دو حوزه نجف و قم
محمدجواد مصطفوی*

مقدمه
عالمان ،اندیشمندان و نخبگان جهان امروز ،واژگان اسلام،
روحانیـت و حوزههـای علمیـه را متـرادف و زنجیرههای بههم
پیوسـته و ناگسسـتنی میشناسـند و حوزههـای علمیـه را مهد
پـرورش و نشـر آموزههـای قرآنـی ،وحیانی و روایـی میدانند،
چـرا که«حوزههـا و حوزویـان» در تطور تاریخی همـواره مدار
و هسـته اصلـی «نشـر و تثبیـت آموزههـای دینـی و معنـوی» با
محوریت اسلام نـاب بودهاند.

حوزویـان بهدسـت داریـم و تاریخ نیز مشـحون
ً
بعضـا ناگـوار اسـت ،از یـک
از ایـن اتفاقهـای

ظالمانـه اسـتعمار و اسـتبداد زمانـه بودهاند .به
جرئـت گفتنـی اسـت ،اوج ایـن آزادهخواهـی و

نکتـه مهـم نبایسـت غافـل شـد ،کـه حوزههای

رهابخشـی نیز قیام مردم غیور ایران اسلامی،

علمیـه و عالمـان دینی پیوسـته در چالشهای

بـا داشـتههای مذهبـی ،در فجـر اسـتقالل و

تاریخی،مدافع اسالم و نشر آموزههای اسالمی

آزادی (22بهمـن )1357و در عصـر غیبت کبری

ـ شـیعی با الهام از آیات قرآن ،روایات و سـیره

رقم خـورد.

معصومـان بـوده اسـت ،چـون حوزویـان و

از ایـنرو ،بـا نـگاه بـه دگرگونیهـای تلـخ

حوزههـا ،بنـا بـه رسـالت ذاتـی خویـش همواره

تاریخـی و هجمههـای بیامـان بدخواهـان

در تبییـن و تفسـیر احـکام الهـی ،هدایتگـری

داخلی و خارجی و نیز سـقوط دین ،دینمداری

جامعه و مرشـدی عامه،گامهای مؤثر برداشـته

و وجهـه روحانیـت در مقطعهایـی از

و در این مسـیر نقشسـاز بودهاند و توانسـتند،
تـا امـروز حقانیـت اسلام و تشـیع را به کفایت
حفـظ کنند.
اسـتمرار ایـن جریانهـای پایـدار و اصولـی،
ت گرفتـه از عالمـان ،محدثان و پیشـنیان
نشـئ 
متصـل بـه حیـات معصومـان میباشـد ،که
اسالم را آنگونه فراگرفته بودند ،بیکموکاست با
تشکیل کرسیهای تدریس به نسلهای بعدی
سـپردند و اکنون بایسـتی از «حوزه و حوزویان»
آنچـه از داشـتهها آموختنـد ،بـه روزرسـانی و
نشـر داده شـود .روشـنای آموختـن احـکام
الهـی ،تفسـیر و احادیـث مرتبـط بـا اقتضائات
اعتقـادی ،اخالقـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و...
را طبـق سـنت گذشـتگان از عالمـان دینـی
حوزههـا بایـد اخذکـرد ،چراکه عالمانـی همواره
در برابـر ناهنجار یهـای اجتماعـی و سیاسـی
بـر مبنـای فقـه جعفـری اجتهـاد نمودنـد و
پرچـمدار حرکتهـای اصالحطلبانه و میداندار

روشــنای آموختــن احــکام الهــی،
تفســیر و احادیــث مرتبــط با اقتضائات
اعتقــادی ،اخالقــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و ...را طبــق ســنت
گذشــتگان از عالمــان دینــی حوزههــا
بایــد اخذکــرد ،چرا کــه عالمانــی
همــواره در برابــر ناهنجاریهــای
اجتماعــی و سیاســی بــر مبنــای
فقــه جعفــری اجتهــاد نمودنــد و
پرچ ـمدار حرکتهــای اصالحطلبانــه
و میــداندار رهایبخشــی ملتهــای
اســامی،بهویژه در چند دهه گذشــته
ایــران اســامی ،در کــوره راههــای
ظالمانــه اســتعمار و اســتبداد زمانــه
بودهانــد .بــه جرئــت گفتنــی اســت،
اوج ایــن آزادهخواهــی و رهابخشــی
نیــز قیــام مــردم غیــور ایــران اســامی،
بــا داشــتههای مذهبــی ،در فجــر
اســتقالل و آزادی (22بهمــن )1357و
در عصــر غیبــت کبــری رقــم خــورد.

شماره یازدهم

جغرافیایـی و اجتماعـی کـه بـرای حـوزه و

دهـه گذشـته ایـران اسلامی ،در کـوره راههـای
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بـا همـه فرازوفرودهـای تاریخـی ،سیاسـی،

رهایبخشـی ملتهای اسلامی،بهویژه در چند
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تاریـخ ،در ایـن برهـه حسـاس
شایسـته اسـت ،بـه اهمیت غیر
قابـل انکار وحدت ،یکپارچگی،
ارتباطات و تعاملهای راهبردی
و اثرگـذار میان حوزههای علمیه
برونمـرزی و داخلی ،نوشـتار را
بـا شـاخصههایی کـه بتواند افق
روشـن« ترابط و تعامل دو حوزه
بزرگ عالم تشـیع قم و نجف» را
فرادید مراجع بزرگوار ،دلسـوزان
نظـام ،متولیـان تأثیرگـذار و
مدیـران ارشـد حوزههـای علمیه
قـرار دهیـم و بر اصول موضوع پا
فشـارند ،که حوزههـای علمیه با
حفـظ داشـتههای خویش ،برای
همـه زمانهـا بایسـتی راهبـر و

نوخاسـته و همچنیـن تقاضـای
ا گربازتعریفــی تا کنــون دربــاره
انقــاب اســامی و ریشــههای
آن بــرای تشــکیل حکومــت
اســامی مباحثــی ارایــه شــده،
یــک نکتــه برجســته در میــان
آن همــه مطالــب ر خنمایــی
میکنــد و آنکــه همــه متفکــران
و اندیشــوران عالــم دینــی و
غیــر دینــی بــه ایــن باورنــد ،کــه
«انقــاب اســامی ایــران نشــئت
گرفتــه از حــوزه و حوزویــان آ گاه»
میباشــد ،بــه گون ـهای کــه اآلن در
مؤسســات و پژوهشــکدههای
گونا گــون جهانــی ،نقشســازی
تحــرکات ،نظریــات ،اهــداف،
برنامــه و ...حوزویــان را بــه دقــت
پیگیــر و بــا تحلیــل روزآمــد ،رصــد
میکننــد .

هدایتگـر عامه باشـند .تا بتوان

پاسـخ بـه انباشـت شـبهات رخ
داده و تغییـر ذائقـه گیرندگـی
همـگان را در فضاهـای مجـازی
و ناحقیقـی شـایدیم.
ایـن واقعیتـی اسـت ،کـه بـا
امکانات بالقوه حوزههای علمیه
و بـا رفـع بعضـی از کاسـتیهای
موجـود ،با برنامـه دقیق ،معقول
و حسابشـده،میتواندر برابـر
هجمههـا ایسـتاد و بـه آینـده
امیـدوار بـود ،زیـرا بـا پـرورش
فضلا متعهد و روحانیت کارآمد
و پاسـخگو ،بـه آن مقطعـی از
زمـان بیندیشـیم کـه بـا جامعـه
اآلن بسـیار متفاوت و پیچیدهتر
ا ست .

در برابـر همـه شـبیخونها و ابزارهـای نظامـی،

بنابرایـن اگربازتعریفـی تاکنـون دربـاره

فرهنگـی ،مستشـاری ـ تخریبـی ،شـبههافکنی

انقالب اسلامی و ریشـههای آن برای تشـکیل

شـبکههای تار عنکبوتی بین ادیانی و مذهبی

حکومت اسلامی مباحثی ارایه شده ،یک نکته

مسـتمر دشـمنان،مفید واقع شـود.

برجسـته در میـان آن همـه مطالـب ر خنمایـی

بازتعریفی از ترابط بین حوزوی

میکنـد و آنکـه همـه متفکـران و اندیشـوران

زمانیکـه بـه آثـار مصلحـان ،منتقـدان،

عالـم دینـی و غیـر دینـی بـه ایـن باورنـد ،کـه

نخبگان ،اندیشـوران دلسـوز تورقـی میزنیم و

«انقالب اسلامی ایران نشـئت گرفته از حوزه و

بـا نـگاه منصفانـه بـه نظریاتشـان میافکنیم،

حوزویان آگاه» میباشـد ،به گونهای که اآلن در

دغدغـه همـگان اینکـه بایـد دربـاره وضعیـت

مؤسسـات و پژوهشـکدههای گوناگون جهانی،

کنونـی حوزههـای علمیـه بایسـتی گامـی مؤثر

نقشسـازی تحرکات ،نظریـات ،اهداف ،برنامه

برداشـت و طـرح نـو انداخـت ،چـون دگریسـی

و ...حوزویـان را بـه دقـت پیگیـر و بـا تحلیـل

اجتماعی به همراه ارتباطات و فناوری اطالعات

روزآمـد ،رصـد میکننـد .از اینرو ،نـوع «تعامل

ع و افزونطلبـی سرسـامآور نسـل
سـریع و تنـو 

و ترابـط حوزههـا و حوزویـان» در کشـورهای

اسلامی و غیـر اسلامی به ویژه
دو حـوزه بـزرگ نجـف و قـم
در اصـل ،تثبیـت دیـن ،نظـام
جوامـع اسلامی بسـیار مؤثـر
مقرنـد ،که بقای
اسـت ،همـگان ّ

ّ
مجـد و عـزت حاکمیـت
اسلام،
اسلامی و دسـتیابی بـه تمـدن
نویـن اسلامی ـ کـه بـا ایثـار و
خـون هزاران مـردان علم و جهاد
جان گرفته و همچنین شکسـت
خواسـته یا ناخواسـته این نظام
ً
مسـتقیما بـه
و حاکمیـت ـ
حـوزه و حوزویـان در ایـن مقطع
زمانـی برمیگـردد و شـاید هـم
ِ
واقعیـت
چشمپوشـی بـه ایـن
دگرگونـی اجتماعی ،تیر خالصی
بر پیکره اسلام،نظام اسلامی و
موجودیـت روحانیت آرمانخواه
و پیـشرو باشـد .کـه در اینباره
مسـائلی را برمیشـماریم.

بـاور به یک واقعیت در تعامالت
فرانقشی

کارشناشـان علـوم اسلامی ،برخـی مدیریت

فراسـازمانی و جغرافیایـی کـه فراتـر از مرزهای
کشور،چندسـالی در حوزههـای علمیـه شـروع

نهـاده و در دیگـر کشـورهای دنیا
عاملیـت نشـر و تعلیـم مسـائل
اسلامی ـ شـیعی را فراهم سازد
و رسـالت تبلیغـی خویـش را بـا

َ ُ
کنـد و از بـابّ « :إن األرض َی ِرثـا
َّ
بـادی الص ِال ُـو ن»؛ 1زمیـن را
ِع ِ
دسـتاوردهای علمـی روز ایفـا

بنـدگان شایسـته مـا بـه میراث
میبرنـد .فرانقشـی حوزههـا را
گسـترش دهنـد.

در ایـن چنبـره تبلیغـی
حسـاس جهانـی ،که مسـتبدان
عالم با فراهمداشـتن سـرمایه و
امکانـات تبلیغـی روز ،با شـانتاژ
تبلیغاتـی بـر طبـل ناکارآمـدی
حکومـت دینـی و اسلامی
میکوبنـد و فرهنـگ منحـط
غـرب را نشـانه پیشـرفت و
مشـوقند
غوغاسـاالری فرامرزی
ّ
و شـوربختانه تـا انـدازهای هـم
از ایـن فعالیتهـای فرهنگـی

ـ دینـی خـود راضیانـد ،امـا حـوزه و حوزویـان
بایسـتی خوشـحال باشـند ،کـه:

نخسـت:

غنـای حوزههـای امـروز مـا بـا

شـده ،بـه فـال نیـک گرفتهانـد و بر ایـن باورند،

حوزههـای گذشـته در یـک سـنت و محـور

کـه حوزههـا نبایسـتی در جـا و ایسـتا عمـل

میباشـد و یـا اینکـه صورتبنـدی برنامههـا و

کننـد و منحصـر بـه چنـد کشـور اسلامی

اهـداف حـوزه امـروز با حـوزه گذشـتگان تحول

همسـایه اکتفا شـود ،بلکه آنچه جهان امروز به

بنیـادی اتفـاق نیفتاده و اصالت ذاتی خویش را
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اسلامی ،مذهـب و در سـاختار

بــا چنیــن بازخــورد واقعبینان ـهای
کــه برحوزههــای علمیــه و
حوزویــان ســنتگرا ســایه
افکنــده و وجــود دارد ،بایســتی
اقــرار کــرد ،کــه جمــود مدیریتــی و
بســتهبودن فضــای فکــری حــال
حوزههــا ،بــه مراتــب بیاثرگذارتــر
از مدیریــت فعــال و میــداندار
بــوده اســت .بــه گونــهای کــه
شــهیدمطهری بــا ظرافتبینــی و
مسئلهاندیشــی خــاص روز ،در
بازســازی و رونقافزایــی حوزههــا
و حوزویــان مینویســد« :انقــاب
ایــران ا گــر در آینــده بخواهــد
بــه نتیجــه برســد و همچنــان
پیروزمندانــه بــه پیــش بــرود،
میبایســت بــاز هــم روی دوش
روحانیــون و روحانیــت قــرار
داشــته باشــد». ...
ّ
ایشــان بــا هشــدار جــدی دربــاره
اصــاح ســازمان روحانیــت و
نــوع مدیریــت ایســتایی و عــدم
توفیــق حوزههــا م ـیآورد« :ثابــت
نگهداشــتن ســازمان روحانیــت
در وضــع فعلــی نیــز بــه انقــراض آن
منتهــی خواهــد شــد.

نظارگرنـد ،بایسـتی پـا را فراتـر

شماره یازدهم

مقتضای نظام اسالمی و شیعی
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حفظ کرده اسـت ،ولی دردمندانه بایسـتی اقرار

وضـع فعلـی نیـز بـه انقراض آن منتهـی خواهد

کنیـم ،کـه حـوزه و حوزویان امروز ما با توجه به

شد .این مطلب را حدود دهسال است ،که بارها

دانشهـای فراگیـر روز جهانی ،نتوانستهاسـت

و بارهـا تکـرار کـردهام و گفتـهام کـه روحانیـت

ه اثـر و توفیـق چندانـی
و همچنیـن نخواسـت 

یـک درخـت آفتزده اسـت و باید با آفتهایش

از تعاریـف نـرم و سـخت در حفـظ و بازنشـر

مبـارزه کـرد .امـا کسـی میگویـد دسـت بـه

آموزههـای اسلامی بعـد از42سـال از عمـر بـا

ترکیـب ایـن درخت نزنید ،معنای سـخنش این

برکـت انقلاب اسلامی در جهـان امروز داشـته

اسـت ،کـه گویـد دسـت بـه ترکیب ایـن درخت

باشـیم.

(آفـتزده) نزنیـد .معنـای سـخنش ایـن اسـت

دوم :بـا چنیـن بازخـورد واقعبینانـهای کـه

برحوزههـای علمیه و حوزویان سـنتگرا سـایه
افکنـده و وجـود دارد ،بایسـتی اقـرار کـرد ،کـه

کـه بـا آفتهـای آن هـم مبـارزه نکنیـد و ایـن
باعـث میشـود کـه آفتهـا ،درخـت را از بیـن
ً
اصال ایـن درخت
ببرنـد .آنکسـی کـه میگویـد
را بایـد از ریشـه کنـد ،نیز اشـتباه

جمـود مدیریتـی و بسـتهبودن
فضـای فکـری حـال حوزههـا ،به
مراتـب بیاثرگذارتـر از مدیریـت
فعـال و میـداندار بـوده اسـت.
بـه گونـهای که شـهیدمطهری با
ظرافتبینـی و مسئلهاندیشـی
خـاص روز ،در بازسـازی و
رونقافزایـی حوزههـا و حوزویان
مینویسـد« :انقالب ایران اگر در
آینـده بخواهـد به نتیجه برسـد و
همچنـان پیروزمندانـه به پیش
بـرود ،میبایسـت بـاز هـم روی
دوش روحانیـون و روحانیـت
قـرار داشـته باشـد2». ...

ایشـان با هشـدار ّ
جدی درباره
اصلاح سـازمان روحانیـت و
نـوع مدیریـت ایسـتایی و عـدم
توفیـق حوزههـا مـیآورد« :ثابت
نگهداشـتن سازمان روحانیت در

نــگاه عالمانــه بــه فرانقشــی
حوزههــا میتوانــد نوعــی تحــرک
در مدیریــت ،فرا گیــر علمــی و
بــا برنامههــای روزآمــد ایجــاد
کنــد ،چــرا کــه حوزههــای علمیــه
میتوانندبــا ّ
جدیــت روزافــزون
در وادی تشــنه آموز ههــای قرآنــی
ـ اســامی گام مؤثــر بردارنــد و
آنگونــه کــه جوامــع امروز بشــریت
نیازمند معنایی خویش هســتند،
بــا آمــوزش فضــا و طــاب
خــوشذوق جــوان،گام بــه عرصــه
جهانــی گذارنــد و بــا الگوبــرداری
از بــزرگان تأثیرگــذار «ترابــط و
تعامــل» نظیــر ســیدجمالالدین
اســدآبادی و مرجــع بــزرگ عالــم
تشــیع ،آیــۀاهلل سیدحســین
بروجــردی ،کــه نقــش غیــر قابــل
انــکاری در «تقریــب مذاهــب
و نشــر آموزههــای اســامی و
شــیعی در کشــورهای اســامی و
غربــی»داشــتند،بازتعریــفگــردد.

بزرگـی مرتکب میشـود ،زیرا اگر
ایـن درخـت کنـده شـود ،دیگـر
هیچکـس قـادر نخواهـد بـود تـا
نهـال جدیدی به جـای آن بکارد.
بـه ایـن ترتیـب آینـده انقلاب
اسلامی ایـران پیونـده زیادی به
آینـده روحانیـت دارد».؛3

سـوم :امـروز بیشـتر سـاختار

دریافـت معلومـات و اطالعـات،
از ارتباطـات فراگیـر و فنـاوری
اطالعـات در فضـای مجـازی
اسـت ،کـه به نوعـی در گیرندگی
ذایقـه افـراد جامعـه تغییراتـی
اساسـی ایجـاد کـرده و وضعیت
جهان اسلام و دیگر کشـورها را
بـه گونـهای رقـم زده کـه دانـش
آموختگان ،نخبگان و مشـتاقان
طالـب ایدهپـردازی نـو و جـدل

خألهـای موجود فرانقشـی حوزهها و روحانیان

دیگـر مذاهـب و دانشـمندان غربـی ارتبـاط

صاحب سـبک ،بایسـتی در این میدانداری به

تنگاتنـگ پیـدا میکـرد و برای زنده نگهداشـت

روشـنی نمایان شـود و نیاز مشـتاقان فرامرزی

و باورهـای دیـن و مذهبش بیشـترین تالش را

را با تأسـی از آموزههای غنی شـیعی مصلحانه

میکرد .با وجود سـختی مسـافرت آن زمان ،در

و آگاهانـه متمـول کننـد .ایـن باورپذیـری و

کشـورهای هنـد ،حجـاز ،مصـر ،ترکیـه ،عـراق و

ظرفیـت در حوزههـای علمیـه و روحانیون آگاه

حتـی اروپـا شـاگردانی بودند که نـوع فعالیت و

بـه مسـائل روز وجـود دارد ،کـه بتوانند آنگونه

داشـتههای علمی سـیدجمال را میپسندیدند.

به مصلحت حوزهها و پیشـینه علمای گذشـته

یکـی از عالقهمندانـش میگوید « :بر سـید وارد

و نظام اسلامی باشـد« ارتباط و تعامل با دیگر

شـدم و او را دریایـی از علـم و فضـل دیـدم ...

گروههای اسلامی و غیر اسلامی» برقرار کنند

چندیـن زبـان را به خوبی تکلم میکرد :فارسـی،

و بـه خواسـتههای واقعـی فرانقـش برسـند.

ترکـی همدانـی ،ترکـی اسلامبولی ،فرانسـوی،

چهـارم :نـگاه عالمانـه بـه فرانقشـی حوزهها

میتوانـد نوعـی تحـرک در مدیریـت ،فراگیـر

انگلسـی ،روسـی ،عربی ،عبری و افغانی را هم
میدانسـت 4.این شـاخصههای برجسته نشان

علمـی و بـا برنامههـای روزآمـد ایجـاد کنـد،

میدهـد ،کـه بـرای تبلیـغ دینی بایسـتی حوزه

چـرا کـه حوزههـای علمیـه میتوانندبـا ّ
جدیت

وحوزویـان توجه ویـژه به تخصصی کردن علوم

روزافـزون در وادی تشـنه آموزههـای قرآنـی ـ

و زبانآمـوزی طلاب برنامـه راهبـردی داشـنه

اسلامی گام مؤثـر بردارنـد و آنگونه که جوامع

باشـند و یـا اینکـه سـیدجمالالدین به عالمان

امروز بشـریت نیازمند معنایی خویش هستند،

دینـی هندوسـتان نوصیـه میکـرد «:زبـان

بـا آمـوزش فضال و طالب خوشذوق جوان،گام

انگلیسـی را فراگیرنـد و علـوم معـارف مغـرب

بـه عرصـه جهانـی گذارنـد و بـا الگوبـرداری از

زمیـن را در اختیـار مـردم نهنـد5.

بـزرگان تأثیرگـذار «ترابـط و تعامـل» نظیـر

اگر یکی دیگر از توانمندی حوزهای تشـیع

سـیدجمالالدین اسـدآبادی و مرجـع بـزرگ

را در اینبـاره برشـماریم میتوانیـم خدمـات

عالم تشـیع ،آیۀاهلل سیدحسـین بروجردی ،که

آیۀاهلل سیدحسـین بروجردی ،را یادآور شـویم،

نقـش غیـر قابـل انـکاری در «تقریـب مذاهب و

کـه ایشـان بـرای همسـویی وحـدت مذاهـب

نشـر آموزههای اسلامی و شیعی در کشورهای

اسلامی ،مرتـب بـه عالمـان شـیعه خطـاب

اسلامی و غربـی» داشـتند ،بازتعریـف گـردد.

میکـرد« :مسـئله خالفـت ،امـروز مـورد نیـاز

در اینبـاره شـایان یـادآوری اسـت ،کـه

مسـلمانان نیسـت ،کـه مـا بـا هـم دعـوا کنیم.

برخـی از بـزرگان میـداندار عالـم تشـیع ،نظیـر

هـر کـه بود ،امروز چه نتیجهای برای مسـلمین

شماره یازدهم

ی و با
دارنـد .در ایـن میـدان پـر از مطالبهخواهـ 

از حـوزه شـیعی بـوده و بـا گروههـای عالمـان

تابستان 1399

احسـن اسلامی بـه ویـژه شـیعی را مطالبـه

سـیدجمالالدین اسـدیآبادی کـه برخاسـته
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

دارد؟ آنچـه کـه امـروز ،بـه حال مسـلمین مفید

و حتـی سیاسـی خـود را بـه موضـع ضعـف و

اسـت ،اینکه :بدانید احکام باید از چه مأخذی

دفاعی واداشـت.

اخذ بکنند ».و برای رساندن این پیام به جامعه

حوزههـا ،حوزویـان و نظـام اسلامی ایـران

اهل سـنت ،با دارالتقریب پیوند خورد .احادیث

بـا توجـه بـه ایـن مهـم،کـه صـدور آموزههـای

و کتابهای الفتآفرین شـیعه را ،که در ضمن

دینـی از سـوی عالمـان متفکـر و اندیشـهورز و

تفکـر شـیعه نیـز بـود ،بـرای مطالعه و نشـر ،به

اهـداف بلنـد انقالب اسلامی ،اکنـون به قدرت

عالمـان آن جامعـه عرضـه میکـرد .پیامهـای

نرمـی فراگیـر تبدیـل شـده ،میتوانـد بـا سـبقه

شـفاهی و کتبـی ،بـه عنـوان جامعـه شـیعه از

خـوب گذشـتگان تأثیرگـذار ،آثـار آن را حتی در

سـوی ایشـان ارسـال شـد ،بهگونهای تأثیرگذار

آمریـکای التیـن ،قلـب اروپـا و جایجای جهان

بـود ،کـه عرصههـا را بـر اختلاف تنـگ کـرد و

مشـاهده کـرد و مصـارف فکـری آنـان را با تکیه

دسـت ایـادی تفرقهافکـن اسـتعمار را برید ،که

به واژگان اصیل اسلامی ـ شـیعی بهدرسـتی و

سـبب شـد ،مذهب شـیعه که تا آن روز در بین

فراخـور ،مشـتاقان را مسـتغنی کـرد.

دیگـر مذاهـب پایگاهـی نداشـت و از هر سـوی

تأکیـد ایـن موضـوع ضـروری اسـت ،کـه

طرد میشـد ،جایگاه و پایگاهی را که سـزاوارش

نقشسـازی حوزههـا و حوزویـان در دو حـوزه

بـود ،بـاز یابـد و بـه غربت و انزوای شـیعه پایان

بـزرگ و تأثیرگـذار عالـم تشـیع« قـم و نجـف»

داده شـود و مذهـب شـیعه بـه عنـوان یکـی از

میتوانـد در ایـن مسـائل ،کـه از مسـتحدثات

مذاهـب بـزرگ اسلامی در جامعـه األزهر مصر،

و نوپیـدای جهـان زیسـت بشـری اسـت ،گامی

کرسـی تدریـس یافت6».

عاجل بردارند و با هماهنگی و برنامه منسـجم،

توانمنـدی ،اهـداف ذاتـی ،داشـتههای

بـه گونـهای سـاماندهی شـوند و متولیـان

نهفتـه حوزههـا ،روحانیت و حکومت اسلامی،

ایـن دو حـوزه بـزرگ را متقاعـد نمـود ،کـه در

کـه بحمـداهلل کم نیسـت و در اختیار مسـئوالن

آینـده نـه چنـدان دور ،بـا توجـه بـه هجمههای

نظـام و مدیریت حوزهها میباشـد ،بایسـتی به

تبلیغی ،سیاسـی ،اجتماعی و  ...دشـمنان ،آثار

کفایـت و بهزمانـه از آنهـا بهـره بـرد و تمامقـد

حقطلبـی و واالیـی مذهـب تشـیع را در افـکار

شـفتگان آموزهای وحیانی و تعالیم اسلامی ـ

داخلـی و جهانـی بهخوبی احسـاس کرد و برای

شیعی را در برونمرزهای اسالمی ـ طبق آمارها

آن بایسـتی چـارهای عاجـل اندیشـید.

بینالمللـی کـم نیسـتند ـ جـذب حداکثـری

حفظ دستاوردها ،چرا و چگونه؟

نمـود ،تـا در برابـر تبلیغـات افسارگسـیخته و

زمانیکه به اهداف و دسـتاوردهای حوزهها،

هزارگـون شـبکههای معانـد از حالـت تدافعـی

حوزویان به تبع آن انقالب اسالمی مینگریم،

درآمـده و بـه مرحلـه برخـط خالقیـت و اثرگـذار

نقشبنـدی همـه آنهـا را زنجیـروار و بـه

رسـید و میتـوان دشـمنان فکـری ،عقیدتـی

همپیوسـته مییابیم و از یکدیگر ناگسسـتنی

اسـت ،چراکه ریشـههای انقالب
اسلامی برگرفتـه از همـان
آموزههـای حـوزه و رویکـرد
تطـور تاریخـی اسـت.
ازایـنرو،

گسسـتهایی

بنیـادی در باورهـای امـروز
اعتقـادی ،اخالقـی و اجتماعـی
برخـی از مسـلمانان را بایسـتی
ّ
جـدی قلمدادکـرد ،زیـرا تـوازون
تعاملات و معـادالت امـروز
جوامـع بشـری بـه کلـی بههـم
ریختـه و بـه طـور مسـتمر از
طریـق دانشـگاهها ،مؤسسـات
آموزشـی،

پژوهشـکدههای

تحقیقاتی آشـکارا و پنهان ،نشـر
کتـاب و مقـاالت ،ارتباطـات
جمعـی ،نرمافزارهـای گوناگـون
تحقیقـی ـ آموزشـی ،ماهوارهها،

چالشـی و شـبههافکنی آن
را نادیـده انگاشـت .بـا چنیـن
شـناختی ،میتـوان امیدوارانـه
بـه اندیشـههای برخاسـته از
حوزههـای علمیـه و روشـنگری
مبرز ،در چند دهه گذشته
عالمان ّ
در داخـل کشـور و فرامـرزی بـا
انگیـزه حقانیـت تشـیع و صدور
و تثبیـت اهـداف نظام اسلامی
نگریسـت ،که با نوعی تجانسـت
آرا را به نمایش نهادند و استمرار
ایـن چنیـن تحـرکات مثبـت
بـا پیشرفتهـای ارتباطـات
شـنیداری ،دیداری،نرمافـزاری
بایسـتی روزافزونتـر شـود ،نـه
آنکـه بـه گذشـته قانـع باشـیم
و آنچـه هسـت بـه آن اکتفـا

گوشـیهای روزآمـد ،مسـافرت و  ...از دیگـر

کنیـم .شـهید مطهـری در اینبـاره مینویسـد:

سـرزمینها بسـیار آسـان و در اختیار افراد یک

«حوزههـای علمیـه مـا اگـر از محدودیتهـای

جامعـه هسـت ،که میتواننـد حقایق را دریابند

مصنوعـی کـه خود برای خـود به وجود آوردهاند

و یـا وارونـه جلـوه دهنـد و سـره از ناسـره را

خـارج گردنـد و بـا اسـتفاده از پیشـرفت علـوم

سـختتر وانمـود کننـد.

انسـانی جدیـد بـه احیـای فرهنگ کهـن خود و

در ایـن تعاملات و ارتباطـات سـخت و

آراسـتن و پیراسـتن آن بپردازند و آن را تکمیل

ناهمگـون ،تشـخیص کـجروی و هجمههـای

نماینـد و بـه پیـش سـوق دهنـد ،و کاالهـای

فرااعتقـادی ،اجتماعـی و اخالقی ،سـریع مورد

فرهنگـی خـود را در زمینههای مختلف معنوی،

بازبینـی همـگان قـرار میگیـرد ،بـهگونـهای

فلسـفی ،اخالقـی ،حقوقـی ،روانـی ،اجتماعـی

کـه اگـر بـه احتمـال قـوی پذیـرش همـه آنها

وتاریخـی بـا کمال افتخار و سـربلندی به جهان

برایمـان دیربـاور باشـند ،امـا اثـرات بـار منفی

دانـش عرضـه نماینـد7».
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عملـی دانسـتههای حـوزوی در

توانمنــدی ،اهــداف ذاتــی،
داشــتههای نهفتــه حوزههــا،
روحانیــت و حکومــت اســامی،
کــه بحمــداهلل کــم نیســت و
در اختیــار مســئوالن نظــام و
مدیریــت حوزههــا میباشــد،
بایســتی بــه کفایــت و بهزمانــه
از آنهــا بهــره بــرد و تمامقــد
شــفتگان آموزهــای وحیانــی و
تعالیــم اســامی ـ شــیعی را در
برونمر زهــای اســامی ـ طبــق
آمارهــا بینالمللــی کــم نیســتند
ـ جــذب حدا کثــری نمــود ،تــا در
برابــر تبلیغــات افسارگســیخته
و هزارگــون شــبکههای معانــد
از حالــت تدافعــی درآمــده و بــه
مرحلــه برخــط خالقیــت و اثرگــذار
رســید و میتــوان دشــمنان
فکــری ،عقیدتــی و حتــی سیاســی
خــود را بــه موضــع ضعــف و
دفاعــی واداشــت.

نمیتوان انکار کرد و پوششهای

شماره یازدهم

و هنجارشـکنی در جامعـه را
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امـا آنچـه در این زمان ،از ضروریات اساسـی

حقوحقیقـت همـواره مـورد اسـتقبال واقـع

حوزهها و عالمان دینی میتوان برشـمرد ،طرح

میشـد و در هیچزمانـی نیـز تعطیلی نداشـت.

و برنامه سیسـتیمی فراگیر اسـت ،که بایسـتی

دسـتاورد ایـن فرهنـگ رواداری ،در گذشـته و

هـر چـه زودتـر با نظمی معقـول در ابعاد علمی،

حـال ،نوعـی پایبنـد بـه سـنت آزاداندیشـی و

پژوهشـی و تبلیغـی محقق سـاخت تـا با حفظ

تبلیغ آموزههای شـیعی ،کتابهای مناظرات،

اصالـت ذاتـی درونمـرزی بـه ترویـج و جـذب

احتجاجـات و نظیـر آنهـا را به ارمغان داشـت،

حداکثـری برونمـرزی پرداخـت و ایـن مهـم با

کـه اسـتواری علمـی عالمـان دینـی ـ شـیعی را

داشـتههای گذشـته و نوآور یهـای امـروزی و

ثابـت میکـرد وبـه تبـع آن و بـه همـان انـدازه

جرئـت اقدامـات نوباوری مدیریت سـطح عالی

سـبب عقبرانـدن دشـمنان و کجاندیشـان

امکانپذیـر میشـود و میتـوان بـرای رسـیدن

التقاطـی و اجیـران علمـی مزدبگیـر اجانـب

بـه اهـداف مهـم حـوزه علمیه مقبـول ،امیدوار

میشـد .

بـود .دسـتیافتن بـه آرمانهـای بلنـد علمـی،

سـبقه تاریخـی تعاملات عالمـان شـیعی،

مذهبـی و سیاسـی پایـدار ،قبـل از هـر چیـزی

هیـچگاه ایسـتا نبـوده و از هـر سـنگری بـرای

بـا ایجـاد یـک فضـای مدیریتـی سـالم ،کارا،

رونقبخشـی آموختههـای خویـش بهـره

بلنداندیـش و آیندهنگـر بـرای حوزههای علمیه

میجسـتند .آنـان در حفـظ سـنگر آموزههـای

بسـیار ضرورت دارد ،کـه تحقق چنین مدیریتی

دینی و ترویج و پاسـخدهی به تردیدافکنان ،با

بـا داشـتههای حوزههـای علمیـه امکانپذیـر و

سلاح «حکمت و برهان و جدل احسـن» ،باعث

قابل دسـترس اسـت.

شـد کـه به مـرور زمان ،انگیزه تأسـیس مدارس

تعامـل ،اسـاس پیونـد و محور ناگسسـتنی بین
حوزوی

علـوم دینـی در جای جای کشـورهای اسلامی،
ماننـد حوزههـای ری ،حلـه ،بعلبـک ،بغـداد،

بـا نـگاه بـه پیشـینه غنـی

حوزههـای علمیـه شـیعه،که
مشـحون از تعامالت علمی بین
حـوزوی و فراحـوزوی و عالمـان
دینـی بـا غیردینـی بوده اسـت و
ایـن مـراودات علمـی در تطـور
حیـات حوزههـا و روحانیـت بـر
رفـع شـبهات ،پرسـشهای نـو
و همبسـتگی بیشـتر مذهبـی
ـ دینـی و بـرای روشنشـدن

دســتیافتن بــه آرمانهــای
بلنــد علمــی ،مذهبــی و سیاســی
پایــدار ،قبــل از هــر چیــزی بــا ایجــاد
یــک فضــای مدیریتــی ســالم،
کارا ،بلنداندیــش و آیندهنگــر
بــرای حوزههــای علمیــه بســیار
ضــرورت دارد ،کــه تحقــق چنیــن
مدیریتــی بــا داشــتههای
حوزههــای علمیــه امکانپذیــر و
قابــل دســترس اســت.

اصفهان ،مشهد ،سامرا و ...شکل
گیـرد .فعالشـدن حـوزه نجـف
بعـد ازمرحـوم آخونـد خراسـانی
و شـکلگیری مؤلفههـای علمی
و شـاگردپروری ،روح دوبـاره بـه
کالبـد حوزههـا دمیـده شـد .بـه
تبـع چنیـن انگیزشـی ،در ایـران
نیـز تکاپـوی علمـا و روحانیـان
بـا بهرهمنـدی از تجربیـات
پیشـینیان در حـوزه نجـف و

درانداختند ،که تاکنون نیز با دسـتاوردهای که

قم میگذاشـتند و این سـنت حسـنه را در خود

داشـتهاند بـرای طلاب جـوان بسـیار مؤثربوده

بـا افتخـار میپرورادنـدو برای«ترابـط و تعامل»

اسـت.

بایسـتی برای امروز حوزویان درسآموز باشـد.

حوزههـای پربـار شـیعه بـا دیدگاههـای

تعاملهـای علمـی در گذشـته ،قایـم بـه

مکتبـی گوناگون توانسـتند پیوند ناگسسـتنی

شـخص خـاص و یـا مدرسـه ویـژهای نبـود .از

دیـن و مذهـب بـه حـق شـیعه را آنگونـه که به

ایـنرو ،همـه عالمـان دینـی و روحانیـان ،خود

ارث بـرده بودند ،روشـنای چـراغ پرفروغ طالبان

را در اینبـاره موظـف بـه نشـر معـارف اسلامی

علـوم دینـی ـ شـیعی آینـدگان قـرار دهنـد.

ـ شـیعی مینمودنـد و ایـن رسـالت مهـم را

مدیریت فراگیر با بنیه علمی انکارناپذیر سـبب

یـک رویـه حسـنه و اراده مسـتحکم بـرای همه

شـد ،تعامـل علمـی و فرهنگی میـان حوزویان

عالمـان شـیعی ،از گذشـته تاکنـون بهجا مانده

درونمـرزی و برونمـرزی رخ نمایـد و امـر مهم

اسـت .برای شناسـاندن حقانیت تشـیع وظیفه

«ترابـط و تعامـل حوزههـا» ،را بـرای اسـتحکام

ذاتـی همـه حوزههـا بهویـژه دو حـوزه بـزرگ

دیـن مهیا سـازند.

نجـف و قـم اسـت ،کـه نظیر آیـتاهلل بروجردی

بـرای پیدایـی چنین عامل انگیزشـی پیوند،

بایسـتی قهرمانانه ،سـدها را فروریزان و فرهنگ
تشـیع را از حصـار آهنـی کـه

کـه از گذشـته تاکنـون بـوده،
کافـی اسـت بـه سـیره و شـرح
زندگانـی عالمـان صاحب سـبک
تورقـی زده شـود ،کـه چگونـه
عالمـان دینـی بـرای تعلیـم و
ّ
تعلـم همـواره بـا عـدم امکانات
و دشـوار یهای زیـاد ،از شـهر
بـه شـهری و یـا از کشـوری بـه
کشـور دیگـر در هجـرت بودنـد
و در محضـر اسـاتید گوناگـون
کسـب دانش میکردند و آنچه از
عالمـان خراسـان میآموختند با
اخلاص محض در اختیار طالب
اصفهـان و یـا قـم مینهادند و یا

حوزههــای پربــار شــیعه بــا
دیدگاههــای مکتبــی گونا گــون
توانســتند پیونــد نا گسســتنی
دیــن و مذهــب بــه حــق شــیعه را
آنگونــه کــه بــه ارث بــرده بودنــد،
روشــنای چــراغ پرفــروغ طالبــان
علــوم دینــی ـ شــیعی آینــدگان
قــرار دهنــد .مدیریــت فرا گیــر بــا
بنیــه علمــی انکارناپذیــر ســبب
شــد ،تعامــل علمــی و فرهنگــی
میــان حوزویــان درونمــرزی
و برونمــرزی رخ نمایــد و امــر
مهــم «ترابــط و تعامــل حوزههــا»،
را بــرای اســتحکام دیــن مهیــا
ســازند.

خودی و بیگانه برگردش اسـتوار
سـاخته بودنـد ،رهانیـد و شـیعه
را بـه عنـوان مذهبـی منطقـی و
دارای روشهـای دقیـق علمـی
بـرای اسـتخراج احـکام از متـن
شـریعت و عامـل بـه حدیـث
شـریف «ثقلیـن» کـه همـه
فر قهـا بـر آن بـاور داشـتند ،در
بزرگتریـن پایـگاه علمـی اهـل
تسـنن آن روزگار ،یعنـی جامعـه
األزهـر مصـر مطـرح کننـد .ایـن
تالش سـترگ ایشـان سبب شد،
ً
عمیقـا درنگ
کـه عالمان سـنی،

شماره یازدهم

تبلیـغ بـرای پیشـبرد اهـداف حـوزه ،طرحـی نو

افتخـار در اختیـار طالب سـامرا ،حله ،بعلبک و
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برخـورداری از شـیوههای جدیـد تحقیـق و

آنچـه از حـوزه نجـف یـا سـامرا میآموزیدنـد بـا
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کـرده و ایـن مذهـب و ریشـههای اصلـی آن را

سـبک صحیـح میدانـد ،ولـی ایـن بـدان معنـا

مـورد مداقـه قـرار دهنـد .هرچـه دربـاره تشـیع

نیسـت کـه فقـه اسلام پویـا نیسـت ،در حالـی

بیشـتر مینگرسـتند ،بیشـتر شـفته مذهـب

کـه زمـان و مـکان ،دو عنصـر تعییـن کننـده در

شـیعه میشـدند ،تـا اینکـه در فتـوای مفتـی

اجتهـاد میباشـند ،کـه بحثهای زیـادی در آن

اعظـم مصـر (محمـود شـلتوت) برجسـتگی آن

نهفته اسـت.

جلوهگـر شـد.

گفتنـی اسـت ،کـه درهمتنیدگـی برخـی از

این حرکت دقیق ،حسابشد و بجای آیۀاهلل

دروس حوزویـان و برداشـتهای متفـاوت آنان

بروجـردی درسـی اسـت آموزنـده بـرای مدیران

از آیـات قـرآن و روایـات ،تفکیکـی و تزاحمـی

و متولیـان حوزههـای علمیـه ،کـه از حالـت

در نـوع تعاملات حـوزوی درونمـرزی و یـا

تدافعـی خـارج شـده و بـا یک راهبرد درسـت با

برونمـرزی دیـده نمیشـود و منابـع اصیـل

برجسـتهکردن تقریبهـای بیـن مذاهب بتوان

بنیـه علمـی و نـوع فرهنـگ و همخانگـی آنـان

اصالـت ذاتـی حوزههـا و آموزههای شـیعه را به

در مسـیر واحدی اسـت ،که شـرایط آن بایستی

جهانیـان معرفـی کرد.

مقتضـای حـال حوزههـا باشـد ،چراکـه اگـر بـه

اکملیت دو حوزه قم و نجف ،تقابل یا تعامل؟

همانگونـه کـه اشـاره شـد ،دسـتاوردهای

واکاوی فعالیـت چنـد دهـه گذشـته بپردازیـم،
ً
تقریبا از
خواهیـم دیـد کـه حقیقـت مکتب قـم

حوزویـان بعـد از سـالها در ایـران اسلامی بـه

زمـان آیتاهلل شـیخعبدالکریم حائری مؤسـس

بـار نشسـت ،و آنچـه از فقـه سیاسـی آموختـه

حـوزه علمیـه قـم ،کـه عمـده تحصیلات خـود

بودند ،بعد از تثبیت انقالب اسلامی به صحنه

را در نجـف سـپری کردنـد و از محضـر عالمانـی

اجـرا درآوردنـد .امـا در نوع نـگاه عالمان دینی و

همچون :مرحوم آیتاهلل سـیدمحمد فشـارکی،

یـا حوزویـان به نگـرش عملیاتی فقه سیاسـی،

مرحـوم آخونـد خراسـانی و...بهـره گرفـت،

بـه تفاوتهایـی برمیخوریـم که ناخواسـته به

کـه بعدهـا داشـتههای خویـش را بـا پـرورش

دو رویکـرد مکتبـی« قـم و نجـف» بتفسـیرند.

شـاگردان ،در حـوزه علمیه قـم عملیاتی نمود و

بـا بازخوانـی اجمالـی ایـن دو مکتـب حـوزوی

تاکنـون بـه بار نشسـته اسـت.

ـ بـا اینکـه خللـی در نـوع ترابـط و تعامـل بین

البته ،بعدها مرحوم آیتاهلل سـیدمحمدتقی

حوزوی ،از گذشـته تاکنون ایجاد نکرد ،بلکه به

خوانسـاری ،مرحـوم آیـتاهلل صـدر و مرحـوم

اسـتحکام آنهـا افزود ـ عالمانـی نظیر حضرت

آیـتاهلل حجـت هـم کـه در قـم بودنـد و بعـد،

امـام خمینـی ،کـه دربـاره دروس تحصیـل

پذیـرای مرحـوم آیتاهلل سیدحسـین بروجردی

و تحقیـق حوزههـا ،تأکیـد داشـتند بـه «فقـه

شـدند ،همگـی دانشآموختـگان «مکتـب

سـنتی و اجتهـاد جواهـری» و تخلـف از آن را

نجـف» هسـتند ،حتـی شـاگردان مرحـوم

جایـز نمیدانسـتند .از اینرو،اجتهـاد به همان

حـاج شـیخ عبدالکریـم ،نظیـر حضـرت امـام

خمینی ،آیتاهلل سـیدمحمدرضا
گلپایگانـی و آیـتاهلل محقـق
دامـاد ،کـه سـکانداران فقاهـت
مقطعـی مکتـب نجـف را درک
کردهانـد .از ایـنرو ،بـا نـگاه در
چنـده دهـه گذشـته مکتـب قم،
میتـوان تفاوتهایـی را نسـبت
بـه مکتـب نجـف در ایـن دوره
قائل شـد ،ولـی در همآمیختگی
داشـتههای

علمـی

عالمـان

بـزرگ حـوزه قـم و نجف ،همواره
در «ترابـط احسـن» و «تعامـل
اکمـل» در سـرلوحه امورشـان
میگنجا نیـد ن .
اکنـون بایسـتی «تعامـل
بنیـادی دو حـوزه بـزرگ نجـف و
قـم» را بـه نوعـی بـرای پیشـبرد
اهـداف عالـم تشـیع،

یـک

دسـتاورد شـمرد و بـه دور از
مباحـث روزمرگـی ،بایسـتی

هوشـیار باشـیم ،تـا خـوراک
تبلیغاتـی و بهانـهای به دشـمن
فرصتطلـب ندهیـم.

نتیجه

با توجه به خاسـتگاه پر فروغ

فقاهـت در «دو حـوزه صاحـب
اندیشـه و مکتـب عالـم تشـیع،
قـم و نجـف» و نـگاه تجربـی بـه
پنجاهسـال پیشتر این حوزهها،
شـاید در نـوع تعاملات ،ترابط و
همگرایـی نوع مکتبشناسـی را
بهتـر واکاوی نهیـم و ایـن نـگاه
را خـوب شناسـانیم ،امـا از زمان
اخـراج اجبـاری علمـا بـه ایـران
توسـط صـدام ملعون ،شـناخت
تفکیـک و رویکـرد فقاهتـی دو
حـوزه بـرای کارشناسـان کاربلـد
سـختتر شـده ،چـرا کـه حـوزه
قـم پـس از کـوچ اجبـاری مملو

بـه اصـل تعامـل اندیشـید کـه در ایـن برهـه

از علمایی شـد که در نجف اشـرف تربیت یافته

حسـاس ،دشـمنان زیـادی در بیـخ گوشمـان

بودنـد .یـا از آن سـو ،گروهـی از علمـای تربیـت

سـنگر تفرقـه زدنـد ،بسـیار راهگشـاه باشـد .اگر

شـده ایـران در قـم بودنـد که به نجـف میرفتند

اکنـون بخواهیـم «ترابـط و تعامـل» وضعیـت

و کسـب فیـض میکردنـد .بـا چنیـن رویکردی

فعلـی دو حـوزه را مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار

اگـر منظـور از «تعاملات و ترابط بین حوزوی»

دهیـم ،بـا ظریفبینـی و دوراندیشـی بـزرگان

در نـوع رویکـرد و درک معنـای درسـت باشـد،

دو حـوزه ،اصـل «ترابـط و تعامـل» بـر دو حـوزه

بایسـتی اقـرار کـرد ،کـه اصـل« ترابـط و تعامل

حکمفرماسـت ،اما بایسـتی با این داشـتهها و

دو حـوزه بـزرگ نجـف و قم»برای مذهب به حق

نزدیکـی دشـمنان قـدار و مترصـد تفرقهافکـن،

شـیعه و نزدیکـی دو ملـت محـب اهلبیـت
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زمانشـان در قـم بودنـد ،در

ا کنــون بایســتی «تعامــل بنیــادی
دو حــوزه بــزرگ نجــف و قــم» را بــه
نوعــی برای پیشــبرد اهــداف عالم
تشــیع ،یک دســتاورد شــمرد و به
دور از مباحــث روزمرگــی ،بایســتی
بــه اصــل تعامــل اندیشــید کــه در
ایــن برهــه حســاس ،دشــمنان
زیــادی در بیــخ گوشمــان ســنگر
تفرقــه زدنــد ،بســیار راهگشــاه
باشــد .ا گــر ا کنــون بخواهیــم
«ترابــط و تعامــل» وضعیــت فعلــی
دو حــوزه را مــورد بررســی و تحلیــل
قــرار دهیــم ،بــا ظریفبینــی و
دوراندیشــی بــزرگان دو حــوزه،
اصــل «ترابــط و تعامــل» بــر دو
حــوزه حکمفرماســت ،امــا
بایســتی بــا ایــن داشــتهها و
نزدیکــی دشــمنان قــدار و مترصــد
تفرقهافکن ،مراقــب اظهارنظرها،
نقدهــا ،برنامههــا و نــوع ترابــط
و تعامــل هوشــیار باشــیم ،تــا
خــورا ک تبلیغاتــی و بهان ـهای بــه
دشــمن فرصتطلــب ندهیــم.

برنامههـا و نـوع ترابـط و تعامـل
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مراقـب اظهارنظرهـا ،نقدهـا،
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

شـمار میروند و پاسـخگویی به آنچه از نظام و
وضعیــت حکومــت کشــور مــا بــا کشــور
عــراق متفــاوت اســت ،چــرا کــه بعــد از
ســرنگونی صــدام ملعــون ،حــوزه نجــف
رشــد زیــادی کــرد و یــک بازبــاوری و
تحولــی اساســی ایجــاد شــد .برخــی از
علمــا و بــزرگان دینــی بــا وجــود همــه
تهدیدهــا و ســختیهای مضاعــف
در عــراق ماندنــد و بــا ضعفهــا و
مشکالت فراوان ساختند و این حوزه
خوشپیشــینه بــا برکــت را حفظ کردند
و در برخــی از موضوعــات حکومــت
و کشــور نیــز شــجاعانه راهبریهــا و
دخالتهــای اساســی انجــام دادنــد
کــه باعــث ســربلندی حــوزه نجــف،
عالــم تشــیع و کشــور عــراق شــدند ،کــه
نمونــه بــارز آن ،فتــوای نجاتبخــش
حضــرت آیتاهللالعظمــی ســیدعلی
ســیتانی ،مبنــی بــر تشــکیل بســیج
مردمی(حشدالشــعبی) در برابــر
هجــوم داعــش ،بــرگ زریــن حــوزه
نجــف در تاریــخ معاصــر ،مهــر تأییــدی
اســت.
حکـم حیاتـی دارد و بایسـتی بـه ایـن قرابـت
اهمیـت دوچنـدان داد.
گفتنـی اسـت ،کـه بعـد از انقالب اسلامی و
تشکیل حکومت اسالمی ،که در رأس آن «ولی
فقیـه» حضور دارد ،همه مراجع بزرگوار ،عالمان
دینـی از ایـن مقـام حمایت کـرده و میکنند ،از
ایـنرو ،دانـش آموختـگان حـوزه علمیـه که به
شـکلی آموزشدیـدگان همـان مراجع و عالمان
بزرگوارنـد ،در ایـن نظـام حضور چشـمگیری در
نهادهـا ،وزارتخانههـا ،مؤسسـات ،سـازمانها
و  ...دارنـد ،کـه از خروجیهـای حـوزه علمیه به

یـا بـر نظام عارض میشـوند ،هسـتند.
شـایان ذکـر اسـت ،کـه وضعیـت حکومـت
کشـور ما با کشـور عراق متفاوت اسـت ،چرا که
بعد از سرنگونی صدام ملعون ،حوزه نجف رشد
زیـادی کـرد و یـک بازبـاوری و تحولـی اساسـی
ایجـاد شـد .برخـی از علمـا و بـزرگان دینـی بـا
وجود همه تهدیدها و سـختیهای مضاعف در
عـراق ماندنـد و بـا ضعفها و مشـکالت فراوان
سـاختند و این حوزه خوشپیشـینه با برکت را
حفـظ کردنـد و در برخـی از موضوعات حکومت
و کشـور نیز شـجاعانه راهبر یها و دخالتهای
اساسـی انجـام دادنـد که باعث سـربلندی حوزه
نجـف ،عالـم تشـیع و کشـور عـراق شـدند ،کـه
نمونـه بـارز آن ،فتـوای نجاتبخـش حضـرت
آیتاهللالعظمـی سـیدعلی سـیتانی ،مبنـی بـر
تشـکیل بسـیج مردمی(حشدالشـعبی) در برابر
هجـوم داعـش ،برگ زرین حـوزه نجف در تاریخ
معاصـر ،مهـر تأییـدی اسـت .بهخوبی میتوان
نفـوذ مرجعیـت دینی حوزه نجـف را در این نوع
مسـائل دریافـت ،کـه در هـر دو شـکل ممکـن،
ّ
مجـد حوزههـا بـرای حاکمیـت و نظـام
عـزم و
اسلامی مفید میباشـد.
در آخـر ،ایـن نوشـتار بـر آن اسـت کـه اصـل
«ترابط و تعامالت» دو حوزه بزرگ عالم تشـیع
«قـم و نجـف» را بـا نـگاه منصفانـه ،برنامههای
توانافـزا ،مدیریتهـای فرامـرزی و  ...بتـوان
پاسـخگوی سـریع و صریـح روزآمـد ملتهـا و
مشـتاقان نواندیـش جهـان باشـند و از آنچـه
بـزرگان این حـوزه دینی نظیر سـیدجمالالدین

دربـاره اقدامهـای فرامرزی انجـام دادهاند ،بهره

* نویسنده و پژوهشگر.

برد و با استفاده از پیشرفتهای فضای مجازی

 .1انبیاء ،آیه.105

پژوهـش فضال ،طلاب خوشذوق و متخصص
هماهنـگ عمـل کننـد که مشـکالت و مسـایل
مسـتحدثه اقتصـادی ،حقوقـی ،اجتماعـی،
حکومتـی و  ...را در دسـتور فعالیـت داخلـی
و خارجـی قـرار گیرنـد ،چراکـه ایـن توانایـی در
منابـع غنـی و پربـار شـیعه برای همه نسـلها،
زمانهـا و مکانهـا وجـود دارد ،کـه الزم اسـت
تنهـا بـه یـک باورمندی قوی و مدیریت ّ
خلقانه
همـه داشـتههای دو حـوزه و روحانیـت بـزرگ
دو حـوزه نجـف و قـم را در پاسـخگویی روزآمـد
و مسـتدل در یـک صـف واحـد منسـجم نمـود.

.3مجلـه حوزه،شـماره 59و  ،60بـه نقـل از:
ناظماالسلام ،تاریـخ بیـداری ایرانیـان ،ج ،1ص .80
 .4همان ،به نقل از :مقاالت جمالیه ،ص.41
 .5برگرفتـه و اضافات ،مجله حوزه ،ص  ،15شـماره43و
.44
 .6همو ،پیرامون جمهوری اسالمی ،ص.34
 .7همو ،صحیفه ،ج ،21ص.289
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و اطالعـات فنـاوری بـه گونـهای در آمـوزش و

 .2همو ،پیرامون جمهوری اسالمی ،ص .31
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اسـدآبادی و آیـتاهلل سیدحسـین بروجـردی

پی نوشت:
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