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بی شـک، حـوزه علمیـه قـم و نجـف، دو کانـون مهـم 
»تولید اندیشـه های شـیعی« در جهان اند، که به نوعی 
اندیشـه و رفتـار شـیعیان در سراسـر جهـان را بـه خود 
وابسـته کرده انـد. البتـه ایـن به معنای یکسـانی روایت 
قم و نجف از »تشـیع« نیسـت،بلکه آن دو، در قالب دو 
سـنت متمایـز1 بـر جهان تشـیع تأثیر می نهنـد. وقتی از 
تفـاوت قـم و نجـف سـخن به میـان می آید، سـه محور 

مـورد توجـه قـرار می گیرد:

در 
دو حوزه علمیه شیعه
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 1. شیوه استنباطات فقهی؛

 2. توجــه بــه امــر حکومــت در تحلیــل هــای 

فقهــی؛

3. تعامل با امر سیاسی.

ــی  ــاوت شــیوه اســتنباط فقه ــروزه از تف ام

ــب  ــم« و »مکت ــب ق ــه »مکت ــوزه، ب ــن دو ح ای

نجــف« یــاد مــی کننــد. البتــه مــراد از ایــن دو 

مکتــب، تفکیــک اقلیمــی و جغرافیایــی ایــن 

ــز رویکــرد  ــراد، تمای دو شــهر نیســت؛ بلکــه م

فارغ التحصیــان ایــن دو شــهر در اســتنباطات 

فقهــی اســت. چــه  بســا، عالمانــی در قــم حضور 

داشــته باشــند، امــا بــر اســاس رویکــرد نجــف 

بــه چنیــن اســتنباطی می پردازنــد؛ به ویــژه 

آن کــه در دوره حکومــت صــدام، بســیاری 

ــرده و  ــرت ک ــم مهاج ــه ق ــف ب ــان نج از عالم

مکتــب نجــف را در ایــن شــهر ترویــج داده انــد. 

از ایــن رو، وقتــی ســخن از ایــن دو مکتــب 

بــه میــان می آیــد، تنهــا مــراد تفــاوت در 

»شــیوه اســتنباط« اســت و نــه تفــاوت در 

مکتــب  بنیان گــذار  تردیــد،  بــی  اقلیــم. 

ــب  ــذار مکت ــاری و بنیان گ ــیخ انص ــف، ش نج

قــم آیــت اهلل بروجــردی اســت، کــه خــود 

تــداوم دهنــده مکتــب فقهــی آیــت اهلل وحیــد 

بهبهانــی در ســامرا بــه شــمار می آیــد: »البتــه 

میــرا ث مکتــب نجــف از دوره آیــت اهلل شــیخ 

عبدالکریــم حائــری در قــم نیــز حضــور داشــت، 

ولــی بیشــتر در دهــه پنجــاه بــود کــه بســیاری 

از عالمــان ایرانــی مقیــم نجــف کــه از شــاگردان 

آیــت اهلل خوئــی بــه شــمار می رفتنــد، از عــراق 

ــی و  ــج مبان ــه تروی ــًا ب ــدند و عم ــراج ش اخ

ــد. ــب پرداختن ــتنباطات آن مکت اس

در این دوره می توان به افرادی مثل سیدمحمد 

تبریزی  میرزاجواد  )1299-1376ش.(،  روحانی 

)1305ـ1385(، سیدابوالقاسم کوکبی )1304-

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

کرد. این نشان می داد که حوزه علمیه قم همواره 

در سایه سنگین نجف زندگی کرده و به حیات 

زعامت  دوره  در  است. حتی  داده  ادامه  خود 

آیت اهلل بروجردی نیز قم نتوانست به برابری 

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

بعد از پیروزی انقاب نیز هماوری نجف و قم 

باقی ماند و بسیاری از کرسی های درس فقه 

و اصول در دست شاگردان آیت اهلل خوئی قرار 

داشت و کمتر استاد درس خارجی در قم بود، 

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

تردید حوزه علمیه قم به دلیل روان بودن مبانی 

آیت اهلل خوئی و نزدیک تر بودن این مبانی به 

دریافت های ذوقی و عقلی طاب جوان تحت 

تاثیر ایشان قرار گرفت و بدین گونه نتوانست 

فارغ از استدالالت وی به بررسی های فقهی و 
اصولی بپردازد.«2

امــا چــه تفاوتــی میــان ایــن دو مکتــب در 

شــیوه اســتنباط فقهــی وجــود دارد؟ و چگونــه 

می تــوان آن دو را از هــم متمایــز کــرد؟ ســؤال 

مهمــی اســت کــه برخــی ایــن چنیــن پاســخ 

می دهــد: »مکتــب قــم در اســتنباطات فقهــی، 

به ویــژه در بخــش غیــر عبــادات، به عــرف و 

بنــای عقــا توجــه  بیشــتری می کنــد؛ بــه 

تاریــخ صــدور روایــات و آیــات نــگاه جدی تــر 

ــه و  ــنت در فق ــل س ــه اه ــری دارد؛ ب و مؤثرت
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حدیــث مقــارن نیم نگاهــی دارد؛ داده هــای 

دانــش تاریــخ را در اســتنباط مطمــح نظــر 

ــتر از  ــدور، بیش ــوِق ص ــه وث ــد؛ ب ــرار می ده ق

سندشناســی توجــه می کنــد؛ کمتــر به صــورت 

اســتنباطاتش  در  می کنــد؛  فکــر  ریاضــی 

مجموعــه ای از ظنــون را در نظــر می گیــرد. بــه 

قــرآن و مقاصــد توجــه می کنــد، نگاهــش بــه 

شــریعت اجتماعــی اســت. از نصوصــی کــه در 

مــوارد ُخــرد وارد شــده اند گاه می توانــد بــه 

یــک قاعــده کان برســد؛ شــهرت را در نظــر 

ــر  ــا جاب ــر ضعــف ســند ی می گیــرد و آن را جاب

ــگارد.  ــت می ان ــف دالل ضع

ــر ایــن رویکــرد، مکتــب نجــف قــرار  در براب

دارد. ایــن مکتــب در همــه مــواردی کــه بــرای 

مکتــب قــم برشــمردیم در نقطــه  مقابــل قــرار 

دارد؛ اواًل، نص بســند اســت و برای یک مســئله 

دنبــال یــک روایــت خــاص اســت؛ نمی گویــم 

عــام را انــکار می کنــد؛ ولــی ترجیــح می دهــد 

دنبــال روایــت خــاص باشــد؛ بســیار ریاضــی وار 

ــد الزم  ــول آن از ح ــش اص ــد؛ دان ــر می کن فک

فربــه  شــده اســت و فقــِه آن، در مــواردی فقــِه 

کشــف نیســت؛ بلکــه فقــِه عــذر اســت، یعنــی 
ابتنــای بیشــتری بــر اصــول عملیــه دارد.«3

ــه امــر  امــا در تمایــز دوم، یعنــی »توجــه ب

حکومــت در تحلیــل هــای فقهــی« بــه راحتــی 

ــتنباطات  ــی اس ــه خروج ــت ک ــوان گف نمی ت

فقهــی نجــف »کــم توجهــی« بــه مســائل 

سیاســی اجتماعــی و عکــس آن در مکتــب 

قــم اســت؛ چــرا کــه هــر دو مکتــب، ظرفیــت 

بســیاری در این بــاره دارنــد. از ایــن رو، »کســی 

می توانــد مکتــب نجــف را قبــول داشــته باشــد؛ 

امــا از دروِن نصــوص، ظرفیتــی بیــرون بکشــد 

کــه در مســائل سیاســی، حکومتــی و اجتماعی 

هــم ورود کنــد.«4 مثــل آنچــه در اندیشــه های 

صــدر اول رخ داد و او واجــد نظریه هایــی دینــی 

در بــاب سیاســت و اقتصــاد شــد. در قــم نیــز 

چنیــن اســت و عالمــی ممکــن اســت بنــا بــه 

دالیلــی از جملــه؛ تبعــات منفــی حضــور دیــن 

در حکومــت بــه چنیــن ظرفیتــی تــن ندهــد و 

بدیــن گونــه بــا مکتــب نجــف، هــم افــق شــود. 

بــا ایــن همــه مــی تــوان از دو رویــه غالــب و 

متفــاوت در حــوزه نجــف و قــم ســخن گفــت 

ــوزه  ــی آن دو ح ــی عموم ــار ارزیاب و آن را معی

ــم،  ــه ق ــه در حــوزه علمی ــا ک دانســت. از آن ج

اغلــب طــاب علــوم دینــی در »سیســتم فکــرِی 

تجمیــع ظنــون از مجموعــه نصوصــی اســتفاده 

می کننــد، چه بســا بــه همــان ابرنظــام و خــرده 

نظــام بازگردنــد و از مقاصــد نــه به عنــوان ســند، 

ــرای تفســیر نصــوص مبیــن شــریعت  بلکــه ب

اســتفاده  کننــد و خیلــی راحت تــر بتواننــد 

ــی،  ــی، حکومت ــه مســائل سیاســی، اجتماع ب
ــد.«5 ــی و ســاحت های نوپیــدا ورود کنن جهان

ایــن در حالــی اســت، کــه فضــای عمومــی 

حــوزه نجــف بــه دلیــل هژمونــی اندیشــه 

آیــت اهلل خوئــی، عاقــه ای بــه پیونــدزدن 

تأمــات فقهــی خــود بــا امــر حکومــت نــدارد 

اندیشــه های  شــکل گیری  مانــع  البتــه  و 

خــاف آن نیــز نمی شــود. »اصــل« نــزد آنــان، 

آن اســت کــه کســی بــر دیگــری والیــت نــدارد، 

مگرکســانی کــه از ایــن اصــل اســتثنا شــده اند 
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و »فقهــا« بــه دلیــل ضعــف در ســند و داللــت 

نمی تواننــد  بــاب،  ایــن  در  وارده  روایــات 

ــن  ــه چنی ــوند، نتیج ــارج ش ــل خ ــن اص از ای

اســتنباطی، خــروج امــر حکومــت از دایــره فقــه 

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

آیــت اهلل خوئــی، بــر مــدار حکومــت نبــود و در 

تحلیــل هــای فقهــی اش بــه »حاکــم« توجهــی 

نمی کــرد. ایشــان حتــی نظر حاکم را در مســئله 

رؤیــت هــال نیــز حجــت نمی دانســت.6 ایــن 

ــف  ــی نج ــز معنای ــه مرک ــت، ک ــن معناس بدی

ــت تأکیــد مــی ورزد و  ــر جدایــی دیــن از دول ب

ــد  ــر می کنن ــاف آن فک ــه خ ــه هایی ک اندیش

را بــه حاشــیه می رانــد و بــه آن هــا بــی اعتنــا 

می شــود. بــه تدریــج نیــز ایــن رویکــرد توســط 

عالمــان مهاجــری همچــون وحیــد خراســانی 

ــه قــم تقویــت شــد.  ــزی، ب و  میرزاجــواد تبری

بســیاری از آنــان بــر نظریــه اســتاد خویــش، 

آیــت اهلل خو ئــی ماندنــد و نــه تنهــا از سیاســت 

دوری جســتند، بلکــه تأمــات مدرســه ای 

خــود در این بــاره را رهــا کــرده و یــا بــه هنــگام 

تحلیــل روایاتــی کــه گمــان می رفــت دولتــی 

ــف  ــع نج ــد، از موض ــات کنن ــه اثب ــرای فقی ب

حمایــت نمودنــد و تنهــا بــر والیــت فقیــه بــر 

امــور حســبه تأکیــد ورزیدنــد. مــروری بــر 

ــم و نجــف  ــه ق ســوانح و احــوال حــوزه علمی

تــا پیــش از طــرح نظریــه والیــت فقیــه توســط 

امــام خمینــی در ســال 1348ش، کــه در نهایت 

منتهــی بــه ســرنگونی ســلطنت پهلــوی شــد؛ 

نشــان می دهــد کــه قــم تحــت تأثیــر نجــف، 

ــادار  ــی وف ــه آیــت اهلل خوئ ــه نظری ــان ب هم چن

ــم  ــا »ق ــر برخــی علم ــه تعبی ــه ب ــرا ک ــود؛ چ ب

ــود و بیشــتر توســط تحصیــل  ولیــد نجــف« ب

کرده هــای نجــف در دوره مرحــوم آیــت اهلل 

حائــری، قــوام یافتــه بــود.7  بی تردیــد، امــام 

خمینــی »ولیــد قــم« بــود و بــه غیــر از مســائلی 

همچــون »انحــال«، »خطابــات قانونیــه«، 

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

اختــاف نظــر داشــت، در تحلیل هــای فقهــی 

ــرد.  ــت توجــه می ک ــر حکوم ــه ام ــز ب خــود نی

بــه همیــن دلیــل بــود کــه تحلیل گــران از 

ــد  ــاد می کنن ــم ی ــوزه نجــف و ق ــه« ح »دوگان

دوگانــه ای کــه بــه دو تفســیر شــیعه از اســام 

ــی  ــیع، »قرائت ــا از تش ــت؛ قمی ه ــاز می گش ب

ــت را  ــالت روحانی ــد و رس ــی« می کردن سیاس

حضــور در جامعــه و سیاســت می دانســتند و 

ــی«  ــا مدن ــی فرهنگــی ی ــز »قرائت نجفی هــا نی

از تشــیع می کردنــد و بــر تجنــب روحانیــت از 

ــد.   ــرار می ورزیدن ــی اص سیاس

ــز  ــه ظهــور تمای ــود کــه ب همیــن تفــاوت ب

ســوم میــان قــم و نجف انجامیــد و حوزه نجف، 

پایه گــذار ســنتی در بــاب سیاســت شــد کــه از 

آن بــه »اســام غیــر متدخــل« یــاد می کننــد. 

ــراز و  ــر ف ــخ پ ــه در تاری ــه ریش ــنت ک ــن س ای

نشــیب نجــف در تعامــل بــا سیاســت دارد، در 

دوره زعامــت آیــت اهلل خوئــی قــوام بیشــتری 

یافــت و اکنــون نیــز رفتــار بســیاری از حوزویان 

نجــف را بــه خــود مقیــد کــرده اســت. بر اســاس 

ایــن ســنت، روحانیــت نبایــد نهــاد خــود را در 

ــد  ــوض بای ــد و در ع ــر کن ــور سیاســی درگی ام

ــر عهــده گیــرد.  ــان را ب هدایــت معنــوی مؤمن
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ــل، قــم چنیــن تجنبــی را نشــانه ای از  در مقاب

سکوالرشــدن نهــاد روحانیــت می دانســت و 

ــی فقیــه  ــه مــدد ول ــا ب ــان می خواســت ت از آن

ــد.  ــه او کمــک کنن ــد و در امــر حکومــت ب آین

ــخ  ــالتی پاس ــن رس ــه چنی ــز ب ــون نی روحانی

ــی از ارکان  ــد و بخش های ــان دادن ــت نش مثب

ــد.  قــدرت را در اختیــار خــود قــرار دادن

ــرای کســانی کــه تحــوالت قــم و  امــروزه ب

نجــف را دنبــال می کننــد، قرائنــی وجــود دارد 

ــوزه  ــت ح ــه قرائ ــر این ک ــد ب ــت دارن ــه دالل ک

نجــف می توانــد قرائــت سیاســی حــوزه علمیــه 

ــری  ــش کشــاند و برت ــه چال ــم از تشــیع را ب ق

علمــی آن را تضعیــف نمایــد. البتــه در این کــه 

ایــن نشــانه ها تــا چــه میــزان عمیق انــد و 

ــرار  ــاد برق ــوزه تض ــان آن دو ح ــد می می توانن

کننــد، میــان تحلیل گــران مســایل روحانیــت 

اختــاف اســت. از نظــر برخــی ایــن اختافــات 

بیــش از آن کــه بــه مبانــی دینــی مرتبــط 

ــی و حضــور  باشــد.10 از تفاوت هــای جغرافیای

ــی  ــی م ــف ناش ــور مختل ــوزه در دو کش دو ح

شــود. »بــی تردیــد، محیــط بــی ثبــات عــراق  بــر 

حــوزه نجــف نیــز تأثیــر نهــاده و آنــان را بیــش 

ــوده  ــی نم از گذشــته مشــغول مســایل امنیت

ــم، در  ــوزه ق ــت ح ــی اس ــن در حال ــت. ای اس

فضایــی امــن بــه تنظیمــات خــود می پــردازد 

ــه گاه توســعه  ــات سیاســی کشــور را تکی و ثب

ــم،  ــن، ق ــر ای ــاوه ب ــرار داده اســت. ع خــود ق

مســتظهر بــه حمایــت حکومــت دینــی در ایران 

اســت، هــم از او بودجــه می ســتاند و هــم 

ــا بخش هایــی از ارکان  ارتباطــات تنگاتنگــی ب

ــران  ــوان مثــال، قضــاوت در ای ــه عن آن دارد. ب

بــر عهــده حوزویــان اســت و آرای فقهــی آن هــا 

در قوانیــن حقوقــی و سیســتم  قضــا بازتــاب 

بســیاری دارد. ایــن در حالــی اســت، کــه حــوزه 

نجــف، دولتــی در ورای خــود نمــی بینــد و 

تنهــا خــود را مســتظهر بــه حمایــت مرجعیــت 

ــد  ــل باش ــن دالی ــاید همی ــد. ش ــی می دان دین

کــه حــوزه نجــف بــر همــان حالــت »بســاطتی« 

کــه شــیخ انصــاری آن را بنــا نهــاد باقــی مانــده 

و فضــا و مرجعیــت دینــی از نظــام مندکــردن 

ــن معناســت  ــن بدی ــد. ای ــاب می کنن آن اجتن

ــر  ــد ه ــس می توان ــر ک ــوزه، ه ــن ح ــه در ای ک

ــع  ــد و کســی او را من ــس کن ــی، تدری موضوع

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

ــه، وجــود دارد  ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدی مرک

کــه مانــع برخــی اقدامــات مــی شــود، در حالــی 

کــه در نجــف، ایــن عــرف و ســنت حــوزه اســت 

کــه اندیشــه ای طــرد و یــا از ایــده ای حمایــت 

می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل نیــز، عالمانــی کــه 

ــای  ــت اع ــدگاه مرجعی ــا دی ــی ب ــر مخالف نظ

ــد  ــان نمی کنن ــند، آن را بی ــته باش ــف داش نج
تــا اختــاف بــه درون حــوزه راه نیابــد.«11

درســت اســت کــه قــم و نجــف در دو 

جغرافیــای متفــاوت قــرار دارنــد و شــکاف های 

قومــی و مذهبــی در عــراق مانــع از شــکل گیری 

رونــدی می شــود کــه در ایــران بــه وجــود 

ــدار  ــد اقت ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت، ام ــده اس آم

»فقــه ســنتی« در ایــن حــوزه در غیــاب تجربــه 

ــی دارد کــه  ــان هژمون حکومــت فقهــی، آن چن

ــکیل آن  ــان تش ــز خواه ــردم نی ــر م ــی اگ حت
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شــوند، بــه تأســیس آن اقــدام نمی کنــد. 

ــنتی از  ــه س ــان فق ــه انب ــت، ک ــی اس پذیرفتن

تئوری هــای حکومــت دینــی خالــی اســت 

ــرای  ــب ب ــزوری مناس ــت کاتالی ــن اس و ممک

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 

ــن  ــک از ای ــه کدام ی ــارغ از این ک ــد. ف می ده

ــت  ــم آن اس ــت؟ مه ــح اس ــرد، صحی دو رویک

ــود را  ــدی« خ ــد »کارآم ــک می توان ــه کدام ی ک

اثبــات و جامعــه شــیعی را در عبــور از بحران هــا 

یــاری دهــد. در واقــع، صحــت و ســقم ایــن دو 

رویکــرد نــه در »مدلــل« ســاختن مبانــی 

ــت در  ــه در موفقی ــان بلک ــی آن فلســفی و فقه

عرصــه عمــل اســت. 

بی شــک، اگــر روایــت قــم از تشــیع سیاســی 

را  بتوانــد بحران هــای اقتصــادی خویــش 

حــل و فصــل نمایــد و الگویــی متمایــز از 

ــد و  ــدگار می مان ــد، مان توســعه دینــی بیافرین

ــج نجــف را تابعــی از تحــوالت خــود  ــه تدری ب

می کنــد. امــا در شــرایطی کــه چنیــن نشــود و 

نجــف در کنــار دولــت مدنــی عــراق بــه الگویــی 

ــد، ممکــن  دیگــر از توســعه یافتگی دســت یاب

ــه  ــه فق ــتالژیک ب ــت نوس ــد بازگش ــت رون اس

ــف را  ــه نج ــرد و بدین گون ــرعت گی ــنتی س س

»بدیــل« قــم قــرار دهــد. البتــه تصویــر چنیــن 

فرضــی تنهــا یــک تصــور اســت و ممکــن اســت 

چیــزی دیگــر در عــراق رخ دهــد به ویــژه آن کــه 

ســازمان سیاســت در عــراق نشــان داده اســت 

کــه هــرگاه بــه نهــاد مرجعیــت نیازمنــد اســت، 

بــدو روی آورده و هــر وقــت بــدان نیــاز نــدارد، 

ــت و  ــن رف ــاید چنی ــت. ش ــده اس از آن دور ش

برگشــتی میــان نهــاد دیــن و سیاســت نتوانــد 

صلحــی پایــدار بیافرینــد و بــر توانمنــدی 

ــد.  قرائــت قــم از تشــیع بیفزای

ــان  ــه می ــنتی ک ــت س ــارغ از رقاب ــه ف  البت

حوزه هــای علمــی قــم و نجــف وجــود دارد 

ــه در برخــی ســناریوهای  ــه نظــر می رســد ک ب

موجــود علیــه جمهــوری اســامی نیــز تــاش 

غیــر  »شــریعت  ترویــج  بــا  تــا  می شــود 

ــام  ــی« اس ــر حکومت ــن غی ــی« و » دی سیاس

سیاســی کــه روح اندیشــه امــام خمینــی در 

قــم اســت را زیــر ســؤال بــرد. بــر اســاس برخــی 

گزارشــات موجــود، برخــی از تحلیل گــران 

امریکایــی بــه صراحــت، محــور عملیــات علیــه 

جمهــوری اســامی را از درون »حوزه هــای 

علمیــه« به ویــژه حــوزه نجــف جســته اند. 

ــوان  ــا عن ــخنانی ب ــی س ــودل« ط ــکات م »اس

ــران« در  ــال ای ــکا در قب ــده سیاســت امری »آین

کنگــره امریــکا در ســال 2017 م. می گویــد:

ــب  ــن رقی ــوان اصلی تری ــه عن ــف را، ب »نج

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« )دین ســاالری( اســت کــه در آن 

روحانیــون قــدرت سیاســی دارنــد. در صورتــی 

ــع  ــن مرج ــتانی، بزرگ تری ــت اهلل سیس ــه آی ک

ــت ســنتی تری از شــیعه دارد کــه  نجــف، قرائ
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روحانیــون بایــد حتی االمــکان از سیاســت 

برکنــار بمانند.مــا بایــد متحــدان عــرب را 

ــی« و  ــا از ســنت های »رهبان ــم ت تشــویق کنی

ــن مســئله  ــد. ای ــت کنن ــر نجــف حمای مداراگ

ــژه از لحــاظ مســئله جانشــینی بعــد از  ــه وی ب

فــوت رهبــر ایــران آیــت اهلل خامنــه ای و آیت اهلل 

ــد  ــوع بای ــن موض ــت دارد.ای ــتانی اهمی سیس

شــامل تبلیــغ چهره هــای برجســته و محتــرم 

چــون آیــت اهلل شــیرازی و امثــال او باشــد )کــه 

ــراق  ــه ای هســتند( و در ع ــت اهلل خامن ضــد آی

ــه  ــی از اســام شــیعه ک ــد قرائت های ــم بای ه

بیشــتر اهــل مــدارا و کمتــر اهــل سیاســت و 
ــوند.«12 ــغ ش ــتند، تبلی ــری هس نظامی گ

ایــن نشــان می دهــد، کــه دشــمنان انقــاب 

اســامی نیــز تمایــل بســیاری در بدیل ســازی 

ــد و خواهــان دوری  ــم دارن ــت نجــف از ق قرائ

ــد، و  ــن روایتی ان ــیعی از چنی ــای ش جریان ه

ایــن، وظیفــه روحانیــت حــوزه علمیــه قــم در 

قبــال آنچــه در آینــده رخ می دهــد را دوچنــدان 

می کنــد. 
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