بــایســتــههـــای
حوزه و القائات

در نجف و قم
عبدالوهاب فراتی

پرداختـن بـه حـوزه نجـف ،اهمیـت زیادی پیـدا کـرده و در آینده هـم اهمیتش
بیشـتر میشـود .گذشـته از اینکـه اآلن نجـف فضـای بسـیار آزادی دارد ،تفکر
میکنـد و دوره پسـا صـدام بـه پایـان رسـیده و بـه تدریـج بـه آن اقتـدار علمـی
ً
ً
و گذشـته خـودش برمیگـردد ،عملا صاحـب یـک روایتی از تشـیع کـه احتماال
متفاوتتـر از قرائـت قـم از تشـیع میشـود .بـه عبـارت دیگـر ،ما اگر دو تفسـیر
سیاسـی از تشـیع بخواهیـم اشـاره کنیم کانون این دو تفسـیر متفـاوت ،یکی ،قم
اسـت و دیگـری ،نجـف .احتمـال اینکـه جغرافیـای اندیشـه سیاسـی شـیعه در
آینده در حوزه سیاسـت و یا در حوزه فقه سیاسـی به نجف منتقل شـود یا در قم
بمانـد ،احتمـاالت زیـادی وجود دارد.بیشـتر از این مطالـب در گفتوگو با دکتر
عبدالوهـاب فراتـی را در ادامـه میخوانیم.

کردهایـد حـال بفرماییـد کـه ایـن تفاوتهـا در

تالش برای القا این ایده اسـت که قرائت نجف

چـه موضوعـات و مسـائلی اسـت؟

از قـم پیامدهـای کمتـری در حـوزه سیاسـت و

اسـتاد:

یکـی از ایـن قرائتهـا مربـوط بـه

جامعـه دارد و ایـن قرائـت احتمـال اینکـه بـا

حـوزه نجـف اسـت کـه یـک قرائت بـه اصطالح

الگوهـای جدیـد دموکراسـی یـا الگوهای جدید

اسلام سـنتی اسـت ،که یـک مختصاتـی دارد؛

توسـعه همخوانی بیشـتری داشـته باشد ،بهتر

تلاش میکنـد کـه از سیاسـت تجنـب و دوری

از تفسـیر یـا روایـت قـم اسـت .حـاال اینهـا را

کنـد و مانـع ورود روحانیـت بـه ارکان دولتی یا

کـه عـرض کـردم نه به خاطر اینکـه اآلن بگویم

مشـارکت ایشـان در قـدرت شـود.
ً
طبیعتـا یـک تئـوری در بـاب عدالـت دولت

کـه کـدام برتر اسـت یا کـدام برتر نیسـت ،بلکه
خواسـتم بـه اهمیـت حـوزه نجـف در تحـوالت

مرکـزی هـم ارائـه نمیکنـد؛ در مقابـل ،قرائـت

آینـده اشـاره بکنـم؛ یـادم هسـت یکـی از علمـا

اسلام سیاسـی یا تشـیع سیاسـی در قم وجود

ِ
رقابـت روایتها
در توصیـف ایـن تفاوتهـا یـا
میگفـت در آینـده رقابـت ایـن

دارد کـه در مقابل آن سـه مولفه،
سـه تـا ایـده بـزرگ دارد؛ یکـی،
معتقـد اسـت کـه از درون فقـه
یـک تئوری در بـاب اداره جامعه
و دولت اسـتخراج کرده از اینکه
حـوزه از سیاسـت و حکومـت
فاصلـه بگیـرد ،دوری میگزینـد
و بیعالقـه هـم نیسـت کـه
روحانیـون بخشـی از مناصـب
مهـم و حتی غیـر مهم حکومتی
را هـم بـه دسـت بگیرنـد .خـوب
ایـن دو قرائـت درواقـع دو نـوع
قرائت متفاوت از تشـیع معاصر

یکــی دو همایــش در غــرب برگــزار
شــده کــه هــدف از آن همایــش،
ایــن اســت کــه بــه نوعــی در پــی
برتــری بخشــیدن بــه قرائــت نجــف
از قــم اســت؛ بــه نوعــی تــاش برای
القــا ایــن ایــده اســت کــه قرائــت
نجــف از قــم پیامدهــای کمتــری
در حــوزه سیاســت و جامعــه دارد
و ایــن قرائــت احتمــال اینکــه
بــا الگوهــای جدیــد دموکراســی
یــا الگوهــای جدیــد توســعه
همخوانــی بیشــتری داشــته
باشــد ،بهتــر از تفســیر یــا روایــت
قــم اســت.

اسـت ،البتـه قدیـم هـم بـوده،
ولـی امـروزه دارد خیلـی برجسـتهتر میشـود.
ً
اخیـرا بررسـی میکـردم دیـدم کـه یکی دو
مـن
همایـش در غـرب برگـزار شـده کـه هـدف از آن

دو روایـت شـبیه رقابـت تفسـیر
مائـو و لنیـن از مارکسیسـم
میشـود .مسـتحضر هستید که
هیـچ انقالبـی بر اسـاس تفسـیر
ارتدوکـس مارکـس در جهـان
اتفاق نیفتاد ،حتی انقالب ۱۹۱۷
هم در روسیه بر اساس تصرفات
لنیـن در اندیشـه مارکـس اتفاق
افتـاد .در چیـن هـم مائو تصرف
دیگـری در اندیشـه مارکسیسـم
کرد و انقالب کشـاورزی خودش
را در آنجا به پیروزی رسـاند .در
واقـع لنیـن بـا مهندسـی نظریـه

مارکـس آن را یـک گام بـه جلو برد و در روسـیه،
موفـق بـه انقالب شـد.
بعـد ایـن دو روایـت همـواره بـه عنـوان دو
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قرائـت سیاسـی حوزههـای قـم و نجـف اشـاره

بخشـیدن به قرائت نجف از قم اسـت؛ به نوعی

شماره یازدهم

حـوزه :جنـاب عالـی پیشتـر بـه تفـاوت

همایـش ،ایـن اسـت که به نوعـی در پی برتری

123

124

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

ً
مثلا فئودالـی یـا
تفسـیر رقیـب در کشـورهای

آیـتاهلل خوئـی اسـت .خوئـی بـه رقـم اینکـه

کشـاورزی یا کشـورهای نیمه فئودالی یا نیمه

سالهاسـت مرحـوم شـده ،امـا تفکر مدرسـه او

صنعتـی بـه رقابـتپرداختند و مـا هم در ایران،

همچنـان بـر ذهنیـت عالمان و مـدارس کنونی

زمـان شـاه هـر دو تفسـیر را بیـن گروههـای

نجـف هژمونـی دارد .حـوزه کنونـی هـم خیلـی

چـپ داشـتیم اینکـه برخـی از علمـای نجـف

عالقـه نـدارد خـودش را از ذیـل ایـن مدرسـه

خودشـان رقابت این دو قرائت از تشـیع در قم

خارج کند .به عبارت دیگر مدرسـه آقای خوئی

و نجـف را بـه رقابـت مارکـس یـا لنیـن تشـبیه

همچنـان کانـون تفکـر در حوزه نجف میباشـد

میکننـد ،نشـان میدهـد کـه ایـن تفاوتها یا

و بقیـه تفکـرات در حاشـیه ایـن مدرسـه قـرار

ایـن رقابتهـا نـزد برخـی جدی اسـت و ما باید

میگیـرد؛ البتـه چـون امـروز آقـای خوئـی در

مراقبـت کنیـم که ایـن رقابتها باعث تضعیف

قیـد حیات نیسـت ،ممکن اسـت قدرت سـابق
را نداشـته باشـد ،امـا هنـوز ایـن

حوزههـای شـیعی نشـود.
بـه همیـن دلیـل مـن تصورم
ایـن بـود کـه پرداختـن بـه نجف
و از آنچـه کـه در نجـف میگـذرد
برای کسـانی که در قم هسـتیم
اهمیت زیادی دارد و این نشـان
میدهـد کـه نجـف در حـال
توانمندسـازی خـودش بـرای
بازگشـت بـا شـکوه خـودش در
گذشـته در دوره جدید اسـت .اما
نکتـه مهمـی کـه در ایـن روایت
یـا قرائـت نجـف وجـود دارد
ایـن اسـت کـه نشـان میدهـد
بـه رغـم همـه تحوالتـی کـه در
درون حـوزه نجـف اتفـاق افتاده
اسـت و بـه رغـم همـه تحوالتـی
کـه در سـاحت کلی عـراق افتاده
بـه ویـژه بعـد از  2003و سـقوط

بعــد از  2003مــا شــاهد ظهــور یــک
مدرســهای در کانــون هســتیم.
البتــه بــا اندکــی تغییــرات کــه
میشــود امــروزه از او تعبیــر کــرد بــه
ً
یــک مدرســه نســبتا مســتقلی کــه
عناصــر خــودش را جمــع میکنــد
بــا عنــوان مدرســه آیــتاهلل
سیســتانی ،اینکــه مــن عــرض
کــردم بــا انــدک تغییراتــی میشــود
از مدرســه دومــی صحبــت کــرد و
نمیشــود بــه صــورت جــدی از
مدرســه دومــی در کانــون تعبیــر
کــرد بــه نــام مدرســه آیــتاهلل
سیســتانی ،علتــش ایــن اســت
کــه هنــوز در بخشــی از مبانــی
ایــتاهلل سیســتانی وفــادار بــه
مدرســه خــودش اســت .امــا در
اتجاحــات عمومــیاش و برخــی
از اتجاحــات خاصــش بــه تعبیــر
ً
عربهــا کامــا از آی ـتاهلل خوئــی
متمایــز میشــود،

صـدام نشـان میدهـد کـه هنوز
کانـون تفکـر در دورن حـوزه نجـف مربـوط بـه

مدرسـه قدرتمندانـه در نجـف
حضـور دارد و نسـل مرجعیـت
کنونـی خـود را
یـا مجتهـدان
ِ
در شـعاع فکـری خـودش نگـه

داشـته اسـت .بعـد از  2003مـا
شـاهد ظهـور یـک مدرسـهای در
کانـون هسـتیم .البته بـا اندکی
تغییرات که میشود امروزه از او
ً
نسـبتا
تعبیر کرد به یک مدرسـه
مسـتقلی کـه عناصـر خـودش را
جمـع میکنـد بـا عنوان مدرسـه
آیـتاهلل سیسـتانی ،اینکـه من
عـرض کـردم بـا انـدک تغییراتی
میشـود از مدرسـه دومـی
صحبـت کـرد و نمیشـود بـه
صورت جدی از مدرسـه دومی در
کانـون تعبیـر کرد به نام مدرسـه
آیـتاهلل سیسـتانی ،علتش این

اسـت کـه هنـوز در بخشـی از مبانـی ایـتاهلل

در اتجاحـات عمومـیاش و برخـی از اتجاحـات

دولـت بعثـی هـم دیگـر وجـود ندارد ،اگـر آقای

اشـاره میکنـم.
حـوزه :حـاال قبـل از اینکـه اشـاره بکنید یک

نکتـه میمانـد کـه وقتـی مـا امـروز صحبـت
از مدرسـه آقـای خوئـی میکنیـم بـا توجـه بـه

تأثیـر ایـن تغییـرات قـرار میگرفـت و بخشـی
ً
مثلا مراجـع اربعـه کـه در نجف
از شـاگردانش

هسـتند ،آنها هم تحت تأثیر این شـرایط دچار
تغییراتـی میشـدند؛ برخـی معتقد هسـتند که
ً
مثلا خـود آیـتاهلل سیسـتانی صاحب مدرسـه

اینکه این مدرسـه قبل از تحوالت عراق شـکل

نیسـت ،بلکه ایشـان همان خوئی شرایط جدید

گرفته یک زمینه و شـرایطی داشـته و اآلن یک

اسـت ،یعنـی ایـن تفسـیر هم وجـود دارد ،ولی

شـرایط دیگـری دارد .اینکـه مـا میگوییم این

علـت اینکـه من اصـرار میکنم ما امـروزه باید

مدرسـه بـر تفکـر یـا نوع نگاهی کـه آقای خوئی

از یـک مدرسـه مسـتقل از او یـاد بکنیـم ،چـون

داشـته اسـت در حوزه به اجتماع ،به سیاسـت

آقـای سیسـتانی نـوع نگاهـش بـه آنچـه کـه

و امثـال مختلـف ،ایـن همان نگاهی اسـت که

در حـوزه سیاسـت میگـذرد بـا آنچـه کـه آقـای

ً
قبلا بـوده یـا آن هـم دچـار تغییر شـده؟ یعنی

خوئـی فکـر میکـرد و میاندیشـید تفاوتهای

بعد از اینکه آزادی و فرصت و شـرایط سیاسـی

جـدی دارد.

متحول شـد ،آیا این مدرسـه آقای خوئی همان

البته من نگاهم چون فکری سیاسـی اسـت

مدرسـه قدیم اسـت یا اینکه نه ،این هم دچار

اینطـوری تقسـیم بندی میکنـم ،یعنی بحث

تحـول شـده؟ اگـر دچار تحول شـده خوب آقای

مـن صـرف فقهـی یـا اصولـی یا نـگاه اخباری یا

سیسـتانی هم ممکن اسـت فقط درون همین

نـگاه اصولـی نیسـت؛ از این جهـت که من دارم

تغییـر قـرار گرفتـه و اتفـاق ویـژه ای نیفتـاده

رویکردهـای فکـری ـ سیاسیشـان را تحلیـل

ً
مثلا آقـای خوئی،
یـا اینکـه نـه ،بگوییـم کـه

میکنـم ،میگویـم دارنـد متفـاوت میشـوند.

شـاگردان آقـای خوئـی یـا کسـانی کـه ادامـه

بـه عنـوان مثال ،آیتاهلل خوئی چون به شـدت

دهنده اندیشـههای ایشـان هسـتند تأکیدشان

نـص پسـند بـود و خیلـی بـه ادله لفظـی در فقه

روی برخـی از ویژگیهـای قبـل و سـنتی اسـت

احتـرام میگذاشـت معتقـد بود کـه ادله لفظی

نـه اینکـه تحـت تأثیـر ایـن تحـوالت هـم قرار

داللتـی بـر والیـت سیاسـی فقهـا نـدارد .چـون

گرفتنـد .ایـن مدرسـه را بـه همـان ویژگیهـای

دولـت را تأسیسـی میدانسـت ،میگفـت ایـن

اصلـی و کانونـیاش فقط میشناسـیم و اتفاق

ادلـه لفظـی داللتـی بـر تأسـیس دولـت بـرای

ویـژه ای نیفتـاده ،اینهـا تأثیـر زمینههاسـت؟
ً
یقینـا در
اسـتاد :بلـه ،همینطـور اسـت.

شـخصی بـه نـام فقیـه نـدارد و ایـن را کـه نفـی
میکـرد ،طـرح جایگزینی هم برای اداره جامعه
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ً
کاملا از آیـتاهلل
خاصـش بـه تعبیـر عربهـا
ً
بعـدا اینهـا را
خوئـی متمایـز میشـود ،کـه

ً
احتمـاال تحـت
خوئـی هـم خـودش زنـده بـود،

شماره یازدهم

سیسـتانی وفادار به مدرسـه خودش اسـت .اما

دورهای کـه خـود آیـتاهلل خوئی حضـور ندارد و
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ً
عملا با نفی
یـا حـوزه عمومـی نداشـت ،یعنـی
ً
اساسـا حـوزه عمومی
داللـت ادلـه والیـت فقیه

بـه همیـن دلیل آیتاهلل سیسـتانی با بازگشـت

را رهـا میکـرد و اگـر هـر از گاهـی هـم در برخی

بـه میـرزای نائینی از یک نظریـهای پردهبرداری

اداره خودشـان در حوزههـای غیرمنصوصانـد؛

میکنـد کـه بـه قـول دکتـر

از ر خدادهـا و تحـوالت سیاسـی
در ایـران و عـراق دخالـت میکرد
نـه از باب عناویـن اولیه ،بلکه از
بـاب ضرورتهـا و اضطرارهایـی
بود که دسـتگاههای فقهی به او
اجـازه مـیداد ،در چنین مواردی
مداخلـه کنـد؛ امـا آیـتاهلل
سیسـتانی تـا حـدی بـر مبانـی
اسـتاد خـودش مانـده و وفـادار
ا ست .
او هماننـد آیـتاهلل خوئـی
داللـت ادلـه لفظـی بـر دولـت
فقیه را نمیپذیرد و بعد در درس
خـارج خودش بـه نقل از علمین

او هماننــد آیـتاهلل خوئــی داللــت
ادلــه لفظــی بــر دولــت فقیــه را
نمیپذیــرد و بعــد در درس خــارج
خــودش بــه نقــل از علمیــن در
مشــروطه ،یعنــی میــرزای نائینــی و
آخوند خراســانی معتقد اســت که
در ادلــه موجــود در والیــت فقیــه
تزلــزل عظیــم وجــود دارد ،امــا بعــد
از رویگردانــی از ادلــه لفظیــه دیگــر
حــوزه عمومــی را رهــا نمیکنــد و
بــرای اداره بدیــل ،یعنــی بــه جــای
نظریــه والیــت فقیــه یــک نظریــه
بدیلــی بــرای اداره دولــت دارد و
آن بازگشــت بــه نظریــه نائینــی
اســت.

در مشـروطه ،یعنـی میـرزای

عبدالهـادی الحکیـم کـه آثـار
خوئـی در مـورد آقای سیسـتانی
نوشـته و مـراودات شـخصی و
علمـی زیـادی بـا بیـت ایشـان
دارد ،میشـود از ایـن نظریـه بـه
ارادة األمـة تعبیـر کرد .البته این
نظریـه نائینـی را نمیخواهـد در
دوره جدیـد احیـا بکنـد ،بلکـه با
تصرفاتـی آن را بـرای عراق جدید
بازسـازی کـرده ،یعنـی بـه جـای
اینکـه آن را در هیئـت سـلطنت
دنبال کند بیشتر آن را در هیئت
جمهوریـت دنبـال کـرده و بـا دو
سـه تـا افزودنـی جدیـد حتـی

نائینـی و آخونـد خراسـانی معتقـد اسـت که در

نظریـه میـرزای نائینـی را ارتقا بخشـیده اسـت.

ادلـه موجـود در والیـت فقیه تزلزل عظیم وجود

بـرای مثـال میرزای نائینی در نظریه خودش

دارد ،امـا بعـد از رویگردانـی از ادلـه لفظیه دیگر

تکلیف اقلیتهای دینی و مذهبی و مشـارکت

حوزه عمومی را رها نمیکند و برای اداره بدیل،

زنـان در سـاختارهای قـدرت را روشـن نکـرده

یعنـی بـه جـای نظریـه والیت فقیه یـک نظریه

اسـت .امـا آیـتاهلل سیسـتانی بـه اقلیتهـای

بدیلـی بـرای اداره دولـت دارد و آن بازگشـت بـه

مذهبـی در عـراق مثـل مسـیحیان ،سـنیها،

نظریـه نائینـی اسـت .او از یـک نظریـهای دارد

ایزدیهـا ،بـه قومیتهـا مثـل کردهـا و ترکها

حمایـت میکنـد در حـوزه عمومی به نام نظریه

و همـه اینهـا توجـه کـرده و بـه آنهـا بخشـی

ارادة األمـه ،ارادة األمـه همـان نظریـه نائینـی

از قـدرت قانـون اساسـی عـراق بخشـیده یـا

اسـت کـه معتقـد بـود در حوزههـای خالـی از

اعطـا کـرده اسـت .بـه همیـن دلیـل مـا وقتـی

نـص یـا در حوزه منصوصات اراده آزاد انسـانها

از زاویـه نظریـه سیاسـی بـه آیتاهلل سیسـتانی

محتـرم اسـت و ایـن مـردم هسـتند کـه متولی

نـگاه میکنیـم میبینیـم کـه مدرسـهای کـه
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مرجعیـت نجـف را بـا چنیـن دولتـی هـم دارد
ً
حتما
تعریـف میکنـد .حاال مـن اصرار ندارم که

کـه شـاید در نجـف حضـور دارد .حـاال شـاید
تعبیـر هشـتاد دقیق نباشـد ،شـاید بیـش از ۶۰

اآلن آیتاهلل سیسـتانی مدرسـه مسـتقلی دارد،

سـال اسـت کـه در نجـف حضـور دارد .آنقـدر

ولـی بـا تغییـرات و شـیفتهایی کـه آدم در

تحـوالت ریـز و درشـتی را در نجـف تجربـه

اندیشـه و رویـهاش میبینـد احسـاس میکنـد

کـرده ،جمعبنـدی آیـتاهلل خوئـی اسـتادش را

که به تدریج می تواند این یک مدرسـه مسـتقل

متناسـب بـا شـرایط عـراق میدانـد .این اسـت

شـود و روحانیت را از آن فضای گذشـتهای که

که این نظریه قطعی نیسـت ،نظریه در شـرایط

بـه سـمت ارائـه نظریـه بدیـل مـیرود و رابطـه

تحـت سـیطره مدرسـه آقـای خوئـی بـود جـدا

ً
مثلا مـردم عـراق انقالب نکردنـد و یا در
اسـت،

کنـد .بـه همیـن دلیل اسـت که حجتاالسلام

شـرایط انقالبـی کـه نبودند ،بنابرایـن انتظارات

سـیدجمال شهرسـتانی معتقد است که آیتاهلل

انقالبـی هـم نداشـتند.
خـوب از آن طـرف هـم نجـف

سیسـتانی در میانـه آیـتاهلل
خوئـی و امـام قـرار دارد؛ یعنـی
نـه مثل آیـتاهلل خوئی تجنب از
سیاسـت را حمایت میکند و نه
هـم مثل امـام خمینی اجازه
ورود روحانیت در ارکان حکومت
میدهـد و خـودش متولـی امـر
سیاسـی میشـود .یک حدی در
میانـه ایـن دو قـرار دارد.

آیــتاهلل سیســتانی در میانــه
آیــتاهلل خوئــی و امــام قــرار
دارد؛ یعنــی نــه مثــل آیــتاهلل
خوئــی تجنــب از سیاســت را
حمایــت میکنــد و نــه هــم مثــل
امــام خمینــی اجــازه ورود
روحانیــت در ارکان حکومــت
میدهــد و خــودش متولــی امــر
سیاســی میشــود .یــک حــدی
در میانــه ایــن دو قــرار دارد.

فاقـد نظریـه انقلاب بـوده ،حاال
مـن در مدرسـه صـدر میگویـم
که مدرسـه صدر روحانیت نجف
را مسـلح بـه یک تئـوری انقالبی
کـرد .حتـی حـزب الدعـوه را راه
انداخـت و بخشـی از روحانیـون
انقالبـی را وارد فـاز مبـارزه
سیاسـی کرد ،امـا آیتاهلل خوئی

خـوب ممکن اسـت که تحت

و آیـتاهلل سیسـتانی بـا توجـه

تأثیـر زمینههایـی که امام در آن

بـه تجاربـی کـه بعـد از انقلاب

قـرار دارد یـا او در آن قـرار دارد .یعنـی امـام در

 ۱۹۲۰بـه ایـن سـمت داشـتند به شـدت مخالف

ً
کامال
زمینـه انقالبـی قـرار گرفتـه و مردمی کـه

تمایالت درونی حوزه نجف به سمت رفتارهای

از او تبعیـت کردهانـد؛ امـا بـه لحـاظ سیاسـی

انقالبـی بودند .حتـی زمانی که حضرت امام

آیـتاهلل سیسـتانی در زمینـه انقالبـی حضـور

هـم در نجـف حضـور دارد مـا هیچ مـراودهای یا

نداشـته و تحولـی کـه در آن انجـام شـده یـک

اسـتقبالی از آیتاهلل سیسـتانی از اندیشـهها و

ً
اصلا نقشـی در آن
تحـول سیاسـی بـوده کـه

افـکار امـام نداریـم .گزارشـی هـم وجـود ندارد

شماره یازدهم

حـوزه عمومـی نداشـت آیتاهلل سیسـتانی دارد

خـوب ایـن بیتأثیـر نیسـت ،ولـی آیـتاهلل
ً
تقریبا حدود هشـتاد سـالی هسـت
سیسـتانی

تابستان 1399

ً
قبلا بـرای نفـع والیـت فقها و دلیلی بـرای اداره

نداشـته اسـت.
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ً
مثال روزی سـری زده باشـد به درس
که ایشـان

تجنـب زیـادی از سیاسـتورزی میکنـد و اگـر

امام ،روزی واکنشـی نشـان داده باشد پایه یک

در مـواردی مداخلـه میکنـد از بـاب اضطـرار و

حمایتـی ایسـتاده باشـد ،مـا نداریـم ،در حالـی

ضرورتهـای بیرونـی اسـت نـه از بـاب عناوین

ً
مثلا مـا در طیفهـای دیگـر حـوزه نجـف
کـه

اولیـه تـا منتهـی بـه طرح بحث والیـت فقیه در

چنیـن اسـتقبالها یـا تعامالتـی را بـا اندیشـه

ذیـل این دو مدرسـه بشـود.

و انقلاب ایـران داریـم .خوب ،انقلاب در ایران

ّ
ّ
آیةالله
آیةاللـه حکیم و
حـوزه :در ایـن دوران

اتفـاق میافتـد جنگ اتفـاق میافتد و تحوالت

صـدر نیـز حضـور دارنـد مواضـع آنهـا نسـبت
ّ
آیةاللـه خوئـی و شـرایط سیاسـی
بـه مدرسـه

اتفاقـات زیـادی دارد در ایـران رخ میدهد ،ولی

اجتماعـی عـراق چیسـت؟ نسـبت آنهـا بـا

نـوع تعامـل آقـای سیسـتانی نشـان میدهـد
ً
اساسـا شـخصیت ایـن مرجـع بـزرگ ایـن
کـه

سیاسـت چگونـه اسـت؟

دیگـری در ایـران اتفـاق میافتـد ،همچنیـن

اسـتاد:

ایـن مدرسـه غیـر از آقـای خوئـی

سـبکی اسـت ،یعنـی اگـر آیـتاهلل سیسـتانی

متولیـان یـا حامیـان دیگـری هـم در دوره

در ایـران هـم بـود معلـوم نبـود کـه یـک رویـه

قبـل داشـت کـه مهمترینشـان مرحـوم سـید

یـا الگـوی دیگـر و متفاوتتـری را اتخـاذ بکند،

محسـن حکیـم بـود .سیدمحسـن حکیـم هـم

ولی در عین حال فرمایش شـما درسـت اسـت

در واقـع رویـهاش هماننـد رویـه آقـای خوئـی

بـه هرحـال کسـی کـه تحـت تاثیـر محیطی که

بود ،مثل آقای خوئی اعتقاد به والیت نداشـت

در آن میباشـد .هسـت دیگـر؛ نمیشـود آن را

و عالقهمنـد هـم نبـود خـارج از ضرورتهـا یـا

از آن جـدا کـرد .خـوب ایـن هـم مدرسـه دوم.

اضطرارهـای بیرونـی ،حـوزه را درگیـر مداخالت

خـوب مـن یـک جمعبنـدی بکنم بـه اینکه ما

سیاسـی بکنـد .آن مباحثـه معروفـی کـه امـام

اگـر بخواهیـم بگوییـم که مرحوم شـیخ طائفه،

خمینـی راجـع بـه آقای حکیـم و انقالب در

مرحوم شـیخ طوسـی مؤسـس حوزه نجف بوده

ایـران اتفـاق افتـاده که مشـهور اسـت ،حضرت

بیتردیـد آیـتاهلل خوئـی میشـود از او تعبیـر

امـام بـه ایشـان اشـاره میکنـد؛ مـن دارم کار

کـرد مؤسـس دوم حـوزه نجـف اسـت و همـان

حسـینی میکنـم وارد مبـارزه بـا یزیـد زمـان

سـنتی را که شـیخالطائفه در این حوزه بنا کرد،

شـدهام ...آقـای حکیـم میگویـد :چـه خـوب

آیـتاهلل خوئـی تـداوم بخشـید کسـی بخواهد

فقـط سـنت امام حسـین که حجیـت ندارد،

بفهمـد کـه در دوره شـیخ الطائفـه چـه تحوالت

سـنت امـام حسـن هـم حجیـت دارد ،خوب

فکـری و عملـی در حـوزه نجـف اتفـاق افتـاده

بیا با شـاه صلح کن دسـت به شـورش عمومی

بـه دوره آقـای خوئـی نـگاه کنـد میفهمـد کـه

نز ن .

حوزه نجف همین سـبک و سـیاق را در گذشـته

یعنـی ایـن نشـان میدهـد کـه حکیـم هـم

هـم داشـته اسـت؛ بدیـن معنـا که حـوزه نجف

حراسـت کننـده از مدرسـه ای اسـت کـه در آن

داشته .خوب ما به تدریج از درون همین حوزه

میشـود .در دورهای کـه بعضیهـا هنـوز

شـاهد ظهـور یـک حوزه جدیدی هسـتیم که به

حکومـت میکننـد بعـد از شـهادت صـدر دوم

شـدت بـا تمام آموزههای مدرسـه آقـای خوئی

بـه تدریـج درون همیـن مدرسـه یـک مدرسـه

و مدرسـه حکیـم درگیـر میشـود و آن مدرسـه

دیگـری بـه نـام سـیدمحمدصادق الصـدر ظهور

صـدر اول اسـت .در صـدر اول ،اتفـاق بـزرگ که

میکنـد بـه نـام مدرسـه دوم پـدر مقتـدا صـدر

ً
اوال ،صـدر اول معتقـد اسـت کـه مـا
میافتـد،

اسـت .ایشـان خـوب به شـدت تحـت تأثیر هم

بایـد از درون دسـتگاههای فقهـی خودمـان

صدر اول اسـت و هم تحت تأثیر امام خمینی.

یـک نظریـه ای کـه متولـی امـر عمومـی باشـد

در کتـاب مـاوراء الفقـه خـودش اعتقـاد وافری

را اسـتخراج کنیم و ایشـان در آخر عمرش سـه

بـه والیـت انتصابـی یـا عامـه فقهـا دارد و بـه

الـی چهـار نظریـه را در واقـع اسـتخراج میکند

جـد هـم بـه دنبـال این ایـده بـوده و زیاد تالش

و بـه عنـوان نظریههای سیاسـی مطرح میکند

میکـرد کـه ایـن اندیشـهاش را در حـوزه نجـف

طرف هم چون معتقد به کارهای تشـکیالتی و

بـه دسـت بدهـد ،این کـی ظهور میکنـد و وارد
عرصـه تحـوالت فکـری نجـف

تـداوم مبارزه و سـرنگونی دولت
در بغـداد بـود وارد فـاز مبـارزه
سیاسـی میشـود و حزبالدعوه
برایشـان تأسـیس میکنـد .از
ایـن دوره بـه بعـد صـدر صاحـب
سـبک

متفاوتـی

میشـود.

بخشـی از طلاب و روحانیـون

بــه تدریــج از درون همیــن
حــوزه شــاهد ظهــور یــک حــوزه
جدیــدی هســتیم کــه بــه شــدت
بــا تمــام آموزههــای مدرســه آقــای
خوئــی و مدرســه حکیــم درگیــر
میشــود و آن مدرســه صــدر اول
اســت.

حـوزه نجـف تحـت تأثیـر افـکار

میشـود مربـوط بـه انتفاضـه
شـعبانیه میشـود ،یعنـی ۱۹۹۱
کـه عـراق بـه کویت حملـه کرد و
شکسـت خـورد ،نیروهای عراقی
کـه پیـاده و پریشـان از کویت در
حـال بازگشـت بـه بصره هسـتند
بـا نیروهای انقالبـی بصره درگیر

ایشـان وارد فاز سیاسـی میشـوند و از این دوره

میشـوند و ایـن درگیـری بـه سـایر شـهرهای

بـه بعـد حـوزه نجـف بـا حـوزه آیـتاهلل خوئـی

شیعهنشـین در اواسـط عـراق یـا جنـوب عـراق
ً
بعـدا بـه بغـداد و نجـف هم
کشـیده میشـود و

در نهایت به شـهادت میرسـد .تمام وابسـتگان

کشـیده میشـود ،بعد قیامی شـکل میگیرد با

بـه حزبالدعـوه دسـتگیر ،فـرار و یا به شـهادت

عنـوان انتفاضـه شـعبانیه.

درگیـر میشـود .حوادثـی رخ میدهـد کـه صدر

ً
عملا در دورهای کـه صـدام حضـور
میرسـند و

خـوب در انتفاضـه شـعبانیه ،حـوزه نقشـی

دارد ،جریـان انقلاب درون حـوزه منکـوب

نـدارد و کسـی از حوزویـان حضـور نـدارد تـا

میشـود .هرچقدر که نیروهای انقالبی و مبارز

رهبـری جنبـش را یـا انتفاضـه را برعهده بگیرد،

شماره یازدهم

مدرسـه آقای خوئی اسـت ،که در آن دوره وجود

بـه نوعـی بـه اقتـدار مدرسـه خوئی هـم افزوده
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دوره وجود دارد که همان مدرسـه شـیخالطائفه

در درون حـوزه نجـف بـود سـرکوب میشـوند
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تنها مدرسـه قدرتمند در آن دوره هنوز مدرسـه
ً
اساسـا عالقـهای به این
آقـای خوئـی اسـت که
شـورش یـا اعتقـادی بـه این شـورش نـدارد .در
ایـن زمـان صـدر دوم ،وارد انتفاضـه میشـود با

 ۱۹۹۲فـوت کـرده ،در ایـن یکسـالواندی کـه
زنـده مـی مانـد ،آقای خوئی دیگر مریض اسـت

ً
اصال افسـرده اسـت ،که در این دوره
و منزوی و
فـوت میکنـد.

سـخنرانیهایی که در حمایت انتفاضه میکند

اآلن انتفاضـه شکسـت خـورده و صـدر دوم

و انقالبیـون متوجـه میشـوند کـه تنها مجتهد

هم با یک انتفاضه شکسـتخورده مواجه شـده

یـا مرجعـی کـه در صحنه علوی نمـاز میخواند

بـه پیشـنهاد مرحـوم سـیدفضلاهلل ،کـه اینها

و بـدون تـرس دارد از انتفاضـه حمایت میکند،

همکالسـی هـم در نجـف در کالس صـدر اول

ایشـان اسـت دورش جمـع مـی شـوند و از این

بودنـد؛ ایشـان بـه صـدر دوم پیشـنهاد میکنـد
کـه بیـا جریـان صـدر اول در فـاز

دوره بـه بعـد صـدر دوم در واقـع
هـم مرجعیـتاش گسـترش
پیـدا میکنـد و هـم بـه تدریـج
متفاوتتـر از مدرسـه آقـای
خوئـی و حتـی مدرسـه صدر اول
در واقـع تشـخص پیـدا میکند.
انتفاضـه کـه شکسـت میخورد،
خـوب خیلـی از انقالبیـون
دسـتگیر میشـوند ،اعـدام مـی
شـوند ،حتـی مرحـوم آیـتاهلل
خوئـی با یک وضع تحقیرآمیزی
از خانـهاش بـه بیـرون کشـیده
میشـود ،به بغداد برده میشـود
و چنـد روزی ایشـان را در بغـداد
نگـه میدارنـد ،برمیگردانـد کـه
بعـد از بازگشـت یکسـالونیم
کـه زنـده میمانـد ،ایشـان بیمار
و افسـرده و ناراحـت اسـت،
یعنـی ایشـان بعـد از انتخابـات
حـال خوبی نـدارد ،انتفاضه ۱۹۹۱
پدیـد میآیـد و آیـتاهلل خوئـی

در انتفاضــه شــعبانیه ،حــوزه
نقشــی نــدارد و کســی از حوزویــان
حضــور نــدارد تــا رهبــری جنبــش
را یــا انتفاضــه را برعهــده بگیــرد،
تنهــا مدرســه قدرتمنــد در آن
دوره هنــوز مدرســه آقــای خوئــی
ً
اســت کــه اساســا عالقــهای بــه
ایــن شــورش یــا اعتقــادی بــه
ایــن شــورش نــدارد .در ایــن
زمــان صــدر دوم ،وارد انتفاضــه
میشــود بــا ســخنرانیهایی کــه
در حمایــت انتفاضــه میکنــد و
انقالبیــون متوجــه میشــوند کــه
تنهــا مجتهــد یــا مرجعــی کــه در
صحنــه علــوی نمــاز میخوانــد
و بــدون تــرس دارد از انتفاضــه
حمایــت میکنــد ،ایشــان اســت
دورش جمــع مــی شــوند و از
ایــن دوره بــه بعــد صــدر دوم در
واقــع هــم مرجعیـتاش گســترش
پیــدا میکنــد و هــم بــه تدریــج
متفاوتتــر از مدرســه آقــای
خوئــی و حتــی مدرســه صــدر اول
در واقــع تشــخص پیــدا میکنــد.

نظامـی را تبدیـل کـن به یک فاز
فرهنگـی و بـه جـای اینکه وارد
مبـارزه مسـلحانه و راهانـدازی

ً
مثلا حـزب سیاسـی
گـروه و
باشـی ،بیـا یک حرکـت فرهنگی
تـودهای شـروع کـن و از ایـن
طریـق با دولت بعثی وارد مبارزه
شـو .صدر دوم هـم میپذیرد ،به
همیـن دلیـل از ایدههـای صـدر
اول یا اسـتاد خـودش که اعتقاد
زیـادی بـه تحـذر داشـت ،اعتقاد
زیـادی بـه راهانـدازی احـزاب
سیاسـی در مبـارزه بـا رژیم بعث
داشت ،فاصله میگیرد و به جای
حزبگرایـی ،وارد فعالیتهـای
اجتماعـی و فرهنگـی میشـود.
ابتـدا شـروع مـی کنـد نمـاز
جمعـه را احیاکـردن؛ در مسـجد
کوفـه نمـاز جمعه احیـا میکند،
در شـرایطی کـه هیـچ کـس از

یـا معتقد نیسـتند کـه در دولت جائر باید اقامه

صـدر دوم داده ،معلـوم اینهـا یـک تبانـیای

جمعه شـود؛ ایشـان نماز جمعه
نمـاز جمعـه در آن دوره شـلوغ
اسـت کـه بـرای جـا گرفتـن در
مسـجد کوفـه میبایسـت بعـد
از نمـاز صبـح بیـای جـا بگیـری
کـه بـه ظهـر نمـاز جمعه برسـی.

ً
مثلا در سـالگرد نمـاز
حتـی
جمعـه ،چیـزی در حـدود مثلا
یـک میلیـون نفر در نمـاز جمعه
صـدر دوم حضور پیدا میکردند،
ً
کال نمـاز جمعه ایشـان دو سـال

طـول میکشـد ۴۵ ،خطبـه نماز
جمعـه خوانـده کـه بسـیاری از

اندیشـههای خـود را بیـان میکنـد.

دستنشـانده

دولـت

بغـداد

اسـت .ایشـان را متهم می کنند
به مرجع سـلطه یـا مرجع بغداد،
ایشـان هم خیلی تالش میکند
رابطـهاش را بـا حوزویـان خـوب
بکنـد ،خیلـی تلاش مـی کنـد
کـه ایـن اتهامـات را از خـودش
رفـع بکنـد ،ولـی چنـدان موفـق
نمیشـود؛ حـوزه خیلـی اقبالـی
بـه او نشـان نمیدهـد ،ایشـان
هـم خیلـی دیگر به حـوزه عالقه
نشـان نمیدهـد کـه روابطـش
را بازسـازی کنـد ،کار خـودش را

انجـام میدهـد ،البتـه یک نکته به شـما بگویم

دوم اینکـه محاکـم شـرعی راه میانـدازد.

کـه یـک نکتـهای کـه وجـود دارد بعـد از پایـان

خیلـی از مـردم بـه خاطـر اینکـه معتقـد بودند

جنـگ ایـران و عـراق ،صـدام متوجـه شـد کـه

کـه دولـت صـدام ،دولـت جائـر اسـت ،بـه

ایرانیهـا علـت شکستنخوردنشـان در جنگ و

محاکـم عرفـی مراجعـه نمیکردنـد ،بـه ایشـان

برتر یهایشـان در برخـی از جبهههـای جنـگ،

بـا راهانـدازی محاکم شـرعی بخـش عمدهای از

بـه خاطـر بهرهمنـدی از نفـوذ مذهـب در نبـرد

مناقشـات مـردم را در درون محاکـم ،خـودش

بـود .ایـن را بـه عینـه میدیـد کـه هـر چنـد که

حـل و فصـل میکنـد ،امـا ایـن بـه ایـن معنـا

مذهـب در سـاختارهای جنـگ رفـت ،جنـگ به

نبـود کـه حـوزه نجـف از صـدر دوم اسـتقبال
ً
ً
بعضـا مرجـع نمیداننـد،
اوال ،صـدر را
کـرده،

نفـع مذهبیهـا ،یعنـی ایرانیهـا در واقع تمام
میشـد یـا حداقـل صـدام موفـق نشـد در جنگ

در مرجعیـتاش شـک میکننـد ،دوم ،اینکـه

پیـروز شـود .از آن طـرف هـم جامعـه عـراق بـه

میگویند :دولت دسـت صدر دوم را باز گذاشـته

شـدت بعـد از جنـگ ایـران و عراق دارد سـکوالر

تـا ایـن همه دسـت بـه فعالیـت اجتماعی بزند

میشـود ،صدام به این نتیجه میرسـد که یک

و حتـی اداره حوزههـای علمیـه را از خانـدان

جریـان مذهبگرایـی را در عـراق ترویـج دهد به
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را برگـزار میکنـد .آنقـدر ایـن

ایشــان نمــاز جمعــه را برگــزار
میکنــد .آنقــدر ایــن نمــاز جمعــه
در آن دوره شــلوغ اســت کــه
بــرای جــا گرفتــن در مســجد کوفــه
میبایســت بعــد از نمــاز صبــح
بیــای جــا بگیــری کــه بــه ظهــر
ً
نمــاز جمعــه برســی .حتــی مثــا
در ســالگرد نمــاز جمعــه ،چیــزی
در حــدود مثــا یــک میلیــون نفــر
در نمــاز جمعــه صــدر دوم حضــور
ً
پیــدا میکردنــد ،کال نمــاز جمعــه
ایشــان دو ســال طــول میکشــد،
 ۴۵خطبــه نمــاز جمعــه خوانــده
کــه بســیاری از اندیشـههای خــود
را بیــان میکنــد.

بـا دولـت بغـداد دارنـد و ایشـان

شماره یازدهم

علمـای نجـف جرئت اقامه نمـاز جمعه را ندارد

حکیـم گرفتـه ،از خانـدان خوئـی گرفتـه و بـه
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نـام حملةاالیمـان .بـه نوعی دوبـاره جوانها را

نمیشـنویم و کل جریـان صـدر دوم بـه کمـا
ً
اساسـا خبـری وجـود نـدارد .صـدر دوم،
رفتـه،

جوانهـای عراقـی بـه نوعـی مقاومـت آنهـا را

چهارتـا پسـر داشـت ،مصطفـی و معمـل کـه

در مقابـل امپریالیسـت بـاال ببـرد؛ چـون بعـد از

در حادثـه تـرور شـهید شـدند ،سـیدمرتضی که

انتفاضـه هـم آمریکاییهـا عـراق را محاصـره

ایـران بـود مریض بود ،سـیدمقتدا ،کـه در عراق

کردنـد ،تحریمهـای بینالمللی بـه وجود آمد و

بـود ،یـک جـوان  25سـاله بـود کـه درس حـوزه

از ایـن داسـتانها خیلـی معـروف اسـت.

آنچنانـی نخوانـده بـود و چـون هـم مجتهـد

بـه مذهـب برگرداند و با تقویت مذهب در درون

بعـد ایـن فضایـی کـه صـدام بـاز کـرد کـه

نبـود ،حتـی اجـازه تصرفـات در ماتـرک پـدر را

مـوج ایمانگرایـی در عـراق درواقـع گسـترش

هـم نداشـت؛ ولـی بعـد از سـقوط صـدام مقتدا

پیـدا بکنـد ،مـن تحلیلـم ایـن اسـت کـه صـدر

تلاش زیـادی کـرد تا از نفوذ سـنتی پدرش بین

دوم از حملةاالیمـان بـه خوبـی اسـتفاده کـرد

تودههـا و اقشـار پاییـن دسـت عـراق اسـتفاده

و بـرای ترویـج فرهنـگ اسلامی در عـراق آن

کـرد و در شـهرک صـدر دوبـاره جریـان پـدر را نه

روز اسـتفادههای زیـادی کـرد ،یعنـی در واقـع

در قالـب رویههـای اجتهـادی و سـنتی حـوزه

یـک تبانـی نبـود ،یـک تصـادف سیاسـتهای

ً
مثلا احـزاب و رویههای
نجـف ،بلکـه در قالـب

دولـت عـراق با زرنگی ایشـان بود .یعنی بر موج

سیاسـی بغـداد دنبـال کـرد و خـودش را تبدیل

ایمانگرایـی در عـراق مسـلط شـد .صـدام هـم

بـه یـک جریـان در واقـع سیاسـی و متفـاوت از

ً
مثلا در خطبه
خیلـی بـه او اصـرار میکـرد ،کـه

دیگـران در صحـن عـراق نشـان داد.

دوم بـرای بقـای دولـت صـدام دعا کـن یا مردم

یـک مطلبـی را یـادآور شـوم آن اینکـه بعـد

را در مقابـل آمریکاییهـا تحریک کن که پشـت

از صـدر ،بحثـی کـه وجـود داشـت این بـود ،که

دولت بایسـتند ،اما صدر اینها را نمیپذیرفت

اآلن مرجع بعدی مدرسـه صدر کیسـت؟ و دوم،

و هـم بـه اسـرائیل هـم بـه آمریـکا فحـش

اینکـه رهبـری حرکتـی را کـه صـدر دوم در بُعد

مـیداد و هـر از گاهـی در خطبههـا بـه صـورت

اجتماع شـروع کرد به چه كسـی واگذار شـده؟

غیرمسـتقیم ناقـد سـاختار اداری دولتهـا بود

یعنـی اینهـا دو تـا مشـکل داشـتند :یکـی،

و بـه تدریـج کـه روابطشـان شـکرآب شـد ،تا در

رهبـری حرکـت اجتماعـی صـدر و اداره مدارس

 1999فرزند صدر دوم توسـط عدی فرزند صدام،

صـدر در اقصـا نقـاط عـراق و دوم ،اینکه مرجع

به شـهادت رسـید.

جانشـین صدر چه کسـی باشـد؟ خود صدر دو تا

حوزه :بعد از سـقوط صدام ،وضعیت جریان

صدر چگونه میشـود؟

اسـتاد :مـا از 1999ـ  2003دیگـر چیـزی یـا

صدایـی بـه عنـوان جریـان صـدر در نجـف عراق

وصیـت دارد ،یـک وصیـت علنـی و یک وصیت
غیـر علنـی دارد .در وصیـت علنـیاش ایشـان
اشـاره میکنـد کـه بعـد از من اگر شـهید شـدم،
چـون میدانسـت کشـته می شـود ،بعـد از من

فیاض در نجف؛ البته اشـاره میکند که حائری

صالحیت جایگزینی مرجعیت ایشـان را داشـته

اعلم است ،در ابتدا به ایشان مراجعه کنید ،اما

باشـد را ندارنـد ،یعنـی از درون مدرسـه در دوره

بـا توجـه بـه اینکه ایشـان در عراق نیسـت و از

خودش مجتهدی در واقع فار غالتحصیل نشده

نزدیـک حـوادث درونی عـراق را دنبال نمیکند،

و ایـن مدرسـه را دچـار بحران میکنـد ،امروز در
حـوزه نجف بخشـی از شـاگردان

حتـی روز دومـی کـه صـدر بـه
شـهادت رسـید اینهـا میمانند
کـه در ماتـرک صـدر دوم چگونه
تصـرف کننـد .خدمـت آیـتاهلل
فیـاض میآینـد و آقـای فیـاض
بـه مقتـدا اجـازه میدهـد کـه
از طـرف مـن مجـاز هسـتی کـه
در ماتـرک پـدر تصـرف کنـی ،از
روز بعـدش مقتـدا صـدر تردیـد
میکنـد کـه شـاید مـن مجتهـد
نیسـتم شاید تصرفات من دقیق
نباشـد بـر میگردد همـراه دونفر
از شـاگردان صدر دوم ،یکیشـان
شـیخ محمـد یعقوبـی اسـت که
این مسـئولیت را میپذیرد؛ بعد
یـک وصیـت دوم دارد ،قبـل از
شـهادتش کـه فکر کنـم پنج ماه
قبل از شـهادتش اسـت ،در جمع

تمــام نیروهایــی کــه امــروزه مــا
بــه عنــوان جریانهــای مقاومــت
اســامی میشناســیم کــه جلــوی
آمریکاییهــا مقاومــت میکننــد
و در جنــگ بــا داعــش در ســوریه
و عــراق در واقــع حضــور پیــدا
میکننــد ،مثــل حرکتالنجبــا
یــا اصائــب اهلالحــق یــا
سرایاالســام و امثــال اینهــا
همهشــان بچههایــی هســتند
کــه در نمــاز جمعههــای صــدر
دوم حضــور پیــدا کردنــد و جریــان
مقاومــت از درون مدرســه صــدر
دوم دارد در عــراق حضــور پیــدا
میکنــد و در عــراق بــا آمریکاییهــا
یــا بــا داعــش میجنگنــد ،بــه
همیــن دلیــل جریــان صــدر دوم
بــه رغــم اینکــه پخــش شــده و
نمیشــود امــروز از آن بــه عنــوان
ً
یــک جریــان کامــا حــوزوی تعبیــر
کــرد ،امــا بســیار تأثیرگــذار اســت.

سـی نفـر از طلاب خـودش یـک

صـدر دوم دعـوی مرجعیـت
کردنـد و مدعـی هسـتند کـه
صالحیـت جانشـینی صـدر دوم
ً
مثلا در نجـف
را دارنـد ،امـروزه
خیلـی از کوچهها و خیابانهای
اطـراف خیابـان امـام صـادق
یـا شار عالرسـول یـا اطـراف
بناتالحسـن

را

برویـد

میبینیـد کـه دفاتـر زیـادی زده

ً
مثلا مکتـب المرجع علی
شـده،

ً
مثلا شـیخ ابوالقاسـم
الدینـی
عطائـی یـا دفتـر مرجعیت عدی
االعسـن یـا فـاز البودیـری ،و از

جملـه سـیدمحمد یعقوبـی کـه
ایشـان در حیالزهراسـت ،یعنی
خـارج از محـدوده اصلـی حـوزه
نجـف اسـت .اینهـا دعـوی
مرجعیـت کردنـد تنهـا کسـی

صحبتـی دارد کـه از جملـه معمـل ،مصطفـی

از آنهـا کـه حـوزه تـا حـدودی مرجعیـت یـا

و مقتـدا هـم حضـور دارنـد کـه آنجـا وصیـت

اجتهـادش را پذیرفتـه شـیخ محمـد یعقوبـی

میکننـد بعـد از مـن رهبـری مدرسـهای را کـه

اسـت کـه بـه شـدت هـم با جریـان مقتـدا صدر

بـه وجـود آوردم را بـه آیـتاهلل یعقوبـی واگـذار

در عـراق اختالفـات اساسـی دارد.

میکنـم ،مشـکلی کـه مدرسـه صـدر دوم بعد از

آخریـن نکتـه این اسـت که تمـام نیروهایی

شماره یازدهم

حائـری در قـم مراجعـه کنید یا به شـیخ محمد

درون ایـن مدرسـه مجتهـد یـا مجتهدینـی کـه
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اگـر بـه شـهادت رسـیدم شـما یا به سـیدکاظم

شـهادت ایشـان پیـدا میکنـد ایـن اسـت که از
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کـه امـروزه مـا بـه عنـوان جریانهـای مقاومت
اسلامی میشناسـیم کـه جلـوی آمریکاییهـا
مقاومـت میکننـد و در جنـگ بـا داعـش در
سـوریه و عـراق در واقـع حضـور پیـدا میکنند،
مثـل حرکتالنجبـا یـا اصائـب اهلالحـق
یـا سرایاالسلام و امثـال اینهـا همهشـان
بچههایـی هسـتند که در نمـاز جمعههای صدر
دوم حضـور پیـدا کردنـد و جریـان مقاومـت از
درون مدرسـه صـدر دوم دارد در عـراق حضـور
پیـدا میکنـد و در عـراق بـا آمریکاییهـا یـا بـا
داعـش میجنگنـد ،به همین دلیل جریان صدر
دوم بـه رغـم اینکـه پخـش شـده و نمیشـود

ً
کامال حوزوی
امـروز از آن بـه عنـوان یک جریان
تعبیـر کـرد ،امـا بسـیار تأثیرگذار اسـت .بخش
حـوزویاش بـر میگـردد بـه جریان غیـر مقتدا
و بـه جریـان غیرمقاومـت در حـوزه نجـف مثـل
آیـتاهلل یعقوبـی مثـل طائـی و البودیـری کـه
ایشـان را اسامیشـان را بردم و جالب این اسـت
کـه بدانیـد کـه آیـتاهلل یعقوبی بعـد از ایتاهلل
سیسـتانی البتـه بـا فاصلـه قابل پذیـرش واقع
میشـود.

