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قراءات علمية

قراءة علم ّية يف كتاب

النراقي
األفكار السياس ّية للمح ّقق
ّ
نجمه كيخا

(((

بطاقة الكتاب:
النراقي
 -اسم الكتاب :األفكار السياس ّية للمح ّققّ
 -اسم املؤ ّلف :حممد صادق مزياين- -بيانات النرش :ط ،1طهران ،األمانة العا ّمة ملجلس خرباء القيادة1381 ،هـ.ش.

اً
أول :تعريف بالكتاب:
مه ّية دراسة األفكار السياس ّية
انطلق املؤ ّلف يف عمله عىل هذا الكتاب من إدراكه أل ّ

النراقي؛ حيث إنهّ ا إ ّما جمهولة وإ ّما غري معلومة بالكامل ،والس ّيام ّ
أن النراقي
للمح ّقق
ّ

مفصل ،كام عمل عىل ر ّد االنتقادات التي
ُيعدّ ّأول من طرح بحث والية الفقيه بنحو ّ
اإلسالمي ،من إيران.
((( باحثة يف الفكر
ّ
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للنراقي ،مضا ًفا إىل اإلجابة عن الشبهات
السيايس
وجهها بعض الباحثني إىل السلوك
ّ
ّ
ّ

أفكارا
وجهها معارضو احلكومة الدين ّية الذين نسبوا إىل النراقي
واالنتقادات التي ّ
ً

خاطئة(((.

ِ
يكتف املؤ ّلف بالبحث عن أفكار النراقي؛ بل حاول الدفاع عنه ،وعن
ومن هنا ،مل

قراءة يف كتاب :الأفكار ال�سيا�س ّية للمحقّق الرناقي

فكرة احلكومة الدين ّية التي تعتمد عىل مبدأ والية الفقيه.

وقد بينّ ّ
التحلييل؛ حيث قامالوصفي
أن املنهج الذي اعتمده يف عمله هو املنهج
ّ
ّ
النراقي وحتليلها من خالل آثاره العلم ّية.
بوصف أفكار
ّ
األول احلياة السياس ّية والعلم ّية
ويتأ ّلف الكتاب من عرشة فصول :يتناول الفصل ّ

النراقي وأساتذته وتالمذته وموقعه
النراقي ،من خالل بيان حم ّطات حياة
للمح ّقق
ّ
ّ
وباألخص موقفه
املهمة يف تلك الفرتة،
ّ
العلمي وآثاره وتأليفاته وتعامله مع األحداث ّ
ّ
ثم أجاب عىل شبهات الباحث
من احلرب بني إيران وروسيا ،وكيف ّية تعامله مع الشاهّ ،

هنري مارتني.

ويتناول الفصل الثاين أوضاع إيران يف تلك املرحلة؛ حيث درس املؤ ّلف األوضاع

السياس ّية إليران منذ اعتالء كريم خان زند اخلالفة ،إىل مرحلة فتحعيل شاه واألحداث
وباألخص احلرب بني إيران وروسيا؛ حيث أشار
املهمة التي حصلت يف تلك املرحلة،
ّ
ّ
ثم بحث يف األوضاع االجتامع ّية
إىل موقف علامء الدين -والس ّيام
النراقي -من ذلكّ .
ّ
ذاكرا األحوال الدين ّية والسياس ّية للدولة ،ووضع
والثقاف ّية إليران يف تلك املرحلةً ،

احلوزات العلم ّية من الناحية العلم ّية ،وأسباب تأييد علامء الدين لفتحعيل شاه ،و َذكَّر

النراقي .كام أشار إىل أسباب عدم خمالفة العلامء العلن ّية مللوك القاجار ،عىل الرغم
بموقف
ّ
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من إعالن عدم مرشوع ّيتهم .وقد ع ّلل بعضهم ذلك بأمور؛ منها :تظاهر فتحعيل شاه
بالتد ّين ،واحلرب بني إيران وروسيا؛ حيث أكّد العلامء عىل رضورة الدفاع عن أصل

النراقي ،ط ،1طهران ،األمانة العامة ملجلس خرباء القيادة،
((( انظر :مزياين ،حممد صادق :األفكار السياس ّية للمح ّقق
ّ
1381هـ.ش ،ص.19
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اإلسالم وبقاء التش ّيع ،ووجود حركات منحرفة -كالصوف ّية واألخبار ّية والشيخ ّية-

جعلت العلامء يعملون عىل مسألة التواصل مع فتحعيل شاه ،إلبعاده عن هذه احلركات.

مه ّية البحث يف املرشوع ّية ،والفوارق بني املرشوع ّية يف اإلسالم والفلسفة
عرص الغيبة ،وأ ّ

قراءات علمية

التارخيي للدولة»؛
ويتمحور الفصل الثالث حول مسألة «احلكومة واملرشوع ّية واملنشأ
ّ
تعرض املؤ ّلف يف هذا الفصل إىل البحث عن منشأ الدولة ،ورضورة احلكومة يف
حيث ّ
السياس ّية الغرب ّية.

النراقي ،فيعتقد ّ
فطري
مدين بالطبع ،يميل إىل االجتامع بشكل
بأن اإلنسان
أ ّما
ّ
ّ
ّ
وغريزي .وقد أثبت بأد ّلة عقل ّية لزوم تأسيس قواعد وقوانني إلزالة النزاع واالختالف
ّ
بني الناس ،وكذلك أثبت بالدليل مسألة إرس��ال الرسل من ِق َبل اهلل -تعاىل،-
وتعرض إىل مسألة انتخاب الفقيه وتنصيبه يف زمن الغيبة؛ حيث أشار يف هذا البحث إىل
ّ
تسعة أصول مشرتكة بني فكريت االنتخاب والتنصيب ،وأكّد عىل ّ
أن بحث والية الفقيه

أي إشارة إىل
كان يرتافق دائماً مع
اصطالحي التنصيب والنيابة ،وال يوجد يف هذا الباب ّ
َ
مبنى آخر أو نظر ّية أخرى(((.
أن األسباب التي ّ
النراقي ّ
تدل عىل رضورة تأسيس احلكومة من قبل
ويعتقد
ّ
األنبياء هي نفسها التي تبينّ رضورة حكومة الفقيه يف زمن الغيبة.
النراقي ،فيلزم أن يتوافر عىل خصائص ،هي :العلم والفقاهة،
أ ّما القائد من وجهة نظر
ّ

العدالة ،اللياقة األخالق ّية ،الكفاءة ،واخلربة.

السيايس يف اإلسالم؛ حيث أشار املؤ ّلف إىل موقع
ويتمحور الفصل الرابع حول الفكر
ّ

النراقي يف إحياء والية الفقيه ،والسابقة التارخي ّية له يف بحثها .وأ ّما األسباب التي دفعت
ّ
السيايس
النراقي نحو نظر ّية والية الفقيه فهي :احلاجة يف ذلك الزمان ،تدوين الفكر
ّ
ّ
املؤهلني للتصدّ ي هلذا
الشيعي ،بيان تكليف العلامء والناس ،احلؤول دون وصول غري ّ
ّ
املنصب ،نفي املرشوع ّية عن ملوك القاجار ،واتخّ اذ موقف جتاه و ّعاظ السالطني.
النراقي ،م.س ،ص.101
((( انظر :مزياين ،األفكار السياس ّية للمح ّقق
ّ
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النراقي
اإلسالمي»؛ حيث يعتقد
وحيمل الفصل اخلامس عنوان «صالح ّيات احلاكم
ّ
ّ
األولّ :
يف عوائد األيام ّ
كل ما يكون فيه والية للرسول
أن للفقيه والية يف أمرين؛ ّ
واألئمة
ّ

 .والثاينّ :
وباألخص تلك األمور
كل ما له عالقة بأمور دين الناس ودنياهم،
ّ

ثم يصل من خالل ذلك إىل نتيجة ،مفادها :وجود الوالية العا ّمة
مفر من القيام هباّ ،
التي ال ّ
واالختيارات الواسعة للفقيه ،كالوالية يف اإلفتاء ،القضاء ،إقامة احلدود والتعزيرات،

قراءة يف كتاب :الأفكار ال�سيا�س ّية للمحقّق الرناقي

الترصف يف األموال املجهولة الصاحب ،الوالية يف الزواج،
الوالية عىل أموال األيتام،
ّ
الترصف بأموال اإلمام
والوالية يف
ّ

 ...ومن هنا ،تربز وجهتان لصالح ّيات الفقيه؛

األوىل :هلا عالقة بالعاجزين عن إدارة أمورهم الشخص ّية ،كاملحجور عليهم ،واأليتام...
والثانية :هلا عالقة بإدارة املجتمع؛ وهذا هو املقصود من والية الفقيه.

تعرض النراقي إىل صالح ّيات الفقيه من زوايا ثالث؛ هي :النصوص والروايات،
وقد ّ

الرشيعة ،والعقل واحلسبة.

اإلسالمي بني القبض
وعنون املؤ ّلف الفصل السادس بـ« :صالح ّيات احلاكم
ّ
والبسط من وجهة نظر النراقي» ،متوخ ًيا اإلجابة عن جمموعة من األسئلة ،هي :ملاذا

مل يعمل فقهاء الشيعة بنا ًء عىل هذا املبنى يف كا ّفة أبواب الفقه ،وهم القائلون بالنيابة

العا ّمة؟ وملاذا مل يثبتوا للن َُّّواب ما يثبتونه للمعصوم

عىل مستوى الصالح ّيات؟ وهنا

وباألخص
النراقي يف اجلواب إىل موارد ذكر فيها نو ًعا من ختصيص النيابة العا ّمة،
أشار
ّ
ّ
النص ،أو...
عند عدم وجود دليل؛ كاإلمجاع ،أو ّ
طب ًعا ،هنا يربز دور الفقهاء يف هذه املسألة من خالل اعتامدهم عىل أد ّلة أخرى .وهلذا

النراقي صالة اجلمعة ،وصاليت عيدَ ي الفطر واألضحى ،وثبوت رؤية
السبب جعل
ّ

192

اهلالل؛ ّ
كل ذلك جيري بحكم احلاكم ،وهو من شؤون اإلمام املعصوم
ثمة من يعتقد من الفقهاء ّ
بأن نيابة الفقيه عن اإلمام
ويف املقابل ّ

.

يف زمان الغيبة هي

أيضا ،-أ ّما املؤ ّلف ،فيعتقد ّبأن هذا األمر ال يصلح دليلاً ألفكار
نيابة عنه يف هذه األمور ً

الوالية والنيابة العا ّمة؛ فالنراقي -عىل سبيل املثال -يعتقد ّ
بأن العمومات واإلطالقات

وكذلك مقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الصادر عن اإلمام الثاين عرش

ختصص هذه املسألة عموم النيابة.
حج ّية احلاكم يف رؤية اهلالل؛ حيث ّ
ّ
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 ،ال ّ
تدل عىل

املعصوم

؛ ألن النيابة عن املعصوم

هي مبنى والية الفقيه ،والفقيه ال يمكن أن

يمتلك من الصالح ّيات أكثر ممّا يمتلكه املعصوم

أيضا- .ومن األمور األخرى
ً

قراءات علمية

ومن األمور األخرى التي تدعو إىل القبض والبسط يف النيابة العا ّمة :دائرة صالح ّيات

أموال املعصومني ؛ فمقتىض النيابة والوالية يدور حول أمور الناس ،وليس حول
أمور اإلمام وأمواله؛ ولذلك كان بعض الفقهاء يعتقد ّ
بأن نصف أموال اخلمس

واألنفال غري مشمولة بالوالية العا ّمة للفقيه.

ومن األمور األخرى :عدم القدرة عىل تشخيص املوضوع من العلل التي ال تكون

موجودة يف أزمنة متعدّ دة .وخيتم بذلك بحثه يف هذا الفصل بطرح مسألة الزمان واملكان

يف الوالية العا ّمة للفقيه.

ويشري يف الفصل السابع إىل الطرق واألساليب التي يمكن االعتامد عليها إلثبات

والية الفقيه ،فيشري إىل ثامنية طرق ،هي :الروايات؛ أمثال :صحيحة أيب البخرتي ،مرسلة
الصدوق ،رواية أيب خدجية ،وغريها ،حيث يعتقد النراقي ّ
أن داللتها عىل الوالية املطلقة
أن سند الروايات ٍ
خال من اإلشكال؛ ّ
واضحة؛ بل يعتقد ّ
ألن الضعف يمكن جتاوزه من

ضم بعضها إىل بعضها اآلخر وعمل األصحاب هبا؛ مضا ًفا إىل ّ
أن هذه الروايات
خالل ّ

مذكورة يف الكتب املعتربة.

العقيل،
ومن مجلة أد ّلة النراقي األخرى :االستدالل باإلمجاع ،االستدالل بالدليل
ّ

ووالية احلسبة.

النراقي األساليب األربعة املتقدّ مة ،ويرفض األساليب األخرى؛ أمثال:
وخيتار
ّ
املنطقي ،األولوية القطع ّية يف مقابل األم��ور احلسب ّية ،وعموم
االستقراء ،الربهان
ّ
الروايات أو إطالقها.
وحيمل الفصل الثامن عنوان« :املبادئ الفقه ّية ملعاونة العلامء حلكّام اجلور» .وقد
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احلكومي .وهو
النراقي املوضوع عىل مستويني ،مها :املستوى العا ّم ،واملستوى
طرح
ّ
ّ

املحرمة ،ومثال ذلك :املساعدة التي تكون مقدّ مة
يعتقد بحرمة املعاونة يف األعامل
ّ

حب الدنيا والرئاسة .وال إشكال يف املعاونة
لرفع الشخص ّية الظاهر ّية ،وارتقاء مقام ّ

جيوز معاونة احلاكم اجلائر يف األعامل
كثري من الفقهاء ممّن ال ّ
يف احلاالت األخرىّ .
وثمة ٌ
النراقي من ذلك حالتني ،مها:
احلكوم ّية ،وقد استثنى
ّ

قراءة يف كتاب :الأفكار ال�سيا�س ّية للمحقّق الرناقي

 -مقام اإلكراه والتق ّية واالضطرار. -قبول الوالية إذا علمنا بوجود إمكان لألمر باملعروف والنهي عن املنكر.فثمة بعض احلاالت التي تبينّ جواز
وأ ّما يف مسألة العالقة بني الناس واحلاكم اجلائرّ ،
والترصف
العالقة مع احلكّام ،كقبول هداياهم عند عدم االطمئنان إىل عدم حرمتها،
ّ

النراقي حصول الناس عىل األموال التي أخذها
يف اخلراج ،واملقاسمة ،والزكاة .وأجاز
ّ
احلكّام الظاملون ظلماً من الناس ،إذا كان ذاك عن طريق العدل.

وتعرض املؤ ّلف يف الفصل التاسع إىل أسباب زوال الدولة أو بقائها من وجهة نظر
ّ

النراقي؛ حيث عاجله من خالل بعدين اثنني ،مها:

التارخيي وااللتفات إىل واقع الدول واحلكومات يف اخلارج.
 -البعدّ
النظري من دون االلتفات إىل واقع احلكومات يف املايض ،حيث أشار من
 -البعدّ
خالل ذلك إىل أسباب زوال احلكومات أو بقائها ،وإىل أصوهلام التي هي عبارة

عن :العدل ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،واختيار العماّ ل األسوياء
النشيطني والرقباء عىل عملهم.
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ثان ًيا :تقويم الكتاب:

يظهر من خالل دراسة الكتاب ّ
أن املؤ ّلف قد حدّ د من البداية منهجه يف الدراسة،

التحلييل.
الوصفي
وهو املنهج
ّ
ّ

ويقسم املنهج الوصفي بمعناه العا ّم إىل أقسام ثالثة ،هي:
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األخص؛ حيث تذكر جمموعة من اآلراء والنظر ّيات
 -التقرير أو الوصف بمعناهّ
- -التحليل؛ بمعنى الكشف عن كا ّفة الفرض ّيات القبل ّية للنظر ّية ،وتوضيح اآلثار

قراءات علمية

حموري.
عىل شكل موضوع
ّ
والنتائج املرتتّبة عىل ذلك.

 -النقد؛ وهو الذي جيب أن جيري من زاويتني :نظر ّية وعمل ّية؛ حيث يطرح يفالنظري السؤال اآليت :هل هذا الرأي مطابق للواقع أم غري مطابق؟
مسألة النقد
ّ
العميل ،فهي النتائج واآلثار التي ترتتّب عىل هذا الرأي
املهمة يف النقد
وأ ّما املسألة ّ
ّ
يف الفرد واملجتمع(((.

من الواضح ّ
األول؛ أي تقديم جمموعة
أن املؤ ّلف مل يتّخذ موقفه الصحيح يف القسم ّ

من اآلراء والنظر ّيات التي تتناول املوضوع .كام مل يتّضح إن كان هدفه عرض األفكار
السياس ّية للمح ّقق النراقي ،أو توضيح السابقة التارخي ّية لبحث والية الفقيه يف الفكر

اإلسالمي ،مع ّ
أن الكتاب حيمل عنوان« :األفكار السياس ّية للنراقي» .وعىل
السيايس
ّ
ّ
تم التأكيد يف
يتم اختيارها بنا ًء عىل أفكار
النراقي؛ بل ّ
ّ
هذا األساس ،فعناوين الفصول مل ّ

اإلسالمي.
السيايس
النراقي يف الفكر
الغالب عىل موقع فكر
ّ
ّ
ّ

يتعرض املؤ ّلف جلميع اآلراء والنظر ّيات السياس ّية للنراقي؛ من
ومن جهة أخرى ،مل ّ
للنراقي؛ مع أنهّ ا ّ
السيايس
قبيل :البحث عن مسألة األخالق يف الفكر
حتتل موق ًعا مهماًّ
ّ
ّ

وأساسا وهلا آثار كبرية عىل أفكاره السياس ّية ،حتّى وصل األمر عند بعضهم إىل احلديث
ً
السيايس عىل أساس األخالق املدن ّية عند
عن تأسيس الفكر
النراقي(((.
ّ
ّ

أ ّما يف ما يتع ّلق بالقسم الثاين -والذي كان يفرتض اإلشارة فيه إىل الفرض ّيات القبل ّية

((( ملكيان ،مصطفى :علم املنهج ّية يف العلوم السياس ّية ،فصل ّية العلوم السياسية ،العدد ،14صيف1380هـ.ش.
للنراقي ،جمموعة مقاالت مؤمتر الفاضلني
السيايس بنا ًء عىل األخالق املدن ّية
((( انظر :مهاجرينا ،حمسن :إمكان ّية تأسيس الفكر
ّ
ّ
النراق ّيينَ 1381 ،هـ.ش ،ص.71
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النراقي؛ مع العلم
يتعرض إىل املفروضات التي ذكرها
ّ
وتوضيح اآلثار والنتائج -فلم ّ

ّ
مه ّية هذه
أنّه كان من األجدر إفراد فصل
مستقل هلذا العنوان؛ حيث ينبغي توضيح أ ّ
للنراقي ،أ ّما املؤ ّلف ،فقد أشار إىل بعض هذه الفرض ّيات
السيايس
الفرض ّيات يف الفكر
ّ
ّ

متفرق ،ويف ذيل بعض الفصول ،ومثال ذلك أنّه أشار يف بحث منشأ الدولة إىل
بشكل ّ
فرض ّية كون اإلنسان مدن ًّيا بالطبع من وجهة نظر النراقي .وكان األوىل االلتفات بشكل

قراءة يف كتاب :الأفكار ال�سيا�س ّية للمحقّق الرناقي

أفضل إىل الفرض ّيات التي اعتمد عليها النراقي ،والتي أوصلته إىل والية الفقيه.

أ ّما يف ما يتع ّلق بالقسم الثالث ،فكان ينبغي اإلجابة عن السؤال اآليت :هل تتطابق

النراقي متأ ّثرة
النراقي مع الواقع أم ال تتطابق؟ وبعبارة أخرى :هل كانت آراء
أفكار
ّ
ّ

العميل
بالواقع؛ حيث قدّ مها هبدف االرتقاء باألوضاع إىل األفضل؟ ويف ما يتع ّلق بالنقد
ّ
وتوضيح اآلثار وعرض النتائج املرتتّبة عىل الرؤية السياس ّية للنراقي عىل مستوى الفرد
أي بحث يتع ّلق هبا!
واملجتمع ،مل نشاهد يف الكتاب ّ

النراقي نفسه ،وعمل جاهدً ا
النراقي قبل أن ينتقد
لقد بدأ املؤ ّلف بنقد معاريض
ّ
ّ
النراقي يف األفراد ويف املجتمع ،وهل
للدفاع عنه ،مضا ًفا إىل أنّه مل يشرِ إىل تأثري نظر ّية
ّ
حت ّققت أهدافه أم مل تتح ّقق؟!
بنا ًء عىل ما تقدّ م؛ مل يكن املؤ ّلف وف ًّيا ملنهجه الذي اختاره ،ومل يرا ِع لوازمه .وقد

تم عىل أساسها اختيار
ظهر هذا األمر يف فهرس الكتاب؛ حيث مل تتّضح األصول التي ّ

الفهرس .ومثال ذلك :ملاذا متّت دراسة مسألتي «القبض والبسط يف صالح ّيات احلاكم
اإلسالمي» و«املبادئ الفقه ّية يف باب معاونة العلامء حلكّام اجلور» يف فصلني مستق ّلني؟
ّ

وأساسا ما هي الرابطة بني فصول الكتاب؟ وهل حذف فصل من فصوله يؤ ّدي إىل إجياد
ً
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خلل فيه؟

السيايس عند املؤ ّلف ،فهل ذلك حمصور
ومن جهة أخرى ،مل يتّضح املقصود من الفكر
ّ

ببحث مرشوع ّية احلكومة ،ومنشأ الدولة ،وأسباب بقاء احلكومة ،وصالح ّيات احلاكم؟

أيضا -يف الكتاب عدم القدرة عىل التفكيك بني ٍّالسيايس،
كل من الفكر
ويشاهد
ً
ّ

السيايس!
الفلسفة السياس ّية ،والفقه
ّ

السنة  2العدد  3شتاء  -ربيع 2017

وكان من األفضل أن خيتار املؤ ّلف عنوانًا آخر لكتابه ،وهو« :موقع األفكار السياس ّية
قراءات علمية

السيايس
اإلسالمي»؛ ألنّه مل يتحدّ ث يف هذا الكتاب عن الفكر
السيايس
للنراقي يف الفكر
ّ
ّ
ّ
ّ
كل بحث خمتلف اآلراء والنظر ّيات ّ
للنراقي فقط؛ بل ذكر يف ّ
لكل َم ْن له نظر ّية ورأي يف
ّ
املسألة ،مع العلم ّ
بأن هذه اآلراء والنظر ّيات كان يمكن إدراجها يف احلوايش.
كام عنون املؤ ّلف أحد فصول كتابه بالعنوان اآليت« :والي��ة الفقيه حمور الفكر

يوضح
يوضح األسباب التي دفعته إىل اختيار هذا العنوان ،ومل ّ
اإلسالمي» ،ولكنّه مل ّ
ّ

اإلسالمي؛ فإذا كان بحث الزعامة عىل األ ّمة مهماًّ ؛
ملاذا تكون والية الفقيه حمور الفكر
ّ

النبوة واإلمامة مها املحور؛ ووالية الفقيه مسألة تقع يف امتدادمها!
كان ينبغي أن تكون ّ
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