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اشاره
بسـیاری از تحلیل گـران ناآشـنا بـا تحـوالت و تکثـرات موجـود در روحانیـت و 
حوزه های علمیه، با یک دسـت انگاری روحانیان و مراجع، حکم کلی برای مسـائل 
دینـی و سیاسـی معطـوف بـه حـوزه صـادر می کنند. ایـن داده خطا که بـه خطاهای 
تحلیلـی بسـیاری در تحلیل های تاریخی و سیاسـی می انجامد، بـا نادیده گرفتن تکثرهای 
موجـود در حوزه هـای علمیـه، مرجعیـت شـیعه را نهادی مشـابه واتیکان فرض می کنـد و موضع گیری یک 
یـا چنـد مرجـع تقلیـد را بـه معنای موضـع همه فقهای شـیعه می داند. این در حالی اسـت، کـه انفتاح باب 
اجتهـاد در شـیعه، بـه تکثـر مراجـع و مصـادر فتـوا و مانع از شـکل گیری متمرکـز نهاد یا سـازمان خاص یا 
واحـدی بـه نـام »مرجعیت شـیعه« شـده اسـت. البتـه پررنگ شـدن نقش و کارکـرد اجتماعی و سیاسـی 
برخـی فقهـای شـیعه در منابـع تاریخی و رسـانه  ها نیـز به نادیده گرفته شـدن این تکثرها انجامیده اسـت.

برای درک درسـت روابط مراجع تقلید با نظام جمهوری اسـالمی باید این تکثر و تنوع فکری و سـلیقه ای 
را در نظر بگیریم و از یک دسـت انگاری همه مراجع بپرهیزیم تا به تصور واقع بینانه ای دسـت یابیم.

مرجعیت شیـعه
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کاهش غلظت سیاسی؛ رمز بقای تکثر
تجربـه فقهـای شـیعه در جریـان انقـالب 

اسـالمی و جمهـوری اسـالمی بی سـابقه بـوده 

اسـت؛ نخسـتین بار بود که از یک فقیه هم طراز 

خود برای تثبیت در جایگاه رهبر سیاسی شماره 

یک کشـور حمایت می کردند. البته داسـتان به 

همیـن سـادگی هـم نبـود و نخسـتین شـکاف 

جـدی میـان فقها که به ماجراهای سـال 1358 

قـم و تبریـز انجامیـد، بـه دلیـل مخالفت آیة اهلل 

مرجـع  از  شـریعتمداری،  محمدکاظـم  سـید 

تقلیـد آن روزگار، بـا اعطای منصب والیت فقیه 

و اختیـارات ویـژه بـه امـام خمینـی رخ داد. 

ایـن شـکاف طـی چنـد سـال بـه حـذف کامـل 

آقـای شـریعتمداری از صحنـه سیاسـی کشـور 

انجامیـد. چالـش سیاسـی بیـن چنـد مرجـع 

تقلیـد دیگـر و نظـام در دهـه شـصت، بیـش از 

پیـش تکثـرات حـوزوی را نمایان کـرد. گروهی 

از مراجـع نیـز ترجیـح دادنـد بـه جـای چالـش، 

سـکوت و انـزوا را پیشـه کننـد.

جمهـوری  نخسـت  دهـه  بایـد  بنابرایـن 

اسـالمی را چالـش  برانگیزتریـن دهـه در روابـط 

میـان نظـام و مراجـع تقلیـد دانسـت. در سـه 

دهه گذشـته این سـه گونه رابطه 

نظـام و مراجـع اسـتمرار یافـت، 

امـا شـدت و ضعـف آن بسـیار 

بـا دهـه نخسـت متفـاوت بـود. 

البتـه تغییـر رهبری نظام و روی 

کارآمـدن نسـل کنونـی مراجـع 

نیـز بی تأثیـر نبود و اغلب مراجع 

کوشـیدند تـا بـا بهره گیـری از تجربـه دهـه اول، 

غلظـت سیاسـی کمتـری به رابطه خـود با نظام 

بدهنـد. البتـه ابتـدا مرحـوم آیة اهلل العظمـی 

طـرح  بـا  پررنگ تـری  به صـورت  گلپایگانـی 

جـدی »اسـتقالل حـوزه« ایـن تدبیـر را آغاز کرد 

و به صـورت ویـژه بـرآن تأکیـد نمـود. در پاسـخ 

مکتـوب ایشـان بـه نامـه مرحوم آیـة اهلل فاضل 

لنکرانـی، رئیـس وقـت جامعـه مدرسـین حوزه 

علمیـه قـم، آمده اسـت:

»یکـی از مفاخـر بـزرگ روحانیـت شـیعه، 

بـه  کـه  اسـت  علمیـه  حوزه هـای  اسـتقالل 

هیچ کـس و هیـچ مقامی غیر از ناحیه مقدسـه 

حضـرت صاحب االمر)عجـل اهلل تعالـی فرجـه 

الشـریف( وابسـته نیسـت کـه بحمـداهلل ایـن 

حوزه ها تا امروز علی رغم فشـارها و توطئه های 

گوناگون در شـرایط بسیار سخت و اختناق های 

شـدیدحکومت های طاغوتـی بـا تحمـل انـواع 

مرارت هـا و مصایـب، اسـتقالل خـود را حفـظ 

کـرده و تحـت تأثیـر و نفوذ هیـچ عامل خارج از 

حـوزه قـرار نگرفته اند و هم چنان تا عصر حاضر، 

مدیریـت آن بـا علما و فقها و مراجع تقلید باقی 

مانـده اسـت. ایـن شـخصیت حوزه هـا امانتـی 

اسـت کـه اسـالف صالحیـن بـه ما سـپرده اند و 

مـا بایـد بـه حفـظ این اسـتقالل 

بسـیار اهمیـت بدهیـم. بـرای 

حقیـر در وضـع فعلـی و کهولـت 

سـن، ایـن مسـئله هیـچ جنبـه 

شـخصی نمی تواند داشته باشد، 

امـا بـرای بقـای حـوزه و حفـظ 

موضـع معنـوی آن در قلـوب و 

تجربــه فقهــای شــیعه در جریــان 
جمهــوری  و  اســالمی  انقــالب 
اســالمی بی ســابقه بــوده اســت؛ 
نخســتین بار بــود کــه از یــک فقیــه 
در  تثبیــت  بــرای  خــود  هم طــراز 
شــماره  سیاســی  رهبــر  جایــگاه 
می کردنــد. حمایــت  کشــور  یــک 
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نفـوذ آن در جامعـه مسـلمان بـر 

ایـن مسـئله تأکیـد بسـیار دارم 

و عواقـب سـوء تضعیـف آن را 
بسـیار شـکننده می دانـم.«1

از آن جا که آیة اهلل گلپایگانی 

به بخش غیرسیاسی حوزه تعلق 

بیشتری داشت، نقش مهمی در 

کاهش غلظت سیاسی در تعامل 

میان مراجع و نظام ایفا می کرد. 

او مجتهدی مرضی الطرفین بود 

نسل  از  اثرگذار  فقیه  آخرین  و 

 خمینی امام  معاصر  مراجع 

در  ایشان  می رفت.  شمار  به 

وصیت نامه خود نیز ضمن تأکید بر »لزوم حفظ 

اصل جمهوری اسالمی« دوبار بر حفظ استقالل 

حوزه ها پافشاری کرده و نوشته است:

»كوشـش كنیـد كـه بـا اخـالق حسـنه و 

اسـالمی، هـر چه بیشـتر و بیشـتر بـر عظمت و 

استقالل و شخصیت علمی و معنوی آن افزوده 

شـود كـه بتوانیـد جواب گوی كل مسـائل عالم 

اسـالم بلكه جهان بشـریت باشـید و مخصوصًا 

بر پاسـداری از اسـتقالل حوزه و اداره آن زیر نظر 

مراجـع عظـام كـه مكـرر تأكید كـرده ام، باز هم 

تأکیـد می كنـم كـه در پیشـگاه مقدس حضرت 
ولـی عصر مسـئولید.«2

تأکید همزمان بر »حفظ نظام« و »اسـتقالل 

حـوزه« کـه می تـوان آن را دو رکـن منظومـه 

فکـری آیة اهلل العظمـی گلپایگانـی نامید، در دو 

دهـه گذشـته نیـز به الگـوی مورد نظر بسـیاری 

از مراجـع تقلیـد بدل شـد. آن هـا کاهش غلظت 

سیاسـی را چـاره جمـع بیـن این 

دو رکـن دیـده و بر رسـالت دینی 

و حـوزوی خـود متمرکز شـدند.

از منظر برخی جامعه شناسان، 

این توازن و تعامل میان حوزه 

و نظام که از آن با عنوان »حفظ 

ضمن  در  حوزه«  استقالل 

»حفظ اصل نظام« یاد می شود، 

می تواند به سود نظام نیز باشد. 

پيش شرط  ماکس وبر  نگاه  از 

كارآمدی  ديوان ساالری،  آن كه 

داشته  جامعه  برای  را  الزم 

باشد، جـدايی از جامعه و حفظ 

جوئل  است.3  دولت  بوروکراتيک  استقالل 

میگدال، نظریه پرداز معاصر امریکایی نیز این 

ایده وبر را در کتاب »دولت در جامعه« نقد 

کرده4 و دولت مستقل از جامعه را نمی پذیرد، 

اما معتقد است دولت و سایر نیروهای جامعه 

آن(  در  موجود  مذهبی  قدرت های  جمله  )از 

بدون تعامل دوسویه نمی توانند پیش بروند و 

قدرت میان آن ها بسط و تقسیم یافته است. 

به باور میگدال، دولت ها همواره دچار تغییرات 

او  ندارند.5  ذاتی  ثبات  و  می شوند  مختلف 

دیده  آن  از  ناتوان تر  و  محدودتر  را  دولت ها 

که بتوانند به تنهایی مدیریت حل منازعات و 

پیش برد جامعه به سوی نوسازی و توسعه را 

بر عهده بگیرند.6 میگدال از ابهام در تمایز میان 

دولت و جامعه سخن می گوید و از نظرش دولت 

تنها بازیگر اصلی عرصه سیاست نیست.7 با این 

حال وی نیز بر این باور است که ربط زیاد میان 

اخــالق  بــا  کــه  کنیــد  کوشــش 
حســنه و اســالمی، هــر چــه بیشــتر 
و بیشــتر بــر عظمــت و اســتقالل 
معنــوی  و  علمــی  شــخصیت  و 
بتوانیــد  کــه  شــود  افــزوده  آن 
عالــم  مســائل  کل  جواب گــوی 
بشــریت  جهــان  بلکــه  اســالم 
 بر پاســداری از 

ً
باشــید و مخصوصا

اســتقالل حــوزه و اداره آن زیــر نظــر 
کیــد  کــه مکــرر تأ مراجــع عظــام 
کیــد می کنــم  کــرده ام، بــاز هــم تأ
ــه در پیشــگاه مقــدس حضــرت  ک

مســئولید.  عصــر ولــی 
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مجریان دولتی و قدرت های جامعه می تواند 

قابليـت دولـت در اجـرای پـروژه هـای توسعه 

را كاهش دهد. دفاع از »استقالل نسبی دولت« 

در امور مدیریتی جامعه در آثار این متفکران 

نیروهای  استقالل  موازات  به 

اجتماعی معنا یافته که از آن 

بر  متکی  »استقالل  عنوان  با 

جامعه«8 تعبیر می شود.

در الگـوی مـورد نظـر آیـة اهلل 

مراجـع  برخـی  و  گلپایگانـی 

کنونـی نیـز می شـود از حفـظ 

موجودیـت و اسـتقالل همزمان 

نظـام و حـوزه سـخن گفـت کـه 

رمـز تعامل دوسـویه آن هاسـت؛ 

اسـتقاللی کـه متکی بـه دیگری 

اسـت و هویـت و کارکـرد منحصر به فرد هر یک 

را نیـز حفـظ می کنـد.

بااین حـال در دو دهـه گذشـته چالش هایـی 

در مسـیر ایـن رویـه نسـبتًا نانوشـته بـه وجـود 

آمـده اسـت. نخسـتین چالـش در واقـع همـان 

چیـزی اسـت کـه میگـدال بـا عنـوان ابهـام در 

تمایـز میـان دولـت و جامعـه از آن بحـث کـرده 

اسـت. به ویـژه در سـال های اخیـر کـه موضـوع 

»اسـتقالل حـوزه« بـه محـل بحث و نـزاع جدی 

بدل شـده و ارقام بودجه ها و کمک های رسـمی 

تولیـد  روزافزونـی  جنجال هـای  حوزه هـا  بـه 

می کنـد، سـخن گفتـن از ایـن تمایـز اهمیـت 

بیشـتری یافته اسـت. سـخنرانی 22 دی 1397 

آیـة اهلل اسـتادی، از مدیـران و سیاسـت گذاران 

ارشـد حـوزه در دو دهـه گذشـته، به وضـوح از 

ایـن ابهـام و چالش هـای ناشـی از آن حکایـت 
می کنـد.9

نخسـتین بـار در ابتـدای دهـه هفتـاد ایـن 

ابهـام بـروز کـرد و یکـی از مسـئوالن مؤسسـه 

امـام  آثـار  نشـر  و  تنظیـم 

خمینـی کتابـی در دفـاع از 

در  تقلیـد  مرجعیـت  انحصـار 

رهبـری منتشـر کرد.10 نویسـنده 

بـا اسـتدالل به برخـی روش های 

امـام خمینـی، خواهـان تحقـق 

در  شـیعیان  عامـه  مرجعیـت 

شـخص آیـة اهلل خامنـه ای شـده 

بـود تـا هـم اختالفـات کاهـش 

یابـد و هـم نظـام دچـار چالـش 

نشـود. ایـن در حالـی بـود کـه 

آیـة اهلل خامنـه ای در سـخنرانی 23 آذر 1373 

پـس از وفـات آیة اهلل العظمـی اراکـی از تکثـر و 

تعـدد مراجـع تقلیـد حمایـت کـرده بـود.

تکثر مراجع تجربه همیشـگی شـیعیان بوده 

و حتـی در زمـان فقهایـی چـون آیة اهلل العظمی 

بروجـردی مرجعیـت منحصـر بـه فـرد در کل 

تجربـه  امـا  نبـوده،  امامـی  دوازده  شـیعیان 

بی سـابقه والیـت فقیـه در جمهـوری اسـالمی، 

رابطـه میـان مراجـع و نظـام را بـه مسـئله ای 

جـدی بـدل کـرده اسـت. به ویـژه آن کـه برخـی 

فقهـا معتقـد بـه والیـت فقیـه در موضوعات )و 

نـه فقـط احـکام( نیـز هسـتند و در امـور جزئی 

نیـز شـأن والیـی بـرای مجتهدان قایلنـد.11 یکی 

از نمونه هـای بـارز این شـأن والیی را نیز فتوای 

در دوره کنونـی  و  تنباکـو می داننـد  تحریـم 

تجربــه همیشــگی  مراجــع  تکثــر 
شــیعیان بــوده و حتــی در زمــان 
آیة اهلل العظمــی  چــون  فقهایــی 
بروجــردی مرجعیــت منحصــر بــه 
فــرد در کل شــیعیان دوازده امامــی 
بی ســابقه  تجربــه  امــا  نبــوده، 
جمهــوری  در  فقیــه  والیــت 
مراجــع  میــان  رابطــه  اســالمی، 
و نظــام را بــه مســئله ای جــدی 

اســت. کــرده  بــدل 
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نیـز برخـی فقهـا دربـاره برخـی فیلم هـا فتـوای 

مصداقـی صـادر کرده انـد.

مرحوم آقای هاشـمی رفسـنجانی از کسـانی 

بـود کـه تجربـه مهمـی در زمینـه چالـش و 

اصطکاک میان نظام و برخی مراجع را مدیریت 

کرد. در گفت وگویی که با وی داشـتم پرسـیدم: 

یکـی از انتقادهـای مهـم شـما بـه حکومـت 

پهلـوی نادیـده گرفتـن نظـر مراجـع تقلیـد بود؛ 

آیـا شـما نظـر مراجـع را اجـرا می کردیـد؟

پاسـخ آن مرحـوم می توانـد بیانگر دسـتاورد 

مهمـی در تاریـخ جمهـوری اسـالمی باشـد: 

»مراجـع و فقهـای مـا بـه همین قانون اساسـی 

در اصـل و بازنگـری رأی دادنـد و بایـد بـا رهبـر 

هماهنـگ باشـند... وقتی مراجـع با رهبری که 

تام االختیار اسـت، هماهنگ باشـند، می توانند 

نظـرات خـود را بگویند و شـاهد عملیاتی شـدن 

نظـرات خـود باشـند. البتـه آن گونـه کـه فکـر 

می کردیـم و در قانون آمده، رعایت نمی شـود... 

هیـچ دولتـی نمی توانـد ادعـا کنـد که بـه تمام 

نظـرات علمـا و مراجـع کامـاًل عمـل می کنـم. 

شـاید در قـم رعایـت کند ولی در سراسـر کشـور 
نمی شـود.«12

به نظرمی رسـد در این سخنان 

مهـم هاشـمی رفسـنجانی، هـم 

نظریـه »اسـتقالل بوروکراتیـک 

نظریـه  هـم  و  وبـر  دولـت« 

»اسـتقالل متکـی بـر جامعـه« 

اوانـز را می تـوان ردیابـی کـرد. 

ضمـن آن کـه رأی میگدال مبنی 

مرزهـای  بـودن  ابهام آمیـز  بـر 

تعامـل  و ضـرورت  و جامعـه  دولـت  میـان 

دوسـویه آنان نیز در این سـخنان مشـهود است.

تغییر بوروکراتیک منابع قدرت
اما آنچه در سـالیان اخیر مسـئله ای دیگری 

در رابطـه میـان مراجـع و نظام شـده و روزبه روز 

پررنگ تـر می شـود تـورم بوروکراتیـک حـوزه 

علمیـه و کم رنـگ شـدن نقـش و کارکرد سـنتی 

مراجـع در ایـن چارچـوب بوروکراتیـک اسـت. 

گرایـش حـوزه بـه بوروکراسـی و دیوان سـاالری 

اگرچـه در ابتـدا زاییـده نیـازی عقالیـی بود و از 

همان دوره پهلوی نیاز به آن احسـاس می شـد، 

امـا بوروکراسـی هرچقـدر کـه نظـم و عقالنیت 

بـه بـار مـی آورد، برخـی چارچوب های سـنتی را 

نیـز متالشـی یـا دگرگـون می کند.

آنچه مارکس در مانیفست حزب کمونیست 

دربـاره تبعـات بـورژوازی نوشـته بـود کـه تمام 

روابـط جدیـد پیـش از این که مسـتحکم شـوند 

کهنـه می شـوند و هرآنچـه سـخت و اسـتوار 

اسـت دود می شـود و بـه هـوا مـی رود و همـه  

مقدسـات نامقدس می  شـوند، گویا بوروکراسی 

نیـز همـان زلزلـه را در اعمـاق الیه هـای سـنتی 

جامعـه ایجـاد می کنـد. مارکس 

نوشـته بـود کـه بشـر بـا عقـل 

خـود بـه مواجهـه بـا واقعیـات 

خواهد رفت و بوروکراسـی نیز با 

شـکل دهی بـه عقالنیتـی جدید، 

اقتـدار کاریزماهـای سـنتی را به 
چالـش می کشـد.13

در نظـام کنونـی حوزه هـای 

در نظام کنونی حوزه های علمیه، 
با  تقلید  مراجع  جای  به  طالب 
مراجع اداری سروکار دارند. نظام 
شکل  به گونه ای  کنونی  اداری 
گرفته که طلبه ها کمترین نیاز را به 
ارتباط و آشنایی با مراجع دارند. 
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علمیـه، طـالب بـه جـای مراجع 

تقلیـد بـا مراجـع اداری سـروکار 

کنونـی  اداری  نظـام  دارنـد. 

کـه  گرفتـه  شـکل  به گونـه ای 

بـه  را  نیـاز  کمتریـن  طلبه هـا 

مراجـع  بـا  آشـنایی  و  ارتبـاط 

دارنـد. مـردم نیـز اگـر در برخـی 

برنامه هـای تلویزیونـی و اخبـار، 

تصویـر برخـی مراجـع را نبیننـد 

سـر و کار دیگـری بـا آن هـا نخواهنـد داشـت. 

نمونه های چند سـال اخیر تنش رسـانه ای بین 

طـالب و برخـی مراجـع را می تـوان از این زاویه 

تحلیـل کـرد.

نمونـه دیگـر، منبع زدایـی از مراجـع تقلیـد 

در جریـان انتخابـات اخیـر خبـرگان رهبـری رخ 

داد کـه رئیـس سـابق مجلـس خبـرگان و عضـو 

شـورای نگهبـان این گونـه از وجـود دو نـوع 

اجـازه اجتهـاد سـخن گفـت: »هـر اجـازه ای که 

مراجـع بـرای شـاگردان خـود بنویسـند، بـرای 

امـور حسـبیه و بـه اصطـالح امـور آخونـدی 

معتبـر اسـت ولـی بـرای قانـون معتبر نیسـت. 

نمی گوییـم کـه اجـازه اجتهـاد به کسـی ندهید 

امـا آن اجـازه بـرای امور آخوندی اسـت و از نظر 

قانـون اعتبـار ندارد.«14بدین ترتیب، امروز یکی 

از مهم تریـن کارکردهـای مراجـع تقلیـد یعنـی 

صـدور اجـازه اجتهـاد و تأییـد درجـه اجتهـاد 

روحانیـان نیـز ماهیتـی بوروکراتیـک یافتـه و 

از اختیـار انحصـاری آنـان خـارج شـده اسـت. 

حاصـل ایـن روند اگرچه نظم بخشـی بـه امور و 

بهبـود فرایند مدیریت به سـود سیاسـت گذاران 

در  تردیـد  بـدون  اسـت،  ارشـد 

رابطـه تعاملـی میـان مراجـع و 

نظـام اثرگـذار بوده و خواهد بود. 

نمونـه ایـن اثرگذاری را می شـود 

در تنـش دوسـال اخیـر میـان 

آیة اهلل العظمـی مـکارم شـیرازی 

با شـورای نگهبـان و قوه قضائیه 

دربـاره  ایشـان  کـرد.  مشـاهده 

اجـازه  و  بازاریابـی  شـبکه های 

شـورای نگهبان برای فعالیت آنان در 25 بهمن 

1395  ، ضمن تأکید بر تحریم آن فعالیت اعالم 

کـرد: »انتظـار مـى رود شـوراى محتـرم نگهبـان 

در محـدوده اى کـه قانـون اساسـى بـراى آن هـا 

معیـن کـرده و ما آن را محترم مى شـمریم، گام 

بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد 

آن  هـا نیسـتند، مقلـد مراجع خویش هسـتند و 

اگـر ایـن رویه ادامه یابـد، مرجعیت که از ارکان 

مذهـب ماسـت، بـه خطـر مى افتـد. امیدواریم 
ایـن تذکر خیرخواهانـه را فراموش نفرمایند.«15

پاسـخ آیة اهلل مؤمن به این انتقاد بی سـابقه 

فقهـای شـورا  کـه  بـود  ایـن  مـکارم  آیـة اهلل 

پاسـخ گوی سـؤاالت شـرعی مقلدان نیسـتند و 

فقـط دربـاره قوانیـن اظهارنظـر می کننـد.

ارجـاع واکنـش آقـای مـکارم بـا توجـه بـه 

تعابیری چون »ورود نکردن در قلمرو مراجع« و 

»بـه خطـر افتادن رکن مرجعیـت« هم می تواند 

بـه نظریـه میگـدال مبنی بر ابهام در تمایز میان 

دولت و جامعه باشـد و هم معطوف به رویکرد 

وبری در بوروکراتیزاسـیون تبیین شـود.

ــکارم و  ــی مـ ــان آیة اهلل العظمـ ــش میـ تنـ

فقهــی  قانــون  میــان  چالــش 
نهایــت  در  کــه  عرفــی  قانــون  و 
تشــخیص  مجمــع  تأســیس  بــه 
مصلحــت انجامیــد، از مشــروطه 
بــا دعــوای مکتــوب میــان میــرزای 
نائینــی و شــیخ فضــل اهلل نــوری 
کنــون ادامــه یافتــه  آغــاز شــده و تا

اســت.
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ـــان  ـــر زندانی ـــر س ـــی ب ـــادق الریجان ـــة اهلل ص آی

مهریـــه و گالیـــه آقـــای مـــکارم از »جـــدا شـــدن 

دســـتگاه قضـــا از حـــوزه علمیـــه کـــه منجـــر بـــه 

ـــه  ـــه در جلس ـــده« ک ـــالم ش ـــالف اس ـــی خ برخ

درس خـــارج 11 مهـــر 1397 صـــورت گرفـــت، 

ــر و  ــات وبـ ــق نظریـ ــری از تحقـ ــه دیگـ نمونـ

میگـــدال در رابطـــه میـــان دولـــت و جامعـــه 

اســـت.

ایـن چالش هـا از دهـه نخسـت جمهـوری 

اسـالمی بـروز یافـت و بـه اقـدام بی سـابقه 

امـام خمینـی در ترجیـح قانـون عرفـی بـر رأی 

فقهـی انجامیـد.16  چالـش میان قانـون فقهی و 

قانـون عرفـی کـه در نهایـت به تأسـیس مجمع 

تشـخیص مصلحـت انجامیـد، از مشـروطه بـا 

دعـوای مکتـوب میـان میـرزای نائینی و شـیخ 

فضـل اهلل نـوری آغاز شـده و تاکنون ادامه یافته 

اسـت. ضرورت هـای اداره حکومـت، تصلـب 

موجود در برخی قواعد و آرای فقهی را به تدریج 

بـه چالـش می کشـد و به تبـع آن، قلمرو مراجع 

تقلیـد نیـز کاهـش می یابـد. اسـتمرار ابهـام در 

تمایـز میـان مرزهـای نظـام و مراجـع )آن گونه 

کـه میگـدال تبییـن کـرده( بـدون شـکل گیری 

تعاملـی مسـتمر و دوسـویه، هم چنـان تنش زا 

خواهـد بـود و آن گونـه کـه آیـت اهلل مـکارم در 

سـال 95 گفـت، مراجـع را بیش ازپیـش نگـران 

»خطـر از بیـن رفتـن مرجعیت به عنـوان یکی از 

ارکان مذهـب« خواهـد کرد. از ارکان این تعامل 

می توان به پذیرش اسـتقالل دولت و اسـتقالل 

مراجـع در قلمـرو مربـوط بـه خـود اشـاره کـرد. 

هرچـه ایـن قلمروها کمتر مراعات شـود کارکرد 

هـر دو رکـن نیـز بـه مخاطـره و تشـویش گرفتار 

خواهـد شـد. ممانعـت از تـورم بوروکراتیـک و 

افـراط در دیوان سـاالری می توانـد ایـن مرزها را 

محتـرم و محفـوظ نگـه دارد. 
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اگـر بخواهـد اداره شـود مخارجـی دارد و مراجـع تـوان 
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