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  نظام جانشینی در نهاد مرجعیت تامه شیعه 
 ش)١٣۴٠ـ١٣٨٠/١٢٢٩ـ  ١٢۶۶(

  ١امیرحسین حاتمی
  
  

 دهیچک
ترین ادوار تاریخ نهاد یکی از مهم ش١٣۴٠ـ١٣٨٠/١٢٢٩ـ  ١٢۶۶های میان سال

مرجعیت دینی شیعی بود. در این دوره، مرجعیت دینی شیعه با گذار از تعدد و تکثر 
ا عنوان مرجعیت تامه یا عام در یک مرجع تمرکز یافت و اکثر مجتهدان دیگر پیشین، ب

در حکم وکالی این مرجع تام قلمداد شدند. مرجع تامه معموًال از حیث دانش و 
دیانت و مقبولّیت عام و نیز اقتدار و نفوذ کالم در موقعیتی ممتاز قرار داشت و عمًال در 

شد. با این همه، پس از درگذشت مرجع تامه، میرأس تشکیالت روحانیت شیعه تلقی 
ساز و کار جانشینی وی، معموًال موضوعی مناقشه برانگیز بود. در پژوهش حاضر، 

است: پس از شده چارچوب و چگونگی نظام جانشینی در نهاد مرجعیت تامه بررسی
- هشد؟ بنابر یافتدرگذشت مرجع کل، جانشین او بر مبنای چه ساز و کاری انتخاب می

ترین جانشین مرجعیت کل معموًال ضوابط های پژوهش، گرچه برای انتخاب شایسته
شد و همین مسأله، در پیش گرفته نمیواحد و ثابتی  همشخصی وجود داشت، َروی

  های پدید آمده در نهاد مرجعیت تامه در این دوره بود.ترین عامل در گسستگیمهم
   
   ها:کلیدواژه

  رجعیت تامه، مرجع کل، نظام جانشینی.سازمان روحانیت، نهاد م

                                                      
 hatami@hum.ikiu.ac.ir. نشگاه بین المللی امام خمینی. استادیار گروه تاریخ دا١
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  درآمد
 هتوان به سه دوره تقسیم کرد: دوراندازی کلی میتاریخ نهاد مرجعیت دینی شیعه را از چشم

گیری این نهاد تا زمان شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) که فاقد نخست از بدو شکل
ی و قومی، به طور کلی حالتی محلی و های جغرافیایتشّکل و متعدد و متکثر بود و بر اساس مؤلفه

الله دوم از رحلت شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر تا رحلت آیت های داشت. دورمنطقه
، مرجعیت تام و عام در یک شخصیت به عنوان ش)١٣۴٠ـ١٣٨٠/١٢٢٩ـ  ١٢۶۶( بروجردی

او به شمار مرجع کل شیعیان جهان تجلی یافت و اکثر مجتهدان دیگر به نوعی نماینده و وکیل 
الله بروجردی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این دوره، بار سوم پس از فوت آیت هآمدند. دورمی

  دار شود. دیگر هیچ مرجعی آن اندازه قبول عام نیافت که مقام مرجعیت کل را عهده
هاد، واجد بنابراین، نهاد مرجعیت دینی در دومین دوره، با توجه به تمرکز پدید آمده در این ن

کرد. یکی از این خصائص، ساز و متمایز میهای پیش و پس از آن خصائصی شد که آن را از دوره
کار نظام جانشینی بود. در حقیقت با توجه به اقتدار، نفوذ و مقبولیت وسیعی که مرجع کل واجد 

از آن رو  یافت؛آن بود، همواره پس از فوت یک مرجع کل، بحث از جانشین فوریت و ضرورت می
نهاد  هها برای جانشینی مرجع کل پیشین، تأثیری مستقیم بر آیندکه انتخاب هر کدام از گزینه

  مرجعیت دینی داشت. 
گیری نهاد مرجعیت رو بدون ورود به بحث چرایی و چگونگی شکلاز این رو در پژوهش پیش

ی بر ساز و کار نظام عام و تام شیعه ـ که خود نیازمد بحث مبسوط دیگری است ـ تمرکز اصل
جانشینی است. در این مقاله به این پرسش پرداخته خواهد شد که مرجعیت دینی چگونه از مرجع 

فرض اصلی مقاله آن است که هرچند برای پیشاست؟ شدهکل به مرجع کل بعدی منتقل می
واحد  هیترین جانشیِن مرجعیت کل معموًال ضوابط مشخصی وجود داشت، اما َروانتخاب شایسته

های پدید آمده در نهاد ترین عامل گسستگیشد و همین مسأله نیز مهمو ثابتی پیش گرفته نمی
شده به سبب فقدان ساز وکاری رسمی و تعریفاست. همچنین دوره بودهمرجعیت تامه در این 
افضل الشرایط که هم به لحاظ علمی و هم از نظر مقبولیت عمومی اعلم و برای انتخاب فقیه جامع

هایی در باب چگونگی انتخاب جانشین ، مناقشهاز دیگران باشد، همیشه پس از فوت مراجع کل
الله بروجردی ها در نهایت به ختم مرجعیت تامه پس از فوت آیتآورد. این مناقشهپدید می
  انجامید. 
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  تاریخی ه.زمین١
کبری نهاده شد، اما  های مرجعیت دینی در جهان تشیع، به تدریج پس از غیبتنخستین پایه

مرجعیت دینی روحانیت شیعه در میان مردم و خاصه شهرنشینان، به تدریج در فرایند در حقیقت 
دهم، تقلید از  هرشد یافت؛ چندان که در متون سد یازدهمهای دهم و تثبیت آیین شیعی در سده

). بنابراین، ٨٣ران، شد (فوای نوآوری محسوب میگونهمجتهد اعلم با توجه به فقه پیشین شیعه 
صفوی در نظر  هبایست از دورتشّکل واقعی سازمان روحانیت و نهاد مرجعیت دینی شیعه را می

االسالم و سپس مالباشی، به این کوشید با ابداع مناصب شیخمیگرفت. در همین دوره، حکومت 
  ).۵۵٩-۵۶۶آبادی، (بنگرید به خاتوننهاد رسمّیت بخشد 
از صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی شاه قاجار، شرایط برای تحکیم بیشتر  های پسدر خالل دهه

مقارن پایگیری سلسله  ١٣اما این وضعیت نیز دیری نپایید و از ابتدای سده این نهاد فراهم نبود، 
مندتر از گذشته قاجارها، تحوالتی رخ داد که زمینه تشّکل و تمرکز نهاد مرجعیت دینی حتی قدرت

گری، اعتماد به ترین تحول بود. در مکتب اخباریگری، مهمایان سلطه مکتب اخباریفراهم آمد و پ
معنای ظاهری مجموعه اخبار و روایات شیعی کافی است و بنابراین، توسل به منابع دیگر شرع از 

  ).۶٧پذیرفتند  (الگار، قبیل قیاس، اجماع و اجتهاد جایز نیست. در واقع، اخباریون اجتهاد را نمی
بود. ساز بعدی های ایران و روس در این دوره، تحوالت زمینهدشاهی فتحعلی شاه قاجار و جنگپا

 هژیتوجه و یبرا(شاه قاجار توجه خاصی به علما و فقهای شیعه و نهادهای مذهبی مرتبط با آنان داشت 
ان و روس نه های ایر). گذشته از این، در زمان جنگ١٢٣ ،١٠٠،یبه مفتون دنبل دیاو به شهر قم بنگر

های نزدیکی مقام نیز با مجتهدان پیوندالسلطنه و میرزاعیسی قائمتنها خود شاه، بلکه ولیعهد، نایب
). شاه نیز ٢١۵- ٢١۶کردند (همان، می» علما و مجتهدین و ارباب عمایم را تعظیم و تکریم«داشتند و 

  ).۴/٣٣٣ه نجفی، از تأیید علمای مورد تکریم برخوردار بود (برای نمونه بنگرید ب
تشّکل و تمرکز نهایی نهاد مرجعیت دینی شیعه را فراهم آورد. در  هاین تحوالت، زمین ههم

قوانین، شیخ جعفر نجفی صاحب همین دوره فقها و مراجع بزرگ، نظیر میرزای قمی صاحب
د (برای االیام که همه از شاگردان مبّرز بهبهانی بودنالغطاء و مالاحمد نراقی صاحب عوائدکشف

)، هر یک به سهم ١۶۴- ١۶٧؛ ٢٢٩-٢۴۶؛ ٢٢۵-٢٢٨شرح زندگانی اینان بنگرید به تنکابنی، 
 های مرجعیت دینی را استحکام بخشیدند، اما در واقع نهاد مرجعیت دینی شیعه از زمانخود پایه

 خی، شاوبالفصل  نیجانشو به ویژه ش) ١٢۶۶/١٢٢٩(م  صاحب جواهر یمحّمدحسن نجف
  . افتیعام تام و  تیمرکز )١٢٨١ (می انصار یمرتض
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ترین فقیه برای از آنجا که مقام مرجعیت، اساس دینی قدرت روحانیت بود، انتخاب شایسته
توانست از طریق عنوان مرجعیت نمیآورد. را در پی میتصدی این مقام همیشه چالشی جدی 

آید. مقام مرجعیت در فردی  نصب و تعیین (به جز موارد نادر)، گزینش یا با رأی عمومی به دست
شد که از شناسایی بخش بزرگی از دنیای شیعه به صورت واقعی برخوردار باشد  متمرکز می

دیانت و دانش خود های مهم و مؤثر در فرایند جانشینی نظیر ). این شناسایی به مؤلفه٨٢(حائری، 
بر ). ۴۶، ۴١ (الگار، رسید، بستگی داشتکه به دست هر فقیه میفقیه و نیز میزان وجوهاتی 

  .شودمیتاریخی، نظام جانشینی در نهاد مرجعیت تامه تحلیل و بررسی  هاساس این زمین

  . انتصاِب استاد (نصب و تعیین جانشین)٢
است دانسته شدهآغاز مرجعیت عام شیعه  هگرچه مرجعیت کل شیخ مرتضی انصاری، نقط

رجالی و تاریخی در توصیف شیخ محمدحسن  )، در واقع برای نخستین بار در منابع۴٧(الگار، 
) از اصطالحات مربوط به مقام مرجعیت تام سخن ١٢۶۶ـ  ١٢٠٠نجفی صاحب جواهر (حدود 

ریاست امامیه و شیعیان عرب و «به میان آمده است. خوانساری در شرح حال او نوشته است: 
تمادالسلطنه نیز ). اع٢/٣٠۵(خوانساری، » است با اوست ١٢۶٢عجم در زمان ما که حدود 

ها ریاست دینی جمیع شیعه امامیه روی زمین که سال«موقعیت او را چنین وصف کرده است: 
پژوه رسد به این بزرگوار انحصار داشت، آن گروه سعادتهمانا شمار ایشان تا به هشتاد کرور می
» داشتندیالعباد را همی در بغل مدانستند و رساله نجاتفتاوی وی را مناط صحبت عمل می

توان گفت که مرجعیت تام و عام شیعه نخستین بار در ) بنابراین، می١٨۴-١/١٨۵(اعتمادالسلطنه، 
وجود صاحب جواهر مصداق یافت و احتماًال بعدها مرجعیت مطلق شاگردش شیخ مرتضی 

  الشعاع قرار داد. انصاری، مرجعیت عام صاحب جواهر را تحت
؛ ١٢۴داده بود (تنکابنی، به طالب بسیاری اجازه اجتهاد اند که صاحب جواهر ظاهرًا گفته

). اشاره اعتمادالسلطنه به نحوی است که گویی در نظر برخی، این اجازات نقطه ٢/٣٠۵خوانساری، 
 دهد ینشان م )، اما همین موضوع١/١٨۵شد (اعتمادالسلطنه، ضعف صاحب جواهر محسوب می

نهاد  سان نیبودند و بد  پراکنده شده رانیا یدر تمامنجف  یمرجع اعال ندگانیمجتهدان و نماکه 
  و همین نهاد بعدها در تحکیم مرجعیت عام سهمی به سزا داشت.  وکالت مراجع شکل گرفته بود

توان به نوعی مهم و اساسی در باب نظام جانشینی پس از صاحب جواهر آن است که می هنکت
ت دینی دانست. در واقع اقدام نجفی به عنوان گذار نظام جانشینی در نهاد مرجعیاو را بنیان
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نخستین مرجع کل شیعه در تعیین تکلیف جانشین خود، راه را بر هرگونه تفرقه و تعدد در نهاد 
نوپای مرجعیت عام دینی بست. اگر تعدد و تکثر اجازات اجتهاد نجفی را در کنار اقدام مهم او در 

شود که او پس از تثبیت جایگاه ل تقویت میتعیین جانشین بالفصل قرار دهیم، این احتما
گاهی بر اهمیت مرجعیت تامه و متمرکز در سازمان روحانیت شیعه،  مرجعیت عام خویش و آ

شمار تحت رهبری یک عامدانه کوشید با مسامحه در اعطای اجازات و پراکندن مجتهدان بی
د مرجعیت تامه شیعه را مرجع مقتدر و مقبول عام، تشّکل و اقتدار سازمان روحانیت و نها

  استحکام بخشد.
گرچه عمومًا تعیین و نصب جانشین در نظام مرجعیت دینی متداول نبود، اما صاحب جواهر 

ق در مجلسی متشکل از عالمان بزرگ در نجف، شیخ مرتضی ١٢۶۶چندی قبل از مرگ، در سال 
و همه را نیز از این  خود قرار داد» خلیفه منصوص و نایب مخصوص«را  )١٢٨١ـ  ١٢١۴(انصاری 

لهذا بعد از ارتحالش اختالفی پدید نگردید و مردم بر حسب تصریح وی «تصمیم خود مطلع کرد: 
» همی دانستند کردند و اولین نایب عام امامعالمه انصاری را اعلم عصر دانسته تقلید همی

با خودداری انصاری رو به ). البته این تصمیم صاحب جواهر ظاهرًا در ابتدا ١/١٨۵(اعتمادالسلطنه، 
رو شده بود: او در حضور صاحب جواهر، سعیدالعلمای مازندرانی را اعلم از خود و برای مقام 

  ).٢١٣(الگار، » پروای اعلمّیت ندارد«جانشینی سزاوارتر دانسته بود، اما سعیدالعلما پاسخ داده بود: 
ان اقامت در اصفهان، خود را برای آبادی، شیخ انصاری از زمیحیی دولت هبا این حال به نوشت

). پس از عزیمت به نجف، دانش ١/٢۴آبادی، کرد (دولتحاضر می» ریاست تامه روحانی«
زهد و تقوائی که «داشت و » ای که در معیشتالعادهسادگی فوق« هشیخ انصاری به عالو هگسترد

ای درس و هرده، حوزهطالب ایرانی بدانجا هجرت ک«دارا بود، همه سبب شد تا » به حد وافر
خصوصًا بعد از رحلت رؤسای بزرگ مانند «یابد » ریاست روحانی شیخ انصاری رونقی کامل

یابد که دایره آوازه او فقاهت فقهای عرب را صاحب جواهر و ... تألیفات او به حدی رونق می
- منتهی می سازد و باالخره ریاست تامه مذهب جعفری در ایران و عربستان و همه جامحدود می

  ).٢۴-٢۵ ،(همان» شود به نجف و به وجود شیخ بزرگوار
مرتضی انصاری بدون جواهر مقرر کرده بود، شیخای که صاحببدین ترتیب، بر اساس رویه

تر قدرت شیعیان، جانشین او شد. در صورتی که پیش ههیچگونه چالش جدی به عنوان مرجع تام
  ).٢١٣کرد (الگار، بند علما ایستادگی میتحاد نیمسلطان به عنوان تنها قدرت متحد علیه ا
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  . اشارت استاد؛ اقبال شاگردان٣
مرتضی انصاری بر مبنای آن به مقام مرجعیت کل رسید، دنبال نشد و خود او ای که شیخرویه

جواهر در این زمینه نشان نداد. بنابراین، شیخ نیز ظاهرًا تمایلی به پیروی از استادش صاحب
ق مسئله جانشینی وی ١٢٨١ون نصب جانشین از دنیا رفت و پس از وفات او در سال انصاری بد

برای زعمای فقهی و دینی شیعیان مطرح گردید. انتخاب جانشین شیخ انصاری، فرایند دیگری 
شده و اقبال شاگردان. در واقع اشارات شیخ داشت: این فرایند مبتنی بود بر اشارات مرجع فوت

من «ش راهنمایی برای انتخاب جانشین معنا شد. برای نمونه او بارها گفته بود: انصاری پس از وفات
حسن الله رشتی و آقابرای سه نفر مباحثه می نمایم، میرزا محمدحسن شیرازی، میرزا حبیب

). بدین ترتیب زمینه برای جانشینی یکی از این سه فقیه فراهم شده بود. با ۴٨(محالتی، » تهرانی
آبادی که انصاری خالی از چالش نبود. یحیی دولتخاب جانشین فقیهی نظیر شیخاین همه، انت

جمعی «خود و پدرش از شاگردان میرزای شیرازی بودند، بر این باور است که پس از فوت شیخ، 
دولت آبادی، شاگردان  هبه نوشت». از مبرزین دعوی اعلمیت نموده، آرزو دارند به جای او بنشینند

ای و مالمحمد ایروانی بودند و کمرهخ انصاری در پی مرجعیت کل آقاحسین کوهآذربایجانی شی
الله رشتی توجه داشتند و به تعبیر قابل تأمل شاگردان دیگر او به میرزای شیرازی و حاج میرزا حبیب

ترک و فارس  هدر این صورت ریاست تامه شیخ انصاری تجزیه شد«و اغراق آمیز دولت آبادی 
  ).١/٢۵آبادی، ولتکرد (د» پیدا

در این شرایط، معیار مهم دیگری پدیدار شد: نظر طالب و شاگردان مرجع فوت شده. در واقع 
آبادی تصریح کرده نظر طالب و شاگردان همیشه در انتخاب جانشین گونه که دولتهمان

داشته است. در این باب نیز، سرانجام تمامی شاگردان شیخ مرتضی انصاری بر » مدخلّیت«
اتفاق کردند و تنها گروهی از طالب  )١٣١٢ـ  ١٢٣٠( میرزای شیرازی هریاست و زعامت تام

ای جمع شدند و وی را به زعامت خود برگزیدند (االمین، کمرهآذربایجانی گرد آقاحسین کوه
ق شاگردان او همگی به ١٢٩٩ای در سال کمره). پس از فوت کوه٣/٨٨۵؛ محالتی، ٢/٣٠۵

استعداد ریاست تامه یافتن را از همه افزون داشت و دنیا را نیکوتر از دیگران « میرزای شیرازی که
)، روی آوردند و بدین ترتیب میرزا محمدحسن شیرازی همانند ١/٢۶آبادی، (دولت» شناختمی

تر از او زعیم بالمنازع شیعیان جهان گردید. به تصریح تر و مقبولاستاد خود و حتی گسترده
وی از نجف به سامره در جهت  هیمت شیرازی و به دنبال او شاگردان برجستآبادی، عزدولت
  ).٢۶-١/٢٧آبادی، است (دولتسازی برای مرجعیت تامه بودهزمینه
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فرایندی که طی آن میرزای شیرازی جانشین شیخ انصاری شد و به مرجعیت تام رسید، در 
یز طی شد. خراسانی از شاگردان ن )١٣٢٩ـ  ١٢۵۵(مورد جانشین خود او یعنی آخوند خراسانی 

درس خود را به سامراء انتقال داد، به عنوان  همیرزا بود و پس ازآنکه میرزا حوز هخاص و برجست
ماه  ٩یکی از خواص میرزا همراه او به سامرا رفت و عالوه بر شرکت در درس استاد خود، نزدیک 

ن خود را به شرکت در درس آخوند درس تشکیل داد. میرزا حتی برخی از شاگردا هدر سامرا حوز
/ذیل ١، دایره المعارف تشیعدرس او می افزود ( هکرد و این امر بر رونق و اعتبار حوزتشویق می

واژه آخوندخراسانی). بدین ترتیب در زمان حیات میرزا و در اوج اقتدار و محبوبیت وی، به سبب 
  لمیت و مقبولیت وی فراهم شده بود. عنایات او به شاگرد خاصش آخوندخراسانی، زمینه برای اع

همتای وی در میان مجتهدان با وجود این، پس از رحلت میرزای شیرازی به سبب جایگاه بی
پیش از او که بیشتر به سبب صدور فتوای تحریم در جنبش تنباکو حاصل شده بود، بحث اعلمیت 

قشات بود، در این زمینه نوشته و جانشینی مطرح شد. دولت آبادی که از نزدیک شاهد بروز این منا
کند و البته باید چنین باشد، خالصه رحلت میرزا در عراق عرب و ایران تأثیر شدیدی می«است: 

اند و زیرا که رؤسای روحانی مهم دیگر که نسبت به این رئیس اول در مرتبه دوم واقع شده بوده
نمایند احراز مقام اولّیت کوشش می هایی وجود داشته در این موقع برایمابین خودشان هم رقابت

کنند. خصوصًا که مسئله اعلمیت در این وقت و هریک طرفدارانی دارند که برای آنها کار روائی می
شود. بلی مسئله اعلمیت است که پس از رحلت میرزای ترین مسائل روحانیت شمرده میاز مهم

اکنون که او از میان رفته  گردد...هیاهوی شدیدی در عالم روحانیت میشیرازی موجب 
نمایند. از مجتهدینی رای ادای تکلیف شرعی جد و جهد میتقلیدکنندگان او درجستجوی اعلم ب

که در حوزه میرزای شیرازی بوده چند تن داعیه این مقام را دارند که مهمترین آنها آخوند 
میرزا محمدتقی امالمحمدکاظم خراسانی، آقاسیدمحمدکاظم یزدی، آقاسیداسماعیل صدر و آق

که در نجف و کربال اشخاص مهم دیگری نیز وجود دارند. مانند  باشند. در صورتیشیرازی می
آبادی، (دولت» حاج میرزاحسین تهرانی و شیخ محمدحسن مامقانی و مالمحمد شربیانی و...

رچه سریع کند که اگر ه). دولت آبادی بعد از بیان این مطلب از این وضع اظهار نگرانی می١/١٣٣
عظمت «تر علمای شیعه بر سر انتخاب جانشینی شایسته برای میرزای شیرازی به توافق نرسند 

های دیگر در وجود میرزای شیرازی خودنمایی داشته با خود او و با همان کلمه اعلمیت که با پیرایه
ه آن جمعیت احراز توان مقام او را برود و دیگر بعد از آن مقتدای معظم نمیها در خاک میپیرایه
). وی از میان مدعیان اعلمیت، آخوند خراسانی را سزاوارترین فرد برای این ١٣۴(همان، » نماید
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و در میان اصحاب میرزای شیرازی کسی که برای پیروی نمودن از سیاست او «دانست: می مقام
). گویا ١٣۵ ،(همان» دهد آخوند مالمحمدکاظم خراسانی استبیش از همه استعداد بروز می

» مدخلیت«نظر گروه چشمگیری از دیگر شاگردان میرزا نیز همین بود و در نهایت نیز نظر آنان 
  او را نهایی کرد.  هیافت و اقبال آنان به درس آخوند فرایند جانشینی و مرجعیت تام

  . گسست و فترت در مرجعیت تامه۴
جانشینی او، نه از طریق نصب ش)، فرایند ١٣٢٩/١٢٩٠پس از فوت ناگهانی آخوند خراسانی (

یک از جانشینان احتمالی و تعیین دنبال شد و نه اشارت استاد و اقبال شاگردان. به همین سبب هیچ
دار مقام مرجعیت کل گردند. سبب را به احتمال بسیار می او آن اندازه مقبولّیت عام نیافتند که عهده

پس از آن جست و جو کرد. در واقع انشقاق  باید در تأثیر تحوالت سیاسی در جریان مشروطیت و
داد شاگردان و مقلدان بر خواه و ضدمشروطه) اجازه نمیعلنی در صفوف روحانیت (مشروطه

زعامت یک مرجع کل اجماع کنند. بنابراین، تعدد و عدم تمرکز در نهاد مرجعیت بروز یافت، با این 
های سیاسی و مواضع ی، در این زمان گرایشتفاوت که عالوه بر معیارهای مرسوم جغرافیایی و قوم

  آوری طالب به درس مراجع مؤثر بود. مراجع نسبت به مشروطیت نیز در اقبال و روی
)، ١٣٣٧-١٢۴٧پس از آخوند خراسانی مرجعیت عمدتًا میان سیدمحمدکاظم یزدی (

یم شد. )  تقس١٣٣٩-١٢۶۶الشریعه اصفهانی () و شیخ١٣٣٨ـ  ١٢۵۶میرزامحمدتقی شیرازی (
) ۵/٣٩١به بعد؛ مدرس تبریزی،  ۴/١٣٢١آبادی، یزدی (برای شرح زندگانی او بنگرید به حبیب

مرجعی برجسته بود و با مشروطه همدلی نداشت و به همین سبب، در اواخر عمِر آخوند خراسانی 
م زیادی در میان مسلمانان قفقاز از احترا قرار گرفته بود. او در این زماندر تقابل علنی با او 

- ٢/٢١٨). شیرازی (برای شرح زندگانی او بنگرید به حرزالدین، ١١۶برخوردار بود (حائری، 
الشریعه (برای شرح زندگانی او بنگرید به ) و شیخ١۵٣۴- ۵/١۵٣۶آبادی، ؛ حبیب٢١۵

هایی از ایران مورد رجوع بودند. پس از به بعد) به طور عمده در عراق و قسمت ٢/١۵۴حرزالدین، 
 الشریعه مدت اندکی مرجعیت تامه یافت.یزدی و شیرازی، شیخفوت 

ق درگذشت. ١٣٣٩الشریعه هم دوامی نداشت و او یک سال بعد در سال مرجعیت کل شیخ
جانشینی دوباره مطرح شد. در این زمان مرجعیت کل میان سه تن از شاگردان  هبدین ترتیب، مسأل

، سید ش)١٣١۵-١٢۴٠ / ١٣۵۵-١٢٧۶( ی نایینیآخوند خراسانی تقسیم شده بود: میرزا هبرجست
 ١٢۶٧ـ١٣۵۵ش) و شیخ عبدالکریم حائری (١٢۴۶ـ١٣٢۵/  ١٢٨۴ـ١٣۶۵ابوالحسن اصفهانی (
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رسید که نایینی بتواند مرجعیت تامه را در دست گیرد. چنین به نظر میش). ابتدا ١٢٣٨ـ١٣١۵/ 
برخورداری از دانش و تقوا موجب عصر خود و تقدم سّنی و تحصیلی میرزای نایینی بر عالمان هم

» اول مدرس و اعلم و اتقی در نجف شناخته«الشریعه، شده بود که حتی در زمان حیات شیخ
همه اهالی «و شیعیان لبنان و » بیشتر اهل عراق«الشریعه، شود. به همین سبب پس از وفات شیخ

، ر عرصه اجتماع و سیاستمرجعیت دو برخی از ایرانیان مرجعیت او را پذیرفتند (» هندوستان
از همه «ش) میرزای نایینی ١٣٢١/ ه١٣۶١ـ  ١٢٨٧)، اما با اینکه به قول آقاضیاء عراقی (٢٩

نیافت. احتماال » مرجعیت تامه«)، در ایران ٣١(مرتضوی لنگرودی، » معاصرین خود برتر بود
میرزای شیرازی و الله حائری در قم ـ که خود همچون نایینی از شاگردان افزون بر وجود آیت

  است.بوده نایینی در این امر مؤثر هخواهانآخوند خراسانی بود ـ تکاپوهای مشروطه
قم، مرجعیت او در خارج از ایران چندان  هاز سوی دیگر، با توجه به اقامت حائری در حوز

 مقبول نیفتاد. در این میان، مرجعیت سید ابوالحسن اصفهانی به تدریج و به شکل روزافزونی
  شد. تر میتر و مقبولگسترده

  . تثبیت مجدد مرجعیت تامه۵
ای از عوامل سبب شد تا به تدریج مرجعیت تامه آقا سید ابوالحسن اصفهانی در این زمان مجموعه

سال به صورت ممتد و مستمر از درس آخوند خراساني  ١٧ تثبیت شود. نخست آنکه اصفهاني حدود
نزدیکی  .رفتین و بهترین شاگردان و اصحاب این مرجع کل به شمار ميتراز نزدیكبود و مند شدهبهره

 ،ی را نپذیرفتزدی کاظم محمد دیس کمکی حتای بود که اصفهانی به آخوند و فرزندان او به اندازه
 اعتماد. است کرده افتیدری پول بوده، ریدرگ استادش با کهی کس از نشود تصور کهی رو آن از دیشا

ی ملی شورا مجلس در مراجعی ندگینمانامزد  رای و که بود اندازه آننیز  دابوالحسنیس آقا بهخراسانی 
  ).١/١٠٠(الخلیلی،  کند اجرا را اول طراز اصل و باشد مصوبات بر ناظر تا بود کرده

عامل بعدی به توجه و عنایت میرزا محمدتقی شیرازی به عنوان یکی از سه مرجع بزرگ شیعه در 
(مرجعیت در عرصه  دادمی  ارجاعاصفهاني  به را خود اطاتیاحتی رازیشردد: گها برمیاین سال

 فراواناو  به نیمراجع کهدر واقع بدان معنا بود  ) و این٩۵ ،یدهندیب یباقر؛ ١٠۴اجتماع و سیاست، 
شد. همین عامل زمینه می ترشلوغ و شلوغ هماصفهاني  جماعت نمازو به تدریج  بود خواهند
  ).٢/٣٣٣االمین، (آورد فراگیر شدن مرجعیت اصفهاني نسبت به دیگران فراهم مي تري برايمناسب



 ش)١٣۴٠ـ١٣٨٠/١٢٢٩ـ  ١٢۶۶نظام جانشینی در نهاد مرجعیت تامه شیعه ( 
 

  

28  

 ، 3سال اول، شماره 
  1398پاييز

ساز بعدی را باید در شخصیت معتدل و محتاط خود اصفهانی جست و جو کرد. عامل زمینه
چنانکه بیان شد، مرجعیت میرزای نایینی احتماال به سبب تکاپوهای او برای مشروطیت، در ایران 

گیخت. در حالی که در همان زمان، بیشتر مراجعات مردم و حتی نمایندگان چندان اقبالی برنیان
  ).٩٩، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاستسیاسی ایران با اصفهانی بود (

تر اصفهانی را نیز در نظر گرفت. درگذشت نایینی و حائری به در نهایت باید عمر طوالنی
اصفهانی و  هو قطعی برای مرجعیت تام ، گام نهایی١٣١۵فاصله چندماه از یکدیگر در سال 

جانشینی آخوند خراسانی بود. البته نباید حمایت علنی فقهای برجسته و مراجع دیگر شیعه را در 
الله بروجردی در پاسخ به چند تن از این زمینه نادیده گرفت. برای نمونه، در همین زمان آیت

، ولی رساله دادن برای من آسان است«بود:  او شده بودند،گفته هعملی همقلدانش که خواستار رسال
-الله اصفهانی است. ایشان مرجع علی، فعال علم اسالم در دست آیتشق عصای مسلمین است

با  ،یاء عراقی از مراجع بزرگ دیگر شیعهآقاض نیهمچن). ۴٧-۴٨(غروی علیاری، » اند االطالق
نشد در نجف  یراض یول ،بودی اندرس اصفهدوره و همو هم خراسانی شاگرد آخوند خود کهنیا

  (همان). رساله چاپ کند
ش) به ١٣٢۵ـ١٣١۵همه این عوامل سبب شد تا سیدابوالحسن اصفهانی به مدت ده سال (

دار باشد. عنوان جانشین آخوند خراسانی، مرجعیت کل و زعامت بالمنازع شیعیان جهان را عهده
منتهی به مرجعیت  هت دانست، زیرا در دو دهالبته اصفهانی را باید واپسین مرجع کل مقیم عتبا

عبدالکریم حائری رونق یافته بود و به تدریج زمینه قم با مساعی شیخ هعلمی هاو، در ایران حوز هتام
  شد.برای انتقال نهایی مرجعیت تامه به ایران فراهم می
(چند ماه  اند که پس از فوت میرزای نایینیگفتهحائری ادعای مرجعیت تامه نداشت و حتی 
را تقاضا کردند، اما پاسخ  کتاب الصلوهای از پیش از فوت حائری) برخی علما از حائری نسخه

مرجعیت در عرصه » (پراکنی کنمخواهم رسالهمیرزای نایینی فوت کرده است، نمی«شنیدند: 
قم گرفت،  هعلمی ه). اما تصمیمی که او برای نظام جانشینی در حوز٣١٨، اجتماع و سیاست

انتقال مرجعیت تامه پس از اصفهانی را به قم فراهم آورد.  ههای این حوزه را استوار کرد و زمین پایه
هایی از علمیه و بخش هحوز هش، مرجعیت در محدود١٣١۵پس از درگذشت حائری در بهمن 

ایران در اختیار سه نفر از علما یعنی سید صدرالدین صدر، سید محمد حجت و سید محمد تقی 
قم را مشخص کرده بود: بر  هساری قرار گرفت. حائری به نوعی تکلیف جانشینی زعیم حوزخوان

راجع به حوزه علمیه قم چنین «روز پس از فوت حائری  ١٠اساس سواد گزارش شهربانی قم، 
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اند وجوهاتی که اشخاص انتشار دارد که آقای حاج شیخ در زمان حیات خودشان اظهار داشته
طرف اطمینان «بعد از او به آقاصدرالدین صدر و سیدمحمد حجت که » ختندپرداتعهد نموده می

). دولت نیز البته تحوالت ٣٩٨، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاستداده شود (» باشندمی
کل شهربانی، از  هادار ١٣١۵مربوط به جانشینی حائری را زیر نظر داشت، زیرا در اواخر بهمن 

صدرالدین صدر و سید محمد حجت خواسته » هویت و موقعیت« هشهربانی قم توضیحاتی دربار
  ).٣٩٩بود (همان، 

و با درگذشت اصفهانی، مسائل گذشته مربوط به نظام جانشینی  ١٣٢۵با این وصف در آبان 
 ١٣۶۶ـ  ١٢٨٢(آقا حسین قمی برجسته برای جانشینی، حاج هدوباره سر برآورد. نخستین گزین

الله سیدمحمدحسین بروجردی. در این زمان برخی علمای آیتبود و دیگری، ش) ١٣٢۵ـ ١٢۴۴/
های دادند (گزارشمیالله قمی ارجاع الله میر سید محمد بهبهانی مردم را به آیتتهران نظیر آیت

). بنابر یکی از مکاتبات سفارت ایران در بغداد، چند روز پس از فوت ١/۴۴۶ ،محرمانه شهربانی
» معرفی شده که نامزد مقام ریاست دین در حال حاضر» لما اعالماز ع«اصفهانی، بروجردی یکی 

های مشابه ). بنابراین، گرچه مانند موقعیت۴۴٣، مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاستاست (
)، اما ٣٨ معادیخواه و دیگران،» (ای پیدا کرده بودمرجعیت یک حالت تجزیه«پیشین، این بار نیز 

جردی یاری رساند تا در اندک مدتی به عنوان جانشین اصفهانی الله برودو عامل اساسی به آیت
الله قم بود. در این میان آیت هعلمی ههای علمای حوزدار مرجعیت تامه گردد: نخست کوششعهده

مهم به  نیبرای ا«داد و حتی خمینی نقشی بارز داشت و علنًا مردم را به بروجردی ارجاع می
الله بروجردی برای درمان در که آیتزمانیهمچنین،  ).٧١عی، (مبرق» کردشهرها هم مسافرت می

الله خمینی با استفاده از قم به ویژه آیت هبیمارستان فیروزآبادِی ری بستری بود، فضالی حوز
فرصت، با ارسال نامه و در دیدار حضوری، از وی خواستند که در قم سرپرستی حوزه را بر عهده 

اند که الله طالقانی گفتهبه نقل از آیت ).۴١٠، و سیاست مرجعیت در عرصه اجتماع(گیرد 
را بفهمند و سرانجام نظر دولت را » دهن دولت همز«فضالی حوزه به دیدار صدراالشراف رفتند تا 

ها رو به ایبروجردی در قم مثبت یافتند. دولت نیز که با فعالیت شدید توده همرجعیت یگان هدربار
). در ٣٨وی مذهب برای مبارزه با  آنان بهره گیرد (معادیخواه و دیگران، رو بود، قصد داشت از نیر

) و ظاهرًا به او گفته بود: ٥٦- ٥٧همین زمان شاه نیز به دیدار بروجردی رفته (علوی طباطبایی، 
  ).٣٨(معادیخواه و دیگران، » مایلم شما به قم تشریف ببرید«
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ق) سه ماه بعد از درگذشت اصفهانی ١٣٢۵بهمن  ١٧(آقا حسین قمی عامل دوم، فوت حاج
جدی دیگر که همطراز بروجردی باشد،  ه). درگذشت قمی و فقدان گزین٢٢٠بود (جعفریان، 

الله بروجردی، فرایند جانشینِی گفته برای جلب رضایت آیتهای پیشهمزمان با کوشش
، برای نخستین سیدابوالحسن اصفهانی و زعامت بروجردی را نهایی کرد. زعامت بروجردی در قم

الله بروجردی، طی پانزده سال و البته آخرین بار، مرجعیت تامه را از نجف به قم منتقل کرد. آیت
های تکنولوژیک، که ارتباط مرجع کل را با وکال در سراسر جهان پیشرفت همرجعیت تامه و بر زمین

  دینی زنده کرد. بسیار تسهیل کرده بود، دوران طالیی شیخ مرتضی انصاری را در مرجعیت 

  قم ـ نجف و پایان عصر مرجعیت تامه ه. تشّتت در نظام جانشینی: دوگان۶
اما مشکالت و اختالفات ناشی از فقدان ساز و کار مشخص و پایدار در نظام جانشینی 

ش ظاهر شد. ١٣٤٠الله بروجردی در فروردین بار نیز پس از درگذشت آیتمرجعیت دینی، این
ساز دیگری نیز موضوع جانشینی را کامًال سرنوشت هاین اختالفات، مسأل ههمبار عالوه بر این

 هتحت تأثیر قرار داد: در واقع و برای نخستین بار در تاریخ نهاد مرجعیت دینی شیعه این مسأل
الله ترین چهره آیتاساسی مطرح شد که مرجعیت در قم مستقر باشد یا نجف. در نجف درخشان

الله خمینی، آیات سیدکاظم شریعتمداری، محمدرضا و در قم به جز آیتسید محسن حکیم بود 
الله گلپایگانی و مرعشی نجفی مطرح بودند. در تهران حاج سیداحمد خوانساری و در مشهد آیت

  ).٢٣٤میالنی حضور داشتند (جعفریان، 
دی نهاد. جدای از این مسأله، عامل دیگری نیز به میان آمد و بر معادالت جانشینی تأثیر ج

الله بروجردی بود. در ایران این عامل دخالت تلویحی نظام سیاسی در انتخاب جانشین آیت
بار در پی انتقال مرجعیت تامه از ایران بود، تلگراف شاه که بر خالف دور قبل، این محمدرضا

ر این الله حکیم فرستاد. شاه دالله بروجردی، برای آیتتسلیت خود را به مناسبت درگذشت آیت
هستید. اعلم علمای کره زمین هستید،  شما جانشین امام زمان«تلگراف تصریح کرده بود: 

)، اما از سوی برخی محافل مذهبی این اقدام شاه به معنای ٢٨(طباطبایی، » حجت خدا هستید
، قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواکقم تلقی شد ( هعلمی های برای انحالل حوزمقدمه

اینها از زمان «تصریح کرد: خمینی دو سال بعد طی یک سخنرانی  اللهآیتبرای نمونه،  ).١/٢٩٢
از همان اول اینها شروع کردند به اسم احترام از  ...مرحوم آقای بروجردی این نقشه را داشتند 



 امیرحسین حاتمی

 

31  

  ، 3سال اول، شماره 
  1398 پاييز

قم را مرکزی، کوبیدن این مرکز را ... نه از باب اینکه به نجف عالقه داشتند [بلکه] از باب اینکه 
  ).٢٠۶-١/٢٠٧(خمینی،  »خواستندنمی

شاه، بسیاری از علما و فضال بر آن بودند تا از میان علمای  هبنابراین، درست عکس خواست
 هالله کاشانی در همین زمان دربارداخل کشور کسی را به مرجعیت برگزینند. توضیحات آیت

در ایران تا چه میزان متفاوت از دهد که فضای جانشینی الله بروجردی، نشان میجانشینی آیت
- الله بروجردی، کاشانی احتماال با کنایه به روش محتاط و دورینجف بود. در مجلس ختم آیت

کید کرده بود: باید حتما کسی که َعلم اسالم را به دست گزینِی آیت الله حکیم از امور سیاسی،تأ
ون علم و سیاست در درجه اول کار گیرد به تمام شیعیان تعهد بدهد که وارد سیاست شود. چمی

مراجع تقلید باید باشد و مراجع تقلیدی که به سیاست توجه نداشته باشند، ارزش ندارند و 
الله خوب کسی است که اصال کاری به کار سیاست اند که آیتمردم کرده هها در کلّ انگلیسی

  ).١/٢٧٩، قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواکنداشته باشد (
های سیاسی مراجع متعدد تقلید و مقلدان آنها عاملی مهم با این وصف در نهایت هم گرایش
الله بروجردی گردید. به طور کلی در میان مراجع ایران در در گزینش آنها به عنوان جانشین آیت

توان سه نوع گرایش را از هم تمیز داد: نخست گرایشی که از دخالت در سیاست این زمان می
مشخص  هگرا و گاه والیتی بودند؛ نمونای خاص تقدسز داشت. روحانیون این گرایش به گونهپرهی

رو بودند که در عین الله سید احمد خوانساری بود. گرایش دوم روحانیون میانهاین روحانیون آیت
ای قهرآمیز شوند. آیات مخالفت با سلطنت پهلوی و مظاهر فساد آن، حاضر نبودند وارد مبارزه

بایست در این گرایش جای داد. گرایش سوم که شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی را می
سیاست شدند و برای خلع سلطنت  هالله خمینی بود، به جد وارد صحنمشخص آن آیت هنمون

  ).٢٣٦-٢٤١پهلوی به فعالیت سیاسی روی آوردند (جعفریان، 
انشینی که در نهایت نیز به سرانجام مشخصی این تشّتت آراء و مناقشات و مباحثات در باب ج

نرسید و پایانی بود بر عصر مرجعیت تامه شیعه، شماری از روحانیون فعال در عرصه فرهنگ عمومی 
ای بیاندیشند. نتیجه این تکاپو پدید آمدن اسالمی را بر آن داشت تا در این وضعیت بحرانی، چاره

ش منتشر ١٣٤١م برخی از اندیشمندان بود که در سال به قلبحثی درباره مرجعیت و روحانیت کتاب 
الله بروجردی را شد. نویسندگان این مقاالت، همگی وجهی از مشکالت مرجعیت پس از آیت

الله طالقانی با ترین مقاله در زمینه مورد نظر این پژوهش، مقاله آیتبررسی کرده بودند. شاید مهم
است. طالقانی مرجعیت را از جنبه تمرکز یا عدم » یتمرکز و عدم تمرکز مرجعیت و فتو«عنوان 
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کند:  نخست تمرکز مطلق، در فتوا و امور اداری دین در یک یا تمرکز مرجعیت، به سه گونه تقسیم می
چند فرد و مرکز. دوم، نبودن هیچگونه مرکزیتی به هر صورت ممکن. سوم تمرکز در فتوا و امور اداری 

). به باور طالقانی در صورت نخست یعنی تمرکز کامل ٢٠٣انی، در هیأت اجتماع و شورا (طالق
مرجعیت، حق رأی و نظر دادن و امور اداری، از دیگر فقهاء با همه شایستگی که دارند، عمًال سلب 

شود. همچنین تشخیص مرجع اعلم در تمام مسائل و فروع دین در مرحله اثبات و عمل، بسیار می
از اینها، تمرکز مرجعیت در فتوا که مالزم خواهد بود با تمرکز اداره  دشوار و حتی محال است. گذشته

و اخذ و رد وجوه، در واقع مسئولیتی سنگین بر دوش یک مرجع آن هم اغلب در دوره ضعف قوا و 
گیرند که پیرامون او را می» به نام معاونت و کمک به شریعت«پیری خواهد بود. بنابراین اشخاصی 

شود که زعیم دینی هر چه ها موجب آن میناصالحند و یا سوء نیت دارند و همینناوارد و یا «بسا 
خبر و در حجاب بماند و رشته های مسلمانان و دسائس دشمنان، بیبیشتر از وضع زمان و گرفتاری

چنانکه مشهود «کند گاهی طالقانی حتی تصریح می». پیوند دینی مردم با او جز با واسطه بریده شود
گیرد با این توضیحات، طالقانی در نهایت نتیجه می». آیدرکز به صورت استبداد دینی در میشده، تم

که تمرکز در مرجعیت در فتوا و اداره، نه دلیل فقهی دارد و نه به مصلحت دین و نه جامعه مسلمین 
  ).٢٠٣- ٢٠٧است (همان: 

زیرا «نیز به صالح نیست به باور طالقانی، صورت دوم یعنی نبودن هرگونه مرکزیت در مرجعیت 
عدم ارتباط مراجع دین و اختالف سلیقه و محیط و اختالف در جواب مراجعین، موجب تحّیر و 

). در نهایت طالقانی ٢٠٧(همان، » گرددپراکندگی مسلمانان و عدم تفاهم و تعاون رهبران می
اند. به باور او، در دترین شکل مرجعیت میرا صحیح» تمرکز در هیأت و اجتماع«صورت سوم یعنی 

هرچندی یکبار مراجع دین و اهل نظر و «حال حاضر با سهولت وسایل ارتباط جمعی، باید 
تشخیص جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رأی از این 

کند که این شکل از طالقانی تأکید می». شورا، نتیجه و تکلیف قطعی عامه مسلمانان را اعالم کنند
احترام و استناد به نظر اکثریت و اجماع پیوسته «ای نیست و پس از غیبت کبری مرجعیت مطلب تازه

به نظر طالقانی، این شیوه منافی زعامت و مرجعیت یک نفر صالح ». استسیره فقها در بیان فتوا بوده
ح بوده و تمرکز و وحدت رأی و فکر بلکه از لحاظ اجتماعی بیشتر به صال«مقتدرتر از دیگران نیست 

  ).٢٠٧- ٢١٠کند (همان، می» بیشتری فراهم
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  نتیجه
بر مبنای مجموع مباحث مطرح شده پیرامون نظام جانشینی در نهاد مرجعیت تامه شیعه، 

توان با قطعیت بیشتری به پرسش اصلی تحقیق پاسخ گفت: پس از درگذشت یک مرجع اکنون می
شد؟ تحلیل ای در این زمینه دنبال میچه ساز و کاری انتخاب و چه رویهکل، جانشین او بر مبنای 

به وضوح نشان داد که  ش)١٣۴٠ـ١٣٨٠/١٢٢٩ـ  ١٢۶۶(و بررسی تاریخ نهاد مرجعیت تامه 
 هگرچه برای انتخاب جانشین اعلم و افضل مرجع کل ضوابط مشخصی وجود داشت، اما روی

ها و شد و همین مسأله مهم ترین عامل گسستفته نمیدر پیش گرواحد و ثابت و فرایند پایداری 
های پدید آمده در فرایند جانشینِی هریک از مراجع کل بود. ابتدا شیخ مرتضی انصاری بر فترت

کرده بود، به مقام » نصب«مبنای تصریح استادش صاحب جواهر که او را به جانشینی خود 
عدی ادامه نیافت و انتخاب میرزای شیرازی و مرجعیت تامه نائل شد، اما این رویه در مراحل ب

استادان ایشان و نیز اقبال شاگردان صورت گرفت. این  هآخوند خراسانی به مرجعیت تامه با اشار
رویه نیز در مراحل بعدی به طور کامل پی گرفته نشد و به همین سبب، پس از درگذشت آخوند 

و گسستی چندین ساله در نهاد  خراسانی، بر انتخاب یک مرجع کل اجماع صورت نگرفت
  مرجعیت تامه رخ داد. از این زمان به بعد، تحوالت سیاسی در نظام جانشینی تأثیر تمام داشت. 

ای از عوامل متعدد نظیر دیانت، دانش، احتیاط و گسست و فترت، مجموعه هپس از یک دور
ی جانشینی دیگر نظیر هاگزینی سید ابوالحسن اصفهانی از سیاست و نیز درگذشت گزینهدوری

 ههای مجداناصفهانی متحقق گردد. کوشش هنایینی و حائری دست به دست هم داد تا زعامت تام
ترین عاملی بود که پس از درگذشت اصفهانی، راه الله بروجردی مهمشاگردان و حامیان آیت

تاد به این مقام رسیده اس هاو را هموار کرد. بروجردی نه با نصب و تعیین و نه با اشار همرجعیت تام
دار مندانش، عهدهبود. او تنها بر بنیاد دیانت و دانش خود و البته مساعی مستمر شاگردان و عالقه

عصر طالیی مرجعیت تامه ـ از  همرجعیت تامه گردید. زعامت فراگیر اصفهانی و بروجردی، خاطر
گفته بر سر نظام جانشینی دی پیشانصاری تا خراسانی ـ را تجدید کرد، اما با توجه به مناقشات ج

. در نهایت نیز، افزایش نقش عوامل شرایط دگرگون شدپس از درگذشت بروجردی،  هدر دور
مرجعیت تامه را دست کم تاکنون  هقم ـ نجف، پروند هحوز هسیاسی در انتخاب مراجع و نیز دوگان

کار و مکانیسم جانشینی  رسد که اگر زعمای علما و مراجع شیعه بر سر ساز وبست. به نظر می
واحد و ثابت و یکپارچه به اجماع رسیده بودند و جانشینی در نهاد مرجعیت تامه صرفًا از طریق 

اقتدار و  هکنندگرفت، به احتمال بسیار مناقشات و مجادالت تضعیفهمین ساز و کار انجام می
  آمد. این نهاد نیز پدید نمی های موجود درها و فترتداد و گسستپیوستگِی مرجعیت تامه رخ نمی
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  ش.١٣۶٢، به کوشش ایرج افشار، تهران، اساطیر، اآلثار)
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  ش.١٣٨٣تهران، علمی و فرهنگی، 
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  ش.١٣٨٣اسالمی، 
  ،تهران، امیرکبیر، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراقحائری،  عبدالهادی ،

  ش.١٣٨١
  ،اصفهان، انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان، مکارم اآلثارحبیب آبادی، میرزا محمد علی ،

  ش.١٣۵١
 تعلیق محمدحسین حرزالدین، قم، معارف الرجال فی تراجم العلماء و األدباءحمد، حرزالدین، م ،

 تا.الله مرعشی نجفی، بیکتابخانه آیت
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 ش.١٣۵٢کتابفروشی اسالمیه، 
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  ،تحقیق اسدالله روضات الجنات فی احوال العلماء و الساداتخوانساری، میرزا محمدباقر موسوی ،

 ق.١٣٩١اسماعیلیان، تهران، مکتبه اسماعیلیان، 
 زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی ودیگران، تهران، بنیاد اسالمی طاهر، تشیع دایره المعارف ،
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 ش.١٣٨٣
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 سازمان ، به کوشش مجید تفرشی و محمود طاهراحمدی، تهرانهای محرمانه شهربانیگزارش ،

  ش.١٣٧١اسناد ملی ایران، 
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