
ور*
ن پ

کیا
دی 

در ابتدا به دو مطلب اشاره می شود:   ها
الف( ضرورت هم گرایی

حـوزه علمیـه قـم و نجـف دو شـاخه سـترگ از شـجره طیبـه علـوم و معـارف 
اهل بیت هسـتند. این دو مرکز علمی ریشـه در تاریخ هزار سـاله فقه و علوم 
اهل بیت دارند. در طول تاریخ، مکتب تشـیع و جوامع شـیعه دوران سـخت 
و طاقت فرسـایی را پشت سرگذاشـته اسـت. در این مسـیر، عالمان و مرجعیت 
دینـی که پناهگاه و ملجأ شـیعه هسـتند، نامالیمات فراوانـی دیده اند. در دوران 
معاصـر بـه خصـوص در یک دهه گذشـته جغرافیای شـیعه تغییرات محسوسـی 
یافتـه اسـت. با بسـط قدرت منطقه ای ایران و تشـکیل جبهـه مقاومت در عراق، 
سـوریه، لبنـان، بحریـن، یمـن و به ویـژه فتوای مرجعیت شـیعه در عـراق برای 
مبـارزه بـا داعـش و آزادسـازی مناطق اشـغالی، مناسـبات مرجعیت بـا جوامع 

شـیعی وارد دوره جدیدی شـده اسـت. 

راهبردها�یی
درهمافزا�یی
حوزهنجفوقم
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بدیهــی اســت تقویــت ایــن جبهــه و تبدیــل 

آن بــه یــک شــاکله فراگیــر منطقــه ای و تمدنــی 

نیازمنــد زیــر ســاخت های اعتقــادیـ  معرفتــی، 

فرهنگــی، فکــری و به خصــوص عمــق بخشــی 

بــه رابطــه مرجعیــت و تــوده 

جامعــه و نخبــگان اســت. عنصر 

ــه  ــن رابط ــه ای ــش ب ــوام بخ ق

ــن  ــی بی ــی و عاطف ــه مذهب علق

مرجعیــت و شــیعیان اســت 

کــه خــود از تعلــق خاطــر، عشــق 

و تبعیــت شــیعیان از مقــام 

ــی  ــر ناش ــی عص ــرت ول حض

شــیعه  مرجعیــت  می شــود. 

ــطح از  ــن س ــوان باالتری ــه عن ب

ــد  ــورد تأیی ــی، م ــری مذهب رهب

ــه  ــرار گرفت ــرت ق ــام آن حض ع

اســت. هماهنگــی و هم افزایــی 

بیــن مراجــع تقلیــد، فقهــا و 

ــا  ــم ی ــه در ق ــوزه چ ــان ح عالم

اشــرف دســتاوردهای  نجــف 

ــرای دو کشــور داشــته  بزرگــی ب

بــه  منجــر  یکــی  در  اســت. 

انقــاب اســامی و تحقــق نظــام 

ــه شــده اســت و در  والیــت فقی

ــاالری  ــردم س ــام م ــری نظ دیگ

ــک  ــوری ت ــای دیکتات ــه ج ــی را ب ــد حزب چن

حزبــی نشــانده و تقویــت کــرده اســت و از 

امنیــت ملــی و وحــدت جامعــه دفــاع نمــوده 

اســت.

هم گرایــی کــه منجــر بــه هم افزایــی و رفــع 

تعارضــات احتمالــی بیــن ایــن دو مرکــز قــدرت 

شــیعی می توانــد در حــال و آینــده بــه تقویــت 

ــدرت  ــا تشــیع و بســط ق ــرا ب نظام هــای هم گ

ــب  ــی مکت ــی جهان ــه ای و حت ــوذ منطق و نف

و  شــود  منجــر   اهل بیــت

پایه هــای حرکــت بــه ســمت 

تمــدن نویــن اســامی را ایجــاد 

ــد.    نمای

هــدف  اســاس،  ایــن  بــر 

نوشــتار آن اســت، تــا بــه بررســی 

ــی  ــی هم گرای ــکان و چگونگ ام

ــتر  ــه بیش ــر چ ــی ه و هم افزای

ــن  ــن ای ــی بی ــش واگرای و کاه

مهــم  بســیار  مجموعــه  دو 

ــی  ــردازد و راهبردهای شــیعی بپ

را پیشــنهاد دهــد.

  ب( نکات تمهیدی
1. حــوزه علمیــه، چــه در 

ــه  ــک مجموع ــم  ی ــا ق ــف ی نج

هم ســو  و  یک دســت  کامــًا 

و ســاختارمند همچــون یــک 

حــزب یــا ســازمان منســجم 

نیســت. هــر دو کمــا بیش درون 

خــود از طیف هــا و جریان هــای 

فکــری متفاوتــی بهــره می برنــد، 

ــی  ــی و علم ــث روش ــی مباح ــه گاه در برخ ک

ــن  ــا ای ــد. ام ــرار می گیرن ــل هــم ق نقطــه مقاب

ــای  ــن جریان ه ــدن ای ــارج ش ــای خ ــه معن ب

متفــاوت از ذیــل حــوزه علمیــه قلمــداد 

نمی گــردد و بــه وضــوح چنــد صدایــی و آزادی 

بیــن  هم افزایــی  و  هماهنگــی 
مراجــع تقلیــد، فقهــا و عالمــان 
حــوزه چــه در قــم یــا نجــف اشــرف 
دو  بــرای  بزرگــی  دســتاوردهای 
یکــی  در  اســت.  داشــته  کشــور 
و  اســامی  انقــاب  بــه  منجــر 
تحقــق نظــام والیــت فقیــه شــده 
اســت و در دیگــری نظــام مــردم 
ســاالری چنــد حزبــی را بــه جــای 
دیکتاتــوری تــک حزبــی نشــانده 
ــت  ــت و از امنی ــرده اس ــت ک و تقوی
دفــاع  جامعــه  وحــدت  و  ملــی 

اســت. نمــوده 
هم گرایــی کــه منجــر بــه هم افزایــی 
و رفــع تعارضــات احتمالــی بیــن 
شــیعی  قــدرت  مرکــز  دو  ایــن 
بــه  آینــده  و  حــال  در  می توانــد 
بــا  هم گــرا  نظام هــای  تقویــت 
نفــوذ  و  قــدرت  بســط  و  تشــیع 
جهانــی  حتــی  و  منطقــه ای 
مکتــب اهل بیــت منجــر شــود 
ســمت  بــه  حرکــت  پایه هــای  و 
ایجــاد  را  تمــدن نویــن اســامی 

   . یــد نما
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تفکــر کمــا بیــش در آن هــا وجود 

دارد. در هــر دو ایــن مجموعه هــا 

ــمی  ــی و رس ــان  اصل ــک جری ی

ــوان یافــت کــه مواضــع  را می ت

آن را می تــوان موضــع حــوزه 

علمیــه قــم و یــا نجــف دانســت 

و البتــه در ســطح بســیار کلــی و 

امــور فوق العــاده مهــم مواضــع 

خــود را نمایــان می کنــد. در هــر 

دو حــوزه آن مقــدار از فضــای 

ورزی  دانــش  و  آزاداندیشــی 

ــور  ــکان ظه ــه ام ــود دارد ک وج

ــد را فراهــم ســازد.  گفتمان هــای فکــری جدی

ظهــور گفتمان هــای نــو غالبــًا از نظریــه 

جدیــد در عرصــه فقهــی یــا معارفــی آغــاز 

مــی شــود کــه در ادبیــات حــوزوی بــه عنــوان 

نظریــه یــا تفکــر شــاذ شــناخته می شــود و در 

ــه از بنیان هــای علمــی  ــن نظری ــه ای صورتی ک

قابــل تأییــدی برخــوردار باشــد و بتوانــد پاســخ 

شایســته بــه مســائل کلیــدی جامعــه دهــد و 

ــرار  ــج ق ــورد بســط و تروی ــی م ــدازه کاف ــه ان ب

گیــرد می توانــد بــه نظریــه غالــب تبدیــل شــود 

و یــک جریــان حاشــیه ای و  پیرامونــی بــه 

جریــان اصلــی و گفتمــان مســلط تبدیــل شــود 

ــدای  ــی در ابت ــام سیاس ــان اس ــد گفتم مانن

انقــاب اســامی در تقابــل بــا گفتمــان جدایــی 

دیــن از سیاســت در حــوزه علمیــه قــم.

این جــا  در  هم گرایــی  از  منظــور   .2

هم سوشــدن در اهــداف و اصــول و حتــی 

برخــی اســتراتژی هاســت بــه نحــوی کــه 

هویــت  حفــظ  عیــن  در 

ایــن  مجموعــه  دو  مســتقل 

اهــداف و مطالبــات مشــترک 

ــد  ــن ح ــه و باالتری ــخ یافت پاس

یابــد،  تحقــق  هم افزایــی 

فــرض هم گرایــی بــه معنــای 

ــی  ــکان عمل ــدم ام ــن ع پذیرفت

یــا نادرســت بــودن وحــدت 

اســت. منظــور از وحــدت بــه 

معنــای کنارگذاشــتن هویــت 

ایجــاد  و  تلفیــق  و  پیشــین 

ــدن در  ــد و یکی ش ــت جدی هوی

ــن  ــت. ای ــازمان اس ــت ها و س ــداف، سیاس اه

نــوع از وحــدت  نــه قابــل تحقــق اســت و نــه 

ــیعی در  ــوزه ش ــن دو ح ــه ای ــرا ک ــت؛ چ درس

ــخ و  ــائل و تاری ــا مس ــاوت ب ــه متف دو جامع

مکاتــب فقهــی  و فرهنــگ مجــزا از یک دیگــر 

زیســت نمــوده و رشــد نموده انــد و ایــن 

ــکان  ــی، ام ــی و اجتماع ــت علم ــرایط زیس ش

عملــی وحــدت بــه معنــای فــوق را نمی دهــد، 

ــح هــم  ــدان صحی ــوع وحــدت چن ــن ن ــا ای ام

نیســت، چــرا کــه ظرفیت هــای بزرگــی در ایــن 

ــم و پاســخ  ــر و روش فه ــگاه و منظ ــاوت ن تف

ــدن  ــه در تبدیل ش ــود دارد ک ــائل وج ــه مس ب

ــا  ــذا ب ــدارد. ل ــه یــک هویــت واحــد وجــود ن ب

توجــه بــه واقعیت هــای تاریخــی و مناســبات 

مرجعیــت شــیعه تنهــا می تــوان از هم گرایــی 

و در نهایــت هم افزایــی دو هویــت مســتقل 

ســخن گفــت کــه البتــه ایــن هــم خــود مقــول 

ــن  ــا باالتری ــد ت ــه تشــکیک اســت و می توان ب

و  گرایــی  وا اســت  بدیهــی 
فاصله گرفتــن ایــن دو مرکــز علمــی 
شــیعی از یک دیگــر هــم بــا اهــداف 
اســامی مغایــرت دارد و  هــم از 
نظــر حکمــت عملــی و تدبیــر بــرای 
اقلیــت   

ً
غالبــا جوامــع  تقویــت 

جهــان  نقــاط  اقصــا  در  شــیعه 
منافــات دارد و هــم فرصتــی را در 
اختیــار دشــمنان شــیعه می گــذارد 
تــا از آن بــرای تضعیــف مکتــب اهل 
بیــت ســوء اســتفاده نماینــد.
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حــد ممکــن از هم افزایــی و تشــریک مســاعی،  

ــی و انخــاذ مواضــع مشــترک پیــش  و هم رأی

رود.  بــه ویــژه آن گاه کــه در مقابــل غیــر 

گفتمانــی مذهــب شــیعه و یــا جهــت تحقــق 

ــرد. ــرار گی ــامی ق ــت اس ــح ام مصال

بدیهــی اســت واگرایــی و فاصله گرفتــن 

ایــن دو مرکــز علمــی شــیعی از یک دیگــر هــم 

ــم از  ــرت دارد و  ه ــامی مغای ــداف اس ــا اه ب

ــت  ــرای تقوی ــر ب ــی و تدبی ــت عمل ــر حکم نظ

ــاط  ــت شــیعه در اقصــا نق ــًا اقلی ــع غالب جوام

جهــان منافــات دارد و هــم فرصتــی را در 

ــا از آن  ــذارد ت ــیعه می گ ــمنان ش ــار دش اختی

ــوء  ــت س ــل بی ــب اه ــف مکت ــرای تضعی ب

ــد. ــتفاده نماین اس

3. حــوزه علمیــه قــم و نجــف در طــول تاریخ 

بــا هــم تعامــل جــدی داشــته اند، بســیاری از 

ــم  ــه ق ــوزه علمی ــد ح ــع تقلی ــاتید و مراج اس

ــف  ــوره نج ــس در ح ــل و تدری ــابقه تحصی س

هــم داشــته اند  تــا جایــی کــه بــه راحتــی 

ــف را در  ــی نج ــب فقه ــداوم مکت ــوان ت می ت

ــوان  ــن می ت ــرد و هم چنی ــت وجو ک ــم جس ق

روش هــا و رویکردهــای حــوزه قــم  را در میــان 

برخــی عالمــان حــوزه نجــف نشــان داد. بنابــر 

ــی،  ــورت تاریخ ــه ص ــوزه ب ــن دو ح ــن در ای ای

ــدار وجــود داشــته اســت.  ــط پای رواب

حــوزه علمیــه قــم بــه واســطه رهبــری 

و مشــارکت گســترده در انقــاب اســامی 

و ســپس قرارگرفتــن بــه عنــوان پشــتوانه 

تئوریــک نظــام و تأمیــن کادر نظــام اســامی 

زودتــر از حــوزه علمیــه نجــف از  پیلــه و پوســته 

صرفــًا علمــی خــارج شــده و بــا مســائل و 

واقعیت هــای مدیریــت جامعــه مواجــه شــده 

اســت. جامعــه یک دســت و اکثریــت شــیعی در 

ایــران و حمایــت قــوی و مســتقیم حاکمیــت 

از ایــن حــوزه و قرارگرفتــن یــک فقیــه مجتهــد 

و مرجــع تقلیــد در رأس نظــام اســامی در 

ایــران، وضعیتــی نیرومنــد و متفــاوت بــا 

حــوزه علمیــه نجــف را ســاخته اســت. حــوزه 

علمیــه قــم ســاختارمندتر و بــا گســترش 

ــد،  کمــی و کیفــی بیشــتر فعالیــت مــی نمای

ــتقیم  ــی مس ــی و آموزش ــز پژوهش ــا مرک ده ه

ــر  ــم و دیگ ــد در ق ــع تقلی ــه مراج و وابســته ب

ــه  ــن حــوزه ب ــد و دست رســی ای شــهرها فعالن

ایــن حــوزه تــاش دارد در عرصــه تبلیــغ 
بــه  آمــوزش و پــرورش مؤثــر باشــد و  در 
صــورت برنامه ریــزی شــده مبلغانــی را بــه 
ــن  ــد. چندی ــزام می نمای ــور اع ــر کش سراس
منظومــه  در  پژوهشــگاه  و  دانشــگاه 
مدیریــت ایــن حــوزه در عرصــه  تحقیــق، 
پاســخ  بــرای  نظریه پــردازی  و  پژوهــش 
جامعــه  و  اســامی  نظــام  نیازهــای  بــه 
فعالیــت می نماینــد و از یــک ســاختار و 
گســترده برخــوردار اســت. بــا  بروکراســی 
توجــه بــه رویکــرد جدیــد بخــش پیشــتاز 
حــوزه علمیــه قــم در عرصــه مطالعــات 
تمدنــی،  و  حکومتــی  اجتماعــی،  فقــه 
برخــی اندیشــمندان ایــن حــوزه بــر آننــد 
ــوزه  ــا ح ــی ب ــوی علم ــوگ و گفت وگ ــا دیال ت
در  را  حــوزه  ایــن  و  دهنــد  ترتیــب  نجــف 
ح هــای تولیــد اندیشــه بــرای نیــل بــه  طر
زیــر ســاخت های معرفتــی تمــدن نویــن 

دهنــد.  مشــارکت  اســامی 
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ــات زیرســاختی بســیار بیشــتر از حــوزه  امکان

نجــف اســت. تفکــر فقــه اجتماعــی، حکومتــی 

و تمدنــی در آن در حــال رشــد و بالندگــی اســت. 

ــد نقشــه راه علمــی  ــردی مانن طرح هــای راهب

حــوزه و برنامــه هــای متعــدد نــرم افــزاری در 

ــدارس آن در  ــام اســت م ــال طراحــی و انج ح

سراســر کشــور گســترش یافته اســت و ســاالنه 

بــه صــورت منظــم داوطلبــان را پذیــرش 

می کنــد. ایــن حــوزه تــاش دارد در عرصــه 

ــد و  ــر باش ــرورش مؤث ــوزش و پ ــغ در آم تبلی

بــه صــورت برنامه ریــزی شــده مبلغانــی را 

ــن  ــد. چندی ــزام می نمای ــه سراســر کشــور اع ب

ــت  ــه مدیری دانشــگاه و پژوهشــگاه در منظوم

ایــن حــوزه در عرصــه  تحقیــق، پژوهــش و 

نظریه پــردازی بــرای پاســخ بــه نیازهــای نظــام 

ــد و از  ــت می نماین ــه فعالی ــامی و جامع اس

یــک ســاختار و بروکراســی گســترده برخــوردار 

ــش  ــد بخ ــرد جدی ــه رویک ــه ب ــا توج ــت. ب اس

پیشــتاز حــوزه علمیــه قــم در عرصــه مطالعــات 

ــی، برخــی  ــه اجتماعــی، حکومتــی و تمدن فق

اندیشــمندان ایــن حــوزه بــر آننــد تــا دیالــوگ 

و گفت وگــوی علمــی بــا حــوزه نجــف ترتیــب 

دهنــد و ایــن حــوزه را در طرح هــای تولیــد 

اندیشــه بــرای نیــل بــه زیــر ســاخت های 

معرفتــی تمــدن نویــن اســامی مشــارکت 

ــد.  دهن

ــه نجــف  ــر، حــوزه علمی ــا در ســوی دیگ ام

در متــن جامعــه عراقــی جــای دارد و متأثــر از 

مســائل آن اســت. جامعــه عراق گرچــه اکثریت 

شــیعی دارد، امــا ســاخت قــدرت در آن متکثــر 

ــه  ــات چندگان ــه از تعارض ــن جامع ــت. ای اس

ــر گســل مذهبــی بیــن  ــرد. عــاوه ب رنــج می ب

ــن عــرب  ــا گســل قومــی بی شــیعه و ســنی ب

ــی  ــر سیاس ــت و از نظ ــه اس ــز مواج ــرد نی و ک

حاکمیــت در آن بیــن حمایــت از ایــران و جبهــه 

ــی  ــاف عرب ــه ائت ــتن ب ــا پیوس ــت و ی مقاوم

بــه خصــوص همرایــی بــا عربســتان و امــارات 

ــا ج. ا.  ــته ب ــوز نتوانس ــت و هن ــرگردان اس س

ایــران بــه تفاهــم عمیــق برســد. ایــن جامعــه 

ــی، حمــات  هم چنیــن از اشــغالگری امریکای

داعــش و دســت درازی های همســایه شــمالی 

در عــذاب اســت. در ایــن کشــور جامعــه اقلیــت 

ســنی هنــوز قدرتمنــد و دارای پیوندهــای 

ــه  ــوده و دارای تجرب ــا جهــان عــرب ب عمیــق ب

ــور در  ــا حض ــم قرن ه ــر بگویی ــال ها و بهت س

ــت اســت.  رأس حکوم

از ســوی دیگــر، حــوزه علمیــه نجــف چنــد 

دهــه دیرتــر از حــوزه قــم از زیــر خفقــان 

ــتقیم  ــور مس ــه ط ــد و ب ــارج ش ــی خ حکومت

نیــز در ســرنگونی حکومــت بعثــی نقــش 

ــت جامعــه را نداشــته اســت.  ــری و هدای رهب

ــر  ــه نجــف در  براب ــوزه علمی ــال ح ــاید انفع ش

مســائل اجتماعــی و امــر سیاســی بــه اثــرات 

عمیــق خفقــان شــدید چندیــن دهــه حکومــت 

ــه  ــردد و این ک ــاز گ ــن حــوزه ب ــر ای ــا ب بعثی ه

بــر اســاس فرهنــگ ایــن حــوزه تبلیــغ و حضــور 

روحانیــون و اســاتید حــوزه در میــان جامعــه 

شــهری و روســتایی عراقــی بســیار کــم بــوده و 

ــده اســت.  ــه نش نهادین

و چــه بســا، بتــوان اندیشــه و مکتــب فقهــی 
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ــه  ــی، ک ــت اهلل العظمــی خوئ آی

مکتــب غالــب فقهــی حــوزه 

نجــف اســت و در آن دخالــت 

فقهــا در امــور اداره جامعــه را 

بــه صــورت حداقلــی تصویــر 

کاهــش  در  نیــز  را  می کنــد 

نقــش سیاســی و اجتماعــی 

مؤثــر  نجــف  حــوزه  فقهــای 

دانســت. 

ــار  ــوان انتظ ــن رو نمی ت از ای

داشــت حــوزه علمیــه نجــف 

همچــون حــوزه علمیــه قــم 

اجتماعــی  سیاســی  امــر  در 

و حکومتــی دخالــت نمایــد. 

واقعیــت  ایــن  علی رغــم 

مرجعیــت اعــا و حــوزه علمیــه 

نجــف در چنــد ســال گذشــته و  

بــه ویــژه پــس از ظهــور داعــش 

بیــش از گذشــته بــه عرصــه اجتماعــی و 

سیاســی وارد شــده و بــا حمایــت از گروه هــای 

ــم زده  ــی را رق ــول بزرگ ــی  تح ــت عراق مقاوم

اســت.

مرجعیــت اعــای شــیعه در نجف و شــخص 

ــا  ــه اهللـ  ب ــتانیـ  حفظ ــی سیس آیت اهلل العظم

انتخــاب رویکــرد وحدت آفریــن در کاهــش  

تعارضــات بیــن شــیعه، ســنی و... کــرد؛ حفــظ 

وحــدت و انســجام ملــی و پایــداری حکومــت؛ 

تــاش بــرای حفــظ امنیــت جامعــه از یک ســو، 

و عــدم دخالــت در مناســبات قــدرت و جزئیات 

ــی از  ــار احــزاب سیاســی، مدل حکومــت و رفت

سیاســت ورزی را بــر اســاس 

نگــرش دخالــت حداقلــی فقیــه 

بــه نمایــش گذاشــت کــه تنهــا 

در حــد ضــرورت و هدایــت کان 

ــد. ــت می کن ــور دخال در ام

جمع بنـدی آن کـه موقعیـت 

سیاسـی  اجتماعـی  تاریخـی، 

دو  در  فقهـی  نگرش هـای  و 

حـوزه بـا یک دیگـر تفـاوت دارد، 

لـذا بایـد ایـن امـور را بـه عنـوان 

پیش فرض هـای الزم الرعایـه در 

نظـر گرفت. تبلیـغ و تاش برای 

ترویـج مکتـب والیـت فقیـه بـا 

رویکـرد امام خمینـی)ره( خارج 

از قواعـد گفت وگـو و مباحثـه 

علمـی نمی توانـد بـه هم گرایـی 

بیشـتر منجر شـود به ویژه آن که 

طیف هایـی در ایـن حـوزه مانند 

طرفـداران مرجعیـت عربـی مترصـد بهانـه برای 

تخریـب روابـط رو بـه رشـد هسـتند.

  هم گرایی و هم افزایی به مثابه راهبرد کالن
بـا پذیـرش راهبـرد هم گرایـی بیـن دو حوزه 

ثمـرات بـزرگ و نتایج درخشـانی حاصل خواهد 

شـد، کـه می توانـد عـاوه بـر تعالـی علمـی 

روزافـزون ایـن دو نهـاد،  آینده جوامع شـیعه را 

نیـز بهبـود و تعالـی بخشـد.

ایــن هم گرایــی در ســه ســطح: الــف( کان، 

یعنــی مرجعیــت؛ ب( ســطح میانــی بــه معنای 

ــم  ــه ق ــای علمی ــت حوزه ه ــی مدیری هم گرای

از  متأثــر  درونــی  گاهــان  ناآ
و  قومــی  ملــی،  وسوســه های 
قبیلگی و منافع شــخصی و مانند 
آن و دشــمنان بیرونــی در قالــب 
عوامــل مداخله گــر و جریان هــای 
رقیــب در مقابــل ایــن هم گرایــی 
صــف آرایــی کننــد و تــاش نماینــد 
گرایــی وگسســت را ایجاد  زمینــه وا
و بــه  بدفهمی هــا و ســوءظن های 
دو ســویه دامــن بزننــد و ایــن دو 
بــال پــرواز مکتــب تشــیع را ضعیف 
همیــن  از  ســازند.  کارآمــد  نا و 
شــخصیت های  اســت  الزم  رو،  
عالــی ایــن دو حــوزه نســبت بــه 
موضع گیــری هــای تفرقه افکنانــه 
ســازی های  دوگانــه  قبیــل  از 
عربــی  و  ایرانــی  مرجعیــت 
ــا آن  ج داده ب ــر ــه خ ــیت ب حساس

نماینــد. مخالفــت 
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ــط  ــی تراب ــی، یعن و نجــف؛ ج( ســطح عملیات

علمــی بیــن اســاتید و فرهیختــگان دو حــوزه 

قابــل تحقــق اســت. البتــه هــم اینــک نیــز تــا 

حــدودی ایــن هم گرایــی وجــود دارد، امــا 

همان طــور کــه اشــاره شــد، قابــل ارتقــا و 

ــش اســت. افزای

ــاالی  ــب ب ــمت مرات ــه س ــت ب ــه حرک الزم

ــوزه  ــر دو ح ــه اواًل، ه ــت ک ــی آن اس هم گرای

بــه هویــت و مرزهــای ســازمانی هــم احتــرام 

ــی و  ــب علم ــاوت در روش، مکت ــد و تف گزارن

فرهنــگ حــوزوی و منــش سیاســی دیگــری را 

بــه رســمیت بشناســند. ثانیــًا، از ظرفیت هــای 

موجــود بــرای گفت وگــو و همــکاری بیــن ســه 

ســطح پیــش  گفتــه اســتفاده و اقــدام عملــی 

ــخص  ــه راه مش ــاس نقش ــر اس ــه گام ب گام ب

ــد.  ــب دهن ترتی

ــر از  ــی متأث بدیهــی اســت، ناآگاهــان درون

وسوســه های ملــی، قومــی و قبیلگــی و منافــع 

ــی در  ــمنان بیرون ــد آن و دش ــخصی و مانن ش

قالــب عوامــل مداخله گــر و جریان هــای رقیــب 

در مقابــل ایــن هم گرایــی صــف آرایــی کننــد 

ــت  ــی وگسس ــه واگرای ــد زمین ــاش نماین و ت

را ایجــاد و بــه  بدفهمی هــا و ســوءظن های 

ــرواز  ــال پ ــن دو ب ــد و ای ــن بزنن دو ســویه دام

مکتــب تشــیع را ضعیــف و ناکارآمــد ســازند. از 

ــی  ــن رو،  الزم اســت شــخصیت های عال همی

ایــن دو حــوزه نســبت بــه موضع گیــری هــای 

تفرقه افکنانــه از قبیــل دوگانــه ســازی های 

مرجعیــت ایرانــی و عربــی حساســیت بــه 

ــد. ــا آن مخالفــت نماین خــرج داده ب

  اثرات هم گرایی در عرصه بین الملل
هم گرایـی حـوزه علمیه قـم و نجف می تواند 

بـه هم افزایـی در تقویت جایگاه تشـیع در ایران 

و عراق و دیگر کشـورهایی که شـیعیان زیسـت 

می کننـد بینجامـد. بـا افزابـش تعامات علمی 

بنیان هـای علمـی فقـه شـیعی  بـه تقویـت 

یـاری رسـانند و بـا اتخـاذ اسـتراتژی تقریـب 

بـا جریان هـای متعـادل اهـل سـنت در جهـان 

اسـام، از میـزان اثرگـذاری تفکـر وهابیـت و 

تکفیر بر جوامع سـنی کاسـته، تصویر مطلوبی 

از تشـیع به نمایـش بگذارند. هم چنین مواضع 

یک دسـت و قدرتمندتـری در خصـوص دفـاع از 

اقلیت های شـیعه در برابر دولت های متخاصم 

بردارنـد.  بـر ایـن اسـاس می تـوان راهبردهایی  

بـرای هم گرایـی بیشـتر  و کاهـش واگرایی بین 

ایـن دو مرکـز بـزرگ شـیعی پیشـنهاد نمود. 

  بررسی تفصیلی  
بررسـی دقیق تـر سـاحات اندیشـه فقهـی 

حـوزه قـم و نجـف محقـق را به آن جا می رسـاند 

کـه ریشـه یکـی از مهم تریـن تفاوت هـا کـه در 

صـورت عـدم شـناخت درسـت می توانـد زمینه 

سـاز برخـی اختافـات شـود، تفـاوت در مبانـی 

علمی و فقهی اسـت. این تفاوت بیشـتر درباره 

گسـتره اختیـارات والیـت فقیه اسـت. 

نظریه والیت فقیه با گسـتره اختیارات مورد 

نظـر امـام خمینـی، از منظر برخـی از مراجع 

تقلیـد و روحانیـون عراقـی قابل تحقق نیسـت. 

برخـی بـه صـورت مبنایی نسـبت بـه اختیارات 
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ولـی فقیـه، گسـتره و حـدود وظایـف ولی فقیه 

نگرشـی حداقلی دارند و حضور فقها در سـاحت 

سیاسـت و مناصـب اجرایـی در حکومـت را 

برنمی تابنـد برخـی نیـز از نظـر امـکان تحقـق و 

اجـرای نظریـه والیت فقیه درعـراق تردید جدی 

دارنـد بـه عبـارت دیگـر، همه فقها دربـاره نقش 

رهبـری سیاسـیـ  حکومتـی مجتهـدان اتفـاق 

نظـر ندارنـد. جریـان غالب در حوزه نجف وظیفه 

علمـا را تنهـا هدایـت معنـوی، 

بـر  نظـارت  نهایتـًا  و  مشـاوره 

حکومـت می دانـد. در این میان 

بسـیاری از جریان های سیاسـی 

مذهبـی شـیعیان عـراق و دیگـر 

مذهبـی  سیاسـی  جریان هـای 

و قومـی نیـز حضـور سـاختاری 

مرجعیـت و روحانیت شـیعی را 

در عرصـه سیاسـی قبـول نـدارد. 

البتـه جریـان رو بـه گسترشـی 

کـه  عراقـی  روحانیـون  از  نیـز 

حـوزه  آموختـه  دانـش  غالبـًا 

علمیـه قـم )جامعـه المصطفـی 

العالمیـه( هسـتند و یـا متأثـر از 

اندیشـه های فقهـی و سیاسـی 

امـام خمینـی نظریـه والیـت 

فقیـه را مبنـای فقهـی حضـرت 

تبلیـغ  و  پذیرفتـه   امـام

می کننـد. مباحـث دیگـری نیـز 

وجـود دارد کـه منشـأ برخـی از 

روحانیـت  نظرهـای  اختـاف 

شـیعه و گروه هـای هـم سـو در 

عـراق بـا روحانیـت و جریان غالـب حوزه علمیه 

ایـران می گـردد مـواردی ماننـد: نگـرش دربـاره 

ایـران و تفـاوت منافـع ایـران و عـراق و شـعار 

مرجعیـت عربی در برابـر مرجعیت ایرانی، مدارا 

بـا غـرب، معیارهـای دموکراتیـک و خط مشـی 

اسـامی کردن جامعـه و ... .

هم چنیـن دانـش فلسـفه و عرفـان در حـوزه 

علمیـه نجـف مـورد بـی مهـری بـوده اسـت، در 

سـه دهه گذشـته در حوزه علمیه 

شـده  تعدیـل  نـگاه  ایـن  قـم، 

اسـت و تاش هایـی از سـوی 

برخـی حوزویـان بـرای آمـوزش 

می گیـرد  صـورت  دروس  ایـن 

و در چنـد دهـه گذشـته مراکـز 

تخصصـی در خصوص آموزش و 

پژوهـش در این علوم راه اندازی 

شـده اسـت و لکن در حوزه نجف 

ایـن بی مهـری هم چنـان ادامـه 

دارد. علـوم انسـانی نیـز پـس از 

انقـاب در ایـران بـه حوزه هـای 

علمیه راه یافته اسـت و مؤسسه 

امـام  پژوهشـی  ـ  آموزشـی 

ادیـان  دانشـگاه   ،خمینـی

دانشـگاه  اسـامی،  مذاهـب  و 

 مفیـد و دانشـگاه باقرالعلـوم

آن  در  تحقیـق  و  آمـوزش  بـه 

می پردازنـد.

پرداختـن بـه علـوم انسـانی 

و روش هـای نویـن آموزشـی در 

حـوزه نجـف به حرکـت اصاحی 

کــه  شــواهدی در دســت اســت 
بیــن  نفــوذ  بــرای  امریکایی هــا 
شــیعیان و روحانیــت حــوزه نجــف 
و ایجــاد بدیــل بــرای ایــن حــوزه 
ح و برنامــه جــدی دارنــد، یکــی  طــر
از برنامه هــا آن اســت کــه گروهــی 
قالــب  در  را  شــیعه  جوانــان  از 
و  انســانی  علــوم  هــای  آمــوزش 
رشــته هایــی ماننــد فقــه، حقــوق 
بــه  و  نمــوده  تربیــت  فلســفه  و 
جریانــی ســکوالر تبدیــل نماینــد 
در  نجــف  حــوزه  کــه  نقشــی  تــا 
خصــوص تصــدی امــور سیاســی و 
حکومتــی عاقــه ای بــه آن نــدارد 
را  بــه عهــده بگیرنــد و در نهایــت، 
روشــن فکری  جریــان  نــوع  یــک 
برابــر  در  را  کامــی  و  فلســفی 
حــوزه نجــف ایجــاد نماینــد. ایــن 
خطــر وقتــی بیشــتر مــی شــود کــه 
بــه دلیــل مشــکات معیشــتی و 
مــدارک  بــه  دســتیابی  ضــرورت 
دولــت  تأییــد  مــورد  تحصیلــی 
طــاب بــرای تصــدی مشــاغل در 
ــه  ــه روآوردن ب ــور ب ــت مجب حکوم

می نماینــد. دانشــگاه ها 
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مرحـوم مظفـر در تأسـیس دانشـکده فقـه و 

فعالیت هـای علمـی شـهید صـدر و نظریـات 

اقتصـادی وی بـاز می گـردد، گرچـه نمی تـوان 

ایـن دو حرکـت را جریـان اصلـی حـوزه نجـف 

دانسـت. 

ــوزه  ــاب ح ــیاری از ط ــر بس در دوره معاص

نجــف بــا شــرکت در دانشــگاه ها بــه خصــوص 

ــرا  ــانی را ف ــوم انس ــه دروس عل ــگاه کوف دانش

ــژه  ــه وی ــی ب ــی غرب ــز آموزش ــد. مراک می گیرن

وابســته بــا انگلســتان و امریــکا بــه شــدت در 

عــراق فعــال هســتند. ده هــا مؤسســه آموزشــی 

و صدهــا NGO بــا حمایــت ســفارت ایــن 

کشــورها در نجــف، بصــره و بغــداد فعــال بــوده 

ــان و نیروهــای مســتعد  در حــال جــذب جوان

و تــاش بــرای نفــوذ در حــوزه نجــف هســتند. 

ــا  ــه امریکایی ه ــت ک ــت اس ــواهدی در دس ش

بــرای نفــوذ بیــن شــیعیان و روحانیــت حــوزه 

نجــف و ایجــاد بدیــل بــرای ایــن حــوزه طــرح 

ــا آن  ــی از برنامه ه ــد، یک ــدی دارن ــه ج و برنام

اســت کــه گروهــی از جوانــان شــیعه را در 

ــوم انســانی و رشــته  ــب آمــوزش هــای عل قال

ــوق و فلســفه تربیــت  ــه، حق ــد فق ــی مانن های

نمــوده و بــه جریانــی ســکوالر تبدیــل نماینــد 

تــا نقشــی کــه حــوزه نجــف در خصــوص تصدی 

ــه آن  ــه ای ب ــی عاق ــی و حکومت ــور سیاس ام

نــدارد را  بــه عهــده بگیرنــد و در نهایــت، یــک 

ــان روشــن فکری فلســفی و کامــی  ــوع جری ن

ــن  ــد. ای ــاد نماین ــوزه نجــف ایج ــر ح را در براب

خطــر وقتــی بیشــتر مــی شــود کــه بــه دلیــل 

مشــکات معیشــتی و ضــرورت دســتیابی بــه 

مــدارک تحصیلــی مــورد تأییــد دولــت طــاب 

بــرای تصــدی مشــاغل در حکومــت مجبــور بــه 

روآوردن بــه دانشــگاه ها می نماینــد.

امـا تاش هـای گسـترده ای نیـز از سـوی 

مرجعیـت شـیعه و بـه خصـوص نماینـدگان 

خصـوص  در  سیسـتانی  العظمـی  آیـت اهلل 

تأسـیس مؤسسـات و مرکز تحقیقـی و تبلیغی 

در داخـل و خـارج عـراق وجود دارد. در یک دهه 

گذشـته این حوزه هر روز به سـوی نشـاط علمی 

و گسـترش فعالیت های آموزشـی و پژوهشـی 

پیـش مـی رود.  

  3. چگونگی همکاری میان قم و نجف
ــر شــرایط پــس از  ــا ب ــه قــم بن حــوزه علمی

ــه در آن رخ داده اســت  ــی ک ــاب و تحوالت انق

دارای  انســجام ســاختاری و سازماندهی بهتری 

اســت، لــذا  سیاســت گذاری و تصمیــم گیــری 

در آن بــا ســهولت بیشــتری انجــام می شــود. در 

واقــع مــی تــوان شــورای عالــی حــوزه را متکفل 

سیاســت گذاری و تصمیم گیری هــای کان 

در ایــن حــوزه شــمرد. در طــرف دیگــر، در حــوزه 

نجــف نیــز می تــوان چهــار مرجــع اصلــی 

ــان  ــزی جری ــته مرک ــد هس ــکیل دهن ــه تش ک

مرجعیــت و نقطــه ثقــل حــوزه نجــف شــمرد، 

از آن جــا کــه هنــوز ســازمان و تشــکیات ایــن 

ــت  ــد موفقی ــوت می چرخ ــدار بی ــر م ــوزه ب ح

ــای  ــت نیروه ــدار موافق ــر م ــی دای ــر طرح ه

مؤثــر در بیــوت مراجــع، چــرا کــه کســانی کــه 

واقعــًا دســت انــدرکار مدیریــت روزانــه حــوزه 

هســتند ایــن افــراد می باشــند. از ایــن رو، 

نگــرش ایــن شــخصیت های رده دوم و نگــرش 
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ــکاری و  ــه هم ــبت ب ــا نس آن ه

هم گرایــی بــا حــوزه علمیــه قــم 

اهمیــت داشــته و می تــوان 

ادعــا کــرد در برخــی مــوارد 

ــده اســت.  ــن کنن تعیی

  چشم انداز مطلوب 
اگـر بخواهیم یک چشـم انداز 

تـا حـدودی  مطلـوب و شـاید 

آرمانـی را بـرای آینـده هم گرایی 

حـوزه علمیـه قم و نجف ترسـیم 

نماییـم می تـوان آن را در سـه 

سـطح چنیـن اشـاره نمـود:

الف( هم گرایی سطح مرجعیت 
هم گرایـی  سـطح  باالتریـن 

در نهـاد مرجعیـت آن اسـت کـه 

مراجع عظام در حوزه علمیه نجف و قم در یک 

نهـاد مشـترک و سـازوکاری مشـخص گردهـم 

آینـد و در خصـوص مهم تریـن مسـائل جهـان 

اسـام و تشـیع چاره اندیشـی نماینـد.

پیشـنهاد راهبـردی:  تشـکیل شـورای عالـی 

مرجعیـت شـیعه

یکــم: بــرای کســانی کــه بــا مناســبات 

ــد  ــنایی دارن ــراق آش ــران و ع ــت در ای مرجعی

تشــکیل شــورای مرجعیــت شــیعه امــری 

ــه محــال قلمــداد  بعیــد و چــه بســا نزدیــک ب

شــود، لــذا ایــن قلــم از آن تعبیــر بــه چشــم انداز 

آرمانــی نمــوده اســت. لکــن بایــد بــه ایــن مهــم 

توجــه داشــت بــا تغییــرات شــگرفی کــه در چند 

دهــه گذشــته در عرصــه بین الملــل ایجــاد شــده 

اســت، ظرفیت هایــی بــرای ورود 

مرجعیــت شــیعه در مناســبات 

ــده  ــش آم ــع پی ــی جوام سیاس

و امــکان تأثیرگــذاری مثبــت 

بــه نفــع اقلیت هــای شــیعه 

در جهــان را پدیــدآورده اســت 

کــه پیــش از ایــن در اختیــار 

نبــوده اســت. ضــرورت حمایــت 

یکپارچــه مرجعیــت شــیعه و 

ــتقر  ــای مس ــه دولت ه ــر ب تذک

بــرای اســتیفای حقوق شــیعیان 

ــر  و ممانعــت از فشــار و ظلــم ب

 ــت ــل بی ــب اه ــروان مکت پی

ــژه در کشــورهایی ماننــد  ــه وی ب

هنــد، پاکســتان، افغانســتان، 

بــه  نیــاز  حجــاز  و  بحریــن 

موضــع قــوی و اقتــدار فزاینــده دارد. بی شــک 

ــاد  ــوان نه ــه عن ــیعه ب ــت ش ــت مرجعی حمای

ــران و  ــای ای ــر از دولت ه ــی و  فرات ــر دولت غی

ــر  ــیار مؤث ــود بس ــای خ ــد در ج ــراق می توان ع

باشــد، چــرا کــه اواًل، دخالــت دولت هــا در 

امــور یک دیگــر شــمرده نمی شــود؛ ثانیــًا، 

ــا  ــت ب ــاط مرجعی ــگاه و ارتب ــت جای ــه تقوی ب

مقلــدان منجــر خواهــد شــد؛ ثالثــًا، بــه بهبــود 

موقعیــت آن هــا کمــک خواهــد کــرد. بی شــک 

ــگ و یکپارچــه مراجــع  ــه جمــع هم آهن بیانی

ــذاری و  ــد تأثیرگ ــف می توان ــم و نج ــد ق ارش

عمــق بیشــتری از بیانیــه و فتــوای یــک یــا دو 

ــد. ــته باش ــی داش ــدون هماهنگ ــع ب مرج

دوم: شورای عالی مرجعیت شیعی می تواند 

مرجعیــت  حمایــت  بی شــک 
غیــر  نهــاد  عنــوان  بــه  شــیعه 
دولت هــای  از  فراتــر  و   دولتــی 
ــای  ــد در ج ــراق می توان ــران و ع ای
خــود بســیار مؤثــر باشــد، چــرا کــه 
امــور  در  دولت هــا  دخالــت   ،

ً
اوال

نمی شــود؛  شــمرده  یک دیگــر 
، بــه تقویــت جایــگاه و ارتبــاط 

ً
ثانیــا

منجــر  مقلــدان  بــا  مرجعیــت 
بهبــود  بــه   ،

ً
ثالثــا شــد؛  خواهــد 

خواهــد  کمــک  آن هــا  موقعیــت 
جمــع  بیانیــه  بی شــک  کــرد. 
مراجــع  یکپارچــه  و  هم آهنــگ 
می توانــد  نجــف  و  قــم  ارشــد 
از  بیشــتری  عمــق  و  تأثیرگــذاری 
بیانیــه و فتــوای یــک یــا دو مرجــع 
باشــد. داشــته  هماهنگــی  بــدون 
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عاوه بر ورود به مباحثی این چنینی نسـبت به 

برخی سـوءفهم های عمیق و بحران زا از معارف 

اسـام ماننـد تکفیرگرایـی نیـز موضع گیـری 

نمایـد. و زمینه هـای وحـدت امـت اسـام را 

ایجـاد نماید.

ســوم: نــگاه جهــان و ادیــان دیگــر بــه 

ــه  ــنت ب ــل س ــام از اه ــب اس ــده مکت نماین

شــیعه در حــال تغییــر اســت. شــاید تــا 

پیــش از انقــاب اســامی تنهــا مستشــرقان و 

ــری را  ــیعه اثنی عش ــان ش ــدودی از محقق مع

می شــناختند و اندیشــه علمــای اهــل ســنت 

بــه عنــوان نمــاد و نماینــده اســام در جهــان 

ــرار  ــر ق ــان دیگ ــرش ادی ــورد پذی ــرح و م مط

ــزش  ــدد خی ــه م ــروزه ب ــی ام ــود.  ول ــه ب گرفت

بــزرگ پیــروان مکتــب اهل بیــت در منطقــه 

خــاور میانــه و  مبــارزه و مقاومــت آنــان در چند 

دهــه گذشــته عاقــه به شــناخت تشــیع بســیار 

بیشــتر شــده اســت. معرفــی قرائــت عقانــی، 

از  شــیعی  معنویت گــرای  و  عدالت خــواه 

ــر  ــری و متحج ــت تکفی ــر قرائ ــام در براب اس

ــان  ــب روی آوری جهانی ــنت، موج ــل س در اه

ــا شــیعه شــده اســت و حتــی  بــه گفت وگــو ب

می تــوان مدعــی شــد در صــورت تقویــت ایــن 

رونــد می تــوان شــاهد تغییــر نماینــده اســام 

ــام  ــیع و اس ــب تش ــه مکت ــنت ب ــل س از اه

نــاب محمــدی بــود . امــا رســیدن بــه ایــن 

ــر  ــک تصوی ــان دادن ی ــد نش ــت، نیازمن موقعی

ــا  ــی ه ــی کج فهم ــش برخ ــت، پاالی ــک دس ی

ــط  ــه خ ــت ک ــه اس ــع حکیمان ــاذ مواض و اتخ

اصیــل و جریــان اصلــی تشــیع را بــه همــگان 

ــد.  ــان ده نش

چهـارم: مرجعیـت در ایـران و عـراق هـر روز 

بیـش از قبـل درگیـر امـر اجتماعـی می شـود و 

میزبـان شـخصیت های مذهبـی از ادیان و فرق 

مختلـف تـا شـخصیت های سیاسـی داخلـی، 

خارجـی و گروه هـای اجتماعـی اسـت. رونـد 

مرجعیـت نیـز نشـان مـی دهـد مراجـع آینـده 

بسـیار بیشـتر از امکانـات و فرصت هـای جدید 

چـه در حـوزه مناسـبات سیاسـی و اجتماعـی و 

چـه در حـوزه فناوری هـای اطاعاتی و ارتباطی 

بهـره حواهنـد بـرد. و بـا توجـه به رونـد افزایش 

اقتـدار مرجعیـت شـیعه ضـرورت مشـورت و 

تصمیم گیـری جمعـی، حرکت به سـمت ایجاد 

چنیـن نهـادی را افزایـش مـی دهـد.

ب( هم گرایی سطح مدیریت 
شـورای  تشـکیل  راهبـردی:  پیشـنهاد 

یکــی دیگــر از ســطوح هم گرایــی 
و  همکاری هــا  نهــادی، 
دو  در  ســطح  در  هم افزایی هــا 
مرکــز علمــی آموزشــی اســت کــه 
برگــزاری  خصــوص  در  می توانــد 
مشــترک،  علمــی  همایش هــای 
برگــزاری دروس و شــرکت طــاب 
در دروس آناین خارج و ســطح، 
شــهادات  و  نمــرات  پذیــرش 
غ التحصیــان از ســوی  علمــی فار
اســاتید  از  دعــوت  حــوزه،  دو 
و  تدریــس  جهــت  یک دیگــر 
فرصــت مطالعاتــی، تهیــه متــون 
درســی اســتاندارد و ده هــا مــورد 

گــردد. انجــام  دیگــر 
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هم گرایـی مراکـز مدیریـت حـوزه علمیـه نجف 

اشـرف و قـم مقدسـه.

حوزتیـن قـم و نجـف دارای نظـام آموزشـی، 

متـون، برنامـه درسـی و ارزیابـی و امتحانـات و 

صدور گواهی و شـهادات علمی مجزا هسـتند. 

نهـادی،  هم گرایـی  سـطوح  از  دیگـر  یکـی 

همکاری ها و هم افزایی ها در سـطح در دو مرکز 

علمی آموزشـی اسـت که می تواند در خصوص 

برگزاری همایش های علمی مشـترک، برگزاری 

دروس و شـرکت طاب در دروس آناین خارج 

و سـطح، پذیـرش نمـرات و شـهادات علمـی 

فارغ التحصیـان از سـوی دو حـوزه، دعـوت 

از اسـاتید یک دیگـر جهـت تدریـس و فرصـت 

مطالعاتـی، تهیـه متـون درسـی اسـتاندارد و 

ده هـا مـورد دیگـر انجـام گردد.

ج( هم گرایی سطح اساتید  
دبیرخانـه  تشـکیل  راهبـردی:  پیشـنهاد 

همـکاری جامعـه مدرسـین و محققـان حـوزه 

علمیـه نجـف و قـم.

اسـاتید و اعضـای هیئـت علمـی در هـر 

نهـاد آموزشـی مهم تریـن رکـن علمـی آن نهـاد 

محسـوب مـی شـوند. بدیهـی اسـت هـر نـوع 

همـکاری علمـی و پژوهشـی و تبـادل اسـتاد و 

دانشـجو می توانـد بـه تقویـت و هم افزایـی این 

دو نهـاد یـاری رسـاند.

  چند نکته پایانی: 
1. مناسـب اسـت ضـرورت ایـن همکاری هـا 

برای هر دو طرف روشن شود و در این خصوص 

فرهنگ سـازی مطلـوب صورت گیرد؛

2. گروه هایـی در صـدد ممانعـت از ایـن 

همکاری هـا برخواهنـد آمد الزم اسـت، مواضع 

ایـن افـراد یا جریان هـا از جریان اصلی حوزه قم 

و نجـف جـدا دانسـته شـود و بـرای خنثاسـازی 

تاش هـای تفرقه افکنانـه تمهیداتـی در نظـر 

گرفته شـود؛

3. نبایـد ایـن موضـوع بـه یـک موضـوع 

مقطعـی و تبلیغاتـی تبدیـل شـود، بلکه باید به 

آن بـه عنـوان ضـرورت آینـده مرجعیـت شـیعه 

نگریسـت؛

4. بهتر اسـت گام های اول از همکاری بین 

انجمن هـای علمـی و تبـادل اسـتاد و دعـوت از 

محققـان بـرای فرصت مطالعاتی  آغاز شـود؛

5. بایــد پذیرفــت هــر نــوع  پیشــرفت، 

ــود در حــوزه قــم و  نجــف تنهــا  اصــاح و بهب

بــه دســت عالمــان آن حــوزه امــکان تحقــق دارد 

ــن حساســیت  ــه اســتفاده از عناوی ــازی ب و نی

برانگیــز ماننــد انتقــال تجــارب حــوزه قــم 

وجــود نــدارد و بایــد از هــر نــوع فعالیتــی کــه 

شــائبه دخالــت در حــوزه دیگــر از آن استشــمام 

ــود؛ ــز نم ــود پرهی می ش

6. الزم است با تفکر ملی گرایانه در خصوص 

مرجعیـت شـیعی مقابلـه نمـود و از ورود در 

جـدل انحرافـی در خصـوص مرجعیـت عربـی و 

ایرانـی پرهیـز نمود؛ 

ماحظـه حساسـیت های  اسـت  الزم    .7

دفاتـر بیـوت حـوزه قـم و نجف بشـود و رویکرد 

همکاری هـا در حـوزه دانشـی و سیاسـت های 

مؤثـر بـر جوامـع شـیعه فراتـر نرود؛

8. گمـان مـی رود ترویـج مرجعیـت مراجـع 

قـم در نجـف موجب اختافات به ویژه از سـوی 
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برخی اطراف بیوت شـود، پس الزم اسـت از آن 

پرهیز شـود؛

9. نقـش فرزنـدان ارشـد و عالم مراجع عظام 

تقلیـد به ویـژه در حوزه نجف باید به خوبی مورد 

ماحظـه قـرار گیـرد و از این ظرفیت برای هدف 

راهبردی هم گرایی اسـتفاده شـایان بشود؛

10.  مجامـع و انجمن هـای علمـی مشـترک  

می توانـد مهم تریـن پایه خوبی بـرای هم گرایی 

علمی تلقی شـود؛

11.  پروژه هـای مشـترک علمـی و فرهنگـی 

توسـط پژوهشـگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی 

بـا مؤسسـات علمـی حـوزه نجف در دسـتور کار 

قـرار گیرد؛

12.  مـدارک آموزشـی طـاب در هـر حـوزه 

مـورد تأییـد حـوزه دیگرقـرار گیـرد؛

13. نشـریات تخصصـی بـا مقاالت مشـترک 

از سـوی عالمـان دو حـوزه انتشـار یابد؛

14. امـکان ایجـاد صنـدوق مشـترک مراجـع 

بـرای حمایـت از اسـاتید و پژوهشـگران برتر دو 

حـوزه مـورد مطالعه قـرار گیرد.

پی نوشت:
* نویسنده و پژوهشگر
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