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مفتيشعور  انتخاب

1حجت االسالم محمد سروش محالتي

و عضو هيا-1 و دانشگاهٔاستاد حوزه علميه قم ت علمي پژوهشگاه حوزه

 خالصه

و بي اشكال است در اين ميان، مالكهايي خود. تقليد از فقيه اعلم براي كساني كه تخصص فقهي مورد نياز را ندارند امري معقول

افساخ ن ايـن مالك. كننـد انتخاب مفتي دخيل مـي در راد آنها را ته وجود دارد كه بعضي و بـوي اجتمـاعي هـاي اصـحيح وقتـي رنـگ

ميگي مي به. گذارند رند عوارض منفي خاصي در جامعه و ايـن نشـانگر طـول اين انحراف در انتخاب تذكر داده فقهاي گذشته نيز اند

.زماني گسترده اين معضل است

.مقلد-عوام– مفتي- انتخاب:هاژهكليد وا

و دانشگاه حجت االسالم محمد سروش محالتي، حوزه علميه قم:نويسنده مسئول و پژوهشگاه حوزه

m.soroosh.mahallati@gmail.com e.mail: 

مي تنوع نيازهاي آن انسانها، ما را ناچار مسائلي كه خصوص دربارههب،ها از ديگران كمك بگيريمكند براي تأمين بسياري از

معق.اطالع كافي نداريم و خبره برويميل به ما فرمان و در احكام فقهي، ريشه. دهد كه به سراغ افراد دانا در تقليد در مسائل ديني

و خرد انسانها كامالً آن را تأييد مي خو همين ضرورت دارد و در حقيقت كسي كه نه و دانش الزم درباره كند ايند از تخصص

م و نه حاضر است به سراغ و دانشمسائل برخوردار است و دلخواه اعمالو به شكل خودسرانه مندان اين فن برودتخصصان

و جنگ است ديني را انجام مي . دهد، با عقل خود در ستيز

كه رفتار تقليدي، مي و گمان برد تواند از توجيه عقالني برخوردار باشد، ولي از اين نكته صحيح نبايد به يك نتيجه غلط رسيد

مقلّد در اين شرايط.شودو روش درستي انتخاب» شيوه«با،»مفتي«عاقالنه، تقليدي است كه تقليد. هر تقليدي هم عاقالنه است

از مي كه» انتخاب خود«تواند و به اين پرسش پاسخ دهد به دفاع كند مي»فتواي اين شخص«چرا كند؟ زيرا تشخيص مجتهد، عمل

و ديگر شرايط مفتي، صاحب صالحيت براي افتاء، بر عهده خود مقلّد است، او اگر شخصاً از معلومات كافي براي تشخيص فقاهت

گ ميبرخوردار است، نيازي به كمك و مثالً به رفتن از ديگران ندارد و نسبت تواند در جلسه تدريس مجتهدان مختلف حضور يافته

آنمرتبه علمي هر كدام به نتيجه بر و تأليفات و يا آثار علمي ولي مقلّدي. مزيت برخي را كشف كندو كردهها را با هم مقايسه سد،

و كارشناس اعتماد كند، اگر آنان بر اجتهاد يا اعلميت يك فرد اتفاقيكه از اين توانا ي برخوردار نيست، قهراً بايد به نظر افراد خبره

آننظر داشته باشند، مش و نظرات متفاوتي داشتكلي وجود ندارد ولي اگر تشخيص ين يك فرد، دشواره باشند، تعيها مختلف باشد

و در اينجا قصد بازگو كردن آن نيست هاي عمليه، بيان كردهل را فقها در رسالهيگونه مسا اين،شود مي نچه در اين باره اهميتآ. اند

ميعمالً» جامعه مقلّدان«ست كه در دارد آن و شرايط، انتخاب مفتي، چگونه انجام و آيا بسياري از آنان به ضوابط دگيرد ر ايني كه

م«بند هستند؟ اينجاست كه باره وجود دارد، پاي از» قلّدشعور مي» شيوه انتخاب«را . توان تشخيص داد او

و خارج از معيارهاي شرعيانتخابهايي از نوع اين انتخاب از ها، به دور از ضوابط عقالني و مي» فقدان شعور«است :كند حكايت

ب- قور اساس گرايشانتخاب وهاي ملّي، هم قبيله مي و ترجيح يك فرد به دليل و يا اي .مواردي از اين نوعشهري بودن، يا هم زباني

اوانتخاب بر اساس گرايش- و نفي يك مجتهد اعلم به دليل ناخشنودي از مواضع و جناحي .هاي سياسي

آمفتياني اهل علم كه شناخت كامل از همهانتخاب به استناد تأييد برخ- و تقواي و صرفاًنو علم با يكي» دليل ارتباط«به ها ندارند

.كنند از آنها، هم او را معرفي مي
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و موقعيت اجتماعي، شيخوخيتيانتخاب به مبناي مالكها- و نفوذ .ي كه شرعاً در افتاء، اعتباري ندارد مثل سيادت

و يا راحت بود- آنانتخاب به دليل پسنديدن يكي از فتاواي مفتي .هان برخي از

.و- ... 

هر نمونه به اين چند نوعي انحراف در گزينش مفتي است ولي عوارض منفي آن اختصاص به افرادي دارد كه احياناً هاي فوق،

از تقليد جاهالنه گرفتار مي مي شوند، در حالي كه نوع ديگري و عمومي پيدا در انحراف وجود دارد كه چون جنبه اجتماعي كند،

ب ميه سطح وسيعي آثار منفي .اين انحراف، از نوعِ جوسازي، فضاسازي وشخصيت سازي است. گذارد جا

و نحيفتواند شخصيت جوسازيها، مي و انسان هاي كوچك و قوي نشان دهد  را افرادي با قامت بلند نشان دهدهاي كوتاه را بزرگ

.و ابجدآموزان را در رتبه شيخ طوسي بنشاند

مي شان گيرد، سيماي واقعي ازي صورت نميشان نورپرد ني كه بر چهرهكسا بر ديده و كساني كه نورافكنهاي الوان شود

مي گيرد، قيافه واقعي شان، صورتشان قرار مي است» نمايش دادن« براي» ويترين«اساساً. ماند در ميان نورهاي مصنوعي، مخفي

رايهر كاالو  در«توان در ويترين انتخاب كرد، ولي ادعايميي م» دينتفقه دعي را فقط از همان داراي چنان اهميتي است كه هر

كه. اش بايد شناخت سرمايه حقيقي ميدر دنياي امروز هم به كند، درباره برخي از حرفه همه چيز، با تبليغات چهره عوض ها كه

دا د، مثل پزشكي، تبليغات ممنوع استشو سالمت انسان مربوط مي  رد؟و آيا كاالي دين، اهميت كمتري

اي در اينجا نورپردازي به گونهد،افت هاي ديگر اتفاق نمي دين، مانند نورپردازي براي چهره پردازي براي چهره عالمالبته نور

و در عين حال شود كه عامي متوجه شرايط غير انجام مي و طبيعي و گمان كند كه همه چيز عادي از !! است» عالي«عادي نشود

به قبيل ارائه نوعي تصوير و در تشهد، به شهود نائل كرده» خرق حجب«ته است، در سجده،رف» معراج«كه انگار او در نماز

تواند كاربردي داشته است، نمي» حداقلي«، چون به ظاهر از اين زاويه فيلمِ نمازي مانند نماز حضرت امام خميني!! گرديده است

و در  .به كار آيد» جذب مريد«باشد

كهييدر ويترين آرا مي» اي عوامبر«ها، از آنچه شود مثل نشان دادن هاله، در حالي كه اين گونه امور جاذبه دارد، استفاده

و كرامت به  و كشف و چه بسا مؤمن مقدسي كه در عبادت و اعتبار آن دخالتي ندارد نمايشي، حتي اگر هم واقعي باشند، در افتاء

كهولي آيا سرمايه. استمراحلي رسيده، در حالي كه در فقاهت عوام  ، قابل آن كردهعمري را در راه كسب آن صرف واقعي مفتي

در،براي خواص است كه در ويترين براي عوام به نمايش گذاشته شود؟ البته سرمايه مفتي هم قابل رؤيت است ولي مثالً وقتي

ميدرس آخوند خراساني هزار جلسه  و در ميان آنها عدهدش نفر حاضر مجتهد مسلم مانند سيد ابوالحسن اصفهاني، زيادي ند

و حاج  داشيخ محمدحسين كمپاني، آقا ضياء عراقي آنشتندآقا حسين بروجردي حضور مي، فقاهت را ببينند، ولي چه توانند قلّه ها

و عمامهتد اي از عوام كه مقام شامخ زعامت ديني را نه در حوزه بسا عده بزرگتر ريس با عظمت، بلكه در محاسن بلندتر

شخ مي و اصوليشيصيتي مانند آخوند خراساني كه آراپندارند، از درك عمق فقاهت ميفقهي برد،، مجتهدان بزرگ را به بهت فرو

و  ميعاجزند و الزم نيست اساساً شخصيتي مانند آخوند خراساني، نياز. آورند در اثر همين عجز، به انكار رو ي به معرف ندارد

و پا زنند عده . اي براي جا انداختن شخصيت علمي او دست

كهياي كه تربيت كرده است، همان آرا معرف واقعي او، همان حوزه درسي اوست، همان شاگردان برجسته بديع علمي است

و هيچ فقيهي نمي شع، ... تواند بدان بي اعتنا باشد و گوولي آيا عوام از اين رشد نه شخصيتها را از وراي ور برخوردارند كه اين

ميهايي كه بر عليفضاسازي و بشناسند؟ه آنان انجام  گيرد ببينند

اق له در ميان علمائجالب است كه از قرنها پيش، اين مس ممطرح بوده است كه آيا ميبال عمومي مردم به يك توان، عالمت فتي را

و با اعتماد به آن، به فتواي او  ميودنم عملصالحيت او دانست نند،ك؟ وقتي كسي بر مسند مرجعيت تكيه زده، مردم به او مراجعه
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ميپر مسائل شرعي خود را از او مي و سند، وجوه شرعيه خود را به او آيا همين براي اثبات.ديگر مواردي از اين نوع دهند،

 صالحيت او كافي نيست؟ 

ا نخست فقهاي شيعه قرارمحقق حلّي كه در رتبه ميدارد، به و عوام را از اعتماد بر اين فضاها ين سؤال پاسخ منفي بر دهد

مي حذر مي گ دارد، او ميگويد نبايد عامي به اين اكتفا كند كه مفتي در مقام رياست قرار و يا مردم را به خود فرا يا رفته و خواند

م و تقوي و يا به ساده زيستي و يا مردم به او اقبال دارند و ادعاي فقاهت دارد تصف است، اين امور براي احراز صالحيت مفتي

و چه بسا او در ادعاي صالحيت  ميتقليد از او كافي نيست و يا و اشتباه شده، بلكه. خواهد ديگران را به اشتباه بياندازد دچار توهم

و راه آن اينو عالم باشد كه او از شرايط» بداند«عامي بايد  بست كه با وي از الزم برخوردار است از اشدنزديك ارتباط داشته و يا

و آشنا ويارتباط علما :ستمنصب فتوا شهادت آن، پي برده كه شايستهي

و التورع،« ال اتصافه بالزهد و ال باقبال العامه عليه و ال مدعياً و ال داعياً الي نفسه و و اليكفي العامي بمشاهدة المفتي متصدراً

و فانه قد يكون غالطاً في نفسه او مغا لطاً بل البد ان يعلم منه االتصاف بالشرائط المعتبره من ممارسته وممارسة العلماء

و بلوغه اياه )1(».شهادتهم له باستحقاق منصب الفتوي

مبه شايس»ظن«:گويند در برابر نظريه فوق، نظريه علماي سنت است كه باالتفاق مي ميتگي و از اينكه در فتي كافي است بينيم

ميميان  م مردم فتوا و و در جايگاه مرجعيت قرار گرفته ميدهد مي ردم به او مراجعه و گمان پيدا مي كنند، اين ظن و از شود  توان

مي. وي تقليد كرد :گويد امام فخر رازي

و ذلك بأن يراه منت« و الورع، صباً للفتوي اتفقوا علي ان العامي اليجوز له ان يستفتي اال من غلب علي ظنه من اهل االجتهاد

و يري اجماع المسلمين علي سؤاله )2(».بمشهد من الخلق

و مقلد دارد، كافي است عيناً همين عبارت را تكرار كرده برخي از علماي شيعه هم اند كه هر كس در موقعيت مرجعيت قرار گرفت

: كه مرجع ما باشد

)3(».بأن يرا منتصباً للفتوي بمشهد من الخلق...«

م نصاحب و ترجيح آن، ميعالم، پس از نقل نظر محقق حلّي در اين ميان شهيد ثاني،)4(.دهد ظر مخالف آن را مورد نقد قرار

مي.و قابل تأمل دارد هم تحليلي خواندني » واقعاً شايسته«افراد هاي گذشته، منصب افتاء فقط در اختيارگويد در زمان شهيد ثاني

نقرارداشت ميه افراد نااليق مدعي، و نه مردم به سراغ افراد اين مقام مي شدند هر كس كه در اين ها، رفتند، در آن دوره نااليق

م جايگاه قرار مي مي واقعاً از شرايط آن برخورداركه علوم بودگرفت، و انسان به اطمينان كامل شهيد سپس اضافه. رسد است

و اجتهزمان ما چنين نيست كند كه ولي مي و در اين زمان نه به ادعاها بايددان اي از آن ندارند فراوان اد كه بهرهو مدعيان فقاهت

و نه به اقبال مردم ! ترتيب اثر داد

و اليخفي ان االمر في زماننا قد صار بخالف ذلك، ...« صار عندهم مجرد التعرض لها مع عدم النكير دليالً علي صحة الدعوي

و لم يبق في بل هذه العالمه قد امحي اثرها في الكتب اال خبرها فان كل من قرأ الشرايع او بعضها او مازاد عليها يسيراً يجلس

و يفتي الناس الي غير ذلك من وظايف الفقهاء و يتصدر )5(».زماننا

مياس 965 شهيد ثاني كه متوفاي مفت با اين جمالت تلويحاً به ما و كارگاه تي فهماند كه در آن دوره، پروژه مجتهدسازي

كه. پروري وجود داشته است و جهل است و به دليل همين فضاي آميخته با تزوير به» تماداع«او از چنين وضعي گاليه دارد

و اطمينان به آن بمدعيان .شمارده دليل كثرت مراجعان را جايز نميها

آناند،ي نيز از بروز اين آفت در دوره خود شكوه كردهپس از وي، علماي بزرگ ديگر كه ها مال محمد مهدي نراقياز جمله است

به به مقلّدان هشدار مي و به دنبال جاهالني كه و تكيه زدن به اين منصب را مالزم با لياقت نشماريد دهد كه تحت تأثير قرار نگيريد
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مييدنبال هر صدا ميي جمع و در مسير باد حركت و اعتبگونه اقبال كنند، نباشيد كه اين شوند و اقبال ...«: اري نداردها ارزش

)6(».العامه الحجية فيه النهم يميلون الي كل ناعق

س اميد است اين مقاله، عالقه :االت ترغيب كندؤمندان را به تأمل درباره اين

د؟نمقلّدان ما از نظر انتخاب آگاهانه در چه وضعي قرار دارجامعه)1

2(م  غي چه تفاوتي وجود دارد؟فتي با معيارهاي تبليبين معيارهاي واقعي

و رسانهدر)3 ص محافل ديني ميها تا چه حد موازين تقليد و روشن تبيين  شود؟ حيح به شكل شفاف

ش)4 و چه پيامد خصيت سازي در سطح افتاء چه زمينهتالش براي  هايي دارد؟ها

مي هاي جعلي، از چه شيوه نورپردازان براي ايجاد جاذبه)5  كنند؟ هايي استفاده

و آيا در آثار دينگذشته در ناديده انگاشتن فضاسازيامروز چقدر به هشدارهاي صريح علماي بزرگ)6 ي امروز نيز ها، نياز داريم

 شود؟ اين هشدارها ديده مي

و تغافل در اين زمينه چه آيندهغفل)7 ميت  زند؟ اي را براي ما رقم
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