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چکیده
هدف :اصل والیت فقیه ،با توجه به اهمیت ویژهاش در پیشبرد اهداف اسالمی و معاضدتش نسبت به اسالمی
شدن جامعه ،بیش از همه؛ صحنهی بروز حساسیت و منازعات بوده است .نفس این موضوع ،سبب شده تا فقها،
در آثار گوناگون خود بهصورتهای متفاوت ،در این موضوع به طرح بحث بپردازند .از جمله نظراتی که دربارهی
والیت فقیه عنوانشده و از سوی مخالفان و موافقان زیادی مورد بحث و فحص قرار گرفته ،دیدگاه عالمه
نایینی(ره) است .این تحقیق بر آن است که به این سؤال پاسخ بدهد که حیطهی اختیارات ولی فقیه از نگاه
ایشان تا چه میزان است و دیدگاه ایشان ترسیمکننده کدام سطح از اِعمال والیت میباشد.
روششناسي پژوهش :مقالهی حاضر در صدد است با استفاده از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر و با لحاظ
کردن الزامات روشی آن ،به تحقیق در نظرات عالمه نایینی که بهصورت پراکنده در آثارشان موجود است ،و نیز
مبتنی بر زمینههای تاریخی زمانه عالمه بپردازد.
یافتهها :هر چند تحقیق حاضر به علت اختالفات متعددی که در خوانش آراء ایشان شکل گرفته است ،آنچنان
فرضیه آزما نیست ،اما با توجه به مطالعات پیشینی و زمینهی شناخت علمای شیعه ،مدعای این پژوهش بر مطلقه
بودن والیت فقیه نزد آیتاهلل نایینی استوار است که در نهایت اثبات میگردد.
نتیجهگیری :این پژوهش ،ارائه یک جمعبندی مشخص و قابل داوری از منظر عالمه نایینی در مورد حدود
اختیارات والیت فقیه است و با در نظر گرفتن متون برجای مانده از عالمه نایینی و شناخت زمینههای تاریخی
به والیت مطلقه فقیه نزد عالمه نایینی دست مییابد.
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مقدمه
در نظرگاه عموم فقها ،تأکید پیوسته بر این بوده است که اسالم ،احکام عبادی صرف نیست که به شئون
سیاسی و حکومتی و روابط بینالمللی و جهانی نپرداخته باشد .برخی از فقهاء ضمن پذیرفتن اصل والیت
فقها ،در منشأ والیت و محدودهی اختیارات و تصرفات فقیه و نحوه اعمال حاکمیت فقیه اختالف نظر دارند
(موسوی شربیانی .)001 :0100 ،در این زمینه ،دو نظر مشهورِ والیت عامه و والیت مقیده فقیه در بین فقها
وجود دارد .اما در عین حال باید گفت؛ در میان دستورهای اسالم هیچ چیزی مانند مسئلهی امامت و رهبری
که از آن در عصر غیبت به والیت فقیه تعبیر میشود ،اهمیت داده نشده است .مفاهیم اسالم ،منهای والیت
و حکومت اسالمی ،هرگز ارزش واقعی خود را نمییابند ،و هرگز نمیتوانند نقش محتوایی و سازندهی خود
را در جامعه ایفا کنند (محمدی اشتهاردی .)9 :0111 ،جایگاه مهم ولی در اعتقاد و فقه شیعه آن هم بهگونهای
که حتی بسیاری از امور زندگی منوط به اذن وی است در کنار در اقلیت بودن شیعیان و در نتیجه نیاز به
ولی و رهبر بهعنوان انسجام دهنده در مقابل اکثریت غیرشیعه از یک سو و طوالنی شدن امر غیبت امام
زمان(عج) از سوی دیگر سبب شد تا نظریه نیابت فقها از جانب امام معصوم در دوران غیبت در طول تاریخ
شیعه تکوین و تطور پیدا کند؛ بنابراین نظریه نیابت فقها از جانب امام معصوم(ع) از همان ابتدای دوران
غیبت کبری توسط نخستین فقیه نامدار عصر غیبت کبری ،شیخ مفید ،مطرح شد (جعفر پیشهفرد:0110 ،
 .)01لذا اگر اختالفی است؛ غالباً بر روی حیطه وظایف و اختیارات فقیه میباشد که تفکیککنندهی نظریات
والیت مقیده و مطلقه شده است .عالمه نایینی یکی از فقهایی است که پیرامون این موضوع ورود جدی
داشته است.
محمدحسین نایینی در سال  0011هجری قمری در نائین از توابع اصفهان دیده به جهان گشود .پدر او
میرزا عبدالرحیم از سه عنصر دانش ،تمکن مالی و موفقیت اجتماعی برخوردار بود .همین امر بهعالوهی
عالقهی نایینی به دانش ،زمینهای را فراهم کرد تا او مدارج علمی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد
تا جاییکه پس از  01سال ،حوزهی درس نایین نمیتوانست عطش علمی او را پاسخ دهد .سرانجام ،وی به
سال  0091هجری قمری نایین را به قصد حوزه بزرگ اصفهان ترك کرد و با حمایت شیخ محمدباقر
اصفهانی به مدت هفت سال از محضر درس بزرگان حوزه اصفهان استفاده برد .نگاهی اجمالی به استادان
نایینی در اصفهان (آقانجفی ،کلباسی ،قشقایی ،هزارجریبی) ،گویای این است که نایینی پایههای علمی خود
را در نایین به خوبی استحکام بخشیده بود .وی بعد از ورود به عراق و قرار گرفتن در ردیف شاگردان میرزای
شیرازی ،به تدریج وارد جریانهای سیاسی میشود ،بهگونهای که در نهضت تنباکو در کنار میرزای شیرازی،
در نهضت مشروطه در کنار آخوند خراسانی ،در جهاد بر ضد بیگانگان در کنار عبداهلل مازندرانی و در نهضت
اسالمی ملت عراق همگام با سید ابوالحسن اصفهانی بود .در خالل وقایع مشروطیت و افزایش نزاعهای
فکری ،نائینی به ابراز اندیشه سیاسی خود میپردازد که حاصلش کتاب «تنبیهاالمة» است .اندیشههای
نایینی در حوزهی سیاست ،تأثیر قابل مالحظهای بر ذهن و زبان اندیشمندان پس از وی بر جای گذاشته و
هم اکنون نیز از کانون منازعات فکری خارج نشده است.
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مسئلهای که نگارنده را به این پژوهش رهنمون شد؛ اختالفات زیاد در برداشت نظر مرحوم نایینی در
موضوع والیت فقیه بود؛ تا بتواند با تکیه بر شواهد نصی و تاریخی از این فقیه عالیقدر ،برداشتی منقح ارائه
نماید .نظر ایشان در باب عامه یا مقیده بودن والیت فقیه ،مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین نظرات
ایشان در کتاب تنبیهاالمة و تنزیهالملة با دیگر آرای ایشان در کتب فقهی مورد مقایسه قرار گرفته است و
نشان داده شده است که ایشان در کتابهای فقهیشان علیرغم نظر مشهور ،به والیت مطلقهی فقیه
اعتقاد دارند و اختیارات فقیه را بسیار گسترده میدانند .آیتاهلل نایینی با استمداد از مفاهیم فقهی ،اندیشهی
تغییر نظام حکومتی را مطرح کرد ،و با توجه به استناداتی که در متن به آنها اشاره خواهد شد در ساحت
نظری؛ خواهان حکومت والیت فقیه است .نایینی با توجه به موقعیت زمانی و مشکالت خاصی که در
جامعهی معاصرش وجود داشت؛ امکان تشکیل حکومت از سوی فقیه را بعید دانسته و از اینرو ،مدل
مشروطه را مطرح میکند .الگویی حکومتی که با نظارت فقها اعمال حاکمیت کند و بدین طریق
ناسازگاریاش با اسالم ،حداقل گردد .نایینی به دفع افسد به فاسد ،تغییر نظام سلطنت مطلقه و استبدادی
به سلطنت مشروطه را (با اعمال قوانین اسالم از طریق مجلس شورا) باور داشت و در موقعیت زمانی حاضر
چنین رویکردی از حکومت را قابل اعمال میداند (باباپور .)088 :0110 ،اما برای اینکه عنصر زمان و
زمینهها ،که در ارائهی راهکار عملیاتی مرحوم نایینی(ره) بسیار مؤثر بوده است ،در نظر گرفته شود ،و نتایج
حاصل برداشتهای صرفاً متنمحور نباشد ،پژوهش حاضر بر اساس روش اسکینر نوشته شده تا از این
نقیصه در امان باشد.
پیشینه پژوهش
تحقیق حاضــر ،تحقیقی تاریخی و نظری اســت ،به عبارتی این تحقیق دارای دو بدعد مهمِ متون فقهی -
سیاسی به جا مانده از عالمه نایینی(ره) و بررسی شرایط و زمینههای تاریخی عصر مرحوم نایینی(ره) است.
از اینرو پیشینه پژوهشهای مرتبط با این موضوع را میتوان چنین ذکر کرد.
کدیور ،محسن ( ،)7991نظریههای دولت در فقه شیعه ،تهران :نشر ني

در این اثر نویسنده ابتدا با تقسیمبندی اعصار تطور فقه سیاسی شیعه به چهار دورهی عصر شکوفایی فقه
خصوصی ،عصر سلطنت و والیت ،عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسالمی بهصورتبندی
نظریات دولت در فقه شیعه میپردازد .و در اثنای بحثش و ذیل مباحث مختلف از اندیشه سیاسی و نظریه
والیت فقیه عالمه نایینی(ره) بحث میکند .و در آن ذیل نظریهی دولت مشروطه ،نایینی را نظریهپرداز این
موضوع عنوان میکند و نتیجه کار ایشان را مشروعیت الهی مردمی بهعنوان مبنای مشروعیت قدرت سیاسی
ارزیابی مینماید .بر اساس برداشت کدیور ،در نظریهی دولت مشروطهی نایینی(ره) ،با اذن فقیهان صاحب
والیت ،نقش مردم در امور حسبیه آغاز میشود (کدیور .)081 :0991 ،این کتاب آنطور که از نظر گذشت،
با تمرکز بر متون و آن هم نه تمام متون عالمه نایینی و بدون در نظر گرفتن زمینههای اجتماعی یا حداقل
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ضریب تأثیر کم دادن به آن ،برداشتی مطلق از نگاه عالمه داشته است .که در پژوهش حاضر سعی شده
هم عنصر زمینه در متن دیده شود ،و نیز سایر متون فقهی ایشان ،عالوه بر تنبیه که متنی بیشتر سیاسی
است ،مورد توجه جدی قرار گیرد.
فیرحي ،داود ( ،)5172آستانه تجدد؛ در شرح تنبیه االمة و تنزیه امللة ،تهران :نشر ني

این کتاب که در واقع شرحی مطول بر کتاب مهم عالمه نایینی یعنی تنبیه االمة است؛ در بخشهای مختلف
به مباحث مربوط به والیت فقیه از نگاه مرحوم نایینی پرداخته است .اما نکتهی حایز اهمیت آنجاست که
برداشت شارح از تقریرات مرحوم نائینی در تقریر مرحوم خوانساری و نیز در تقریر شیخ محمدتقی آملی و
هم کتاب تنبیه االمه این است که ایشان والیت فقیه را قبول ندارد در حالیکه مرحوم نائینی قائل به والیت
فقیه است و مقبوله عمربن حنظله را در اثبات والیت عامه فقیه قبول دارد و تمام میداند و نیز در کتاب
تنبیه االمة تصریح کرده که دو فصل نوشته شده در اثبات والیت عامه فقیه بوده اما چون کتاب فوق برای
عموم نوشته شده و آن دو بخش تخصصی بوده است ،حذف شده است .بر این اساس این برداشت از والیت
فقیه بهطور کلی ناقص مینماید .در این اثر سعی شده با در نظر گرفتن این گونه روایات که از سوی عالمه
نایینی مستند قرار گرفته و در ترسیم نظریه کلی ایشان در موضوع والیت فقیه بسیار تأثیرگذار است ،این
نقیصه جبران شود .به عالوه سعی شده در این پژوهش عالوه بر متن «تنبیه» که در اثر آقای فیرحی مورد
تمرکز قرار گرفته ،متون دیگر فقهی نیز مورد توجه قرار گیرد.
مرشدی زاد ،علي؛ قرباني ،سعید (بهار  ،)5172بررسي مقایسهای جایگاه سیاسي فقیه در دولت؛
مطالعه موردی اندیشه امام خمیني(ره) و عالمه ناییني(ره) ،رهیافت انقالب اسالمي ،شماره .43

این مقاله با رویکرد مقایسهای ،به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) و آیتاهلل نایینی(ره) در خصوص جایگاه
سیاسی فقیه میپردازد .در این مقاله ،والیت فقیه از نگاه آیتاهلل نایینی مورد توجه قرار گرفته است و اجماالً
به تصویری که ایشان از والیت فقیه ارائه کردهاند نیز پرداخته شده است؛ اما با توجه به موضوع مقاله ،به
صورت دقیق؛ موضوع مورد کنکاش قرار نگرفته است و مستندات کافی برای بیان ادعای نویسنده که قائل
به بیان مطلقه از والیت فقیه نزد مرحوم نایینی است ،ارائه نشده است .از سویی این مقاله هر چند دارای
گزارههای زمینهای است ،اما بهصورت روشمند و منقح و کامل به این زمینهها نپرداخته است .در مقاله حاضر
سعی شده است؛ این موضوعات تصحیح شود.
سایر مقاالت و کتب پراکنده

در بسیاری از مقاالت و کتب دیگر که بخشی از آنها بهعنوان منبع در این اثر مورد استفاده قرار گرفته است؛
موضع و نگاه عالمه نایینی(ره) به والیت فقیه ،به صورت گذرا و با گزارههای پراکنده و بعضاً متمرکز بر اثر
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تنبیه االمة ،به بیان نظریهی مرحوم نایینی در این مبحث پرداختهاند .که این پراکندگی ،مخاطب را از وصول
به نتیجهای واضح و روشن از تصویر والیت فقیه نزد ایشان بازمیدارد.
روش پژوهش؛ هرمنوتیک قصدگرا
در بررسی آراء عالمه نایینی(ره) نسبت به موضوع والیت فقیه ،ضروری است ،ابتدا بر رهیافت هرمنوتیک
قصدگرای «اسکینر» ،دقت نظر اعمال شود ،و پس از آن بهکاربست این روش برای حصول نتایج تحقیق
اهتمام ورزید .هرمنوتیک ،مقولهی فهم و تفسیر متن را موضوع یک شناسایی مستقل قرار میدهد؛ اما به
جز اندکی از مفسران که دستی در فلسفه داشتند ،کسی از آنان به ارائهی تئوری فهم نپرداخت .میتوان
روش هرمنوتیکی را روشی برای فهم و تفسیر هر نوع متنی از جمله متون دینی دانست .و از آنجا که بخش
عظیمی از محتوای دین از متون دینی تشکیل شده است ،روش هرمنوتیکی (در صورتیکه از قواعد صحیح
و مقبول تشکیل شده باشد ،میتواند به مفسر در فهم و تبیین صحیح متون دینی کمک شایانی کند (شیری،
.)30 :0100
اما از بین رویکردهای مختلف هرمنوتیکی رویکردی که در آن خواننده برای دستیابی به مراد و مقصود
مؤلف ،متن را میخواند؛ قصدگرایی 0نامیده میشود که از آن به عینیتگرایی نیز تعبیر میشود .عینیتگرایی
اصرار دارد که وجود معنایی ثابت و تغییرناپذیر یک اصل است؛ معنایی که باید به منزلهی غایت و هدف هر
تفسیری پیشفرض گرفته شود تا براساس آن باور کرد که برخی تفاسیر نسبت به باقی حقیقیتر و درستترند
(کوزنزهوی .)11 :0990 ،از سویی در سالهای اخیر پروفسور «کوئنتین اسکینر» برای فهم اندیشه سیاسی
روشی هرمنوتیکی معرفی نموده که به هرمنوتیک قصدگرای اسکینر معروف است .اسکینر برای تحلیل
اندیشه سیاسی بر بازسازی «زمینه »0تأکید دارد .وی با تأثیر از نظریهی کنشی زبان ،حرف را نوعی عمل
ارتباطی و نویسنده را بهعنوان کنشگر در نظر میگیرد .در این روش ضمن لحاظ خود متن و زمینهی
شکلگیری آن ،به قصدیت مؤلف بهعنوان کنش مضمون در سخن او توجه میشود و با کشف قصد مؤلف
امکان فهم تصرفات او نسبت به دیگر اندیشههای همعصرش به دست میآید (محمودپناهی.)029 :0102 ،
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2. context
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شکل  :7روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر

در پژوهش حاضر نویسنده بر آن است تا با کاربست روش اسکینر و در نظر گرفتن توأمان متن و
زمینههای تاریخی شکلگیری آن ،موضع و ترسیم آیتاهلل نایینی(ره) در مورد والیت فقیه را مورد بررسی
قرار دهد تا به نتایجی متقنتر ،کاملتر و بعضاً متفاوت از آنچه نویسندگان پیشین با روشهای توصیفی
بدان رسیدهاند ،دست یابد .از اینرو نگارنده با فیشبرداری توصیفی از متون عالمه و کتب تاریخی سعی بر
جمع بین زمینه و متن در مقالهی حاضر داشته است.
چارچوب مفهومي پژوهش
یکی از مشکالت عمدهی علوم اجتماعی ،تعریف واژهها است .کمتر واژهای است که در علوم اجتماعی
بهگونهای معنا شده باشد که مورد اتفاق و یا اجماع همگان باشد .واژههایی چون مشروعیت ،والیت فقیه،
امور حسبیه ،والیت مطلقه ،در اندیشهها و فقهای گوناگون ،متفاوت معنا شدهاند و هر اندیشمندی بر اساس
آراء و استنباطهای خویش از منابع و ادله ،به تعریف خود رسیده است .از اینرو طبیعی است که از الفاظ و
مفاهیم مختلف ،تعاریف متفاوتی شده باشد .در این مجال به توضیح مختصر واژگان و مفاهیمی میپردازیم
که در ترسیم دقیق بحث و رسیدن به نتیجه راهگشا هستند.
مشروعیت حکومت

بر اساس نظریهی «اندیشه مدون» ،اسالم در هر حوزه از حیات بشر ،مجموعهی عناصری ثابت و ماندنی و
همهجایی و همه زمانی دارد که این مجموعه با یکدیگر هماهنگ میباشند و ما به آنها «نظام» میگوییم
(هادوی تهرانی .)10 :0101 ،در رابطه با تشکیل حکومت در زمانیکه امام معصوم(ع) غایب است ،بین علما
اختالف بوده است .نایینی در کتابش در رابطه با ضرورت حکومت میگوید« :بالضرورة معلوم است که حفظ
شرف و استقالل و قومیت هر قومی هم چه آنکه راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه ،منوط به قیام
امارتشان است به نوع خودشان ،واال جهات امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف استقالل وطن و
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قومیتشان به کلی نیست و نابود خواهد بود ،هرچند به اعلی مدارج ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت
نائل شوند .از این جهت است که در شریعت مطهره ،حفظ بیضهی اسالم را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت
اسالمیه را از وظایف و شؤون امامت فرمودهاند» (نایینی .)89 :0110 ،آیتاهلل نایینی حکومت را الزمهی
زندگی بشر میداند و بر این اعتقاد است که جمیع عقال بر این عقیده متفق هستند ،ایشان بهصورت مستدل
بیان میکند که« :بدان که این معنی نزد جمیع امم ،مسلم و تمام عقالء عالم بر آن متفقاند که چنانچه
استقامت نظام عالم (متوقف بر مدیر و مدبری است) ،و تعیش و ادامهی حیات نوع بشر نیز متوقف به سلطنت
و سیاستی است؛ خواه آن سلطنت قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه و شورایی و چه آنکه تصدی
آن به حق باشد یا اغتصاب ،به قهر باشد یا به وراثت و انتخاب» (نایینی .)12 :0111 ،در اندیشه مرحوم
نایینی(ره) بهصورت غیرمستقیم ،در واقع این فقها هستند که اعمال حاکمیت میکنند چون حاکم حق ندارد
قانونی وضع کند که برخالف مبنای اسالمی باشد .در قسمت اول فصل پنجم تنبیه االمة به این موضوع
اشاره شده است -0 :از آنجا که کلیه مسئولیتها و وظایف محوله به قوه مقننه از مصادیق امور حسبیه
محسوب میشود و والیت بر امور حسبیه و تصدی آنها موکول به اذن مجتهد نافذ الحکومه در عصر غیبت
میباشد ،لذا حضور چند تن از فقهای عادل و آشنا به سیاست میتواند کار قوه مقننه را در تصدی امور
حسبیه تنفیذ و مشروع نماید (امام خمینی(ره) ،بیتا.)039 :
امور حسبه

قاعدهی حسبه از مهمترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است .اگرچه فقیهان
در تعریف آن اختالف کردهاند ،ولی آنان در قدر متیقن حسبه ،یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه
و ترك آن موجب مفسدهی اجتماعی است اتفاق نظر دارند (نقیبی .)028 :0119 ،در آثار متقدمان شیعه،
حسبه اصطالح چندان روشن و مشهوری نیست .در آثار متأخرتر (از شیخ انصاری(ره) به بعد) تعاریفی از آن
ارائه شده است .شیخ انصاری در کتاب مکاسب در بحث والیت فقیه ،والیت فقیه را در اموری میپذیرد که
مشروعیت ایجاد آن در خارج مفروغ عنه باشد ،بهگونهای که اگر فقیه وجود نداشت ،اقدام به انجام آن بر
مردم واجب کفایی است .مؤلف ایصال الطالب در توضیح عبارت مینویسد« :مراد شیخ ،اثبات والیت فقیه
در امور حسبیه اس .طبق عبارت مذکور ،امور حسبیه اموری هستند که شارع در هر صورتی خواهان ایجاد
آنها در خارج است؛ حال یا این وظیفه بر عهدهی شخص خاص یا صنف خاصی است و یا در صورت اثبات،
جواز والیت فقیه ،بر عهدهی فقیه میباشد» (شیرازی ،بیتا .)091 :سید بحرالعلوم صاحب کتاب بلغة الفقیه
در بحث ششم کتاب خود که در رابطه با والیةالحسبة است ،در معنای حسبه مینویسد «حسبه به معنای
قربت است؛ یعنی تقرب جستن به خداوند متعال .مورد حسبه هر کار نیکی است که شرعاً وجود آن در خارج
خواسته شده ،بدون اینکه انجامدهندهی ویژهای داشته باشد ،و این از قبیل همان اموری است که فقیه در
آنها والیت دارد» (آل بحرالعلوم .)091 :0018 ،آیتاهلل نایینی در رابطه با امور حسبه میفرماید« :از جمله
قطعیّات مذهب ما  -طائفه امامیّه  -این است که در این عصر غیبت  -عَلی مَغیبِ ِه السَالمد -آنچه از والیاتِ
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نوعیّه را که عدم رضای شار ِع مقدّس به اهمال آن ،حتی در این زمینه هم ،معلوم باشد« ،وظایف حسبیه»
ت عام ّه در جمیع
ت نیاب ِ
نامیده ،نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبو ِ
مناصب؛ و چون عدم رضای شارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب بیضهی اسالم و بلکه اهمیّت وظایف
راجعه به حفظ و نظم ممالک اسالمیّه از تمام امور حسبیّه از اوضحِ قطعیّات است ،لهذا ثبوت نیابت فقها و
ب عامِّ عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود» (نایینی .)11 :0119 ،بر این
نوّا ِ
اساس نایینی دخالت در سیاست را از امور حسبه دانسته و در این باره میافزاید« :لکن چون قیام به سیاست
امور امت از وظایف حسبیه و از باب والیت است ،پس اقامهی آن از وظایف نواب عام و مجتهدین عدول
است» (نایینی.)000 :0111 ،
والیت فقیه

آیت اهلل جوادی آملی در رابطه با مفهوم و شرایط والیت فقیه میفرمایند« :مقصود از فقیه در بحث والیت
فقیه ،مجتهد جامعالشرایط است نه هرکسی که فقه خوانده باشد .فقیه جامعالشرایط باید سه ویژگی داشته
باشد؛ اجتهاد مطلق ،عدالت مطلق و قدرت مدیریت و استعداد رهبری .یعنی از سویی باید صدر و ساقهی
اسالم را به طور عمیق و با استدالل و استنباط بشناسد و از سوی دیگر ،در تمام زمینهها ،حدود و ضوابط
الهی را رعایت کند و از هیچ یک تخطی ننماید و از سوی سوم ،استعداد و توانایی مدیریت و کشورداری و
لوازم آن را واجد باشد (جوادی آملی .)081 :0100 ،اما در خصوص واژهی والیت راغب چنین توضیح میدهد:
«والیت یعنی قرار گرفتن دو چیز در کنار یکدیگر بهگونهای هیچ چیز سومی بین آن دو نباشد (هیچ فاصلهای
بین آنان نباشد) ،این نزدیک بودن از حیث مکان ،نسبت بین آن دو ،صداقت و دوستی و یاریرساندن به
یکدیگر است» (راغب .0)332 :0000 ،از اینرو این واژه به معانی مختلفی از جمله دوستی و حب ،نصرت و
یاری ،متابعت و پیروی و همچنین سرپرستی بهکار رفته است .در کلمه والیت فقیه آنچه مدنظر است معنای
اخیر است .آیتاهلل جوادی در جمع این دو معنا توضیح میدهد« :والیت به معنای سرپرستی در سه معنا
بهکار میرود نخست والیت تکوینی ،دوم والیت بر تشریع و سوم نیز والیت تشریعی .والیت تکوینی از
آنرو که به تکوین موجودات عینی جهان مربوط میشود رابطهای حقیقی است اما دو نوع بعدی رابطهای
وضعی و قراردادی است .والیت بر تشریع نیز به معنای والیت بر قانونگذاری و تشریع احکام است ،والیت
نوع سوم یعنی والیت تشریعی ،والیتی است که در والیت فقها مدنظر است و آن والیت در محدوده شرع
و قانون الهی بر بندگان خدا است» (جوادی آملی.)002-008 :0100 ،

 .1االوالء و التوالي :أن يحصل شيئان فصاعدا حصوال ليس بينهما ما ليس منهما ،و يستعار ذلك للقرب من حيث املكان ،و من حيث النسبة ،و من
حيث الدين ،و من حيث الصداقة و النصرة و االعتقاد.
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والیت مطلقه یا عامه فقیه

والیت مورد بحث به دو قسمت والیت مقیده؛ که مقید کردن اختیارات ولی در امور حسبه و والیت مطلقه
یا عامه؛ که به معنای تسری والیت فقیه به همه حوزههای اجتماعی و سیاسی بهجز آنکه به دلیلی چون
مخصوص بودن برای امام معصوم(ع) خارج شود؛ تعلق میگیرد .هنگامی که عبارت اطالق را در رابطه با
والیت فقیه مطرح میکنند ،دامنهی آن را گسترده دانسته ،در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومی امّت،
که بسیار پردامنه است میدانند بدین معنی که فقیه شایسته ،که بار تحمل مسئولیت زعامت را بر دوش
میگیرد ،در تمامی ابعاد سیاستمداری مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امّت و در تمامی ابعاد آن باید
بکوشد و این همان والیت مطلقه است .پس منظور از «اطالق» گسترش دامنهی والیت فقیه است ،تا آنجا
که شریعت امتداد دارد و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسالم و در رابطه تمامی ابعاد
مصالح امّت میباشد و مانند دیگر والیتها یکبدعدی نخواهد بود (معرفت.)10 :0993 ،
دیدگاه عالمه ناییني نسبت به والیت فقیه
میرزای نایینی(ره) در بسیاری از حوادث سیاسی زمانه خود از جمله انقالب مشروطه ،جنگهای روسیه با
ایران ،حکم جهاد علیه استعمار انگلیس در عراق و تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری در دورهی پهلوی
تأثیر داشت (صمیمی .)001 :0112 ،از اینرو میتوان نایینی(ره) را مصداق یک فقیه سیاسی به حساب آورد
که کنشگری سیاسی را بهمثابهی وظیفه برای خود قلمداد میکرد .از سویی با ورود اندیشههای مدرن در
دورهی مشروطه ،افراد و نحلههای مختلف واکنشهای متفاوتی از خود نشان دادند .برخی در ورطهی
سنتگرایی مذهبی افتادند ،برخی برخالف این جهت به ارزشهای غربی تمایل پیدا کردند اما دستهای راهی
میانه را در پیش گرفته و نواندیش دینی شدند که در پی بازگشت به اسالم حقیقی و روزآمد کردن آن و در
عینحال اقتباس از مفاهیم و آموزههای جدید بودند .این جریان ،استفاده از غرب را گریزناپذیر میدانست،
ولی با تقلید از دین مخالف بود (حسنیفر .)91 :0101 ،مرحوم نایینی نیز از نواندیشان دینی است که سعی
در همسازکردن مفاهیم غربی چون مشروطه ،مجلس شورا ،آزادی و مساوات با اسالم را دارد؛ که این موضوع
در بحث ایشان از والیت فقیه و ترسیم حکومت اسالمی از سوی ایشان به نحو بارزی مشاهده میگردد.
عالمه نایینی(ره) با دیدگاه والیت مطلقهی فقیه در ادامهی سنت شیخ مفید ،نراقی و محقق کرکی در ارتباط
با محیطی که محل ورود سیل اندیشههای مشروطهخواهی است ،به تبیین حکومت اسالمی مطلوب خود
پرداخت .برای وصول به نگاهی جامع و دقیق از والیت فقیه نزد عالمه نایینی(ره) در این قسمت ،ابتدا به
مستندات متنمحور نظریهی او و پس از آن به زمینههای شکلگیری آن دقت خواهد شد .تا با در نظر
گرفتن این دو مؤلفه ،نتیجهی حاصلشده متقنتر از آن چیزی باشد که پیشینیان بدان پرداختهاند.
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مستندات متنمحور موضع عالمه ناییني در بحث والیت فقیه

برای بهدست آوردن مختصات والیت فقیه در اندیشه سیاسی نایینی(ره) ،ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد
که اندیشهی سیاسی ایشان تنها در آثار صرفاً نظری و اندیشهای ایشان نهفته است یا میتوان آثار فقهی
ایشان که دربردارندهی آراء سیاسی وی است را نیز در زمرهی متون مهم ،مورد کنکاش قرار داد .فیرحی بر
این نظر است که منظور از اندیشه سیاسی اسالم اندیشه سیاسی مسلمانان و بهعبارت دقیقتر اندیشه سیاسی
علمای اسالمی است .به این معنا که هر چند خاستگاه همهی اندیشههای سیاسی علمای اسالمی دین
اسالم است اما در واقع این حاصل فحص و اجتهاد علما از منابع دست اول اسالمی است که بهعنوان اندیشه
سیاسی مطرح میگردد (فیرحی .)01 :0111 ،از همینرو است که برخی ،کتب فقهی علمای شیعه را منبع
دست دوم در اندیشه سیاسی اسالم محسوب میکنند و از آن با عنوان دسته دوم نصوص دینیِ منبع اندیشه
اسالمی یاد میکنند (فیرحی .)20 :0101 ،البته این تعبیر از کتب علمای اسالم با رویهی حاکم میان فقها
که بر مبنای اجتهاد و دست یافتن به حجت از منابع دست اول است سازگار نیست ،بنابراین تعبیر درستتر
آن است که کتب علمای اسالمی بیانگر اندیشه اجتهاد شده از منابع دست اول است .تعابیر دیگری از جمله
اسالم یک و اسالم دو نیز برای تفکیک دو مقوله فوق بیان میشود« :اسالم یک مجموعه آن اصول ،عقاید
و فروعی است که در شرع مقدس وجود دارد ،همانگونه که مقصود از اسالم دو برداشتها و قرائتهایی
است که از اسالم یک به دست داده میشود» (حقیقت .)00 :0111 ،در این مقاله ،اندیشهی سیاسی عالمه
نایینی در بخش والیت فقیه مورد مداقه قرار گرفته است .و با توجه به اجتهادی بودن مباحث در کتب فقهی،
این آثار نیز در کنار سایر آثار سیاسی ایشان مورد دقت قرار گرفته است .بر این اساس در این قسمت
مستندات متنمحور عالمه نایینی(ره) خواهد آمد.
داللت مقبوله عمربن حنظله بر والیت مطلقه فقیه

عالمه نایینی(ره) مقبولهی عمر بن حنظله را برای اثبات والیت فقیه از جهت سند و داللت کافی میداند.
از نظر نایینی این مقبوله  -در مقام شرط بسنده -برای اثبات والیتعامه کفایت میکند .وی خود در این
خصوص چنین میگوید« :تمسک جستن به مقبولهی مذکور برای اثبات والیت عامهی فقها از نظر فنی
فاقد اشکال است ،ولی صدر این روایت ظهور در مطلب دارد و سؤال کننده در سؤالی که از امام(ع) کرده،
قاضی را در مقابل سلطان قرار داده و امام نیز حرف او را در اینکه قاضی در مقابل سلطان است ،تثبیت
نموده است» (نایینی .)001 :0922 ،این فقره بدین معناست که فقیه نه فقط میتواند حکمی دربارهی امر
قضا صادر کند ،بلکه میتواند منصب زعامت را نیز کسب نماید؛ بنابراین فقیه حاکم ،والیت عامه دارد و بر
همین اساس میتواند بر مردم حکومت کند ،در مقابل ،قاضی فاقد چنین منصبی است (حیدری و عبداهللپور،
 .)11 :0112همچنین باید گفت طبق تقریر درس مکاسب محقق نایینی(ره) ،وی والیت را به دو قسم
والیت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و پس از اثبات هر دو قسم والیت برای پیامبر(ص) و امامان
معصوم(ع) ،والیت تشریعی را قابل جعل و اعطا به غیرمعصوم دانسته و در حوزهی والیت تشریعی دو منصب
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والیت امری و قضاوت را از شؤون فقیه میشمارد «برای هر کدام از این دو (والی و قاضی) وظیفهای غیر
از وظیفه دیگری است .پس وظیفه والی ،امور کلی است که مربوط به تدبیر ملک ،سیاست ،اخذ مالیات،
زکات و صرف آن در مصالح عامه مانند تجهیز سپاه و اعطای حقوق ذوی الحقوق میباشد و به عبارت دیگر
هر چه که وظیفه سلطان در مملکتش هست ،وظیفه ولی هم هست .که از آن جمله جعل قاضی در سرزمین
و منطقه تحت والیت خودش است .همانطور که در این زمان مشاهده میشود که قاضی از طرف حاکم
در ناحیهای نصب شده و باید از دستورات حاکم پیروی کند» (آملی ،بیتا .)880 :نایینی(ره) نسبت به منصب
والیت امری طبق گزارش مرحوم آملی؛ جز مقبولهی عمر بن حنظله ،دیگر روایات را از اثبات والیت عامهی
فقیه قاصر دانسته است و داللت آنها را بر چیزی افزون بر اثبات وظیفهی تبلیغ احکام بر مردم و وجوب
اطاعت مداوم بر آنچه تبلیغ میکنند ،نمیدانست .اما داللت مقبولهی عمر بن حنظله بر والیت عامه فقیه را
پذیرفته است (آملی ،بیتا .)881-880 :بر این اساس و با وجود این مستند ،ولی فقیه و حوزهی اعمال والیت
آن اعم از قضا و برابر یا بیشتر از اختیارات سلطان در حیطهی حکومتش است.
عدم تمکن فقها در تشکیل حکومت و رجوع اضطراری به دیگران

آیتاهلل نایینی همانند سلسلهی روحانیت پیش از خود ،والیت را برای فقیه ثابت میداند؛ اما اگر برای
مجتهدی ،شرایط محقق نبود ،میتوان با ایجاد برخی سازوکارها ،فساد و مضرات حکومت جور را کم نمود،
بارزترین ظهور این اندیشه در اثر سیاسی میرزا قراردادن مجلس بهجای قوه عصمت در عصر غیبت و ترجیح
سلطنت مشروعه به سلطنت غیرمشروعه است (نائینی .)02 :0118 ،میرزا در دو واقعه تاریخی این اندیشه
خود را به نمایش گذاشت نخست در تأئید مشروطه و سپس در مخالفت با طرح جمهوریت رضاخان (کاظمی،
 .)008 :0100از اینرو در اینجا نیز نباید برخورد اقتضایی نایینی را به جای اصل نظریهی او قرار داد .هرچند
والیت ،به عدول مؤمنین منتقل میشود و اگر مؤمن عادلی هم یافت نشد ،والیت به مسلمانان معمولی
میرسد .ایشان استدالل میکند« :عدم تمکن نواب عام بعضاً و کالً از اقامهی آن وظایف موجب سقوطش
نباشد ،بلکه نوبت والیت در اقامهی آن به عدول مؤمنین میرسد و با عدم تمکن آنان ،به عموم مردم
معمولی ،بلکه به فساق مسلمین میرسد» (نایینی .)001 :0111 ،طبق این سلسله مراتب طراحی شده توسط
عالمه نایینی(ره) ،اولویت با فقها است و در صورت عدم وجود شرایط از آن یک پله پایین میآید.
تعریف موسع از امور حسبه

عالمه نایینی همانطور که پیشتر نیز ذکر شد؛ با تعریفی که از امور حسبه ارائه میکند؛ تا حد زیادی تکلیف
والیت فقیه را نیز روشن مینماید .ایشان در کتاب تنبیه االمة بیان میکند« :از جمله قطعیّات مذهب ما -
ت نوعیّه را که عدم
طائفه امامیّه -این است که در این عصر غیبت  -عَلی مَغیبِهِ السَالمد  -آنچه از والیا ِرضای شار ِع مقدّس به اهمال آن ،حتی در این زمینه هم ،معلوم باشد« ،وظایف حسبیه» نامیده ،نیابت فقهای
ت نیابتِ عام ّه در جمیع مناصب؛ و چون
عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبو ِ
عدم رضای شارع مقدس به اختالل نظام و ذهاب بیضهی اسالم و بلکه اهمیّت وظایف راجعه به حفظ و

.......................................... 32

فصلنامه علمی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال یازدهم ،شماره  ،13بهار 3000

ب عامِّ عصر
نظم ممالک اسالمیّه از تمام امور حسبیّه از اوضحِ قطعیّات است ،لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّا ِ
غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیّات مذهب خواهد بود» (نایینی .)11 :0119 ،مرحوم نایینی در این
قسمت ،به صراحت هرچه تمامتر؛ والیت فقهای عادل را در زمان غیبت در تشکیل و یا تنفیذ دولت از
مهمترین موارد حسبه و مصادیق قدر متیقن امور حسبیه شمرده و مشروعیت چنین حکومتی را از قطعیات
مذهب شیعه عنوان میکند.
مشروعیت منتخبین وابسته به تأیید فقها

نایینی در تقسیمبندی حکومتها به دو نوع والیتیه و تملیکیه اشاره میکند و نظام والیتیه را هم محدود به
شرع اسالم میداند و برای اینکه در مسائل حکومتی ،قانونی برخالف اسالم وضع نشود به هیئت نظار
اشاره میکند «و مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات
اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانستهاند ،به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری
نخواهد بود ،و اما بنابر اصول ما -طائفهی امامیه -که این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف
نواب عام عصر غیبت -علی مغیبه السالم -میدانیم ،اشتمال هیئت منتخبه بر عدهای از مجتهدین عدول
و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است و
مزید توضیح این مطلب بعد از این خواهد آمد إنشاءاهلل تعالی» (نایینی .)02 :0922 ،بر این اساس اعمال
حکومت و نظارت کارگزاران انتخابی ،در صورتی مشروع است که فرد فی الحقیقة مشروع ،این امر را بدانها
تنفیذ نماید که نفس این موضوع ،اولویت و اصالت حکومت فقها را اثبات مینماید.
ترجیح حکومت مشروطه بر اساس قاعدهی دفع افسد به فاسد

مرحوم نایینی بر اساس قواعد فقهی مشهور؛ طی تصمیمی عقالیی و اصولی؛ حکومت مشروطه را مطرح و
از آن حمایت میکند و در توصیف شرایط روز که منجر شده از نظر خود عجاتاً دست بشوید چنین توضیح
میدهد« :در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکهی تقوی و عدالت و علم متصدیان
هم کوتاه و به ضد حقیقتی و فقط مقابل آنها گرفتاریم ،همچنانکه معلوم است حفظ همان درجهی مسلمه
از محدودیت سلطنت اسالمیه که دانستی متفق علیه امت و از ضروریات دین اسالم است( »...نایینی:0922 ،
 .)21طبق این فراز ،در دیدگاه میرزای نائینی گرچه بسنده نمودن به صفاتی چون علم و عدالت به جای
عصمت و انتصاب در مشروعیت دولت متکی به آرای عمومی خالف اصول مذهب تشیع است اما در عصر
غیبت که امکان دستیابی به زمامدار معصوم و منصوب وجود ندارد از باب قاعده میسور و قدر مقدور امکان
جایگزینی علم و عدالت و انتخاب به جای عصمت و انتصاب ،زمینه عمل به اصول مذهب شیعه را فراهم
میسازد (همان .)31 ،همچنین با توجه به ظلم مضاعفی که در حکومت استبدادی وجود دارد و سلطان جائر،
حق خدا را غصب مینماید و از سوی دیگر با غصب مقام والیت به مقام امامت تعدی و ظلم روا میدارد؛ و
از لحاظ دیگر با اعمال سلطه بر مردم ،مرتکب تعدی به حقوق ملت میگردد بیشک محذورات ناشی از این
شیوه حکومت به مراتب بیشتر از محذوراتی است که حکومت والیی دارد .که در آنجا فقط یک ظلم تحقق
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مییابد که ظلم به مقام والیت است (نایینی .)01 :0922 ،براساس این توجیه فقهی که بر مبنای قاعده دفع
افسد به فاسد استوار است ،در حکومت پارلمانی تنها غصب مقام امامت است که با تطبیق قاعده دفع افسد
به فاسد و با توجه به مفاد الزامآور آن ،تصدی مقام امامت نیز از باب ضرورت مجاز میگردد .و این جزء نظر
اصولی عالمه نایینی نبوده است.
قابلیت تفویض مراتب والیت فقیه

میرزای نایینی طبق تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری ،والیت تشریعی را به سه مرتبه تقسیم کرده است:
مر تبه باالی والیت را که والیت بر جان و مال مردم است ،به پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص
داده است ،ولی دو مرتبه دیگر والیت را که والیت در امور سیاسی مربوط به نظم بالد و انتظام امور مردم،
حفظ مرزها ،جهاد با دشمن و والیت در فتوی و قضاوت را قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است
(برجی )00 :0118 ،و (خوانساری0811 ،ق ،ج .)882-881 :0ایشان در بحث تفویض امور بهخصوص با
توجه به ظرف زمانی وظایف قانونگذاری را با نظارت فقها به دیگران میسپارد اما این حق را در اصل برای
فقها ثابت میداند« .بنابر اصول ما -طایفه امامیه -که اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را (نظارت و
قانونگذاری در مجلس) از وظایف نواب عام عصر غیبت میدانیم» (نائینی .)09 :0118 ،و یا در جای دیگر
همین معنا را افاده میکند« :در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا ماذونین از جانب ایشان المحاله
به مقتضای نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر ،ملزم این قسم است» (نائینی.)082 :0118 ،
جرح و تعدیل مستندات نویسندگان و الگوی استنتاجي متن محور

همان طور که گذشت میرزای نایینی والیت را به سه دسته تقسیم نمود که مرتبه اول که از آنِ پیامبر و
ائمه ی اطهار(ع) است غیرقابل تفویض و دو شق دیگر یعنی امور سیاسی(نظم بالد و  )...و افتاء و قضا که
به والة و قضاة میرسیده است .که در مواردی که فرد صالحیت هر دو امر را داشت هر دو در یک فرد قابل
جمع بود (خوانساری0811 ،ق ،ج .)080 :0وی در ادامه بحث اخبار وارده در خصوص والیت فقیه را در معنا
سوم (قضاوت) برداشت میکند و نتیجه بحثش حضور فقها را در والیت عامه و افتاء و قضا وارد میداند
(خوانساری0811 ،ق ،ج .)083 :0برخی بر این اساس و امارههای کتاب تنبیه همین نتیجه را پذیرفتهاند .اما
در تقریر مرحوم آملی از همین بحث ،میرزا شأن قضاوت را برای فقیه بالشک دانسته و در مورد والیت فقیه
در امور سیاسی ابتدا به قدر متیقن حکم میدهد  -البته قدر متیقن در اموری است که شارع راضی به اهمال
آن نیست (حسبه) و دانستیم که حسبه نزد میرزای نایینی به چه معناست  -اما پس از فحص در روایات و
بررسی اخبار؛ هیچ یک به جز مقبوله را برای استناد والیت عامهی فقیه کافی نمیداند (آملی ،بیتا ،ج:0
 .)883 -880بر این اساس در آثار مرحوم نایینی؛ به ظاهر با سه نظریه مواجه هستیم؛ بهعبارتی در کتاب
منیة المراد ،والیت در قضا مورد بررسی قرار گرفته ،در المکاسب و البیع؛ والیت در امور حسبه از جمله امور
سیاسی و در تنبیه االمه؛ ترکیبی از نظراتشان قابل حصول است .برای حصول نتیجه از این رهگذر باید
گفت نظر میرزا بهواسطهی دالیل گفته شده در باال والیت عامهی فقیه است .از سویی هر چند در تقریر
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مرحوم خوانساری اثبات والیت عامه مشکل دانسته شده ،اما بنا به نظر برخی مربوط به شخص خوانساری
است (رحمان ستایش .)001 :0111 ،و نظر مرحوم نایینی با توجه به سیر بحث و آوردن روایت ابن خدیجه
برای اثبا ت والیت عامه فقها ،در حوزه افتاء ،قضاء و حسبه (به آن معنای مورد نظر) بوده است .و بهعالوه
در المکاسب و البیع آن را بهطور صریح خالی از اشکال میبیند و در تنبیه نیز ضمن ضروری و حسبه دانستن
بحث قانون و قانونگذاری؛ و در زمرهی تکالیف فقیه دیدن آن امر ،با گزارههای مختلف از این معنا استفاده
و آن را برای افراد صاحب صالحیت (آنگونه که در تنبیه االمة شرحش آمده است) البته با نظارت فقها
قابل تفویض میشمارد.
زمینههای اجتماعي تاریخي شکلگیری موضع عالمه ناییني در بحث والیت فقیه

نایینی هرگز به مشروطهای بدون حضور مستقیم یا غیرمستقیم فقها در ارکان آن نمیاندیشید و آن را موجب
از بین رفتن مشروعیت نظام مشروطه میدانست (جعفرپیشه فرد .)81 :0100 ،شاید برخی بر این عقیدهاند
که نظام مشروطه؛ نظریهی سیاسی عالمه نایینی است؛ اما واقعیت این است که مشروطه ،تجویز ثانویه و
اقتضایی ایشان است و وی نیز مانند بسیاری از عالمان شیعه نظریهی سیاسیاش همان والیت فقیه است.
بسیاری از علمای این دوره حضور خود را در عرصههای سیاسی  -اجتماعی وظیفهی خود دانسته و در دفاع
از دین و امت اسالمی تردیدی به خود راه نمیدادند .عالمه نایینی هم از جملهی این فقها بود که نمیتوانست
در قبال مسائل بیتفاوت باشد و در پی آن بود که تا جاییکه ممکن است برخالف قوانین و ارزشهای
اسالمی در جامعه عمل نشود و تصمیماتی گرفته نشود که قواعد و مبانی اسالمی را زیر سؤال ببرد .وی از
پرچمداران شاخص مشروطیت ،محسوب میشود (مرشدیزاد .)0 :0101 ،مجموعهای از دالیل و زمینهها
سبب شد تا محقق نایینی(ره) به این موضع و یا سایر تعابیرش که کمی متفاوت از والیت عامه فقیه به
معنای کنونیاش است ،برسد .در این مجال مهمترین این دالیل مورد توجه قرار میگیرد.
اهمیت باالی بحران استبداد داخلي

یکی از دالیل مطرح نشدن علنی والیت فقیه از منظر نائینی را در این موضوع میتوان بررسی کرد که
مهمترین بحران دورهی مرحوم نائینی ،استبداد و ظلم دستگاه استبداد شاهی بود .فساد ،رشوهخواری ،ضعف
سیاست داخلی و خارجی ،هرزگی شاهان ،فقر و بیکاری عمومی و  ...تصویر آن دوران بود (موسوی شربیانی،
 .)093 :0102از اینرو هر چند در گذشته و دوران صفوی نبود حکومت شیعی بحران بهحساب میآمد اکنون
استبداد همین حکومت ،منجر به مصلحتاندیشی مرحوم نایینی شد تا با سیاست مشروطیت نیز شده؛ با
ریشهی این خرابیها یعنی رژیم مستبد مبارزه نماید چرا که زمینهی پذیرش و آگاهی مردم برای شکلگیری
حکومت پیرامون والیت فقیه فراهم نبود .میرزا در این خصوص تصریح میکند« :چنانچه غاصبی عدوانا
وضع ید نماید و رفع یدش راسا ممکن نباشد ،ولکن ترتیبات عملیه و گماشتن هیئت نظاری توان تصرفش
را تحدید و موقوفه مغصوبه را -مثالً -از حیفومیل و مصرف شهواتش ،کالً ام بعضاً ،صیانت نمود ،البته
وجوب آن بدیهی و خالف در آن نه از علمای متشرعین ،بلکه از عقالی دهریین هم هیچ متصور و متحمل
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نخواهد بود» (نائینی .)11 :0118 ،میرزا و دیگر علمای نواندیش دینی چون ایشان مشروطه را راهکاری
برای برونرفت از استبداد شاه و حفظ بیضه اسالم میدانستند ،از اینرو تصمیم بر آن گرفتند که با نادیده
گرفتن برخی از شرایط و بایستههای نظام آرمانی خود ،اندیشه خود را در راستای تأئید و حمایت از مشروطه
صرف نمایند (حائری.)000 :0932 ،
نقش علما در جنبش مشروطه در جایگاه رهبری معنوی و عملیاتي

انقالب مشروطیت در ایران رهآورد و برآیند دو خواست ریشهدار نخبگان و مردم بود .در فرایند مشروطه
روحانیت نقش داشتند ولی در قبال نقشی که در فرآیند انقالب اسالمی داشتند ناچیز بود و به خاطر همین
مطرح کردن مسئله والیت فقیه و شکلگیری حکومت اسالمی با مبنای آن در انقالب اسالمی به نسبت
آسانتر و مردمپسندتر است تا دورهای که روحانیت در آن نقش آنچنان گستردهای نداشته باشند .و به خاطر
همین موضوع اعالم والیت فقیه در همه ابعاد کاری مشکل بود (مرشدیزاد .)00 :0101 ،البته نمیتوان این
موضع را کامالً تأیید کرد و باید گفت روحانیت و علما در مشروطه واقعاً جایگاه رهبری داشته و روشنفکرانی
مانند ملکم و امثال آن ،بر ضرورت میانداری روحانیت تأکید داشتند؛ اما به دلیل عدم آگاهی و آمادگی
اجتماعی و نیز دخالت تأثیرگذار روشنفکران در رهبری عملیاتی انقالب در این زمان ،روحانیت و شخص
نایینی(ره) تصمیم میگیرد بدین شکل با ایشان همراهی نماید.
کسب تدریجي قدرت مقابله با استبداد

در عصر صفوی با گسترش تشیع ،شاهان به تأیید و حمایت علما برای مشروع نشان دادن دولتشان وابسته
شدند و این موضوع تاحدی مدیون سیاستورزی علما در تعریف نسبت خود با دولت بود .روحانیت از جانب
شاه به همکاری دعوت شد و منصب حکومتی (شیخ االسالم ،مالباشیگری و )...یافت حتی منصبی به نام
بستنشینی از طرف دولت برایشان اعالم گردید (نجفی)23 :0119 ،؛ بشیریه عامل دیگر این استقالل عمل
را در انتقال حوزهی علمیه از ایران به عراق ارزیابی مینماید (بشیریه .)000 :0100 ،و همین موضوع زمینهی
مقابلهی مستقیم علما -که اکنون پایگاه اجتماعی باالتری یافتهبودند -و شخص نایینی با استبداد قاجاری
را تشدید نمود.
خطر تزلزل پایگاه اجتماعي علما در بین مردم

هر چند که اهمیت جایگاه روحانیت از آغاز عصر غیبت در حوزهی اجتماع و سیاست قابل چشمپوشی نیست،
اما وقایع دورهی قاجاری ،به تقویت روزافزون این جایگاه کمک کرد .نفوذ ایدئولوژیک علما در جامعه و
واسطشدن ایشان بین مردم و شاه در این دوره افزایش یافت (بشیریه .)000 :0100 ،که همهی اینها به
معنای افزایش پایگاه اجتماعی علما بود که میتوانست اهداف سه گانهی تبلیغ معارف شیعی ،نظارت بر شاه
برای عدم اتکای به بیگانه و جلوگیری از استبداد شاه را محقق نماید .با ورود روشنفکران مشروطهخواه و
ورود مفهوم ملت از طریق روزنامهها که رسانهای جدید برای این طبقه به حساب میآمد ،بخشی از مردم از
علما مستقل شدند از اینرو امکان جذب آنان توسط گروههای روشنفکری و ربودن گوی رهبری از علما

.......................................... 36

فصلنامه علمی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال یازدهم ،شماره  ،13بهار 3000

وجود داشت .به خصوص آنکه در تبلیغات خود از غرب ،آزادی مطلق را دلیلی برای پیشرفت و ترقی
میدانستند و ضعف داخلی را ناشی از فقدان این نعمت بیان میکردند .اندیشهای که خود را در قالب دو
جریان اجتماعیون (دموکراتها) ،در مجلس وقت نشان داد .در این وضعیت نایینی(ره) برای حفظ این پایگاه
و استفاده از آن برای اهداف ذکر شده و ممانعت از غلتیدن افکار مردم در دامان روشنفکران ،ضمن مواضع
اصولی خود راجعبه والیت عامهی فقیه ،با مشروطیت همراهی کرد .از اینرو حمایت از مشروطه از آن جهت
است که یک گام حکومت را به سمت اسالم نزدیک نموده و یک گام از ظلم و تصرف عدوانی دور مینماید.
مخالفت بعدی میرزا(ره) با همین مجلس مشروطه به واسطهی دوری از ماهیت اولیهی ترسیمشدهاش ،مؤید
نکات باال است (کاظمی.)002 :0100 ،
خطر نفوذ قدرتهای خارجي و قاعده نفيسبیل

دورهی قاجار ،دوره ی تالش اروپائیان برای دخالت و نفوذ در ایران است ،که این مسئله ریشه در ضعف
دولت قاجار و عقب ماندن جامعه ایران از پیشرفت در عرصه تکلنولوژی از یک سو و ظهور پدیده استعمار و
امپریالیسم از سوی دیگر دارد .وجود معادن و منابع ،وجد نظام سنتی تولید ،موقعیت ژئوپلوتیک ایران و نیز
بازارهای آن؛ مورد توجه قدرتها قرار گرفت .اروپاییان کاالهای جدید خود را راهی ایران نمودند و در این
میان طیف منورالفکر نیز مبتنی بر این پیشرفتها ،به نظام سیاسی و فرهنگی  -مذهبی ایران میتاختند و
ضعف داخلی را که مشکل مدیریتی بود؛ بر عهدهی نظام سیاسی ارزیابی و تبلیغ میکردند .در کنار این
کاالها ،افکار آزادیخواهانه و مشروطه نیز راهی ایران شد .علمای اسالم با ورود کاالها و افکار بیگانه که
موجبات تحت سلطه قرار گرفتن قدرت شیعه را فراهم میکرد؛ به مخالفت پرداختند .و در این راه چارهای
جز استفاده از دو عنصر دولت(شاه) و مردم نداشتند و برای این موضوع نایینی و طیف همراه او برای
نگهداشت شاه از استبداد و همراهی مردم در مقابله با سیل بنیان کن تمدن غربی ،از نظام مشروطه حمایت
نمودند .نایینی در این خصوص میگوید« :مبداء طبیعی این چنین تنزل مسلمین و تفوق ملل مسیحیه بر
آنان هم که معظم ممالکشان را بردند و هیچ نمانده که این اقل قلیل باقیمانده را هم ببرند؛ همین اسارت
و رقیت مسلمین در تحت حکومت استعبادیه موروثه از معاویه و فوز آنانست به حکومت مسئوله مأخوذه از
شرع مسلمین و چنانچه باز هم مسلمانان از این سکرت و غفلت به خود نیایند ...چندی نخواهد گذشت که
العیاذباهلل تعالی مانند مسلمین معظم آفریقا و اغلب ممالک آسیا و غیرذلک؛ نعمت شرف و استقالل قومیت
و سلطنت اسالمیه را از دست داده و در تحت حکومت نصاری اسیر و دورهای نخواهد گذشت که مانند اهالی
اندلس و غیرها ،اسالمیتشان به تنصر و مساجدشان کنیسه و  ...مبدل میشود» (نایینی 81 :0922 ،و .)21
زمینهی خانوداگي مرحوم ناییني

طبق گزارشهای تاریخی؛ محمدحسین نائینی ،فرزند شیخ عبدالرحیم و نوه شیخ محمد سعید نائینی است
که هر دو در دورهی خود توسط سلطان وقت قاجاری به مقام شیخاالسالمی (یکی از درجات و مناصب
علما) منصوب شده بودند .برخی بر این عقیدهاند که حضور پدر و جد در این مناصب را نمیتوان بیتأثیر در
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اندیشه سیاسی مرحوم نایینی به حساب آورد و میتوان ادعا کرد که یکی از عوامل اعتقاد نائینی به آنکه
سلطنت را میتوان با برخی اقدامات از جمله تشکیل مجلس قانونگذاری (مشروطه) اصالح نمود و به سراغ
اعمال والیت عامه فقیه در جامعه نرفت؛ حضور پدر و جد در منصب شیخاالسالمی است.
نتیجهگیری
اندیشه سیاسی میرزای نایینی(ره) را نباید تنها در کتاب تنبیه االمة یافت ،مجموعه نظرات ایشان در امور
سیاسی در کتب مختلف ،اینگونه نتیجه میدهد که وی والیت فقها را در همه شئون حکومتی ،افتاء و قضا
دانسته است .این موضوع آنطور که در قسمت باال نیز ذکر شد ،مؤیدات فقهی و تاریخی متعددی نیز دارد.
عالمه نایینی در خاتمهی کتاب تنبیه ،اذعان میکند که « اول در شروع نوشتن این رساله؛ عالوه بر همین
فصول خمسه دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهای عدول عصر غیبت در اقامهی وظایف راجعه به
سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب و مجموع فصول رساله هفت فصل بود و»...
(نایینی .)000 :0922 ،ایشان در بیان در طول حکومت معصوم بودن والیت فقها میافزاید «در عصر غیبت
هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان ،المحال به مقتضیات نیابت ثابتهی قطعیه  -علی کل
تقدیر -ملزم این قسم است و از این بیان به خوبی حال هفوات و اراجیف مغرضین  -که این الزام و التزامات
قانونیه را شرعاً بالملزم پنداشته -منکشف و ظاهر شد که جز کمال غرضانیت و یا عدم اطالع به مقتضیات
اصول مذهب ،منشاء دیگری ندارد (نایینی .)010 :0922 ،عالمه نایینی(ره) در جاهای مختلف به بحث
والیت فقیه اشاره کرده؛ اگرچه عبارات او در این باره از باب والیت مطلقه؛ یا از باب والیت بر امور حسبیه
یا از باب قدر متیقن در جاهای مختلف ،متفاوت است ،اما این تفاوتها همانطور که گذشت؛ کامالً قابل
جمع است و در کل نظریهی واحدی از ایشان صادر شده است ،اما ناظر به زمینهی اجتماعی  -سیاسی
موجود و گفتمان قانون که در زمان راهن در حال پیگیری عمومی بود؛ و نیز نوع مطلوب نظری او زمینهی
اجرایی نداشت؛ میرزا در مرحلهی تجویز ،نظراتش را طبق اقتضائات و متناسب با محیط در حمایت از
مشروطه تنظیم کرد.
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