در
دو حوزه علمیه شیعه

سردبیرـ عبدالرضا ایزدپناه

بیشـک ،حـوزه علمیـه قـم و نجـف ،دو کانـون مهـم
«تولید اندیشـههای شـیعی» در جهاناند ،که به نوعی
اندیشـه و رفتـار شـیعیان در سراسـر جهـان را بـه خود
وابسـته کردهانـد .البتـه ایـن به معنای یکسـانی روایت
قم و نجف از «تشـیع» نیسـت،بلکه آندو ،در قالب دو
سـنت متمایـز 1بـر جهان تشـیع تأثیر مینهنـد .وقتی از
تفـاوت قـم و نجـف سـخن به میـان میآید ،سـه محور
مـورد توجـه قـرار میگیرد:

 .2توجــه بــه امــر حکومــت در تحلیــل هــای
فقهــی؛

در این دوره میتوان به افرادی مثل سیدمحمد
روحانی (1376-1299ش ،).میرزاجواد تبریزی

امــروزه از تفــاوت شــیوه اســتنباط فقهــی

1384ش ).و وحید خراسانی (1299ـ )...اشاره

ایــندو حــوزه ،بــه «مکتــب قــم» و «مکتــب

کرد .این نشان میداد که حوزه علمیه قم همواره

نجــف» یــاد مــی کننــد .البتــه مــراد از ای ـندو

در سایه سنگین نجف زندگی کرده و به حیات

مکتــب ،تفکیــک اقلیمــی و جغرافیایــی ایــن

خود ادامه داده است .حتی در دوره زعامت

دو شــهر نیســت؛ بلکــه مــراد ،تمایــز رویکــرد

آیتاهلل بروجردی نیز قم نتوانست به برابری

فار غالتحصیــان ایـندو شــهر در اســتنباطات

نجف رسد و از نظر علمی آن را به حاشیه ببرد.

فقهــی اســت .چــهبســا ،عالمانــی در قــم حضور

بعد از پیروزی انقالب نیز هماوری نجف و قم

داشــته باشــند ،امــا بــر اســاس رویکــرد نجــف

باقی ماند و بسیاری از کرسیهای درس فقه

بــه چنیــن اســتنباطی میپردازنــد؛ بهویــژه

و اصول در دست شاگردان آیتاهلل خوئی قرار

آنکــه در دوره حکومــت صــدام ،بســیاری

داشت و کمتر استاد درس خارجی در قم بود،

از عالمــان نجــف بــه قــم مهاجــرت کــرده و

که یکی از آرای ایشان را مطرح یا نقد نکند .بی

مکتــب نجــف را در ایــن شــهر ترویــج دادهانــد.

تردید حوزه علمیه قم به دلیل روان بودن مبانی

از ای ـنرو ،وقتــی ســخن از ای ـندو مکتــب

آیتاهلل خوئی و نزدیکتر بودن این مبانی به

بــه میــان میآیــد ،تنهــا مــراد تفــاوت در

دریافتهای ذوقی و عقلی طالب جوان تحت

«شــیوه اســتنباط» اســت و نــه تفــاوت در

تاثیر ایشان قرار گرفت و بدینگونه نتوانست

اقلیــم .بــی تردیــد ،بنیانگــذار مکتــب

فارغ از استدالالت وی به بررسی های فقهی و

نجــف ،شــیخ انصــاری و بنیانگــذار مکتــب

اصولی بپردازد2».

قــم آیــتاهلل بروجــردی اســت ،کــه خــود

امــا چــه تفاوتــی میــان ایــن دو مکتــب در

تــداوم دهنــده مکتــب فقهــی آی ـتاهلل وحیــد

شــیوه اســتنباط فقهــی وجــود دارد؟ و چگونــه

بهبهانــی در ســامرا بــه شــمار میآیــد« :البتــه

میتــوان آن دو را از هــم متمایــز کــرد؟ ســؤال

میــرا ث مکتــب نجــف از دوره آی ـتاهلل شــیخ

مهمــی اســت کــه برخــی ایــن چنیــن پاســخ

عبدالکریــم حائــری در قــم نیــز حضــور داشــت،

میدهــد« :مکتــب قــم در اســتنباطات فقهــی،

ولــی بیشــتر در دهــه پنجــاه بــود کــه بســیاری

بهویــژه در بخــش غیــر عبــادات ،بهعــرف و

از عالمــان ایرانــی مقیــم نجــف کــه از شــاگردان

بنــای عقــا توجــه بیشــتری میکنــد؛ بــه

آی ـتاهلل خوئــی بــه شــمار میرفتنــد ،از عــراق

تاریــخ صــدور روایــات و آیــات نــگاه جدیتــر

ً
عمــا بــه ترویــج مبانــی و
اخــراج شــدند و

و مؤثرتــری دارد؛ بــه اهــل ســنت در فقــه و

تابستان 1399
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شماره یازدهم

 .1شیوه استنباطات فقهی؛

اســتنباطات آن مکتــب پرداختنــد.
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حدیــث مقــارن نیمنگاهــی دارد؛ دادههــای

میتوانــد مکتــب نجــف را قبــول داشــته باشــد؛

دانــش تاریــخ را در اســتنباط مطمــح نظــر

درون نصــوص ،ظرفیتــی بیــرون بکشــد
امــا از
ِ

سندشناســی توجــه میکنــد؛ کمتــر بهصــورت

هــم ورود کنــد 4».مثــل آنچــه در اندیشـههای

ریاضــی فکــر میکنــد؛ در اســتنباطاتش

صــدر اول رخ داد و او واجــد نظریههایــی دینــی

مجموع ـهای از ظنــون را در نظــر میگیــرد .بــه

در بــاب سیاســت و اقتصــاد شــد .در قــم نیــز

قــرآن و مقاصــد توجــه میکنــد ،نگاهــش بــه

چنیــن اســت و عالمــی ممکــن اســت بنــا بــه

شــریعت اجتماعــی اســت .از نصوصــی کــه در

دالیلــی از جملــه؛ تبعــات منفــی حضــور دیــن

وثــوق صــدور ،بیشــتر از
قــرار میدهــد؛ بــه
ِ

کــه در مســائل سیاســی ،حکومتــی و اجتماعی

مــوارد ُ
خــرد وارد شــدهاند گاه میتوانــد بــه

در حکومــت بــه چنیــن ظرفیتــی تــن ندهــد و

یــک قاعــده کالن برســد؛ شــهرت را در نظــر

بدیــن گونــه بــا مکتــب نجــف ،هــم افــق شــود.

میگیــرد و آن را جابــر ضعــف ســند یــا جابــر

بــا ایــن همــه مــی تــوان از دو رویــه غالــب و

ضعــف داللــت میانــگارد.

متفــاوت در حــوزه نجــف و قــم ســخن گفــت

در برابــر ایــن رویکــرد ،مکتــب نجــف قــرار

و آن را معیــار ارزیابــی عمومــی آن دو حــوزه

دارد .ایــن مکتــب در همــه مــواردی کــه بــرای

دانســت .از آنجــا کــه در حــوزه علمیــه قــم،

ه مقابــل قــرار
مکتــب قــم برشــمردیم در نقط ـ 
ً
اوال ،نصبســند اســت و برای یک مســئله
دارد؛

ـری
اغلــب طــاب علــوم دینــی در «سیســتم فکـ ِ

تجمیــع ظنــون از مجموعــه نصوصــی اســتفاده

دنبــال یــک روایــت خــاص اســت؛ نمیگویــم

میکننــد ،چهبســا بــه همــان ابرنظــام و خــرده

عــام را انــکار میکنــد؛ ولــی ترجیــح میدهــد

نظــام بازگردنــد و از مقاصــد نــه بهعنــوان ســند،

دنبــال روایــت خــاص باشــد؛ بســیار ریاضـیوار

بلکــه بــرای تفســیر نصــوص مبیــن شــریعت

فکــر میکنــد؛ دانــش اصــول آن از حــد الزم

اســتفادهکننــد و خیلــی راحتتــر بتواننــد

ـه آن ،در مــواردی فقـ ِ
فرب ـه شــده اســت و فقـ ِ
ـه

بــه مســائل سیاســی ،اجتماعــی ،حکومتــی،

کشــف نیســت؛ بلکــه فقـ ِ
ـه عــذر اســت ،یعنــی

جهانــی و ســاحتهای نوپیــدا ورود کننــد5».

ابتنــای بیشــتری بــر اصــول عملیــه دارد3».

ایــن در حالــی اســت ،کــه فضــای عمومــی

امــا در تمایــز دوم ،یعنــی «توجــه بــه امــر

حــوزه نجــف بــه دلیــل هژمونــی اندیشــه

حکومــت در تحلیــل هــای فقهــی» بــه راحتــی

آیــتاهلل خوئــی ،عالقــهای بــه پیونــدزدن

نمیتــوان گفــت کــه خروجــی اســتنباطات

تأمــات فقهــی خــود بــا امــر حکومــت نــدارد

فقهــی نجــف «کــم توجهــی» بــه مســائل

و البتــه مانــع شــکلگیری اندیشــههای

سیاســی اجتماعــی و عکــس آن در مکتــب

خــاف آن نیــز نمیشــود« .اصــل» نــزد آنــان،

قــم اســت؛ چــرا کــه هــر دو مکتــب ،ظرفیــت

آن اســت کــه کســی بــر دیگــری والیــت نــدارد،

بســیاری در اینبــاره دارنــد .از ایـنرو« ،کســی

مگرکســانی کــه از ایــن اصــل اســتثنا شــدهاند

از ایــن اصــل خــارج شــوند ،نتیجــه چنیــن

کردههــای نجــف در دوره مرحــوم آیــتاهلل

اســتنباطی ،خــروج امــر حکومــت از دایــره فقــه

حائــری ،قــوام یافتــه بــود 7.بیتردیــد ،امــام

و حوالــه دادن آن بــه عــرف اســت .در واقــع ،فقه

خمینــی «ولیــد قــم» بــود و بــه غیــر از مســائلی

آیـتاهلل خوئــی ،بــر مــدار حکومــت نبــود و در

همچــون «انحــال»« ،خطابــات قانونیــه»،

تحلیــل هــای فقهـیاش بــه «حاکــم» توجهــی

«قاعــده الضــرر» و «ترتــب» کــه بــا مکتب نجف

نمیکــرد .ایشــان حتــی نظر حاکم را در مســئله

اختــاف نظــر داشــت ،در تحلیلهــای فقهــی

رؤیــت هــال نیــز حجــت نمیدانســت 6.ایــن

خــود نیــز بــه امــر حکومــت توجــه میکــرد.

بدیــن معناســت ،کــه مرکــز معنایــی نجــف

بــه همیــن دلیــل بــود کــه تحلیلگــران از

بــر جدایــی دیــن از دولــت تأکیــد مــیورزد و

«دوگانــه» حــوزه نجــف و قــم یــاد میکننــد

اندیشــههایی کــه خــاف آن فکــر میکننــد

دوگانـهای کــه بــه دو تفســیر شــیعه از اســام

را بــه حاشــیه میرانــد و بــه آنهــا بــی اعتنــا

بــاز میگشــت؛ قمیهــا از تشــیع« ،قرائتــی

میشــود .بــه تدریــج نیــز ایــن رویکــرد توســط

سیاســی» میکردنــد و رســالت روحانیــت را

عالمــان مهاجــری همچــون وحیــد خراســانی

حضــور در جامعــه و سیاســت میدانســتند و

و میرزاجــواد تبریــزی ،بــه قــم تقویــت شــد.

نجفیهــا نیــز «قرائتــی فرهنگــی یــا مدنــی»

بســیاری از آنــان بــر نظریــه اســتاد خویــش،

از تشــیع میکردنــد و بــر تجنــب روحانیــت از

آیـتاهلل خوئــی ماندنــد و نــه تنهــا از سیاســت

سیاســی اصــرار میورزیدنــد.

دوری جســتند ،بلکــه تأمــات مدرســهای

همیــن تفــاوت بــود کــه بــه ظهــور تمایــز

خــود در اینبــاره را رهــا کــرده و یــا بــه هنــگام

ســوم میــان قــم و نجف انجامیــد و حوزه نجف،

تحلیــل روایاتــی کــه گمــان میرفــت دولتــی

پایهگــذار ســنتی در بــاب سیاســت شــد کــه از

بــرای فقیــه اثبــات کننــد ،از موضــع نجــف

آن بــه «اســام غیــر متدخــل» یــاد میکننــد.

حمایــت نمودنــد و تنهــا بــر والیــت فقیــه بــر

ایــن ســنت کــه ریشــه در تاریــخ پــر فــراز و

امــور حســبه تأکیــد ورزیدنــد .مــروری بــر

نشــیب نجــف در تعامــل بــا سیاســت دارد ،در

ســوانح و احــوال حــوزه علمیــه قــم و نجــف

دوره زعامــت آی ـتاهلل خوئــی قــوام بیشــتری

تــا پیــش از طــرح نظریــه والیــت فقیــه توســط

یافــت و اکنــون نیــز رفتــار بســیاری از حوزویان

امــام خمینــی در ســال 1348ش ،کــه در نهایت

نجــف را بــه خــود مقیــد کــرده اســت .بر اســاس

منتهــی بــه ســرنگونی ســلطنت پهلــوی شــد؛

ایــن ســنت ،روحانیــت نبایــد نهــاد خــود را در

نشــان میدهــد کــه قــم تحــت تأثیــر نجــف،

امــور سیاســی درگیــر کنــد و در عــوض بایــد

همچنــان بــه نظریــه آیــتاهلل خوئــی وفــادار

هدایــت معنــوی مؤمنــان را بــر عهــده گیــرد.

شماره یازدهم

روایــات وارده در ایــن بــاب ،نمیتواننــد

ولیــد نجــف» بــود و بیشــتر توســط تحصیــل

تابستان 1399

و «فقهــا» بــه دلیــل ضعــف در ســند و داللــت

بــود؛ چــرا کــه بــه تعبیــر برخــی علمــا «قــم
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در مقابــل ،قــم چنیــن تجنبــی را نشــانهای از

آن دارد .بــه عنــوان مثــال ،قضــاوت در ایــران

سکوالرشــدن نهــاد روحانیــت میدانســت و

بــر عهــده حوزویــان اســت و آرای فقهــی آنهــا

از آنــان میخواســت تــا بــه مــدد ولــی فقیــه

در قوانیــن حقوقــی و سیســتم قضــا بازتــاب

آینــد و در امــر حکومــت بــه او کمــک کننــد.

بســیاری دارد .ایــن در حالــی اســت ،کــه حــوزه

روحانیــون نیــز بــه چنیــن رســالتی پاســخ

نجــف ،دولتــی در ورای خــود نمــی بینــد و

مثبــت نشــان دادنــد و بخشهایــی از ارکان

تنهــا خــود را مســتظهر بــه حمایــت مرجعیــت

قــدرت را در اختیــار خــود قــرار دادنــد.

دینــی میدانــد .شــاید همیــن دالیــل باشــد

امــروزه بــرای کســانی کــه تحــوالت قــم و

کــه حــوزه نجــف بــر همــان حالــت «بســاطتی»

نجــف را دنبــال میکننــد ،قرائنــی وجــود دارد

کــه شــیخ انصــاری آن را بنــا نهــاد باقــی مانــده

کــه داللــت دارنــد بــر اینکــه قرائــت حــوزه

و فضــا و مرجعیــت دینــی از نظــام مندکــردن

نجــف میتوانــد قرائــت سیاســی حــوزه علمیــه

آن اجتنــاب میکننــد .ایــن بدیــن معناســت

قــم از تشــیع را بــه چالــش کشــاند و برتــری

کــه در ایــن حــوزه ،هــر کــس میتوانــد هــر

علمــی آن را تضعیــف نمایــد .البتــه در اینکــه

موضوعــی ،تدریــس کنــد و کســی او را منــع

ایــن نشــانهها تــا چــه میــزان عمیقانــد و

نکنــد .در واقــع ،در قــم «نهــاد برتــری» بــه نــام

میتواننــد میــان آن دو حــوزه تضــاد برقــرار

مرکــز مدیــت حوزههــای علمیــه ،وجــود دارد

کننــد ،میــان تحلیلگــران مســایل روحانیــت

کــه مانــع برخــی اقدامــات مــی شــود ،در حالــی

اختــاف اســت .از نظــر برخــی ایــن اختالفــات

کــه در نجــف ،ایــن عــرف و ســنت حــوزه اســت

بیــش از آنکــه بــه مبانــی دینــی مرتبــط

کــه اندیش ـهای طــرد و یــا از ایــدهای حمایــت

باشــد 10.از تفاوتهــای جغرافیایــی و حضــور

میکنــد؛ بــه همیــن دلیــل نیــز ،عالمانــی کــه

دو حــوزه در دو کشــور مختلــف ناشــی مــی

نظــر مخالفــی بــا دیــدگاه مرجعیــت اعــای

شــود« .بــی تردیــد ،محیــط بــی ثبــات عــراق بــر

نجــف داشــته باشــند ،آن را بیــان نمیکننــد

حــوزه نجــف نیــز تأثیــر نهــاده و آنــان را بیــش

تــا اختــاف بــه درون حــوزه راه نیابــد11».

از گذشــته مشــغول مســایل امنیتــی نمــوده

درســت اســت کــه قــم و نجــف در دو

اســت .ایــن در حالــی اســت حــوزه قــم ،در

جغرافیــای متفــاوت قــرار دارنــد و شــکافهای

فضایــی امــن بــه تنظیمــات خــود میپــردازد

قومــی و مذهبــی در عــراق مانــع از شــکلگیری

و ثبــات سیاســی کشــور را تکیــهگاه توســعه

رونــدی میشــود کــه در ایــران بــه وجــود

خــود قــرار داده اســت .عــاوه بــر ایــن ،قــم،

آمــده اســت ،امــا بــه نظــر میرســد اقتــدار

مســتظهر بــه حمایــت حکومــت دینــی در ایران

«فقــه ســنتی» در ایــن حــوزه در غیــاب تجربــه

اســت ،هــم از او بودجــه میســتاند و هــم

حکومــت فقهــی ،آنچنــان هژمونــی دارد کــه

ارتباطــات تنگاتنگــی بــا بخشهایــی از ارکان

حتــی اگــر مــردم نیــز خواهــان تشــکیل آن

پذیرفتنــی اســت ،کــه انبــان فقــه ســنتی از
تئور یهــای حکومــت دینــی خالــی اســت
عبــور از وضعیــت ســنتی بــه وضعیتــی جدیــد
بــه شــمار نیایــد ،ولــی توانمنــدی بســیاری در
تحلیــل پیامدهــای ناخواســته حکومــت دینــی
دارد کــه از آن فــرار و بــه «دولتــی مدنــی» تــن
میدهــد .فــارغ از اینکــه کدامیــک از ایــن
دو رویکــرد ،صحیــح اســت؟ مهــم آن اســت
کــه کدامیــک میتوانــد «کارآمــدی» خــود را
اثبــات و جامعــه شــیعی را در عبــور از بحرانهــا
یــاری دهــد .در واقــع ،صحــت و ســقم ایـندو
رویکــرد نــه در «مدلــل» ســاختن مبانــی
فلســفی و فقهــی آنــان بلکــه در موفقیــت در
عرصــه عمــل اســت.
بیشــک ،اگــر روایــت قــم از تشــیع سیاســی
بتوانــد بحرانهــای اقتصــادی خویــش را
حــل و فصــل نمایــد و الگویــی متمایــز از
توســعه دینــی بیافرینــد ،مانــدگار میمانــد و
بــه تدریــج نجــف را تابعــی از تحــوالت خــود
میکنــد .امــا در شــرایطی کــه چنیــن نشــود و
نجــف در کنــار دولــت مدنــی عــراق بــه الگویــی
دیگــر از توســعهیافتگی دســت یابــد ،ممکــن
اســت رونــد بازگشــت نوســتالژیک بــه فقــه
ســنتی ســرعت گیــرد و بدینگونــه نجــف را
«بدیــل» قــم قــرار دهــد .البتــه تصویــر چنیــن
فرضــی تنهــا یــک تصــور اســت و ممکــن اســت
چیــزی دیگــر در عــراق رخ دهــد بهویــژه آنکــه
ســازمان سیاســت در عــراق نشــان داده اســت

از آن دور شــده اســت .شــاید چنیــن رفــت و
برگشــتی میــان نهــاد دیــن و سیاســت نتوانــد
صلحــی پایــدار بیافرینــد و بــر توانمنــدی
قرائــت قــم از تشــیع بیفزایــد.
البتــه فــارغ از رقابــت ســنتی کــه میــان
حوزههــای علمــی قــم و نجــف وجــود دارد
بــه نظــر میرســد کــه در برخــی ســناریوهای
موجــود علیــه جمهــوری اســامی نیــز تــاش
میشــود تــا بــا ترویــج «شــریعت غیــر
سیاســی» و « دیــن غیــر حکومتــی» اســام
سیاســی کــه روح اندیشــه امــام خمینــی در
قــم اســت را زیــر ســؤال بــرد .بــر اســاس برخــی
گزارشــات موجــود ،برخــی از تحلیلگــران
امریکایــی بــه صراحــت ،محــور عملیــات علیــه
جمهــوری اســامی را از درون «حوزههــای
علمیــه» بهویــژه حــوزه نجــف جســتهاند.
«اســکات مــودل» طــی ســخنانی بــا عنــوان
«آینــده سیاســت امریــکا در قبــال ایــران» در
کنگــره امریــکا در ســال  2017م .میگویــد:
«نجــف را ،بــه عنــوان اصلیتریــن رقیــب
ایــران در رهبــری جامعــه شــیعه تقویــت کنید.
نجــف در عــراق و قــم در ایــران ،دیرزمانــی
اســت کــه بــر ســر مرجعیــت شــیعه در سرتاســر
جغرافیــای شــیعه رقابــت دارنــد .مــدل ایــران
«تئوکراســی» (دینســاالری) اســت کــه در آن
روحانیــون قــدرت سیاســی دارنــد .در صورتــی
کــه آیــتاهلل سیســتانی ،بزرگتریــن مرجــع
نجــف ،قرائــت ســنتیتری از شــیعه دارد کــه

تابستان 1399

و ممکــن اســت کاتالیــزوری مناســب بــرای

بــدو روی آورده و هــر وقــت بــدان نیــاز نــدارد،

شماره یازدهم

شــوند ،بــه تأســیس آن اقــدام نمیکنــد.

کــه هــرگاه بــه نهــاد مرجعیــت نیازمنــد اســت،
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روحانیــون بایــد حتیاالمــکان از سیاســت

پی نوشت:

تشــویق کنیــم تــا از ســنتهای «رهبانــی» و

موسسـه مطالعات اندیشـه سـازان نور ،چاپ اول ،1396 ،ص

برکنــار بمانند.مــا بایــد متحــدان عــرب را
مداراگــر نجــف حمایــت کننــد .ایــن مســئله
بــه ویــژه از لحــاظ مســئله جانشــینی بعــد از
فــوت رهبــر ایــران آیـتاهلل خامنـهای و آیتاهلل
سیســتانی اهمیــت دارد.ایــن موضــوع بایــد
شــامل تبلیــغ چهرههــای برجســته و محتــرم
چــون آیـتاهلل شــیرازی و امثــال او باشــد (کــه
ضــد آیــتاهلل خامنــهای هســتند) و در عــراق

 .1حمیـد صالحـی ،دوگانه؟ حـوزه نجف ،حوزه قـم ،تهران:
.155

 .2میرسـیدمحمدیثربی ،مکتـب قـم هیـچگاه نتوانسـت
همسـنگ مکتـب نجـف باشـد ،بـه نقـل از:

http://www.shia-news.com

 .3ابوالقاسـم علیدوسـت ،روششناسـی فقهـی مکتـب
قـم و نجـف12 ،بهمـن  ،1396بـه نقل از:

http://mobahesat.ir.

 .4همان.

هــم بایــد قرائتهایــی از اســام شــیعه کــه

 .5همان.

نظامیگــری هســتند ،تبلیــغ شــوند12».

 .7همان.

بیشــتر اهــل مــدارا و کمتــر اهــل سیاســت و
ایــن نشــان میدهــد ،کــه دشــمنان انقــاب
اســامی نیــز تمایــل بســیاری در بدیلســازی
قرائــت نجــف از قــم دارنــد و خواهــان دوری
جریانهــای شــیعی از چنیــن روایتیانــد ،و
ایــن ،وظیفــه روحانیــت حــوزه علمیــه قــم در
قبــال آنچــه در آینــده رخ میدهــد را دوچنــدان
میکنــد.

 .6میر سیدمحمد یثربی ،همان.

 .8حمید صالحی ،همان  ،ص.180
 .9محمـد باقـر ایروانـی ،در حـوزه نجـف ،وحـدت کلمـه
و آزادی عقیـده وجـود دارد ،مجلـه شـهر قانـون ،شـماره
 ،11ص.26-24

10.https://www.mashreghnews.ir/news

