
  

  

  

  

  

  الله بروجردی مبنای حکومتی آیت

  اهلل بروجرید حکومیت آیتمبنای 
  *یهسید سجاد ایزد

  

  چکیده
تـر و  اختیارات حکومتِی فقیه در عصر غیبـت، اختیـاراتی مضـّیق ۀالله بروجردی در گستر  با وجود اشتهار دیدگاه آیت

اللـه بروجـردی نسـبت  شود، بـه آیت محدودتر از آنچه به شیخ انصاری منسوب است و محدود به ضروریات اجتماعی می
  .شده استداده 

اللـه بروجـردی،  شناسـی صـحیح فهـم دیـدگاه آیت این تحقیق، ضمن نقـد ایـن دیـدگاه، معتقـد اسـت کـه بـا روش
بـر ایـن اسـاس، ایـن تحقیـق از روش . در عصر غیبت بوده اسـت فقیهیابیم ایشان قائل به اختیاراتی گسترده برای  درمی

ا توجه به عناوینی چون روش بحث، مبانی ماتن، زمینه و زمانـه، مثابه روش نقد استفاده کرده و فهم متن را ب فهم متن به
فهم و تقریر شاگردان، عبارات همسو و غیر همسو و نگرش جامع به متن، مورد توجه قرار داده و نظریـه مشـهور را بـرای 

  .الله بروجردی ثابت دانسته است آیت

  شناسی حکومت، روش الله بروجردی، والیت فقیه، اختیارات، نقد، آیت: کلیدیواژگان 

    

                                                           
  sajjadizady@yahoo.com  دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی *

  ۶/۶/٩۵: تاریخ دریافت
  ١٨/١٢/٩۵: تاریخ تأیید
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  مقدمه

اللـه بروجـردی در خصـوص گسـتره اختیـارات  در قبال قرائـت مشـهور از حضـرت آیت
تر از دیدگاه شـیخ انصـاری در  حکومتی فقیه، قرائت دیگری بیان شده که اختیاراتی مضیق

اللـه  بـرای فقیـه قائـل اسـت و والیـت در حـد ضـرورت و اضـطرار را بـه آیت مکاسبکتاب 
گرچه این نظریه به سبب مخالفت با قرائت مشهور درباره دیـدگاه . اند سبت دادهبروجردی ن

شود، لکن این بدان معنا نیست که  خود قرائتی شاّذ محسوب می الله بروجردی، خودبه آیت
بایست آن را به  نتوان این دیدگاه را به صرف مخالفت با نظر مشهور نامعتبر خواند، بلکه می

  .تبار یا عدم اعتبار این دیدگاه را در بوته نقدی علمی نهادروش علمی سنجید و اع

الله بروجردی و نقد  بر این اساس، با عنایت به اینکه محور این تحقیق فهم دیدگاه آیت
توان به روشـی اسـتناد کـرد  قرائت متفاوتی از دیدگاه ایشان است، در بررسی این دیدگاه می

این روش بر این باور مبتنـی اسـت کـه . تکه غرض آن، فهم صحیح دیدگاه یک مؤلف اس
رو راهکارهای مشخصی کـه  ازاین. هر متن دارای مراد خاص و تابع دیدگاه مؤلف آن است

توانـد خواننـده را  ارائه شده است، ضمن اینکه می 1در روش اجتهاد بلکه هرمنوتیک روشی
نمایی فهـم  ی درسـتبرا معیاریتواند  رهنمون شود، می) الله بروجردی آیت(به مراد موّلف 

روی ایـن مقالـه در صـدد اسـت دیـدگاه اصـیل در خصـوص  ازاین. شارحین یک متن باشد
  . شناسی فهم دیدگاه مؤلف عرضه کند الله بروجردی را بر اساس روش دیدگاه حکومتی آیت

  الله بروجردی با رویکرد فهم متن فهم دیدگاه آیت

بروجـردی در خصـوص گسـتره اختیـارات  الله توان دیدگاه آیت با دو رویکرد متفاوت می
فقیه را فهمید و دیدگاهی را که به اختیارات حداقلی برای فقیـه معتقـد اسـت، مـورد نقـد و 

توان مطالب را به ترتیبی که در دیدگاه مطـرح شـده، مـورد نقـد و  البته می. ارزیابی قرار داد
رای ولـی فقیـه و در ادامـه ارزیابی قرار داد، بدین صورت که ابتدا مدعای دیدگاه حداقلی بـ

دیدگاه ناقد در خصوص این اّدعاها مطرح شود، اما این مقالـه فقـط در صـدد نقـد مطالـب 
دیدگاه گستره والیت حداقلی نیست، بلکه به دلیل اینکـه نویسـنده معتقـد اسـت بیشـترین 

شناسـی فهـم  اللـه بروجـردی مربـوط بـه روش دادن دیدگاهی شاّذ به آیت مشکل در نسبت
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شناسی ایـن دیـدگاه قـرار  اه ایشان است، این تحقیق بیشتر همت خود را در نفی روشدیدگ
شــده نیــز ذیــل مطــالبی کــه رویکــرد  داده و طبیعتــًا نقــد خــود را در خصــوص مطالــب ارائه

تواند  بدیهی است عنایت به راهکارهایی که می. شناسی فهم دارد، متمرکز خواهد کرد روش
  :نماید، محور بحث و نقد قرار خواهد گرفت فهم متن را برای فهمنده آسان

  فهم متن با توجه به روش بحث. ١

برخی به روایات، برخی دیگر بـه . اند فقیهان والیت فقیه را به طرق مختلفی اثبات کرده
ای دیگر به دلیل عقل و برخی به مقتضای دلیـل حسـبه  ای به آیات قرآن، پاره اجماع، عده
بـا وجـود ) کتاب، سنت، اجماع و عقل(قیهان به ادله اربعه گرچه برخی ف. اند تمسک کرده

و برخـی دیگـر   تمایز و تفاوت در مقتضای داللتشان برای اثبات والیت فقیه استدالل کرده
روی عدم داللت برخی از این ادله منافاتی بـا  اند و ازاین داللت بعضی از این ادله را نپذیرفته
ه ندارد، لکن ادله والیت فقیه، عالوه بـر جایگـاه اثبـات اثبات والیت فقیه از طریق سایر ادل

  .والیت فقیه اقتضای خاصی در عقیده به گستره اختیارات حکومتی ولی فقیه دارند

اند،  بر این اساس، گرچه بسیاری از فقیهان در اثبات والیت فقیه به اجماع استناد کرده
ای حـداقلی  ه را اثبـات کـرد، گسـترهتوان گسترۀ اختیارات ولّی فقی آنچه با دلیل اجماع می

توان قدر متیقن از مؤّدای دلیل را اثبات کرد و  است؛ زیرا اجماع دلیِل لّبی است و با آن می
شده برای فقیهان محـدوده مضـیقی  با وجود اینکه قدر متیقن از گستره اختیارات برشمرده

. ه یا مطلقـه را اثبـات کـردتوان والیت عامّ  مشتمل بر امور غّیب و قّصر است، با اجماع نمی
بلکه گرچه مقوله حسبه نیز بر اساس دیدگاه فقیهـان مختلـف دارای قـبض و بسـط اسـت 

چراکه برخـی قـائالن حسـبه، قلمـرو اختیـارات فقیـه را در  ـ )٣۵۴-٣٠٩ص: ١٣٩٢ایزدهی، (
قرائت مضّیق، به حوزه فردی و خصوصی زندگی مردم اختصاص داده و ارتباط آن با نظـام 

و برخی دیگر، مقوله حسـبه را دلیلـی  )١۵ص: ١٣٧۶عمید زنجانی، : ک.ر(سی را نپذیرفته سیا
لکن  ـ )٣۵٨، ص ٣ج : ١۴٢٧تبریزی، (اند  بر وجود نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت شمرده

گیرد، قادر بـه اثبـات  با عنایت به اینکه دلیل حسبه نیز مانند اجماع ذیل ادله لّبی جای می
اختیارات حداکثری برای فقیه نیست، بلکه تنها قادر به اثبات قدر متـیقن از مـؤّدای دلیـل 
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برای ) عاّمه یا مطلقه(های مختلف است و قادر به اثبات گستره حداکثری  حسبه در قرائت
شمار  ه بهتوان رویکرد اصلی در اثبات والیت فقی روی حسبه را نمی ازاین. والیت فقیه نیست

رو فقیهان به این دو دلیل، به مثابه دلیل اصلی برای والیت فقیه استناد  شاید ازهمین. آورد
  .کنند نکرده و در صورت فقدان دلیل عقلی یا روایات به دلیل حسبه تمسک می

ترین دلیل بر والیت فقیه، روایات متعدد اسـت کـه فقیهـان در اسـتدالل بـه ایـن  عمده
برخـی . اند اوت نگرش در سند و داللت روایات، به سه گروه تقسـیم شـدهروایات به علت تف

ضعف سند برخی روایات و ضعف داللت برخی دیگر را دلیلی بر عدم جـواز اسـتناد بـه ایـن 
دانستن سند و داللـت برخـی  برخی با مقبول 2.)۴٢٠ـ ۴١٩: ١۴١٨خویی، (روایات اعالم کرده 

خوانـدن مـؤّدای دلیـل ایـن روایـات،  برخی بـا یکپارچه روایات، به این روایات استناد کرده و
ضعف سندی برخی روایات را به جهت قوت اسناد دیگر، مانع جواز اسـتناد بـه ایـن روایـات 
ندانسته و به همین مالک قـوت داللـت برخـی روایـات را دلیلـی بـر جبـران ضـعف داللـی 

در این میان . )۵٣٨ص: ١۴١٧؛ نراقی، ٢۵ص: ١۴١٨خمینی، (اند  الدالله دانسته روایات ضعیف
خواندن صحت اسـتناد بـه روایـات والیـت فقیـه، ذیـل  قائالن به والیت فقیه عمدتًا با موجه

دسته دوم و سوم قرار دارند که با قبـول حجیـت سـندی و داللـی روایـات والیـت فقیـه، بـه 
م بـرای ای را در طول اختیارات امام معصـو اطالق روایات استناد کرده و اختیارات گسترده

بدیهی است در هر موردی که شک در گستره اختیارات ولـّی فقیـه وجـود . اند فقیه رقم زده
کننـد و تنهـا  داشته باشد، اطالق ادله والیت فقیـه، همـان اختیـار را بـرای فقیـه ثابـت می

  . شوند که دلیلی خاّص بر عدم آن داللت داشته باشد اموری از اختیارات فقیه خارج می

توانـد اطـالق  توان ذیل اموری قـرار داد کـه می ت حکم و موضوع را نیز میالبته مناسب
اختیارات ولی فقیه را مقید سازد؛ هرچند مناسبت حکم و موضوع در بحـث اختیـارات ولـّی 

کنـد و  فقیه، ضمن پذیرش اطالق در اختیارات فقیه، آن را به جامعه اسـالمی محـدود می
  .گیرد ان را دربرنمیاطالق اختیاراِت خارج از امور مسلمان

از میان ادله والیت فقیه، دلیل عقل ویژگی و امتیاز خاصی دارد که هم حجیت آن، در 
عبارت دیگر، یا داللت بـر  به. گرو بحث سندی نیست و هم داللت آن نیز دچار ابهام نیست
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 کنندگان بـه ادلـه عقلـی در ایـن شود که اسـتدالل همین امر موجب می. مدعا دارد یا ندارد
  .بحث، ذیل قائالن به گستره حداکثری برای فقیه جای بگیرند

ترین فقیهانی است که دلیل عقل را محور اسـتدالل خـود قـرار  امام خمینی از محوری
ایشان عقـل قطعـی را دلیلـی بـر . داده و به روایات شاهد بر مدعای حکم عقل گرفته است

اصل والیت فقیه و نیز مقتضای آن را دلیلی بر وسعت اختیارات فقیه مانند اختیـارات امـام 
کند که نیازی به استدالل به روایـات در ایـن  روی اعالم می ینمعصوم دانسته است و ازهم

. پردازد خصوص نیست و در نهایت از باب تأیید بر مدعای حکم عقل، به بررسی روایات می
این منطق برگرفتـه از روش اسـتنباطی اسـتاد ایشـان  3.)۶٢٧و  ۶٢٠، ص٢ج: ١۴٢١خمینی، (

قـل، روایـات را بـه عنـوان مؤّیـد دلیـل الله بروجردی، است که ضمن محورّیت دلیل ع آیت
ایــن همســانی در روش  4.)٧٩ص : ١۴٣١منتظــری، (عقــل مــورد اســتفاده قــرار داده اســت 

بایسـت بـه همسـانی در نتـایج  توانـد بلکـه می استنباطی، مبانی فقهی و گونۀ استدالل می
  .بینجامد و شاگرد و استاد را در یک مسیر قرار دهد

مثابـه یگانـه سـند والیـت بـر اسـاس دیـدگاه  ر بن حنظلـه بهمطابق این معنا مقبولة عم
الله بروجردی نیست تا استدالل به عقل، اجماع و قرآن از سوی ایشـان منتفـی اعـالم  آیت

  : ؛ زیرا)۴/۵/١٣٩۵سروش محالتی، (شود 

کـه قبـل از  البـدر الزاهـراللـه بروجـردی در کتـاب  اّوًال، با عنایت به گونۀ استدالل آیت
روایات والیت فقیه، مقدمات چندگانه عقلی ـ نقلی را مّد نظر قرار داده و در قالب  مراجعه به

استنتاج منطقی، والیت فقیه را به اثبات رسانیده است، بلکه داللت روایـات والیـت فقیـه را 
، )٧٩ــ ٧۵، ص١ج: ١۴٣١منتظـری، (نیز شاهدی بر ایـن مـدعای حکـم عقـل شـمرده اسـت 

الله بروجردی را از واضـحات  ر مدعای مورد نظر از سوی آیتبایست داللت دلیل عقل ب می
منتظـری، (بلکه این امر در کالم شاگردان ایشان نیز مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت  .برشمرد
  .)۴۶٠ـ ۴۵۶، ص١ج: ١۴٠٩

به عنـوان » دلیل انسداد«نیز ذیل بحث ) نهایةاألصول(ایشان در کتاب اصولی خویش 
مدار، قّیم و رهبـر بـرای جامعـه  بر وضوح وجود یک سیاستدلیل عقلی بر حجیت ظنون، 
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اسالمی به مثابه یکی از ارکان دین اسالم، تأکید کرده و وظائف خطیر بسیاری را بر عهـده 
وی نهاده است؛ بلکه بر این باور است که بسیاری از احکام شـرع بـه ایـن وظـائف عنایـت 

امعـه و حـل دعـاوی و مخاصـمات بـین توان به اداره سیاسـت و ج دارند که از آن جمله می
  )۵۵٣ص: ١۴١۵بروجردی، (. مردم اشاره کرد

ثانیًا، عدم استفاده از استدالل اجماع و آیات قرآن، دلیلی بر باورنداشتن داللت ایـن دو 
عبارت دیگر، باید بین عدم استفاده و عـدم امکـان اسـتفاده تمـایز  به. بر والیت فقیه نیست

م استفاده ایشان از دلیل اجمـاع ایـن باشـد کـه ایشـان مطـابق قائل شد و چه بسا علت عد
دیدگاه تقریبی خود، قدر جامع از مشـترکات بـین شـیعه و سـنی در بحـث حکومـت را ذیـل 

جهـت کـه مـراد از اجمـاع اتفـاق   دلیل عقل مورد استناد قرار داده و از دلیل اجماع به ایـن
رو مورد اسـتناد قـرار  آیات قرآن هم ازآنفراگیر فقیهان شیعه بوده، پرهیز کرده است، بلکه 

گیرنـد و بنـابراین  نگرفت که آیات قـرآن نـّص در مـراد نیسـتند و ذیـل متشـابهات قـرار می
  .مثابه دلیل قطعی و تردیدناپذیر که مورد موافقت فریقین باشد، یاد کرد توان از آن به نمی

الله بروجردی نه فقط  آیت گفته باید اظهار داشت که در دیدگاه با عنایت به مطالب پیش
شـوند، بلکـه ایـن  مقبوله عمر بن حنظله و روایات مشابه، یگانه سند والیـت محسـوب نمی

روی بر عکس دیدگاه برخـی نویسـندگان  ازاین. اند روایات نیز مؤیدی بر ضرورت والیت فقیه
یـت و تعیـین که روایات را محور استدالل ایشان یاد کرده و ادله عقلی را قرائنی بـر فهـم روا

، بایـد گفـت کـه ادلـه عقلـی، )۴/۵/١٣٩۵سروش محالتی، (اند قلمرو والیت فقیه اعالم کرده
رویکرد نخست ایشان در استدالل است و تمام مـالک در داللـت بـر والیـت فقیـه، همـان 

روی کـه ذیـل دلیـل عقـل قـرار  انـد و ازآن دلیل عقل است و روایـات نیـز ذیـل همـان دلیل
پـس از نقـل دلیـل عقلـی مشـتمل بـر  البـدر الزاهـرله بروجردی در کتـاب ال گیرند، آیت می

خدیجـه در کنـار  ، از روایـت مشـهوره ابی)٧٩ــ ٧۵ص: ١۴٣١منتظری، (مقدمات عقلی و نقلی
و  )٧٨ص: ١۴٣١منتظـری، (مقبوله عمر بن حنظله به مثابه دلیل روایی والیت فقیه یاد کـرده 

عمـوم  یشـود بـرا یه مـک یچیز«: اند ه اظهار کردهگون در استفتایی که از ایشان شده، این
کنند  می کیه حا کحنظله و اشباه آن است  رد، همانا روایت عمر بنکوالیت استدالل به آن 

، بلکـه مطـابق دیـدگاه )۴٨٢ــ ۴٧١، ص٢ج: ١٣٨٨بروجـردی، (» انـد ائّمه علمـا را نصـب کرده
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ه از شـواهد و مؤیـدات دیـدگاه عقـل لـالله بروجردی، روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظ آیت
بر همین اساس، گستره قلمرو والیت فقیه تابع . )٧٩ص: ١۴٣١منتظری، (شوند  محسوب می

  .دلیل عقلی است که محور استدالل قرار گرفته است

  فهم متن با عنایت به مبانی ماتن. ٢

ترین عالمـان شـیعی در خصـوص رویکـرد تقریبـی بـین  الله بروجـردی از شـاخص آیت
این رویکرد تقریبی را نه فقط . شود مذهب شیعه و اهل سنت در جهان اسالم محسوب می

الله بروجردی عـالوه  آیت. در رفتارها بلکه در مبانی کالمی ـ فقهی ایشان باید جستجو کرد
های  بر تأکید بر وحدت میان شـیعه و سـنی، سـنخ اسـتدالل خـویش را بـر مبـانی و مؤلفـه

بــر ایــن . )٢١۶ـ  ٢١۵ص: ١٣٧٠زاده،  واعــظ(انــد  تنظــیم کرده مشــترک میــان ایــن دو مکتــب
اساس، محوریت تأکید و آغاز استدالل ایشان به والیت فقیه از بحـث حکومـت و ضـرورت 
آن و عــدول از رویکــرد مشــهور فقیهــان در شــروع بحــث والیــت فقیــه از بحــث امامــت را 

را از هـم جـدا  :ت ائمـهبایست به این معنا دانست که وی بحث والیـت فقیـه و والیـ نمی
ساخته و اختیارات والیت فقیه را مختص بـه همـان وظـایفی کـه عاّمـه در کتـاب االمامـه 

کنند، دانسته است، بلکه این امـر بـه معنـای  اند و نه آنچه شیعه در امامت مطرح می آورده
  .تأکید بر وجوه اشتراک عامه و خاصه در فقه اسالمی است

بایسـت بـه  حکومت در استدالل به والیـت فقیـه را نیـز میرویکرد ایشان در آغاز بحث 
رویکرد حکومتی و اختیارات فراگیر حکومتی والیـت فقیـه از منظـر وی ارزیـابی کـرد؛ زیـرا 
برخالف بسیاری از فقیهان که بر اساس سـیره مشـهور رفتـار کـرده و در نهایـت اختیـارات 

، )۴٢٠ـ  ۴١٩ص: ١۴١٨، یخـوی(انـد  والیت فقیه را به والیت بر غّیـب و قّصـر محـدود سـاخته
الله بروجردی در استدالل به ضرورت حکومت، موجب قول بـه عـدم  رویکرد استداللی آیت

محدودیت اختیارات والیت فقیه به امور حداقلی و در حد ضروریات شده و والیـت فقیـه در 
سـی و نگاه ایشان بیش از اینکه رویکرد فردی و اجتماعی داشـته باشـد، ذیـل مباحـث سیا

که خود ایشـان شـأن ائمـه و فقیهـان را در تصـدی امـر  گر شده است؛ چنان حکومتی جلوه
  .)٧٨ص: ١۴٣١منتظری، (دهند  حکومت در یک تراز قرار می
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اللـه بروجـردی مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد،  توانـد ذیـل مبـانی آیت از جمله اموری که می
رت کـه ایشـان بـا آغـازکردن رویکرد ایشان در تفکیک صغروی و کبروی اسـت، بـدین صـو

بحث والیت فقیه از بحث ضرورت حکومت، بر این اعتقاد است که فارغ از اینکه چه کسی 
ــرو  ــه در قلم ــود دارد ک ــوری وج ــه ام ــت، در جامع ــت اس ــور حکوم ــتگی تصــدی ام شایس

پـذیر  گیری و اختیارات اشـخاص نیسـت و در عـین حـال رهـابودن آنهـا نیـز امکان تصمیم
اّنه من األمور، أمور لـیس أمرهـا راجعـًا «: مور از شئون رهبری جامعه استاین ا. باشد نمی
و لوال دخالة للسـائس بـاألمر و القـیم و زعـیم األمـة لسـاق أمـر األمـة و ... االشخاص یإل

 .)٩١، ص١ج: ١۴٢۶صافی گلپایگانی، (» النکال و االختالل یالرعیة إل

اینکـه امـور جامعـه برعهـده (بـری گیرد که ک وی پس از بحث نسبتًا گسترده نتیجه می
هـذه األمـور بیـد قـّیم  یو هـو إّن األمـر فـ یفثبت الکبر «: ثابت است) حاکم و قّیم است

ایشان در تطبیق این قضیه بر قضیه خارجیه در صدر اسالم معتقـد . )٩۴ص: همـان(» األمر
سـت و است که پس از رحلت پیامبر این کبری مورد وفاق و تسـالم همـه مسـلمانان بـوده ا

  .اند اهل سنت نیز به آن اعتقاد داشته

شوند که چه کسی برای تصدی  ایشان پس از این بحث کبروی، وارد بحث صغروی می
حکومت شایستگی دارد و یا برای این کار نصب شده است؟ به تعبیر ایشان، نـزاع شـیعه و 

  .اهل سنت پس از وفات رسول خدا جنبۀ صغروی داشته است

» لـه ّی السلطان ولّی من ال ولـ«یا » الحاکم ولّی الممتنع«اتی مانند بر این اساس، عبار 
» صـغروی«گیرد، قابل استناد در این بحـث  که گاهی به عنوان مستند والیت فقیه قرار می

نیستند؛ زیرا این جمالت مربوط به همان کبراست که بـین علمـای فـریقین، مـورد تسـالم 
بوط به اثبات والیت فقیه اسـت، بـه آنهـا شود در بحث تشخیص صغری که مر  است و نمی

ثبـوت «، بلکه مراد از این عبارات آن است که )۴٧٨، ص٢ج: ١٣٨٨بروجردی، (استناد جست 
مناصب سیاسی برای هر کس است که بر حسب احکام اسالم، سیاست و حکومـت بـه او 

 .)۴٧٧ص: همان(» مفّوض است

ردی را بـه حاکمّیـت فقیـه در اللـه بروجـ برخی تفکیک صغروی و کبروی در منطق آیت
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که  اند و بر این باور قرار گرفتند که نباید از این عبارات نتیجه گرفت عصر غیبت توسعه داده
  .)۴/۵/١٣٩۵سروش محالتی، (» فقیه برای مناصب سیاسیه تعیین شده است«

اللـه بروجـردی در آغـاز  لکن در پاسخ به این تفکیک صغروی و کبروی بایـد گفـت آیت
غری و کبری تفکیک کـرده اسـت، لکـن پیداسـت ایـن تفکیـک در جهـت منطـق میان ص

روی ایشان با پذیرش کبـری بـه مثابـه  ازاین. تقریبی ایشان بین فریقین صورت گرفته است
امری که مورد پذیرش فریقین است، به اثبات اسـاس حکومـت پرداختـه اسـت، لکـن ایـن 

توان از اثبات صغری و انطبـاق صـغری بـر بدین معنا نیست که ایشان ادله والیت فقیه را نا
تصـدی امـر ) والیـت فقیهـان(صراحت، ضـمن اثبـات صـغری  کبری بداند، بلکه ایشان به

را بر فقیهان منطبق کرده، بلکه آن ) کبری(عنه بین فریقین  مثابه امری مفروغ حکومت به
  :را از غیر فقیهان منتفی دانسته است

م یّ ن، فمـن هـو القـیم المسـلمید قـیون بیکبعد ما ثبت أن أمر هذه األمور 
ر الفقهـاء مـن یـبأّنه من المسّلم عدم جعل منصـب لغ: عة، فنقولیعند الش
فّوضـوا أمـر  :َنَر أّنهـم اآلثار و األخبار لم ی؛ الّنا بعد المراجعة ف:قبلهم

  .)٩۵، ص١ج: ١۴٢۶صافی گلپایگانی، (» ر الفقهاءیغ یمورد إل یهذه األمور ف

ینکه از فقدان داللت این روایات استنتاج شـده اسـت کـه نبایـد از آنهـا بر این اساس، ا
نظر  ، حـرف صـحیحی بـه»فقیه برای مناصب سیاسیه تعیین شده اسـت«نتیجه گرفت که 

رسد؛ زیرا مستند توسعه والیت فقیـه در ابـواب فقـه، نـه مثـل ایـن روایـات یـا خلـط در  نمی
حقق کرکی تأکید کـرده اسـت، والیـت به تبع م جواهرکه صاحب  صغری است، بلکه چنان

فقیه در گستره وسیعی از ابواب فقه، مسـتند بـه اجمـاع و مفـروض بـودن ایـن قضـیه نـزد 
آیـد، بـداهت ایـن قضـیه نـزد  کـه از عبـارت ذیـل برمـی بدیهی است، چنـان. فقیهان است

مـام فقیهان، نه در کبرای کلی ارجاع به حاکم، بلکه در تفویض همه اختیارات ثابت برای ا
  :معصوم به فقیهان است

ظهـر منـه عـدم الفـرق یوجه  یر من المواضع علیثک یابة لهم فیبثبوت الن
ن األصـحاب یة منه بـیالمفروغ ین دعو کمین مناصب اإلمام أجمع، بل یب
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سـائر  یبـة فـیم المـراد بـه نائـب الغکالحـا  یتبهم مملوءة بالرجوع إلکفإن 
صـالة  یأّلفهـا فـ یمـن رسـالته اّلتـ کـیالمح یفـ کـیر کالمواضع، قـال ال

ن الجـامع لشـرائط یه العـادل األمـیـأن الفق یاّتفق أصحابنا علـ«: الجمعة
ة نائـب مـن قبـل أئمـة یام الشـرعکـاألح یالمعّبر عنه بالمجتهد فـ یالفتو 
ه مـدخل یـابـة فیع مـا للنیـجم یبـة فـیحـال الغ یهم السالم فـیعل یالهد 

  .)٣٩۶، ص٢١ج: ١۴٠۴نجفی، (

الله بروجردی در صورت عدم وجود یقین به دلیلی برای والیـت فقیـه و شـک  بلکه آیت
دانـد،  در انتصاب فقیه در این مناصب، اصل را بر والیت فقیه و انطباق وی بـر صـغری می

  : که شک در والیت فقیه، موجب حکم به والیت وی است و نه عدم والیت طوری به

ده، یمورد و أن أمره ب یه فینصب الفق یل خاص علیقم دلیهذا لو لم  یفعل
ون أمـر هـذه األمـور کـمن  یلکده لما استفدنا بنحو الیون األمر بکب: نقول

، ١ج: ١۴٢۶صـافی گلپایگـانی، (ه یـد الفقیـب 7بـة االمـامیزمـان غ یالعامة ف
  .)٩۵ص

الله بروجردی که کلمات فقیهان در ثبوت مناصب سیاسی بـرای  برخالف نّص عبارت آیت
  : فقیه در اموری مانند رهن، لقطه، نکاح را ذیل اختیارات سیاسی و حکومتی فرض کرده است

اح کـاید مبنی بر اینکه فقها در باب رهن و لقطه و ن ه نقل فرمودهک یعبارات
اند، مفاد این سـخنان ثبـوت بیـان  ردهکر کذم را کو سایر ابواب رجوع به حا 

ام اسالم سیاسـت و که بر حسب احکس است کهر  یمناصب سیاسی برا
 .)۴٨٢ـ  ۴٧١، ص٢ج: ١٣٨٨بروجردی، (ومت به او مفوض است کح

، »اقامـة الحـدود بیـد َمـن إلیـه الحکـم«دانستن داللت عبـاراتی ماننـد  برخی با منتفی
گونـه اظهـار  بـر والیـت فقیـه، این» الممتنع ّی السلطان ول«و » له ّی من الول ّی السلطان ول«

اند که استشهاد به کلمات فقها در ابواب مختلف فقه مثل رهن، نکاح و لقطه کـه بـه  کرده
که مسئله والیـت فقیـه در نـزد آنهـا مـورد  اند، برای استنتاج آن فتوا داده» ارجاع به حاکم«

  . توافق بوده، اشتباه است
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شدن بـه اختیـارات  عنایت به اینکه اموری چون نکاح و لقطه جز با قائلبدیهی است با 
وگرنـه ایـن امـور در زمـره (گیـرد  حکومتی حاکم در این امور، ذیل امور سیاسـی قـرار نمـی

، برشمردن این امور ذیل امور سیاسـی، معنـایی جـز اعتقـاد بـه )حاالت شخصی قرار دارند
  .رداختیارات فراگیر حاکم در امور عامه ندا

  فهم متن با عنایت به بستر زمینه و شرایط زمانه. ٣

بحث والیت فقیه و قبض و بسط در محدوده اختیارات وی در کلمـات فقیهـان را از دو 
سو، قـبض و بسـط اختیـارات فقیـه، بـه تمـایز در  از یک: توان مورد بررسی قرار داد سو می

و از سوی دیگر، دیدگاه فقیهان گونه استدالل و تفاوت روش استنباط فقیهان مستند بوده 
در خصوص توسعه و ضیق اختیارات ولّی فقیه، تابعی از شرایط و وضعیت حاکم بر جامعـه 

بر این اساس، گرچه نوع استدالل و روش استنباط برخی فقیهان، مستدعی قول به . است
 داشتن اختیارات گسترده برای فقیه در عصر غیبت بـوده اسـت، امـا امـوری چـون تقیـه و
مصلحت موجب شد این فقیهان از اظهار اختیارات حداکثری برای فقیـه در عصـر غیبـت 

بر همین اساس، فقیهان که هر حاکمی جـز امـام معصـوم و منصـوبین از . خودداری کنند
ه یـد فقیـبت امـام معصـوم و قـبض یاند، در زمان غ خواندهجانب ایشان را جائر و نامشروع 

ع و جامعـه یام را در تنگناِی مصلحِت بقاِی اساِس تشکاح اری ازیعه در امور جامعه، بسیش
رده و در زمـان کاری کمان جور همکه زده و گاهی با حا یعه قرار داده، گاهی دست به تقیش

هـان یدر واقـع فق«: انـد ردهکعه را بدو سپرده و وی را ولی امر قلمـداد یه امور شید فقیبسط 
ت بـه یـها، همواره بـا عنا ومتکت حیشروعنه حقوق اساسی، فقه سیاسی و میعه در زمیش

بـر . )٣٢ص: ١٣٧۴ن، یامـ(» اند اسی زمان خود باِب اجتهاد را باز نگاه داشتهیهای س تیواقع
الشرائط در عصر غیبت  اساس همین مالک، فقیهانی حکم به توسعه اختیارات فقیه جامع

ـ اجتماعی  شرایط سیاسیاند که عالوه بر استفاده مناسب از ادله و روش استنباط، در  داده
اند و اقتـدار الزم بـرای فقیهـان در آن اجتمـاع فـراهم بـوده  مناسب برای شیعه قرار داشته

  .است

فارغ از سنخ ادله و رویکردی که برای نظریات والیت فقیه وجود دارد، عمـده اخـتالف 
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ت حاکمیـ(بایسـت در شـرایط محیطـی  فقیهان در قبض و بسط اختیارات ولـّی فقیـه را می
، فهم فقیهان در امکان سلطه و اقتدار سیاسی ـ اجتمـاعی فقیهـان )سلطان جائر یا عادل

در جامعه و سطح انتظارشان از جایگـاه فقـه در اداره جامعـه و اهـداف غـایی آن در جامعـه 
بدین ترتیب اختیارات به امور حکومتی یا تحدید آن بـه امـور غّیـب و قّصـر را . جستجو کرد

شرایط محیطی و امکان تحّقق و کاربست اختیارات حـداکثری در جامعـه توان ناشی از  می
تاریخ فقه شیعه نیز گواه بر این اسـت کـه رابطـه منطقـی و مسـتقیم میـان نظریـه . دانست

بینیم هرگـاه  رو مـی ازایـن. اختیارات حداکثری برای فقیه با اقتـدار اجتمـاعی فقیهـان دارد
اند، قائـل بـه  و از اقتـدار اجتمـاعی مناسـب نداشـتهفقیهان در دوران تقیه با حاکمان بوده 

محدودیت اختیارات فقیه بـوده و در نقطـه مقابـل، هرگـاه در حـال تقیـه نبـوده و از اقتـدار 
انـد، دیدگاهشـان در بـاب اختیـارات  مناسبی در بین توده مردم و کـارگزاران برخـوردار بوده
  .سیاسی و اجتماعی فقیهان نیز حداکثری بوده است

الله بروجردی، منطبق بر زمانه تحقق حاکمّیـت  ین اساس، با توجه به اینکه عصر آیتبر ا
رفتن سلطه فقیهـان و محـدودکردن اقتـدار دینـداران را وجهـه هّمـت  پهلوی است که از بین

خویش قرار داده بود و اجـازه عـرض انـدام بـه فقیهـان و عالمـان در اداره امـور سیاسـی داده 
شـد و  تابیده نمی ث حکومتی و نقد اقتدار سیاسی حاکمان را برنمیشد و حتی طرح مباح نمی

پس از مشروطه و شکست تجربه حضور عالمان دینی در عرصه سیاست نیز واهمـه شـدیدی 
از حضور حداکثری عالمان در عرصـه سیاسـت و حکومـت پدیـده آمـده بـود، برخـی کلمـات 

حـداقلی بـرای اختیـارات فقیـه کـه مـوهم رویکـردی (الله بروجردی در بحث نماز جمعه  آیت
بایست در جهت مقتضای زمانه خود او، مورد ارزیابی قرار داد و نبایـد از او انتظـار  را می) است

داشت که در بحث از اختیارات حکومتی فقیهان، کلماتی مانند کلمـات فقیهـانی ماننـد امـام 
عی بجاستخمینی داشته باشد؛ چه اینکه این انتظار، نه انتظاری شایسته و نه 

ّ
پـس اگـر . توق

الله بروجردی در بحث تفویض اختیار به فقیه در اقامه نماز جمعه، حکومت مطلقـه بـرای  آیت
فقیه را نفی کرده و اموری را که ترک و تعطیل آن به اخالل در امور مـردم منجـر شـود، بـرای 

ألمـور اسـتفادة الحکومـة المطلقـة للفقیـه، حتـی فـی ا«فقیه مجـاز برشـمرده و گفتـه اسـت 
ان الفقیـه : الیوجب عدم القیام بأمرهـا اخـتالل فـی أمـور النـاس مشـکل إذا غایـة مـا یقـال
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صـافی گلپایگـانی، (» منصوب ألن یقیم أمورًا ال یمکن ترکها و تعطیلهـا، بـل ال بـّد مـن إقامتهـا
ای خاّص معنـا و تفسـیر شـود؛ یعنـی  ، پیداست که این عبارات باید به گونه)٩٧، ص١ج: ١۴٢۶
» غیر ممکن الترک«و » عام البلوی«است اموری در زمان قبض ید فقیه، ذیل عنوان  ممکن

بـر ایـن اسـاس، ایـن . قرار گیرد و ممکن است مصادیق آن در زمان بسـط یـد متفـاوت باشـد
و محـدودیت فقیهـان و ) پهلـوی(الله بروجردی را که در زمان حاکمیت طـاغوت  عبارات آیت

و بسیاری از امور سیاسی ـ اجتماعی صادر شـده اسـت،  گرفتن حکومت عدم امکان به دست
بایست در بستر زمانی خودش فهم کرد که زمانه قبض ید فقیه بوده، نه مربـوط بـه زمـان  می

  . گرفتن بسیاری از مناصب بسط ید و امکان به عهده

  فهم متن با عنایت به تقریر شاگردان. ۴

اند و در  بروجردی را از خود ایشان شـنیدهالله  با عنایت به اینکه شاگردانی که کالم آیت
تقاریر خویش کلمات استاد خود را فقط به امـالی درس اکتفـا نکـرده، بلکـه بـا عنایـت بـه 

اند و تقریرشان مشتمل بر قرائن و نصـوص  ها و مباحث استاد خویش نگاشته جمیع دیدگاه
مقـرران شایسـته و بسیار و مبتنی بر گفتگوهای متأخر از کالس درس است، ایـن گـروه از 

که در علم اصول، اصل در  اولی به اظهار نظر در خصوص دیدگاه استادشان هستند؛ چنان
نقل مطالب دیگران ـ اگر ناقل و راوی، ثقة و مقبول باشد ـ این است کـه آنـان مطلـب را از 

  .اند شده را به صورت صحیح منتقل کرده پیش خود اضافه نکرده و مطلب نقل

الله بروجـردی اسـت و در  در شمار این دسته از شاگردان آیت) مد ظّله(الله گرامی  آیت
این زمینه معتقد است والیت فقیه به مثابه الگوی حکومتی اسـتادش بـوده و عـدم اجـرای 
والیت فقیه به مثابه الگـوی حکـومتی از سـوی ایشـان بـه جهـت اقتضـائات زمانـه خـاص 

اللـه منتظـری کـه مقـّرر دروس ایشـان  ، بلکـه آیت)١١/١٠/١٣٩۴گرامی، (ایشان بوده است 
دهــد  بــوده نیــز اختیــارات وســیعی بــرای اداره امــور کشــور را بــرای فقیــه بــه او اســتناد می

  .)۴۶٠ـ ۴۵۶، ص١ج: ١۴٠٩منتظری، (

ای دیگـر  الله فاضل لنکرانی، از دیگر شاگردان مرحوم بروجردی، نیز در مصـاحبه آیت
  :فرمایند می
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روجردی گرچه در قم بحث والیت فقیه را مستقل مطرح نکردنـد، الله ب آیت
شـاهدم ایـن . ولی نظر ایشان همانند امام بر والیت مطلقه بـرای فقیـه بـود

است که ایشان به هنگام تأسیس مسجد اعظم ناچار شـدند حیـاطی را کـه 
ها قبرهایی وجود  هایی بود و در این بقعه وضوخانه آستانه و در کنار آن بقعه

ایشـان وضـوخانه . شت، خراب کنند و جز صحن مسجداعظم قرار دهنددا
کسـی بـه ایشـان . و بقعه را خراب کردند و جـزء مسـجد اعظـم قـرار دادنـد

هـا مربـوط بـه  کند که حیـاط مربـوط بـه آسـتانه اسـت و بقعـه اعتراض می
زنند،  دیگران؛ شما به چه مجوزی آنها را تصرف کردید؟ ایشان لبخندی می

شود ایـن آقـا هنـوز والیـت فقیـه درسـت بـرایش جـا  معلوم می: فرمایند می
  .)۴۴ـ ۴٣ش: ١٣٧٠فاضل لنکرانی، (نیفتاده است 

  فهم متن با عنایت به عبارات همسو و غیر همسو. ۵

  تمایز با دیدگاه شیخ انصاری. ١.۵

برخالف دیدگاهی که رویکرد فقیهانی مانند شـیخ انصـاری، آخونـد خراسـانی و عالمـه 
اللــه  رویکــردی کالمــی دانســته و در نقطــه مقابــل، والیــت فقیــه در دیــدگاه آیت نــایینی را

  :مثابه موضوعی فقهی اعالم کرده است، باید گفت بروجردی را به
اگر علم کالم علمـی باشـد کـه . بودن، مورد اختالف است اّوًال، مالِک کالمی یا فقهی

گونـه بـود ـ  کـالم قـدیم این کـه در به خداوند و فعـل خداونـد عنایـت داشـته باشـد ـ چنـان
شود،  که در عبارت شیخ انصاری و تابعین ایشان، از والیت خداوند و پیامبر یاد می همچنان

شود و اگـر مـراد از علـم کـالم  الله بروجردی نیز این مباحث دیده می های آیت در استدالل
کـه در کـالم   چنـان پـردازد ـ علمی باشد که به عقاید و باورها، نه مقید به فعـل خداونـد، می

جدید این گونه است ـ باز هم هر دو نحله، قبل از مباحث فقهی، رویکرد کالمی به مباحث 
اند، بلکه تبعیت والیت فقیه از والیت خـدا و رسـول نـزد همـه مکاتـب فقهـی،  خویش داده

اللـه بروجـردی را از دیـدگاه فقیهـانی ماننـد شـیخ  مفروض اسـت، لکـن آنچـه رویکـرد آیت
جدا کرده و آن را ذیل مباحـث کالمـی جـای داده، ایـن اسـت کـه بـرخالف شـیخ  انصاری
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کنـد، بلکـه  مطـرح می» والیـت پـدر و جـّد «انصاری که بحث خویش را ذیل مسئله فقهـی 
روی  دهـد و ازایـن بحث والیت خداوند و پیامبر را ذیل خروج از اصالت عدم والیت قـرار می

کنـد، بلکـه بـا عنایـت بـه ادلـه، خـدا و  مرکـز نمیایشان دیدگاه خویش را در بحث عقاید مت
الله بروجـردی دیـدگاه خـویش را بـا عنایـت بـه  کند، آیت رسولش را دارای والیت فرض می

دلیل عقل و بر اساس باورهای اصیل شیعه که مشترک میان شیعه و سنی است، در بحث 
الله  شدن دیدگاه آیت خوانده روی فقهی ازاین. حکومت و ضرورت آن برای پیامبر آورده است

نظر  خواندن رویکرد شیخ انصاری در بحث والیت فقیه، غیـر صـواب بـه بروجردی و کالمی
مثابـه باورهـای اصـیل شـیعه، خـود  رسد؛ زیرا شروع بحث از مقوله حکومت مشـروع به می

بحثی کالمی است، برخالف آغاز بحث از اصالت عدم والیـت ذیـل والیـت پـدر و جـد کـه 
رد اصولی یا فقهی دارد و استدالل به والیت خدا و رسولش نیز به تبع استدالل طبیعتًا رویک

  .ای فقهی یا اصولی است در جهت خروج از اصالت عدم است که مسئله
که کالم استاد خود را در ایـن بحـث  الله منتظری نیز هنگامی جالب توجه است که آیت

الم و کتـب کالمـی اسـت، یـاد عنوان مبحثـی کـه جـای آن علـم کـ کند، از آن به نقل می
  .)۴۶٠، ص١ج: ١۴٠٩منتظری، (کند  می

اللـه بروجـردی، اینکـه از شـیخ  نکته در خور تأمل دیگر در خصـوص فهـم دیـدگاه آیت
انصاری نیز مانند ایشان، دو گونه عبارت در خصـوص گسـتره اختیـارات ولـّی فقیـه وجـود 

اختیارات فراگیر را » والیت پدر و جّد «دارد؛ در حالی که ایشان در کتاب البیع و ذیل مسئله 
کند، در کتاب قضا و شهادات و ذیل تفسـیر روایـات مقبولـه  از فقیه در عصر غیبت نفی می

عمر بن حنظله و توقیع شریف، اختیارات فقیه در خصوص دعاوی و خصـومات را از فـروع 
  :شمرد حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه برمی

مـًا کالخصومات بجعله حا  یومته فکبح یضوجوب الر  7ل اإلمامیإّن تعل
الخصــومات و  یمــه فــکأّن ح یدّل علــیــ، کذلکــاإلطــالق و حّجــة  یعلــ

خـتص بصـورة یتـه العامـة، فالیومتـه المطلقـة و حجکالوقائع من فـروع ح
 یالمعنـ یفیهـا علـ یالمشهورة إذا حملنا القاض یالم فکذا الکالتخاصم و 

  .)۴٩ص: ١۴١۵انصاری، (م کالمرادف لفظ الحا  یاللغو 
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اکتفا کرد  مکاسببایست به کالم شیخ انصاری در کتاب  که نمی بدیهی است همچنان
بایسـت هـر دو کـالم را بـا  و دیدگاه اختیارات حداقلی فقیه را به ایشان نسبت داد، بلکه می

الله بروجردی نیز بایـد دو دیـدگاه وی در  هم مورد عنایت قرار داد، در خصوص عبارات آیت
بررسی شود، بلکه با عنایت به اینکه شیخ انصاری دیدگاه خویش در محـدودبودن  کنار هم

گستره اختیارات فقیه را در بحث مکاسب و ذیل والیت پدر و جد و اختیارات فراگیر فقیـه را 
در امور حکومتی در کتاب قضا مطرح کرده است، پس شایسته است دیدگاه کتاب القضـاء 

. اب القضاء رویکرد سیاسی و حکومتی دارد ـ مقدم دانسته شودایشان ـ با توجه به اینکه کت
گونـه اسـت؛ زیـرا ایشـان در آغـاز،  الله بروجردی نیز این این قضیه در خصوص دیدگاه آیت
ــیش می ــومتی در پ ــرد حک ــام معصــوم  رویک ــرای ام ــه ب ــومتی را ک ــارات حک ــرد و اختی گی

در خصوص بحث نماز جمعـه قائـل داند و در ادامه  شمارد، برای فقیهان نیز ثابت می برمی
طبیعـی . کنـد شود و اختیارات فقیه را محـدود فـرض می به عدم جواز اقامه نماز جمعه می

است باید دیدگاه اول که هم به دلیل عقل مستند است و هـم بـه مـوردی خـاص، محـدود 
کـه برخـی  نیست، مقدم دانسته شود و دیدگاه دوم به بحث نماز جمعه محدود گردد؛ چنـان

یگر از فقیهان مانند مالاحمد نراقی نیز ضمن اعتقاد به گستره فراگیر بـرای فقیـه، اقامـه د
  .)۵٧، ص۶ج: ١۴١۵نراقی، (نماز جمعه برای وی را نفی کند 

  همسوبودن با دیدگاه نراقی. ۵-٢

الله بروجردی را ذیل والیـت فقیـه در اقامـه نمـاز  برخالف دیدگاه برخی که عبارات آیت
نفی والیت فقیه در امور حکومتی دانسته و از ظهور یـا نـص داللـت والیـت  جمعه دلیلی بر

روی  اند و ازایـن پوشی کرده خداوند و رسول در دلیل عقل و انطباق این والیت به فقیه چشم
اند،  الله بروجردی را دلیلی برای صرف نظر از نّص صدر استدالل قرار داده ذیل عبارت آیت
ز جمعه به اختیارات فقیه و همسانی یا غیر همسـانی اختیـارات زدن بحث نما باید گفت گره

فقیه نسبت به امام درست نیست؛ زیرا از قدیم بحثی میان فقیهـان جریـان داشـته کـه آیـا 
عبارت  بـه. نماز جمعه از اختیارات امام معصوم است یا اینکه قابلّیت تفـویض بـه فقیـه دارد

منصوب خـاّص ایشـان شـرط اسـت یـا خیـر؟  دیگر، آیا در صّحت نماز جمعه حضور امام و
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و لذا دیدگاه عدم اختیار ولّی فقیه در نمـاز جمعـه منافـاتی بـا  )۶٠ـ۵٧، ص۶ج: ١۴١۵نراقی، (
  :دیدگاه اختیارات حکومتی برای فقیه ندارد

ان له و منه کع ما یجم یات فیح الروایه نائب من اإلمام بصر یالفق: لیإن ق
ه و یـل علیـع ممنوعـة و ال دلیـالجم یابـة فـیالن: ون لـه، قلنـاکالجمعة فت

: ١۴١۵نراقـی، (بعض األمـور  یالجملة أو ف یس إال فیات لیالثابت من الروا
  .)۵٧، ص۶ج

اللــه بروجــردی در اثبــات والیــت فراگیــر فقیــه در عــین  بــر ایــن اســاس، عبــارت آیت
ماننـد مـال  بایسـت همسـو بـا فقیهـانی نبودن به این والیت در اقامه نماز جمعـه را می قائل

احمد نراقی که قائل به اختیارات فراگیر برای فقیه است، معنـا کـرد؛ زیـرا بـا اینکـه نرافـی 
اختیار ولی فقیه را در خصوص نماز جمعه نفی کرده، کسی ادعـا نکـرده اسـت کـه گسـتره 

ای مضّیق و در حّد ضـروریات  اختیارات ولی فقیه بر اساس دیدگاه مال احمد نراقی، گستره
ورت فی الجمله است، بلکه این عبـارات نراقـی در عـدم تفـویض اختیـارات در نمـاز ص و به

معنای جواز تفویض اختیارات فقیه در اموری که قابل تفـویض اسـت، معنـا شـده  جمعه، به
بایسـت در  الله بروجـردی را می بنابراین وجه جمع عرفی میان این دو سنخ کالم آیت. است

  .خصیصی والیت فقیه در اقامه نماز جمعه دانستویژگی اقامه جمعه و در خروج ت

  فهم دیدگاه در گرو نگاه جامع به همه متون. ۶

بـر . فهم دیدگاه یک فرد در گرو مالحظه همه عباراتی است که از وی صادر شده است
بایست عبارتی را که دال بر اطالق است، مد نظر قـرار داد،  این اساس، عالوه بر اینکه می

هـای  کـه در عبارت دال بر تقیید است نیز باید مورد عنایت قرار داد؛ همچنانعباراتی را که 
بـه مـوازات ایـن . بایست همزمـان لحـاظ کـرد داّل بر عموم، عبارت مخصص آن را نیز می

گیرد، هرگاه دو عبارت از فردی  مورد تأکید قرار می) عام و خاص(منطق که در علم اصول 
بایسـت  ، می)ا محتوای متفاوت یا دو دیدگاه از یک فقیـهمانند دو روایت ب(صادر شده باشد 

  .وجهی برای جمع این دو عبارت به ظاهر متفاوت قائل شد

الله بروجردی، صدر کالم ایشان  که قرائت شاگردان آیت با عنایت به این نکته، درحالی
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بحـث مثابـه دیـدگاه ایشـان در  در توسعه حداکثری اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت را به
والیت فقیه محسـوب کـرده و ذیـل کـالم ایشـان را بـه بحـث نمـاز جمعـه و اقتضـائات آن 
اختصاص داده است، برخـی ذیـل عبـارت ایشـان را در خصـوص اختیـارات ولـّی فقیـه در 
خصوص نماز جمعه، محور استدالل خویش قرار داده و بر اساس آن صدر عبارت را مقّیـد 

اند؛ درحـالی  لله بروجردی را ذیل عبارت ایشان اعالم کردها اند، بلکه مراد غایی آیت دانسته
که عبارت صدر ایشان به دلیل عقل مستند اسـت و بـا وجـود اینکـه دلیـل عقـل، شـفاف و 
گویاست و گستره دلیل عقل هم به اندازه مفاد خود، تعمیم دارد و قابل تقییـد و تخصـیص 

تـوان  اقامـه نمـاز جمعـه نمی نیست، عبارت ایشان در خصـوص اختیـارات ولـی فقیـه را در
کـه   مثابه دلیل مقّید گستره اختیارات ولی فقیـه و مخصـص دلیـل عقـل دانسـت؛ چنـان به

الله بروجردی پس از آنکه انتصاب فقیه عادل از سوی ائمه معصـوم را بـه جهـت امـور  آیت
کند، بحث خویش در خصـوص اقامـه نمـاز جمعـه را  مهم و فراگیر فاقد اشکال معّرفی می

کند که آیا اقامه نماز جمعه هم ذیل این امور فراگیر قرار دارد یا  م بدین صورت مطرح میه
ل هذه األمـور المفّوضـة یضًا من قبیون إقامة الجمعة أیکال فی أّنه هل کبقی اإلش«: خیر
  .)٧٩ص: ١۴٣١منتظری، (» ه قطعًا أو ال؟یالفق یإل

کبروی و ذیل اختیارات ولـی بر این اساس، بحث ایشان در خصوص نماز جمعه، بحث 
فقیه نیست، بلکه در این است که آیا نماز جمعه هم از جمله اموری است که به فقیه قابـل 

  تفویض است یا اینکه از اختصاصات امام معصوم است؟

اللـه بروجـردی و  بدیهی است مالحظه صدر و ذیل عبارت، درکی جـامع از دیـدگاه آیت
  . هد کرددیدگاه نهایی ایشان را عرضه خوا

  نتیجه

از مشـهور الله بروجـردی و نقـد قرائـت غیـر  این تحقیق که با رویکرد تبیین دیدگاه آیت
دیدگاه ایشان در خصوص گستره حداکثری برای فقیه در عصر غیبت نگاشه شـده اسـت، 

سو، مفید نفـی  از یک: آورد در نهایت دو نتیجه نهایی را برای خوانندگان خود به ارمغان می
الله بروجردی اسـت و بـر نظریـه شـاگردان و مقـّررین درس  غیر حکومتی برای آیتدیدگاه 
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ایشان که گستره اختیارات فراگیر حکومتی برای فقیه در عصر غیبت را بـاور دارنـد، تأکیـد 
توانــد ارمغــان اساســی ایــن تحقیــق محســوب شــود، ضــرورت  ورزد، لکــن آنچــه مــی مــی

ــدگاه یــک محقــق و روشــ ضــابطه ــدی در فهــم دی ــرا من ــون وی اســت؛ زی مندی فهــم مت
تـرین دغدغـه ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه بـا مالحظـه مبـانی ایـن فقیـه سـترگ و  اساسی
تـوان  شناسی مباحث ایشان و مالحظه عبـارات همسـو و غیـر همسـو بـا ایشـان مـی روش

اللـه بروجـردی  دیدگاه اختیارات فراگیر و حکـومتی بـرای فقیـه در عصـر غیبـت را بـه آیت
هایی اسـت کـه در  تواند با این تحقیق حاصل شود، روش رمغان دیگری که میا. نسبت داد

شود و قرائتـی منصـفانه از آن  میتفسیر و تحلیل دیدگاه هر اندیشمند دیگری به کار گرفته 
  .کند عرضه می

  

	:نوشت پی
شـود کـه بـا مسـلم انگاشـتن  علوم انسانی در نظر گرفتـه می شناسی هرمنوتیک روشی به عنوان نوعی روش تفسیر یا روش .1

توان به مراد مؤلف دست پیدا  امکان فهم عینی متن، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه و با چه روشی می
ثر کرد و هدف اصلی آن، کشف معنای مورد نظر مؤلف از طریق شناخت قواعد زبانی و نیز همدلی روانشناختی با صاحب ا

  )۵٨و۵٧حسین سلیمی، هرمنوتیک و شناخت روابط جهانی، ص. (است
 ینعم، یستفاد من االخبار المعتبرة ان للفقیه والیة فـ. الوالیة المطلقة قاصرة السند او الداللة یان االخبار المستدل بها عل«. ٢

  .»...سائر الموارد فلم یدلنا علیها روایة تامة الداللة و السند یو القضاء و اما والیته ف یموردین و هما الفتو 
ة و حفظ النظم و رفـع الظلـم و یم والتربیومة لبسط العدالة و التعلکان من واضحات العقل، فان لزوم الحکرناه وإن کوما ذ«. 3

 کر أو مصر و مصر، و مـع ذلـن عصر و عصیر فرق بیام العقول من غکسد الثغور و المنع عن تجاوز االجانب من أوضح أح
  .»اتیها روایدلت عل کبرهاٍن و مع ذل یحتاج الیًا یست امرًا نظر یه لیة الفقیفوال ... ضًا؛ یأ یل الشرعیه الدلیفقد دل عل

ه یـال فکبها العاّمة مما ال إشـ یبتلی یاألمور العاّمة المهمة الت کلمثل تل :ه العادل منصوبا من قبل األئمةیون الفقک«. 4
  .»ضًا من الشواهدیونها أکة األمر یمقبولة ابن حنظلة، غا یإثباته إل یناه، و ال نحتاج فیإجماال بعد ما ب
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