلهمسئولامورواقعهدرقلمروخودمی

دولتمش یکطرفو از نیرشناسنده شناساییبهعنوانروعو است. سویدیگر وهایمتحارباز

.(64-۱3۷4،6۵،)مقتدرمتحاربامروزهمتروکگردیدهاستنیروهای

ناقصی3 شناسایی دوفاکتو:ـ نوعی۲ا است، معلوم شناسایی نوع این نام از که گونه آن

طالزمبهنحوکافیهنوزشرایشناساییاستکهکاملودائمینبودهوکشوریادولتموردشناسایی

ابهایردهد،یکسیاستدوجانبهراحائزنشدهاست.کشوریکهبهنحوناقصشناساییراانجاممی

اردوازیکسوعالقمنداستکهباآنکشوررابطهبرقرارکندوازطرفدیگردرگذموردعملمی

هاله در تردیدباینعملخود، ابرهسرمیایازشکو زیرا اینوضعدوامپیدادهد،حتمالمید؛

زمانیبودکهدرازسویبریتانیاشناساییشد.این۱9۲۱نکند.چنانکهرژیمبلشویکشورویدر

ائتالفیازمحافظهبری بردندوسپسهنگامیکهحکومتحزبکارگردرکارانلیبرالبهسرمیتانیا

دوژورهشناساییکرد.رابهطورزماماموررابهدستگرفت،شوروی۱9۲4

شناساییدوژورهحکایتازقانونیبودنمبناییکرژیمیابه3ـشناساییکاملیادوژوره:4

درشناسایییدرژیمجدیدازسویدولتشناساشیتایآنونشانهعبارتدیگرمشروعیت دهاست.

شناساییباقینمی در دیگر کشدر.ماندکاملانتظاریبرایاقدام تمامنتیجه در شده شناخته ور

 

1 - Insargents 

2 - defacto 

3 - Dejure 
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است.اعمالش،چهدرداخلوچهدرخارج،ازشخصیتحقوقیکاملدرمقابلکشورشناسابرخوردار

:(۱،3۵9،ج۱3۷4،)مدنیاشناساییکاملدراینموارداستناقصبتفاوتشناسایی

درحالیکهش۱ قصبهصورتناساییناـشناساییدوژورهیاکاملبهصورتعلنیورسمیاست،

ضمنیاست.

اقدامیدرجهتپسگرفتنآنصورتنمی۲ گیرد،هرچندـشناساییکاملقطعیاستومعموالً

شرایطیباشد،اماشناساییناقصشناساییغیرقطعیوموقتاست.ممکناست،مشروطبه

بهمعنیعالقهبهایجادارتباطکاملتلقیمی3 کهشناساییدودرحالیگردد،ـشناساییدوژوره

درجه در نمایندهفاکتو مبادله و ارتباط برقراری استبه ممکن استو معنیشناسایی به اول ی

جامد.نیان

مروزهتفکیکبینشناساییدوژورهودوفاکتوتاحدزیادیازمیانرفتهاستوبهطورکلی،ا

گرددودرصورتیکهتلقیمیییدوژورهچنانچهشناساییبهطورصریحصورتگیرد،بهمعنیشناسا

بهطورتلویحیباشد،بستگیبهقصددولتشناسندهخواهدداشت.

 های عمل دولتهمسئوليت و حيط4-28

تریننهادتأمینکنندهامنیتباابزارقدرتوبهعنوانبازیگررسمیدرتبهعنواننابدول

برههازتاریخ،بشردریافتکههستیبسیارهدریکالمللیپسازآنشکلگرفتکینظامبینعرصه

حتینهادیمتخصصهایمحیطینیازبهمهارت،تخصصوپیچیدهاستوغلبهبراینپیچیدگی

یهستینهادوگیریایننیازذهنی،روانیوامنیتیبودکهدولتپایبهعرصهرد.درنتیجهشکلدا

یمسئولیتداخلیومسئولیتحقوقیبایددرعرصهسیاسیوتریننهاداکنوندولتبهعنوانعالی

المللیبهایفاینقشاصیلوبنیادینخودبپردازد:بین
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 ور داخليی امت دولت در عرصهمسئولي

وستفالیاباتنفیذامضایپادشاهانقدرتمند۱648ازلحاظقانونیورسمیدولتطیقرارداد

یاختیاراتوهایاخیربردامنهسیرتکاملیبشردرسدهبهتبعاروپایآنروزرسمیتنوینییافتو

شد،کیلمیتش۱ونستردوبخشاسنابروکومهایآنافزودهشد.قراردادوستفالیاـکهازمسئولیت

:(۱3۷۵،زاده)ر.ک.به:نقیبپنجاصلبنیادینداشت

المللی.هایبینرهادرکنفرانستـکشوـمبناقرارگرفتنقرادادوستفالیابرایارزیابیعملکرددول۱

3۵0یونسوئیسوـبهرسمیتشناختناستقاللکشورهایفرانسه،اسپانیا،پرتغال،هلند،کنفدراس۲

دجغرافیاییآلمان.واح

جهتتنظیم3 ردایشخصسلطان، در کشور، خارجیبه مالکیتکاملداخلیو واگذاریحق ـ

یخارجی.یداخلیوهمدرصحنهدرصحنهیامورسیاسیومذهبیهمکلیه

ـقطعوابستگیکشوربهپاپدررواجبرابریوآزادیمذهبی.4

یکوچکوبزرگاروپاجهتمقابلهباهرگونهتجاوزخارجی.یواحدهاوانینکلیهـایجادتوازنق۵

سازمینهاشدوزساالربالمللنبایدنخبهامروزهدولتبهعنوانگوهروجودیواصیلنظامبین

برعکسدولتبایدنخبه باشد. برضعفا گرایدموکراتیکباشد.حکاینمفهومسلطهوقدرتاقویا

ساالربهاینلحاظبودهاستکهاشتباهتاریخیگذشتهاصالحلنخبهیدموکراتیکدرمقابگرانخبه

ستونهقدرت.اقتدارمقبولاایمبتنیبراقتدارشود.بهاینلحاظاستکهدرداخلدولت،رابطه

تخودیخوددولتدرخدمتآنانقرارگیردتابرسرنوشنخبگان،مسئولیتیاستکهبایدبهاجازه

زااست،پسبایداینکارکردباوسیلهاشتباهنشود.قدرتشود،دولتقدرترگفتهمیحاکمشوند.اگ

درنتیجه باحفاظتازسنتسنتیوقدرتآیدیرقابت،حاصلمینخبگاننوواقویا وقدرتها ها

آسیب قشرهای و آینده امیدسازان جوان، کمکقشرهای با پذیر اقتصادی دولترسانی طرف از
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بهایندلیلاستکهمفهومدموکراسیذیرمیپامکان بهمعنایحاکمیتمردمبامفهومدولتشود.

محافظ است. مدنی ـ ملی دولت آن تجلی و شده راهکاری،هعجین رادیکالیسم و هایلیبرالیسم

تقویتمی جامعهرا قدرتمیمتباینیاستکههرکدامبخشیاز ،۱3۷8،زاده)سیفشدبخکندو

9۵).

یذهنیکهبایددستگاهخاصیبهنامدولتاآشکارشدننیازهایامنیتیدرغرب،اینیافتهب

نیازهایامنیتیجا دولتتوانستبه نگاشکلگیرد، تمامیمعه در امنیترا نوینیداشتهباشدو ه

دهد.یچراغراهکارقراروجوهآن،چهامنیترفاهیـاقتصادی،چهامنیتسیاسیوچهامنیتنظام

مایایجادوحدتملینیزازدیگرکارکردهایدولتدرامورداخلیجهترسیدنبهعدالتوتقویت

مفاهیمجدیدیاستکهپساز نژادپرستیریقومیتگیشکلملیاز ایدهها، نفوذها، یفاشیسمو

گردد:هادنبالمیتهادرداخلکشورهابهصورتجدیازطرفدولهاوملیتقومیت

یامنیتازجایگاهیواالبرخوردارها،مقولهـایجادامنیت:درسلسهمراتبنیازهایانسان۱

چارهمی هرکشور ایننداردباشد. مقابلکهموجایجز در را فرهنگیخود سیاسیو ودیتمادی،

موردهسلسلهمراتبارزشکه۱دردیدگاهتدـآرگوئرهاحفظنمایدولتتجاوزوتعدیسایرم ارا

بهارزشمداقهقرارمی راک،شودوتبلورآندرنیازهاییچونخوهایرفاهیتوجهیویژهمیدهد،

هابایدبرایباالبهاینلحاظاستکهدولت.(۱3۷۵،۲9،ی)بخشایششودپوشاکومسکندانستهمی

امنیترفاهی،امنیتروانینمایند.درکناراینبردنتواندنیویشهروندانخودنهایتتالشخودراب

هابایدفضاییراایجادکنندتاافرادجامعهبتواننددرکمالآرامشنبایدموردغفلتقرارگیردودولت

هدیدوترسازدیگریوتنهاتسلیمشدندربرابرقانونبهحیاتخودادامهدهندوباتوجهنبودنتو

،کندوهموظایفشهروندانجزایننباشدضاییرامیکالیفدولتچنیناقتبهدوسویهبودنهمت

تهباشد.ابقداشترینمفهومبندیامنیت،سازگاریوتطهابامتعالیتریننگاهرودفراخانتظارمی
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یقدرتکارکردیچندگانهدارد:هرفردیاصالتاًخواهاندستیابیبهقدرتیـایجادقدرت:مقوله۲

یروزافزونترینمراحلقدرتسیطرهیابد.سلطهتاکاملراینراهدوستداردتراستودنوافزوبیشتر

یبسمهمدرراینراهقلمدادنمود.مسئلهتواندهادرقرنبیستمبرزمین،زیرزمین،هواوفضارامیدولت

قدرتبرایدولت قانونراه مسئوالها و قدرتبرایشهروندان کردن ایجمند از هم استتا اخالقن اد

استبدادیوانحصاریکاستهشودوحکومتدرگردابخودکامگیغرقنشودوهمشهرونداندرتقالیآن

اح ایفایبازیقدرتزابسیابهیکدیگرآسیبنرسانندو کنارچترحمایتیقانونبتوانندبه سینیزدر

هاومحذوراتزندگیجمعیازداندرکنارمحدودیتقانومنددستزند.بنابراینکسبقدرتبرایشهرون

یداخلیاست.هادرعرصههایدولتیمسئولیتجمله

بهخصیصه3 توجه با ایجادوحدت: دـ ولتیذاتیبسیاریاز قومیتها وکهمتشکلاز ها

یرپاهایبسیاریهستندوباتوجهبهاینکههفتهزارقومیتبهخاطرمسایلتبعیضیوزملیت

ایجاد،هادرداخلکشورهاباشندهاوقیامتوانندآبستنشورشهامییآنوقاولیهگذاشتهشدنحق

مایزاتقویزیرچترحمایتیقانونناختنتوحدتزبانی،قومی،دینیوملیدرکناربهرسمیتش

هاست.هایخطیردولتاساسیودرراستایمنافعملیازجملهمسئولیت

المللیمعتقداست،هادربازیقدرتبینییبهکارکرددولتزادهبانگاهارسطوحسینسیف

می بهشرحزیرمشاهددولتیعملتواندرحیطهعللچهارگانهارسطوییرا نمودها ،زاده)سیفه

۱3۷8،۱۵9):

امنیتشهروندانکهخوددوشاخه۱ درسطحنهادیـعلتغاییدولت: وینهادیوفردیدارد.

لملیودرسطحفردی،آزادیورفاه.نظامسیاسیاستقال

همه۲ در فائقه قدرت به شدن تبدیل صوری: علت زمینهـ وی تکنولوژی اقتصادی، نظامی، های

فرهنگی.

زنند.فاعلی:کهمدیرانکشورمدیریتقدرتکنندومردمدستبهتولیدقدرتمیـعلت3
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هاوبهویژهنیرویکار،مدیریتبعخام،سرمایهعمختلفازجملهمناگیریازمنابـعلتمادی:بهره4

کارآمدوخالق.

نگاه دولتانتظارکراکردهایاتمدر از اقتصایشانکشورهاییکهبهاشتباه قومیوی، ادی،

میفرقه بیراهه سختبه امتایدارند، نظام با دولترا رهبرانقرونوسطایینظام که چرا روند.

اروپاباهیگرفتهاشت طبقاتاجتماعیو نظام با دولترا رهبرانشوروینظام افولرساندند؛ به را

ملیراباهایعرب،دولتتند؛دولپسداد،درهمآمیختندوتاوانآنراکهفروپاشیکشورشانبود

نمودند.بااینهایپیدرپیخودازاسرائیلفراهمقومیتعرباشتباهکردهوزمینهرابرایشکست

هایاروپاییباایجاددموکراسی،سعینمودند،تفرقهونفاقدرونیرابهوحدتیاتبودکهدولتتجرب

همهنیروهایجوامعنمودندووفاقملیتبدیلکنندوپسازآنتالش مدرنیزاسیونوتوسعه، با

قهبهدستگیرند.هایدیگروقدرتفائخودرابرایدستیابیبهمنزلتپیشواییدولت

گوید:تصورکنیدایدارد.آنجاکهمییوحدتبهدولتایراننیزاشارهزادهدرمقولهفسی

دارندوتخصصباالیخودبه۱999کهبهقیمتلیاردیمی۲0اگرایرانیانسراسردنیاباثروتحدود

متخصصدارومتایانسرمایهیعظیمواینخیلمتخصصینهمراهباهایرانبرگردندواینسرمایه

داخلیچنانکهبهوفاقملیبرسندوبهتوسعهملیمتعهدشوند،بهاحتمالزیادسرنوشتایرانبه

جاستکهمسئولیتدولتدرایجاد(واین۱3۷8،۱60،زادهیفطریقدیگریرقمخواهدخورد)س

گردد.وحدتوفاقملیمضاعفمی

 اسالمی جمهوری اساسی اصقانون به توجه با دومایران ۱ل دولت به اساسی ۱6قانون

:(۱386،)ر.ک.ب:صحرانوردیترادراصلسوممحولکردهاستمسئول

 

کــرداجرايي برای تحقق و تحکيم اين پايههای های اعتقادی نظام، شيوهـ اصل دوم قانون اساسي پس از ذکر پايه 1 ه ها را تعيين 

ها قسط، عدل ه بر آنی کلي است که با تکيکشي. سه شيوهگری و ستمون و نفي ستماست: اجتهاد مستمر، استفاده از علوم و فن

 شود. و استقالل سياسي، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي تامين مي
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ایجادمحیطمساعدبرایرشدفضایلاخ۱ کلیهالقیبرـ با مبارزه تقویو یمظاهراساسایمانو

فسادوتباهی.

هایازمطبوعاتورسانههابااستفادهصحیحیزمینههایعمومیدرهمهـباالبردنسطحآگاهی۲

گروهیووسایلدیگر.

تسهیمآموزش3 تسهیلو تمامیسطوحو تربیتبدنیرایگانبرایهمهدر پرورشو آموزشو ـ

عالی.

ابتکاردرتمامزمینه4 تتبعو تقویتروحبررسیو واسالمیازطریقـ فرهنگی. فنی، هایعلمی،

قوتشویقمحققان.تأسیسمراکزتحقی

ـطردکاملاستعماروجلوگیریازنفوذاجانب.۵

ـمحوهرگونهاستبدادوخودکامگیوانحصارطلبی.6

دقانون.درحدوهایسیاسیواجتماعیـتامینآزادی۷

یمردمدرتعیینسرنوشتسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیخویش.ـمشارکتعامه8

هایمادیومعنوی.عادالنهبرایهمهدرتمامیزمینهواوایجادامکاناتـرفعتبعیضاتنار9

ـایجادنظاماداریصحیحوحذفتشکیالتغیرضروری.۱0

طریقآموزشنظامی.ملیازیدفاعـتقویتکاملبنیه۱۱

فریزیاقتصادصحیحوعادالنهبرطبقضوابطاسالمیجهتایجادرفاهورفعفقروبرطرـپی۱۲

هایتغذیه،مسکن،کاروتعمیمبیمه.میتدرزمینهساختنهرنوعمحرو

ـتأمینخودکفاییدرعلوموفنونوصنعتوکشاورزیوامورنظامیوماننداینها.۱3

ایجادامنیتقضاییعادالنهبرایهمهوتساویجانبهمینحقوقهمهـتا۱4 یافراداززنومردو

عمومدربرابرقانون.

یمردم.برادریاسالمیوتعاونعمومیبینهمهـتوسعهوتحکیم۱۵



۲۱۱ 

 

انانیمسلمـتنظیمسیاستخارجیکشوربراساسمعیارهایاسالم،تعهدبرادرانهنسبتبههمه۱6

دریغازمستضعفانجهان.حمایتبیو

 امور خارجي یمسئوليت دولت در عرصه4-29

مهممسئولیتبین اساسیترالمللییکیاز زیرادهایحقوقیبینتریننهاینو المللیاست؛

تعهدحقوقیبین گونه هر سویتابعانحقوقبیناصوالً از نقضالمللیکه و انگاشته المللنادیده

آید.هاپیشمیالمللیآنفاصلهموضوعمسئولیتبیند،بالشومی

بهمراتبیبیناهمیتوجایگاهمسئولیتدرجامعه یاست؛یداخلبیشازجامعهالمللی،

گیرندوالمللیمحیطیاستکهکشورهابراساسحاکمیتشانآزادانهتصمیممییبینچراکهجامعه

میابربااینامربهطریقاولیبهآزادیبر مسئولیتبینسایرکشورهابرخوردپیدا بهکند. المللی،

.(8۱،40۵دلی:)بیگتقابلکشورهاستیوضروریروابطمعنوانسازوکارقانونمند،اساس

بین مسئولیت فعلمنشا ترک و فعل دولت، تعهداتالمللی نقص موجب که است هایی

المللیدرخصوصمسئولیتدولتعدحقوقبیند.قواشونالمللییاسببواردآمدنخسارتمیبین

ستارخوایابد،هااجازهمیشودکهطرفلطمهدیدهبراساسآنبهاوضاعواحوالواصولیمربوطمی

.(۱3۷۷،۲۱،)مستقیمیجبرانخسارتواردشدهگردد

کشوریالملی،نهادحقوقیاستکهبهموجبآن،مسئولیتبین۱طبقنظرپروفسوربدوان،

المللبهاومنتسباست،باخسارتواردهبهکشورمتضررازآنعملراکهعملخالفحقوقبین

بهطورکلیمسئولیتدولتچهارعنصر.(۱38۱،408،لی)بیگدلجبراننمایدالملطبقحقوقبین

گیرد:میبررادر

موجبمسئولیتبین۱ اینکهعملیکدولت، عملغیرقانونی: فقطبهلیمیالملـ گردد،

بین حقوق میموجب تعیین بینالملل حقوق در عملی اگر بنابراین، باشد،گردد. غیرقانونی الملل
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یقانونیبودنآنعملتأثیرندارد.زیراطبقیکاصلموردقبول،اعمالرهراتحقوقداخلیدربامقر

.(۱3۷۵،۱46،)مقتدرگیردرارمیالمللیموردقضاوتقالملل،بهوسیلهقواعدبیندرحقوقبین

یالمللبنابراین،درصورتیکهفعلیاترکفعلازسویدولت،منجربهنقضیکتعهدبین

گرددکهآیدوزمانیفعلیاترکفعلموجبمسئولیتمیالمللیبهوجودمیگردد،مسئولیتبین

ترکفعلنیزوجودداشتهیکتعهدبین زمانفعلیا المللیدر حادثهباشد. یبهعنواننمونهدر

چرنوبیلاوکرایندر اتمیشوریدر ب۱986رآکتور رادیواکتیو بهسرایتمواد لهستان،کهمنجر ه

ف و بینآلمان حقوق موجب به شوروی گردید، ورانسه افراد سالمت به وارده خسارات به الملل

محصوالتکشورهادارایمسئولیتگردید.

مسئولیتدولتاعمالالمللکمیسیونحقوقبین مورد پیشنهادیدر کنوانسیون طرح در

ردهاست:هارابهدودستهتقسیمکالمللیدولتغیرقانونیبین

آندستهازاعمالغیرقانونیکهتعهدمهموبنیادیراـکهازنظر۱المللی:بینالف(جرایم

المللیمحسوبشد،جزوجرایمبینشدهبانقض،المللیدارایاهمیتاساسیاستمنافعجامعهبین

بینمی حقوق جدی نقض مانند همشود وسیع مقیاس در بردهالمللی کشتاچون جمعی،داری، ر

.تبعیضنژادی

شبهجرمالمللینباشد،المللیکهجرمبین:هرعملغیرقانونیبین۲المللیب(شبهجرمبین

.(۱3۷4،۱49،)مقتدرشودالمللیمحسوبمیبین

المللعمومی،دولتبهخاطرنقضتعهدیاعمالقابلانتساببهدولت:طبقحقوقبینـ۲

دهندهآننقضرارفتاردولتتعبیرکردوبنابرایننرفتارافرادانجامکندکهبتوامسئولیتپیدامی

الیرکافعشاملفعلیات،شودقابلانتساببهدولتباشد.چنینرفتاریکهعملدولتخواندهمی

 

1- International Crimes 

2 - Int delicts 
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شود،درملشبهدولتنسبتدادهمیسازد.فردیکهعهارامشخصمیالمللآناستکهحقوقبین

.(48-۱3۷۷،49،)مستقیمیدکنرکندولتعملمیقعبهعنوانوا

قوهیقضائیه،سازماندولت،مسئولاقداماتارگان پلیس، هاودوایرهایخودمانندارتش،

شانیمسئولیتشوند؛حتیاگرخارجازحوزهفوق،افعالدولتمحسوبمیارگاندولتیاست.افعال

هارابرعهدهادخصوصیوظایفآننرسمی،چنانچهافرچنیندرنبودمأموراعملکردهباشند.هم

تواندقابلانتساببهدولتباشد.بگیرند،اعمالآنانمی

نیروهایان چنانچه انقالب، مواقعشورشو حکومتجدیدراقالبیدر قدرتبرسندو به

هاعلیهداماتآنها،افعالدولتتلقیخواهدشد؛ولیچنانچهاقتشکیلدهند،افعالصادرهازآن

هاهانخواهدبود؛زیراشورشآنلتوقت،بهتغییرحکومتنیانجامد،دولتوقت،مسئولاعمالآندو

.(۱۵۱ـ۱۵3،۱3۷0،)مقتدرازکنترلدولتخارجبودهاست

بهطورکلیهردولتیمکلفاستبابیگانگانیکهدرسرزمینآندولت3 ـرفتاربیگانگان:

یبیگانگانممکناست،اشکالمختلفیداشتهباشد:فتارینکند.بدرفتارحضوردارند،بدر

یبیگانهدرایامبازداشتتوسطمقاماتقضایی.الف(بدرفتاریباتبعه

اموالبیگانگان.قانونییغیرب(مصادره

اند.یبیگانهصدمهزدهپ(خودداریازمجازاتکسانیکهبهتبعه

دولت.خارجیتوسطمأمورانیمستقیمبهاتباعت(صدمه

ث(استنکافازاجرایعدالتمانندعدمرعایتتشریفاتقانونیوفسادمقاماتقضایی.

دردستکشوردیگر،دچارضرروکشوریی(حمایتدیپلماتیکازاتباع:چنانچهتبعه4

یخودراتصدیتوانددراجرایاصلحمایتدیپلماتیک،دعوایتبعهزیانشود؛کشورمتبوعویمی

اینامرحتیدرموردشرکتکرده بگیرد. قرار طرفدعوا رأساً خود فقطو زیرا نیزصادقاست؛ ها

توانمحلثبتشرکترا.دراینموردمینمایدتواندازجانبآنطرحدعوادولتمتبوعشرکتمی

.(۱۵6ـ۱3۷4،۱۵۷،ر)مقتدمورتجاریشرکتوامالکقرارداددارانویامرکزاتابعیتسهام
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برایتحققمسئولیتبین مجموع حقدر شرطدر بینالمللیدولتچهار المللعمومیوق

:(۱3۷۵،۱۷،)صفاییمقررشدهاست

وبهتعبیردیگرانجامدادنیکعملنامشروع.المللیـنقضیکتعهدبین۱

ـتحققضرر.۲

یسببیتبیننقضتعهدوضرر.ـوجودرابطه3

آوربهیکارگانمسئولدولتینبلیتانتسابعملزیاـقا4

 های دولتنظريه4-30

مگردد.تحلیلتفصیلیدولتوخصوصیاتآن،مستلزنهاداصلینظامسیاسی،دولتتلقیمی

هایپویاییمندیهایمختلف،ساختدرونیوقانونتسازمانی،توزیعکارکردهادرمیانارگانساخ

طرق استقرارشکلنهادهایدولتی، وسیلهگیریو ارزشیبه و تثبیتایدئولوژیرسمی یدولت،؛

ترکیبدستگاه آرایشو نقشاجتماعیقانون، سیاسیدولت، ی،هایاداربررسینقشاقتصادیو

باشد.یدقیقمیهامستلزمکندوکاوومطالعههایکوچکدرسیاستورفتارسیاسیتودهشگروهنق

ایذهنی،گیریهرمقولهباشدوبرایشکلمیملآدمیعلتیموجودبدونشکبرایهرع

یحوزهیدولتنیزازاینامرمستثنینیست؛بنابرایناگرمباحثواقعیتیعینینیازمنداست.پدیده

یسیاستق.م(راباکتابپنجمازرساله3۲۲ـ384سیاسیرابهدورانارسطوبرگردانیموارسطو)

پردازیدراینحیطهازکنیمکهنظریهاطالقکنیم،مالحظهمییعلومسیاسیمطالعهبهعنوانپدر

.هماندورانمطرحبودهاستوباگذشتزماننظریاتجدیدیابرازگردیدهاست
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 پردازان غربديدگاه نظريه4-31

 ـ افالطون1

مطلوبخودخوددرطرحیکهبرایتشکیلحکومتکمال۱افالطوندرالبالیکتابجمهور

مطمحنهیعنیمدی نوعخاصیازتعلیموتربیترا دهدتادرآنقالببهنظرقرارمییفاضلهدارد،

آوازها،معمانواعهنرهاازجمله فلسفهوتعلیموتربیتداستاناری،شعر،موسیقی، سرایی،حکمت،

؛جهیویژهصورتپذیردجسمی،کهمرادویتوجهویژهبهورزشوسالمتجسمیجامعهاست؛تو

اگرقوانین،آداب،.(۵۵)ر.کبهافالطون:ایدارددرثباتسیاسینقشعمدهچراکهتعلیموتربیت

کیبهافرادآموختهشوند،نوعیهواداریوابرازعالقهکودرسوموعقایدحکومتیبهخصوصازدوران

بهعنوانعواملبرهمایشانچهارعاملراچنینآید.همدرفردنسبتبهدولتوحکومتبهوجودمی

بایستنگاهدولتبهاینمفاهیمنگاهیجامعوفراگیرسازدکهمییتعادلاجتماعیمطرحمیزننده

باشد:

عوتجملپرستییکیازاینموارداست؛تاجاییکهارسطوازآنبهسطمالف(گسترشح

شایددبزرگترینبالیاجتماعییادمی کهتجملپرستیباعثگونهباشرستهماینکندو چرا د؛

رساند.تقدممنافعفردیدرمقابلمصالحجمعیگردیدهوبهوحدتووفاقملیآسیبمی

ایاستوغفلتازآنگاهارسطوشالودهواساسهرجامعهدرنب(تعلیموتربیتغلطکه

ایدهمسیرتغییرحکومت تسریعخواهدکردو را رهمیناساسشکلیفاضلهوینیزبنهیمدیها

گرفتهاست.

یحاکمکهاگراختالفاتدرونی،آنچنانباشدکهمنافعملیدرپ(جداییمیاناعضایطبقه

یمنافعجمعیخاصتبدیلگردد،درایندستگاههیأتحاکمهبهعرصهخطیهایتکجریانبینش

بهرویخودنخ آندولتهیچپیشرفتیرا اینحقیقتصورت، یمسلماستکهاساسهیچواهددید.

 

1 - Politeia 
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مگرآنگاهکهمیاناعضایطبقه ،۱3۵۵،)افالطونحاکمجداییافتدیحکومتیتغییرپذیرنیست،

.(4۵۵ـ4۵6

هاکهایشانمعتقداستدریکدولتیاگرازتوجهویژهبهتعلیمبرایحکومتزولیت(سیرن

حکومتت تربیتغفلتورزیدهشود، اثرشدتجاهشودیمارشیایجادمیو طلبیبهالیگارشیودر

پرستیبهدمکراسیودرنهایتدمکراسیدراثرافراطبهآزادیبهتیرانیالیگارشیدراثرشدتثروت

گردد.میبدیلت

 ـ ارسطو2

وظیفه نابرابریمیارسطو رفع و برابری را دولتی هر اصلی استتحریکاتوی معتقد و داند

محرومشدنمردمازحرمتوآبرو،تجاوزبهاموالدیگران،خواروکوچکشمردنهایانتخاباتی،سیسهد

بی رشد و وسعت سازماناندازهحکومت، از بخشی بیی قانونجهیتوحکومت، اساسی،به

قالبدرآنتواندمنجربهانجغرافیایی،نامتجانسبودننژادیکجامعهوعواملیازایندستمیاختالفات

:(۱4ـ۱380،۲۱،)ملکوتیانشماردهارااینگونهبرمیکومتحفظحیعمدههایدد.ایشانراهجامعهگر

شکنی.الف(جلوگیریازقانون

مازآزاردیگران.حروب(مصونیتمردمم

پ(ایجادخطرمصنوعیبراییگانهکردنمردم.

ت(جلوگیریازبروزاختالفبینفرمانروایان.

دراموالعمومی.(پیشگیریازاختالسث

ج(پرهیزفرمانروایانازگردآوریمالومنال.

چ(سازگارکردنروشتربیتافرادباسرشتقانوناساسیکشور.
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 ـ ژرژ سل3

نوعیازوجوددانفرانسویمعتقداستدولت،یکپدیدهسل،حقوقژژر یاجتماعیاست؛

سرزمی یعنیدر سیاسی، یکاجتماع در یکنمحدودیاستکه حقوقیمستقلو آنیکنظام

یدولتگنجاندهشدهاست،درسازمانتأسیسیتکاملپیداکردهباشد.دراینتعریفهردومشخصه

داندکهازیکهایمستقردرسرزمینمعینیمیی،دولتراعبارتازگروهانسانسوحالیکهفورفران

،)ر.ک.به:طاهریکنداست،اطاعتمیبعاصولحقوقییوتاقدرتعمومیکهمأمورحفاظتعموم

۱384):

 ـ کارل مارکس4

دیدگاهیجامعهرابطه از بار نخستین جامعه، وسیلهیدولتو به رکسایکارلمشناسانه

ایده دیدگاه مقابل در که مارکس دیدگاه از گرفت. قرار بررسی دیدگاهمورد و هگل آلیستی

،پراکسیسیاکارانسان،درتاریخبهعنوانترکیبعینذهننفوئرباخقرارداردهاییچوماتریالیست

شهآمیزترینق(منا۱3۷۷،30،مهمترینعاملتعیینکنندهوخالقدرجامعهوتاریخاست.)بشیریه

مارکستقسیم ودیدگاه نیروها متشکلاز کهظاهراً زیربنا وروبناست. بندیساختاریروابطزیربنا

رتازساختاقتصادیاست.روبناسیاست،مذهب،ساختخویشاوندی،فرهنگوابطتولیداست،عبار

باشد.هامیوامثالاین

وزیروقدرتسیاسی،جوهرنظریهیارتباطمیانطبقاتاجتماعیبنابرایناندیشه یروبنا

.دهدستیراتشکیلمیشناسیسیاسیمارکسیبنادرنظریاتمارکساستوهمینامر،اساسجامعه

ییجامعهبهاجزایآن،تشخیصمنافعوطبقاتعمدهشناسیمارکس،تجزیهویژگیاساسیجامعه

کش سرانجام و کشفروابطمیاناجزا آن، در ساختسیاسیاسترابطهفموجود و یمیاناجزا

 این39)همان، و دولتویمطرحمی( بحثطبقاتاجتماعیو درجاستکه تاریخیـشود. آثار

توانپیداکرد:یمیاندولتوطبقاتاجتماعیمییمارکس،دوتعبیرمختلفازرابطهسیاس
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یتضمینوتداومیباالووسیلهیطبقهطهلالف(تعبیرابزارانگارانه:دراینتعبیر،دولتابزارس

واقتصادیجزوعامتیازاتاجتماعیشود.بنابراینمارکسمعتقداستازآنجاکهتوزیمنافعآنتلقیمی

دولتبرخاستهازقدرتاقتصادیواجتماعیطبقه ضرورتاً یمسلطذاتیساختقدرتسیاسیاست،

است.

شود،فرضیمارکسیافتمینتعبیرکهاغلبدرآثاراولیهیب(تعبیراستقاللسیاسی:درا

یحاکمه،دارایطبقهزیربنایاقتصادیوبرایناستکهدولتونهادهایآنممکناستنسبتبه

بهمنافعتنوعاتتاریخیباشندوقدرتآنرانمی ومستقیماً یباالمحدودوعالیقطبقهتوانلزوماً

.(39)همان،دانست

ازآنجاکهدردیدگاهمارکسیستی،دولتبههرصورتخصلتیطبقاتیدارد،سهگونهپیوند

:(4۱ـ43)همان،نشدهاستمیاندولتوطبقاتعنوا

استداللمی اینپیوند در پیوندشخصی: میالف( ماهیتطبقاتیدولترا که توانازشود

مختل نهادهای درون در حاکمه هیأت اجتماعی درفپایگاه حاکمه هیأت زیرا شناخت؛ حکومتی

درونطبقههایمختلفقانونبخش از نظامیمعموالً قضاییو اجرایی، جامعهگذاری، یمسلطدر

ییاجتماعی،آموزشی،خانوادگیوایدئولوژیکمشترکمیانگروهحاکموطبقهخیزد.زمینهیبرم

دهد.وضیحمیتمسلط،گرایشحکومتبهحمایتازمنافعآنطبقهرا

حسب بر دولت طبقاتی ماهیت که است این ساختاری پیوند از مراد ساختاری: پیوند ب(

شود.براساسایناستدالل،جایگاهدولتدردرونهرعلوممیتارینظاماجتماعیمهایساخمحدودیت

صرف ضامنحمایتآنازمنافعطبقوجهتولیدی، اجتماعیهیأتحاکمه، پایگاه یمسلطدرهنظراز

درونآنوجهتولیداست.

بهاینمعنیکهطبقه پرپ(پیوندسیاسی: ترینقدرتیحاکمهدربیننیروهایاجتماعی،

ها،منابعوجایگاهاستراتژیکیمسلطبرتواناییدیدگاهپیوندسیاسیمیاندولتوطبقهگروهاست.

ازطریقفوذبرقدرتسیاسیتأکیدمینترینگروهفشاردراعمالآنطبقهبهعنوانپرقدرت کند.
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کند.انمنافعملیقلمدادتواند،منافعخصوصیخودرابهعنویمسلطمیچنیناعمالنفوذیطبقه

یمسلط،هایاجتماعی،خانوادگیوایدئولوژیکمشترکمیانهیأتحاکمهوطبقهگذشتهاززمینه

گذاری،تجارتواعمالیدوروندانباشتسرمایه،سرمایهلتواندازطریقکنترلوسایلتوآنطبقهمی

د،قیمتیسیاستتولید،دستمزدهانفوذاجتنابناپذیردرزمینه درزیرسلطههاوغیره، یولترا

خودنگاهدارد.

 1ـ ادوارد ماير5

او بهیککلیتمطلقوغیرمشروطدولتعقیدهداشت؛ مورخمشهورآلمانی، ادواردمایر،

حاکمیتمطلقمیالزمه تحتفرمانخودداشتهودردانستکهتمامافرادوگروهیدولترا را ها

نویسد:دراینتشکیالت،آگاهیومعرفتبهنماید.اومیبیتمیحاکمیترابازورتثصورتلزوم،این

اراده وجودشاز واحدیکه بودن دائمی بازییخویشمپیوستگی نقشاساسی کندیمینماید،

.(۱384،93،)طاهری

 ـ توماس هابز6

گیرهانیسیاستازشهرتیجاشدرعرصهگرایانهیابرازنظریاتواقعتوماسهابزکهبهواسطه

طلبنیست،بلکهتمایلذاتیداراست،معتقدبودکهانسانگرگانساناستوانساننهتنهاصلحربرخو

خودخواهانهعملنمو بودن، انساننوجنگطلببودنمیدویشرور نظروی، در پیوستهباشد. ها

طلبی،ترازآنندکهازجاهوانهاناتکنندوواژهتحتتأثیرهیجانبرآوردنمنافعخود،حرکتواقداممی

هابدونترسازنوعیقدرتاجبارگرجلوگیریحرص،خشم،غضبودیگرهیجاناتواحساساتانسان

چیزیکهدر جاییکههمهکنند؛ برابرندوخودشاندربارهیانسانوضعطبیعیمحض، یواقعیها

.برایرعایتوحفظصلحوامنیتبایدقراریتواندتصورشودنمیکنند،اصالًبودنترسخودداوریمی

 

1 - Edward Mayer 



۲۲0 

 

اردمیانمردمگذاشتهشود؛امابایدقدرتیاجبارگر،همراهآنباشدکهدرموردنتایجنقضآنقرارهش

ها،آنرانقضکند.اینقدرترایانساندهدومانعازآنشودکهنیرویبیشتریازخواستحریصانه

المنافعدارایقدرتمدنیکافیبرایمجبورکردناحکومتمشترکراهتأسیسیکدولتیفقطاز

می بمانند، وفادار خود مقصد و قول به که بودمردم معتقد هابز کرد. ایجاد ،۱383،)عالمتوان

:(۲44ـ۲4۵

»یگانهراهتأسیسچنانقدرتعمومی)دولت(کهبتواندمردمراازیورشبیگانگانورستم

هاراچنانایمننمایدکهبتوانندازبرکتکوششخودوازثمراتزمینوآنبریکدیگرحفظکند

اختیاراتخودرابهیکویقدرتخوراکگیرندوبهخرسندیزندگیکنند،آناستکهمردمهمه

یکارادهتبدیلهایناشیازتعددعقایدونظریاترابهمرد،یابهجمعیازمردانواگذارندتااراده

هاباشندوهریشخصآن؛یعنیبایدگفتکهیکمردیاجمعیازمردانرابگمارندکهنمایندهکند

امورمربوطبهصلحوامنیتعمومیانجامدهدوکسخودراعاملهرکاریبداندکهآننمایندهدر

بهارادهیارادهبدینترتیبهمه بهداوریاوهاییاووداوریهایخودرا اینخودرا تسلیمکنند.

هاست؛دریکشخصوفقطدراو،کهیآنچیزیبیشازرضایتیاتوافقاست؛وحدتواقعیهمه

صورتگرفته هم با همه قرار راه منحقاز دیگریگفت: کسبه گوییهر روالیکه به است؛

گردانم،بهاینمجازمیهارامواویاآنگذارحکمرانیخودرابهاینمردیابهاینجمعمردانوامی

یاقداماتاورامانندمنمجازبدانی.بااینکار،کهشرطکهتوهمحقخودرابهاوواگذاریوهمه

آوردندوبهالتینسیبویتاسالمنافعبهوجودمییابندومشترکشخص،وحدتمیکافرادزیاددری

ایننسلهمانلویگفتهمی نسلشود، آرامشاتانبزرگاست؛ امنیتو آنخدایفانیکهصلحو

خودراتحتنظرخدایجاویدانبهآنمدیونهستیم«.



۲۲۱ 

 

 ـ جان الك7

رضایتداند.فرمعملیحکومتبایستیبراساسدممیمریحفظنظمبینجانالک،دولتراوسیله

درموقععقداکثریت زیرا منحصقراردادمردمباشد؛ بهمجموعملتیاقدرترا شاهتفویضوواگذارشخصراً

بهقوهعالیراندارد.دراینقراردادپادشاهاندازییعمومیالزمباشدواوحقدستکنندکهبرایایجادقوهمی

هارامحافظتنماید.آنهاینمایدکهحقوقافرادواموالوآزادیشودوبایدتعهدقراردادواقعمیرفطیک

ازمردمکسبمیکندکهچاستداللمیالک قدرتخویشرا نماید؛ونقدرتعالیهدرکشور،

ببازگشتبهموجماًبنابراینمردمحقدارند،شورشنمایندوفرمحکومتراعوضکنندواینشورشالزا

:(۱384،۷6،)طاهریوضعاولیهنخواهدشد

آیدومردموجودمیقیمومیتبینمردمبهالکمعتقدبودکهحکومتازراهبستنیکقرارداد

یبیندولتوتأسیسکنندگانآن،شود.رابطهمتجلیمیدولتکنندکهدرشکلایرامأموروظایفمیعده

هاییکقیمومیتحقوقیوجوددارد.بنابرایندولتفقطتکالیفیداردکهکهبینطرفتایاسمانندرابطه

هاراانجامدهد.بایدآن

 ـ آنتوني گرامشي8

اندیشهندیشها برخالفیگرامشیریشهدر گرامشیمارکسیست، لنیندارد. هایمارکسو

اندیشمندانمارکسیست داربسیاریاز سیاستتأکید بر وبیشتر فعالیتیمستقلمید داند.آنرا

ییککردوبهمنزلهتأکیدگرامشیبرسیاست،برخواستهازوضعتاریخیبودکهاودرآنزندگیمی

هایپسازیکارگردراثنایجنگجهانیاولوسالایطبقهرهبراندیشمنددرگیردرجنبشتوده

آنبود.

قوه از برداشتاو تحکومتبورژوازیودرحقیقتهرگونهسامانسرشیابتکارگرامشیدر

اینبحثا یعنیدر است؛ نهفته آنمستقرشده تواناییواقعیاجتماعیکهپیشاز که نهدرو نظام

اش،بلکهدرپذیرشمفهومیازجهانکهمتعلقیفرمانفرمایاقدرتاجباردستگاهدولتیخشونتطبقه



۲۲۲ 

 

یفرمانفرماازمعبرکلبافتعوامپسندیطبقهبرانقراردارد.فلسفهمانبهفرمانفرمایاناست،ازسویفر

هاست؛آنانکهیتودهشود؛عقلیکهفلسفهاردیعقلسلیمپدینزلهکندتابهمهایبغرنجعبورمیسازی

هلبپذیرند.مشککنند،میایراکهدرآنزندگیمییجامعهاصولاخالقی،رسوموسلوکنهادمندشده

یفرمانفرماچگونهموفقشدهاست،رضایتطبقاتتابعراازیگرامشیفهمایننکتهاستکهطبقهدیده

سپساینم راعبرکسبنمایدو یافتنایننکتهکهدومیچگونهموفقخواهدشدسامانکهنه در ،

.(۷4،)کارنوینجدیدآزادیهمگانیرابیافریندواژگونکرده،ساما

بنابراینتفاسیربینابینویرسا،صریحوشفافارائهنمیدولتیکنظریهرایگرامشیب دهد،

یروساختبهجایمتغیریگرامشی،دولتبهمنزلهگرفتهاست.بهدیدهیاوصورتمختلفیازاندیشه

ولتوردشود.وانگهیاودستگاهچیرگیرادداریبدلمییسرمایهفرعیبهیکمتغیراصلیفهمجامعه

یمدنیادغامکرده،بدینوسیلهمفهومآنرادرفراسویمفهوممارکسیستـلنینیستیدولتبهجامعه

سان،دولتدرآنواحدودرعینحال،یکدهد.بدینآفرینبورژواییبسطمیییکابزاراجبارلهمنز

یتابعراضعیفوسازمانهایمسلطونیرویاجبارسیاسی،کهگروهابزاراصلیگسترشقدرتطبقه

باشد.دارد،مینیافتهنگهمی

منزله سلطهدولتبه بهمییکابزار جامعنزلهگریبورژوازی، دریجزییاز باید همدنی،

مسیر فقطاز انکشافبورژوازینه باشد. مشارکتداشته نزدیک، از آگاهی کشمکشبرایکنترل

گیرد؛دولتدراینگسترهیآگاهیصورتمییرگیدرعرصهرچینیروهایتولید،بلکهازمعبتوسعه

د.دیبورژوازیتالشکنکند؛نهاینکهفقطدرتقویتقدرتاقتصامداخلهمی

 ـ ماکياول9

می عصری در خیانت،ماکیاول فریب، زیرکی، گستاخی، خودکامگی، عصر که زیست

نظامیفلسکینه او و نفرتوشهوتبود بدبینی، مناسبتفیآتوزی، تناقضاتآنروزگار با وردکه

حیلهمشیزندگیدروغوخطداشت.ماکیاولاساساخالقیاتراواژگونکردوصریحاًاعالمنمودکه



۲۲3 

 

فوقتم اینبودکهشاه یگانهشعارسیاسیاو الزاماتمردمعادیاستاستو ،)طاهریامقیودو

۱3۷۵،۱۵8).

نظریهیسیاسیبهشدتمینیازحوزهروحایماکیاولبهاصلتفکیکحوزه یقانونتازدو

ردمی ماکیاولبهآنرکناساسیاندیشهطبیعیرا تقدیرانسانرسیدنبهگوید:مسیحیکهمیکند.

الطبیعهدردنیاییدیگراست،عقیدهندارد.ویهیچفرقیمیانحکمرانسیاسیبهعنوانقیمهدفیفوق

عنوانقیمقانونمذهبیمعتقدنیست؛ارزشیکهماکیاولبرایمذهبقایلاستابهقانونانسانیوکلیس

تواندبهشکلیکیخدمتیاستکهمذهبمیشمارد،فقطازجنبهووجودشرابرایدولتمغتنممی

ایزئیازاجزابزارمؤثربرایتسهیلوتکمیلاهدافدولتانجامدهدوبههمیندلیلاستکهکلیساراج

.(۱6۱ـ۱3۷۵،۱6۲،)طاهریشماردادمدولتمیخ

ویدراینیارشادستوعصارههایماکیاولدرشهریاریافرمانروانوشتهشدهااساساندیشه

اینکتابمی درجاییاز اصطالحعامبهماکیاولیزممعروفاست. نویسد:رسالههماناستکهدر

اهرابهعنوانسرمشقبرگزیند؛زیراکهشیربرایتحصیلروبشهریاربایدازمیانجانداران،شیرو"

روباهازگزندگرگاندریراست؛درحالیکهناگزاشازتندادنبهرنجوکوششوخستگی،طعمه

لتشیرگریروباهرابرایدفعگزندباصواماننیست.دراینصورتبرشهریارواجباستکهحیله

."(۱3۷۵،۱64،)طاهریازدبراینشانقدرتتوأمس

نیزیمردمازپادشاهانبیشتروقضاوتشانماکیاولمعتقداستدوراندیشی،جزموثباتتوده

اندصدایخلقصدایخداست.دولتدرنظردلیلنبودهاستکهگفتهبهتراستوبیازآنشهریاران

ب هملدولتدرمیهشکویشبیهیکجسمارگانیکاستکهبهعلتوجودبرخیزیربناها آید؛

کهدرزیرچنانکهتبدیلشدنپیکرانسانیبهیکارگانیسمزندهناشیازهمینوضعاست.اجزایی

کمکآنبنایدولت به مردم امور که نهادهایی مقرراتو قوانین، از عبارتند دارد، ادارههاوجود

توانشناخت؛چراکهدردولتآزادبازمییلههایآزادومقیدرابهاینوسشودوفرقمیاندولتمی



۲۲4 

 

دستورالعمل و قوانین از نحوهمردم بر حاکم که آنهایی زندگانی قلبی صمیم از اطاعتهاست،

.(۱9۱)همان،ینامرازرویاجباروتحمیلاستکنندودردولتمقیدامی

 ـ ژان بدن10

اعبتا دنیا نظریاتپیرامونحاکمیتدر با که یافبدن جامعهر برخالفماکیاول است، یته

هوحقانیاست،مالحظسیاسیرانهبراساسآنچهموجودوواقعاست،بلکهبامعیارآنچهمطلوب

یمتعلقاتمشترکایشانبههمراهیککند.ویدولتراحکومتقانونیچندینخانوادهوکلیهمی

آید.اگرفعازتجمعتعدادیخانوادهپدیدمیالمناداند.یکاجتماعسیاسیمشترکحاکمیتفائقهمی

اجتماعسیاسی کلیدر بهطور بهخوبیادارهشود، رخواهدشد.همنظموصلحبرقراهرخانواده

یزندگیخانوادهبرقرارباشد.بنابراین،حائزکمالاهمیتاستکهنظممطلوبیدراداره

قدرتبدننخستیننشانه داند،نعمومیوخصوصیبرایمردممیقوانییشهریارحاکمرا

رامنبعاشد.قدرتیکهحاکمبدونآنکهبهرضایتوتصویبمقامیبرتریافروترازخودنیازمندب

می انتقالقانون برجستهسازد، نشان تنها واقع در است. ویناپذیر است. قوانین وضع حاکمیت، ی

مواز مطابق قوانینطبیعیکه دارد عدعقیده آنین وسیلهالتاستو به را میها باز توانیعقل

شناخت،بایدبرروابطاجتماعیمردمحاکمباشد.

کند،گویدهرآنچهاوارادهمیشودومیرابرایحاکمقائلمیکههابزقدرتفائقهآنگونه

نمی قدرت واحد را حاکم بدن است، حق میبر خود بحث غایی تحلیل در بلکه کهگویدداند.

زیرا تصمیماتمطلقنهایینیست، تابعقانونالهیهستندکهآنتصمیماتحاکمفائق، )همان،ها

۱9۷).

 ـ ادموند برك11

باشد.اومعتقدبودکه»جهانهستیمنظماست؛یسیاسیبرکمیاصلاساسیفلسفهنظم،

بایدبرجامعهحکومتقانونکندوهمینطبققانوناخالقیکهخداوندمقررکردهاست،عملمی
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هرچندقبولقانون اصولیکهدرجامعهوجوددارند،هماناصولاخالقیهستند، اخالقیدرکند.

ماعیازراهعقلسیاسیدرکوتاهمدتناممکناست،اماعقلسیاسیدرتاریخگسترشزندگیاجت

قادرمی خاصیهاییافتنبههدفایدستکند،بریافتهواینعقلسیاسیاستکهسیاستمداررا

.(۱383،396،)عالمافکارعمومیراهدایتکند«

اوبراینباوربودکهرکسحقداردبرخودبرکبااینفکرمخالفتکردکهه حکومتکند.

یحقوقطبیعیاست.ممکناستدروضعهایبرآمدهازآموزهمفهومحکومتبرخودیکیازسفسطه

گاهداشتهاست،امااینحقطبیعیماننددیگرحقوقطبیعی،آنرخودوجودمیکومتبابتدایی،حقح

یرضایتبهاینمعناستکهحکومتبرپایه.شودکمیهوجودآوردند،مترویمدنیبهاجامعهکهانسان

ست؛نیدهند،یکسانیکهآنرامیحکومتمانندقیمومیتاست؛امااینرضایتبهمعنایبرابریهمه

.(۱383،394،)عالمرضایتراکلاجتماعدادهاست

می برک آفریده"گفت: دستگاهی که انسانحکومتی خرد نیای برآوردن برای زهایها

طبقهآن وکار تبار مالکیتو بایدبراساسسهاصلشایستگی، ."یمنتخبوشایستهباشدهاست،

طورهمیشگیفقطدرمیانآریستوکراتهاوجودتگیبهترازآنبودکهبگویدشایسبرک،بسیارعاقل

دارند.ویبهانقالبایدرثباتجامعهدههاسهمعمکراتوئهایآرتمعتقدبودکهخانوادهدارد،اما

می آن از برتر اصالحاترا نداشتو اعتقاد چندان پیشداوریرا دینو مالکیت، هایراهدانستو

.(۱383،40۲،الم)عدانستکنترلاجتماعیمی

 ـ فردريش هگل12

تاریخخودییتاریخاوست.هگلدرتوضیحفلسفهیسیاسیهگل،درفلسفهیاندیشهریشه

تا که بیگفت و اتفاقی رخدادهای زنجیر بشر، کارهایریخ و زندگی شرح زمان، در ارتباط

تخود.هگلیسرنوشهایبزرگنیست،بلکهروندیقانونیاست،درحرکتجهانبهسوشخصیت

.(4۷۱ـ4۷۲)همان،ادهوباعزمنامیدگفت:تاریخیکالگوداردوآنراایدهوباار
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تقدبودکهدولتهگلمع دولتیپیشرفتایدهدرتاریخوسیلهها تجلیاتمادیایدهاند؛ ها

خارجیتظاهرهستند؛دولت،تدبیرخداوندبرایکمالتدریجیایدهاست؛دولتمثالروحاست،در

یانسانوآزادیآن؛دولتمثالالهیاست،بهصورتیکهرویزمینوجوددارد؛دولتتجسماراده

یدولت،قدرتشناسد.پایهبخشدوبازمیدرابهصورتیعینیتحققمیدیعقالنیاستکهخوآزا

.(4۷۵)همان،کندرابهصورتارادهبالفعلمیعقلاستکهخود

هایخانوادهررونددیالکتیکخانواده،جامعهمدنیودولتاست.کشاکشیهگلدسهپایه

جامعه الیمدنیآنتیتزودولتتز، سنتز براحساساتطبیعیهمنهادیا خانوادهصرفاً هیاست.

فعالیت مدنیپشتیبان جامعه اما عشقمبتنیاست، و مهر دوستی، نوع خیرخواهی، هایمهربانی،

نهادیپایداروهمهشمویانساناقتصاداجتماعیو جامعههاستودولت، خانوادهوحدت، لاست.

یمدنیدروحدتخانوادهوجزءبودنجامعهشوند.کشاکشبینمیجزءودولت،کلنامیدهمدنی

اندازهنظمکلیدولتبهعنوانواقعیتبهپایانمی جامعهمدنیتا و خانواده اندزیراایعقلیرسد.

اند؛امافقطدولتبهعنوانیکواقعیتبهطورکاملعقلیونیزاخالقیاست.انسانفقطوقتیواقعی

دفدولت،تواندباهیابدودرمعنایواقعی،هدففردنمیوارزشمیپیوندد،معناولتمیبهکلیاد

.(4۷9)همان،مغایریاناسازگارباشد

مونتسکیوبود.مونتسکیوگفتهبودکهحکومتیحشدهیحکومت،نظراصالنظرهگلدرباره

اتمطلقبهحکومتبهجایدادناختیارهاوتفکیکقوامبتنیباشدوها،تعادلخوببایدبرکنترل

آر تقسیمآنبینپادشاه، اصلیساز بهنظرهگلتفکیکقوا، توکراسیومردمجانبداریکردهبود.

قوابههرجوترشوند،زیراجداییمطلقادرعینحالنبایدعمیقاند؛امهاباارزشهاوتعادلکنترل

هگلبهجایتقسیمقد بهارگانمرجمیانجامد. بهانونقیمیقوا را قوا قضایی، اجراییو گذاری،

اجراییوپادشاهیتقسیمکردوگفتکهقوهقانون یگذاریواجراییدردرونقوهیقانونگذاری،

کندنظارتداردوهماهنگمیکنند،اماهردوراپادشاهزیریگرراکنترلومتعادلمیهی،یکدپادشا

.(48۲)همان،
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ترینواحدهاراایجادهاسادههاهنگامیکهباتشکیلنخستینروستاهادرکناررودخانهانسان

اند.تاریخحیاتبشربهخوبینشانونراهنمایالهینبودهلموبدنمودند،قطعاًبدونهدایت،بدونمع

معبودهمراهاست،همانطورکهستشورازونیازبادهدکهازابتدافطرتوطبیعتآدمیباپرمی

کنجکاووجستجوگربودهوباکمکاستعدادوهدایتعقلیتوانستهبهزندگیاجتماعیخود فطرتاً

بخ انسامانیبیشتر همینهدایتتشریعیانسانشدو زندگیراهنماییبیایالهیبا مسیر در را ها

اند.بخشیده

پیامب دینراعظمومحمدمصطفیآغازاسالمبا باعثشد. تحولیعمیقدرجوامعرا )ص(

تعالیمعالیهاسالممجموعه قالبکتاببیایاز در یهمتایقرآنارائهنمودوسیرهیخداوندیرا

امبروائمهبرایمسلمانانالگوونمونهگشت؛هرچندقبلازوروداسالمبهاینجوامع،یاسیپیس

هایپرنفوذاند،لیکنباالهامازآموزهپرداختهمییجامعهادارهنتأسیسگردیدهوبههاییدرآدولت

انگاره و دولت تبیین به تا گردیدند پدیدار مسلمان اندیشمندانی آن،اسالم وهای دولت وظایف

دربابیآندرعصرپسازغیبتبپردازند.علماوفقهایمسلماناعمازشیعهوسنیچگونگیاداره

نظریاتخودپرداختهماهیتقضایا و آنبهطرحآرا اسالموحوادثپساز اینیصدر کهدر اند،

شود:هااشارهمیقسمتبهبرخیازآن

 دوران صدر اسالم

 )ص(ضرت محمدح -1

مهم استحکامتداومرهبریبهوسیلهیکیاز ویترینکارهایپیامبر، ینخبگاندینیبود.

نامید،بایدبرجامعهتحققیابد.هارافقیهمیدایثوروایاتکهاوآنکهوالیتجامعبهاحمعتقدبود
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ثوسنتمرامناحادیفرمود:ایمردم،جانشینانمنکسانیهستندکهپسازبههمینسببمی

می امانتبیان فقیهان انبیاکنند. وارث و علما و پیامبرانند علمداران ارثبههاراآنیندکه

.(۱38۱،39،بزرگی)جهانبرندمی

اندیشه واپسبخشیاز برابر واکنشیدر باید والیترا خالفتو مورد در گراییهایپیامبر

علتگراییاوگراییوملیقریشوقبیلهجاهلی سوخزرجبهشمارآوردکهحضرتمحمدآنرا

یاسالمیرواجامعهیکهممکنبود،درجانگاشتوازهرجومرجگراییمییانحرافوواپسعمده

اشراکهمبتنیبروالیتبودبرایمقابلهباآنچهکهخودآنیابد،نگرانبود.پیامبردیدگاهسیاسی

هفرمود:فقیهانامینپیامبرانهستند،تازمانیکپرداختهبودومیساختهوراسلطنتمیدانست،

.(۱38۱،3۷،جهانبزرگی)وارددستگاهسلطنتینشدهباشند

بدینسانحضرتمحمد)ص(بامطرحساختنمباحثوالیت،خالفتوفقاهت،خطبطالن

هاینابهجابایفکریوقرائتنابسامانهایسلطنتوپادشاهیکشید.اوبراینرأیبودکهبرنظریه

بههمینسبتوجیهوجودصراط علتنابسامانیاجتماعیاست. داشتکهباذعانمیهایمستقیم،

یوالیتاست.یکصراطمستقیمبیشتروجودنداردوآنسفینه

لمبهشدامتشبدونسرپرستاعازطرفدیگر،مسلماًپیامبراکرم)ص(،هیچگاهناراضینمی

بدیندلیلبودکهخطبهحی ادامهدهندو وجاودانهاتخود نزدیکییغرا غدیرخم، یایشاندر

ایرادگردیدتاضمن"یاایهاالرسولبلغماانزلالیکمنربک"انییجحفهبابانگآسموادیتفتیده

کویرحیرتویتراازجانشینیبالفصلامیرالمؤمنینودرخششیازدهماهمنیرازمشرقوالیت،بشر

فترایخالبخشمسئلههامونضاللت،رهاییبخشدوباابالغرسالتالهیتاآخرینلحظاتعمرثمر

.(۱3۷9.به:مجمعفرهنگیبقیعقم:.ک)رمشخصنماید
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 امام علي)ع(-2

عدممشروعیتخالفتغصبشده و پیامبر برایمشروعبتوالیتپساز حضرتعلی)ع(

ایشانازجهتسیاسی،یکانقالبیبود.ولیدرعملبرایحفظاسالمباحاکماننینمود.تالشفراوا

 روشمدارا پیامبر اپساز پیشگرفتکه در بهمحافظهرا دورانکاریتعبیرمیمروزه در او شود.

بایجامعهبهدستعالماندینیرابهبهتریننحوممکن،عملینمودوحیاتپرگهرشمسئلهاداره

ناپذیرخواهمعتقدمتخصصدینمداربهفرمانداریشهرهایمختلف،تالشیوصفافرادعدالتگزینش

یاسالمانجامداد.اوبراینباوربودکهاگررهبرهسهلهتسمحساختناحکاموشریعرایجاریراب

جامعه حرامو را حاللخدا اعلمیعنیفقیهنباشد، الهی، یاسالمیبهاحکام حاللوحرامخدا را

.(۱38۱،43،)جهانبزرگیدشدبدینوسیلهمردمراگمراهکردهخودنیزگمراهخواه

البالغهمیراثراهنمایمسلمانانهایآنحضرتدرکتابپرنغزنهجهاوگفتارار،نامهکلماتقص

ایشانمی بهتبییناصولدردورانپساز وشیوا رسا کالمیبسیار هایخوددرودیدگاهباشدکهبا

یایناگفتهایبهمالکاشترنخعی،زواییشئونجامعهپرداختهوبهخصوصباتقریروتحریرنامههمه

راروشنکردهوراهرابرایطرحنظریاتمسلمانانومتفکریناسالمیبازنمودهاست.بسیاری

 علمای اهل سنتديدگاه 4-33

توانبهفقهایاهلسنتراازلحاظتاریخیمیازعلماوآراونظریاتفقهیسیاسیجمعی

بندینمود:دوگروهمتمایزتقسیم

تا نظریاتیکه برجستهوزمانانقراضخالفتالف( متفکر دو است. عباسیمطرحگردیده

ابوالحسنعلیشناختهشده اماممحمدغزالیو حبیبماوردیمعروفبهبنمحمدبنیایندوران،

است.ماوردی

ن بحبوحهب( در خالفتو نهاد غیاب در که بحرانظریاتی دری مشروعیتحکومت، های

سیاسیاهلسنتبیاینظاجهتبازسازینظریه بنجماعهم بدرالدینبنمحمد است. نگردیده
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تقی ابنجماعه، به ابنمعروف به معروف عبدالحلیم بن ابوالعباساحمد فضلالدین و بنتیمیه ا...

باشند.ایندورهمیخواجهملّاوخنجیازمتفکرینشهیریمعروفبهوزبهانخنجر

 ـ امام محمد غزالي1

نهادسلطنتوخالفت،یکیازفرازهایحساسخودراطییبحرانروابطمیاندرزمانغزال

راهدبیشتریهمکرد.بنابراینغزالینیزازایناوضاعزمانمتأثربودهونظریاتشنیزبافرازوفرومی

اشعریاشعریاستوباصوفی بههمیندلیلاستکهابنرشدمعتقدبودغزالیبا گردیدهاست.

لسوفاست.استوبافالسفهفیصوفی

آناسالمیبرمییخاصیکهبهجامعهازدیدگاهغزالیسیاستبهگونه گرددومتفاوتبا

ییقوامجامعهاسالمی،پایهیهبهمنزلهایهاولتوجنگرشعمومیوکلیاست،خودسهپایهدارد:پ

باشد.بهیشرعمیبهاوامرودستورهایسومعملدوماجتنابودوریازمعاصیومنکراتوپایه

شندوسیاستباهایدوموسومآنمییاصلیاستومهلکاتومنجیاتپایهتعبیررساتوحیدپایه

:(9۱-۱3۷8،9۲،)قادرینیزچهارمرتبهدارد

همه۱ استو عام غزالی، موردنظر انبیای سیاستانبیا: شاملمیـ را پیامبران چونی انبیا شود.

روند.شرعبهواسطهوازطریقزبانآورانوهادیانبهشمارمیست،بهترینپیامبرگزیدگانخداوندا

شود.ورفتارآنانمعنیوتفسیرمی

گیرند.سیاستحکاماعمازسالطین،خلفاوملوکجایمیراینمرتبهـسیاستحکاموفقها:د۲

قرایشایانتوجهدراندیشهنکته حکاماستکهوجهمشترکهردوردادنفقهادرکناریغزالی،

فقه آنچه به علم با فقها اشخاصاست. ظواهر میاعمالقدرتبر خوانده بااالحکام حکام و شود

درتنظیمقدرتوحکمبرظواهر،تواناییدارند.ریکراستاقدرتعینیخود،د
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ناییدسترسیبهبواطنستکهشایستگیوتواـسیاستعلما:منظورغزالیازعلما،علمایصالحا3

تربیتینمی استعداد چنینتشخیصو به مردم چونعوام و هستند دارا حیطهخواصرا یرسند،

شود.فعالیتعلمابهخواصمحدودمی

هایعمومیوبدونآنکهبهعمقوکنهقضاومعارفدینیستوعاظ:وعاظبراساسپذیرشـسیا4

کنند.وعیهمترازیبرقرارمیند،بابواطنعوامندستیافتهباش





















،درنظرغزالیپیامبرکسیرابهجانشینیخودبرنگزیدهاستوامامبرحقپسازرحلتپیامبر

داند.ذکوریت،ورع،علم،کفایتوقریشیبودنفترامتناسببافضلصحابهمیت.ویخالابوبکراس

قدرتناگریزنددودستهوظایفعلمیوعملیراکهبههغزالیاست.صاحبانهایامامدردیدگاویژگی

بندگیهستند،پاسداریکنند.وظایفعلمی،داشتنشرایط"شاخایمان"و"بیخایمان"تعبیرغزالی

یحاکمباطهشودووظایفعملیبهرابوندیاآگاهیومعرفتبهچگونگیاصالحمردمراشاملمیخدا

.(۱3۷8،9۷،)قادریکنداشارهمیقوایش

غزالیدردوکتابنصیحهالملوکوکیمیایسعادت،همحاکمانوهمکارگزارانرابهرعایت

یخودآگاهباشند؛علماوبزرگاندیناهمیتوظیفهنبایدبرکند.دراینراستا،آناعدالتتوصیهمی

م بندي تقسي

سياست از 

 نظر غزالی

 سياست انبيا

 

 

 

 سياست حكام و فقها

 

 

 سياست علما

 

 

 سياست وعاظ

 خواص )ظواهر( 

 
 عوام )ظواهر( 

 خواص )بواطن ـ ظواهر( 

 
 ظواهر(  عوام )بواطن ـ 

 

 

 خواص )بواطن( 

 

 عوام )بواطن ( 
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سندیدند،بردیگراننپسندند؛هرچهرابرخودنپرابزرگدارندوبرشنیدننصایحآنانحریصباشند؛

قناعتعدلممکننیستـبپرهیزند.پرستیکهمخالفقناعتاستوبیازتکبردورباشند؛ازتجمل

راهمبپردازند؛بهوفقومداراعملکنندوالبتههمیشهرضایتخداونددنحاجاتچنینبهبرآورهم

.(۲۱-۱380،۲۲،تیان)ملکوبرهمهچیزمقدمبدارند

بهحکمشرعونهعقلضروریوالزممی شماردوبههمینغزالیمانندماوردیخالفترا

یخوداومهماتونهازنوعهیابهگفتگویدکه:»خالفتامریاستنهازنوعامورعملیسببمی

برایخلیفههم ایشانسهشرطرا میمعقوالت«. چنانالزم آنسه و نسب،شرداند از طعبارتند

.(۱3۷8،۱۵۷،)عنایتسالمتوعدالت

 ـ ماوردی2

بنمحمدبنحبیبماوردیملقببهماوردیازنظریهپردازانخالفتدرقرنابوالحسنعلی

پایعامهمسلمانان،بهضروریبودنحکومتاعتقادداشتهواینلزومرااوردیهمباشد.ممیچهارم

کردهاست.ماوردیبااینکهانتخاببودونهعقلتوجیهمییآنشرععکهپایهتلویحاًبراساساجما

یاارجحتلقدانسته،رأیآنانربهمرکزحکومتمحدودیتینمی"اهلحلوعقد"خلیفهرادرشیوه

نمونهمی اولین است. استخالف روش ایشان، نظر در امامت انعقاد رایج روش دیگر است. کرده

یدومازسویابوبکراست.یفهاعهد،گزینشعمرخلاستخالفی

:(۱3۷8،80،)قادریکندتخلیفهبهدهمورداشارهمیماوردیدربابوظایفوامتیازا

تدین.ارزهبامرـدفاعازاصولدینومب۱

ـاجرایعدالتوحلاختالفات.۲

ـبرقرارینظموقانوندرکشور.3

یی.ـاجرایحدودوقوانینجزا4

ا.ـدفاعازمرزه۵
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ـسازماندهیجنگ.6

ـجمعخراجوزکات.۷

المال.ـتقسیممزایاوبیت8

یامور.ـنصباشخاصمتدینبرایاداره9

مروخالفت.ـآگاهیشخصیازوضعیتقل۱0

گوید:امامتبرایآنکندومییخالفتبااثباتلزومآنآغازمیماوردیبحثخودرادرباره

نیابتابرقرار استتا بهشده دهد. سامان را جهان امور و حفطکند دینرا نبوت، طرفمقام ز

،۱3۷8،)عنایتمخالفتبایدهفتشرطداشتهباشدیانتخاببهمقایایشان،فردشایستهعقیده

۱۵0):

.ـعدالت۱

آنبهاجتهاد۲ پرتو خلیفهدر آندانستنسنتوحدیثاستتا از علمکهمنظور قادرـ

باشد.

تکهاعمازروانیوبدنیاست.ـسالم3

ـرأیکهخلیفهازبرکتآنبتواندمسائلاجتماعیمسلمانانرابهبهترینوجهتأمینکند.4

.کوشیختـنجدتیاهمتوس۵

کوشیبرایصیانتسرزمینمسلمانانوپاسداریازآنالزمـشجاعتکههمراهباسخت6

است.

یفهبهخاندانقریشاست.ظورازآنانتسابخلـنسبکهمن۷

 ـ ابن جماعه3

اشنیازمندحکومتاستوهرگونهحکومتیبربهعقیدهویانسانبهدلیلخویتجاوزگری

بهباورویفقطپیامبرانوفرشتگانازسلطان،عادلمیکومتیارجححهرجومرجوبی ترند.باشد.
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پیضرورتنهادحک در اجتنابابنجماعه گستردهناپذیومتبا امامتدر امامترسید. ترینریبه

ازدیدگاهابنجماعهدوگونهمفهومآنرئیسجامعهوضامننظموثباتجامعهاسالمیاست.امامت

:(۱0۲-۱3۷8،۱03،)قادریاست

هم۱ و است نهفته خالفت در مندرج شرایط هم امامت نوع این در اختیاری: امامت ـ

تری،نهادخالفترادرهاهلحلوعقد.امامتاختیاریدروجهمناسبایمشهورمانندنظریهشیوه

ازعلموبرخورداریکردوذکوریت،قربت،بلوغ،عقل،عدالت،شجاعت،قریشیبودنوخودحفظمی

صورتهاییکاماممختاربود.درنظرابنجماعهامامتمختاربهدوکفایتومسلمانبودنویژگی

شود:منعقدمی

برقراریعهدبرایفردبعدیازسوی یعنیاستخالفو براساسسنترایجومرسوم، الف(

اماممستقر.

ت.ب(استفادهازاهلحلوعقدبرایانعقادامام

یاستیالستکههرکسیبتواندقدرتراقهری:امامتقهریبیاندیگریازنظریهـامامت۲

یامامبیعتکنند،امااگرکسدیگریچنینامامیوبهمنزلهازد،مردمبایدبااباغلبهازآنخودس

بود.رابههردلیلازجملهظلمیاسوءرفتار،سرنگونکند،بالطبعامامجامعهخواهد

جماعهدراصولسنیخالفتسهبدعتمهمآوردهاست:نخستآنکهدرکلیاینبهطور

لفظسلط امامویاخلیفهکتابخودکراراً بهطورمترادفذکرکردهوالبتهمنظورشدراینان، را

یاموردآنبودهکهچهازحیثاعتبارمعنویوچهازحیثقدرتمادی،سلطانرادرعرضخلیفه

ئممقاماوبشمارد.دومآنکهعهدرا،کهیکیازشرایطمهمانتخابخلفابودهغیرضروریالاقلقا

دهدوبیعتدراینیمشروعوقانونیمیصرفبیعتبهخالفتجنبهعقیدهداشتهاستکهدانستهو

کندوهمتعهدمییمسلمانانرابهپیرویازخلیفحالنهفقطاهلحلوعقد،بلکهتمامیجامعه

یکافیبرایحکومتباشدوبرایاحرازمقامسومآنکهمعتقداستاگرکسیداراینیروووسیله

ایدیگررمخالفانچیرهشود،بایدخالفتاورامشروعدانست،خواهجزاوخلیفهامامتقیامکندوب



۲3۵ 

 

ابنجماعهصاحبالشوکهبهکالمخودبرسرکاربودهباشدخواهنباشد.بهعبارتدیگرمجردزوریا

.(۱6۱ـ۱3۷8،۱6۲،)عنایتتواندمجوزخالفتبهشمارآیدمی

افزایدوآنعبارترهفتشرطماوردیسهشرطتازهمیخلیفه،ابنجماعهبیشرایطدرباره

ووحدتازایناستکهخلیفهمرد،آزادومسلمباشد.ویمانندغزالیمسلمینرابهنامحفظنظم

.(۱3۷8،۱6۲،)عنایتحملظلمفرمانروایاندعوتمیکندیخود،بهتیجامعهسیاس

 ـ ابن تيميه4

هایخودبرایترمیماند؛بهایندلیلکهویدرآموزهسلفینامیدهگذارنهضتهراپایهابنتیمی

لسفیوری،کالمی،فدانست،بازگشتبهصدراسالموزدودناضافاتشعائآنچهانحطاطمسلمینمی

باتوجهبهسیاسی،هایمذهبیکرد.اصالحدینوپردازشنظریه...رادرطولتاریخازواجباتتلقیمی

شود.هایویراشاملمیخالفتبراساسهجوممغوالن،بخشزیادیازاندیشهحذفنهاد

ولی بر ابتأکید نگاه از جهتبنایشرعیحکومت، در جایامام به امر مهم تلقینتیمیه

تعداددارامرشدهاست.ویبااشارهبهحدیثیازپیامبرکهاگرشود.ولیامر،کسیاستکهعهدهمی

دارامارتدیگرییادیگرانشود،روند،الزماستیکیعهدهفریادونفربهسفریمیکمیحتیسهن

د.داننصبامامبهمفهومپیشوایاولیامرراواجبدینیمی

مخالفاصلانتخابیبودناماماست.»مردمازامامخودچهمنصوبباشدوچهابنتیمیه

برایناساسویاعکنند«تحمیلیحمایتمی هایصدراسالمنیزدرتقادداشتکهحتیانتخاب.

بهصورتتوأماندیدمردم شناسیخودوتجویزعملدرستنبودهاستوباپذیرشاطاعتمردم،

نمایششرعی به جانشینمیرا را خلیفه برخالفدیگرانکه زدننهادخالفت، دور ویبا گذارد.

می تلقی پیامبر کردند، فقها و نقشعلما چونبه میهم توجه پیامبر بردن ،)قادریکنندمیراث

۱3۷8،۱08-۱06).
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مامهایاویژگیپذیرد؛چهپذیرشتعددامامدرکنارنفییتعددامامرامیابنتیمیهنظریه

شود.یاراعی،بیانگرتوجهاوبهانعطافومالحظاتدینیاستودراینموردبهخوارجهمنزدیکمی

گریوی،باهدفزدودنآنچهگریتمامعیاربودوشایدبتوانگفتکهستیزهیزهالبتهایشانست

گرفت.دانست،صورتمیاضافاتوتحمیالتبراسالماولیهمی

 ـ خنجي5

پردازانقرننهمبنروزبهانخنجیمعروفبهخواجهمالوملقببهخنجیازنظریهاهللفضل

بهویدرکنارسهشیوهشود.محسوبمی یعنیاهلحلوعقد،استخالفوشورا، یانعقادامامت،

هویژهداردوبهایانعقاد،توجهیپیدایشزورواستیالودرنهایتپادشاهیبهعنوانیکیازشیوه

هایآنکند،چراکهدرنظامسلطهاصلبرکارویژهنوعیامامتوخالفترادرسلطنتمنحلمی

یانعقادحکومتاو.شخصحاکمیانحوهتواراست،نهکیفیتاس

سلطان نصبامامیا درگرو حفظبنایاجتماعرا خنجیماننددیگرعلمایهمفکرخود،

انجائرراهمبپذیرد.ویدرغیابخالفتازنوعصدراسالماستحکومتسلطداندوحتیحاضرمی

هایاسالمیبادرمناطقغربیسرزمینوجودخالفتعثمانییمغول،بهرغمحتیایامبعدتاحمله

.(۱۱۱)همان،دهدبهمشروعیتنظامسلطهحکممینگاهبهوضعیتعینیوموجودجامعه

به دادن سوق و سمت نظریاتدر ویژهتدوین به و تشیع با او مخالفت از نباید خنجی

اگیرینظامصفویبامدعایشیعیشکل ینظامشوراییودروهنگامبحثدربارهگریغفلتکرد.

بهمخالفانباباختالفاتمیانعلی)ع(ومخالفاتشکهبهجنگجملوصفینم حقرا نجرشد،

.(۱۱۱،)هماندهدمی

 مان فقه شيعهانديشمندان مسلديدگاه 4-34

متمایزتقسیممیاندیشه :دورانشودیسیاسیدراسالمازدیدگاهشیعهبهدودورانکامالً

باشد.مالکتمایزایندوضورمعصوماستودوراندومدورانغیبتمعصومازجامعهمیاولدورانح



۲3۷ 

 

صمتونصخاصدالازعلملدنی،عایباسهصفتممتدوران،حضوروغیبتاجتماعیانسانویژه

یتاریخیتوسعه.(۱380،۱۱حکومتوالیی،،)کدیورباشدمیبرنبوتیاامامتویازجانبخداوند

تواندرپنجدورهبهوضوحمشاهدهکرد:حاکمیتشیعهوامامترامیوریتئ

ادامه۱0۵۵لیشروعوتاسامیالد94۵یغیبت:دورهاولباخالفتآلبویهدرسالـبعدازدوره۱

م باشد. ایرانمتمرکز قدرتدر حفظخالفتبغداد، با تا سعیشده ایندوره در شهورتریندارد.

،)بخشایشیاردستانی،شیخمفید،سیدمرتضیوشیخطوسیدورهعبارتنداز:شیخصدوقعلمایاین

۱3۷۵،6۲-۵۷).

ایلخانیانشروعمیـدوره۲ ازیدومبا شیعهدراینعصرخواجهنصیرالدینترینعلمایمهمشود.

ال(می۱0۲۱-۱۲۷4طوسی) بامشاوباشدکهبهوزارتحکاممغولبهویژه رتخواجه،جاتیورسید.

یسلجوقیهکامالًویرانشدوعلماتاحدیدرامرحکومتمشارکتکردند.سلسله

کهدرراهتحکیمزیربنایاینرینعلمایشیعهت(قریناست.مهم۱۵0۱-۱۷86ـسومیندورهباصفویه)3

اشند.بمحمدباقرمجلسیمیمذهبزحمتزیادیرامتقبلشدند،محققسبزواری،محمدتقیمجلسیو

برعهدهداشتند:نظارتواجرایقواعدشرعیدرامرقضاونظارتبراموروخرجآندرجهتآناندووظیفه

طالب.

ـچهارمیندورهبعداز4 یایندورهتشکیلنهادترینمشخصهشود.مهممشتملمیزمانقاجاررا

گراییگریواصولیناخباریسیاسیب،شونتمذهبییمشاجرهوخمرجعیتتقلیدپسازیکدوره

اخباری امامبود. جهتمسایلمذهبیبه را مردم غیبتنامیدندو نوعیبدعتبعداز را اجتهاد ها

آن احادیث و میمعصوم ارجاع نمیدها نظر در مجتهد برای جایی و کهادند حالی در گرفتند؛

استنتاجمنطقیواصول اصولومنابعمختصدادمیضروریاصولفقهقلمگرایاناجتهادرا کردند.

درحالیکهبرایاصولی قرآنوسنتبود؛ عقلواجماعهمهردواخباریها برایندو، عالوه ها

شد.محسوبمیپارامتردیگر



۲38 

 

دورانمعاصردرخصوصدولتاختصاصدارد.زمانآغازطرحایننجمیندورهبهحوادثونظریاتـپ۵

گرددوباانقالبمشروطهبهاوجـ.شوپسازحوادثتوتونوتنباکوآغازمیه۱۲69ظریاتازسالن

گیرد.جایمیباسالمینیزهایمطرحشدهپسازپیروزیانقالرسد.درایندورهنظریهخودمی

دیدگاه طرح به ابتدا اینمجال، خصوصوالیتفقیدر در فقهایشیعه و اشارههایبرخیعلما ه

شود:سبهنظریاتبرخیازاندیشمندانمسلمانشیعهپرداختهمیشودوسپمی

 ـ شيخ صدوق1

طینوااهلبهویژهسالشیخصدوقدرمسایلمربوطبهوالیتدرآغازبهنفیوالیتافرادن

طینینیویاریسالبایدازهمنش"کند.رؤسایعرفیپرداخته،سپسوالیتصاحبحقرااثباتمی

شود؛ پرهیز شودجور خودداری آنان با همکاری هر نتیجه؛از که جهنم،چرا و بوده گناه آن ی

شتهشود،درقبالمالشکشانخواهدبود.جهادبههمراهامامعادلواجباستوکسیکهجایگاه

."شودشهیدمحسوبمی

نافراددوفردیراازمیادرقضاوتبایدامرقضاوترابهکسیسپردکهازحاکمانجائرنباش

با که شود جسته فتوایکسانیبهره از باید باشد؛ آگاهیداشته مسایل، نسبتبه برگزیدکه باید

.(۱۲4-۱38۱،۱3۱،)جهانبزرگیکنندصادرمیوندبرایمردمفتواآگاهیازدستوراتخدا

 ـ محقق حلي2

خطوسیوپسازشیوهفقهیشیالدینابوالقاسمجعفربنحسنمعروفبهمحققحلینجم

االسالم،سبکینوایکهابنادریسفقهاتشیعهرابهخطرانداختهبود،باتدوینکتابشرایعدرزمانه

توانندبهطورمقطعیاختالفاتراحلکنندولیاینامرمکناستافرادبارائهنمود.بهاعتقادایشانم

آننیازمندحکومتی استمرار دمقطعیاستو از محققحنیرومنداست. نوعکومتیدگاه دو به ها

:(۱380،۷0،)شریعتیشوندتقسیممی



۲39 

 

جبدانستهـحکومتعادل:محققحلیوالیتازطرفسلطانعادلراجایزودرمواردیوا۱

کهتشکیلحکومتبرایاجرایامربهمعروفونهیاست. ازمنکراستواینهدفحتیازآنجا

کند،پسچنانچهفقیهیقادربهتشکیلحکومتاستنیزجایزمیرفجائرراکهحراموالیتازط

نهتنهاحکومتویمش روعاستبلکهشودودرقالبآنبتواندامربهمعروفونعیازمنکرکند،

بتبهدیگراناولویتدارد.نس

ب۲ صفاتالزم و شرایط که حاکمی هر حلی محقق نگاه از حکومتجائر: رایحکومتـ

اشد،حاکمجائربودهوحکومتوینامشروعاستوکمکبهویوقبولوالیتازطرفاونداشتهب

البتهازدیدگاهایشانچنانچهوالیتازطرف قنیزحراماست؛ ادربهامربهمعروفوجائر،فردرا

والیتجایزاست.نهیازمنکرسازدواوبهعدمارتکابحراماطمینانداشتهباشد،پذیرش

حاکممسلمانبرمیوی و برایتعیینامام را قبولسهراه مورد راه معجزه، نصو شمارد:

راهموردقبولاهلسنتودعو اختیاروانتخاباست؛ راهتبهقیاماگردامامیه، اعیهاشمیباشد،

)شریعتیموردقبولزیدیهمی اولاست. محققحلیمعتقدبهراه امامیهب۱380،۷۲،باشد. زیرا ه(

مشخص معجزه نصو با جز عصمتبه و اشتباهند و خطا از عصمتامام به معتقد دلیلآنکه

نفیمینمی را دیگر راه دو پذیرفتهو امامرا راه البتهنکتهشود جالباینجاستکهویراهکند.

(۱380،۷3،)شریعتیکندنحاکمدرعصرغیبتبیاننمیخاصیبرایتعیی

 ـ شيخ مفيد3

یوالیتفقیهآوردهاست،آشکاراحکومتبرجامعهیددرمطالبیکهازاصولنظریهشیخمف

انعادلدرزبانشیخداند.سلطیطمیالشراراازسالطینعرفینفیکردهوآنراازآنفقیهانجامع

جوازجزبهعلموفقاهتمفید،اماممعصوماستنهسلطانیارئیسعرفیزمان؛زیرابهقولاووالیت

یفقیهمعتقداست.گیرد.شیخمفیدبروالیتمطلقهنمی



۲40 

 

وویتسلطسالطینورؤسارابرسیاستداخلیوخارجیکهازامورعرفیههستند،غصبی

داند.شیخبابهکاربردنلفظامیرکهبهرئیسدولتاختصاصداشتهوهرسهقوهرایآنراحرامم

می راگشامل پذیرشمنصب مسألهشته، به بلکهمحدود است؛ نکرده حسبیه امور یا قضاوت  ی

امربهمعروفونهیازمنکر،گرفتنمالیاتوتصدیبسیاریازمناصبمسأله نیزبرایریجهاد، ا

.(۱3۲-۱380،۱33،)جهانبزرگیجایزشمردهاستفقیه

 ـ ابن سينا4

بیوارتباطویباعقلقدسیرابرترازت،آشکاراجایگاهنسینادرتوجیهعقالنینبوابوعلی

متوجهفیلسوفمی راستاینبوتشکلمیفیوضات، آرایسیاسیویدر ازهمینرو گیرد.داندو

:(۱۵۷ـ۱3۷8،۱۵8،)قادریشودسینابهچهارسطحتقسیممینثدردیدگاهابسطوحموردبح

تباطاست.نمکانباحقیقتدرارجنبهعقالنینبیکهدرباالتری-۱

یتخیلنبیکهباخیالپردازیعواممغایرتدارد.قوه-۲

زعامتسیاسی،اجتماعینبیدرهدایتمردمان.-3

نمیابنسیناجلوسفردمنتخ واجبوببرسریرقدرترا برایمردم، پذیردودفعویرا

رفعموجبرضایخداوندمی بر حالیکه ویدر اداند. با قدرتمتغلبیعنیکسیکه از ستفاده

داندپذیرمیخواهدبرمنصبخالفتوامامتبنشیند،تاکیددارد،درعینحالاینامورراامکانمی

ضدخلیف اگرکسیبر بهکه خروجکرده ادارهیمستقر در ناتوانیویرا مقابل،تواند در و یامور

مموظفجکنندهخارجشدهومردند،اینشخصازحالتخروهایمثبتخودرابهاثباتبرساویژگی

.(۱3۷8،۱60،)قادریشوند،اورایاریدهندمی

جامعهشناساییمی در اصلیرا مجموویسهگروه شکلع،کندکهدر نظاممدینهویرا

:(۱3۷8،۱۵9،)قادریدهندمی

ـگروهمدیرانیاهمانادارهکنندگانجامعه۱



۲4۱ 

 

ورانگرانوپیشهتـگروهصنع۲

روهنگهبانانـگ3



ـابوریحانبیرونی۵

سقوطدولت و ظهور شاهد خوارزمیبیرونی، حیاتابوریحانمحمدبناحمد دوره هایدر

هایعصربیرونیاست.زیاروغزنویانازجملهسلسلهنهستیم.سامانیان،آلمتعدداسالمیدرایرا

کند.یتعارضاستفادهمیمواردازکلمهیاستئناسودربرخیژهایشانبرایاثباتجامعهمدنیازوا

یواسطهشود،مگربهاصلاستئناسوتجانسدردیدویبهاینمعناستکهزندگیانسانکاملنمی

هایمتضادشناسیوگرایشباتوجهبهمباحثانسان.(۱38۱،۲۱9،قیمی)موهمیاریبادیگرانانس

رسدبهتجانسوهمکاری،بیرونیبهایننتیجهقطعیمینیازهایمتضادوتمایلدرنهادانسانونیز

 نگاه بنابرایناز نظمضروریاست. اقامه تعادلو برقرارینظمسیاسیبرایایجاد ویتأسیسکه

 سیاسی اجتنابجامعه سعادت دولتبرای میو سیاسی نظام استو عدالتناپذیر پایه بر بایست

ستکهتوأمبامنصوصاتالهییحاستوقانونصحیحآناومعیارعدالت،قانونصحتأسیسگردد

.(۱38۱،۲۲0،)مقیمیباشد

کهدینهسیرتفاضلههماناستکندکآمیزدوتصریحمیمیبیرونیدینراباسیاستدرهم

:(۲۲3-۱38۱،۲۲4،)مقیمیانواعدولتدرنظرویعبارتندازرابایستهگرداند.

کـ۱ آرمانی یا کامله مدینهدولت میه تلقی فاضله عادلهی دولت تا و حضرتشود جهانی ی

مهدی)عج(قراردارد.

کند.یامامتتلقیمیانحرافازنظامآرمانکندوگاهینیزآنراـخالفتکهگاهیآنراتائیدمی۲

شود،کاملهمحسوبمیترینفضیلتدولتیصفتعدالتکهمهمـسلطنتعادلهکهبهواسطه3

رایمشروعیتاست.دا

ـدولتجائریاجاهلهکهدولتیغیرمشروعودولتفرعونیاست.4



۲4۲ 

 

مستقیم بهطور پیامبر)ص(، مشروعیتدرعصر بیرونی، نظر قوانینومقرراتاز وحیانیاز

تضایعقلیعصمتوآگاهیازاسرارنبوتبهمقگرددودرعصرجانشینانویبهواسطهحاصلمی

یسیاسیاسالمیدچارنقصشدهاستشود؛امادرعصرغیبتجامعهالهیتأمینمیمطلقوتکالیف

کافیاستکهحاکمانبهمقتضاید کنند.ینوشریعتنبویعملولکنباوجودکتابوسنت،

جامعه اصالح ترتیب، دربدین درکعدالتمنوطبه اجرایعدالتاستو به کیسیاسیمنوط

یخاصیازعالماندینودنیاستکهبهدلیلشریعتنیزمحتاجبهطبقهصحیحشریعتاستوفهم

.(۱38۱،۲۲۵،)مقیمیباشدای،مستحقحکومتکردنمیژهداشتنصفایوی

 طوسيـ خواجه نصيرالدين 6

یحکمتمدنیاست.اوحکمتمدنیرانظراساسسیاستمدنخواجهنصیر،همانمقوله

بهکماللحتعمومیباشدوازآنجهتکهبهتعاونمتوجهبقوانینکلیکهمقتضیمصدر اشد،

می تعریف کندحقیقی راد: اندیشه.(80)یوسفی تأثیر تحت که نصیر خواجه بههای فارابی

بریفاضلهویژگییمدینهیفاضلهوغیرفاضلهپرداختهاست،برایادارهمدینهبندیتقسیم هاییرا

یراحکامبهشخصیاحتیاجباشدکهبهتاییدیالهیممتازبودازدیگرانتاشمارد.»ودرتقدودمیخ

حکاماورااندوااالطالقگفتهاوراتکمیلایشانمیسرشودوآنشخصرادرعبارتقدماملکعلی

ودوارسطمدیرعالمخوانصناعتملک،درعبارتمحدثاناورااماموفعلاوراامامتوافالطوناورا

."(۱3۷8،۱80،)قادریانسانمدنی

شاملپنجرکنیفاضلهنیزاشارهنموخواجهنصیرالدینطوسیبهارکانمدینه وآنرا ده

:(۱8)همان،داندمی

همانافاضلهستند.ـاهلتدبیرکه۱

ذوی۲ اولدعوتمیـ بهآرایگروه وصاحبانکنندیعنااللسنهکسانیکهمردمرا وشعرا یفقها

سخن.



۲43 

 

یعلمومحاسبههمچونمحاسبان،اطباومنجمان.ـمقدرانیعنینگاهدارندگانعدالتدرصحنه3

ـمجاهدان.4

ورو....وصنایعاعمازپیشهـمالیانیعنیاربابحرف۵

می بیان خود ناصری اخالق کتاب در عدالت اجرای برای را شرط سه طبوی که عاًدارد

:(۱380،۲۲)ملکوتیان،گرددهایویرامشتملمیاندیشهآلدردهییکدولتایوظیفه

سودا بلغم، خون، عنصر چهار از انسان بدن که همانطور صفراشرطاولآناستکه و

یزیرهماهنگیباشدودرآنازیمعتدلنیزآناستکهمیانچهاردستهکجامعهتشکیلیافتهی

ممانعتشود:کعنصربهسهعنصردیگرییغلبه

اهلقلم)اربابعلوم،فقها،قضات،اطبا،شعرا(-۱

اهلشمشیر)نظامیان(-۲

اهلمعامله)تجار،اربابصناعاتوحرف(-3

اهلمزارعه-4

کهبایدبهافرادخوب،مقامومنزلتبیشتریدادهشودوافرادشریردرشرطدومآناست

بهسویخیراتمشترکمانندنگهداشتهشوندوشرطسومامراتبپایین جامعهرا ینکهحاکم،

اموال،عزتوکرامت،امنیتمالیو...سوقدهد.

 ـ عالمه مجلسي7

مجلسیاز محمدباقر امورعالمانبزرگعصرصفویاست. قائلینبهوالیتفقیهدر ویاز

،افتاوتبلیغاحکامشودبهشرعیاتنیزتعبیرمیشود.مرادازحسبیهکهازآنحسبیهمحسوبمی

ینمازجمعهوجماعت،قضاوتولوازمآنازازمنکر،اقامهشرعی،مراحلنهاییامربهمعروفونهی

اجرای جمعقبیل تعزیرات، و محدود ادارهالیاتآوری افرادهایشرعی، سرپرستی و عام اوقاف ی

باشد.سرپرستمیبی



۲44 

 

مج مراتبالعالمه تشریحسلسله با درجاتلسی داشتنوالیتدر است، هیوالیتمعتقد

.رعایاییاینوالیات،والیتشاهبررعیتاستکند.ازجملهمختلف،حقوقیرابرایاولیاایجادمی

نانتظارداشتهباشندکهپادشاهباآنانبهعدالتومهررفتارکند،زیراکهخداوندآپادشاهحقدارندان

.(6۱-۱380،6۲ها،نظریه،)کدیوریدهاستاقویآفرراضعیفواور

روش مصالحعمومیو بحثاز در بحاراالنوار ارزشمند مجلسیصاحباثر مولیمحمدباقر

فرتأمینامن دیدگاهیجامعاعماز سهدستهیت، عرضهداشتهو جمعیرا مورددیو سالطینرا

:(۲93ـ۱383،۲94،)افتخاریدهدتوجهقرارمی

قیهکهانطباقکاملبامصالحدنیویواخرویمردمداردودرآنایمنیفردواول:والیتف

شود.جامعهبهصورتتوامانتأمینمی

رود.لذایستند،اماامیدبهاصالحایشانمیاصالحکهاگرچهبردینحقندوم:پادشاهانقابل

ایشانتاحدی تامینجوازشرعیدرهمکاریبا کندورفعسختیوشدتازکهمنافعمومنانرا

ایشانبنماید،وجوددارد.

جائ پادشاهان سوم: در فرد که باید اینمواقع در نیست. ایشان اصالح امیدیبه که پیر

توانندازابزارفقیهبرایاینمهماستفادهنمایند.نمیصیانتخویشباشدومومنا

یثباتوامنیتنزدمجلسیلینظریهوفقیهبهمثابهسهرکناصبدینترتیباطاعت،اصالح

یابد.هایسیاسیمعناومفهوممیایازنظاممطرحهستندکههریکدرگونه

یستودرصورتانحرافسالطینازجادهیرعیتدعاطانعادل،وظیفهبهنظرویدربرابرسل

راهحلارائهمی ایشاندو برایاصالحشاهکنصالحوعدالت، یکیدعا منحرفودیگریاصالحخودد.

الب،عصیانوقیاممطرحنشدهویانقدراندیشهباشدکهخداوندایشانرابهاصالحآورد.واضحاستکهمی

.(64همان،)است

شیعهتصریحمیعلییمجلسیعالمه کندکهایشانرغمبهرسمیتشناختنسلطنتشاه

هاراصاحبسلطنتیدانستکهاطاعتاواطاعتخداوواالمرنیستندونبایدآنمعصوموبالتبعاول



۲4۵ 

 

مرکهایشانمعصیتاومعصیتخداست؛زیراحقتعالیبرایاینامرفرمودهبهاطاعترسولواولواال

)همان،انبهاختصار،اینگونهبیانکردتویمجلسیرامییسیاسیعالمهند.نظریهمعصومومطهر

69-68):

رغیبتمعصوم،ممکناستوحاکمعادلمنحصردرمعصومیننیست.ـحکومتحقدرعص۱

این۲ شکر کرامتفرموده، خداوند را مردم بر قیمومتپادشاهان حقحکومتو عملـ نعمتبه

یشرعیاست.وظایفوحقوقمقدرهپادشاهانبه

بندباشند.یعدینپایادرنظربگیرندوبهشراـشاهاننبایدبردینحقباشند؛عدلوصالحعبادر3

یفقیهانشیعهاست.ـامورشرعیهازقبیلافتا،تبلیغ،قضاوتو...بهعهده4

ادارهـامورعرفیهازقبیلایجادنظم۵ رفعتجاوزاجانبوروابطبادیگردولبهیبالدووامنیت،

یشاهاناست.عهده

واطاعتازاوامرشاهاندرعرفیاتاست.املازفقیهاندرشرعیاتیمردمتبعیتکـوظیفه6

 ـ مالحسين واعظ کاشفي8

نتأدیبونیکانشکناسیاستازنظرواعظکاشفیهمانتدبیراموراست؛بهنحویکهقانون

ویعدالتویقگردندتاجامعهبتوانددرمسیرکمالوسعادتحرکتنماید.ویدرمقایسهعزیزوتش

می »اگرچهسیاست دلگوید: بالعدل اال الملک پیرایهعروس از را او اما است االپذیر العدل ی

زودیخبربود،بهفالسیاسة«بیاینیست.هرپادشاهکهازمقتضای»آفةالریاسهصنبالسیاسةچاره

مصلحت ملت، زینتملکو چه اساسسلطنتشفعلیابد. و دینوارکانمملکتشتزلزلپذیرد

یسیاست،یشریعت،هیچحقدرمرکزخودقرارنگیردولیضابطهقاعدهت.بیدولت،درسیاستاس

،ی)حضرتاحکامشرعمروجملکرشرعباشدونپذیرد.پسسیاستملوک،مقکارشرعودیننظام

۱3۷۷،۱3۵-۱34).



۲46 

 

ومتیاستوبدونآننهبنابراینسیاستوتدبیراموردرحکومت،یککنشفرادینیوفراحک

کنشییابدونهارکانحکومتاستوارمیکامشرعامکانتحققمیاح بهعبارتدیگرسیاست، گردد؛

یعنیگیخاصمنشعبمیاستمعطوفبهعدلکهازحاکمیباصفاتوویژ سیاستباچراغشود.

تایبرایسعادسیاستوسیلهدهد.بدینمنظورقوانینشریعت،نظاممعاشومعادمردمراسامانمی

.(۱3۷۷،۱3۵،)حضرتیشودوبههدفیبرایکسبقدرتمیهامحسوبانسان

 ستون، آن بدون استکه کرده تشبیه غیرمرئی ستون به همویعدالترا در عالم همه

ازجملهارکانعدلراصفایکالمدادخواهاست؛یعنیگوشبرسخنمظلومانکردن".خواهدریخت

خواهیایشانمایلبودن؛،خلوصنیتاستدربابرعیتوبهنیکویعاطفتساختن.رکندیگرور

تنتیجهدهد.رکنچهنیتپادشاهدراینساباثریتماماست.اگرنیستعدلکند،برکتوجمعی

مح بایدیگر، دهد که دادی یعنی است؛ الهی حکم باشدافظت شرع احکام مطابق و موافق د

."(۱3۷۷،۱39،)حضرتی

اندیشهردازانامورحکومتیوضرورتتضاربپهمشاورهباکارشناسانونظریهتاکیدکاشفیب

کتیازآثارئوری،برایادارهامورمملوافکاربینصاحباندیدگاهورأیجهتنیلبهبهترینرأیوت

ویبرفروخوردنخشمودوریازاستبدادوغضبمص ربودهوبرعفووویقابلاستنباطاست.

مردمومذمتظلمتأکیداتبسیاریداشتهاست.احسان

 اهلل نوریـ شيخ فضل9

ه،مشهورگردیدههایشدرجریانانقالبمشروطگیریشیخفضلاهللنوریکهبهخاطرجهت

یژهپسازتوشیحفرمانمظفرالدینشاهمبنیبرتأسیسمجلسوسپستدوینقانوناستوبهو

یعتاسالموانحرافاتصورتگرفتهدرمشروطیت،سازمخالفتباومغایرتآنبامبانیشراساسی

وبهمستبدبودنهمهایفرانسهوانگلیسازمشروطیترانواختقانوناساسیتدوینشدهوحمایت



۲4۷ 

 

ارراواردساختدیدوسرانجامهمدرهمینراهجانشراازدستداد،حکومتمشروعهخودمتهمگر

.(۱386،۱6،انورد)صحرقانوناساسینمود

یدنیایمردممسلماندرزمانغیبت،توسطفقیهانعادلوسالطیناسالمدرنظرویاداره

ای بر صورتپذیرد. باید شرعییعنیفتواپناه، امور استنباطاحکامنمبنا قضاییو احکام صدور ،

امورعرفییعنیسلطنت،زمانوفقیهانعادلاستوینایبانعامامامیامورعامهبهعهدهکلیه

عهده به عامه مصالح و سیاست و دنیا تدبیر سالطین بودی خواهد پناه، اسالم شوکت صاحب

.(۱380،۷۵،)کدیور

اینقانونالهیمخصوصعباداتنیست.بلکه"الهیاست.قوانیندرنظروی،قوانینبهترین

بنابرایننیازیبهجعلقانوننیست.جعلجهاکملواوفیداراستوحکمجمیعموادسیاسیهرابرو

امبعضاًمنافاتبااسالمداردواینکار،کارپیمبری یستاست.مسلمراحقجعلقانوننقانونکالً

."(۷6)همان،

یمقننهاستواینامرراازاولقوه"داندکهتقسیمقوایمملکترابهسهشعبهمیشیخشهید

داند،زیراکهدراسالمبرایاحدیجایزنیستتقنینوجعلحکم،تمحضمیجملهمصادیقبدعتوضالل

امکهنوابامامقایعحادثهبایدبهباباحکهرکهباشد.اسالمناتمامنداردکهکسیاوراتمامکندودرو

."(۷۷)همان،هتقینوجعلسنتبیانداردونهستندرجوعشودواواستنباطخودراازکتابو

 ـ عالمه نائيني10

گیریازعالمهمیرزامحمدحسینغروینائینیباتحریرکتابتنبیهاالمهوتنزیهالملهبابهره

یاستبدادیبهتأسیسنظرینظامموآموزهآناستکهدرمخالفتبانظاآیاتوروایات،درصدد

شریعتوتنزیهالملهبهمعنیآگاهکردنامتبهضروریاتمهبهمعنیمشروطهدستیابد.تنبیهاال

.(۱0۱-۱،۱40،ج۱38۵،)رحمانستایشککردنوزدودنبدعتاستبداداستپا
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گرددکه»بهترینوسیلهمییهاالملهدرایننکتهمشخصچکیدهمطالبنائینیدرکتابتنب

این ملت، منافع پاسدار و حکومتعادالنه به برایرسیدن حاکم، شخصوالیو صاحباستکه

فقطاراده تا اینشکلحکومتعصمتنفسانیباشد زمانیکه تا یخداوندبرویحکومتکندو

برقرارکرد.ولیتشکیلنیافتهاست،بایدکوشیدوحکومتافر چونایندوصفتعدالتادعادلرا

ازارا ددرتشکیلهریافرادخارجاست،بایدهانسانیوحکومتافرادعادل،عمومیتنداردومعموالً

.(۱3۵-۱3۷6،۱36،)ثقفیقانونونظارتعقالرعایتگرددحکومتیدواصلوضع

اساسیکهداند:تدویندستورشروطهمیویدربنایمشروطیت،دوموضوعراضرورتنظامم

یحقوقیصکلیهباشدودرجهاستیالیسلطانوآزادیملتوتشخحاویاصولمنافععمومیمی

اه نظامتبعات، آنرا موافقمقتضیاتملتتعیینکندکه کردنلمملکترا ایجاد نامهخوانندو

دانایانمملکتوخیرخواها المللهمناستکهبهحقوقمشترکبینهیأتمبعوثانملتازگروه

ه این باشند. آگاه عصر، سیاسیه مقتضیات و وظایف به هم و مجلسخبیر رایأت، ملی شورای

.(۱3۷6،۱39،قفی)ثسازندمی

یکضرورتمی بشر معاشنوع عالمو برایاستقامتنظام وینائینیسلطنترا نظر در داند.

گراست.سلطنتدردیدگاهفراتحکومتبندینمرادوی،معیارتقسیمسلطنتیافردیاستیاجمعیکه

وظیفه دو داخایشان نظامات حفظ دارد: اصلی ی احقاق و اهالی تربیت ازلی، جلوگیری دومی و حق

تواناینگونهاستنباطکردکهدریبیگانگانواجانبوبهتعبیرسادهحفظوطن.بااینتعبیرمیمداخله

.(۱3۷8،۲3۷،)قادریدلملتاستیاسالمیمعاوجامعهنیامتذهننائی

ممانعتازتصویبخبیازمجتهدانعادلبراینائینیمعتقداستکهدرنظامشیعی،وجودهیاتمنت

شود،نامبردههمیایکهاصلومنشأاستبدادشناختگانهقوانینمغایرباشرعالزماست.نائینیازعواملهفت

:(۱3۷8،۲4۱دری،)قااست

ریوسوءبرداشتازدینوتبدیلآنبهشعبهاستبداددینی.گیـبهره۱

پرستی.ـشاه۲
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تفرقهمیانمردم.ـوجود3

کارگیریرعبووحشتوتخویفمردمازسویمستبدانوفراعنههرعصر.ـبه4

ـزیردستیضعفانسبتبهزیردستان.۵

دطبقاتی.تراستبداهوبهتعبیرسادهـایجادسیرهواخالقزورگویان6

ـاستفادهازنیروهاینظامیبرایسرکوبمردم.۷

فنظریهدولتمشروطهبرمب اصولیونظریهنایآرایعالمهنائینی، پردازبزرگشیعهراقیه،

:(۱۱9ـ۱۲6ها،،نظریه۱380،)کدیوروانبهاختصاراینگونهبیانکردتمی

ترسولاهلل)ص(بهویژهفرامینامامعلی)ع(اخذولتمشروطهازکتابخداوسنـتمامیاصولومبانید۱

شود.وبمیشدهاستوازضروریاتاسالممحس

یاجانب.لدووظیفهدارد:حفظنظاماتداخلیهمملکتوتحفظازمداخلهـحکومتمتکف۲

اموروحفظممالکاسالمیازاهمینظمـثبوتنیابتفقیهانونایبانعامامامعصر)عج(دراقامه3

حسبیهوازقطعیاتمذهبامامیهاست.

یوکالینظارت،مراقبتومحاسبهاست:تدوینقانوناساسیوـقوامحکومتمشروطهموقوفبردوامر4

مجلسشورایملیدراقامهوظایفنوعیهازسویدولت.

شود.قالیامتحاصلمیـدرامورغیرمنصوص،مشارکتعمومیبامشورتباع۵

اصلطیبوطاهرحریتومساواتازمبادیحکومتمشروطهاست.ـدو6

 معاصران مسلمان انديشمندديدگاه 4-35

 ملکوتيان ـ مصطفي1

هایانقالبخودبهتأسیازنظریاتاندیشمندانمصطفیملکوتیاندرکتابسیریدرنظریه

برشمردهوبهعوامل،اباشدهرسدجزءوظایفذاتیدولترمیکهبهنظمسلمان،عواملبقایدولترا

:(۲۱-۱380،۲6،وتیان)ملکلبقایدولتعبارتندازشان،عوامکند.درنظرایزوالدولتنیزاشارهمی
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ـدین.۱

ـعدالت.۲

ـنظارتبرکارمسئوالن.3

ـتعلیموتربیتصحیح.4

ـکاربردصحیحسیاستقلموشمشیر.۵

صالنیکووصفاتعالیحاکمان.ـخ6

وجودامربهمعروفونهیازمنکردرجامعه.ـ۷

ـنقشعواملجغرافیایی.8

مایههمایشان کندبرایهریکازعواملشماردوسعیمیهابرمیضمحاللدولتیاچنینششعاملرا

هایدیگراندیشمنداننیزسودجوید:موردنظر،ازدیدگاه

ـظلم.۱

تبداد.ـاس۲

پرستی.ـتجمل3

ـتفرقه.4

ـدوریازمردم.۵

ـشرکتمسئوالندرتجارتوتولید.6

 ـ سيدعبدالعلي قوام2

گسترشحقو استبا معتقد واحدهایسیاسیوقبینقوام قبولهمبستگیمیان المللو

صمیماتودرنظامداخلیاتخاذت"هامنسوخگشتهاست.ها،حاکمیتقبلیدولتهمکاریمیانآن

یوجودعنصرحاکمیتمحققشود،دولتهایگوناگونبهواسطهودستگاههاتوسطنهادهااجرایآن

مبهوضعواجرایقانونکند؛دولتمتناسبباقدرتشحوزهوددرچارچوبمرزهایخوداقداتوانمی
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قایلمیعرصه برایاعمالحاکمیتخود برهمیناساساسترایخاصیرا و صیدرتژیخاگردد

."(۱38۱،۲4،)قوامکندروابطخارجیاتخاذمی

ایدتصوریسیاسی،نبوانبازیگرعمدههایدولتبهعنیویژگیدرنظرویدرفرایندمطالعه

کنند.درالمللهموارهبهصورتیکواحدمستقلعملمییسیاستبینهادرصحنهکردکهدولت

آوردوالمللیبهوجودمینظامبینمتأثرازشرایطومقتضیاتیاستکههابسیاریازمواردرفتاردولت

المللیصرفاًبهدلیلیکسانبینانبهعنوانبخشیازیکنظامالبتهنبایدانتظارداشتکهاینبازیگر

هایکسانالمللی،رفتارهایمشابهیبهدستدهند؛چراکهامکاناتوموقعیتآنبودنمقتضیاتبین

بردالمللی،راهبهجایینمیبیننظرگرفتنکارکردکلنظامهابدوندرتومطالعهاجزایدولتنیس

.(۱38۱،36،)قوام

 ـ حسين بشيريه3

تریننوعخوددرجامعهاست؛یقدرتدرعالییدکترحسینبشیریهدولت،رابطهشهدراندی

هداردوبهیکمفهومکلیدولتریشهدرجامعهاونیروهایاجتماعیقراردارد.لیکندرمتنگروه

جامعه همموضوع از است؛ جامعه دولتدر بررسیجایگاه حاصلشناسیسیاسی، سیاست، ینرو

توجامعهاست.روابطدول

هایسیاسیدرغربدارد؛دردوکتابدولتعقلوبشیریهکهتبحرخاصیدربیاناندیشه

دیدجامعه ابراز نگاهشناسیسیاسیبه ویژه به دولتو در ظریاتمارکسیستیپرداختههایموجود

.(۱3۷۷،)ر.ک.ب:بشیریهاسترجدیواساسیبهچالشکشیدههارابهطواستوآن

باعثمیهم عواملیکه بسیجسیاسیبه کتابانقالبو دولتیچنینایشاندر علیه شود

توینیزازهایدولتفصیلبحثکردهاست.نظریهانقالبشودونیروهایمؤثردربسیجنیروهارابه

ست.هایدولتتدوینگردیدهایدیدگاهجملهآثاریاستکهدرارائه
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ـاجتماعییسیاسیترینمبحثنظریهیمدنی،مهملتوجامعهبشیریهمعتقداستبحثدو

جامعه ماقبل تفکر در است. اندیشهمدرن در یعنی نوعشناسی دولت، فلسفی عمومیی قدرت ی

اتبا حاکمو تلقیمیمستقلاز کشور عالیهدر اقتدار واحد حدودعو همینرویماهیتو از شد؛

قدرت اختیاراتفرد و حقوق اندیشهدولت، اصلی موضوع مقابلیکدیگر، حکومتدر سیاسییو

.(۱3۷4،به:بشیریه)ر.ک.دادهاستمدرنراتشکیلمی

اصل ویژگی اگر وی باور آمریبه یا آمرانه ساختقدرت آنیدولت، در تابعیتباشد، تو

دولتحوزه چنینساختیاست؛ مدنیفاقد عیصورتجامعه دولتبه نوانروابطسیاسیاست؛

ایازمنافعوتریننهادسیاسیازنظراجتماعیمعلقدرهوانیست؛بلکهدرمتنشبکهپیچیدهمهم

عالیقاجتماعیقراردارد.

 عالیدولت اگرچه سیاسی قدرت مظهر سلطهترین از فارغ خود لیکن نیروهایاست، ی

هایبخشیازآنسلطهنیروهایاجتماعیوهممظهریکشمکشاجتماعینیست؛دولتهمعرصه

یمتفاوتهستند:هادارایچهارپایهیاچهرههایدیگراست.دراندیشهویدولتبربخش

جبارآمیزیاـپایهاجباروچهره۱

ایدئولوژیکیـپایهعقیدتیوچهره۲

یعمومیهایعمومیوچهرهیکارویژهـپایه3

یخصوصیمادیوچهرهیمنافعـپایه4



 اصغر کاظميليـ ع4

مباحثجهانیشدنآثارهایروابطبیناصغرکاظمیکهبیشتردرطرحنظریهعلی المللو

رشته به را اسخود درآمده نقشدولتیتحریر به است، پرداخته نیز عالیها ویدولترا ترینت.

لخاصبهکهطبقضوابطقانونیواصوداندکهقدرتمشروعحکومتیراشکلسازمانسیاسیمی
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اعمالمی چارچوبیککشور در تفویضشده درآن قدرترا اعمالحاکمیتو دولتابزار کند؛

 مقرراتشنسبتبه و خویشدارد ،۱3۷3،)کاظمیاستاالتباعتحتتابعیتآنالزمافرادانحصار

8۵).

اندیشه یکواحدسیاسیاستکهبرعناصردر مؤلفهیویدولت، هایعمدهو قبیلایاز

برای دولت دارد. تکیه خودگردان و مستقل حکومت یک بر همه از باالتر و سرزمین جمعیت،

فراهم مبنایی قالبشهروندان ملتاحساسمیهمبستگیسیاسیدر حالیکه در ارتباطوکند،

.(۱3۷3،8۷،)کاظمییابندمیایرادجامعههویتویژهیآنافدهدکهبهوسیلههمبستگیراارتقامی

 زادهـ سيدحسين سيف5

زادهازسهعنصرالمللیدرنظردکترسیدحسینسیفدولتبهعنوانبازیگراصلینظامبین

ایشاندولتراحکومتویکعنصرجوهریحاکمیتتشذاتیسرزمین،حقیقتو کیلیافتهاست.

نتقادکسانیقرارگرفتهاهبهعنوانمؤسسهمورداداندکهگسازیمییقدرتمظهرقدرتوکارخانه

اینخواسته معطوفبهاستکهبهقسطوعدالتاجتماعیوفادارند. را گاهچناننظرها یمتعالی،

انهادهایمذهبیویاخیریهاجتماعیتوجهماهیتخاصایننهادوتمایزآنبکندکهبهخودمی

یشهروندیاستواقتدارزحوزهیآنخارجاناستوعرصهشود؛قدرتدولتدرمقابلدشمنانمی

.(94-۱3۷8،98،زاده)سیفگیردیشهروندیجایمیداخلحوزهدرعرصهداخلودر

 دولت امونجديد پيرهای نظريه4-36

بهگونهیمرتبطبادولتنظریه مهمتوانطبقههایمختلفمیرا ترینمعیارهایبندیکرد.

:(۱3۷3،)کدیورزهایدولتعبارتندانظریهبندیطبقه

ـمنشاوماهیتدولت۱

ـغایتدولت۲

ـحدودآزادیفردواقتداردولت3
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ـمنبعمشروعیتسیاسیدولت4

هایذکرشدهرانهازبندیزطبقهولتهرچندنویسندهتفکیکدقیقیاهایددربحثنظریه

سویاندیشمندانش از نه بهسویمحققینغربو است؛ نکرده میرقیمشاهده امروزهنظر رسد

بندیبسیارمتمایزباشد:هایمرتبطبادولتازدیدگاهمولفشاملسهطبقهبیشترنظریه

هایپیدایشدولتنظریه-۱

عیتسیاسیدولتهایمبتنیبرمقبولیتومشروظریهن-۲

هایجدیددولتنظریه-3

 های پيدايش دولتنظريه

 ی طبيعي يا فطرینظريه-1            

برایاولینبارازجانبیونانیانمطرحگردیدهاستوآنراارسطوبسطدادهاست.ایننظریه

ک،امنیتیوروانیتوجهتبرآوردننیازهایفیزیولوژیباتوجهبهاینکهانسانبالطبعاجتماعیاس

هم اینزندگیاجتنیازمندتعاملو دیگراناست، ایجادماعینظمیمیزیستیبا ایننظموطلبد.

خانواده گسترشزندگیاجتماعیاز با تأسیساتیاستو تشکیالتو اجتماعیمحتاج بهانتظام ها

رسد.ارسطوازالزامیبهنظرمیایششهرهاوجودنهادیبهنامدولتهاوروستاهاومتعاقباًزدهکده

.(6۷-84،۱368،)طاهریشوندایننظریهمحسوبمیرفدارانمتقدمینوجانالکازمتأخرینازط

 های الهينظريه-2           

اراده حکمتالهیو یخداوندیطرفدارانایننظریهمدعیهستندتشکیلدولتناشیاز

شوند.ایننظریهدرممالکقدیممانندمصر،چین،مبعوثمیبودهومتصدیانامورازطرفخداوند

سینابرایالرئیسابوعلیاند.شیخیانماهیتخداییداشتهولبودهودرآنفرمانرواآشوروکلدهمعم
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.آگوستین،سندولتمنشاالهیقایلشدهومعتقداستکهمقننبایدازطرفخداوندمبعوثگردد

باشند.زمدافعینغربیایننظریهمیپولوژوزفدومسترا

 ی قرارداد اجتماعينظريه-3     

مد معتقدند ایننظریه بودهافعین مجبور تامینوسایلزندگیخود برای افراد قوایچون با اند

جهت نمایند، اینبرخوردهایطبیعتمبارزه بهعلتاحتجلوگیریاز نظمدائمیو صلحو امنیت، یاجبه

ازحقوقهمجبورگردید بهیکفردپوشینمودهوباعقدیکقرارداد،اینحقوقطبیعیخودچشماند؛ را

یحقوقبهاینشخصواگذارشد،اورئیساصلیوصاحبسلطهواقتداراندوچونهمههتفویضنمود

ژانژاکروسوهابز،پوفندرف،کانت،نوین،توماسللالمبینهلندیوواضعحقوقخواهدبود.هوگوگروسیوس

.باشندوکوکوشکینروسیازطرفدارانایننظریهمی

 ی تکاملنظريه -4    

یتکاملمعتقدندکهدربدوامر،خانوادهازاتحادزنومردبهوجودآمدهاست.درریهپیرواننظ

می اداره را خانه امور پدر رأسخانواده، و اتحادچننمود پساز سایرینریاستداشت. وبر دخانواده

راتحادچندقوم،ومراپیدانمودهودراثتشکیلطایفه،ایل،عشیرهیکیازبزرگانقومسمتریاستآنق

درایناجتماعجدید،جهتهمکاریواداره تشکیالتیبهوجودآمدبهنامملتبهوجودآمد. یامور،

یکسانیهستندکلنانومورگانازجملهررأسآنقرارگرفت.هربرتاسپنسر،مادولتویکفردنیزد

شند.باکهمنتقدسرسختایننظریهمی

 نظريه غلبه -5    

ابنخلدونبراینباوراستکهتشکیالتاجتماعیودولت،تحتتأثیراقوامچادرنشینبه

کوچ مردم است. آمده علتشکلخاصزندوجود زارعیننشینبه با ستیز و حمله گیخویشبه

مختهپردا فرمانده به همینسردار و داشته رهبر و سردار به جنگاحتیاج بااند. است. بدلگشته
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هاگذاریشدهوباتقسیمکاروقدرتوایجادتمدنایناقوامبرزارعین،حکومتجباریپایهیغلبه

همادامهازمیانرفتهاماایندورتسلسلهنوزیحاکمهرچندمیلبهجنگوجنگاوریدرطبقه

مدافعینیشنیچهولئوتروتسکیاز،لودویکگومپلویچ،فردریشراتسل،فردرونپهایمدارد.فرانتسا

باشند.ایننظریهمی

 ی اقتصادینظريه-6      

رینبوده،یاقتصادیاعتقاددارندکهدولتبرایوجودوبقاینوعبشرضروطرفداراننظریه

تفاوتموقعیتاق بابلکهبهخاطر انگلسآلمانیمدعیاستاغنیا تصادیافرادتشکیلیافتهاست.

انداموالخودرادرهمچونارتش،دادگستریوشهربانیخواستهیقوایمادیدولتوتهیهتأسیس

حفظنمایندودرصورتیکهتفاوتمالیموجوددرجامعه ازبینرفتهوافرادیکنونیمقابلفقرا

تهکامالًمساویویکسانگردند،سازمانکنونیدولتبهخودیخودمنقرضگشبشرازلحاظمادی

ئممقاموجانشینآنخواهندبود.هایصنفیقاواتحادیه

 های مبتني بر مقبوليت و مشروعيت سياسي دولتنظريه4-37

 های مبتني بر مقبوليت سياسي دولتنظريه-1   

درانقالبسبرمیانگلی۱688هایایننظریهبهانقالبریشه بیشتربه۱۷۷6گردد؛ آمریکا

برادریوبرابریپیباشع۱۷89بیرفرانسهدرآیدوانقالبکچشممی ریزیاصولوارهایآزادی،

مشارکتارکانحکومتمردمیرانویدداد؛بااینوصف،بسیاریازشهروندانتااوایلقرنبیستماز

سیاسیمحرومبودند.

بااینزمانظهورکردند،داریودمکراسیکموبیشبهطورهمینظامسرمایهازلحاظتاریخ

رابطه احال بین میی نظر به پیچیده امری پدیده دو ازین بحث در نویسندگان از برخی رسد.

جامعهفرضیه وجود دمکراسی، اجتماعی اهای شرط را نیرومند مدنی استقراری و دوام ساسی



۲۵۷ 

 

نونمندهایاجتماعیـسیاسیقاهاوتشکلینهادها،انجمنامعهمدنیمجموعهدانند.جدمکراسیمی

گروه مستقل و خواستها، کننده تنظیم طرف یک از که است اجتماعی طبقات و واقشار ها

منعکسدیدگاه دیگر سوی از و بوده اعضایخود اینخواستکنندههای دیدگاههای نظامو به ها

م مشارکت جهت تصمیمسیاسی در مییریگؤثر سیاسی و اجتماعی ماهیت)سیفباشدهای زاده:

.(۱384استگزاری،سی

بهلحاظمفهومیبزرگها،شمولگستردهدیدگاهبرخیاز ترازدمکراسییجامعهمدنیرا

هایدانند.ویژگیهایمردمیمیحکومتیهاجامعهمدنیرازیرمجموعهدانندوبرخیازدیدگاهمی

یمدنیعبارتنداز:معهجا

ـلیبرالیسم۱

ـتسامحوتساهل۲

ـسکوالریسم3

ـتسلیمدربرابرقانون4

گراییـنفیمطلق۵

ـپلورالیسم6

ـاصالتفرد۷

وحدتاجتماعیـوجودوفاقو8

ـوجودکنترلقدرتسیاسی9

ـبرابریافراد۱0

بشرـحفظحقوق۱۱

ـوجودعدالتاجتماعی۱۲

مبانیتئوریکنظامهایبرویژگی با غربهرچند در مدنیحاکم برایجامعه شده شمرده

د تناقضاتی اسالمی بحثجمهوری آن و دارد وجود دو این برای اساسی تناقض یک اما ارد،



۲۵8 

 

اما درغربجداییدولتوسیاستازدینامریپذیرفتهشدهاست. ایرانباسکوالریسماست. در

ازگاهازسیاستجدانبودهاست؛بنابرایندردوراناخیرسالم،دینهیچتوجهبهمبانیعقیدتیدینا

شود.گاهازمدینةالنبیبرایبیانمنظوراستفادهمیمردمساالریدینیوگه

 موقعيت دولت و شهروندان در عصر جهاني شدن4-38

ولتملیراشودکهامرحلمعمایدهاگفتهمییدولتهامروزهمطالببسیارمتنوعیدربار

فاوتینسبتبهیبسیارمتدنیانیزچهرهکند.ایندرحالیاستکهبیشازپیشبامشکلمواجهمی

مشخصه است. نموده پیدا دولتگذشته ازدیاد و تکثر بیستم، قرن اصلی اجتماعی در هایحاکم

فضایسیاسیدنیابراساسکشورهاوبهعنوانابزاریجهتتعریفالمللیبود.مدرنیسمسیاسیبین

اصلی واقعقلمروهایسیاسی، در بودندوهیچفضایالمللیبینزیگرانعرصهترینباشکلگرفت.

خالیبینکشورهامتصورنبود؛امادرحالحاضرعالیمتغییروتحولشرایط،بسیارمتنوعوزیادند.

)شریفیتدورانمعاصرقراردادباتحوالهاوارتباطآنالتنقشملتـدولتدرمرکزثقلاینتحو

.(836ـ۱386،8۵0،طرازکوهی

 شتاب سنگبنای جهانیشدن فرضیهروند در ملتـاصلی و عام طور به را مدرنیته ی

بهطورخاصبهچالشمیدولت را نقطهها تیشروعاینبحث،سیاستجهانیونهسیاسکشاند.

المللیبهفراموشیسپردهشدهدراکسنتیازروابطبینالمللیاست.برداشتسیاستجهانیدرابین

ش جهانی فضاست. ساختارهای تغییر بر بیندن سیاسی دوای است. گذاشته عمیق تأثیر المللی

تقابلاستهاوارتباطاتمسیمایبنیادیندرروندجهانیشدنوجودداردکه:روندفزایندهوابستگی

.(۱380،رب)سیمایملیکاهشبهظاهرفزایندهمرزهودوم

یدارندوحتیدرگیردرتزیادیبرایتصمیمهاهنوزقالبتهگروهیبرایننظرندکهدولت

گرایی هم به ملیهایمنطقهشرایطورود فوق نهادهای به اقتدار اعطای برای آمادگیالزم از ای



۲۵9 

 

هانسبتبهحفظقدرتآنوزباوجودفرسایشتدریجیقدرتواقعیدولت،باشندوهنبرخوردارنمی

.(۱380،)قوامودودرچارچوبحاکمیتملیمصرندقانونیخ

گاهکالسیک،حاکمیت،شاملبرخورداریازقدرتواقتدارمطلقدردرونقلمروبراساسدید

می مدرنخاص پست منظر از استباشد. تاریخی سازه یک دولت سایرها، بقایای روی بر که

تحتاینشرایطحکامویساختارهایسیاسیبن ااشدهاستومتشکلازساختارهایجدیداست.

اند.بههرحالامروزهسرکوبداخلیبریکسرزمینخاص،مسلطگردیدهانحصاراتخارجیازطریق

اند.هایچندیدرعصرجهانیشدنروبروشدهدولتباچالش

ومقتضیاتیکهپدیدآمدهازجملهحدوثملتبنابهشرایط،گیریدولتدرفرایندشکلـاصوال۱ً

فزایندهبحران انقالب مها، احراز شهروندان، سوی واز طوالنی مبارزات طی شهروندی وقعیت

حساسطاقت باالخره تحرکطبقاتیو جابجاییو مقابلفرسایمردمی، عمومیدر افکار شدن تر

دولتیگذارسیاست صورتفزاینده به اضعمومی، بار با ضعفها اینخود که شده مواجه هایافی

.(۱384،۱۵۲،)قوامشتهاسترپیداوعدمکاراییرادگوییساختاری،ناتوانیدرپاسخ

هاکهباخودنفوذپذیریمتقابلراهایخصوصیودولتی،ساختارها،منافعوعرصهـتداخلبخش۲

داشته تواناییدولتبههمراه برایمنزویکردنوجدا، را بخشها از هایدیگرکاهشکردنخود

دادهاست.

ظهورفشارهایجدید3 بازیگرانمنفیونافعوخواستگریووساطتمبرایمیانجیـ وظهور ها

هایجدیدوورودبازیگرانغیرسنتی،دولتراباچالشمواجهکردهاست.آراییوجودصف

هایدولت،کاراییخودراسازماندهیفعالیتبریبهعنوانیکروشغالببرایساالرینوعوـدیوان4

هایزیادیروبروگردیدهاست.ولتبادشواریهایسنتیکنترلونظارتدازدستدادهومکانیسم

ومی،گراییفرهنگی،قهایهویتسازکالندرقالبدولتیملیبهموازاتکثرتـفروپاشیمکانیسم۵

هاوشهروندانراسستکردهرهنگیوسیاسیمیاندولتمذهبیوزبانیپیوندهایایدئولوژیکی،ف

است.



۲60 

 

امنیتی،سیاسیوفرهنگیمیانخودوهاقادربهتبیینزهدولتـامرو6 مرزهایمتصلباقتصادی،

رند.بدیگراننبودهوعمالًدرنوعیوابستگیمتقابلدرابعادگوناگونبهسرمی

لعمومیبهقوانینداخلیوحقوقشهروندیباعثتجزیهالملـتعارضاتناشیازتسریحقوقبین۷

یشدهاست.اجزایشهروند

ها،مشارکتوهویتدگرگونیهموقعیتشهرونداندرچهارعنصرحقوق،مسئولیتبنابراینامروز

ناسازگ ناسازواریو شاهد رشدجهانیشدن، با و موقعیتشهروندیعمیقیپذیرفته اریمیانملتو

وبمدرنیزهنیزقابلکند.اینتناقضدرچارچهارابایکوضعیتمتناقضمواجهمیحوزههستیمکهاین

آنملیمشاهد زیرا است؛ ولیجهانوطنی،ه داشته همراه به خود با توامان جهانوطنیرا گراییو

شترکملیاستکهبتواندبهنحویازانحا،مبانیمتر،ورایفرهنگمستلزممشارکتدریکنظموسیع

.(۱383،۵۷،)قوامهایملیرادرخودجایدهدفرهنگیکلیه

 دولت رفاه-1      

شودکهدرآندولتبهرغممفروضاتلیبرالفاهبهیکسیستمحکمرانیاطالقمیدولتر

حوزه قبالیحیاتاجتماعیمداخلهمیدر در خصوصاً بهداشت،کندو بیکاری، خدماتمرتبطبا

مسکن میآموزش، متعهد را تأمینکاالهایاساسیخود اینسیستمحکمرانیو درداند. ویژه به

یپسازجنگجهانیدوممطرحگردید.ورهانگلیسوازد

شودکهدولتنهایتتالسخودراجهترفاهدرایننظریهتعهددولتازآنجابیشترمی

بهعملمیشهروندان درآوردوسعیمیخود تأمینکندعدالترا اما کند. آنپیاده تمامیوجوه

 بخشاعظم هزینهاجتماعیگسترده، بهخود مصرفاختصاصمیهایدولترا و دردهد گراییرا

یزندگی،رایجبودنکاالهایگرایی،ارتقایاستانداردهاینحوهسازد.منظورازمصرفجامعهترویجمی



۲6۱ 

 

رقابتبرایبهدستآور و وچشمگیر آور فاصلهدنآناعتبار و بهتزایدمیانخواستهها هاییرو

۱است.مصرفیودرآمده

دار داللت رفاه سیاستدولت وجود بر هوشمندانهد و سنجیده زمینههای در تأمینای ی

فرصت در برابری ارتقای و همه برای مردم زندگی استاندارد زندگحداقل تمامیهای تمرکز و ی

همگانی.درادبیاتمدافعدولترفاهبردواصلاساسیتأکیدشدهنهادهایرسمیوتأمینخدمات

اولتأمینخدماترفاهیا درشرایطاقتصادآزادوسرمایهست: داریمدرنودومبرایتضمینبقا

وجوددولتدمکراتیک.

آمدند سرکار بر محصول را دولترفاه احزابسوسیالولتگروهیظهور هایکارگرییا

کش در میدمکرات صنعتی مخالفنورهای نظر این با پژوهشگران از برخی اما رددانند؛ را آن و د

می به سی.مارشاستداللمیکنند. دی. ازعنواننمونه بریتانیا در دولترفاه که ایندیدگاه کند

یدوایجادشد،بیمعنیاست؛زیرابرایطریقحزبکارگرکهبعدازجنگجهانیدومبهقدرترس

فاهینیمتعهدبهتأمینخدماترهایقانوادربریتانیاواسکاندیناویوبهویژهنیوزیلند،قدرتهقرن

اومعتقداستکهمیبرسرکاربوده برایتوصیفوضعیتدولتاند. نیوزیلنددرتواندولترفاهرا

.(۱386،۱۱،)امامیبهکاربرد۱980دهه

 دولت پسا رفاهي-2  

مشروعیتدازطریقدخالتدراقتصاد،بحرانانباشتسرمایهوبحرانکوشدولترفاهیمی

زمانناممکناست.باتوجهبهاینحلکند.اماظاهراًحلایندوبحرانبهطورهمدمکراتیکخودرا

نولیبرال مداخلهناتوانیدولت، بسطدستگاه از وگرها، کرده نامعقولانتقاد دولتبزرگو دولتو

 

صــلـ حاجي حيدری، حامد، خالء ن1به اين دو منبع مراجعه شود:  جهت کسب اطالعات بيشتر - ۱ فــاه، ف لــت ر نامه ظــری در دو

يــدری،  ی مصرف،ـ اسکور، ژوليت، طرح مسأله دولت رفاه و مساله2. 1385، بهار 5راهبرد ياس، شماره  حــاجي ح مــد  ترجمه حا

 .1385، بهار 5ه نامه راهبرد ياس، شمارفصل



۲6۲ 

 

هاییبرایدولتس،نظریهولتکوچکوخصوصیکردناقتصادراپیشکشیدند.برایناسااندیشهد

:(۱386،۱۱،)امامیستکهبهسهگروهقابلتقسیماستسارفاهیمطرحشدهاپ

نظریهاستقاللدولتبهعنوانکارگزارقدرتکهروابطتولید۱ ازسرمایهـ بهصورتیمجزا داریرا

رمنازعهطبقاتیاست.کند.درایننظریهدولت،داورمستقلیدبقهبازتولیدمینفوذآگاهانههرط

ن۲ تعارضـ است مدعی که انگاران مشتق نظریه یا سرمایه منطق ویژههایسرمایهظریه به داری

کند.آنراتعیینمیگرایشتنزلینرخسود،شکلدولتوتعارضاتدرونی

محصولروندمبارزهطبقاتیمیـنظریهمبارزهطبقاتیکهدولت3 رزهطبقاتداندوبهویژهنقشمبارا

شناسمارکسیستآلمانیگیرد.نظریاتاریکرایت،جامعهینشکلدولترادرنظرمیتحتسلطهدرتعی

دینامیکدرفرماسیوناجتماعی،مبارزهطبقاتیدراینخصوصقابلطرحاست.درایننظریه،حاملپویاو

است.

 دولت حداقل-3    

دول اختیاراتمحدودرا دولتتمبتنیبرحقوقودولتیبامروزهدولتیبا کارکردهایمحدودرا ا

لتنامند.دولتمبتنیبرحقوقرادرتقابلباحکومتیبرفرازقانونودولتحداقلرادرتقابلبادوحداقلمی

لگاهنبایدازحداقشودکههیچزیر،اماالزمانگاشتهمیکنند.براینمبنا،دولتبالییناگحداکثرمطرحمی

یدگاه،هرچنددولتسازمانیاستکهازحقانحصاریاستفادهاززوربرخورداراستالزمبزرگشود.درایند

اعضایجامعهبهآنسپردهشدهزحقوقفردیایمحدودیعنیمحافظتاولیکندرعینحالصرفاًوظیفه

.(۱380،فام)توحیداست

اند،باتأکیدهقلراگرایشمسلطتلقیکردیدولتحدارویکردهایتجویزیدولتکهنظریه

اساسنامه ویژه به روندهایدمکراتیک، گزینشعمومی،بر حقرأی، رقابتحزبی، هایدمکراتیک،

دهدشکلمیسازمانیمبتنیبرتقاضاکهچارچوبحکومتنمایندگیرانفوذباهایذیفعالیتگروه

اتاستوبراساسترجیحیانحصاریکاالهاوخدمدهکننیاباسازماندهیمبتنیبرعرضهکهعرضه



۲63 

 

بورکراسیشرایطیبهتربرایبرگزاریانتخاباتوبهطورکلیمشارکتاقتصادبازاروعدمتمرکزو

ایگذاربهایطیتازهبرآورد،معتقدندکهایندولتشرنسرنوشتخودفراهممیشهرونداندرتعیی

.(۱38۲،)توحیدفامکنددمکراسیایجادمی

 ازیدولت مج-4     

کرانسدرسال توسطریچاردروز ویمعتقد۱999ایناصطالحنخستینبار رفت. بهکار

ایشوند؛بهگونهترمیهازحیثکارویژه،کوچکهادرآیندهنهازنظرجغرافیاییبلکاستکهدولت

د تمدنبینکه اینبینتنها آر فرهنگاقتصادیبازار المللی، به بود. جهانیخواهد ویزاد اعتقاد

یگیرییکدولتمجازیکهازقابلیتتولیداتوابستهبهزمیندرآنکاستهشدهاست،نتیجهشکل

است.منطقیاینرهاییازقیدسرزمین

ظهورپدیدهنقطه عنویآغازیندولتمجازی، دروضعیتیکهکاراندولتسوداگرمیایبا باشد.

شود،گونهنوینبنگاهکوچکاهدافسرزمینکشورتوسعهطلبمیادیکشورسوداگر،جایگزینایاقتصویژه

هادراینراییسودمندیها،شاخصکاکند.کوچککردناندازهشدهبهایجادپدیدهدولتمجازیکمکمی

.(۱38۲،فام)توحیدکشاندولتمدرنرابهاینسمتمیوتکنولوژیکیدباشدوتحوالتتجاریراستامی

 پسا مدرن دولت نظريه-5    

المللی،ملی،اقتصادهایعمیقسیاستپسامدرن،بههمپیوستگیسیاستبینیکیازجنبه

،بلکهدراندران،ساختارهاونیروهابیشتربهیکدیگرمتصلشدهباشدکهنهتنهابازیگوفرهنگمی

اند.هردولتجدیدیپوشانیایجادکردهوهمهایدیگرتداخلتمامیسطوحازیکبخشبهبخش

نظام تغییراتدر با کارامدخودرا خودوجهانبایدبتواندبهصورتکاملو بیرونی، هایدرونیو

عواملد تطبیقدهد. مجبور را کشور دولتـ و بیرونیبههممتصلشده کهرونیو خواهندکرد

قپذیری،توانفهموبرآوردنند.رشددرپیچیدگی،تطبیینقشوساختارهایخودبازنگریکدرباره

مندیوقاعدهکنندگان،پیونددادنحوزهخصوصیوعمومی،بینیازهایشهروندانبهعنوانمصرف
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داریملیموفقدسرمایهیدوسازگارکردنخدماتوبیشازهمهتوانتسهیلاقتصامندیجدقاعده

نوعفرهنگخصوص مسایلعمدهودنیایمصرفو )توحیدبهدولتخواهندبودوطیمربیموفق،

.(۱38۲،فام

 ديدگاه محقق اردبيلي دولت جائر از4-39

اس حاکم و فقیه برای اساسی شرط دو عدالت، و حکومتاجتهاد اینروی، از است. المی

واجبنیستکهوندوشرطفوقنداردونهتنهاهمراهیوپیرویازاوگونهاعتباریبداسالمیهیچ

داشتمراتبامربهمعروفونهیازمنکر،اوراازحکومتهومردمنیزوظیفهدارندبانگحراماست

کنند،،بهکهازهمکاریباحاکمانستمبازمنعمیبرکنارسازند.محققاردبیلیپسازنقلروایاتی

:(۱3۷۵،۱3۵،)مزینانیکندیتاشارهمیدوروا

زی۱ بن سهل تفسیـ در صادق امام از آیهاد شریفهر ی ظلموا"ی الذین الی ترکنوا ال و

خلیدهالیانیدهوالرجلیأتیالسطانفیحبّبقائه"کندکهحضرتفرمود:نقلمی"فتمسکمالنار

رودوبقایاوراهنزدپادشاهستمکاریمییشریفه،شخصیاستکهبمصداقآیه"فیکیسهفیعطی

هدیهدوستدارد.مدتیاندک(برایدریافت)گرچهبه

مندوحسلطاناًجائراً،اوتخففوتضعضعلهطمعاًفیهکانقرینة"فرماید:ـپیامبراکرممی۲

سازدتاازستمگریراستایشکندویاخودرادرنزداوسبکوکوچککسیکهپادشاه."فیالنار

یستنتاجازدوآیهدبیلیبااآتشخواهدبود.محققارسویسلطانبهاوچیزیبرسد،همنشیناودر

:(۱3۷۵،۱36،)مزینانینویسدفوقمی

خاطراینکهاگرشخصیاستمراروبقایحکومتحاکمستمکارشیعیرادوستداشته،به"

ایم از دوستداردو مومنانرا دفاعمیحاکمستمکار، مؤمنانپاسداریو کندوهمچنینازانو

ازدینوشتارآنانجلوگیریمیطمخالفانبرمؤمنانوکتسل ازاینکهمؤمنانرا کند؛مخالفانرا

بازمی دارند، چنینکسیازمصادیقآیهایمانشانباز الیالذینظلموا"ییکریمهدارد. "والترکنوا
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ستموفسقاو.دوستدارایمانوپاسداریازآناست،نهدوستدارحاکمنیست.زیراویدرحقیقت

یاینچنینباشندوماگرایشبهبقاواستمرارحکومتاوگفت:اگرحاکممخالفویاکافرتوانمی

."ینخواهیمبودیفهیشرداشتهباشیم،دراینجانیزازمصادیقآیه

ایاستکهبهتبععالمهحلیدرصورتثانیهجوایزیههایآنفقیهبزرگ،نظریکیازنظریه

مالیکهبهعنوانجائزهوبالعوضویا"اند:ند.شیخاعظمدرمکاسبفرمودهاسلطانجابرابرازکرده

،ج۱3۷۵،)محامدیزدیراداردرسد،یکیازچهارصورتیباعوضازسلطانجوربهدستانسانم

:"(69۱ـ8،69۲

ازمکناستاینجایزهراایناستکهندانیمدراموالجائر،حراموجودداردکهمصورتاول

آنحرامدادهباشد.صورتدومایناستکهعلمداریمدراموالجائر،حراموجودداردواینصورت

ایناستکهنمی اول، دومایناستکهعلمدانبهدوقسماست: یماینمالمأخوذهازحراماست.

علمتفصیلیداریموودرصورتعلمهم،یاریمبهاینکهاینمالمأخوذازحرامدرآنوجوددارددا

یاعلماجمالی.پسصورمسأله،چهارصورتاست.

حکماجما اینجا در جائربالاشکالجایزاستو دردرصورتاولگرفتنمالاز عیاست.

ایباشدکهوره.اگرغیرمحصورهباشدویامحصورهصورتدوم،یاشبههمحصورهاستویاغیرمحص

فرماید:دراینجاهمگرفتنمالازجائر،جایزیمکلفنباشد،شیخمیازاطرافآنمحلابتالبعضی

ایازروایاتتمسکهت،بهعدهاند،جائزاستباکراهتوبرایحکمکراایازفقهافرمودهاستوعده

اند.کرده

شیخاعظ اولایناستکهمفرمودهاستبرایرفعاینکراهتاموریگفتهشدهاست:بعداً

ازجهتاخبارخودسل اینجا در مالشخصیخودماستوحاللاست. طانخبردهدکهایناز

اند،اخراجخمسآنمالاستیفرمودهشود.راهدومکهعالمهومحققاردبیلذوالید،رفعکرامتمی

راخراجخمس،مالشود.دلیلآنایناستکهاگابدهد،مابقیمالحاللمیواگرخمسجائزهر

کند،بهطریقاولی،جاییکهمحتملالحرمهباشد،تطهیرمخلوطبهحرامواقعیراتطهیرمیحالل
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یهمانطوریکهمالمخلوطبهحرامبهوسیلهماند؛ایدربقیهمالباقینمیشود.پسشبههمی

خ،بعددراینجاهممرحومشیماند.ایباقینمیشودودربقیهمالشبههنتطهیرمیدادنخمسآ

پذیرد.ازیکخدشهمختصریاصلمطلبراازعالمهومحققاردبیلیمی

مانستمراازسویحاکعالمهحلیوبهپیرویازاومحققاردبیلی،سرپرستیامورحکومتی

:(۱3۷۵،۱38،نی)مزیناکندبهدودستهتقسیممی

سودهای۱ یکیاز بحثتجارتحرام، در درآمدیـ و سود را پذیرشمیحرام از که داند

 پذیرشوالیتازسویحاکمجوردرصورتیکه"حکومتوکارگزاریپادشاهبهدستآمدهباشد.

"کهامربهمعروفونهیازمنکرامکانندارد،جایزنیستاطمینانداشتهباشیم،بهاین

عروفواقامهحدود،امربهمـپذیرشحکومتازسویحاکمانستمدرصورتیکهامکان۲

پذیرشوالیتنهتنهاجایزکهواجب.نهیازمنکرباشد،نهتنهاجایزکهدربرخیمواردواجباست

البتهاینحکمدرجاییاستکه داست. دراینصورت، زیرا بهوالیتنکند، وادار رحکومتستم،

.جوازآناختالفینیست

 اه محقق اردبيلي ديدگشرايط دولت جائر از 4-40

وجهبهاینکهمحققاردبیلیبهصورتمبسوطوگستردهبهمباحثدولجائرواردنشدهبات

جوددرمواردزیربیاننمود:هایآنبزرگواررابراساسمنابعموتواندیدگاهاست،می

ک۱ براساسمدارکقطعیاز ستمـ همکاریبا اجماع، عقلو سنت، کارهایتاب، گراندر

باشدکهمبینایننکتهمی"والترکنواالیالذینظلموافتمسکمالنار"توآیههاحراماسناروایآن

بهمفهوم"الذینظلموا"ولیدرمفهومهدنبالخواهدداشت.همکاریباآنان،گرفتاریدرجهنمراب

کند.یحکامجوراشارهم
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ح۲ هیچیکاز نظرمحققاردبیلیهمکاریبا به غکومتـ مأذونازهایغیرمنصوبو یر

ایاندیشید؛چونواقعیتاینسویمعصوم،جایزنیست.امابرایساماندهیزندگیشیعیانبایدچاره

کنند.هاستومردمدرقلمروسیاسیآنانزندگیمییناستکهباالخرهحکومتدردستا

یشبهکههرگونهمیلوگرابرداشتعمدهواساسیمحققاردبیلی،ازروایاتایناستـ3

بهخاطراینکهحریمایمان بلکهاگرحاکمجوریباهرعقیدهومذهب، حکامظالم،حرامنیست؛

وموردتوجهوعالقهاسالمومسلمین،سدمستحکمیبودهنداردودربرابردشمناجامعهراپاسمی

کهدرجهت اشکالیندارد، نهتنها گیرد، ج۱3۷۵،)سروشمارزشمنداستحیاتاسالقرار ،۱0،

۱۷9).

ـازنظرمحققاردبیلی،عنوانحاکمجورشاملهرحکمرانستمگریباصرفنظرازعقیده4

قبولوالیتهاوعدمیکهدرمذمتاینافراد،نهیازهمکاریباآناشود.بنابراینادلهومذهبشمی

انستمگرشیعهمذهبراهمدرشیعهنداردوزمامدارازطرفشانوجوددارد،اختصاصیبهحکامغیر

کند.یقرآننیزبرعمومداللتمیگیرد.آیهبرمی

اتفراوان،نهیازهمکاریباروایازایننظر،دیدگاهمحققاردبیلیدرمقابلفقهاییاستکه

اندویامختصدانستهخارجیهتلقینمودهوبهستمگرانعصرصدوروروایات،رابهعنوانقضیهظلم

بهسالطینمخالفاختصاصدادهکهنصوصمتناین را یکطرف،افره لیکنمحققاردبیلیاز اند.

کهدارایمذهبخاصباشند،هیکگروهازظلمکاریبااورابحرمتوالیتازسویجائرونیزهم

کهدرنهایتبهنفعدهدوازطرفدیگرتوجهومساعدتبههرحاکمستمگریاختصاصینمی را

از و تجویزکرده مسلماننباشد، اساساً یا و تشیعنبوده عزتمسلمینباشد،هرچندپیرو و اسالم

.(۱0،۱80،ج۱3۷۵،)سروشداندیتحریممنع،خارجمیادلهشمول

اعمازاینکهآنحاکمانمؤمنباشند،یامخالفویاـایشانهمکاریباحاکمانجوررا،۵

غیرمجازمی مگراینکهاینحاکماندرصددحمایتازمؤمنانباشندواخالصداشتهداندکافر، ،

ورتهماشکالیندارد.اینهمکاریشود،دراینصباشند،اشکالندارد.اگرفردبهاجباروارددربارمی
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تواند،اینهمیقینیریختهنشود.شخصاجبارشدهبهاینکار،ازبابتتاحدیاستکهخونموم

.(۱38۷،8۷،)اکبریابپذیردامرر

ایداشتهباشد،بربینانهـمحققاردبیلیبیشازآنکهبهارتباطباحاکمانجور،نگاهخوش6

:(۱80ـ۱0،۱8۱،ج۱3۷۵،)سروشدهداطیهشدارمیعواقبچنینارتب

بهوروقدرتجبارانه،ستکهوروددستگاهحکومتجورورفتوآمدباصاحبانزشکینی"

موماست.بهویژهاگرازاموالدیگراناستفادهکند،گرفتارییابیبهثروت،مقاموآبرومذدستمنظور

."احبانشبرگرداندمضاعفداشتهوبایدآنرابهص

ییفقهایکساننبودهاست.برخیمانندعالمهازنظرهمهالبتهشعاعحرمتهمکاریباظلم

بح قبول حرمتذاتی به محکومرالعلوم را آن شکلی هر به و نداشته تمایل آنان سوی از والیت

مشکالتشیعیان،دانستندوبرخیدیگرمانندشاگردشجوادعاملیبهاقتضایسیرهبرایرفعمی

هردندوبرخیهممانندشهیدثانی،حکممسألهرابشمیامورمباحراجایزمیهمکاریدرمحدوده

صمصلحتاهمدانستهومعتقدنداگرمشارکتبرایاحقاقحقوامربهحسبمورد،دائرمدارتشخی

می مصلحتی چنین گیرد، صورت منکر از نهی و مصتومعروف عنوان به شوداند تلقی اهم لحت

بهچندمعنیمیاگرچهقاعدهمصل.(۱0،۱۷8؛ج۱3۷۵،)سروش توانازدیدگاهفقهشیعهحترا

:(34ـ۱384،3۵،نجانی)عمیدزررسیقراردادوردبم

ـقاعدهمصلحتبهمعنیضرورتحفظنظام،حاکمیتاسالموحراستازموجودیتدین۱

مرییمصلحتبهاینمعنی،ابدونتردیدقاعدهکنند،المتعبیرمییاسحفظبیضهکهفقهاازآنبه

ازآنبهعنوانباشیفقهایشیعهمیضروریومورداتفاقهمه یکاصلحاکمبرسایردومعموالً

شودوهرحکمثابتاسالمیکهدرتزاحمباآنباشد،بهعنوانثانویملغییاحکاماستفادهمیادله

شود.ویمتناسبباقاعدهتبدیلمیوبهحکمثان

یاستلرعایتمصلحتعمومیدربرابرمصالحفردیوگروهـقاعدهمصلحتبهمعنیاص۲

 آن مبنای واقع در جمعکه اسالمبر در گروهی و فردی مصالح بر عمومی مصالح تقدم و گرایی
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هنگامدشواربودناجرایاحکامتوانددرعبورازتنگناهابهباشد.قاعدهمصلحتبهاینمعنیمیمی

یمورداستفادهگروهیپیداکردنایناحکامدرشرایطخاصاجتماعیفردییااولیهبهخاطرجنبه

باشد.سازمیهبهصورتاحکامثانویهویااحکامحکومتیحکمقرارگیردک

مصلحتهایعمومیرعایتشدهدرضمناحکامکلیاسالممانندترویجدین،ـمصلحت3

لحتمصونیتعقل،مصلحترسیدگیبهحفظجان،مالوحیثیتافراد،مصلحتتحکیمخانواده،مص

آ نظایر و کلیالزامیبفقرا احکام در حرمتقتلنکه اسالم، مواردیچوندعوتبه ترتیبدر ه

وانسان،حرمتتصرفدراموالمردم،حرمتاهانت،وجوبرعایتحقوقخانواده،حرمتمسکرات

گیریازعقلوانفاقموردتاکیدقرارگرفتهاست.عدمبهره

رمثبتازیبشریکهفقهابهجایتعبییزندگـقاعدهنظمعمومیورعایتنظامشایسته4

موجبمختلشدننظام حکمیکه جهتنفیهر منفیاختاللنظام، تعبیر به معموالً ایناصل،

مایند.نگردد،اکتفامیشایستهاجتماعیمی

هانیستوهرکجاگذاردنآنهاییکهشریعتاسالمراضیبهترکویامعطلـمصلحت۵

ایجادوحفظآنکوشید.احرازشود،بایددر

بیانحکمالبت لزومحفظدینودفاعازحریمآنبهعنواندلیلدر روایات، برخیاز هدر

اعالم تفاوتیشدهاستکهعدمحمایتازدینوبیشرعیمورداستفادهقرارگرفتهاستوصریحاً

تهدی خطرات به کنندهنسبت مید آن موجب اسالم، کیان بی دین که وگردد فرسوده تدریج ه

به»اندراس«محمد)ص(یادهاوجامعهسستگرددوازاینحالتدرروایاتآندردلهایریشه

.(۱384،44،)عمیدزنجانیشدهاست

معنای به توجه بدانابا مشارکتدرجنگیکهحکومتجائر مورد روایاتدر قدامیکهدر

ایننکتهجالبتوجهاستکهدرچنین رخطرافتد،علیرغمشرایطیاگرموجودیتاسالمدنموده،

ظالمانهونامشروعبودنحکومتونیروهایمسلحدرگیرجنگ،مسلمانانبایدبرایدفاعازاسالمو
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اسالمحمایاناسالمدرچنینجنگنامشروعمشاررفعخطرنسبتبهک از یتکنندکتنمایندو

.(۱384،43،)عمیدزنجانی

هابهترهاوگرسنهرادامتمعرفیشدهکهدرندهوایات،والتجور،بدترینافبراساسبرخیر

ئولیتیازازآناناستونهتنهااطاعتوتبعیتازوالتجورجایزنیست؛بلکهپذیرشهرگونهمس

صادق)ع جعفر امام که جایی تا است. ممنوع گرامیجانبآنان بزرگوارشرسول جد از نقل به )

ایبرایآناندوختنویامدادیبرایتنویاسرکیسهیلیقهدردواتستمگرانریخاسالم)ص(حت

اعانتبهظلمدانستهوموجبمحشورشدنباآن فرمایندلقیمیاندرروزقیامتتآنانتراشیدنرا

.(۵9ـ۱3۷8،60)کواکبیان،

 زيستن در قلمرو حاکمان جور راهکارهای عملي4-41

اردبیل محقق نظر میاز حی حکومت قلمرو در متوان لحاظ با جور زندگیاکم زیر وارد

:(93ـ۱38۷،94،)خالقیآمیزداشتمسالمت

 ـ حب بقای حاکم جور مومن1

اکمجورمؤمنیرابهخاطرمحبتاوبهمؤمنانوحفاظت،ازنظرمحققاردبیلیاگرکسیح

یمانومانعقتلمانعتسلطمخالفانبراهلادفاعاوازایمانمومنانوبهخاطراینکهاوحمایتو

ازآن دوستداشتهباشد،هادفعمیاهلایماناستوبهخاطراینکهاودشمنانمومنانرا کند،

گردد.نمی"هظالمینرکونب"داخلدرمصداق

 ـ حب بقای حاکم جور مخالف2

نیزبهخدردیدگاهمحقق اطرهمینمسایلدوستاردبیلیاگرکسیحاکمجورمخالفرا

باشد،بعیدنیستاوهمشاملرکونبهظالمیندانستهنشود.داشته





۲۷۱ 

 

 ـ حب بقای حاکم جور کافر3

اینکهآنحاکم،اسالمومسلمانانرادربینشویحتیاگرکسیحاکمکافریرابهخاطر

گیرد.تداشتهباشد،مصداقرکونبهظالمینقرارنمیحفاظتوحمایتمیکند،دوس

 در دولت جائرروابط اقتصادی 4-42

دیدگاهغالبدرفقهشیعهعموماًبهبرقراریروابطاقتصادیباحاکمانجوراختصاصداردکه

مالیاتمسلمانانمی همکارینشانهاتوانند ایننوع و بپردازند حاکمانجور به را انجامیخود گر

طبیعیمثلاراضیوبدونبرداریازمنابعبدونبهرهباشد.زمانیکهزندگیتکلیفمسلمانیهممی

بخشفعالیت در اقتصادی مکمل وهای نیست میسر و مقدور کشاورزی و خدمات و صنعت های

هایالیتهاوگاهاجرایاینقبیلفعهاوهدایتها،نظارتریزیا،برنامههگذاریحاکمانجورسیاست

اس طبیعی دستدارند، در حاقتصادیرا با همکاریمسلمانان اتالفمنابعتعدم به جور اکمان

پیشرفت و عدمتوسعه عدالتاقتصادیو اجتماعیو رفاه نبود نهایتتنگیمعاشو در عمومیو

د اردعصرغیبتچهاردیدگاهوجوددیحلیتخراجدررعینحالدرمحدودهمنتهیخواهدشد.

:(۱8۲ـ۱0،۱86،ج۱3۷۵،)سروش

برطب۱ بهشرـ توجه با تقیهقایندیدگاه اراضیوایطدشوار تصرفدر یسالطینجور،

یاجازهمنابعطبیعیواموال،ازطرفائمهصرفاًبهحکامستمگرواگذارشدهاستوهیچکسبدون

یدخالتبهدیگریندارند.بنابرایندراجازههاحقتصرفندارد؛زیراائمهبهغیرازسالطینجور،آن

داراموروحکومتالهیبهحاکمجائرسپردهشدهوآنانسررشتهعصرغیبتشئونخالفتعظمی

ها،اختصاصبهاینمالیاتهایخودرابپردازندوپرداختاندوبرهمهواجباستکهمالیاتجامعه

یهوحاکمهاخالفشرعبودهوپرداختمالیاتبهفقیاتشرایطاضطرارینداشتهوپرداختکممال

مشهیداولوثانیشود.ایندیدگاهبرداشتیازکالجائر،ادایدینمحسوبنمیشرعباوجودحاکم

باشد.میوصاحبجواهر



۲۷۲ 

 

یتیکهحاکمجوردرمنطقهمسلطنبودهوتوانکافیبراـبرمبنایدیدگاهدوم،درصور۲

اجدریافتمال یا نداردو یاترا عمالً او گرفتناز میامکانازه نباشد، بهفقیهوتوانپذیر مالیاترا

حاکمشرعپرداختکرد.بنابراینوالیتفقیهدرطولوالیتجائرقرارداردودرنتیجهوالیتجائربه

شیخانصاریایننظریهرانزدیکوالیتمعصوم االساطیننقلازقولبعضترازوالیتفقیهاست.

.(۱0،۱84،ج۱3۷۵،)سروشکندمی

عصرغیبتتصرفدراراضیواموال،منوطبهنایبامامفقیهعادلـبراساسایننظریه،در3

مبسوط حاکمشرع، یا ولیدرصورتیکهدسترسیبهاوممکننباشدو امکاناست؛ و الیدنبوده

اموالرسدومردمحقندارند،خودسرانهدراینمیدخالتوتصدینداشتهباشد،نوبتبهحاکمجور

هاازطرفائمه)ع(قراردادهنشدهاست.ینحقیبرایآنتصرفنمایند؛زیراچن

آنفق از ایناموالدرعصرغیبت، کهوالیتبر براساسهمینمبنا فقها یهعادلبرخیاز

امکاندخالتوسرپرستیفقیهوجودنداشتهاند.ولیاگراست،اجازهاوراحتیالمقدورالزمدانسته

یسلطانجائرفدرآنرادارندواگرراهاستفاده،منحصربهاجازهد،هریکازشیعیان،حقتصرباش

جددازحاکمشرعنیست.یمیاوکافیبودهونیازیبهاجازهباشدواواجازهدهد،اجازه

یشیعیانمباحاستدرعصرغیبتبرایهمهـبراساسنگرشچهارم،تصرفدرایناراضی4

هاییاقدامنمایند،بدونآنبرداریازچنینزمینم،اجارهدادنوبهرهنهااجازهدارندبرایتقسیوآ

اکهبهاجازه زیرا ختیارایناموالدردستاماممعصومیفقیهعادلویاسلطانجائرنیازیباشد.

ینراقیاینمبنارادربارهاند.محققرابرایشیعیانخود،حاللدانستههااستوائمهاستفادهازآن

اراضیخراجیهپذیرفتهاست.



۲۷3 

 

دیدگاه به توجه چهارگانهبا دیدگاههای موافق اردبیلی محقق شده، ارائه شدهی ارائه های

ایشا زیرا ثابتنمینیست؛ را حلیتخراج بر اجماع ن، مقا"داند. و حلیتخراج به۱سمههرچند »

وحتیازیکروایتهم،چنینولیمنچنینروایاتیندیدهمقتضایاخبارمتعدد،تلقیشدهاست؛

."(۱0،۱8۷،ج۱3۷۵،ام)سروشمطلبینشنیده

ایزنیست؛مگربرایشخصمحققاردبیلیمعتقداستنقلوانتقالاموالخراجومقاسمهج

هاست.ازیغیردرخورانتقالاماممعصوم)ص(رافرضکردناچاروگرفتار.ویدریافتخراجازکارها

تفقیهدراینموردتردیدکردهاست،درحالیکهدریافتخراجومانندآنمربوطاینروی،درنیاب

 بنابراین، معصوم)ع(. شخصامام نه امامتاست، مقام دورهبه محققدر که گونه همان یغیبت،

،۱3۷۵،)مزینانیکندهمی(خراجرادریافتوهزینبهنیابتازامام)عاند،فقیهکرکیودیگرانگفته

۱3۱).

یقاطفةاللحجاجالبتهمحققاردبیلیپسازبررسیونقدروایاتیکهمحققکرکیدررساله

کنند:ادمیفیحلالخراجبیانکرده،اینگونهاستعب

اروصیغیرعادلقرارگیردوتوسطاوفقهاازاینکهمالیکهبرایفقهاوصیتشده،دراختی

دهنددرآمداراضیدانند؛پسچگونهاجازهمیواوراضامنمیکنندهاتوزیعشود،منعمیبینآن

رفبرسد،بهطورکلینهدریمسلماناناستوبایدبانظرامام)ع(بهمصمفتوحةعنوةکهازآنهمه

جهحقیدراینیظالمجائرراکهبههیچوارگیردواجازهحدضرورتدراختیاریکنفرازآنانقر

بااینکهدخالتچنینسلطانظالمیددآنندارد،الزممیاراضیودرآم راینامورحرامودانند،

."(۱0،۱8۷،ج۱3۷۵،)سروشخالفشرعاست

 

شود، خراج و مقاسمه نام دارد. دريافت مي هايي که به عموم مسلمانان تلقي دارد وگذاری برخي از زمينـ مالياتي که در برابر وا۱

 آيد.ی مسلمانان است، به ملك شخصي درنميها، چون از آن همهاين زمين



۲۷4 

 

البتهمح اینگونهتصرفاترا مواردجرحوضرورت، اینکهدر مباحشمارد،ققاردبیلیاز

اتبهامام)ع(درعصرحضوروغیبتکندکهپرداختزکتصریحمیابایینداردودرموردزکاتنیز

برایمأموران و استجمعصحیحبوده ۱3۷۵،)مزینانیآوریزکاتحقیقائلشده ایشان.(۱۲6،

.(۱38۷،8۷،)اکبرینبایدبهسلطانجائرپرداختکردالمقدورتزکاتراحتیمعقتداس

شیوه در اردبیلی محقق با برخورد چونی هم نیز خود بهسالطینعصر نزدیکی قطیفی،

هرچندایشاندر پادشاهانصفویاهتمامداشت. از برعدمدریافتهدایا دانستهو گناه سلطانرا

تحقیقاتاوپیرامونعدمجوازخراجوزکاتببحثزکاتوخراجتفاوت اما راییقائلنشدهاست؛

یحلیتبورکردتادرمحدودهاجنینداخت؛ولیآنانرامجیحلیتراازرونقوروحکامجور،نظریه

تجدیدنظرکنندودرفتوابهجوازبهقدرمتقینیازاجماعوحداقلیکهمتناسبباشرایطتقیهباشد،

آنتوسطافتیلکتاب،درازاههیجزافتیدربحثجهادودرنیهمچنشانیابنابراین،اکنند.اکتف

مجازن داندیمحاکمجائررا احتواجبشمردهواجتنابازآنرا .کندیمیمعرفاطیاندومطابقبا

ریندسامان"شانینزدحکامجوروگرفتنحکمازایبردندعاو"درمسئلهیلیمحققاردبنیهمچن

 با و روااستفادهفقها حتات،یاز بهحرمتداده تفاوتیحقفاگریفتوا و ثابتباشد ینفساالمر

شدکنینم جائر سلطان عهیکه شرایمادامیول،یسنایباشد نباشدطیکه دارا را حق سلطان

بهاومراجعهکرد.یبهعنوانقاضتوانینم

محقق صورتطرحسئواالتعدیده هر زکات،در اردبیلیپیرامونچگونگیدریافتخراج،

یشدکهدرقروناخیر،نظریههاومواردبسیاردیگرباعثمدرپرداختآنجزیهومکلفبودنمرد

المالبهنظریهاجارهتصرفسلطانجائردرمواردمحدودتغییریسلطانجائربربیتوالیتمطلقه

فکرانویباعثگردیدکهسلطانجائربهجایآنکهدیگرهمکند.درنتیجهتالشمحققاردبیلیو

جایآنکهدرجهفضولیتنزلیابدوبهاتزکات،خراجوجزیه»ولیّ«محسوبشود،بهدرتصرف

تصرفاتشازقبلمقرونبهاذنتلقیگردد،تنهاپسازآندرحداجازهقرارگیرد.



۲۷۵ 

 

گوید:اگرعلمبهحاللبودنقبولهدایاوجوایزمیبهعنواننمونهمحققاردبیلیدررابطهبا

خودشرفعحاجاتمؤمنانباشد،یاها،استفادهدرجهتاشدوهدفشازدریافتآنجایزهداشتهب

.(۱38۷،8۷،)اکبریضروریداشتهباشد،اشکالینداردنیاز

 روابط حقوقي و قضائي در دولت جائر4-43

گیریداریازحقوقمردمدرخطحرکتاسالمیبهمنظورپیشیقضادررابطهباپاسمسأله

انحرافا امریحاز جامعه ۱39۱،د)صحرانوریاتیاستتموضعیدر ایج.(94، اینرو سیستماز اد

ایاست.قضاییووجودمحاکمقضاییامریمبرهندردرونهرجامعه

فقهشیعهاس اصولمسلّمدر از مراجعهبهحکامجور درآنتردیدیوجودعدمجواز تو

ازنظرمحققاردبیلی،چونایناصل،ب اندارد. ستثنایهرهقرآنوروایاتمتواتر،مستنداست؛لذا

آیهموردبه»حجتقوی به««نیازدارد. انیکفروا قدامروا الیالطاغوتو ی»یریدونانیتحاکموا

می اگرداللت و است حرام طاغوت از حکم درخواست که کفرکند موجب گیرد، انجام آگاهانه

توحکمکندیابهاشدیاجاهل،مؤمنباشدیامخالف،بهنفعگردد؛چهآنحاکمطاغوتی،عالمبمی

تقاضایحکمکند،حکمحاکمباواقعمطابقباشدیانباشد.ضرراو،ب احکم،چیزیبگیردویاصرفاً

،۱3۷۵،)سروشباشد"تحاکمالیالطاغوت"مانندیزبلکهبعیدنیست»اخذحق«باکمکظالمتوانان

.(۱0،۱93ج

وراهیجزقرابهنفعخودثابتبداندکثرفقهایشیعه،موردیکهبینخودوحق،حالبتها

اند؛چهبسادلیلمراجعهبهطاغوترابرایرسیدنبهحقنداشتهباشد،استثناکردهوجائزشمرده

:(۱0،۱94،ج۱3۷۵،)سروشوایتباشدناستثناشهرت،عقلورای

نداردوعقلیاطاست؛چونشهرتفتوایی،اعتباروحجیتازنظرماایناستثناخالفاحت"

اینباره مخصوصهمدر استثنا ممکناستکه روایتممنوعاستو ظهور و حکممستقلندارد

صورتیاست دعویبه و باشد نداشته حاکمحقوجود که حاکمحقوجودموردیباشد اگر که



۲۷6 

 

اردودداشت.ولیدرشرایطیکهحاکمحقوجوددیکافیبرایاثباتحقدرنزداووجداشت،ادله

داواثباتکردوطرفمقابلهممنکراست،مراجعهبهحاکمجورجائزنیستتوانحقرادرنزونمی

ولوباحکمظالموکمکاو،حقخودتوانبههروسیلهاست،نمی"کلیودین"ودرمواردیکهمال،

."رادریافتکرد

نند،جورنبایددرقضاوتدخالتکجهبهایندیدگاهمحققاردبیلیکهحاکمانبنابراینباتو

۱38۷،)اکبری روشنمی8۷، قسطو( و برقراریعدل در قضا اهمیتامر و جایگاه به نظر شود

 رعایتحقوقشهروندیو قضاییمبتنیبرمساواتاجتماعیو هستکهدستگاه احقاقحقنیاز

شریعتشکلگیرد.

 ولت عادل از ديدگاه محقق اردبيليد4-44

تعاملباحکومتحکومتجائرفرقگذاشتههایشیعهمیانحکومتعادلوعمومفق اندو

دانسته جایز را برایکمکبهمظلوم یا و حرامدانسته مطلقاً یا را موردحجائر در کومتعادلاند.

توانسهشکلاصلیرابرایاینتعاملمتصورشد:می

عالم۱ ـ دارد نقشارشادی حکومت، به نسبت فقیه دخالتو سیاسی امور خودشدر و

کند.نمی

ـعالموفقیهدرامورحکومتدخالتکند،مانندزمانصفویهکهنقشیدرساختارحکومتی۲

ومتراتأییدوتوجیهکند.برعهدهداشتهویااینکهاعمالحک

نههدایتجامعهرابهدستگیرد.ـعالموفقیهخودمدعیحکومتشدهوسفی3

رابطمحققارد عنوانیکاصل، سویبیلیبه حکومتاز همچنینوالیتو همکاریو و ه

برخیها،باشرایطیخاص،آنراجایزودرحاکمانستمراحرامدانستهاست؛امادربرخیازبرهه

داند.ازجمله:مواردواجبمی



۲۷۷ 

 

۱ آنان، یعنیبرایبهدستـدرهمکاریورابطهبا وبایداخالصداشتهباشد. آوردنجاه

انآهنگاینکاررانکند.مقام،نامون

داشتهـبرایبهعهده۲ گیریکاریازسویآنان،شایستگیبرایانجامچنینمسئولیتیرا

سویوتواناییانجامآنمسئولیت،ازشرایطیهستندکهدرپذیرشوالیتازباشد.عدالتواجتهاد

حاکمانقسمبایدلحاظشود.

امکان3 معروفـ به امر مسئولیتاقامهحدود، حقیقتفردیکه در باشد. منکر نهیاز و

ترویجفرهنگتشیعوجلوگیریازکژرویمی بایدپاسداریازاسالمومسلمانان، یهاوجههپذیرد،

همتاوباشدوامکانانجامچنینکارهایینیازباشد.

دودرهنگامعه،فتوادهدوحکمصادرکنمقامقضا،درحالاختیاربراساسمذهبشیـدر4

ناگزیریازمذاهبدیگراسالمیپافراترنگذارد.

 قلمرو اختيارات ولي فقيه در دولت عادل4-45

 ـ افتا1

الشرایطاستوگفتارفقیه،یغیبتبهعهدهفقیهجامعیالهی،دردورهفتوادراحکامشرع

یابتعامه،والیتدرفتوا،توسنداست.براساسمبناینهماننداماممعصوم)ع(برایمسلمانانحج

گیرد،حکمحکومتیوحکمثانویرافراگیراستوهمانگونهکهبیاناحکامشرعیاولیرادربرمی

گیرد.مینیزدربر

منصبافتابرایفقیهدارایشرایطمحققاردبیلیبااستنادبهروایاتودالیلدیگر،بهاثبات

داند؛چراکهفقیه،نایبامام)ع(استوهمانهاجایزکهواجبمیهواظهارنظرفقیهرانهتنپرداخت

انجامدهد)مزینانی،گونهکهامامبایدبهتبییناحکامشرعیبپردازد،فقیهنیزبایدچنی نکاریرا

۱3۷۵،۱۷8.)
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 ـ قضا2

منصبیاله فصلقضاوت، قاضیدرحلو زیرا است؛ اختالفات،یشمردهشده مخاصماتو

یرسولاکرم)ص(نهادهبهعدالتوانصافرفتارکند.اینمنصبنیزبهنصآیاتقرآن،برعهدهباید

 است. حتییحکموک"شده یومنونَ ال ممافوربّک فیانفسهمحرجاً ثمالیجدوا بینهم شجر فیما

یکهدارند،اند،مگرآنکهدراختالفهسوگندبهپروردگارتکهایماننیاورد۱."قضیتوسیلمواسلیماً

توراداورخودکنند،آنگاهدرآنچهداوریکردیهیچدلتنگیدرخودنیابندوبهخوبیبهحکم

توگردننهند.

گرددنمیهخطیربودنداوریوقضاوتونیزنصقرآندرارجاعآنبهپیامبر،روشباتوجهب

شایستگانمی کنندتوانندبکهتنها انصافرفتار اینشایستگاناست.هعدالتو صدر در پیامبر و

تابتوانندبهاینمنصبدست بدیهیاستکهپیروانایشاننیزبایدازاینویژگیبرخوردارباشند،

(.۲9ـ۱383،30،زایییابند)لک

گیریقمردمدرخطحرکتاسالمی،بهمنظورپیشمسئلهقضادررابطهباپاسداریازحقو

ازاینروایجادسیستمقضاییبرپایهازانحرافاتموضعیدر یدرونامتاسالمیامرحیاتیاست.

،بینیشدهاست)صحرانورد،پیشعدلاسالمیومتشکلازقضاتعادلوآشنابهضوابطدقیقدینی

۱386 بااینوصفمحقق94، دادرسیمیباباردبیلیدر(. و قضا نظام ،۱3۷۵،زینانیگوید)مفلسفه

۱۱9:)

غلبةبعضهمعلیمنوجو" انتصافالمظلوممنهودفعالمفاسدو الظالمعنظلمهو بردّ

تظامالنوعوالمعیشه.وذلکدلیلوجوببعضوایصالحقوقالناسالیهمواقرارالحقمقره،بلان

از«جلوگیریازستمستمگران،حقستمدیدهالنبیواالمامعلیهمالسالم. ازستمگرانگرفتن، را

احقاقحقوقمردموانتظامنوعبشروبی نبردنفساد،جلوگیریازتسلطگروهیبرگروهیدیگر،

 

 6۵ورهنسا/آیهس-۱
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ست.دلیلضرورتوجودنبیاکرم)ص(وامام)ع(نیززندگیآنانمبتنیبرقضاوتونظامدادرسیا

."همیناست

مربنحنظلهنروایات،بهویژهمقبولهعیلیبااشارهبهاجماعدرمسألهوهمچنیمحققاردب

(:۱3۷۵،۱۱9،نویسد)مزنیانیمی

االم" و اثبتبعضوجوبالنبوه به و العالم نظام اختالل یلزم یکن، لم لو اِنّه یؤیّده، امةو

."فتأمّل

ازهمگسستگینظا نپذیریم، اگر مرجپیشمینفوذقضاوتفقیهشیعیرا هرجو آید.مو

(.۱3۷۵،۱۲0،اند)مزینانیامام)ع(راثابتکردهین،برخیضرورتوجودنبیوباتوجهبههم

بن مقبولهعمر و روایتابیخدیجه دو قضاوتبه و محققاردبیلیبرایواجببودنفتوا

روایتحن دو این شدن پذیرفته که است باور این بر و است کرده استناد وظله اصحاب نزد در

کند.سندآنراجبرانمیهماهنگیآنباعقل،ضعف

،۱384،کند)برجیشاندرمسألهتوبهقبلازثبوتجرمدرنزدحاکمچنیناظهارنظرمیای

۱36.)

رااجرانکند.ظاهرایناستکهبرمبنایجوازتواندچنینکسیراعفوکردهوحداماممی"

."نیزوجودداردفقیهجامعالشرایط(ایناختیاربرایاواقامهحدودبرایحاکم)

وللفقیهالجامع"کتابامربهمعروفونهیازمنکردرذیلقولعالمهحلیهمچنیندر

(:۷۵،۷۱0،نوشتهاست)محامدیزدی"لحقالشرائطاالفتاءواقامتهاوالحکمبینالناسبمذهباهلا

دادنودیگریقضظاهرایناستکهاختالفیدرای اوتکردنبینعلماندومسالهیکیحقفتوا

تواندهمفتوابدهدوهمقضاوتکند.الشرایطمیفقیهجامعنیستکه

اجرایحدودهمانطوریکه قضاوتو فتوا، ایناستکه استظاهر فرموده مجتهدبعداً

(.۷۱۱ـ۱3۷۵،۷۱۲،یزدیتواند،انجامدهد)محامدمطلقوالیتدارد،مجتهدمتجزیهممی
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 ياسي و اجتماعي مسلمانانـ اداره امور س3

الشرایط،وارثانبیاءونایبمنابوقائممقامامام)ع(درعصرتوجهبهاینکهفقیهجامعبا

سیاسیواجتماعیجامعهنیزبخشیازوظایفآنانمحسوبیامورشود،بنابراینادارهغیبتتلقیمی

سیاستمی جهتذاریگشود. سیاسی، نظام کالن سهای به تدوینیاستدهی نظام، کلی های

هاازجملهاهدافراهبردیولیفقیهمحسوبهاینظامونظارتبرحسناجرایاینسیاسترنامهب

ازآنانبهنفعمظلومان،دفعمفاسدوجلوگیریازتجاوزجلوگیریازظلمظالمانوانتقام"شود.می

انتظامنظمردمانبریکد ایصالحقالناسبرمردم، ایگر، ها،ززندگیآناماجتماعیورفعتنگناها

الشرایطبرطبقنظرمحققثغورورعایتمصالحعمومیازجملهوظایففقیهجامعنصبامراوسر

(.۱38۷،۱0۷،باشد)خالقیاردبیلیمی

 ی حدودـ اقامه4

برقراریاداره تعیینحدودآیامورجامعه،حفظنظام، برپاداشتنعدالت، هایزادیامنیت،

هاینظامدرگیریاجتماعی،حذفتبعیضاتناروا،کمکبهمستمندان،تعیینجهتمدنی،ایجادرفاه

ارتقایتوانمندیعرصه و رعایتموازیناسالمی اخرویازهایخارجیو دنیویو بعد انسانیدر

یهمهحدودوبرساس،فقیهدرعصرغیبتوظیفهدارداجراایاست.براینامسایلمهمهرجامعه

"والتقامالحدوداالباذنه"برعهدهگیرد.دراینراستا،محققاردبیلیدرشرحعبارتهمهکسرا

(:۱3۷۵،۱۲4،مینویسد)مزینانی

داستویاغیرمجتهد.غیرمجتهددرزمانغیبت،تنهادرصورتیکهمتهممالکیامجته"

بهعملیکهموجبحدمی میشوداقرارکند، ا، وتواندحدجاریکندو مجتهددرصورتاقرار ما

تواندحدجاریکند،یشرعیهثابتشود،مییبینهچنیندرصورتیکهیکیازحدودبهوسیلههم

."رت،شرطعملبهبینهکههمانثبوتدرنزدحاکمشرعاست،وجودداردچوندراینصو
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بالشرایطیبراساسنیابتعامهفقیهجامعو را اجرایحدود والیتدر یولیفقیهرعهده،

(:۱3۷۵،۱۲6،گوید)مزینانییعمربنحنظلهومشهورهابیخدیجهمیدانستهوبااستنادبهمقبوله

لعلفیروایة" تفویضهمالحکمالیهوجعلهمو الیهم، ابیخدیجهاشارة عمربنحنظلهو

."اکماً،فکانّهیشملالحدودایضاح

بهآنانواگذاردهویعمرینکهامامدرمقبولهازا بنحنظلهوروایتابیخدیجه،حکمرا

."گیردآنانراحاکمقراردادهاست،حدودرانیزدربرمی

 تيارات فقيه جامع الشرايط در دولت عادلوظايف و اخ4-46

توانبهشرحذیلمیالشرایطازنظرمحققاردبیلیراجامعبرخیازوظایفواختیاراتفقیه

(:۷۱3ـ۱3۷۵،۷۱۵،)محامدیزدیذکرکرد

اقتصادی،اخالقی،ـمراقبتومحافظتبرکلیه۱ یمصالحامتاسالمیازمصالحسیاسی،فرهنگی،

زمانواخلیوخارجیوهرآنچهکهمربوطبهمصالحعامهمسلیمناستکهبرحسبامنیتی،د

شود.وتمیمکانبرحسبشرائطمختلف،متفا

رمبارزهدرمقابلهجومفساددرجامعهمسلمین.ـقیامبهمنظو۲

اسالمـنظارتدقیقبراجرایکاملاحکامودستوراتفردیواجتماعیاسالموحاکمیتقوانین3

هیدرحوزهوقلمروحکومتدرشکلصحیحآندربالدمسلمین،بهطوریکهانحرافیازمقرراتال

د،عواملآنراشناساییومنحرفینرابهمجازاتبرساند.نیایدواگرانحرافیحاصلشاسالمیپیش

ـاقامهوبرقرارکردننمازهایجمعهوجماعاتوتعیینونصبائمهجمعه.4

ننظموعدلوقسطتعیینونصبقضاتعادلونیزمراقبتبراعمالآنانبهمنظوربرقرارشدـ۵

درجامعهاسالمی.

عدیوتجاوز،نسبتبهحقوقضعیفانومحرومانجامعهاسالمی.ـجلوگیریازظلموستموت6
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درمواقعاضطراریوحساس۷ بهمنظورقطعـوالیتوتصدیبرایصدوراحکامحکومتیخصوصاً

ایادیدشمناناسالم،ماننددفاعازکشور.

.هایالزموضروریتظاهراتوراهپیماییـصدورفرمان8

9 دعوتو منظور به قیام آگاهیعمومـ بهمنظور خارجکشور داخلو در گسترشفرهنگاسالم

مسلمین.

ـقضاوتوحلوفصلخصومتبینمسلمین.۱0

عامالتوکلیهاحکامفردیواجتماعی.ـافتادرعبادات،م۱۱

مجانین،ایتاممسلمین،نندرسیدگیبهامورمربوطبهغایبین،ـتصدیوتصرفدرامورحسبیهما۱۲

یدولتاسالمیزندگیکنند.یقاصرینوضعفاییکهالزماست،تحتتکفلوادارهکلیه

دافسادفیاالرض،قتلوخونریزی،زنا،لواط،ـاقامهحدودودیاتومجازاتوکیفربهجرایممانن۱3

مردم.ادامنیتجانی،مالیوعرضیبرایعمومسرقتوغیرهبهمنظورایج

اقتصاد۱4 بر نظارت قیمتـ احتکار، از جلوگیری همچون اسالمی فروشاجناسکشور و گذاری

احتکارشده.

 حقوق مالي ولي فقيه در روزگار غيبت در دولت عادل4-47

 ـ زکات1

تعیینتکلیفدردوره پساز تبیینمحققاردبیلی، اقسامآنازجهتیحضوروغیبتو

یحضوروتهوپرداختزکاتبهامام)ع(دردورهوایعالمهحلیرادرستدانسوجوبواستحباب،فت

می قلمداد صحیح را غیبت عصر در )مزینانی: ۷۵کند جمع۱۲6، مأموران برای و زکات( آوری

احقیازآنقائلاست)عاملون(وبرایبهدستآوردندلهایکافران)مولفه(وهزینهدرراهخد

(.۱0،99ج،۱3۷۵،)نورانی
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هاتزکاتدرعصرغیبت،ازاینروبهفقیهجامعالشرایطاولیاستکه:آنبنابراینپرداخ

شودوواصلبهامام)ع(محسوبمیهاخلیفهوجانشینامام)ع(هستندوزکاتپرداختشدهبهآن

پرداختزکاتبهاصنافزکاتعالمند.پسهمانطورکههابهکیفیتاخراجومواقعوهمچنینآن

(.۱38۷،۱69،باشد)خالقیاولیاست،پرداختآنبهجانشینونایباونیزاولیمیامامافضلو

کهکسبوکار،مانعتفقهیهیفقیبرامردممصرفزکاترایزندگاتیباتوجهبهواقعشانیا

حتداندیمجارمشودیاوم شخصمعلمایاتباشدهممتوقفبراستفادهاززکفیخذتکالاگرای.

وفقهازکسبوکارثیحدایقرآنریکهبواسطهاشتغالبهعلوممستحبمانندتفسیکسایباشدو

وکندیمعذلکسفارشبهعدماستفادهاززکاتمداندیمزیاوراجایاستفادهاززکاتبراماندیبازم

."ألحوجمنهمبلانیاالجتناباحوطلکثرةالمحتاجو":داردیمانیب

 ـ خمس2

االمارهاستوبرایحکومتوبهمقتضاینیابتعامهازامام)ع(،همانگونهکهدرحقخمس،

اینموردنیزبهنیادیگرمواردنیابتمی در بهمصرفکند، دریافتو همهخمسرا امام)ع(، بتاز

رساند.می

وعتقسیمکردهومعتقداستیانچگونگیمصرفخمس،آنرابهششنمحققاردبیلیدرب

گیرد.کهنصفآن،سهممقامنبوتووالیتاستونصفدیگربهفقراومساکینبنیهاشمتعلقمی

نیزبهاماممسلمان الشرایطافضلدانستهومعتقداستکهانوفقیهجامعایشانپرداختخمسرا

 خمس پرداخت و اولانتقال غیبت، عصر در او نایب و امام )خالقیبه است افضل و ،۱38۷،ی

(.۱۷0ـ۱۷۱

 ـ منع ربا3

مبادله به را آن فقهی، اصطالح در و دانسته زیادی معنای به را ربا اردبیلی، یمحقق

هم دیگری، احدالمثلینبا معتقداست: و شرایطآنتعریفکرده انضمام یکزیادیو با مراد"راه
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یدوچیزهمجنس،بادلهیاستکهدرآن،عالوهبرمربایحرام،آنگونهمعاملهوعملاصحاباز

)خالقی دریافتکند بیشترینیز مقدار رأسالمال، بر عالوه طرفین، ۱38۷،یکیاز وی."(۱۵۱،

کندکهطرفینازقبلشرطکنند،ولیاگرچنینشرطیبازمانیتحققپیدامیکندکهراضافهمی

هبهکند،آنهنندوبدهکارنیزدرهنگامبازپردنک ،شود)خالقیبهربامحسوبنمیاخت،چیزیرا

۱۵۱،۱38۷.)

علتایشانمسأله نقلروایاتیکه پساز و نموده مطرح مکرراً مشروعیتحیلرا یعدم

بیانمیتحریمرب را میا دلیلعدممشروعیتحیلقرار آنرا گدهدوپسازآنمیکند، با"وید:

توانهجایبیعجلویمفاسدربارانمیبهجایبیعوگفتنمصلحتبیصلحجایگزینکردنصیغه

."(۱0،۲00،ج۱3۷۵،گرفت)سروش

 ـ پرداخت بدهي4

طلب که صورتی در را غایبان بدهی اسالمی، مالحاکم از بخواهند بدهکارانکاران، های

همچنینعلیهآنانحکمصپرداختمی دراختادرمیکند؛ یارصاحبانحققرارکندواموالشانرا

دهد.می

 ـ دريافت جزيه5

کند،درزمانحضور،حکمجزیهآشکاراست.امام)ع(،آنگونهکهمصلحتبداند،مصرفمی

کناستگرفتنجزیهازسویحاکمکهنایبحضرتاست،جایزولیدرزمانغیبتمشکلاست.مم

لحآنانمصرفکند.نانقراردادهودرجهتمصاالمالمسلمامانندزکاتدربیتبودهواوجزیهرانیز

 ـ اجبار محجران اراضي به تخليه يا آباد ساختن آن6

محققاردبیلیدرباره دیدگاه امادر است؛ آبادانییزمینیکهتحجیرشده و احیا به اقدام

توبداننیازچوناینزمینقابلاستفادهاس"تواندفردرامجبوربهتخلیهکند:شود،حاکممینمی
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رها لذا کهتحجیرشدنومعطلماندنآنخالفمصلحتمیاست، بنابراینامام)ع(کسیرا باشد.

دارامورجامعهاست.ید؛زیرااوحاکموسررشتهکندتاآنراآبادکردهویاتخلیهنماکرده،مجبورمی

."(۱0،۲03،ج۱3۷۵،چنیناختیاریرادارند)سروشبههمیندلیل،دیگرحکامنیز

 ت بر اراضي مفتوحة العنوةـ نظار7

شودکهبهزوروغلبهفتحشدهباشدودرحیناراضیمفتوحةالعنوةبهزمینهاییگفتهمی

یگیرندودرآمدحاصلازآنبههمههدرعصرحضور،دراختیارامام)ع(قرارمیفتح،آبادباشندک

غیم عصر در اسلمانانتعلقدارد. محققاردبیلی، نظر از نظارتفقیهدارهبت، با یایناراضیباید

داند،میاگرماحاکمرانایبوقائممقامامام)ع(بدانیمکهایشان"گوید:جامعالشرایطباشدولذامی

یدرصورتامکان،اولیتردیدکسباذنازوبرایتصرفدرایناراضیبایداذناوحاصلشودوبی

."(8۷،۱۱0القی:است)خ

 در اموال بدون وارثـ تصرف 8

دالیل"گوید:محققاردبیلیتصرفدراموالبدونوارثراازاختیارفقیهعادلدانستهومی

درعصرغیبت،جایزاستحاکمنایبازسویامام)ع(درایناموالتصرفکندکهموجوداقتضامی

 ".(۱38۷،۱۱۵،)خالقییددرمواردتعیینشدهمصرفنماکندوآنرا

اینمواردتلخیصکردتوانمهممجموعمیدر در ترینوظایفولیفقیهدردولتعادلرا

(:۱04ـ۱38۷،۱۱۷،)خالقی

 دولت عادل از ديدگاه محقق اردبيليسي، اقتصادی وظايف و اختيارات سيا4-47

ـافتا۱

ـقضا۲

سیواجتماعیمسلمانانـادارهامورسیا3
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رشدهگذاریبرکاالهایاحتکامتـقی4

ـدریافتومصرفزکاتوخمس۵

ـنظارتبراراضیمفتوحةالعنوة6

ـدفاعوصلح۷

ـاجبارمحجراناراضیبهتخلیهیاآبادساختنآن8

ـاقامهحدود9

ـحبسممتنعینازپرداختدیون۱0

رپرستانسانین،مفلسین،غایبینوبیـوالیتوسرپرستیبرسفها،مج۱۱

فاتعامـوالیتبرموقو۱۲

ـادارهاشیایگمشده۱3

ـتصرفدراموالبدونوارث۱4

ـتعیینقاسمبرایشرکا۱۵

گردد.رممیـنظارتبرمحرومساختنفرزندیکهازارثمح۱6

ـپذیرشطلبارشادازسویمرتدولی۱۷

ینمازجمعهـاقامه۱8

افتجزیهـدری۱9

مقاسمهـدریافتخراجو۲0
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 شهامت و شجاعت علمي محقق اردبيلي5-1

کافمیباشدکهآراونظریاتمحققیبزرگومجتهدیدقیقالنظروموشاحمدبنمحمد،

تدقیقدانستهاندمونهیبارزتحقیقودقیقوعلمیِاوموردتوجهاهلنظربودهاستوهمهویران

یکسانیکهدربارهیمحققاردبیلیسخنگفتهاند،ازاوباکمالستایشواکرامیادکردههمهو

هجریاست.اودهمقرندرامامیهحقوقیوقهیویژهفسبکومکتبحبازفقیهانصاایشان،.اند

وهیباروشفقهپژوحلیاستمهعالاالحکامقواعدرحشالبرهانکهمجمعالفائدهودرکتابوزین

ع خود سالوه مبانیبنیادینکتابو نهادهایینبر بهعقلو اهتمامسمحهوسهلهۀ ونقاعدچت،

برادلةمهمنقلیبهدلیلعقلنیزاستنادوهالرعیعشفروعاتازفرعیهردرواستداشتهجدی

اگر کمطدرفراینداستنباوقیپیشیندلیلعقلهدرمکاتبفقهیوحقچکردهاست، جلوهوغفر،

عنوانبهگاهیوشدهمتجلیعملیاصولوفقهیۀ شقاعدشولیدرمکتبویدرپوگریمیکرد؛

ایجزستنادآنبرخیازمشهوراتومسلماتیراکهپشتوانهکردوبهامیعقلقطعیبهآناستناد

،اندتهشنداشهرت ایکشمیالشچبه با که آنگونه دینروشمنحصربهد، شرطفردخود رباره

دیةزندربیشازفخطاییوتنصیجنایاتدرعاقلهضمانتزمین،اززوجهارثقضاوت،دررجولیت

نظریات تتهاستوازآنشداگریبیاندیثلثدیهو... کهقواعدفقهی، یمبتنیبرالنیعقالشجا

موازین و پاشاصول برای حوادثواقرعی به استنباسخگویی فرایند در بودطعه است، اینه رواز

(.6۲4،۱400است)اسدیکوهباد،فقهیۀ بیشترینمعناییکهازعقلارادهکرده،قاعد
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 نتيجه گيری  5-2

بـدانخـوداسـتداللیفتاوایبیشتردرکهاستبردهزیادییهاعقلاستفادهمحققاردبیلیاز-۱

ادهکردهاسـت.بیشـترینآندرکعقلعقل،معانیمختلفیراارست.گرچهاوازدلیلاشارهکردها

فلسـفهآناشارهبودندلیلعقـلوکهبهلبیدرتشخیصحدودحکموشرایطآناست.ضمناین

:لیبهطورخاص،ویدلیلعقلرادرمواردزیرنیزبکاربردهاستکند.ومی

لیلعقلیدرتفسیرقرآناستفادهازتح         

 زقرآنبرایاستنباطاحکامادهازتحلیلعقلیااستف

 استفادهازتحلیلعقلیبهطورکلیدراستنباطاحکام

 اثباتدرکحسنوقبحعقلیوبهدنبالآنحکمالزامیعقل

 کارگیریدلیلعقلدرکنارسایرادلهاربعهبه

 دلیلعقلاثباتکنندهاصلاستصحاب

 الباحةدلیلعقلاثباتکنندهاصالةا

م به توجه با اردبیلی، محقق نزد در عقل دلیل کاربرد اول،ویژگـیتـرینمهموارد وی

.قلدرارائهحکمالزامیاستاسـتفادهتحلیلیاوازعقلبرایاستنباطودوم،باوراوبهاستقاللع

تحق-۲ اندتیموشکافانهدرماهقیبا ااستفیوچگونگٍیلیمحققاردبیفقهشهیساختار عالمنیاده

هادربهآنشانیسنت،اجماعوعقلونوعنگرشام،یقرآنکریعنیازمنابعچهارگانهاحکامفرزانه

کیومبارزهباآناستبهعنوانیگریصراخبارکهعیاجتهادواستنباطاحکامدرعصرصفوندیفرا

فقه محوریمکتب یمانیبزبدةالیقیتحقتیبا هدف به علمینیدراثیمیبازنگرتوان یو

شد.کیالسالم(نزدهمی)علتیوشناختبهترفرهنگاهلبانمانینیشیپ
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اردبیلیمهم-3 مقبولهمحقق را عقیدهمیحنظهیعمربنتریندلیلنقلیوالیتفقیه به و یداند

داند،وبااینکهسندشراضعیفمیایشان،عملبهاینروایت،موردقبولعلمایشیعهبودهاست

 عینحال، استنادمیدر و قابلاعتماد مطلبدیگریکهایشاندربارهاینروایترا یمقبولهداند.

ندارد،بلکهاختیاراتوسیعولیفقیهدارد،آناستکهمقبولهبهنظرایشاناختصاصبهمنصبقضا

کند.رابدانمستندمی

از یکی دیگر، سوی انتصابنظریهاز والیت دورهپردازان در فقیه عامه محققی صفویه، ی

اردبیلیاست.اینفقیهنواندیشبهمنظوراثباتوالیتفقیهبراینخستینباربهدلیلعقلیتمسک

شودوزندگیانساندرسختیوینوالیتینظمجامعهمختلمیکردهاستوازاینکهبدونچن

االطالقفقیهرااثباتعلیپذیرد،حکومتانمیعقلوشرع،چنینپیامدهاییرگیردوتنگناقرارمی

۱384کند)برجی،می بدانتمسکدلیلدیگریکهمحققبرایاثباتوالیتعامه(.38۵، یفقیه،

یوالیتفقیهحائزاهمیتاست؛زیراویدمحققاردبیلیبهاجماعدرمسألهکرده،اجماعاست.اعتما

کند.ثبوتاجماع،مناقشهمینداستوغالباًدربکمتربهادعاهایاجماعپایدرفقه

یاجتماعیدریکنگرشکلیبهآرایمحققاردبیلیپیرامونفروعمختلفحکومتجورومقایسه-4

آرایفقهایدیگ اینزاویهفقیهیسختربهخوبیروشنمیآنبا گیریشودکهمحققاردبیلیاز

هایتماعی،سیاسیواقتصادیبادولتشتریرادرروابطاجهاوقیودبیجموعاًمحدودیتباشدوممی

هایی،دراحداعالیخود،درستمگرقراردادهودرنتیجه،دعوتبهمبارزهمنفیباچنینحکومت

ویزوشود.درحالیکهفقهایدیگر،تصرفاتحاکمجائررادرمواردخاصیتجیاودیدهمیهادیدگاه

حالل محققارشمردهقبولوالیتاورا همانمواردهمامتنااند، دادنبهحلیتدر فتوا عدبیلیاز

.(۱0،۱9۵،ج۱3۷۵،)سروشورزدمی

ک چرا محققاردبیلیجایبسیتأملدارد؛ تقیدبهاصلسهولتواینرویهاز هایشاندر

آندردینسختپایشریعتسمحهسهله تا کهمیبنداست. کردهیچجا فقیهدیگریتوانادعا
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درفهمشریعتوقانونازاینمبنابهاینگستردگیاستفادهنکردهاست.ولیدربررسیوماننداو

برآنمبناحکمصادرکند.صدوراحکاممسائلدولتجائروحاکمظالم،حاضرنیست

ز-۵ قدری به اردبیلی، محقق دیدگاه از جور حکومت چنینظاهراً تحمل که است قبیح و شت

نشدنبدانارزشداردواینمسالهازچناناهمیتباالییبرخورداراستکهاینمشکالتیبرایآلوده

مصالحنمی کردگونه پیدا »اطمینان آنمزاحمتیبنماید. با دستگاهتواند همکاریبا اینکه به ن

د.بعیداست؛ایخودانسانیادیگرانندارایبرطاغوتوقبولسمتازسویآن،هیچگونهمسنده

که فرمانروایمیچرا و احکام این با ارتباط و پیوند دیابیم مردم بر میی ویران را سازدین

.(۱0،۱96،ج۱3۷۵،)سروش

سدادمرزهایفکریخودپیرامونهمکاری،معاونتومباشرتبدینترتیبمحققاردبیلیباان

باشدکهمعتقدانمیهایتفکرفقهیایشصحدودکردهواینصفت،ازشاخهایفراخارتباطرامراه

باشد.بهحداقلهمکاریباحاکمجائرمی

بخواه-6 دهشانیایفقهشهیاندمیاگر قرار مالحظه مورد فشرده و خالصه طور به دیبا،میرا

است،شانیایفقهشهیندوایساختارذهنیتمامنمانهیرسدآئیراکهبهنظرمشانیاانیزبدةالب

گریکدیکناررکتابدومسألهمهمقرآنوفقهرادنیتوانستهاستدراشانیارایزم،یقراردهاریمع

دراستفادهازمیبرجستهقرآنکرمهموریازتفاسیکیکتابگرانقدرنیاگریدی.ازسوردیبهکارگ

رسددرکناریماست.بهنظرحیعقلصرهیرسادریقرآنبهقرآنوتفسریتفسوهیقرآنباشاتیآ

قرآنازمیمستقریپرداختهاستاستفادهازمدلوالتغحیصریحکمفقهانیکهبهبیاتیآیخوانباز

کتابفراهمآوردهاست.ازنیاألحکامرادرااتیآوتوسعهیامکاننوآوررهیجملهامثالوقسمهاوغ

قواعدمهمیلیمحققاردبمتفاوتبرخوردوهیهمهمهمترش ظواهرقرآن،تیازجملهحجیاصولبا

یقرآنبهخبرواحد،عمقوژرفنگردییوتقصیوتخصفیقرآنازتحرانتیخبرواحد،صتیحج

ازجملهإصالةاللزوموقاعدهیتفادهازقواعدمهمفقهاسنیدادهاست.همچنریتفسنیبهایخاص

األحکاماتیاستآکتابباعثشدهنیایمختلففقهیآنبهبابهامیمسهولتوقاعدهالحرجوتع
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بهلحاظبرخودارشانیا ازیوآراءفقهریتفاسریباساسهیآراءمخالفومتضاددرمقایازبرخیرا

ارسازد.برخوردیاژهیوتیحساس

روشاردبیلی،محقق-۷ مستقلومخصوصبهخودداشتهومکتیدرفقه، خاصبهوجودیبکامالً

اتیبدونتوجهبهآراونظر،یقیوتدقیلیبرفکرواجتهادتحلاتکایمکتبویشخصهآوردهاست.م

تغانینیشیپ اساسفقه، در چه اگر او تحولرییبود. نیو وجود داورده،یبه خاصویقتهااما

نیازبهتریاختهاست.گروهراکامالًممتازسیاومکتبویِوروشآزادوشجاعتحقوقنهموشکافا

پنیایقهاف اندکهمشهورتریلیروشمحققاردبرویدوره، شده او رو دنباله آنانعبارتنداز:نیو

نیجمالالدخیلم)ش(،صاحبمعایعاملیبنموسونیبنحسیمحمدبنعلدیصاحبمدارک)س

زابومنصور بن عبداهللبنحسیثاندیشهنیالدنیحسن فیمحققسبزوار،یرشوشتنی( ضیو

شرحیاودرکتابشرحارشاد،تحتعنوانمجمعالفائدةوالبرهانفیِهادواجتقیدقیآرای.نکاشا

شدهاست.انیب،یازرسائلفارسیوبرخاتیارشاداالذهانوخراج

مب-8 نظر تاکیلغولیضمنتحلیلیرسدمحققاردبیه متفاهمظاهردیو براتیآلیمدالیبر

األحکامقراردادهوبااتیآجحذفودراریرامعاتیآهاستوالبتهظواهراألحکامافزوداتیتعدادآ

سهیادرمقاچوناجماعواخبارآحادرگریادلهدن،یمجتهدریمتفاوتباسایضابطهمندولیکردیرو

کهیگریاخبارانیقابلجرنقطهمکرد،یرونیموردتوجهقراردادهاست.ااتیباتمسکبهظواهرآ

میآنمقطعزماندر بالندگدر تلقبودهخودیرحلهرشدو همیمیاست، درشانیانیچنشود.

قراردادهاست.تامدییراموردتااتیمستخرجازظواهرآیاستفادهازقواعدکلانیزبدةالب

ـعقلراژهیـبهویمنابعفقهگریقرآن،دلیبدیبتیبرارزشواهمهیضمنتکیلیمحققاردب-9

آراءفقهاءسلفیوبرهانعقلهیظاهرآاریبادومعوانستهستنادقراردادهاستوتآنموردالیدرذ

راموردنقدقراردهد.
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انیالحکامرادرکتابزبدةالباتیباتبحّرودقتنظروافر،آنشایازیقرآننریتفسینهیزمدر-۱0

فقهاتیموردعناف،یب،اززمانتألکتانینمودهاست.انییوتبریالحکامالقرآنتفساتیآریتفسیف

برآننگاشتهشدهاست.زینیمختلفیومفسرانبودهاستوشرحها

وآثار-۱۱ زمیگرانقدر اصولددیللتجردیبرشرحالجدهیمانندحاشزیکالمنینهیدر ونیو

است.عهیشیِاودرمباحثکالمیِلمگرتسلطعانیبعه،یالشقةیحد

هایفقهیمحققاردبیلی،مبناینیابتفقیهازمعصوم)ع(موردتوجهاست.اودرموارددرتحلیل-۱۲

النه"گوید:کندومیامعصر)ع(یادمیمختلفازفقیهبهعنوانقائممقامامام)ع(ونایبحضرتام

ستنادکردهاجماعوکشفعقلیارایاثباتنیابتولیفقیهبه.ایشانب"نائبالولیاالصلوهواالمام

(:۱0،۲۱۲،ج۱3۷۵،داند)کنگرههایزیررامبنایتصمیمخودمیوبهطورخالصهادله

ها،والیتفقیهمورداشکالوتردیدتردیددرداللتآنـدلیلوالیتفقیه،تنهاروایاتنیستتابا۱

قرارگیرد.

کسانیکهصفاتالزمبرایوالیتسویائمه)ع(برایاتشاهدآناستکهاذنعامازـسیاقروای۲

راداشتهباشند،صادرشدهاست.

ذنبهاجماعوـدردورانکنونیبرایوالیتحاکم،بهاذنحضرتولیعصر)ع(نیازاستواینا3

دلیلعقلاست.

کانپذیردردورانغیبتکهنصبخاصامـدردورانظهور،حکومتبدوناذنمشروعنیست؛ولی4

نشرطیبرایوالیتالزمنیست.نیست،چنی

الشرایط،درمیانعلماوفقهاقبلازایشانازواضحاتومسلماتبودهیوالیتفقیهجامعـمسأله۵

است.

فقها6 مییجامعـ دارایوالیتعامه والیتآنالشرایط، و باشند شاملفتوا، و گسترده قضاوت،ها

سیاس امور اجتاجرایحدود، امور حکومت، ی، یزدی، اقتصادیاست)محامد ۱3۷۵ماعیو ج ،8،

۷۱۲.)
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 پيشنهادها5-3

جهتفهمدرستوعمومیجامعهردترجمهدقیق،روانوسلیسآثارمحققاردبیلی-۱

برگزاریکرسیهایآزاداندیشیدرجهتبازکاویاندیشههایمحققاردبیلی-۲

 اردبیلیساختفیلموسریالازحیاتمحقق-3

تاسیسمرکزپژوهشگاهمحققاردبیلیدرجهتاستخراجمبانیفکریایشان-4

ومجاهدتهایعلمیو-۵ فقهیبرگزاریکنگرهبینالمللیدرجهتتجلیلازتالشها

واستخراجمدلحکومتمطلوبازدیدگاهعالمهمحققاردبیلیایشان

دیگرررسیتطبیقیمنظومهفکریمحققاردبیلیبافقهایب-6
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Abstract 

Allama Ahmad Ibn Mohammad, known as Mohaghegh Ardabili, is 

one of the greatest figures of Shiite jurisprudence and jurisprudence and is 

one of the rare people who reached the peak of perfection in asceticism and 

divine piety, leaving this world and desire for the hereafter, and therefore 

holy Has been nicknamed. This pious and modernist jurist, due to his rich 

knowledge, asceticism and sincerity, has a lot of spiritual influence and in 

the Islamic world, as a virtuous figure, scholar and agent, he is the founder 

of a new school of jurisprudence that with its struggles, while developing 

The most confusing issues of jurisprudence and following the rational 

approach, have a special role in creating a new atmosphere of the structure 

of Sharia. This research project, which aims to explain the position of 

religious, scientific, political and special ijtihad methods of Allama 

Mohaghegh (Holy) Ardabili (AD 993 AH) and its role in the Islamic world, 

answers the basic question that What is the position of Mohaghegh Ardabili 

in the Islamic world and what is his source of specific ijtihad methods? The 

results of research findings show that he, with his weight, scientific, 

jurisprudential and moral, has been so influential in the Islamic world that 

the holy followers of Ardabil are known as "holy citizens". A person who 

made the pillars of jurisprudence, such as Sahib Jawaher, Sheikh Azam, 

Ansari, etc., aware of his views and ideas, and influenced famous, capable 

and harmonious jurists such as Ayatollah Boroujerdi and Imam Khomeini 

with his jurisprudential thoughts and ijtihad method. . He considers the 

study of science as the highest worship and one of the most important 

religious and divine duties. Mohaghegh Ardabili, on the one hand, does not 

attribute the sanctity of the province to the oppressor and his cooperation 

with a group of oppressors who have a particular religion, and on the other 

hand, pays attention and assistance to any oppressive ruler who ultimately 
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benefits Islam and dignity. Be a Muslim, even if he is not a follower of 

Shiism or is not basically a Muslim, prescribes it and excludes it from the 

arguments of the prohibition . 

Keywords: Mohaghegh Ardabili, Safavid era, jurists, government of the 

righteous government, governorship and public representation of jurists 
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