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 چكيده
مى همواره نقش واسط را در انتقال آموزه،علمای دين بـا. انـد كرده های دينى به مـردم ايفـا

و دارای عنوان بـهگيری نهـاد واسـطۀ مرجعيـت تقليـد، اين حال، شكل يـك نهـاد متمركـز
و سلسله مراتب، گيری نهاد مرجعيت تقليد شكل. كمتر از دويست سال قدمت دارد ساختار

و توسعۀ نظريـۀ تقليـد از أعلـم پيونـد خـورده با شكل و تكوين و تقليد گيری نظريۀ اجتهاد
و اقتصادی، به شـكل. است گيری نهـاد اين نظريه، با كمك برخى عوامل سياسى، اجتماعى

گيری اين نهاد كمك كـرد، ملى كه به شكلاز عوا. مرجعيت تقليد در عالم تشيع منجر شد
و تقليد از أعلم، به و سياسى اخباريان از اصوليان توسعۀ نظريۀ اجتهاد - دنبال شكست نظری

و اوايل قرن سيزدهم عالوه بـر آن، تثبيـت پرداخـت. است- هجریدر اواخر قرن دوازدهم
و تمركز مرجعيت دينى در عتب و مجتهدان أعلم ات عاليات، شرايط الزم خمس به مجتهدان

و تا انـدازه و اجتماعى را برای پديدآمدن يك نهاد متمركز سـاالر پديـد ای ديوان اقتصادی
و. آورد تبديل علمای بالد به نهاد متمركِز مرجعيت تقليد، نتايج شگرفى در عرصۀ سياسـى

و اجتمــا. دنبال داشــت اجتمـاعى بــه عى در ايـن مقالــه، بــه رونــد تـاريخى تحــوالت فكــری
شد كنندª شرايط شكل فراهم .گيری نهاد مرجعيت تقليد پرداخته
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 مقدمه

و غيرمسـتقيم تاريخ شيعه در سه قرن نخست پـيش از غيبـت كبـری، تجربـۀ رجـوع مسـتقيم

:پيـامبر بيـت اهل.ط كرده اسـتمردم به يك فرد در رأس هرم امور دينى را در خود ضب

به بعد، در تمامى بالد اسـالمى مـوكلينى گمـارده بودنـد كـه7ويژه از عصر امام صادق به

و پرسشاتمرجع رفع اختالف آن مردم، پرداخت وجوهات آن. ها بودند های دينى جـايى از

و صورت مى7كه اجازª اين موكلين مستقيماً به توقيع معصوم ،كـالگرفـت، جايگـاه ايـن

، مردم:با اينكه در موارد متعدد در دورª ائمه. ای از مشروعيت دينى معصوم داشت صبغه

شـدند، مركزيـت دينـى هر منطقه از سوی معصومين به عالمان شيعۀ همان منطقه ارجـاع مى

. علما پس از غيبت ضرورت مضاعف پيدا كرد

الت اجتمـاعى، پراكنـده گيری نهاد مرجعيت تقليد، تأثير علمـا در تحـو تا پيش از شكل

و تا پايان اين سلسله ادامه داشـت قدرت. بود . گيری علمای اماميه، در زمان صفويه آغاز شد

به،در زمان صفويه.حكومت پشتيبان اصلى علما بود،در اين دوران تدريج شيعى شده ايران

و بالطبع در بدو امـر، نمى و يـك بود و ای ميـان عمـو پارچـه توانسـت رابطـۀ محكـم م مـردم

و سـال ای ميـان سـال مقايسـه. علمای شيعى عرب جبل عاملى برقرار شود های های آغـازين

در پايانى صفويه نشان مى دهـد كـه در طـول دو سـده حكومـت صـفويان، نفـوذ روحانيـت

و نــه طوری كــه بــه؛فرهنــگ عمــومى جامعــه تثبيــت شــده بــود نــه حكومــت افغانــان ســنى

.در اين فرهنگ ايجاد كندگرايى نادر نتوانست خللى سنى

و متعاقـب آن در دوران سـنى گرايى نـادر شـاه، بـا قطـع منـابع پس از فروپاشى صـفويه

و غصب موقوفات و يكى از منابع اصـلى ضربه،درآمدی ای اقتصادی به روحانيت وارد شد

يـۀ های علم در اين دوره حوزه.)95-94: 1387مينورسكى،(عمده اقتصاِد روحانيت از بين رفت 

از حوزه نسبتاهميت پيشين خود را به- به ويژه حوزª اصفهان- ايران و نجـف های كربال

های حكومت نادر، هجرت محمدباقر بهبهانى به عراق موجـب در واپسين سال. دست دادند

و عمـًال سـنگ قدرت گيری نهـاد بنـای شـكل گيری مجدد اصوليان در عتبـات عاليـات شـد

او. مرجعيت نهاده شد و دوم شاگردان او مقدمات نظری مرجعيت را تكميل كردنـدنسل .ل

آنشاه اهتمام فتحعلى و مشاركت ها در اعـالم جهـاد عليـه روسـيه بسـتری بـرای به امر علما

شد عملى و معرفـى سرانجام. شدن نظريۀ نيابت عام با درگذشت نسل دوم شاگردان بهبهانى
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مسير تكوين نهاد مرجعيت تكميل شد- صاحب جواهر- حسن شيخ انصاری از سوی شيخ

.زعامت عام شيعيان را به عهده گرفت،سال شيخ انصاری15و به مدت 

و تكثير دارد،نهاد مرجعيت » متمركـز«گيری نهـاد مرحلۀ اول، شـكل. دو مرحلۀ تكوين

.)Kazemi Mousavi, 1984: 35; Amanat, 1988: 99(مرجعيت است كه عمری كمتر از دو سـده دارد

ترين مقـام دينـى عـالى عنوان بـهر اين مرحله، نهاد مرجعيت با مركزيت يك فرد روحانى،د

اوج اين تمركـز در زمـان شـيخ اعظـم، مرتضـى. گيرد شيعۀ امامى در عصر غيبت، شكل مى

طـور مـوازی بـا از آن پس، در مرحلۀ دوم، روند تكثريابى مرجعيت، بـه. انصاری پديد آمد

و بـا.شود روند پيشين آغاز مى اين روند، هرچند لزوماً مخل روند اوليه نيست، امـا در عمـل

و اقتصادی مرجعيت، نياز به مرجع تقليد را در نبود شخصـيتى بـا مرجعيـت  توزيع جغرافيايى

مى» تام« و پـس از ميـرزای بـزرگ شـيرازی بـه جـز دو مـورد آقـا بـدين. كنـد مرتفـع سـان

شـ(ابوالحسن اصفهانى سيد و همچنـين ميـرزای آن هم پس از وفات يخ عبـدالكريم حـائری

1و حاج آقا حسين بروجردی، نه با يك مرجع كـل، كـه بـا مراجـع متكثـر مـواجهيم) نائينى

گيری نهـاد متمركـز در اين مقاله تأكيد بر روند آغازين، يعنى شـكل.)84-83: 1392حـائری،(

.مرجعيت است

از عصر پيامبر تـا زمـان حاضـر خـواهيم در ادامۀ اين مقاله، ابتدا به تاريخ توسعۀ اجتهاد،

و تقليد. پرداخت يـابى پديـدی آمـدِن نهـاد ترين مادª نظری بـرای امكان مهم،نظريۀ اجتهاد

. گيری نظريـۀ تقليـد از اعلـم خـواهيم پرداخـت پس از آن، بـه رونـد شـكل. مرجعيت است

مرجعيـت كمـك ما را به شناخت زيربنای نظـری نهـاد،تطورات نظريۀ تقليد تا زمان حاضر

و پيش،تأكيد ما در اين مقاله. كند مى گيری معرفتـى شـكلینيازهـا عمدتاً ناظر بـه شـرايط

و تاريخى شكل،در بخش بعدی. مرجعيت است گيری اين نهاد خـواهيم به شرايط اجتماعى

و وجـوب،در اين بخش. پرداخت و اقتصادی، بـه تحـول فتـاوای خمـس از منظر اجتماعى

اين تحول فتـوا از نظـر شـرايط. الشرايط خواهيم پرداخت ام به مجتهد جامعپرداخت سهم ام

و اقتصادی گشايشى را براِی پديدآمدِن يك نهاد با درآمد منظم اقتصـادی فـراهم  اجتماعى
 

و بحـرين.1 و برخـى نقـاط ديگـر همچـون افغانسـتان، پاكسـتان، كويـت مرجعيت مرحوم بروجـردی در ايـران
و لبنان در آن زمان بيشـتر مقلـد سيدمحسـن حكـيم) 338: 1374(جناتىۀسراسری بود، اما به گفت مردم عراق

.بودند تا بروجردی) 1390م(
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و،عالوه بر اين. كرد و سـاختاری نظيـر درگذشـِت برخـى مجتهـدان برخى شرايط تاريخى

م و پـس از او شـيخ انصـاری زعماِی شيعى در عراق راه را براِی رجعيِت تامۀ صاحب جواهر

.فراهم كرد

 شرايط نظری تأسيس نهاد مرجعيت تقليد: از عصر تشريع تا نيابت فقها

و علما را از عصـر برآمـدن اسـالم روايـت كرده،برخى از منابع غالـب. انـد پيشينۀ روحانيت

مىاند، اين روي هايى كه در زمينۀ تاريخ فقها، نوشته شده كتاب و اولـين كـرد را دنبـال كننـد

مى طبقه:بيت فقها را در زمان پيامبر يا اهل .)25: 1374؛ جنـاتى،15: 1392گرجى،(كنند بندی

و،ترين وظيفه علما مهم9در زمان پيامبر علمـای نخسـتين، رو، از ايـنآموزش قـرآن بـود

و شـاگردا.)575: 1375شـهابى،(شدندقُّراء خوانده مى ن برجسـتۀ ائمـه نيـز از جنبـۀ نمايندگان

و مديريتى» راوی حديث«و» صحابى«،»محدث«علمى، » وكيـل«يـا» سـفير«و از جنبۀ مالى

و منظمـى از وكـالی،جاسم حسين. شدند خوانده مى)140-134: 1386حسـين،( سازمان سری

و كند كه از دوران امام ششم به بعد، نقش رابط ميان مـر را بررسى مى:امامان معصوم دم

آن ائمه را ايفا مى و هدف اصـلى و جمـع،هـا كردند آوری وجوهـات شـرعى نظيـر خمـس

مى،بـا ايـن وجـود)134: همـان(زكات برای ائمه بود  در لفـظ علمـا از ابتـدا بـه كـار و رفـت

.)96: 1372كلينى،(» إن العلماء ورثه األنبياء«:چنين آمده كه9حديثى مشهور از پيامبر اكرم

و سـنى نقـل شـده احاديث فرا و اخالقى شـيعه و علما در كتب حديثى وانى در فضيلت علم

.)116-80: 1372؛ كلينى، 116-1:70ج 1372فيض كاشانى،(است 

» تفريـع«عصـر- را كه پس از عصر تشريع اسـت:بيت عصر حيات اهل،برخى منابع

و تبيـ)383-382: 1375؛ شهابى،45: 1374جناتى،( و تـدوين خواندهو برخى ديگر تفسـير انـد ين

مـأخوذ های اجتهاد است كه لفـظآن تفريع يكى از روش.)117: 1392؛ گرجى،33: 1374جناتى،(

دو معنـا تفريع از مادª فرع، در مقابل اصل، به)90: 1372جناتى،(است:بيت اهل از روايات

به. به كار رفته است م غيرمنصـوص، معنای حكم منصوص استو در مقابـل احكـا نخست، اصل

و بـر اصـل يـك قاعـدª كلـى اسـت كـه،در معنای دوم. شوند يا فرع، با آن مقايسه مى مصـاديق

موافـق بـا اجتهـاد بزرگان اصولى شيعه، اين روايـاترا. فروعات شرعى زيادی قابل تطبيق است

و باالتر از آن، وجوب اجتهاد را از آن برداشت كرده دانسته .)37-36: 1384عزيزی،(اند اند
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در طول سه قرن اول هجری، جريان اصلى علمـا در عـالم تشـيع، جريـاِن اصـحاِب ائمـۀ

به؛بوده است:اطهار مدرسـى(معنـى تعطيلـى فقـه شـيعه در ايـن دوران نيسـت هرچند اين

و،در اين دوره.)30: 1368، طباطبائى و غيرمستقيم بـه معصـوم وجـود داشـته دسترسى مستقيم

را،اصحاب مى با ارجاع به اصـول اربـعمسائل خود . كردنـد مـأه، يـا مكاتبـه بـا ائمـه مرتفـع

مى خطاب به ابان بن7نجاشى از قول امام باقر و برای«: نويسد تغلب در مسجد مدينه بنشين

ب؛مردم فتوا بده مىهزيرا كه نجاشـى،(» دارم در ميـان شـيعيانم چـون تـو باشـند راستى دوست

در.)12: 1431 و در صـورت طور عمدهبه، اين دوره علما بـه دور از مناصـب سياسـى بودنـد

.كردند دخالت در سياست هم به تقيه رفتار مى

 از محدثان تا مجتهدان

مى،سنت بيشتر علمای اهل آن مهم. دانسـتند اجتهاد صحابه را مجـاز روايـت،هـا تـرين دليـل

َمعاذ بن دردر» اجتهـاد بـه رأی«َجبل است كه در آن رسول خـدا معروف قضـاوت معـاذ را

و سـنت، تأييـد كـرده اسـت صورت فقدان مسئله ،شـافعى.)31: 1384عزيـزی،(ای در كتـاب

و اجتهاد را به يك معنا مى با اين توضيح كه عمل قيـاس.)44: 1388ميرخليلى،(1دانست قياس

و در جوامع اوليۀ حديثى د،برای يافتن حكم شرعى، مورد نكوهش ائمه بوده است ر ابـوابى

دليـل مالزمـۀ بـه» اجتهـاد«بودن لفظ نكوهيده.)41: همان(ممنوعيت اين عمل وارد شده است

و به كاربردن رأی شخصـى در جـايى كـه؛آن با فنونى و استصالح، و استحسان چون قياس

و پنجم شيعه قابل توضيح است  و سنت پيدا نشد، در ميان علمای قرن چهارم نصى در كتاب

بن.)39: 1379صدر،( م(، سيدمرتضى)413م(، شيخ مفيد)قرن چهارم(على نوبختى اسماعيل

در) 598م(ادريس حلىو ابن) 460م(، شيخ طوسى)436 ازجمله علمای شيعى هستند كـه

بـه دليـل.)41: 1379؛ صـدر،31: 1384عزيزی،(كوشيدند- رايج آن زمان معنای به- رد اجتهاد

د، علمــايى چــون شــيخ طوســى، كــه تحــت تــأثير مكتــب بودن واژª اجتهــا همــين نكوهيــده

هم» استنباط«گرای مفيد در بغداد هستند، عقل معنـى اسـتدالل در حـوزª شـناختن احكـام را

و برای اين شرع مى در كتـب خـود،در عـوض. كننـد منظور از لفظ اجتهاد استفاده نمى داند
 

.منتقد اين ديدگاه هستند 319-317: 1392،و گرجى 413: 1386، مطهری.1
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آنمى» باب االجتهاد«هرگاه متعرض آن شدند، برای بيان بطالن بوده است، نه توجيه جـواز

.)39: 1379؛ صدر،26: 1384: عزيزی(

و زمان با كوشش هم و پيش از دورª شيخ مفيد، در اواخر قرن سـوم های جريان محدثين

خـوريم كـه در طيـف مقابـل جريـان در طول قرن چهارم، بـه دو فقيـه برجسـتۀ شـيعى برمى

و رازی بودند ا ابن. محدثين قمى و عقيـل عمـانى، فقهـای موسـوم بـه ابـى بـنجنيد اسـكافى

رويكـرد اجتهـادی مسـتقل،وجه شباهت اين دو فقيه. زيستند قديمين كه در سدª چهارم مى

و به كمـك اسـتدالل عقلـى اسـت ؛از حديث اما در چارچوب آن، به شكل تفريع از اصول

و ابن ابى هرچند آراء ابن ،و عالمـۀ حلـىادريـس عقيل مورد احترام علمای پس از خود بود

جنيد چندان بلند اما اقبال ابن.)142: 1392گرجـى،(اند بسياری از مطالب كتاب او را نقل كرده

و شـاگرد او شـيخ مفيـد بـود. نبود هرچنـد اسـتعداد؛مشهور است كه او قائل به قياس بـوده

ف النقض عل� ابن«و » نقض رساله الجنیدی إل� اهل مصر«.ستود فقهى او را مى � اجتهاد جنید
؛ 43-42: 1368، طباطبـائى؛ مدرسـى 142: 1392گرجـى،(را در رد مشـرب فقهـى او نوشـت » الرأی

وارد فقه شيعى شدند، عالمـه حلـى،،پس از قرن هفتم كه استدالالت عقلى.)40: 1379صدر،

و آراء فقهى او را در آثار خود نقل كرده اسـت ابن  جنيد را در باالترين مرتبۀ فقاهت دانسته

.)320: 1384؛ عزيزی،43: 1368، طباطبائىمدرسى(

و از سـوی ديگـر از آراء استادش ابن،شيخ مفيد از سويى های انديشـه،جنيد انتقاد كـرد

و قميان را مورد نقد قرار داد تصـحیح او با اينكه شـاگرد صـدوق بـود، رسـالۀ. اهل حديث
و آرا اعتقاداترا در شرح االعتقاد و عقائـد و مكتـب قـم را بـهصدوق نوشـت شـدتء او

همگى محدثان قمى را به فساد عقيده،سان شريف مرتضى هم به همين. مورد انتقاد قرار داد

: 1368، طباطبائىمدرسى(متهم كرد، به جز صدوق كه حساب او را از ديگران جدا كرده است 

در محدثان مخالفت شيوه،سان بدين.)46-47 و استنباط، لسان شيخ مفيـد های عقلى استدالل

ج(» اصحاب اآلثار«،»اهل النقل« عنوان به و در شـيخ طوسـى بـه» اهـل التقليـد«و)7:160دبـا،

- الطائفـه مكتب فقهى شيخ.)17: 1369كاظمى موسوی،( نواخته شدند» اصحاب الُجمل«چوب

و مكتـب كالمـى بغـداد- طوسى و تالقى عناصـر دو مكتـب حـديثى قـم و(تركيب مفيـد

ون اصول فقه شيعه به شكل منسجم بـود كـه بـاب شيخ طوسى، اولين مد. است) تضىسيدمر
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و حـوزª نجـف را بنيان و رأی باز كرد عزيـزی،(گـذاری كـرد فقه تفريعى را به دور از قياس

1384 :323(.

و تقليد از اعلم و مستفتى تا اجتهاد  از مفتى

و المسـتفتى«بـه نـام بـابى الذریعـهمرتضى در كتاب بار سيد ظاهر اولين به » فـى صـفه المفتـى

باب الكالم فـى اإلجتهـاد«بالفاصله پس از فصلى است تحت عنوان،اين فصل. آورده است

كه در آن اجتهاد به شيوª قياس فقهـى رد شـده، امـا در برخـى مـوارد معـدود»و ما يتعلق به

ظن عنوانبه،كاربردی .)162: 1383جعفريـان،(اسـت آور، مثًال برای يافتن قبله، تأييد شده ادلۀ

و مستفتى، كه در ادوار بعدی در كتب فقهى تبديل به و تقليـد«در فصل مفتى شـد،» اجتهاد

مى) عـالم(را بـه مفتـى) عالمغير(مرتضى رجوع مستفتى سيد و قـول منسـوب بـه الزم دانـد

- فروع باشدكه معتقد بودند هر عامى بايد عالم به- برخى از علمای امامى مذهب حلب را
مى. كند رد مى و عـدالت اشـاره او سپس شرايط مفتى را بيان كند كه از جمله به علـم، تقـوا

: دو عـالم يـا بيشـتر بـرای مسـتفتى وجـود داشـته باشـند،اگر در شهری.)163: همـان(كند مى

و ويژگى« ها، بر اساس دانش عامى، جز برای يك عـالم ترديدی نيست كه اگر اين اوصاف

ر نباشد، الزاماً بايـد از او بپرسـد، امـا اگـر چنـدين نفـر واجـد آن صـفات هسـتند، در در شه

ورع از ديگـران هسـتند،أبا توجه به اينكه برخى از مفتيان، اعلم يـا.»شان مخير است انتخاب

مى،مرتضى نظر علما را در اين باب سيد در برخى مستفتى را مخير دانسته. داند مختلف و اند

و اورع استفتا كردى گفتهبرخ،مقابل مرتضـى قـول البته سيد؛)164: همان(اند كه بايد از اعلم

مى؛دوم و تمـام«چراكـه؛داند يعنى مراجعه به اعلم را اولى و اطمينـان بـه آن بيشـتر اعتمـاد

و گواه است مى قبل از سيد.)302: 1374جناتى،(» اصول بر آن شاهد از مرتضى هم تـوان ردی

بـا ايـن؛)همـان(حنظلـه يافـت ها از جمله مقبولۀ عمـر بـن يت را در برخى روايتمفهوم اعلم

به،حال و صـراحت در مـورد اعلميـت مفتـى مطـرح شـود، در ايـن چيزی كه به طور خاص

.شود ها يافت نمى روايت

و در آثار ابن» اجتهاد«رد لفظ وال«: ادامـه دارد) 598م(يس حلىراد تا اواخر قرن ششم

و اإلجتهاد باطل عندناد ذلك عند ترجيح عن و القياسو اإلستحسان .)41: 1379صـدر،(» أصحابنا،

در. رفته اجتهاد تغيير معنا يافت رفته،بعد از اين دوران وجود،با اين امروزه ديگـر ايـن لفـظ
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و استحسـان گرفتـه نمى و معادل قياس ظـاهراً اولـين. شـود متون فقهى شيعه، در معنای منفى

و استنباط در فقه شيعه را به اجتهاد بـدل كـردكسى كه  محقـق،اجتهاد را از قياس جدا كرد

: نويسـدمى» حقيقـه اإلجتهـاد«، ذيـل عنـوان معـارجاو در كتـاب. بوده اسـت) 676م(حلى 

و بـهبه،در عرف فقها] اجتهاد[« و كوشـش در اسـتخراج احكـام شـرعى اسـت معنى تـالش

از،همين اعتبار او قيـاس را تنهـا يكـى از انـواع.»ادلـۀ شـرع اجتهـاد اسـتاستخراج احكام

مى. داند، كه بالطبع در فقه شيعى باطل است اجتهاد مى اگر قياس را استثنا كنـيم،«: نويسد اما

از]ها از اين شيوه[يك آوردن احكام به شيوª نظری، كه هيچ دست ما هم در به قياس نيسـت،

مى.)42: همـان(» اهل اجتهاد خواهيم بود كنـد كـه در معنـای جديـد شـهيد صـدر يـادآوری

در(تواند مصدر حكـم شـرعى قـرار گيـرد، اجتهاد در فقه شيعى، خود اجتهاد نمى بـا اينكـه

و استحسان در فقه سنى مى آن) تواند معنای قياس بلكه به عمليات استنباط احكام از مصـادر

به فعاليت ضـروری اصـوليان شـد با اين تطور مفهومى، عمليات اجتهاد بدل. شود اطالق مى

.)43: همان(

ازمحقق حلى، به و المسـتفتى«مرتضى، بـابى تحـت عنـوان سيد پيروی در» فـى المفتـى

تر از بحـث در ايـن بـاب، كـه مفصـل.)275: 1423محقـق حلـى،(گشود معارج األصولكتاب

و ارائۀ شـواهد است، پس از بيان داليل لزوم مراجعۀ مستفتى به مفت الذریعهسيدمرتضى در  ى

و پاسخ به سخن منتقدين، بحثى پيرامون اعلميت مطرح كـرده اسـت نظـر بـر اسـاس. قرآنى

محقق حلى، اگر در شهری يك نفر واجد صفات مفتى باشد، بر عوام است كه به او مراجعه 

و عـدالت بـا. كنند اگر بيش از يك نفر چنين صفتى را داشته باشند، در صورتى كه در علم

آنهم برا و عـدالت. ها نيست بر باشند، تفاوتى در مراجعه به اگر يكى در هر دو مـورد علـم

و اگـر يكـى از دو نفـر و ديگـری،ارجح باشد، عمل به فتوای او واجب اسـت ورعأ،اعلـم

َوَرع چراكه فتوا از علم برمى؛باشد، مراجعه به اعلم واجب است .)280: همان(خيزد، نه

تقليـد از مجتهـد اعلـم» جـواز«وليين بـزرگ شـيعى قائـل بـه از محقق حلى به بعـد، اصـ

مىآناز. اند بوده َ جمله ن )122: توبـه(رفَـتوان به عالمۀ حلى اشاره كرد كه بـا اسـتناد بـه آيـۀ

نتيجـه،را برای ديگران» جواز تقليد«و) واجب كفايى(تعلّم احكام را برای بعضى» وجوب«

.)290: 1421عالمـه حلـى،(» أن يقلد المجتهد فى فروع الشـرعالحق أنه يجوز للعامى«: گرفته است

و مستفتى در كتب اصولى مطـرح مى از آنچه تا پيش از عالمۀ حلى تحت عنوان مفتى شـد،
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نكتۀ مهم اينجا است كه آنچه تا زمان عالمـۀ حلـى. گرفت» تقليد«عنوان،عالمۀ حلى به بعد

، در زمـان شـاگرد او، شـهيد اول بـه وجـوب جواز رجوع يا جواز تقليد مطرح بـود عنوان به

در.)43: 1377شهيد اول،(» تباع األعلم األورعأجبَو«: تبديل شد پذيرش اين موضـوع بعـدها

از محقـق حلـى بـه بعـد موضـوع. كتب فقهى تحت عنوان اجماع يا سيرª عقـال مطـرح شـد

و تقليد تا جايى اهميت يافت كه به صورت فصلى تحت عنوان  محقـق(» االجتهادفى«اجتهاد

و التقليـد«و بعدها تحت عنوان)333: 1423حلـى،  در.)325: 1376صـاحب معـالم،(» فى اإلجتهاد

و تقليد كه تا قـرن سـيزدهم در كتـب اصـولى مطـرح. كتب اصولى مطرح شد فصل اجتهاد

شد آغازين فصل از كتاب عنوانبهشد، مالزم با تأسيس مرجعيت، مى .های فقهى گنجانده

 نجـاه العبـاد فـ� یـوم المعـادتاوای مربوط به تقليد در رسالۀ صاحب جواهر موسـوم بـهف

از» مجمع الرسائل«در ابتدای،با اين حال.)ق 1318صاحب جواهر،(نيامده است وجوب تقليـد

بر رسالۀ شيخ انصاری حاشيه. مجتهد بيان شده است در. صاحب جواهر نجاه العبـادای است

ای بـر رسـالۀ، كـه حاشـيهصـراط النجـاهۀ فارسى شيخ انصاری موصوف به اولين مسئلۀ رسال

مى جواهرصاحب  بى«: خـوانيم اسـت، » باطـل اسـت،تقليـد عمـل عـامى ملتفـت غيرمحتـاط

، كـه)ق 1337م(محمد كاظم يـزدی سيد،الوثق�ةعرودر كتاب متأخر.)30: 1373انصاری،(

پ های توضيح مبنای بسياری از رساله س از خود تا زمان حال بوده است، بحث تقليـد المسائل

و پيش از كتاب طهارت مطرح مى مى. شود ابتدا ،عمـل عـامى«: خـوانيم در مسئلۀ پـنجم آن

و احتياط باطل است .)1:7ج 1392يزدی،(» بدون تقليد

و گمانبىگيری نهاد مرجعيت، هرچند در شكل معرفتـى هـم دخيـل غيـر عوامـل مـادی

بد بوده نظريـۀ. ترين ايده، نظريۀ تقليد از اعلم بوده اسـت گيری اين نهاد، مهمو شكلاند، در

بـرخالف تصـور رايـج مبنـى بـر اهميـت. تريِن زمانه بخشيد ای به عالم اعلميت جايگاه ويژه

گيـری نهـاد مرجعيـت، نـه های قوی اقتصـادی در شـكل های پرنفوذ يا شبكه جايگاه خاندان

و نه شيخ انصاری  يـا طباطبائىهمچون(نفوذ های صاحب يك از خاندان هيچصاحب جواهر

و هيچ) بهبهانى و اصناف نداشـتند نبودند چنـانآن(كدام پيوندهای مالى عميقى با بازرگانان

ــورد كاشــف كــه فى ــل در م و حجــت المث ــا ــت ). االســالم شــفتى وجــود داشــت الغط اهمي

و همچنين حلقۀ يگانۀ درسى جواهر به شاهكار فقهى صاحب مى اش شـود اش بـود كـه گفتـه

مى60بالغ بر  - اهميت شـيخ انصـاری نيـز بـه تأييـد اسـتادش. كردند مجتهد در آن شركت
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مى نظير علمىو تسلط بى- جواهرصاحب از گير شـود؛ هرچنـد همه اش مـرتبط شـدن تقليـد

بى شيخ انصاری را نمى او توان و پارسـايى ؛ Kazemi Moussavi, 1991: 109(1.دانسـت ارتباط به ورع

ج 1371آبادی، دولت ،1:24(.

از» تقليد از اعلم«با» نيابت عامه«پيوند نظريۀ بستر مناسـبى را بـرای ارتقـاء جايگـاه فقيـه

قـرار7نيابـت عامـه در برابـر نيابـت خاصـه امـام معصـوم. مفتى به حاكم شرع فراهم كرد

نا مى و ئــب خــاص امــام گيــرد كــه مخــتص دوران كبــری، پــس از درگذشــت چهــار ســفير

بن:مانندفقهای امامى با استفاده از برخى احاديث. است7زمان حنظلـه، توقيـع مقبولۀ عمر

و مشهورª ابن»و اما الحوادث الواقعه«شريف  و ديگر روايات، برخـى از اختيـارات، خديجه

و تسری اختيارات امام در مورد اجرای حـد. اند الشرايط تسری داده امام را به فقهای جامع ود

شـيخ مفيـد،(وبيش از زمان شيخ مفيد مورد توافق فقها بـوده اسـتكم،اصطالح امور حسبه به

خوانـده شـد، در كلمـات شـهيد اول بـه» تفـويض«آنچه در كلمات شيخ مفيـد.)810: 1410

و علمـای پـسو نهايتاً در)47: 1414شهيد اول،(شكل بسيطى به نيابت بدل شد  گفتار كركـى

ا مـورد كركـى نقطـۀ مهمـى در تـاريخ.)142: 1409محقق كركـى،(مام خوانده شد از او نايب

و نگاهى به متن حكم گر ايـن تحـول طهماسـب بـرای او، بيـانشـاه تحول نظريۀ نيابت است

و در زمـان قاجـار، بـا توجـه بـه.)363-4:362ج 1390خوانساری،(است  پس از محقق كركـى

و برقرار و فتحعلىشكست اخباريان از اصوليان نظريـۀ،شـاهی روابط متقابل حسنه ميان علما

و توفيق عمـل يافـت هـای متـأخر بـه نظريـۀ نيابـت در دوره. نيابت بيش از پيش امكاِن بسط

و مراجـع شكل گسترده نماينـدگان امـام غايـب شـناخته عنوان بـهای مقبول واقع شده اسـت

.)92: 1382كربالئى،(شوند مى

و تاريخ  گيری نهاد مرجعيتى شكلشرايط اجتماعى

گيری نهـاد مرجعيـت ممكـن نيسـت، امـا هرچند برشمردن همۀ عوامِل غيرمعرفتى در شـكل

و تاريخ فقاهـت، مهم تـريِن ايـن مـوارد را بـر مـا آشـكار مروری به تحوالِت نهاِد روحانيت
 

برای مرجعيت بـه شـيخ انصـاری رجـوع،جواهر مشهور است كه هنگامى كه مردم پس از درگذشت صاحب.1
از هـمكردند، او مردم را بـه  و مرجعيـت را تنهـا پـس درس سـابق خـود، سـعيدالعلماء مازنـدرانى ارجـاع داد

.)3:38ج 1374مدرس تبريزی،(سرباززدن سعيدالعلما پذيرفت 
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تـرين جريـان معـارض مهم عنوان بـهگری، از جنبۀ تاريخى، شكست جريان اخباری. كند مى

تصـاحب كرسـى درس. اجتهاد، امكان فراگيری جغرافيايى جريـان اصـولى را فـراهم كـرد

آنبه،شيخ يوسف بحرانى در كربال و پس از كـل،معنى تفوق جريان اصولى در كربال بود

و عراق بود  و اصوليان در طـى قـر.)1:224ج 1364آبادی، معلم حبيب(ايران نوجدال اخباريان

و عملى اصوليان، شـرايط را بـرای مجتهـدو نهايتا12ًو 11 تـر مرجـع فراهم- برتری نظری

ُ. كرد پ و غيرگفتمانى زيـادی بـرای تثبيـت نفـوذ اجتمـاعى اين جدال ردامنه تبعات گفتمانى

مى. مجتهدان داشت و به اجمال اشاره كنيم كه طبق نظر اخباريـان، حصـر مـردم بـه مجتهـد

و مــردم يــا معصــوم هســ مقلــد بى و غيرمعصــومينمعنــا اســت و يــا غيرمعصــوم بايــد بــه،تند

مى،به عالوه. معصومين رجوع كنند و اخباريان عمل به ظن اجتهـادی را نيـز تخطئـه كردنـد

مىمى بيـت اهل فقط عمل به علمى كه از مراجعه به اخبار خوانسـاری،(كردنـد شـود را تأييـد

ج 1390 ار نداشـتند، اصـل را بـر احتيـاط اخباريان در مواردی كه نصى در اختي.)1:127-128،

و اباحه هسـتند در حالى؛گذارند مى ای نتيجـه.)129: همـان(كه اصوليان معتقد به اصل برائت

مىطوربهكه شـود، سـرگردانى مـردم در عصـر غيبـت مشخص از ديدگاه اخباريان حاصل

ود در شرايطى كه نه امكان اجتهاد برای فهم نظر شـارع در يـك حكـم مشـخص وجـ. است

و غيرمسـتقيم بـه معصـوم ممكـن باشـد، ديـدگاه اخبـاری  و نه دسترسى مسـتقيم داشته باشد

مى جمودی پديد مى و عزلـت در بعـد اجتمـاعى هـم. كشـد آورد كه دين را بـه سربسـتگى

گونـه مـانع هر-م پرداخـتكـه در مـورد خمـس بـه آن خـواهي چنـان هـم- عقايد اخباريان

مصاربعلما گسترش نفوذ  .الح مسلمين بودی عمل به

 تحول فتاوای خمس

مى توسط نمايندگان ايشان از شـيعيان جمـع:خمس از زمان ائمه ،وجوهـات. شـد آوری

و مراقبت بـر جمـع آوری بازوی محكم اقتصادی شبكۀ وكالت در دوران خفقان عباسى بود

مى گونه به بعد آن7ويژه از امام صادق آن توسط ائمه، به د، مؤيـد شـو كه از اخبار دريافت

اخبـار.)85و64: 1386حسـين،(داشتن مذهب بوده است اهميت وجه اقتصادی برای زنده نگاه

ای از وجود شكلى از نمايندگى پس از غيبت كبری وجـود دارد كـه بـا نماينـدگى پراكنده

ج 1403مجلسى،(هجری قابل قياس نيست14و13های متأخر در قرن .)70: 107و 106،
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ك هر چند بيشتر علمای اماميه همچنـان معتقـد بـه وجـوب پرداخـت- بریپس از غيبت

 مقنعـهدر،شـيخ مفيـد. در چگونگى پرداخت آن اختالف نظر وجود داشت- خمس بودند

موسوم به سهم امام بوده؛مربوط به نيمى از خمس،ابهام. به اين اختالفات اشاره كرده است

و پنج هجری بر اين. است عقيده بودند كه بايد خمس را بـه هـر طريقـى علمای قرون چهار

به امام رساند، از ذخيره يا دفن آن گرفته تا سپردن آن به فردی عادل تا اينكه نهايتاً به دسـت 

.)286-285: 1410شيخ مفيد،(امام برسد 

و مصـرف خمـس در دوران غيبـت،شرایعمحقق حلى در پنج نظريه را بـرای پرداخـت

پرداخـت)4؛دفـن)3؛وصيت برای نگهداری تا زمان ظهـور)2؛اباحه)1: ذكر كرده است

و  و نگهداری نيمى ديگر به واسـطۀ وصـيت يـا دفـن پرداخـت)5نيمى از خمس به سادات

را او از بين اين نظريه. تمامى آن به سادات بـا ايـن. برگزيـد» اشـبه« عنوان بـهها، گزينۀ آخـر

كس،حال ُحكـم در متولى صرف سهم امام برای سادات را ى دانست كه بر پايـۀ حـق نيابـت

در،پس از او)167: 1408محقق حلى،(دست اوست بـه) 334مسـئلۀ( تذکرة الفقهاعالمه حلى

و ظاهراً قـول مفيـد را، مبنـى  اقوال مختلِف اختالفى دربارª خمس در زمان غيبت اشاره كرد

و جواز صـرف نيمـۀ سـهم امـام دربـارª سـادات، بر وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت

) سادات(اگر جواز پرداخت سهم امام به باقى اصناف«: عالمه در پايان اضافه كرده. برگزيد

.)445: 1414عالمه حلى،(» ريم، متولى آن فقط فقيه جامع شرايط فتوا استيرا بپذ

شيخ بهـايى،(فتوا به پرداخت سهم امام به مجتهد داد،از سوی ديگر) 1031م(شيخ بهايى

بهمى،اند از جمله اصوليانى كه در مورد پرداخت خمس محتاطانه فتوا داده.)268: 1429 توان

ادلۀ اباحۀ خمـس را دارای،او نيز همچون ساير اصوليان. اشاره كرد) 1281م(شيخ انصاری 

امــا ضــرورتى در پرداخــت ســهم امــام بــه مجتهــد.)328: 1415انصــاری،(دانســت اشــكال مى

مى:قد بوداو معت. ديد نمى تواند سهم امام را صرف مواردی كند كـه علـم بـه رضـايت مقلد

هرچند پرداخت آن به مجتهد هـم بـرای صـرف در ايـن راه مجـاز اسـت؛ها دارد امام از آن

.)337: همان(

و حوزه از مقـرری دولتـى،های علميه در دورª صـفويه عمده درآمد اقتصادی روحانيت

مىيــا اوقــاف تــأم مالطوآن. شــد ين مىركــه از گــزارش شــود، محمــدباقر مجلســى فهميــده

و،دهنــدگان بــه نســبت فقــرای ســادات بســيار كــم بودنــد، بــه همــين ســبب خمس او اباحــه
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مى نگهــداری خمــس را بــه از.)12:468ج 1363؛ بحرانــى، 368: 1423مجلســى،(كنــد شــدت رد

و هـر فـردی را بـا ترين متعلَق خمس برای عامۀ مردم، ارباح مكاسب جايى كه مهم آن است

كم هر سطح درآمدی شامل مى مى بودن خمس شود، تنها توضيحى كه برای تـوان دهندگان

،عقيـده بـه اباحـۀ خمـس،در آن زمان. ذكر كرد، عدم تثبيت فتاوای مربوط به خمس است

نهـاد،همچنـين.)12:469ج 1363بحرانـى،(تحت تأثير ديـدگاه اخباريـان فراگيـر بـوده اسـت

و كسـانى هـم كـه بـه فتـوای متمر كز دينى برای دريافت اين وجوهـات شـكل نگرفتـه بـود

مىهكردند، به شكل پراكنده اين وجو وجوب خمس عمل مى .رساندند را به مصرف

گری گيری سياسـت سـنى افشار، بـا شـدتشاه ها، در زمان نادر پس از دورª كوتاه افغان

و بسياری نادر، درآمدهای معين روحانيون در دورª صفو اوقاف نيز از دست]از[ی قطع شد

شد آن آ.)95-94: 1387مينورسكى،(ها خارج بـار،امحمدخانغپس از تثبيت حكومت قاجار،

او. ديگر تشيع را مذهب رسمى ايران كرد ای روابط حسـنهشاه اش فتحعلى برادرزاده،پس از

و حرم و عتبـات ت را با علمـا برقـرار كـرد و بازسـازی قـرار دادهـای ائمـه را مـورد او. وجـه

و علمـای عـالى،همچنين و مقرری ثابتى بـرای سـادات علما را مورد پشتيبانى مالى قرار داد

سرآمد مجتهدان ايـران) 1231م(در اين زمان، ميرزای قمى.)357: 1394حـائری،(تعيين كرد 

و وجوب در پرداخت سهم. بود امام به مجتهـد او معتقد به احتياط در پرداخت سهم سادات

.)184: 1413ميرزای قمى،(بود 

و توسعۀ نظر عالمه حلى، متولى دريافت سهم) 1228م(الغطا شيخ جعفر كاشف با قبول

و در نبـود او  و احتيـاط را در پرداخـت آن بـه» عـدول مـؤمنين«امام را مجتهـد ذكـر كـرده

و پرداخت سهم امـام او مجتهد را فقط متول وجودبا اين. دانسته است» افضل«مجتهد  ى اخذ

نظريۀ عالمه حلى با توفيقاتى كه اصوليان.)4:211ج 1422الغطاء، كاشف(دانست به سادات مى

و ايران پيدا كردند، بسط يافـت  و)16:177ج 1362نجفـى،(در مكتب وحيد بهبهانى در عراق

.تا امروز مورد قبول اكثر علمای اصولى قرار گرفته است

تحويـل سـهم) 1337م(يزدی طباطبائىمحمدكاظم مای قرن چهاردهم، سيددر ميان عل

بـراِی او هرچنـد احتيـاط را در مصـرِف سـهِم امـام. الشرايط را واجب دانسته امام به مجتهد جامع

الشرايط سپرده است يعنى مجتهد جامع؛را به نائب امام سادات دانسته، اما اختياِر مصرف آن

بـه مجتهـد» افضـليت«الغطـاء تحـت عنـوان آنچه توسط كاشف.)269-2:268ج 1392يزدی،(
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پس) 1365م(حسن اصفهانىلابوا الشرايط الصاق شد، سرانجام در فتوای سيد جامع و علمای

به،از او شد» مرجع تقليد«به وجوب پرداخت خمس .)315: 1422اصفهانى،(مبدل

ى برای علمای بـزرگ در ايـران گيری نهاد مرجعيت هم وجوهات هرچند تا پيش از شكل

بى(شدو عراق ارسال مى و» اباحـه«امـا تحـول فتـاوای مربـوط بـه خمـس از) 142:تا تنكابنى،

به»امانت«و» دفن« و سـپس مرجـع تقليـد، بسـط» وجوب«، پرداخت به مجتهد، مجتهد اعلم

و بـا درگذشـت. يدی را برای علمای اعالم فراهم كـرد شـفتى، از اواخـر دوران محمدشـاه

و به همـين سـبب آن،علمای اعالم در عتبات عاليات تمركز يافتند هـا در شـهرهای وكـالی

در،ايـن وجـوه)10: همـان(كردنـد ديگر اقدام به اخذ وجوه از مقلدين مى يـا بـه اذن مرجـع

به همان مكان هزينه مى و يا مى شد .شد سوی مرجع تقليد حواله

و سياسى ظهور نهاد  مرجعيتشرايط ساختاری

او)1208م(پس درگذشت وحيد بهبهـانى ،)1209م(مالمهـدی نراقـى هماننـد، شـاگردان

ــيد ــوم س ــر كاشــف)1212م(محمدمهدی بحرالعل ــاء، شــيخ جعف ــيد)1228م(الغط على، س

نام در عـراق كه همگى از مجتهدان بـه) 1231م(و ميرزا ابوالقاسم قمى) 1231م( طباطبائى

و ميرزای قمـى الغطاء كاشفدر اين ميان.ن اصولى را تحكيم بخشيدندو ايران بودند، جريا

» مقتـدی االنـام«و» مرجـع االسـالم«،»نائـب االمـام« عنوان بـهو ديگـران شـاه توسط فتحعلى

ــدند ــده ش ــائىمدرســى(خوان در دورKazemi Moussavi, 1994: 287 ( ª؛ 273و 270: 1354، طباطب

طوتقليد شاه، لفظ مرجع ناصرالدين و بـرای ميـرزای شـيرازی بـهربه كامل متداول شده بود

ج 1371آبادی، دولت(رفت كار مى ج 1384؛ مستوفى،1:50، ،1:471(.

) 1212م(محمدمهدی طباطبائى بحرالعلوم ترين شاگرد بالفصل وحيد بهبهانى، سيد مهم

به،بود كه پس از او ت كـه وحيـد در مشهور اسـ. عهده گرفت زعامت جامعۀ شيعى عراق را

مى،اواخر عمر بحرالعلوم در ميان شـاگردان وحيـد،. داد مسائل فقهى را به بحرالعلوم ارجاع

و هم عقلى صاحب ، 1390خوانسـاری،(نظر بـود شخصيت يكتايى داشت كه هم در علوم نقلى

چــون شــيخ جعفــرهماز بحرالعلــوم اجــازه داشــتند؛ افــرادی،اكثــر علمــای زمــان.)7:204ج

و سيد الغطاء كاشف و حتـى امثـال ميرزامحمـد) مجاهد(محمد كربالئىو ميرزا احمد نراقى

ج 1390خوانساری،(اخباری بـار، مقـام افتـاء را بـه بحرالعلوم، ظاهراً برای اولـين.)7:204-205،
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و قضاوت را بـه شـيخ الغطاء كاشفشيخ جعفر ، امامت مسجد جامع را به شيخ حسين نجف

ت شريف محى زدن بر جايگاه رهبری دينى وی با وجود تكيه،ترتيب بدين. فويض كردالدين

وظايف روحانيت را ميان شـاگردان تـراز اول خـود تفكيـك- به ويژه عراق- جامعه شيعه

 عنوان بـهبا اينكه وحيـد بهبهـانى نسـبت بـه معرفـى بحرالعلـوم.)41-40: 1363بحرالعلوم،(كرد 

. ظاهراً بحرالعلوم كسى را پس از خود تعيين نكرده اسـتزعيم پس از خود اقدام كرده بود،

نمـاز ميـت را شـيخ حسـين نجـف بـر جنـازª او بخوانـد؛بحرالعلوم تمايل داشته،بنا به قولى

ج 1374مدرس تبريزی،( از اين مهم را سيد،حال با اين.)1:193، مهدی شهرستانى حـائری پـس

ج 1406محبوبه،آل(جای آورد درگذشت بحرالعلوم به او،نهايتاً.)3:421، رهبری عـام پـس از

ج 1390خوانساری،(رسيد الغطاء كاشفبه  ،2:201(.

به شيخ كه در دستگاه بحرالعلـوم مقـام افتـاء داشـت، الغطاء كاشفجعفر نجفى معروف

و ايران را به عهده گرفـت،پس از او در زمـان.)200: همـان(رهبری تامۀ جامعۀ شيعيان عراق

و اقـدامات ميرزا محمد اخباری، آخرين مدافع پركار اخباريان، پس از جدال او، های قلمـى

شـاه ميرزامحمد از ترس شيخ جعفـر، بـه فتحعلى،در اين زمان. عملى علما از عراق گريخت

و پـس از آن شاه محمد برای فتحعلىای در رد ميرزا، ابتدا رسالهشيخ جعفر. پناه برد فرسـتاد

و تأييـد. آمد شخصاً به ايران پس از درگذشت شيخ جعفر، به حكم فرزنـدش شـيخ موسـى

محمد اخباری،، ميرزا)1242م(عبداّهللاٰ شبر سيدو) 1242م(محمد مجاهد علمايى مانند سيد

.آخرين مدافع پركار اخباريان، از ميان برداشته شد

و نياز دستگاه جنگ،در زمان شيخ جعفر و روس در جريان بود حكومـت بـه های ايران

فتوای جهاديۀ شيخ جعفـر كـه. فتوای مجتهدان، رابطۀ گرمى را ميان آن دو برقرار كرده بود

پـس از شـيخ. مقام گردآوری شد، مؤيد اين رابطه است ميرزا بزرگ قائماح�ام الجهاد در 

ج 1390خوانساری،(االمام خوانده شده بود نائب،على كركى كه از جانب طهماسب ،4:361(.

و خـود در تهيـيج مـردم شاه به فتحعلى7شيخ جعفر به نيابت از امام،بار اين اذن جهـاد داد

.)46: 1390رجبى،(برای شركت در جهاد كوشيد 

و شاه وجود داشت، در شاه روند بزرگداشت متقابلى كه در زمان فتحعلى ميان مجتهدان

دو. گری كاهش يافت های صوفى زمان محمدشاه، با گرايش ران صـدارت آقاسـى، در تمام

و مجتهدان متزلزل بود اوج اين اختالفات با لشكركشى دوم محمدشاه به اصفهان. رابطۀ شاه
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مى) 1260م(االسالم شفتىو آرزوی مرگ حجت ،شـفتى.)184: 1369الگـار،(شـود نمايـان

و صاحب - توجه علما در ايـن زمـان. بودشاه نام در ايران عصر محمد واپسين مجتهد مقتدر
و درگذشت باقيماندª شـاگردان وحيـد بهبهـانى- به دليل سياست مذهبى شاه به عتبات بود

و كـربال را بـيش از پـيش افـزايش داد در ايران، اهميت حوزه ،در همـين زمـان. های نجـف

را مـتهم كـرده بـود كـه در نجـف كارخانـۀ مجتهدسـازی بـه راه جواهرصاحب،شاه محمد

ج 1406محبوبه،آل(انداخته است  ،2:129(.

و شاگردان جوان يا با واسـطۀ الغطاء كاشفپس از شيخ جعفر ، به دليل كثرت مجتهدان

و عـراق وجـود نداشـت وحيـد بهبهـانى، رهبـری دينـى يكپارچـه نسـل بعـدی. ای در ايـران

و در ادوار مختلفـى رياسـت  مجتهدان بلندآوازª اصولى در شهرهای مختلفى پراكنده بودند

آن مهم. ورت تـام يـا محلـى بـر عهـده داشـتندمذهب را بـه صـ از تـرين : هـا عبـارت بودنـد

در كاشـان،) 1245م(، مالاحمـد نراقـى)1241م(معـروف بـه مجاهـد طباطبائىمحمد سيد

در نجـف، الغطاء كاشف) 1262م(حسنو شيخ) 1253م(، شيخ على)1243م(شيخ موسى 

ابراهيمو سـيد) 1260م( طباطبـائىهدیم در اصـفهان، سـيد) 1260م(االسالم شـفتى حجت

طـور پس از شيخ جعفر، رياسـت مـذهبى در عـراق بـه. در كربال) 1264م(موسوی قزوينى 

كهبه؛عمده متوجه فرزند ارشد او شيخ موسى بوده است مى طوری را گفتـه شـود برخـى او

م،حال اينبا. اند بر پدرش نيز ترجيح داده در دقت و،ناطقامامت مذهبى بر اساس متكثر بود

هرچنـد؛)185: 1418، الغطاء كاشـف(عبداّهللاٰ شبر پيشوای شيعيان كاظمين بود مثال، سيد عنوان به

.شـودو پس از او نيز شيخ حسن جانشين برادر مى)240: همان(پس از شيخ موسى، شيخ على 

شد رياست مذهبى در مركز دينى نجف تا اندازه،از شيخ موسى به بعد و در ای متكثر ه بـود

و صاحب جواهر تقسيم شده بـود بـا)292و 284: همـان(زمان شيخ حسن، امر رياست ميان او

صـاحب(رياست دينـى نجـف در محمدحسـن نجفـى،الغطاء كاشفدرگذشت شيخ حسن 

شد) جواهر طـور اين رياسـت بـه،)صاحب ضوابط(ابراهيم قزوينى پس از وفات سيد. تثبيت

و سا و عراق نيز تسری يافتبالمنازع به كربال و نمايندگان محلـى. ير نقاط ايران شبكۀ علما

و پس از او توسعه يافت  و حاشـيۀ مراجـع ديگـر) 308: 1374جناتى،(در زمان صاحب جواهر

به(بر رسالۀ توضيح المسائل او سال مبنای عمل مكلفـين70تا حدود ) نجات العبادموسوم

در خود مجتهـدان برجسـته،ن صاحب جواهررغم اينكه فرزندا على سرانجام. بود ای بودنـد،
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را،واپسين روزهای عمرش جانشين اعلم پس از خود معرفـى عنوانبهشيخ مرتضى انصاری

ج 1406محبوبه،آل(كرد  و مرجعيت تام در سال.)2،134، های آخر در صـاحب تثبيت زعامت

و قوت علمى، رونق كالس و ورع مثال جواهر، شيخ انصاری مقـام زعامـت زدنى های درس

مرجـع 1281تـا 1266های بين سـال.و مرجعيت را پس از صاحب جواهر در او تثبيت كرد

و بسياری  و عراق ج 1405حرزالـدين،( شيخ انصاری بـود،نقاط ديگر]از[تقليد تام ايران ،2،402(.

و مشهور است كه اجازه،شيخ انصاری او بـه. نكـردای برای كسـى صـادر بسيار محتاط بود

جنـاتى،(رغم ترجيح ظاهری ميرزای شيرازی، كسى را برای زعامت پس از خود تعيين نكرد 

1374 :315(.

 گيری نتيجه

و حضــور معصــومين،علمــای ديــن نقــش واســطه را در انتقــال:از عصــر ظهــور اســالم

و افتا به عهده داشـته آموزه و. اند های دينى نقـش ايـن مقـام در عصـر غيبـت اهميـت يافـت

و بعـدها مجتهـد-دوگانۀ مفتى. به فقيه تغيير داد،متكلم-اساسى علما را از محدث - مستفتى
و سپس فقهـى راه يافـت كـه در- اجتهـاد. مقلد از همان ابتدای عصر غيبت به كتب اصولى

مى ميان اهل در ميان شيعيان بـا تحـولى معنـايى-شد سنت حتى در زمان پيامبر مجاز شمرده

بهاز عصر مح و در مكتـب حلـه تثبيـت شـد قق حلى تحـوالت سياسـى. رسميت شناخته شد

و قدرت منجر به تحولى اساسى در فقـه سياسـى شـد كـه،يابى حكومت شيعى صفويه ايران

تجربـۀ اقتـدار مركـزی دينـى بـه،از صفويه بـه بعـد. شخصيت مركزی آن محقق ثانى است

آن تجربـه؛وجود آمـد دينـى داشـته باشـد، از منبـع قـدرت كـه خاسـتگاهى ای كـه بـيش از

و متعاقب آن حكومت ضدشيعى نادرشاه. گرفت سرچشمه مى تضـعيف سـببهجوم افغانان

و اجتماعى علما شد و قدرت سياسى قدرت علما كه در زمان صفويه بيشـتر منبعـث. جايگاه

شد،از دولت مركزی بود و،ايـن قـدرت. در زمان نادرشاه بيش از پيش تضعيف  بـار ديگـر

در در زمان قاجار، اما اين و منجـر بـه تحـوالت مهمـى بـار از خاسـتگاهى دينـى سـربرآورد

و تشيع شد .تاريخ معاصر ايران

شرايط تأسيس نهاد مرجعيت تقليـد بـا تمركـز بـر سـه عامـل اصـلى مـورد،در اين مقاله

از از منظر معرفتى، شكل. بررسى قرار گرفت و تقليـد و توسـعۀ نظريـۀ اجتهـاد اعلـم، گيری
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. گيری نهاد مرجعيت تقليـد، مـورد بررسـى قـرار گرفـت ترين مادª نظری شكل مهم عنوان به

و تقليد هم و توسعۀ نظريۀ اجتهاد و قـدرت رشد گيری زمان با شكسـت اخباريـان در عتبـات

مجتهدانى كه حـدود. تحولى را در نهاد دين به وجود آورد،مجتهدان در اوايل دورª قاجار

جايگـاه مركـزی خـود را در نهـاد سياسـى از دسـت داده،سـقوط صـفويه يك قرن پس از

و اين و درون بودند، بار ديگر . زا بـه عرصـۀ عمـومى بازگشـتند بار با منابع مشروعيتى جديـد

،)و سـپس مرجـع تقليـد(لحاظ اقتصادی، تحول فتوای پرداخت خمـس بـه مجتهـد اعلـم به

بـدون يـك درآمـد مـنظم، امكـانى. كرد گشايشى را برای تأسيس يك نهاد متمركز فراهم

و توسعۀ هيچ نهاد اجتماعى سـوی اسـتفادª تحول فتاوای خمـس بـه. وجود ندارد برای رشد

. های شرعى، امكـان برآمـدن نهـاد متمركـز مرجعيـت تقليـد را تسـهيل كـرد بهينه از ماليات

و اقتصـادی پيش ت عـراق يـافتن عتبـات عاليـا گفتـه، مركزيـت عالوه بـر دو عامـل معرفتـى

و علمى همزمان با تضعيف حوزه در علمـايى) زعامت(های علميۀ ايران، تجميع اقتدار دينى

و شيخ انصاری باعث شكل كاشف:مانند گيری نهاد متمركز مرجعيـت الغطا، صاحب جواهر

از شيخ مرتضى انصاری به بعد، كه همزمان رئـيس طائفـه. تقليد در اواسط دوران قاجار شد

و بود، نهادی به نام مرجعيت تقليد شكل گرفت كه كاركردهـای تعريـفو اعلم علما  شـده

مى اقتدار دينى قابل و قـدرت حاكمـه را بـه چـالش،توانست در برخى موارد توجهى داشت

نمونۀ اين قدرت تأثيرگذاری را در فتوای معروف تنباكو ميـرزای شـيرازی، جانشـين. بكشد

.توان مشاهده كرد شيخ انصاری مى
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 تابنامهك

.، ترجمه فوالدوندکریم قرآن*

و حاضرها،)ق 1406(محبوبه، جعفرآل.1 .داراالضواء:، بيروت3-1، جلد ماض� النجف

قم، با تعليقات روحوسیلة النجاة،)ق 1422(ابوالحسن اصفهانى، سيد.2 مؤسسه تنظيم: اّهللاٰ خمينى،

.4و نشر آثار امام

و دولـت در ایـ،)1369(الگار، حامد.3 ابوالقاسـم:، ترجمـهنقـش علمـا در دورۀ قاجـار: راندین

.توس: سری، تهران

بن.4 زاده، محمدحسـين فـالح:، تحقيـقصراط النجـاة،)1373(محمد امين انصاری، شيخ مرتضى

.كنگرª جهانى بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاری: قم

.دیمؤسسه الها:، قمکتاب الخمس،)ق 1415(ـــــــــــــــــــ.5

و حسين بحرالعلوم.6 رجال السید بحرالعلوم: مقدمۀ محققین بر،)1363(بحرالعلوم، محمدصادق
.مكتبة الصادق:، تهرانالمعروف بالفوائد الرجالیه

.فروشى علميه اسالميه كتاب:، تهرانقصص العلماء،)تابى(تنكابنى، محمد.7

.داراألضواء: بيروت،الذریعة إل� تصانیف الشریعه،)1403(تهرانى، آقا بزرگ.8

.كيهان:، تهرانادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمA،)1372(جناتى، محمدابراهيم.9

و کیفیت بیان آن،)1374(ـــــــــــــــــــ.10 .كيهان:، تهرانادوار فقه

و تقليد از سيد«،)1383(جعفريان، رسول.11 در تاريخ اجتهاد و تـأثير آن مرتضـى تـا شـهيد ثـانى

ش علوم سیاس�، فصلنامه»ه سياسى شيعهانديش ،27.

و األدبـاء،)1405(حرزالدين، محمد.12 كتابخانـۀ: جلد، قـم3، معارف الرجال ف� تراجم العلماء

.4اّهللاٰ العظمى مرعشى نجفى عمومى حضرت آيت

و مشروطیت در ایران،)1392-1360(حائری، عبدالهادی.13 .اميركبير:، تهرانتشیع

گران ایـران بـا دو رویـۀ تمـدن هـای اندیشـه نخستین رویارویی،)1394-1367( ـــــــــــــــــــ.14
.اميركبير:، تهرانبورژوازی غرب
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محمدتقى سـيد:، ترجمـهتاریخ سیاسـ� غیبـت امـام دوازدهـم،)1386- 1367(حسين، جاسم.15

.اميركبير: اللهى، تهران آيت

و السـاداتروضات الجنـات فـ� احـوال ال،.)ق1390(خوانساری، محمدباقر.16 جلـد،8، علمـاء

.مطبعه حيدريه: تهران

.عطار: جلد، تهران4، حیات یحیی،)1371(آبادی، يحيى دولت.17

و اجتماع� علمای شیعه دورۀ قاجار،)1390(رجبى، محمدحسن.18 و بیانات سیاس� ، م�توبات

نى:، تهران1ج .نشر

و ارشاد اسالمىوزارت فره:، جلد اول، تهرانادوار فقه،)1375(شهابى، محمود.19 .نگ

بن.20 ج ذکری الشیعه ف� أح�ام الشریعه،)1377(مكى العاملى شهيد اول، محمد قم1، مؤسسه:،

.إلحياء التراث7البيت آل

ج الدروس الشرعیه ف� فقه االمامیه،)1414(ـــــــــــــــــــ.21 قم2، .دفتر نظر اسالمى:،

رســالۀ عملیــۀ حضــرت شــیخ:n عباســ�جـام،)1429(شــيخ بهــايى، بهاءالــدين محمــد عــاملى.22
قم:، قمالدین محمد عامل� با حواش� هشت فقیه عال� مقام بهاء .جامعۀ مدرسين حوزª علميۀ

بن.23 . دفتر انتشارات اسالمى:، قمالمقنعه،)1410(نعمان شيخ مفيد، محمد

قم، با حواشى سلطانمعالم االصول،)1376(صاحب معالم، حسن بنزين الدين.24 .قدس: العلما،

.كنگره شهيد صدر:، قمغایة الفکر: المعالم الجدیدة لألصول،)1379(محمدباقر صدر، سيد.25

و تاریخ تحول اجتهاد،)1384(عزيزی، حسين.26 قم:، قممبان� .بوستان كتاب

ــفبن.27 ــن،يوس ــى(حس ــه حل (عالم ــم األصــول،)1421) ــ� عل ــول إل ــذیب الوص ــقته :، تحقي

ل سيد على: ندنمحمدحسين الرضوی الكشميری، .7مؤسسه األمام

قم5، جلد تذکرة الفقهاء،)1414(ـــــــــــــــــــ.28 آل:، .إلحياء التراث7البيت مؤسسۀ

بن.29 المهجـة البیضـاء فـ� كتـاب:، ترجمـهراه روشن،)1372(شاه مرتضى فيض كاشانى، محمد
ج تهذیب اإلحیاء ا بنياد پژوهش: محمدصادق عارف، مشهد سيد:، ترجمه1، سالمى آستان های
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