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  دهیچک
کلـامی و سیاسـی اندیشـه ، ترین مسائل فقهـییکی از مهممسئله ولایت 

مسـائل جامعـه اسلامی شـیعه اسـت در حقیقـت پاسـخ بـه مشـکلات و 
بـا توجـه بـه ، طرح این اندیشه را ضروري کـرد، اسلامی در طول تاریخ

شــود از دوره صــفوي بــه فقیــه نگــاه میولایت رونــدي کــه بــه پیشــینه
شـود و در طرف است که بحث ولایت سیاسی فقیه وارد عرصـه میاین

ها با توجه به مسائل و شود در سیر این دورهها مطرح میقبال حکومت
کلات کشور تا زمان امام خمینـی(ره)در رابطـه بـا اینکـه ولایـت بـر مش

عالمـان بـزرگ  فقیه باشد در اندیشـهحکومت اسلامی با محوریت ولایت
 نراقی شکل گرفت ولی در حد تئـوري مانـد و جنبـه، نائینی اللهآیتمثل 

الله نائینی بـه صـورت پوشـیده بـه ایـن عملی پیدا نکرد و در زمان آیت
گـردد در فرآیند پژوهش به این مـوارد اشـاره می اره شده کهمحور اش

که در زمان تا این. ولی در زمان علامه نائینی نیز ولایت فقیه محقق نشد
فقیـه جنبـه عملـی پیـدا امام خمینی(ره)حکومت اسلامی با حاکمیـت ولی

در پژوهش حاضر هدف نویسنده بر این است که جایگاه سیاسـی ، کرد
نــائینی بــا اســتفاده از روش  اللــهآیت ام خمینــی(ره)وفقیــه از منظــر امــ

تحلیلی و با اسـتناد بـه اسـناد را موردبررسـی قـرار دهـد و  -توصیفی
که مبـانی فکـري امـام خمینـی(ره)و علامـه اینسؤال مطرح در پژوهش 

دولت به چه نحوي بوده و نقاط  فقیه در سیاسی نائینی در مورد جایگاه
  چیست؟ها در اشتراك و افتراق آن

علامـه ، امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی، مشروطه، فقیهولایت :دواژهیکل
  . نائینی
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   مقدمهمقدمه  

ترین آیینی است که توسط کامل، اي دارداسلام دینی است که به سیاست توجه گسترده

تا  اهداف پیامبران از آدم(ع) گرامی اسلام(ص) برجهان عرضه گشته و همهرسول 

سیاست در اسلام داراي هویت و استقلال است و بر ، شده استدر آن گنجانده خاتم(ص)

چیزي مانند مسئله در میان دستورهاي اسلام هیچ. اساس باورهاي اعتقادي و دینی هست

اهمیت داده نشده ، شودفقیه تعبیر میه ولایتامامت و رهبري که از آن در عصر غیبت ب

اگر این عمود نباشد یا ، اسلام است در حقیقت ولایت از دیدگاه اسلام عمود خیمه. است

هرگز ، منهاي ولایت و حکومت اسلامی، مفاهیم اسلام. ریزداسلام فرومی خیمه، آسیب ببیند

محتوایی و سازنده خود را در  توانند نقشو هرگز نمی، یابندارزش واقعی خود را نمی

  . )9: 1379، جامعه ایفا کنند(محمدي اشتهاردي

خود و حل  هاي زمانهدر مواجهه با حکومت، هاي مختلفاندیشمندان دینی در دوره

رفت از بر آن شدند تا براي برون، هاي ناشی از فردگرایی و استبداد در حکومتبحران

پردازي نظریه، بر تعالیم شریعتسی جدید با تکیهفضاي حاکم و جایگزین کردن نظام سیا

لذا ساخت نظام سیاسی . کنند و نهاد مال و مملکت را بر اساس تعالیم دینی سامان بخشند

پردازي فقها و اندیشمندان و حکماي اسلامی هاي مختلف با طرح و نظریهاسلام از دوره

ی فقهایی چون ملا احمد ساخت نظام سیاسی اسلام در نظریات سیاس. مطرح بوده است

  . وضوح مطرح گردیده استبه ...شهید صدر و، امام خمینی، نائینی، نراقی

احکام عبادي صرف ، پیوسته بر این بوده است که اسلام تأکید، سیاسی فقها در نظریه

 علاوه بر. المللی و جهانی نپرداخته باشدنیست که به شئون سیاسی و حکومتی و روابط بین

 آموزه، دولت دینی بعد از پیامبران قبلی دهندهعنوان ادامهو منش پیامبر(ص)به سیره، آن

اما توجه به این . دارددولتی بودن شریعت را براي مسلمین بیان می مهمی است که جوهره

در ، مندي از روش و منش پیامبر و ائمهکه فقهاي شیعه با بهرهرغم اینبهنکته لازم است که 

در ارجاعات خود داراي منبع اند و ت سیاسی خود را بیان داشتهنظریاامور حکومتی 

دهی اما عنصر زمان و مکان در شکل، روایت ائمه)بودند، سنت پیامبر، مشارکتی(قرآن

برخی از فقهاءضمن پذیرفتن اصل . هایی را ایجاد کرده استها مغایرتسیاسی آن اندیشه

اعمال حاکمیت  ختیارات و تصرفات فقیه و نحوها در منشأ ولایت و محدوده، ولایت فقها

الله نائینی با استمداد از مفاهیم آیت. )116: 1393، نظر دارند(موسوي شربیانیفقیه اختلاف

نائینی با توجه به استناداتی که در بخش ، اندیشه تغییر نظام حکومتی را مطرح کرد، فقهی
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فقیه است ولی با هان حکومت ولایتها اشاره خواهد شد در نظریه خوااصلی متن به آن

توجه به موقعیت زمانی و با توجه به مشکلات خاصی که در جامعه هست این امکان را براي 

کند داند که تشکیل حکومت دهد به خاطر همین است که مشروطه را مطرح میفقیه نمی

ا اسلام در آن که با نظارت فقها اعمال حاکمیت کند تا با نظارت فقها کمترین ناسازگاري ب

تغییر نظام سلطنت مطلقه و استبدادي به سلطنت ، نائینی به دفع افسد به فاسد، مشاهده گردد

باور داشت و در موقعیت زمانی  (با اعمال قوانین اسلام از طریق مجلس شورا) مشروطه را

رابطه اما در . )133: 1381، پور داند(بابااعمال میحاضر چنین رویکردي از حکومت را قابل

با اندیشه امام خمینی(ره)نظر بر این است که امام در حد تئوري متوقف نشد بلکه درصدد 

امام . فقیه را در عمل به کرسی بنشاندبرآمد به مسئله حکومت اسلامی با مبناي ولایت

فقیه نظام ولایتبراي نخستین بار لزوم سرنگونی نظام سلطنتی و جایگزینی آن به خمینی(ره)

اسلامی را مطرح کردند در تاریخ فقیه شیعه تحول ایجاد کرد و این توفیق  و حکومت

نظر  حکومت اسلامی در مرحله دیدگاه خاص ایشان درباره نتیجه، تأسیس حکومت اسلامی

تأثیر اهمیت ، تفاوت امام با دیدگاه فقهاي عصر این بود که آنان براي شرط احتمال، است

اما ، بنابراین تکلیف را ساقط پنداشتند، دانستندآن را منتفی میالعاده قایل بودند و چون فوق

امام با چنین . سازي احتمال تأثیرات پرداختامام(ره)باهمت عالی خود به زمینه

آنگاه ، ابتدا در نظریه و تلقی، تئوریک حکومت اسلامی را توانست تأسیس کندپشتوانه

  . )134: 1381، انقلاب در عمل به وقوع پیوست(باباپور

صورت غیرمستقیم درواقع این فقها هستند که اعمال حاکمیت در اندیشه نائینی به 

کنند چون حاکم حق ندارد قانونی را وضع کند که برخلاف مبناي اسلامی باشد و می

یعنی اسلام در رأس است ، است، تشخیص این موضوع با فقهایی که جزء هیئت نظارهستند

در اندیشه امام هم هدف بر این است که قوانین اسلام  و، ستو درواقع قدرت اصلی اسلام ا

قوانین مستقیم و با  صورت کامل در مملکت اسلامی اعمال شود ولی اینجا پیاده شدنبه

که اما موضوع دیگري که باید مطرح گردد این، گیردفقیه صورت میحاکمیت ولی

شود درصدد ایجاد حکومت با الله نائینی با توجه به استناداتی که به بیانات ایشان میآیت

نائینی تنبیه الامه فقیه بودند ولی بنا به دلایلی که در متن با استناد به کتاب محوریت ولایت

ر ماند و جنبه عملی پیدا نکرد و این نوع ها اشاره خواهد شد این نظریه در حد نظبه آن

شد ولی امام درست است ظار اعمال هیئت نُصورت غیرمستقیم و باوجود اعمال حاکمیت به

خصوص بعد از تحریر کتاب به، اًکه در اوایل نظر بر اعمال نظارت داشتند ولی بعد
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، دفقیه شکل بگیرتد با محوریت ولایفقیه نظر بر این داشتند که حکومت اسلامی بایولایت

با توجه به این مبانی سعی نویسنده بر این  حال. یعنی امام بحث ولات فقیه را عملی کردند

نائینی در رابطه با جایگاه سیاسی فقیه را با استفاده از الله آیتاست که نظر امام خمینی و 

  . وتحلیل قرار دهد اي مورد تجزیهرویکرد مقایسه

  اي مقایسه رویکرد روش پژوهشی؛. 1

الله نائینی در رابطه با اي اندیشه سیاسی امام خمینی و آیتدر بررسی رویکرد مقایسه

لازم است که در مرحله اول بر خود رهیافت ، جایگاه سیاسی فقیه در حکومت اسلامی

ریزي این موضوع بر اساس رهیافت اي تأملی صورت گیرد تا در ادامه به قالبمقایسه

  . اقدام گردداي مقایسه

آزمون ، المللهاي علمی و مطالعات نظري در روابط بینیکی از اهداف پژوهش

روش واحد و ، شناختیاما به علت فقدان اجماع روش هاي رقیب و متعارض هست؛نظریه

ها براي سنجش یکی از روش. علیه براي دستیابی به این هدف مهم وجود نداردمتفق

اي در رهیافت مقایسه. )66: 1385، (دهقانی فیروزآبادي ي استامطالعه مقایسه، هانظریه

به . هاي بین دو موضوع یا مسئله مشخص شودها و تفاوتهدف بر این است که شباهت

ترین کار در مقایسه بررسی وجه تشابه و افتراق موضوعات یا مسائل مختلف عبارتی اساسی

اي به با توجه به رهیافت مقایسهدر پژوهش حاضر هدف نویسنده بر این است که . است

گیري این الله نائینی بپردازد تا موضعبررسی ولایت سیاسی فقیه از منظر امام خمینی و آیت

اي دو مسئله مطرح در رهیافت مقایسه، عالم در قبال رویکرد سیاسی فقیه مشخص گردد دو

د و در صورت هایی که وجود داریکی اختلافاتی که مطرح است و دیگري شباهت، است

عنوان چارچوب اي بهکارگیري رهیافت مقایسهبه، خصوص اختلافاتها بهعدم وجود آن

نظري سنخیتی با موضوع نخواهد داشت و در موضوع ولایت سیاسی فقیه از منظر امام 

هایی مطرح باشد که ها و سپس شباهتالله نائینی هم اولاً باید تفاوتو آیت خمینی(ره)

که این بحث با چارچوب نظري دلیل این، برداري کرداي بهرهافت مقایسهبتوان از رهی

هاي بین اندیشه امام و نائینی در قبال شده است وجود تفاوتاي انتخابرهیافت مقایسه

البته در خیلی موارد هم نقاط اشتراك در باب فقیه بین این دو . جایگاه سیاسی فقیه است

اي که مطرح شد هدف نویسنده بر این است تا با استفاده از حالا با این مقدمه، وجود دارد

نائینی  اللهآیتو  اي به بررسی جایگاه سیاسی فقیه از منظر امام خمینی(ره)رهیافت مقایسه

  . ها را در این رابطه موردبررسی قرار دهدبپردازد و نقاط اختلاف و اشتراك آن
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  پژوهش مفهومی چارچوب. 2

  هاي سلبی و ایجابی در رابطه با تشکیل حکومت جنبه .2-1

در رابطه با تشکیل یا عدم تشکیل حکومت در زمانی که امام معصوم(ع) غایب است 

یعنی بعضی از علما در رابطه با شکل گیري حکومت در زمان غیبت ، بین علما اختلاف بوده

کردند و برخی الفت می(عج) دیدگاه سلبی داشتند و با شکل گیري حکومت مخ امام زمان

دانستند ولی در زمانی که می (ع) دیگر از علما حکومت و حاکمیت را از آن امام معصوم

غایب است باید حکومت تشکیل گردد به عبارتی نگاه ایجابی به حکومت  امام معصوم(ع)

در این پژوهش به ، شکل ایجابی و سلبی حکومت از بین اندیشمندان دررابطه با. داشتند

  قرار است:شود که ازایننائینی در این رابطه پرداخته می دیشه امام خمینی وان

  امام خمینی(جنبه ایجابی) .2-1-1

هاي سیاسی حضرت امام خمینی(ره)یک اصل با بررسی و کنکاش در آراء و اندیشه

کند که بنیان تفکر و اساس توجه نظر میالعاده مهم جلبمسلّم و ملموس و یک عنصر فوق

بینی مذهبی و شناخت این اصل که ریشه در جهان دهد؛یشه سیاسی ایشان را تشکیل میاند

همان ضرورت و ، دارد عمیق منطقی و اصولی آن بزرگوار از اسلام ناب محمدي(ص)

 عنوان یک برنامهاست و به امکان تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت امام زمان(عج)

، فعالیت و حرکت سیاسی ایشان کاملاً آشکار بوده در سراسر دوران، عملی و قابل تحقق

  . )190: 1381، کردند(ثواقب طورجدي تعقیب میآن را به

  فرمایند:امام در رابطه با ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می

و باید کوشش کنیم که دستگاه اجراي ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم هباید ب«

اعتقاد به  راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه مبارزه در. امور برقرار شود احکام و اداره

  . )22: 1389، امام خمینی»(دارید حکومت اسلامی تأسیس کنیدشما وظیفه. ولایت است

مت اسلامی لازم است که انی که امام معصوم غائب است بر اپس از منظر امام درزم

براي در رأس این  ترین محورحکومتی با مبناي اسلامی را شکل دهند و امام مناسب

  . گردددانند که در فرآیند اصلی بحث به آن اشاره میفقیه میحکومت ولایت

 نائینی(ایجابی) اللهتیآ .2-1-2

داند و بر این اعتقاد است که جمیع نائینی حکومت را لازمه زندگی بشر می اللهآیت

  کند که: صورت مستدل بیان میایشان به، عقلا بر این عقیده متفق هستند

اند که چنانچه مسلم و تمام عقلاءِ عالم بر آن متفق، بدان که این معنی نزد جمیع امم«




