
إضاءات تأسيسّية
 حلوزة علمية معاصرة

نحــن أحــوج مــا نكــون لتطويــر مناهــج الحــوزة العلميّــة، كــا نحتــاج 

ــن  ــة، الذي ــال عامل ــاء جب ــن عل ــاف م ــه األس ــا كان علي ــتعادة م الس

ــوف  ــرض الوق ــك يف ــورة، كذل ــاء املعم ــع أنح ــيع يف جمي ــدوا التش رف

ــة، الذيــن بإمكانهــم  عــى نتاجــات الكبــار مــن مفكــري الحــوزة العلميّ

ــة.. ــه البوصل ــور، وتوجي ــب األم تصوي

وهــذه األمــور الثاثــة هــي التــي فرضــت علينــا إفــراد هــذا البحــث؛ 

تعميــاً للفائــدة، وترشــيداً لألمــور؛ عــى أمــل أن تُشــكل هــذه اإلضاءات 

ــة  ــع يف مقارب ــق، وللتوّس ــي املعّم ــن البحــث املوضوع ــد م ــزاً ملزي محّف

شــؤون وشــجون الحــوزة العلميّــة الشــيعيّة.
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وحصبه إلصالة وإلسالم عىل س ّيدان محمّد وعىل آ هل 

 .إلطيبني إلطاهرين

آ مايل  كتاب فامي ييل إلقسم إملتعلّق ابحلوزة إلعلمّية من

آ ردان نرشه بشلك منفرد ل مهية إملوضوع، ولكون ، إل مني

 إل فرار إملطروةة لِك ش  للغاية؛ وقد ت   تطوير إحلوزة شأ ن ملحّ 

 متوإضعةً  مهةً  مسالِك ش  هنا منطلقًا جيدإً يف هذإ إملضامر، آ و ت  

 .يف هذإ إهلم إلكبري

عىل رؤى وآ فرار إملفكر  آ مايل إل منيفقد إحتوى 

؛ آ ةد (قدس رسه)د دمحم حسن إل مني إل ساليم إلكبري إلس ي  

 ّ ّ ة الانفتاح وإلتجديد، الانفتاح عىل اكفّ آ ئ ة، ة إل فرار إلبرشي

ة، وإلتجديد يف إلفكر إل ساليم؛ ومع ذكل ة وغري دينيّ دينيّ 

ي اكن ، إذلإلعاميل رتإثمه حرإس إلآ   آ ةد( قدس رسه)اكن 

 .إلش يعة منذ آ لف عام يف جبل عامل امءعل عليه
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الاجتياح سدإً منيعًا آ مام  س اكن يقف  د إملقدّ فالس ي  

وقد .. إلفكري لبعض إلثقافات إلغريبة عن بيئة جبل عامل

ىل ةدّ  ة، ابلرمغ من كبري يف إحملافظة عىل إل صاةل إلعاملي   جنح إ 

إل غلب من إذلين يرتدون إلزي إدليين، حيث تلوث إل مع 

ة عن جبل عامل، بل آ جنبّية عن افة دخيةل آ جنبيّ قتلوثوإ بث

 –ة جدإً ـ قليلكام ثةل   –د إلس ي   ، لكنّ إلعرب، وعن إلتش ّيع

رث إلسلف إلعاميل، إذلي حتىّل  اً بقي حمافظ  ابلوعي عىل إ 

 .وإملنطق وإلنقاء

اّلمة إلرإةل حفسب؛ ننرش هذإ إلكرإس ليس وفاًء للع

علامء جبل عامل، إذلين اكن إلس ّيد إس مترإرإً هلم؛ بل وفاء ل

وآ ي تعزيز .. واتليًا فهو ي عّّب عن ثقافهتم وفكرمه ومسلكهم

رضوإن )امء جبل عامل عل هو تعزيز لفكر( ّدس رسهق  )لفكره 

 .معوماً ( هللا علهيم

تطوير لعّدة آ مور مهنا وإليوم، حنن آ حوج ما نكون 

س تعادة ما اكن عليه حنتاج ل كام ،إحلوزة إلعلمّيةاجه من

ع يف مجيع إل سالف من علامء جبال عامةل، إذلين رفدوإ إلتش ي

فرتض إلوقوف عىل نتاجات إلكبار من ي   آ حناء إملعمورة، كذكل

مراهنم  إل مور، تصويب مفكري إحلوزة إلعلمّية، إذلين اب 
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إليت فرضت علينا وهذه إل مور إلثالثة يه  ..إلبوصةلتوجيه و 

فرإد هذإ إلبحث؛ تعماميً للفائدة، وترش يدًإ لل مور  .إ 

ًإ ملزيد من آ مل آ ن ت شلك هذه إل ضاءإت حمفّز  عىل

، وللتوّسع يف مقاربة شؤون وجشون إملوضوعي إملعّمق إلبحث

 .لمّية إلش يعّيةإحلوزة إلع 

حسن إل مني،  م إجلليل إلس ّيد محمّدرمح هللا إلعالِ  

ن شاء هللا .. إذلي يزدإد حضوره يف وجدإننا يوم بعد آ خر وإ 

 .ذه إلوريقات صدقًة جاريًة عن روةه إلطاهرةتكون ه

ن    ه مسيع جميبإ 

 دمحم عيل إحلاج إلعاميل

 ه 3443حمرم  3

 م 0203آ ب  33إملوإفق  
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يوفّق إملرء آ حيااًن يف صياغة  رمبا :رجل إدلين يف إل سالم

عبارة وإةدة يه يف جوهرها تكثيف لرؤية فكريّة وإسعة 

ق وذإت جوإنب وآ بعاد ل حرص لها، ومن ذكل آ نين فامي يتعلّ 

مبفهوم رجل إدلين، إنطالقًا من رؤية ترإمك فهيا إلكثري من 

ل وجرت صياغهتا عىل لساين ذإت عنارص إلبحث وإلتأ مّ 

نيّن آ ةرتم وآ جعب بدين »: عىل إلشلك إلتايل امّرة، وقد صنعهت   إ 

 .«إلرجل وليس ابلّّضورة آ ن آ جعب آ و آ ةرتم رجل إدلين

ة، وهذه إلعبارة ليست رضاًب من رضوب إلفذلكةة إل دبّية

ةة سةةاليم، هةةو آ و إلبالغّيةة، ولكهن  ا تعبةةري عةةن رؤيةة وموقةةف إ 

ل وحبةةث يف نشةةأ ة مصةةطلح رجةةل إدليةةن آ و رجةةال نتيجةةة تأ ّمةة

وإليت إعتّبهتةا تتنةام مةع مفهةوم إل سةالم لةب إجلةانبني إدلين 

ىل إل خةةر، فقيةةل رجةةل ديةةن، و  ّن  إلذليةةن آ ضةةيف آ ةةةدهام إ 

لنطةق اب  لدلين رجاًل إختّصوإ بةه، وابتةوإ مةؤّهلني وةةدمه ل 

وآ ّن عةةىل إل خةةرين آ ن يكةةون بيةةهنم وبةةني إدليةةن  يةةنّ هةةذإ إدل

عةاىل وإسةطة ة، بل بيةهنم وبةني هللا سة بهانه وتوإسطة حرصي  

رية يه رجةةل إدليةةن، وهةةذه إلرؤيةةة ليسةةت جمةةرد رؤيةةة ةحصةة

جتسةد  برشيّ  ا يه آ يضًا رؤية مس متدة من اترخيذهنّية بقدر م
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 هاة س يحّية وقبلة ـ بصورة معروفة يف سلوك رجل إلكنيسة يف إمل 

ةة ويف آ عةاما إلتةارخي ة جتّسةد مبةا اكن  سةّمّ ابلكهّةان ومه يف 

ةتأ مّ إلوإقع اكنوإ رجال دين، ويف  لت، اليت إملتأ نية وإلعميقة توص 

ولعةةيّل لسةةت  ًطيفةةًا يف هةةذإ الاسةة تنتاج، وهةةو آ ّن جةةزءإً 

آ ساس يًا من هجاد إل نبياء، ومن إلعقبات إليت وإهجهتم وةاربةت 

ّن wدعوإهتم اكنت من هؤلء إلكهان مبةا فةهيم نبينةا محمّةد ، فةا 

 موإهجته إل كرث مشقّة اكنت مع هذه إلطبقة مةن إلكهةان سةوإء

ىل آ ّي دين إنمتوإ، فران  اكنوإ هيودإً آ و مس يحّيني آ و جموسًا آ و إ 

يةةذإاًن  يعةين هلةةم إنتصةةار إل نبيةةاء وتعمةةل مفةةاهل إلةةوً إملةة ل إ 

بزوإل سلطاهتم ومراس هبم وموإقعهم، مبا يعةين آ ّن رجةال إدليةن 

ىل حتقيةةق مقاصةةد إدليةةن  هةةؤلء ي يكونةةوإ يف دإاةةرة إلسةةعي إ 

م   إدليةةن لتعزيةةز سةةلطاهتذّرعون ابإحلقيقيّةةة، بةةل اكنةةوإ يتةة

حة  لةرادت ة مةن وهجةة نظةري ة آ ن تةؤدي هةذه ، ريّةةإلبشة

ىل روإج جانب كبري من جوإنب إلكفر وإل حلاد  .إلظاهرة إ 

سةالمنا  نيّن ل آ حتةرج مةن إلقةول بةأ ّن إ  ذإ إس تطردت  فا  وإ 

إلعظةةل نفسةةه ي يةةنه  مةةن هةةذه إلظةةاهرة، بةةل إسةة تطاعت آ ن 

إل سةةاليم، وآ ن يصةةبح مصةةطلح رجةةل تتسةةلل إ ىل الاجةة ع 

إدليةةن مصةةطلهًا شةةائعًا ومقبةةوًل، يف إلوقةةت إذلي ينبغةةي آ ن 
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يكون إل سالم ة كام يه مقاصده إلعليا ة إللكمة إل خرية للسةامء 

لك إلِقةل  إلعليةا إلةيت تليةق  ةذإ   ري متضةّمناً ةولالج ع إلبشة

نسانإخمللوا إملمّي   . إذلي هو إل 

نيّن آ درك وآ عمل  ، كثري من رجال إدلين ومن إملؤمننيآ ّن إل إ 

كرثيةة إلسةاحقة سةوف جتةد يف هةذإ إلةرآ ي إحنرإفةًا بل ربّةام إل  

حبجةه  رجةل إدليةنوسوف تدإفع عن فكرة مصةطلح  ،وخطأ  

كثرية، لعّل آ مهها إلقول بأ ّن إدلين إل سةاليم وييعتةه وعلومةه 

رورة إختصاصةّيني يف هةذإ إلةال، ويف إجلةوإب ةب ابلضةتتطلّ 

نيّن ل آ منع مةن حّصةإخمل  ة هةذإ إلقةول، ترص عىل هذه إحلّجة، فا 

قرإرإً اكمةاًل بةأ ّن إتسةاع ةةدود إملعرفةة ة بصةورة عاّمةة ة  وآ قّر إ 

 ب إختصاصةةةّيني يف لكّ وإملعرفةةةة إدلينيّةةةة مهنةةةا، ابتةةةت تتطلّةةة

فروعها، فليس بوسع إلناس لكّهم آ ن يكونوإ فقهاء آ و متلكّمةني 

ن هناك ًتصةون  ةذه إلعلةوم، آ و فالسفة، بل ل بّد آ ن يكو

ولكن إملصطلح إملناسب ملثل هةؤلء إخملتصةني، هةو مصةطلح 

 .علامء إدلين، وليس رجال إدلين

ين، قلةت   ذإ قيل ما إلفرا بةني إل مةر  ّن إلفةرا كبةري، : فا  إ 

فرجل إدلين ابملصطلح إلتارخيي لهذه إللكمةة هةو إلنةاابق اب  

ةل وإسةة تعملت إدليةةن، وهنةةا آ ورد عبةةارة شةةائعة ويه مسةة تعم
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عىل لسان فقهةاء كبةار يف شةهادإهتم لةبعض إلعلةامء تقةول حبةق 

 !إلرإد عليه اكلّرإد عىل هللاإملشهود هل بأ ّن 

نسان درجة من إحلريّةة  نيّن آ عتقد آ ّن إل سالم آ اتح للّك إ  إ 

عنةةدما تكةةون مقرونةةة بقةةدر مةةن إلفهةةم وإلعةةمل والاابةةالع آ ن 

جهتةةةاد ي عمةةل فكةةةره وآ ن ينةةةاقة لّك صةةورة مةةةن صةةةور الا

 .إلبرشي

ه هجةد هةو لةيس وحيةًا ولكن ة والاجهتاد كام ينبغي آ ن نعمل

جنةةاز  ريةعقةةيل بشةة معةةّرض للأطةةأ  وللصةةوإب، ولّك مةةا هةةو إ 

ة ملناقشة ته وحيًا آ و س نّة قطعّية، فهو ذو قابلي ة سولي، برشي

ىل وإلةةرّد عليةةةه وإختيةةةار إلةةرآ ي إذلي يةةةرإه إمللكّةةة ف آ قةةةرب إ 

عىل إلقةول بوجةوب تقليةد جمهتةد إلصوإب، ومن هنا إعرتإضنا 

معنّي دون غريه، فضاًل عن موقفنا إلشةاجب للمغةالة يف هةذه 

إملسأ ةل عند إذلين يقولةون بةأ ّن تقليةد جمهتةد معةنّي ي لةزم إملقةدّلِ 

ياس ي   ة ة والاج عّية والاقتصادي  إتّباع إملقدل  ح  يف آ رإئه إلس ّ

 .وغريها من شوؤن إحلياة

ىل إملزيةد مةن إلتوّسةع قةد يكفةي ما تقّدم ولو اكن ي  تاج إ 

لتفسةري إلعبةارة إلةيت بةةدآ انها يف مطلةع هةذإ إلةبم بةةأ ّن إذلي 
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م رت  ( رورةةين ابلضدين إلّرجل وليس رجل إدل)هو  جيب آ ن ي 

من رجل دين ضعيف إدلين، ومك من متديّن حقيقةي ورع  فكم 

 !!ل ي قال هل ح  رجل دين

ابالا هةذه إملةدإخةل وآ هنيي هذإ ابل س باب إليت دعتين ل  

ويه آ س باب متعددة ولكةن آ مّههةا آ ن تكةون رّدإً منطقيةًا عةىل 

إلكثري من إلناس إذلين جيا ونك آ حيااًن بةأ ّن فةالن مةن رجةال 

إدلين فعل كذإ، وكثري من رجال إدلين فعل كةذإ، وكثةري مةن 

 رعةة يف إلشةةةرجةةةال إدليةةةن يلّةةةل بعةةةض إحملّرمةةةات إلبدهيّيةةة

ال إدلين ميارسةون إلّسةلوك إلفةالين، إل ساليم، وكثري من رج

ويكون هذإ إلسلوك سلبيًا، فك هّنم بذكل يعّّبون عةن إعتقةاد 

ّن قةوهل  خاابئ، مفاده آ نّه لكّ  من إمهتن همنةة رجةل إدليةن، فةا 

قةةرإره ّعةةة عةةىل إل خةةرين، وإملتشةة ّرعون يعلمةةون آ ّن ةومعةةو وإ 

ةإلرسول وةده وإل ئّة قةرإرإهتم  آ قةوإهلم ّب  ت ةعم ت   نم ة وةةدمه مه م  وإ 

سةوإمه ميكةن آ ن يةرّد  نم وآ فعاهلم ّعة عىل إل خرين، وآ ّن لّك م  

عليةةه، بةةل ميكةةن آ ن يرتكةةب مةةن إل خطةةاء مةةا يرتكبةةه سةةاار 

إلنةاس، دون آ ن يقلّةةل هةذإ مةةن آ مهّيةة علةةامء إدليةن إحلقيقيّةةني 

 .إذلين ميتازون بأ عىل درجات إلورع وإلتقوى
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 نت  وما زلت  ك  :ر رجال إدلين عىل إلفلسفةرضورة توفّ 

ة يف آ شّدد عةىل رضورة تةوفّر إلعةاي إدليةين عةىل رؤيةة فلسةفيّ 

تفكريه وهو ينته إملعرفة إدلينيّة، وآ عتقد آ ّن هذه إملسأ ةل اكنةت 

ةةارضة حضةةورإً جيّةةدإً يف ثقافةةة ورؤيةةة إل سةةالف مةةن علةةامء 

ن اكنةةت عنةةد بعةةض إلعلةةامء، وخاّصةةة علةةامء إلفقةةه  إدليةةن، وإ 

 ّّ يغةال يف إملسةأ ةل إلفلسةفي  وآ صوهل، قةد  ة عةىل حنةو خيةرج إل 

وقد تصةل إلنقاشةات حولهةا  ،ة عن مهنجها وعن مضموهناإملادّ 

ىل إلقوإعةد  ىل ما نسميه ابملامحكةة آ كةرث ّاةا هتةدف للوصةول إ  إ 

إلوضةةوح، وهنةةا آ وّد آ ن آ شةةري آ ّن هةةذه  إلسةةل ة وإلوإ ةةة لكّ 

يةرإن ميةدإن إلتشة ّيع وإ لعلةوم إلظاهرة قد بةرزت بعةد دخةول إ 

يرإنّيةة تشةلّك إلفلسةفة مفصةاًل  إل سالميّة، ذكل آ ّن إلثقافةة إل 

 .وقد آ نتجت إلعديد من إلفالسفة إل سالمينّي ،عضواًي فهيا

ىل تةوفّر إلعةاي  آ ّما ما نريد آ ن نقوهل حنن يف جمةال إدلعةوة إ 

ة، فهةو إملقةدإر إذلي  سةاعد إلفقيةه إدليين عىل إلرؤية إلفلسفي  

عىل إس تخدإم حريّة إلتفكةري وآ صةالته، ذكل آ و إملثقف إملسمل 

آ ّن إلفلسفة ة بصورة عاّمة ة تفرتض إلتفكةري إحلةر وغةري إملقيّةد 

نتةاج  بأ فرار وآ رإء إل خرين، عدإ عن كون إجلانب إلفلسفي يف إ 

نساين آ معق وآ مشةل، وهنةا  إملعرفة إل سالميّة جيعلها ذإت ب عد إ 
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كةامل إلعلةوم إ ىل آ ّن مرةةل إ  لفلسةفيّة بةرزت مةع آ وّد آ ن آ شري إ 

إل سةةف يف مةةرةةل الاحنطةةاس عةةىل مسةة توى إلثقافةةة إلعربّيةةة 

ذإ آ ردان آ ن نسةة تطرد يف ذكةةر إل سةة باب إلةةيت  وإل سةةالميّة، وإ 

ىل ترإجةةع إلتفكةةري إلفلسةةفي، فةةال ميكننةةا آ ن نعةةزل ذكل آ دّ  ت إ 

ات إلسلطة إلس ياس ّية إلةيت آ رإدت إسة تتباع إلفقهةاء عن توهّج 

خها كسةلطة، مقةّدرين آ ّن إلفلسةفة مبا ينسجم مةع بقااةا ورسةو 

ة إلتفكري إحلةر قةد تنةته ة بةل ابلتأ كيةد سةوف تنةته ة ويه عد  

مهنجًا حرإً يف جمالت علوم إلفقهاء وابلتةايل فتةاوإمه، وهةذإ مةا 

ابةةةار فقهةةةاء  ختشةةةاه إلسةةةلطة إلةةةيت شةةةاع يف زمهنةةةا وإتّسةةةع إ 

إلسةةالابني، ومةةن إل قةةوإل إلةةيت توإرثناهةةا عةةن هةةذه إملةةرةةل 

علةامً آ ّن عةمل إملنطةق هةو  "مةن ننطةق تزنةدا" :إلقائل إملفهوم

ة لبحةةث شةةؤون إلوجةةود وإلكةةون لةةيس سةةوى مقّدمةةة عقلّيةة

ا إخلشة ية مةن الاحنةرإف وإلعاي إذلي هو موضوع إلفلسفة، آ م  

دلى إلفالسفة فهيي خش ية غري مّبرة، فنحن نرى آ ّن إلةرتإث 

 إل سةةاليم إذلي آ نتجةةه علةةامء فالسةةفة اكبةةن سةةينا وإبةةن رشةةد

اكنوإ مه ذووإ إليد إلطةوىل يف تطةوير إلعلةوم . وإلفارإيب وغريمه

إل سالميّة، وهنا ل بّد آ ن نس تذكر يف عرصان آ ةد كبار إلعلةامء 

للسة ّيد  إملةيإن يف تفسةري إلقةرآ نإملفّّسةين للقةرآ ن إملسةمّ بةة 
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إلطبااببايئ، جند إجلانب إل كرث آ مهّية منه هو إملشة متل مةع لّك 

عىل حبث فلسفي وهذإ عةدإ عةن كونةه  سورة من سور إلقرآ ن

 ة عةىل آ ّن إلةنّ  ة قويّةتوس يع دلإارة إلفهةم وإلعقةل  شةلّك ّعة

 .إل ساليم ل يعادي إلفلسفة

ّن الاجتاهات إلفكريّة يف عاملنا إملعارص وإليت تركةت آ ررإً  إ 

معيقة يف ساةة إلتفكري إلعاملي، اكنت تستند وما زإلةت ملةهنه 

حةةث يف جمةةال الاجةة ع آ و فلسةةفي حةة  عنةةدما يكةةون إلب

جيةةرّت  فكةةر إل سةةاليم مةةا زإل مضةةطرإً ل نإلس ياسةةة فةةامي إل

مقولت فالسفة إملسلمني إذلين ل يقلل من عظمهتم وآ مهيةهتم 

سةاليم ةآ ن  سعّ مفكّروإ عص نتةاج فكةر إ  ىل إ  ران إملسةلمون إ 

ة فلسفي آ صيل، ول ميكن إلتوفّر عةىل هةذه إل صةاةل دون عةد  

ة وإل سةةةالميّة وإسةةةتيعاب لةةةيس للفلسةةةفة إليوانني ةةةة، فلسةةةفي  

نتاجةه عةىل مسة توى  منا للفكر إلفلسةفي إذلي يةّ  إ  حفسب، وإ 

إلعةاي، وحنةةن نشةةّدد عةىل آ ّن يف إل سةةالم آ فاقةةًا وإسةةعة، ويه 

ىل علامء آ كفاء  س تطيعون إرتيادها وتقدمي رؤية جديدة  حباجة إ 

 ّ نسان وإلوجود وإلعاي ولقضية إحلري  .ة بشلك خاصلقضااي إل 

شةةارة إ ىل رضورة إلفلسةةفة، وذكل آ كتفةةي  ةةذإ إلقةةدر ابل  

ه ح  يومنةا هةذإ مةا زإلةت إحلةوزإت إلعلمّيةة نيّن آ لحظ آ ن  ل  
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ذإ وجد يشء مهنا، فهةو تكةرإر تنفي هذه إملادّ  ة من مناجهها، وإ 

ة إلفلسةفة ملقالت إلفالسفة إلتارخيّيني، وآ قةرتح آ ن تكةون مةادّ 

مناجه إلعلةوم إدلينيّةة، وخاّصةة عنةدما تكةون آ ساس ّية يف  ةً ماد  

عدإد فقهاء وعلامء حقيقينّي ىل إ   .هذه إلعلوم تتّجه إ 

 

آ  ّ تعاابي رجال : تعاابي رجال إدلين ابلس ياسة

 نشعر آ ّن رجال إدلينو  ة،تإدلين يف إلس ياسة ظاهرة ملف 

يعتّب إلبعض آ ّن ، و دلهيم ش بق وجوع يف هذإ إلال

ياسة  يسء   ؟للجسم إلعلاميئإخنرإس رجال إدلين ابلس ّ

ن   عاي إدلين هةو مةوإابن هل إلوإجبةات  من حيث إملبدآ  فا 

ذإ سة    وإحلقوا نفسها إليت يه للكّ  هةل جيةوز : يفلموإابن، فةا 

؟ إجلوإب مةن حيةث عمل رجل إدلين يف إلال إلس يايسآ ن ي

روع للجميةع، ةإملشة نعةم ميكنةه ذكل بسةبب هةذإ إحلةق: إملبدآ  

ة ظاهرة ابتت ملفتة للنظر، ويه جنوح إلعدد إلكبةري ولكن ث  

ىل إل خنةةرإس يف إلةةال إلسةة يايس  مةةن إلعلةةامء وابةةالب إلعةةمل إ 

رة، وذكل آ ن آ كةرث هةؤلء يريةدون آ ن ةيبدو ظاهرة غةري مبّشة

جيمعوإ بني إل مرين، بني موقع ديين وموقع س يايس، وإل خطةر 
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ىل ذريعة تسهل دخول رجل إدلين من ذكل آ ن يتحّول إدل ين إ 

ذ ذإك اةثاًل للنةاس يف إحلقةل  ىل إحلقل إلسة يايس، فيصةبح إ  إ 

إلس يايس عن ابريق إدلين مبا جيعل إدليةن ذريعةة، ومبةا جيعةل 

 إلكثري من إلعاّمة ينهازون إ ىل صف رجل إدلين بوصةفه اةثالً 

لدلين يف إلس ياسة، آ ي   منا عدم إنتخاب رجةل إدليةن يصةبح 

ثاً   .، وهذإ آ سوآ  إس تغالل لدلين وق ه ومفاه هإ 

هةذه إلظةاهرة تفا ةت كثةريإً عةىل إلنحةو  و حنةن نةرى آ نّ 

إذلي آ صةةبح إخلطةةاب إدليةةين حمصةةورإً وضةةيقًا ابملقارنةةة مةةع 

 .إخلطاب إلس يايس لرجل إدلين

مةةةن إدليةةةن  ل يف مقاصةةةد لكّ يف إحلقيقةةةة عنةةةدما نتأ ّمةةة

ابرف مهنا حقاًل ًتلفةًا دون آ ن يعةين  وإلس ياسة جند آ ن للكّ 

منا يعين آ ن يكةون  ذكل وجود تناقض بني إدلين وإلس ياسة، وإ 

ابةةار مةةهنام إختصاصةةه، ورمبةةا آ دى هةةذإ إل خةةتالف يف  لةةلكّ  إ 

ىل تعاون وترامل عنةدما تكةون مبةاد  لكّ  مةن  إل ختصاص إ 

إلطرفني سل ة وحصيهة، هذه نقطة، وإلنقطةة إل مه مةن وهجةة 

ابةةار نظةةران آ ن رجةة ل إدليةةن حيةةخ يةةدخل يف حةةزب آ و يف إ 

ابةةاره حبةةق آ و  سةة يايس يصةةبح ملزمةةاً  ابدلفةةاع عةةن حزبةةه آ و إ 

إلتنةاقض مةع دوره إل صةالً  بباابل، وهذإ مةا يتنةاقض لكّ 



18 

 

إلعام، ودوره ة وهو إل مه ة إلنقدي، آ ي يفةرتض برجةل إدليةن 

آ ن يقةةةةاوم إل حنةةةةرإف إلسةةةة يايس، مةةةةن آ ي هجةةةةة آ   هةةةةذإ 

يف آ ةةةد  عه عنةةدما يكةةون منأرابةةاً إل حنةةرإف، فكيةةف بوسةة

 !؟إل ابرإف إخملتلفة يف إلشأ ن إلعام

ىل ذكل آ ن جممتعنةةا بصةةورة عاّمةةة، وهةةذإ آ مةةر  نضةةيف إ 

لة إم  مؤسف، بدآ   شهد ترإجعاً  يف جمةال إلقةل وإل خةالا وإل 

إدليةةين، وحةة  آ مةةام إلصةةحوة إدلينيّةةة إلةةيت بةةدآ ت منةةذ عقةةود 

ننا نالحظ آ ن   ناء إلمتع ي يل مةوإ  ةذه إلكثريين من آ ب  قليةل، فا 

ىل مظهر شلكي يدإفع عن صادقاً  إلصحوة إل إماً  ، بل حولوها إ 

ه يف سةلوكه إلعةام يتجةاوز بةل إدلين ابخلطاب وإللكمةة، ولكن ة

 .يتناقض مع إخلطاب إدليين إحلقيقي

ّن سةةوء إل حةةوإل إلس ياسةة ي   ة يف آ غلةةب بةةالد إملسةةلمني إ 

روع ةيتعاونوإ يف صياغة مشة يفرض عىل علامء إدلين إحلقيقيني آ ن

تربوي ديين يتناول مجيع فئات إلمتع، ول يكون هل هدف سوى 

ترس يخ قل إدلين، وإحلةؤول دون إملبالغةة يف إنة ء رجةال إدليةن 

ة، بةل إ ىل آ ي مسة توى مةن مسة توايت إ ىل إل حزإب إلس ياسة ي  

إلسلطة، فادلين هدفةه إل صةالح إل ج عةي، وإلس ياسةة هةدفها 

ة يف هةذإ إلسةبيل مةا ل يبيهةه  يه تسة تبيح ة غالبةاً إلسةلطة، و
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 .إدلين

ىل  وعىل هامة هذه إلرؤية إليت قدمناها، آ ودّ  آ ن آ شةري إ 

ة وخاّصة دلى إلنأب إلوإعية وإملثقفة آ ن هناك ظاهرة إج عي  

ة بسةبب  خالصةاً  دينيةاً  م ي  سةمعوإ خطةاابً يف آ واباننا، ويه آ هن 

إخنةةرإس إدليةةن ابلس ياسةةة وإلس ياسةةة ابدليةةن، ومه يطلبةةون 

م هلةم إملعرفةة إدلينيّةة وجود عةاي إدليةن إذلي  سة تطيع آ ن يقةدّ 

ىل آ نّ  بعةةض إملةة ين بةةزي  إل صةةيةل، حةة  لقةةد وصةةل إل مةةر إ 

ذإ سة    ة يف إل سةالم ة وإملعرفي ةرعي  ةيفل عةن إلقضةااي إلشةإدلين إ 

 سة تطيع إل جابةة فيةه عةىل فليس دليه من إلعمل وإل ةاابةة مةا 

مثل هذه إل س يفةل، آ لةيس يف هةذإ خةروج عةن إل ختصةاص، 

ن آ مةام هللا بل خروج عةن إل مانةة إلةيت إلة م فهيةا رجةل إدلية

 !؟وإلمتع وآ مام نفسه

   هةةا تصةةب يف حتةةريض إملةةؤمنني آ ليسةةت آ دإب إل سةةالم لكّ  ثّ 

ة آ و ة وخاّصةة مةهنم إلعلةامء ة عةىل إجلهةاد يف وجةه إلس ياسةة إلظاملة

ذإ اكن ثّة ة تيةارإن يف إلةبدل، آ و يف إلعةاي إل سةاليم إحلامك إلظةاي، وإ 

الكهام ظاي فهةل جيةوز آ ن ينهةاز رجةل إدليةن إ ىل آ ةةدهام ليقةاوم 

 !؟إلتيار إل خر

آ ليس من آ سةوآ  إملامرسةات وفةق إل سةالم هةو وقةوف  ثّ 
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رورة آ ن ةإلعاي عىل آ بوإب إحلةرام، وإلس ياسةة تسة تدعي ابلضة

 !إلعلامء عىل آ بوإب إحلرام وآ حصاب إلسلطة؟يقف 

ر لهؤلء إلعلامء آ ن يعلموإ إملرانة إلرفيعة إملتاةة هلم دّ ولو ق  

ذإ قةةورن جمةةدمه مبجةةد إلس ياسةة يني لعزفةةوإ عةةن إل خنةةرإس يف  إ 

ةة منةةا ةر م يف جمةةال إدليةةن ونشةةإلس ياسةةة، ذكل آ هن  خةةالص إ  ه اب 

ميتلكةون ميتلكون قلوب إلناس وضامارمه، فامي إلس ياسة يون ل 

سوى عنارص إلقهر وإلغلبة إليت جتعل إملوإابنني ينقةادون  شيئاً 

لهيم  .إ 

ليس فامي آ وردانه ما يعين آ ننا نطالب مبهاصصة بني رجةل 

إدلين ورجل إلس ياسة، فقد قلنا آ ن من حةق رجةل إدليةن آ ن 

يرإقةةب إلس ياسةةة ورجالهةةا وسةةلونها، وآ ن يعمةةل مةةن موقعةةه 

ع إلس يايس مةن خةالل إلهيبةة ر عىل تصحيح إلوإقإلفاعل وإملؤثّ 

إلصادقة إلةيت ميلكوهنةا بعةد آ ن يةرروإ آ نفسةهم مةن إل غةرإض 

 .إملنافع وإملراسب وإل هوإء وحبّ 

جامع إلنةاس عةىل  جامع آ و ش به إ  و ل مانع دلينا يف ةال إ 

ة، وهةةذإ مةةا يصةةل عةةاي ثقةةة يولونةةه آ مةةور قيةةادهتم إلس ياسةة يّ 

آ ن يةنغمس  وحصل يف اترخينةا إلقةدمي وإحلةديث، ولكةن دون

 .علامء إدلين يف إلشأ ن إلس يايس لكّ 
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يعة عىل : إملرجعيّة إلش يعيّةيف شلك  اترخييًا يعمتد إلش ّ

نظام إملرجعيّة إدلينيّة إلتقليديّة، لكن منذ آ قل من نصف 

إللس إل ساليم إلش يعي )قرن جلأ  ش يعة لبنان لتأ سيس 

يرإنيّون نظام ولية إلفقيه، ما ( إل عىل كام إس تهدث إل 

 يه وهجة نظرمك يف هذإ إملقام؟

ميةان بقيةام  ّن وهجة نظري تتجه حنةو إل  من حيث إملبدآ  فا 

إملؤسسةةة سةةوإء اكنةةت هةةذه إملؤسسةةة دينيّةةة آ و ابائفيّةةة آ و 

ىل آ ّن  إج عّيةةة آ و ثقافيّةةة مبةةا يعةةين آ ين آ ميةةل مةةياًل وإ ةةًا إ 

هةا عرصان ورمبا ما قبل عرصان، وجتربة إلشةعوب إملتقّدمةة، لكّ 

إلبدإيةةة تعمتةد عةةىل إلفةرد واكن هةةذإ الاعة د يةةؤدي  اكنةت يف

ة ه كثةةري إملضةةار واباملةةا اكنةةت هةةذه إلفردي ةةبعةةض إملنةةافع ولكن ةة

روعات إلةةيت يتبناهةةا ةسةةببًا يف إخلفةةوت وإلرتإجةةع وإهنيةةار إملشةة

 .إل فرإد

وحةة  ل نطيةةل فةةأ ان ل آ رى آ ّن إملرجعّيةةة بوصةةفها آ هنةةا 

إملعيةار عةن غريهةا، بةل رمبةا ريّة ختتلةف يف هةذإ ةمؤسسة بشة

اكنةةت إملرجعّيةةة إدلينيّةةة دلى إلطائفةةة إلشةة يعّية يه آ حةةوج مةةا 

لغةاء آ و هتمةية تكون آ ن تتحوّ  ىل مؤسسة وهةذإ ل يعةين إ  ل إ 
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ة دور إل فرإد إملمةّيين، اةا إلّضةري آ ن يكةون دلى إلطائفةة عةد  

م خيضةةعون لنظةةام ومؤسسةةة وإةةةدة سةةوإء يف مرإجةةع، ولكةةهن  

يي آ و إلشأ ن إملايل آ و شةأ ن إلقيةادة إدلينيّةة بصةورة إلشأ ن إلفقه 

 .عاّمة

ّن تفّرد لكّ  مرجع مبؤسس ته إخلاّصةة إلفرديّةة ل ميكةن آ ن  إ 

ىل إلرتإمك إلطبيعي إذلي هةو يف جةوهره عنة رص إلتقةّدم ةيؤدي إ 

بةدإع منةاجه  وإلتحّولت إلطبيعّية وقدرة هذه إلتحةّولت عةىل إ 

نساين بصورة عاّمةة جديدة دلور إملسأ ةل إدلينيّة يف الا ج ع إل 

 .ولج عنا إلش يعي بصورة خاّصة

ّن إختالف إل رإء وإلةرؤى إلفقهّيةة ل يةّّبر عةىل إل ابةالا  إ 

رة دلى فقهةةاء الانفةةرإد عةةن سةةاار إل مةةراانت إل خةةرى إملتةةوفّ 

ة آ و متعّددين، علامً آ نّنا نعةرف آ ّن الاخةتالف يف إملسةائل إلفقهّية

رعيّة ل خيتلةةف بةةني ةإل حةةرام إلشةة الاجهتةةاد إحلةةّر يف إسةة تنباس

منةا يه تفاصةيل صةغرية ل تسة تدعي  إلهتدين إختالفةًا نوعيةًا، وإ 

مرانيةةة حتويلهةةا إ ىل مةةا  شةة به  آ بةةدإً تّبيةةر الانفةةرإد يف إملرجعّيةةة وإ 

إل حةةزإب إملرتبطةةة بأ شةةخاص وبرمةةوز معيّنةةة، إل مةةر إذلي قةةد 

لةيت مةن  س تودل بدل إلتعاون وإلتفاعل، قد  س تودل إلرصةإعات إ

شةةأ هنا آ ن تعةةّزز عنةةارص إلرتإجةةع يف بنيةةة إلطائفةةة، ويف تطلّعاهتةةا 
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 .حنو إل صالح وإلتفاعل إل جيايب بني آ فرإدها ومؤسساهتا

علامً آ ّن فقةدإن إملؤسسةة إلعاّمةة إلقويّةة للمرجعّيةة تشةلّك 

عةةاماًل مشةةّجعًا لّدعةةاء منصةةب إملرجعّيةةة، ّاةةن  سةة تحّق ول 

سةةة يه إلةةيت تنةةته إملعةةايري  سةة تحّق هةةذإ إملنصةةب، فاملؤس 

إلصائبة وتعزز هيبة إملؤسسة إملرجعّيةة وتفّعةل قرإرإهتةا يف لّك 

 .إلشؤون إليت ختتّ   ا إملرجعّية

 

كثريًإ ما يّ  إلتدإول : مشاركة رجل إدلين ابلنتخاابت

 !ةمبوضوع يعّية ترّّش علامء إدلين ملوإقع نيابيّة وس ياس ي  

ذإ آ ردت  آ ن آ وجز وهجة  نظري يف موضوع دخةول علةامء إ 

نيّن آ ابدر وبدون آ يّة مقةدمات آ ّن  إدلين يف إملعرتك إلس يايس فا 

رجل إدلين آ و عاي إدلين هةو عضةو يف إلمتةع إلسة يايس إذلي 

ليه، وهل إحلقوا نفسها، وعليه إلوإجبات نفسها إليت تقةع  ينمتي إ 

 .عىل إل خرين من آ بناء إلمتع

هنةةا، هةةل جيةةوز آ ن  ولكةةن إلسةةؤإل إذلي يطةةرح نفسةةه

ن ةةةس يايس بوصفه رجةل ديــ ن اارسًا دلوره إل ةةيكون عاي إدلي
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 ة آ ي بوصفه انابقًا اب  إدلين ة ح  يف إلشأ ن إلس يايس؟

ّن عةةاي إدليةن عنةةدما : آ مةام هةةذه إلسةؤإل نتوقةةف لنقةول إ 

ّن ذكل خيّل  يتقدم للعمل إلس يايس بوصفه انابقًا اب  إدلين فا 

ىل  ةة بنظةران ة ابلتسةاوي يف إحلقةوا بةني إملةرّ ني للوصةول إ 

ري ةموقع إلسلطة، ذكل آ ّن إلسلطة ة كام نرى ة يه شةأ ن بشة

لهية عىل هذه إلسلطة دون آ ن مينع  ضفاء آ ي صفة إ  ول ميكن إ 

بدإء رآ يه إدليين آ ثناء معو يف جمةال إلس ياسةة  رجل إدلين من إ 

آ ّن آ و إلسلطة، ولكن هذإ إلرآ ي ل يلةزم إل خةرين ابتباعةه كةام 

ذإ مه ي يعملوإ برآ يه، وإدلليل عىل ذكل آ ن ة ه إل خرين ل يأ ثون إ 

ني يف رمبةةا اكن يف إلّبملةةان آ كةةرث مةةن عةةاي ديةةن وجنةةدمه ًتلِفةة

آ رإام، فلو اكن عاي إدلين انابقًا اب  إدلين إحلقيقي ة آ ي اب  

رإدة هللا ة ملا إختلف هؤلء إلعلامء يف آ رإام  .إ 

ّن ما يبدونه  ذن، فا  ةر من آ رإء ل يةدخل يف تقي هةا عنصةإ 

منةةا تنةةاقة   فةةرار قةةابةل للقبةةول وللةةنقض  ،الاعتبةةار إدليةةين وإ 

 .آ يضاً 

م عةىل رجةل ه حمةر  وخالصةة هةذإ إلةبم ل ي فهةم مهنةا آ ن ة

ة ة آ ن رعّية ول يف إلقةوإنني إلوضةعي  ةإدلين ة ل يف إلقوإنني إلشة



25 

 

إلمتةع إذلي يضطلع ابلعمل إلسة يايس بوصةفه فةردإً مةن آ فةرإد 

 .يعية فيه

 

يف آ ّي مرةةل : س تحسن فهيا لبس إلزيّ إملرةةل إليت    

 تنصحون ابالب إلعمل ابع ر إلعاممة وإلزّي إدليين؟

ح ابلنسة بة لطلبةة إلعلةةوم إدلينيّةة يف مةدإرس لبنةةان، آ رّجة

ة هنةةا ة، وآ عةةين ابلثانويّةةة إلثانويّةةوغةةريه مةةن إحلةةوزإت إلعلمّيةة

 إلشة يعة متأ خرة ابلنس بة حلةوزيت   إحلوزإت إليت نشأ ت بصورة

ح آ ن ل يلةة م إلطالةةب ابللبةةاس ، آ رّجةةمقو إلنجةةفإلتةةارخييتني 

 إلنجفل وإل عدإد لدلرإسة إلعليا يف إدليين خالل مرةةل إلتأ هّ 

ل إرتةدإء إلةةزي آ ن ل يرتةدي إلةةزي إدليةين، وآ ن يؤّجةة مق آ و يف

ىل ما بعد فرتة غيابه عن إلوابن، وإليت عادة مةا ت طةول إدليين إ 

هنةاء درإسةاته إملتوجبةة  ،يف حوزإتنا إلكّبى حيث يعةود بعةد إ 

ر يك يصبح عاملًا ابحلد إل دىن ة عىل إل قةل ة اةا جيةب آ ن يتةوفّ 

عليه عاي إدلين إحلقيقي، فهو عندما يبتعد عن آ جوإء بدله فةرتة 

من إلزمن سوف يكون لباسه للزي إدليةين آ مةرإً اببيعيةًا وغةري 

ل سالم ي يفرتض لعلامء إدلين آ ن يكةون هذإ علامً آ ّن إ ،مفاجئ
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ّ  wإلرسولهلم زّي خاص، فقد اكن زي  ة من آ هةل وزي إل ئ

إلبيت ومن فقهاء إلس نة هو كزي إلرجال إل خرين يف جممتعهم، 

روى آ نّه دخل آ ةدمه عىل جملس إلرسةول واكن بةني ح  آ نّه ي  

يمتّي بلباس آ يّك محمّد؟ مبا يعين آ ّن إلنيب ي يكن : آ حصابه فسأ ل

 .خاص، خيتلف عن لباس إلصهابة

ولكن هذإ ل يعين آ نةين آ ابالةب علةع هةذإ إلةزي إلةرإهن 

لرجال إدلين، فهةو يقةع يف دإاةرة إملبةاح ل إلوإجةب ول إحملةّرم 

ذإ ت ة  ةذإ إلةزّي  آ ةةد   ي  ز  ول إملكروه، ول إملس تحب، ولكن إ 

مياني  وي يكن مؤه   ة والالة إم إدلقيةق اًل من إلناحية إلعلمّية وإل 

ّن هذإ س يجلب إلّضر ل عةىل إلشةأ   ابل حرام إلرشعّية فا 

منةا عةىل إلصةنف بصةورة عاّمةة، ورمبةا عةةىل  نفسةه حفسةب، وإ 

 .إدلين نفسه يف نظر بعض إلناس عىل إل قل

وابمللأةة  فةةن آ نّنةةا إعتةةّبان هةةذإ إلةةزي عالمةةة عةةىل آ ّن 

نظةام مينةع صاحبه من آ هل إلعمل وإلتقوى فينبغي آ ن يكةون هل 

الت، ول غةرإض إملدعني وإملتسةلقني مةن إرتدإئةه بةدون مةؤهّ 

ة كام نشهد ذكل يف عرصان ودلى عدد من هةؤلء إذليةن دنيوي  

 .التيرتدون إلزي إدليين بدون مؤهّ 
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هل تنصح بفرض تدّرج رجال إدلين : تدّرج رجل إدلين

قبل الانطالا يف إمليدإن نظري ما هو معمول به يف جمال 

 ة؟إحملاما
ميكنةين مةةن خةةالل مةةرةةل ابةويةل نسةةبياً مةةن جتربةةة إلعمةةل 

ل إلكثةةري مةةن إملالحظةات وإلنقةةود عةةىل مةةا هةةو إدليةين آ ن آ ّ ةة

شائع عىل مس توى آ دإء ابالب علوم إدلين وعلةامء إدليةن، وهةو 
ليةه يف هةذإ إلةال ة آ ن تكةون دإارتةه  ة آ ي ما ميكن آ ن آ تطرا إ 

لهيةا وإسعة وظاهرإته متعّددة، ولكن إلنقطة  إليت نريةد آ ن نشةري إ 

ذإ حّص إلتعبري ة تةراد تكةون إملهنةة  إل ن يه آ ّن همنة عاي إدلين ة إ 

ة تةةدّرج ونةةرين، تشةة به مةةا هةةو إلوحيةةدة إلةةيت ل  سةة بقها معلي ةة

ذ  من قانون إلقضةاء آ ن موجود يف حقل إلقضاء وحقل إحملاماة، إ 

رةةل تةدّرج، وإحملاماة آ ن ميّر إلوإةد مهنام ة إلقةا  آ و إحملةايم ة مبة

يإف من س بقومه من إملمتّرسني يف هةذه إملهةن،  وهذه تكون اب 
رشعي يف لبنةان ـ وإس تطرإدإً آ وّد هنا آ ن آ شةري إ ىل آ ّن إلقضةاء إلة 

ينقصه هةذإ إجلانةب حيةث جيةري تعيةني إلقةا  قاضةياً آ صةياًل 

ج إلةيت بةدوهنا مةن إلصةعب آ ن يتةوفّر دون إملرور مبةرةةل إلتةدرّ 

 .ت معو إلقضايئإلقا  عىل مس تلزما

وهكذإ إل مر ابلنس بة لعاي إدلين إذلي يتأّرج من إحلةوزة 
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ودون إخلضةوع  إلعلمّية ويةدخل ميةدإن إلعمةل إدليةين مبةايةً 

ج عةةىل آ يةةدي إلعلةةامء إلسةةابقني لفةةرتة مةةن إلتةةدريب وإلتةةدرّ 

ة لالبتةدإء يف مسةرية إلعمةل روري  ةإملؤّهلني لتقدمي إملعارف إلضة

 .إدليين

ة إلطةويةل ميكنةين آ ن آ عةدد إلكثةري مةن لقضائي  يف جتربيت إ

علهيةا دلى كثةري ّاةن يعملةون يف إلةال  إلسلبّيات إليت وقعت  

ق بةأ حرام إدليين، وليس آ مهها إل مور إلبس يطة نسبيًا إليت تتعلّ 

إلزوإج وإلطالا وصيغ هذه إل حرام، هةذإ عةدإ عةن جمةالت 
ة إلةةيت ي  إلوصةااي وإل رث وغريهةا مةن آ بةةوإب إل حةوإل إلشأصة 

فةرتض آ ن يقةوم  ةا رجةةال إدليةن خةارج إلعمةل إلقضةةايئ وآ ن ي  

قرإرهةا رمسيةًا آ و الاسة تعانة  ةا يف  ىل إحملامك  ةدف إ  يرسلوها إ 

ذإ  جمةةال إلنظةةر يف إدلعةةاوى إملقامةةة يف هةةذه إحملةةامك، ول آ ابلةةغ إ 

ذكرت  مثاًل مضحراً، حيث آ رسل بعض هؤلء ورقة مع رجل 

ابالقهةةام ه آ جةةرى  هةةذه إلورقةةة آ ن ةةوإمةةرآ ة مطلّقةةني وكتةةب يف

 !!(ابئنًا رجعّياً )ابالقًا 
ذإ اكن ثّة من حم ّن إل مةــإ  ر ةاوةل ل صالح هذه إلظاهرة فةا 

ة ملزمةةة لةةلّك إذليةةن ةةة يف نظةةري ة يتطلّةةب مؤسسةةة مرجعّيةة

درسوإ وتوهّجوإ للعمل يف إحلقل إدليين، وليكون إ يإفهةا عةىل 

حبيث ل  سةمح لعامةل يف تدريب هؤلء إ يإفًا وإجبًا وملزمًا 
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 .امرس دوره بدون تزكية من هذه إملؤسسةإحلقل إدليين آ ن ي  

ذإ اكن ما قلناه هو إخليار إلوحيد ل صالح هذإ إجلانةب  وإ 

نين لست   مرانّية قيةام  من جوإنب إلعمل إدليين فا  متفائاًل من إ 

مثل هذه إملؤسسة إليت اكن ميكن آ ن تكون جزءإً مركةزاًي مةن 

ا مع إل سةف هنّ ــولك. اليم إلش يعي إل عىلــإللس إل سات هممّ 

ة كام غريهةا مةن إل مةور إلكثةرية ة ي يضةطلع  ةا هةذإ إللةس، 

إل مر إذلي جعو من وهجة نظري جملسةًا شةلكيًا دلرجةة ميكةن 

ّل يف ةال قامت هنضة دينيّة وإعية  ليه، إ  إلقول ابنتفاء إحلاجة إ 
آ سةة باب إلنجةةاح   لكّ وآ عةةادت جتديةةد هةةذه إملؤسسةةة وتةةوفري

 .لعملها يف تنظل إلعمل إدليين
 

لقاب إليت ت  هل مِ :  إل لقاب إحلوزويّة طلق ن آ ساس لل 

 عىل علامء إدّلين يف إحلوزة إلعلميّة رإهنًا؟

ران فهةيي ةعطّ لعلامء إدلين يف عصا جلهة إل لقاب إليت ت  آ م  

إلةيت تةذكرين ابل لقةاب ة آ لقةاب إلتفأةل وإل جةالل وإلعظمةة ة 

ر الاحنطةاس، وإلةيت تسة بق ةتوضع عىل إلكتب وذكل يف عص

ر ذوي إملعرفة وإل صةاةل وإلفكةر عِ شم إ  إملؤلّف، إل مر إذلي    

ل حمةةاوةل لتغطيةةة  آ نّ  إملبالغةةة يف مثةةل هةةذه إل لقةةاب ليسةةت إ 
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إلكثري من إجلهةل وإلفةرإيف يف مثةل هةذه إلكتةب، آ و   ين  ةا 

ابةالا مظهر مةن مظةاهر إلتنةافس وإلة إمح بةني  إملةؤلّفني يف إ 

إل لقةةاب إلفأمةةة والادعةةاءإت إملبةةالغ فهيةةا، ويه يف نظةةري 

 .ليست من إخللق إل ساليم وإدليين يف يشء

ويه كام آ يت  إرتبطةت فةامي نسةميه عصةور الاحنطةاس 

هذه إل لقاب ي توجد قبل ذكل، آ ي يف عرص إلنبوة  بدليل آ ن  

ة ة وإلفقهّيةلعلمّيةر إلهنضةة إةر إخلالفة، ول يف عصةول يف عص

ة، بةةل اكن إلكتةةاب ابلةةراد يمةةل إ  صةةاحبه عةةىل وإملعرفيّةة

ر إلهنضةة يف ةآ مهّيته، هةذه إلكتةب إلةيت شةلكت آ ساسةًا لعصة

ر ةر إلعبةةايس وقبةةل إهنيةار إدلوةل إل سةةالميّة وبةةدء عصةةةإلعصة

 .الاحنطاس إلفكري وإل ديب

آ ريةد هنةا عةىل سةبيل إلطرإفةة آ ن آ ذكةر ةادثةة روإهةا يل 

يف إلعاملي إلكبةري دمحم حسة نني هةيلك، ويه ذإت دلةل إلصها

ن ة ه يف بليغة عةىل هةذإ إلصةعيد وعةىل صةعد آ خةرى، قةال يل إ 

إلس تينات ابلب موعدإً من إلةرئيس إل مةرييك حفةدد هل موعةدإً 

ىل إلبيت إل بةيض ي يقطةع مةن بعد ثالثة آ اي   م، وعندما دخل إ 

لهيةا إلبةاب إخلة اريج وصةوًل إملسافة سوى إلباةة إليت يفيض إ 

ىل مكتب إلرئيس إملتصل  ذه إلباةةة، حيةث وجةد إلةرئيس  إ 
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وإقفًا عىل إلباب ينتظره، وبعد فرتة قصةرية مةن لقائةه ابلةرئيس 

إل مةةرييك ابلةةب مقةةابةل مةةع إملةة  إل فغةةاين
()

ة آ خةةر ملةةوك   

س بعينات ة وآ خةةذ يةةروي يل مطةةوًل عةةن ـــ إل فغةةان يف إلةة 

آ سةةابيع ابةةويةل مةةن إلةةزمن إل جةةرإءإت إلطةةويةل إلةةيت إسةة مترت 

ىل  فيسة تقبلونه يف ( اكبةول)ليهدد هل إملوعةد آ خةريإً، فيةذهب إ 

م ل ي يني آ ةد فنادقها حيث إس متر مكوثه آ كرث من س بعة آ اي  

ىل إلقص ر اكنةوإ ينقلونةه مةن ةموعد إملقابةل، وعندما إصطحبوه إ 

ىل صةةاةل آ خةةرى ىل غرفةةة آ خةةرى، وقةةد  ،صةةاةل إ  ومةةن غرفةةة إ 

ات، ح  آ دخلوه آ خريإً عىل هذإ إمل  إملرتبع إس متر إل مر ساع

عةةىل عرشةةه، وإذلي ل ميةة  مةةن شةةؤون إلسةةلطة وإله نةةة 

 .وإلقرإر ع رشم  معشار ما ميلكه إلرئيس إل مرييك

ن إدلول لكّ   وبعد آ ن إنهتيّ من هذه إلروإيةة قةال معلّقةًا إ 

جرإءإهتا وبروتوكولهتا إلفارغةة، ما اكنت متخلّفة لكّ  ام تضأمت إ 

آ شةةرال إلّبوتوكةةول  ام ختلةةت عةةن لكّ مةةة لكّةةام اكنةةت متقدّ ولكّةة

 .إلزإئدة

                                     
(


م فد  ارلد و ّّبدل مل در  فد  1914الملك محّمد  ادر ش هدرمو ميال د  ( 

و 1974 ـو و ي لعمش الترسعة عششو اّتهد  ك مدع عدرم 1933العرم 

 .سنة 92و وترل ر  فق  عرش 2117تيف  ف  العرم 
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ه ابلةةب موعةةدإً مةةن إلةةرئيس وذكةةر يل اثةةال آ خةةر، آ ن ةة

ر ةإلفرنيس، حفدد هل يف نفس إلليةل موعدإً ولكن ليس يف إلقص

نّة ، حيةث جلةس parisام يف آ ةةد مطةامع ابر ةس إمجلهوري وإ 

آ ن روإد  معه آ كرث مةن سةاعتني، يف مطعةم ي يالحةظ هةيلك

هةةذإ إملطعةةم قةةد إهمتةةوإ آ كةةرث مةةن إلةةالزم بوجةةود رئيسةةهم يف 

 .إملطعم

ىل آ ن إلِس  ذكرت   ة للعصةور مة إلتارخييّ هذه إلطرفة ل شري إ 

ا تنبةذ إل لقةاب إملبةالغ فهيةا يف ةةال  ةا إل ّمةة يه آ هّنة إلةيت نةرّ 

ك  ا دلى شعورها ابلحنطاس وإلفةرإيف، هما، وتمتس  غناها وتقدّ 

ىل بيةةع إل لقةةاب ةإل مةةور كةةام يف إلعصةةوقةةد تصةةل  ر إلةةرتيك إ 

 .وإملتاجرة  ا

نين ل تساءل ثّ  كيف جيي عاي ورع وشة يخ كبةري وفقيةه : إ 

آ صيل وزإهد يف زينة إدلنيا آ ن توضع هل هذه إل لقاب إلضةأمة 

إلفأمةةة، وإلةةيت يه مظهةةر مةةن مظةةاهر إلتنةةافس عةةىل إملوإقةةع 

ينافس غريه عىل إملوقع إل خةروي ة آ ي عةىل  نم م   ة، ل ن  إدلنيوي  

 بةل !!؟ينبغةي آ ن ل يفةل بأ شةرال إلتعظةلإجلنة وإلثةوإب ة ف 

ذإ ي ت   نةةةرى بعضةةةهم عةةةهل  هل مصةةةطلهات إلتعظةةةل يغضةةةب إ 

 !!ةة وإل علمي  وإلتفأل وإل وةدي  
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ملفت جدًإ عدد : ة إلنسائيّةإنتشار إحلوزإت إلعلمي  

لتدر س إلنساء إلعلوم إحلوزويّة، ة إخملّصصة إملعاهد إدّليني  

ت يف إل ونة إل خرية  !إليت إس ت ِجد 

ّن إلتوفّر عةىل إملعلومةات إدلينيّةة ة بةل  من حيث إملبدآ  فا 

وإلتوّسع يف هذه إملعلومات ة قةد يكةون آ حيةااًن مةن إلوإجبةات 

إلرشعّية إليت ل خيتلف فهيا إلرجل عن إملرآ ة ابعتبار آ ّن لكةهيام 

إلعمل ة كام يف إحلديث ة فريضة عىل إملسمل  ملكّف، وآ ّن ابلب

إذلي  شمل إملسلمة، وهذإ آ مر ل خالف فيه، بل رمبةا تبةدو 

قبال بعض إلنّساء عةىل ابلةب إلعلةوم إدلينيّةة يف هةذه  ظاهرة إ 

جيابيةًا، ولكنةين ومةن وهجةة  إملرةةل من اترخينا إملعارص مظهرإً إ 

لح عةةىل قةةّر مبةةدآ  مةةا إصةةنظةةري، فةةأ ان ل آ رى آ ّن إل سةةالم ي ط 

 رجل إدلينوخاّصًة عندما تصبح لكمة ( رجل إدّلين)بةتسميته 

تعبةةريإً عةةن اببقةةة مةةن إلّرجةةال ل معةةل هلةةم سةةوى إلشةةؤون 

الم ةةةةةةةهنة، ففةي إل سة ذه إمل ـة، بل مه يتعيّشون عىل هـنيّ ـ إدلي 

مسمل هو رجل دين، نعم هناك ما ميكةن آ ن  ة بنظري ة آ ّن لكّ 

ووفق فلسفة إل سةالم، بةل حة  وفةق ( عاي إدلين)نسميه بة 

ّن عةاي إدليةن ي يكةن  مةن  يعتةا بعض إلعصور إل سالميّة فةا 
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هذه إلصفة، فتصبح هذه إلصفة همنةة، وليسةت رسةاةل، ومةن 

 رشيعة إلبةارزينـ إملعروف اترخييًا آ ّن إلكثري من علامء إدلين وإلة 

 .اكنوإ ميارسون آ عامًل آ خرى يعتاشون مهنا

آ لكريوسه ل وهذإ ما عّزز مقوةل آ ن  
()

يف إل سالم، إلةيت  

إلمتع إملسة يحي  تعين همنة رجل إدلين يف إملس يحّية وتذكر بأ ن  

، إل لكةريوسإلغريب خاّصًة نشةأ ت فيةه اببقةة إج عّيةة إمسهةا 

ء وإل غنيةاء، ويه حبك مصاحلها اكنت تتهالف مع اببقة إلنةبال

وهذإ ما ل يصّح فامي يتعلّق ابملضمون إلرسايل ملهنة عةاي إدليةن 

 .يف إل سالم

ّن شةةيئًا غةةري  سةةري ّاةةا إقرتفتةةه  - بةةلّك آ سةةف -ولكةةن  فةةا 

لينا حنةن ةإلكنيسة يف تكوين اببقة من إل لكريوس قد تس ّرب إ 

إملسلمني، وصار دلينا ما  ش به هذه إلطبقة، ومبا آ ّن إلةال يف 

رح وإلتفصةيل حةول ظةاهرة رجةال ةه إملدإخةل ل يتّسع للشهذ

إدلين يف الاج ع إل ساليم، وآ ّن إملقصود مةن هةذه إملةدإخةل 

ىل تعمةل همنةة  بدإء إلرآ ي حةول الاجتةاه إملسة تجد وإذلإهةب إ  إ 

                                     
(


المسدد ح ّةو تعنددد   بددحرب الّشتدددل المددة نيّرّ ّددة ةرّبدددة لرل نددر   ( 

 .ال هنيت ّة
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رجل إدلين إملقترصة عىل إلرجال، تعم ها عىل إلنسةاء، ليصةبح 

ابلةق علهيةا، وهةل اذإ آ  دلينا آ يضًا اببقة من إلنساء ل آ دري مة

 !آ ّن دلينا نساء عادايت ونساء دين: يصّح آ ن نقول مثالً 

وهذإ ما ل آ رإه مفيةدإً ل نّةه يتجةاوز إحلةدود إملطلوبةة مةن 

توفري عدد من إلعلامء يف إلمتع، وليس توجيةه غالبيةة إلمتةع آ و 

ن  ] كرثًة اكثرًة منه للتأّصة  يف علةوم إدليةن ةا اك  م  ِمن ةون  و  ؤم إلمم 

ِّي ت ف ق ه ةوإ يِف  ائِف ةة  ل ةهنم مم اب  ق ةة  ّمِ ِّ ِفرم ل  ن ف ر  ِمن لك  ف ًةۚ  ف ل وم وإ اك  ِلي نِفر 

ينِ  ىل آ ّن إملطلةوب  [.إدّلِ نّنا نالحظ آ ّن إلقرآ ن إلكرمي  شةري إ  فا 

هو نفر حمدود من إلّرجال، وح  لو اكن ذكل يتضّمن إلتوجةه 

ّن إملطلةةوب ىل إلنسةةاء فةةا  آ ن تبقةةّ هةةذه إلفئةةة حمةةدودة وآ ن  إ 

تكون همّمهتا إلرسالّية يه تبليغ إدلين، ولةيس الاعتيةا  عةىل 

نّةين ل لحةظ بسةبب إملبالغةة يف  ذإ حّص إلتعبةري، وإ  همنة إدلين إ 

آ ّن ظةاهرة إمهتةان ( حةوزإت دينيّةة للنسةاء)إنتشار ما  سةمّ 

إدلين، وخاّصة قرإءة إلتعزية، وآ دإء بعةض إلطقةوس سةوإء مةا 

ن مهنا مرشوعًا آ و غري مرشوع، بدآ ت هذه إلظاهرة تةتجىّل اك

يف عدد كبري من نسةاء جممتعنةا، ول آ ريةد آ ن آ حتةّدث هنةا عةن 

آ وليفةةةك إلنّسةةةاء إملةةةّدعيات إملعرفةةةة إدلينيّةةةة ابلقيةةةام بةةةبعض 

وتقةةا  إل جةةور مةةن بسةةطاء  ،إلشةةعوذإت وكتابةةة إل حةةرإز
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 .إلناس عىل مثل هذه إل عامل

يّن ل  بعاد إملرآ ة عن جمال وابخلالصة فا  ىل إلقول اب  آ ذهب إ 

رف عليةه ةإلعلوم إدلينيّة ل بّد آ ن يكون ذكل مضةن تنظةل تشة

مؤسسات كفوءة وًلصة وقةادرة عةىل إختيةار آ عةدإد حمةدودة 

مةةن إلنسةةاء ميلكةةن إلكفةةاءإت إدلينيّةةة وإلفكريّةةة للتأصةة  يف 

ّن  ذ بةةدون وجةةود هةةذه إملؤسسةةات فةةا  جمةةال إلعلةةوم إدلينيّةةة، إ 

إمرآ ة نت  قدرة عىل إحلذلقة وترديد بعض إلشةعاار  لكّ بوسع 

وحفظ بعض إلالس آ ن تصبح لها مرجعّيةة دينيّةة، خاّصةة يف 

جممتع مةا زإل إلكثةري مةن إلنسةاء وحةّ  إلرجةال فيةه يؤخةذون 

ىل إدليةةن،   ةةذه إحلةةذلقات وإلشةةعوذإت، ويقبلةةون نسةةبهتا إ 

 !وإدلين مهنا ب رإء

اه إذلي يريةةد إملبالغةةة يف وهةةذإ مةةا جيعلةةين آ خةةالف الاجتةة

تعمل إدلرإسات إدلينيّة عىل لّك مةن يريةد ومةن يرغةب بغةّض 

إلنظر عن دوإفعه إليت تكون يف آ كرث إل حيان غالبًا رغائةب يف 

 .سبيل إلعية وحتصيل إملال
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طالب بعض ابلبة إلعلوم ي  : إحملمكة إخلاّصة لرجال إدلين

مًا هلم، ونييإً إدلينيّة ابس تهدإث حممكة للمعّممني؛ إةرتإ

 هلم عن سوإمه؟

إلفكرة إملطروةة عند بعض رجال إدليةن آ و غةريمه وإلةيت 

تطالب مبحمكة خاّصة برجال إدلين ة آ ي منفصةل  عةن إلقضةاء 

إلعام ة آ علن آ ّن هذه إلفكرة ل تس تقل مع جةوهر إلعةدإةل إذلي 

عةت ابباقةاهتم هم همةام تنو  يفرتض يف إل ساس مساوإة إلناس لكّ 

هةةم آ مةةام إلقضةةاء ة، لكّ ة وإلعائلي ةةهنةةم ومةةوإقعهم إلشأصةةيّ وآ داي

يتسةةةاوون يف إحلقةةةوا ويف إلوإجبةةةات إلةةةيت نلهيةةةا إلعةةةدإةل 

ّل ة آ ي لةو آ ردان آ ن جنعةل  وإلسدة ابجلسم إلقضايئ إملعمتد، وإ 

ّن هذإ إل جرإء هو آ خطةر وآ سةوآ  للّك فئة قضاء ًتّص  ًا  ا ة فا 

إدلول منطلقةًا بةذكل لةيس  خيار ميكن آ ن ترتكبه إمجلاعةات آ و

ة إملعةةارصة حفسةةب، بةةل مةةن مةةن إلفلسةةفة وإل دبيةةات إلقانونّيةة

إلعقيدة إل سالميّة إليت تعتّب فهيا وةدة إلقضاء عنرصإً بل ركنًا 

قامة إلعدل بني إلنةاس، وهةذإ مةن إل مةور  آ ساس يًا من آ راكن إ 

ناّم بشأ ن إلسةؤإل إخلةاص ة إليت ل ةاجة للتوسّ إلبدهييّ  ع فيه، وإ 

عةةن حممكةةة لرجةةال إدليةةن فةةا ين آ رى فهيةةا خرقةةًا وإ ةةًا، بةةل 
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ن إل   سالم ل يعةرتف فاحشة ملبدآ  إلعدإةل وإملساوإة، خاّصة وإ 

هةم مةن رجةال إدليةن، ومةهنم فاملسةلمون لكّ  رجةل إدليةنبصفة 

إلفقهاء وإملتأصصني ابلعلوم إدلينيّةة، فهةم ليسةوإ رجةال ديةن، 

منا مه علامء دين، وآ هّنة عةن سةاار إلنةاس، وآ ّن  م ل خيتلفةونوإ 

 .آ حرام إلقضاء إليت تنطبق عىل إلناس تنطبق علهيم

ىل ذكل آ ّن هةةذه إلفكةةرة ميكةةن آ ن ت سةة تخدم يف آ   ضةةيف إ 

عطي إمتيازإً لرجل إدليةن، وضع إلقوإنني إليت ت  : ني آ ةدهامإجتاه  

جتاه مرفوض يعًا، ل نّه ل يوجد يف إولطبقة رجال إدلين وهو 

 . سمح بذكلمصادر إلرشيعة ما 

والاجتةةاه إلثةةاين وهةةو إل غلةةب يف رآ   ة رمغ آ ّن بعةةض 

ليه ة هو آ ّن حمامك ًتّصة ة فقةهل برجةال رجال إدلين ل يلتفتون إ 

إدلين يه ليست يف مصلهة رجال إدلين بأ ّي وجه، ويه غالبًا 

ما يّ  إقرتإهحا  دف تطبيق آ حةرام  ختةدم إلسةلطة يف إلةتحك 

ةةعم ت   مبصةةاار رجةةال إدليةةن حيةةث ّ هةةذه إحملمكةةة صةةالحيات ط 

وعقوابت لرجةال ديةن معارضةني للسةلطة فةامي إلقةانون  تأ ديب

ي هةةذه إلصةةالحيات للمهةةامك إلعاّمةةة، فةةال تعةةود ِطةةعم إلعةةام ل ي  

إلسةةلطة قةةادرة آ ن تةةتحك عيةةارإت رجةةال إدليةةن وآ رإاةةم فهةةم 

ه، وإذلي غالبةًا خيضعون للقانون إلعام إذلي خيضع هل إلمتةع لكّة
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قانواًن عادًل جيةي لرجةل إدليةن آ ن يعةارض إلسةلطة، ما يكون 

وآ ن يامك رجل إدلين آ مام هةذإ إلقضةاء فةال يعةود هنةاك جمةال 

ابةار لتطبيق آ حرام يف إلغالب ما تكون دوإفعها س ياس يّ  ة يف إ 

 .إدلوةل إليت تقل حممكة خاّصة ملا تسميه رجال إدلين

ّل آ ن آ كةةون معار  نّةةه ل  سةةعين إ  ضةةًا مةةع و ةةذه إملناسةة بة فا 

يرإنّيةكثري من علامء إدلين يف إمجلهوريّة ة لوجةود ة إل سةالميّة إل 

لغااةةا صةةواًن ملبةةدآ  إلعةةدإةل إلةةيت يه  هةةذه إحملمكةةة، ومطالبةةًا اب 

 .إلهدف من وظيفة إلقضاء يف إدلوةل

 

بة ابمجلع تكرث إدّلعوإت إملطالِ : إمجلع بني إجلامعة وإحلوزة

 بني إحلوزة وإجلامعة، ما رآ يك بذكل؟

آ عتقةةد آ نّةةه جيةةب آ ن يكةةون هنةةاك تفاعةةل مسةة متر تنشةةأ  

رضورته يف تقديري من رضورة الاس تفادة من إملنةاجه إلعلمّيةة 

وإلفكريّة إملس تجدة ل ّن إدلين يف نظري هو حقةل مةن حقةول 

ن اكنت لكّ  وإةدة مهنا مس تقةل  إملعرفة، ول ّن حقول إملعرفة وإ 

 ّ ّل آ ّن ث  هةذه إحلقةول، كةام ة تفاعاًل رضوراًي بنيعن إل خرى، إ 

نسةانّية  هو إلتفاعل إلقامئ بني حقول إملعرفة إلوضعّية من علوم إ 
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وعلوم تطبيقيّة، ول ينبغي آ ن تكون إملعرفة إدلينيّة عةىل إل قةل 

روري معةةةزوةل عةةةن حقةةةول إملعرفةةةة ةيف ةةةةّدها إل دىن إلضةةة

 .وإختصاصاهتا إملتعددة إليت تدرس يف إجلامعات إحلديثة

الاختصاصات إملتعةددة يف حقةول إملعرفةة فنحن نعمل بأ ّن 

نسةةةانيّ  ة تطةةةّورت وآ بةةةدعت منةةةاجه جديةةةدة، ويه منةةةاجه إل 

نتةةاج منةةاجه موضةةوعيّ  ة ل مينةةع إدليةةن مةةن الاسةة تفادة مهنةةا ل 

متجددة يف درإسة إلعلوم إدلينيّة، كام ل بّد لطالب إلعلوم غري 

 إدلينيّة آ ن يكونوإ عةىل صةةل بكثةري مةن مبةاد  إلعلةوم إدلينيّةة

ح  ل يبقّ هذإ إلفصةل إلضةار بةني إملعرفةة إدلينيّةة وإملعرفةة 

ة وغةةري ة، ومةةن إملعلةةوم آ ّن منةةاجه إجلامعةةات إلرمسّيةةإلوضةةعيّ 

ّمةا مببةادرة الاسة تعامر يف إلرمسيّ  ة يف عاملنا إلعةريب قةد نشةأ ت إ 

ّما آ هّنة ،إملرةةل إملاضية ا آ نشةأ ت وفةق منةاجه إجلامعةات إلةيت وإ 

 .اكنت تستبعد درإسة إملعارف إدلينيّةوضعها الاس تعامر وإليت 

آ سف ة الاس تعامر يف مرةةل ابةويةل مةن  وقد جنح ة بلكّ 

بعاد إلنأب إملثقّفة إلةيت تتأةّرج مةن هةذه  اترخينا إحلديث يف إ 

بعادها عةن إل سةالم، ويف تقةدمي نظةرة مشةّوهة  إجلامعات يف إ 

ىل مباد  إدلين  .إ 
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ذإ آ ردان آ ن نوإجةةه هةةذه إلظةةاهرة ، وآ ن ومةةن إلطبيعةةي إ 

ّسإً متينةًا مةن إلتوإصةل بةني ـ نصلح إملناجه إجلامعّية آ ن نقل جة 

ر علهيا إحلوزإت إلعلمّية إدلينيّة إلعلوم إدلينيّة إل صيةل إليت تتوفّ 

ة إلةةيت تةةدرس إلعلةةوم ة وإل هلّيةةإجلةةادة وبةةني إجلامعةةات إلرمسّيةة

نسانّية وإلعلوم إلتطبيقيّة وفق إملناجه إلغربي    .ةإل 

ّن إحلوإر إذلي سةريإفق هةذإ إلتوإصةل مةن ويف تقديري آ  

شأ نه يف إدلرجة إل وىل آ ن يرفع ذكل إلةومه إملكةرس يف عقةول 

بةأ ّن هنةاك تناقضةًا بةني إلفكةر  ؛ةإلكثريين من إلنأةب إجلامعّية

 .إدليين وإلفكر إلعلمي إحلديث

فكثري ة ح  من إلنأب إملثقفة ة ما زإل يظّن ويعتقةد آ ّن 

ة سةةري إلطبيعةةة وإلظةةوإهر إلفيايئّيةةإدليةةن ميةةارس مهنجةةًا يف تف 

ة، ول يةةدرك وإلك يائّيةةة وإلفلكيّةةة بتصةةّورإت موروثةةة وخرإفيّةة

هذإ إلةبعض آ ّن إل سة يفةل إلةيت جييةب علهيةا إدليةن ليسةت يه 

إل س يفةل إملطروةة آ مةام إلعةمل، وآ ّن إدّليةن لةيس مةن دوره آ ن 

يقّدم  تفسريإً علميًا لظةوإهر إلكةون، بةل تةرك إلةال يف ذكل 

نسةةةاين، وآ انس بةةةه مسةةةؤولية إلتأ ّمةةة ل وإلبحةةةث للعقةةةل إل 

جنازإت إلعمل وسعيه يف ميةادين  والاس تنتاج وآ ّن إدلين يبارك إ 

نّه جييب عن آ س يفةل إلغيب، إليت ل يّدعي إملعرفة، آ مّ  ا إدلين فا 
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 .إلعمل آ هّنا من إختصاصه

اً يف فالوً إلساموي هو كتةاب هدإيةة ولةيس كتةااًب ًتّصة

ها، ول يوجةد يف معطيةات إلعةمل آ و يف إلعلوم لكّ  ،عمل من إلعلوم

 .ما يتناقض مع إحلقائق إليت يتلكّم عهنا إلوً

لقد آ ن إل وإن لة ي تنهتةيي آ سةطورة إلتعةارض بةني إدّليةن 

ذإ اكنةةت إل جيةةال إلسةةابقة، وقبةةل حركةةة إلهنضةةة  وإلعةةمل، فةةا 

إلعلمّيةةة إلةةيت بةةدآ ت يف إلقةةرون إملتوسةةطة اكن إدليةةن يف نظةةر 

 ؛ةويف نظر إلناس مسؤوًل عن تفسري إلظوإهر إلطبيعي  إلكهنة 

اكلّبا وإلّرعةد وإلةزلزل وغريهةا، وإحلةّق آ ّن إدليةن لةيس مةن 

نسةان ابب  ،ر هةذه إلظةوإهرةإختصاصه آ ن يفسة بةل فةتح لال 

ىل  ،إملعرفة وحثّه عىل إلتأ ّمةل وإلبحةث نسةان إ  حة  وصةل إل 

 .إملناجه إلعلمّية إليت تفّّس هذه إلظوإهر

ا ليست كرويّة إل رض ودورإهنا حول إلّشمس، وآ هنّ  ومهنا

مركز إلكةون، كةام اكنةت إلكنيسةة تعةمّل ذكل وتعتقةده، إل مةر 

ىل صةةدإم بةةني إملؤسسةةة إدلينيّةةة وبةةني إكتشةةافات  إذلي آ دى إ 

ة إملؤسسةة إدلينيّةة مةن إلعمل، وهةذإ الاصةطدإم هةو مسةؤولي  

يف ذكل ( ةعلةةامء إلطبيعةة)هجةةة، وإل عةةة إلعلمويّةةة دلى إلعلةةامء 
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إلوقت إملبكر، وي يعةد مقبةوًل آ ن  سة متّر إجلةدإل إخلةاابئ يف 

إملفاضةل بني إلعمل وإدلين، ل ّن للّك جمةاهل وإختصاصةه، فهةام ل 

 .يتناقضان بل يترامالن

ومن إملالحظ آ ّن إملرةةل إلتارخيّية إليت بدآ  يّبز فهيةا دور 

ظنّةوإ آ ّن إلعمل آ صابت إلكثريين من إلنأةب إلعلمّيةة ابلغةرور و 

ىل إدّليةةن قةةد إنهتةت نسةةان إ  وآ ّن إلعةةمل هةةو إلكفيةةل  ،ةاجةة إل 

نسان ليه إل   .بتحقيق لّك ما يطمح إ 

 

كثريًإ ما يتدإول آ هل إلعمل وابلبة : آ ان منهاز إ ىل إلنجف

 إلنجف إلعلوم إدلينيّة بشأ ن إملفاضةل بني حوزيت  

إل يف ومق إملقّدسة، فريى إلبعض آ ّن حيويّة مق آ مي، 

 يرى آ خرون رزإنة إحلوزة إلنجفيّة؟ فامي

يفلنا عةةن إلفةةرا بةةني إحلةةوزة إلعلمّيةة ة إدلينيّةةة اباملةةا سةة  

ة إدلينيّةةة يف مق ة يف إلنجةةف إل يف وإحلةةوزة إلعلمّيةةإلشةة يعيّ 

بةةني هةةةاتني  سةةة، وإملالحةةظ آ ن إلةةبعض ل يةةةرى فرقةةاً إملقدّ 

ني لكةةون منةةاجه إدلرإسةةة إدلينيّةةة بةةني إحلةةوزت   ني نظةةرإً إجلةةامعت  

م ثةل آ و متشةا ة عةىل إل قةل، ولكةن مةن هجةيت ة وهةذإ مةا 
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ة ثّة  شاركين فيةه كثةري مةن إل خةوة إلعلةامء ة فةا ين آ عتقةد بةأ نّ 

ذإ نظةران إل ابةار إذلي ، ويه فروا قد تكون اببيعّيةفروقاً  ة إ 

ىل آ ن حةوزة  تقع فيه لكّ  من إجلامعتني، آ و إحلوزتني، وإنتهبنا إ 

ر لها آ ن تتأ ثر وتةؤثّ  وإملعرفة ل بدّ  ة بشؤون إلعملآ و دإارة ًتّص 

ىل إحلوزتني إملةذكورتني،  يف إحمليهل إذلي توجد فيه، وابلنظر إ 

ن   آ برز ما ميكن آ ن نلحظةه يف إخةتالف إحملةيهل إذلي تقعةان  فا 

بيةةخ  ،فيةةه، هةةو كةةون إلنجةةف إل يف تقةةع يف حمةةيهل عةةريب

ذإ  إل خرى تقع يف حميهل برشي وفكري وثقةايف غةري عةريب، وإ 

ذإ اكنةةت قنةةا يف مةؤثّ تعمّ حنةن  رإت إللغةةة عةةىل إملعرفةة وخاّصةةة إ 

نسةانيّ  هذه إملعرفة فرعاً  ة، واكنةت إللغةة ذإت آ ثةر من إلعلوم إل 

ننةا نعتةّب حةوزة إلنجةف آ كةرث فع   ال يف موضوعاهتا ومسائلها فا 

ة ابللغةةة إلعربّيةة جلهةةة إلعلةةوم إلةةيت تقةةدهما آ كةةرث إرتباابةةاً  إرتباابةةاً 

ة غريبةاً  إ لةيس آ مةرإً وخصائصها وايإهتا، وهذ د فال سةالم جتس 

بدإيةة  ة من هجة، كام آ نّ ابلقرآ ن إلكرمي، وهو ذروة إللغة إلعربيّ 

ة، ة يه إلعربّيةةهتةةا إللغويّةةة وتطورهةةا اكنةت مادّ رعيّ ةإلعلةوم إلشةة

ىل آ ن   ىل آ بعةةد مةةن ذكل، فأ شةةري إ  إللغةةة  وميكنةةين آ ن آ ذهةةب إ 

ّّ إلعربيّ  إنتةاج إلعلةوم إل سةالميّة بوإسة تطها اكنةت لغةة  ة إلةيت 

ىل ةدّ بس يطة، وفطري   ة آ و كبري، وعندما تةرت  إللغةة إلعربّية ة إ 
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ىل لغةةة رنيةةة سةةوف ختةة  ّس ـ آ ي لغةةة آ خةةرى، عنةةدما تةةرت  إ 

ابلتأ كيةد إلكثةةري مةن روهحةةا ومةن خصائصةةها عةىل إلنحةةو إذلي 

اكماًل لنقةل ل تأ هياًل إملرت  نّصًا ضعيفًا وغري مؤهّ  جيعل إلنّ  

عنةدما  إحملتوى إذلي تتضمنه هذه إللغة، وهذإ ما حصل فعةالً 

ىل إللغة إلفارس يّ ة من إللغة إلعربيّ نقل إلعلوم إلرشعيّ  ّّ   .ةة إ 

ق ة، فةال بةّد آ ن نلحةظ آ مةرإً يتعلّةا بشأ ن إللغة إلفارس يّ آ مّ 

برتإث هذه إللغة، ومبةا يتشةد يف هةذإ إلةرتإث مةن خصةائ  

ن  ق ابملضمون وبأ  تتعلّ  هةذه إخلصةائ  وهةذإ  سلوب إل دإء، فا 

إل سةةلوب، وهةةو يةةؤدي إملفةةاهل إجلديةةدة ابلنسةة بة هل، ويه 

ة ر بروح إللغةة إلفارسة ي  آ ن يتأ ثّ  مفاهل إل سالم وييعته ل بدّ 

ة إلةيت وحبساسيهتا، وهذإ مةا نالحظةه لةيس يف إللغةة إلفارسة ي  

إلةةيت ة كتةةب فهيةةا علةةامء إلفةةرس، بةةل نالحظةةه يف إللغةةة إلعربي ةة

ة، وبةدت كتب فهيا علامء فارس يون جلهة ضعف إلةروح إلعربّية

ىل إلعربّيةا ترمجة من إلفارسة يّ لغة هؤلء إلعلامء و  هنّ  ة، ومةن ة إ 

ة وترإهثةةا هةةو إلعالقةةة ابملوضةةوعات خصةةائ  إللغةةة إلفارسةة يّ 

ة وفكريّةة، وهةذإ مةا ة وما تتضمنه من تعقيةدإت ذهنّيةإلفلسفي  

ة إدلرإسةةات إل صةةوليّ  إنعكةةس مةةع إل سةةف عةةىل بعةةض كتةةب

ة إليت تدّرس يف جامعة إلنجف نظرإً لشّدة تأ ثري إلعلةامء وإلفقهيّ 
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ن يكةن فيةه  إلفرس ح  عىل حةوزة إلنجةف، وهةذإ إل مةر وإ 

ل بعض إل جيابيات جلهة إل س تفادة مةن ثقافةة إللغةة إلفارسة يّ  ة إ 

ة وخاّصةةة عةةمل إل صةةول علةةامً معقّةةدإً رعيّ ةه جعةةل إلعلةةوم إلشةةآ ن ةة

ىل ةةدّ  وملييفاً  كبةري بينةه وبةني  بكثةري مةن إلزوإئةد، ومزجةت إ 

ننةةا نقةةرّ  ة، ويف لكّ إملسةةائل إلفلسةةفيّ  إل سةةالم  بةةأ نّ  إل حةةوإل فا 

رساةل وخطاب مجليع إل مم، ومةن إلطبيعةي آ ن تتلقةّ إل مم هةذه 

رة برتإهثةا إخلةاص آ يضةًا، سةوإء إلرساةل بأ سةلو ا إخلةاص، متةأ ثّ 

حةة  إلتلقةةي بلغةةات  ة آ وة آ و فارسةة يّ اكنةةت هةةذه إللغةةة عربّيةة

ة يه إللغةة إل م إلةيت نةزل آ خرى، ولكن يبقةّ آ ن إللغةة إلعربّية

ة إل وىل لنشوء إلعلةوم إل سةالميّة فهيا إلقرآ ن، وإليت اكنت إملادّ 

ة مةن بدليل آ ن إلفرس وغريمه اكنوإ مضطرين لتعمّل إللغة إلعربّية

آ جل فهم إلقرآ ن وإحلديث إلنبوي، وساار إلعلةوم إلةيت نشةأ ت 

هتةةا إللغةةة مادّ  لقةةرون إلثالثةةة إل وىل لةة ول إل سةةالم، ويف إ

 .ةإلعربيّ 

ىل هذه إلرؤيةة بوصةفها نظةرة م آ رجو آ ن ل ي  فامي تقدّ  نظر إ 

ّ ةة عنصةةقوميّةة ة، فلةةيس مةةن إملقصةةود آ ن يةةتخىّل إملسةةمل غةةري ري

إلعريب عن لغته آ و عن إن ئه إلقويم، بل ل بّد مةن إل عةرتإف 

مةةن إلفةةرس وإلةةرتك وغةةريمه قةةد علةةامء وفالسةةفة وحمةةدثني  آ نّ 
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ىل إلعلةةوم إل سةةالميّة، ولكةةن ذكل ل مينةةع آ ن  آ ضةةافوإ إلكثةةري إ 

نشدد عىل تعريب علومنا إل سالميّة، وهذإ يف نظةران ل ميكةن 

ل يف حميهل عريب وبيئةة عربّية ىل آ ن ي  إ  ة، وإلنجةف ابملقارنةة إ 

ذإ آ ضةفنا  مق يه إحمليهل إل صلح بنظران لتحقيق هةذإ إل مةر، فةا 

ىل معطّ آ خر، وهةو إلسة بق إلةزمين إلطويةل هذ ه إملعطيات إ 

لقيةةام جامعةةة إلنجةةف إل يف، وتأ سيسةةها عةةىل يةةد إلشةة يخ 

إلطويس، منةذ آ كةرث مةن آ لةف سة نة، وقبةل زمةن إلتشة يع يف 

يرإن، وابلتايل تأ خر قيام إحلوزة إلعلمّية ة يف مق مبيفةات إلسة نني إ 

ننا من آ جةل ذكل حنةن منهةازون ل إ ىل  عن حوزة إلنجف، فا 

 ّ ىل آ ولوي لغاء حوزة مق، بل إ   .ة حوزة إلنجف إل يفإ 

 

آ شعر آ ّن دليك عاابفة خاّصة جتاه : نصاحئ حلوزة إلنجف

إنطالقًا من ذكل، وبعد خّبتك .. حوزة إلنجف إل يف

إليت تزيد عىل نصف قرن يف إحلوزة إلعلميّة؛ ما يه 

 نصيحتك حلوزة إلنجف إل يف؟

ا مةن إجلامعةات إلعريقةة تمتي جامعة إلنجف إل يف بأ هّنة

إليت رمبةا سة بقت يف نشةأ هتا إلكثةري مةن إجلامعةات إل سةالميّة 
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إملتعددة يف إلعاي إل ساليم، نجامعة إل زهر وجامعةة إلقةرويني 

يف إملغرب، وغريها من إجلامعات إل قةل آ مهّيةة، وهةذإ يكةرس 

جامعة إلنجف بوصفها جامعة ذإت اترخي ابويل وعريق، ومةن 

امعةةات وإملؤسسةةات إلعريقةةة تنشةةأ  فهيةةا عةةّب إملالحةةظ آ ن إجل

إلتارخي مجموعة من إلقل وإملفاهل، وجيةري تكةر س هةذه إلقةل، 

سةةوإء يف شةةلك إدلرإسةةة كةةام يف مضةةموهنا، كةةام يف إلسةةلوك 

ة إلنقةد لهةذه إملفروض عىل ابالب هذه إجلامعة، وتغةدو معلي ة

روج من إخلروج عىل ما  ش به إخلة إملناجه آ و إلقل إملكرسة نوعاً 

سةات يه تة  إلةيت تتصةل إملقدّ  سات، مع إلعةمل آ نّ عىل إملقدّ 

ةة ا مةةا يتصةةل ابملنةةاجه وابلعةةادإت ابل حةةرام إدلينيّةةة إلثابتةةة، آ م 

سًا بنظر إلبعض فهةو يف وإقعةه وإلتقاليد ح  لو اكن هذإ مقد  

جناز اترخيي برشي قابل للتطور وإلتغيري، وفق تطوّ  ر إلعصور إ 

ّ  إملتوإلية، واا ل شكّ  ة متغريإت ومس تجدإت كثةرية، فيه آ ن ث

ة عةةاي منةةذ تأ سةةيس جامعةةة إلنجةةف، آ ي قبةةل آ لةةف سةة نة، ثّةة

 ّ ّ يتغري، وث ة ةاجة لتطةوير ة ةاجة لتطوير مناجه إدلرإسة، كام ث

إخلطةةاب إدليةةين ولتجةةاوز إلكثةةري مةةن إملفةةاهل وإلقةةل وآ منةةاس 

ملا يرإه إلبعض مةن إلعلةامء وإلطةالب يف هةذه  إلسلوك، خالفاً 

إجلامعةةة، إذليةةن يعتةةّبون آ ن تةةرإث إلسةةلف إلصةةا  يف هةةذه 
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ضةافة علةوم إجلامعة إملتعلّ  ق بقةل إلتةدر س، وتطةوير إملنةاجه وإ 

ىل إملناجه إملتبعة يعتةّبون بةدإفع إحلةرص عةىل هةذه  مس تجدة إ 

ةدإهثا سةو  إجلامعة آ نّ  ر ف يةؤثّ مثل هذه إملتغريإت إليت ميكن إ 

ة عىل بنية هذه إجلامعة، وعىل ِقي مها، وسوف ينال مةن قدسة يّ 

ة إلسلف إلصةا  إذلي آ سةس ملنةاجه، وآ رل إلقةل إلتدر سة يّ 

ّ وإلعلميّ  ىل موضوع ة وإل خالقيّ ة، كام إلقل إلرتبوي ة وصوًل ح  إ 

إلةةزي إخلةةاريج لطالةةب إلعةةمل، اةةا زلةةت  آ ذكةةر آ ن قةةل جامعةةة 

ة بشأ ن إلزي، بعض إملظاهر إلشلكيّ إلنجف اكنت تنتقد بشدة 

كام عىل سبيل إملثال إنتقاد إلطالةب إذلي يطيةل شةعر رآ سةه، 

آ و  سةة تعمل سةةاعة إليةةد، آ و حةة  إذلي يلةةبس إجلةةوإرب، 

معتةّبين ذكل خروجةةًا عةىل قيافةةة إلطالةب، ومةةن ذكل إقتنةةاء 

عةن إلتلفزيةون، وكةذكل قةرإءة إلصةحف إلةيت  إلرإديو، فضالً 

ذإ ةاولنةا مةن خةالل هةذه  إلنجفي ةاكنت حمظورة يف إلقل ة، وإ 

ىل  إل مثةل وغريها آ ن نقّل آ منةاس إلسةلوك هةذه فسةوف نصةل إ 

ر إذلي ينبغي آ ن توصيف يطال جانبًا حيواًي من جوإنب إلتطوّ 

ا ة، ولكهنّ يكون مسة جلامعة تس تطيع آ ن حتتفظ بثوإبت آ ساس يّ 

ة، وهةةذإ يف إلوقةةت نفسةةه تعجةةز عةةن موإكبةةة إلعصةةور إملتغةةريّ 

ملوقف إذلي نس تطيع آ ن نصفه ابمجلود غري إملّبر يتصل آ يضةًا إ
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ىل ةدّ  كبري مبناجه إدلرإسة، وإقتصارها عّب فةرتة ابةويةل جةدإً  وإ 

نتقةال مةن هةذه من إلزمن عىل كتةب معي   نةة، حبيةث يغةدو إل 

ىل مؤلّفات جديدة آ نتجهةا علةامء وفقهةاء ليسةوإ غةرابء  إلكتب إ 

ّ عن إملوإد إدلرإس يّ  ىل هذه إلكتةب ة، ة إلتقليدي نتقال إ  يصبح إل 

 آ ذكةر مثةالً  آ مرإً يتنام مع إلسةلوك إدلرإيس إلقةدمي، ومةا زلةت  

س ق بعةمل إملنطةق، حيةث إلكتةاب إملكةر  عىل هذإ إل مةر يتعلّة

إليت يتجةاوز إلتعقيةد  ةاش ية مال عبد هللادلرإسة إملنطق هو 

إحلةةدود إلةةيت  سةةوغها كتةةاب دلرإسةةة  يف عبارهتةةا وآ دإاةةا لكّ 

رس هذإ إلكتةاب دم طق، واكن يس إلطالب إجلاد هو آ ن ي  إملن

رس كتةااًب ةةديثًا دم ل منه آ ن ي ةب  قم ويتقنه بعد معاانة   دإء، ول ي  

يتوي عىل مضمون كتاب إحلاش ية ويزيد علهيةا، وهةو كتةاب 

ه إذلي وضعه عاي متضلع بشؤون إملنطةق، ولكنّة إملظفر منطق

آ دإء إملطالةةةب، آ ي ة إلتوضةةةيح وإلسةةةهوةل يف ميةةةت  مهنجي ةةة

مطالةةب عةةمل إملنطةةق، وهكةةذإ يف كتةةب كثةةرية، يف إل صةةول 

 .وإلفقه

ّن إلمتسةةك مبنةةاجه إدلروس عةةّب إلكتةةب إلقدميةةة، : آ قةةول إ 

آ ن يعجةةز عةةن متابعةةة  وآ مةةام تعقيةةدإهتا ميكةةن للطالةةب آ حيةةاانً 

إدلرإسة، وهذإ ما حصل لطالب كثريين، كام آ ن مةن جمةالت 
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ة للحةةوزة سةةة هةةو آ ن إلقةةل إلتقليديّةةة ملنةةاجه إدلرإإلنقةةد إحليويّةة

دخةةال آ ي عةةمل مةةن إلعلةةوم إحلديثةةة إلعلمّيةة ة يف إلنجةةف تةةأ د إ 

هنّ  ىل مناجه إدلرإسة، وعىل إل خ  فا  دخةال إملس تجدة إ  ا تةأ د إ 

ر علهيةا إلعةاي ة يفرتض إلعرص إلرإهن آ ن يتةوفّ درإسة لغة آ جنبيّ 

 .إدليين

 ّ ي سة بق ة، ومةع إلتأ كيةد إذليف خالصة هذه إلرؤية إلنقدي

وآ ن آ وردانه جلهة رضورة إس مترإر جامعة إلنجف بوصفها ذإت 

ة، آ قةول رمغ إل ولوية بني إجلامعات وإحلوزإت إدلينيّةة إلشة يعيّ 

نين ل حسةةب آ ن   هةةذه إجلامعةةة ميكةةن آ ن تسةة متر عةةىل  ذكل فةةا 

ل يف معاجلة هذه إملشالك وإلعقد إليت  ليه إ  إلنحو إذلي نطمح إ 

دخال معارف و  ذكرانها، ويف ىل مناجههةا، كةام إ  علةوم معةارصة إ 

دخال عنرص إلتنظل إذلي    آ ن    رضورة ل بّد مهنةا لّكِ ش  ه جيب إ 

مة يف عاملنةا حبيث يكون هناك ما  ش به آ نظمة إجلامعات إملتقدّ 

 ةا درإسةة إلطالةب لهةذه  إليوم، من حيةث إملرإةةل إلةيت نةرّ 

إلعلوم فال يرتك إلطالب وشأ نه يف تدبري شؤون درإسة ته، بةل 

 ّ ة ل بّد آ ن يل م بنظام جةامعي يةنقو مةن إدلرإسةات إلتحضةريي

ىل إدلرإسة إجلامعي   ىل إدلرإسات إلعليا إلةيت تتةّوج  ة، ومن ث  إ  إ 

ّ بشهادة إدلكتورإه، ورمبةا جةاز لهةذه إجلامعةة آ ن سمّ عادة مبا    
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ل تلةة م حرفيةةًا بتسةةمية هةةذه إملرإةةةل، وآ ن حتةةتفظ لنفسةةها 

تطلقها عىل مرإةل إدلرإسة، فال يعةود عصوصية إل سامء إليت 

إل مر كام هةو إل ن، حيةث يصةعب عةىل إلنةاس وعةىل إلعاّمةة 

إلمتيي بني إذلين يرتدون إللباس إدليين نفسه، وإلعاممة نفسةها، 

 .دون معرفة ما يه إلشهادة إليت يمتّي فهيا هذإ إملعمم عن ذإك

ود وهذإ يف نظران ليس آ مرإً شلكيًا بس يطًا، ل ن عدم وجة

ىل إلكثةةري مةةن إلفةةو  يف نقةةل  معةةايري وشةةهادإت يةةؤدي إ 

ذإ اكن  إلفتاوى، ويف إبتةدإع إلفتةاوى إلةيت ل يعةرف صةاحهبا إ 

 .ات، آ و غري جدير  اجديرإً  ذه إملهمّ 

هةةذإ ملأةة  مةةا ميكةةن آ ن يطرةةةه إلناقةةد وإحلةةري  يف 

إلوقت نفسه عىل جامعة يعتّبها إجلامعة إل عرا وإل قدر عةىل 

ا، وعةةىل إل خةة  إجلامعةةة إلةةيت تعةةمّل فهيةةا وآ حهّبةة إل سةة مترإر،

 .ويرص عىل إ صالهحا كام يرص عىل نجيدها وإدلفاع عهنا

 

نّيت  :ةة وعالقهتا ابلسلطة إلس ياس ي  إحلوزة إلعلمي  

 ة بكوهنا كيااًن مس تقاًل، مبعىن آ ن  حوزة إلنجف إل يف إلعلمي  

 إلعالقة ابلسلطة إلقائة يف عهود متعددة ة بل رمبا يف لكّ 
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ىل ةّد ت بأ هنّ إلعهود إليت شهدها إلعرإا ة نيّ  ا كيان مس تقل إ 

كبري، وحنن يف هذه إللكمة نود آ ن نوّّض آ س باب هذإ 

نفصال بني حوزة إلنجف وإلسلطات إلقائة يف عهودها  إل 

ة يف آ كرث بدلإن إملتعددة خالفًا للجامعات وإحلوزإت إدلينيّ 

ذإ قاران بني حوزة إلنجف وجامعة إل زهر  إلعاي إل ساليم، فا 

منا اكنت ا جامعة علميّ جامعة إل زهر رمغ آ هنّ  لوجدان آ نّ  ة دينيّة إ 

لتصاا إلرامل ابلسلطة،  ابس مترإر عىل عالقة ترتإوح بني إل 

فرتإا عهنا، مبسافات ولكهنّ  ا حمدودة، واكن ذكل تبعًا وبني إل 

عة إلقيادة آ و إملش يخة إليت ترشف عىل جامعة إل زهر، لطبي

وهكذإ جامعة إلقرويني يف إملغرب، وغريها من إجلامعات 

 .ةإدلينيّة إلسنيّ 

ذإ آ ردان آ ن نكتشةةف إل سةة باب إلتارخيي ةة ة لسةة تقاللية و إ 

عتبةار آ ن  حوزة إلنجةف إل يف، فةال بةد   آ ن نأ خةذ بنظةر إل 

لتارخي إلسة يايس للعةرإا إلسلطات وإحلكومات إليت مّرت يف إ

ىل إملذهب إلس ين من هجة، وآ ن إلتارخي  اكنت ابس مترإر تنمتي إ 

إلس يايس إل ساليم يف إلعرإا ويف غريه قلاّم شهد مةرةةل نفةوذ 

ش يعي، وهذإ إلسةبب يف نظةران جةوهري يف إنقطةاع إلعالقةة 
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إنقطاع شهد درجةات  ة وإلسلطة، وهو آ يضاً بني إحلوزة إلنجفي  

ىل عالقةةات آ قةةل تشةةّددإً يف عالقةةة إلسةةلبي  متفاوتةةة مةةن إل ة إ 

ىل  سلبيهتا، وخاّصة يف إلظروف إلةيت ي تتوّجةه فهيةا إلسةلطة إ 

ىل إلتةةدخل يف شةةؤوهنا، وهةةذإ إل مةةر  إحتةةوإء إحلةةوزة، آ و إ 

يةرإن قبةل إلثةورة عىل إحلوزة إلعلمي   ينطبق آ يضاً  ة إدلينيّةة يف إ 

 .إل سالميّة

ذن فاملسأ ةل ذإت صةل وثيقة ابل  تةارخي إلسة يايس للعةاي و إ 

ن   ىل حةةوزة إلنجةةف، فةةا  إلتشةةدد يف  إل سةةاليم، وابلعةةودة إ 

ىل إملوقف من إلسلطة إلس ياس ي   رتةبهل إ  رتبةاس  ةا إ  ة وعةدم إل 

كبةةري بشةةعور إل سةة تقالل إذلي هةةو يف نظةةران ابمةةوح  ةةةدّ 

مرشوع ل ي مركز من مرإكز إلعلوم، وخاّصة إلعلةوم إدلينيّةة، 

ا مع إلسةلطة سةوإء يف إلنجةف آ و واا ساعد عىل هذإ إل فرتإ

يف مق هو إلقدرة عىل إل س تقالل إملايل، ان إملعلوم آ ن مصةادر 

إملال ابلنس بة لهاتني إحلوزتني اكنت تعمتةد عةىل آ مةوإل إحلقةوا 

ىل هةةاتني إحلةةوزتني، وإلةةيت اكن إملرجةةع رعي  ةإلشةة ة، إلةةيت تةةرد إ 

إدلوةل مةن مةه ا ميكن آ ن تقد  إدليين آ و إملرإجع  س تغنون  ا معّ 

 .ةة كام هو إحلال يف إجلامعات إلسني  مساعدإت مالي  

نفصةةال عةةن إلسةةلطة آ دى لشةةعور  وابحلقيقةةة آ ن هةةذإ إل 
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ىل إلةةتحك ابملنةةاجه إلعلمي ةة ة وإلفكريّةةة ابل سةة تقالل وابحلريّةةة، وإ 

ه شةةلّك إنعراسةةًا للموقةةف لهةةذه إحلةةوزإت إملسةة تقةل، كةةام آ ن ةة

إلةةيت مةةن شةةأ هنا آ ن إلشةة يعي بصةةورة عاّمةةة جتةةاه إلسةةلطات 

و هةةذه إحلةةوزإت ملصةةا  تسةة تفيد مةةن جتيةةري إلثقةةل إذلي نةةثّ 

 .ةإلسلطة إلس ياس ي  

يف هةةذإ إملفصةةل إلتةةارخيي إلةةرإهن، وإذلي آ صةةبح فيةةه 

يرإني ةةللشةة يعة دوةل مسةة تقةل، ويه إمجلهوري ةة ة، ة إل سةةالميّة إل 

ويف إلوقةةت إذلي آ صةةبح إلشةة يعة يف إلعةةرإا جةةزءإً وإزاًن مةةن 

ن  إلسلطة إ ة ابلسةلطة سؤإل عالقةة إحلةوزإت إلعلمي ة لقائة، فا 

ذإ اتبعنةةا عالقةةة  يصةةبح مطروةةةًا بصةةورة حرجةةة ودقيقةةة، فةةا 

يرإني ةةإلسةةلطة إلس ياسةة يّ  ننةةا جنةةد ة إل  ة ابحلةةوزة إدلينيّةةة يف مق فا 

دإارة ن ج فهيا آ شرال إملامنعة وإلتوإصل عىل حنةو ل ميكةن آ ن 

وزة، ول تنتفةةي فيةةه نسةةتبعد فيةةه تةةأ ثريإت إلسةةلطة عةةىل إحلةة

آ شرال إملامنعة إليت مةا زإلةت قائةة ولةو بدرجةة آ قةل مةن قبةل 

إملرإجةةع، ومرإكةةز إلقةةوى إدلينيّةةة جتةةاه إلسةةلطة، ونسةة تطيع آ ن 

ىل اترخي ابويةل مةن تعةود  نعيد صورة إلتجاوب وإملامنعة هذه إ 

إحلوزة عىل إل س تقالل من هجة، وعةىل إسة مترإر وهجةة إلنظةر 

ىل إس مترإر هذإ إل س تقالل، ومن وهجة إليت تتخذ ابابع إملي ل إ 
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ن   يرإن ي تسة تقر  نظران فا  هذه إلصةل بني إلسلطة وإحلوزة يف إ 

ن اكن من اببيعة إلسةلطة بعد عىل مهنه ربت ورؤية هنائي   ة وإ 

إملؤسسات يف إلمتع إذلي حتك فيه، حة   آ ن نت  قيادة لكّ 

يةرإن من  بثقةة بدرجةة ولو اكنت هذه إلسلطة كام هو إل مةر يف إ 

ىل إلنجةةةف كبةةةرية مةةةن إحلةةةوزة إلعلمي ةةة ة نفسةةةها، وابلرجةةةوع إ 

ن   جلهةة عالقةة إحلةوزة  إل مر مةا زإل آ كةرث ضوضةاً  إل يف، فا 

رص ةابلسلطة إجلديدة، ان هجة إلسةلطة ي تسة تقر بعةد، وعنة

إلتش يع فهيا ي يأ خذ مةدإه إلهنةايئ، وإلنجةف ذإت اترخي عريةق 

ىل آ لةف سة نة ل آ عتقةد  آ ن بوسةع آ ةةد آ ن ينقلةب عةىل ميتّد إ 

ىل مؤسسةةة خاضةةعة  هةةذإ إلتةةارخي وآ ن يةةّول حةةوزة إلنجةةف إ 

رإدة إلسلطة آ و توهجاهتا  .ل 

هذإ من حيث وإقع إل مور، وما قلناه وصةف لوإقةع هةذه 

ة ا جلهة رآ ينةا وتوهجنةا، فةنحن نةرى آ ن جامعةة غني ةإل مور، آ م  

ا هةةذإ، وعريقةةة اكلنجةةف إل يف ل بةةّد لهةةا آ ن تلةة م بتارخيهةة

ن ي نقةل ولكن ليس ابملعىن إذلي يعيد إنتاج إلعالقة إلسلبي   ة إ 

منا جيب إحملافظة عىل خةهل إل سة تقالل إلعدإئي   ة مع إلسلطة، وإ 

عةادة نظةر وجتديةد ةإلتارخيي عىل آ ن يرتإفق مع ذكل مشة روع إ 

دخال عنرص إملسامهة يف توجيه  يف مناجه إحلوزة، وابلتايل يف إ 
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ة دون آ ن يكون ذكل عىل سبيل إملعارضةة مناجه إحلك وإلسلط

من ابموح إلنجف إل يف اركةز للقيةادة  ة، بل ل بدّ إلسلبيّ 

ة ة ولةو ي  ــ ون آ يضًا مرجع ةّد من ابموهحا ل ن تكـة، ل بــدينيّ ـــإل

ىل آ ن ــااة دون آ ن يةؤدي ذلةـة إحلةــة مةا ة للسلطةــدرجــب ك إ 

ىل إدلرجة إليت يتصدى  فهيا علةامء إدليةن يتعاظم هذإ إلطموح إ 

ىل إحللول يف موإقع إلسلطة إلس ياسة ي   إلنجةف  ة، ل ن  آ نفسهم إ 

ىل مركز للسلطة إلس ياسة ي   ذإ حتّولت إ  ن  إ   ة يف بةدل اكلعةرإا فةا 

ة آ خرى خلطةر إلةزوإل، ذكل جيعلها همددة   ي سلطة س ياس ي  

ن   هةةذإ سةة يؤثّر عةةىل  ويف ةةةاةل إلةةزوإل ة زوإل إلسةةلطة ة فةةا 

معةةة إلعريقةةة إلةةيت قةةدرها آ ن تقةةف موقةةف إسةة مترإر هةةذه إجلا

نغامس إملباي يف إلسلطة ه، وليس إل   .إلناحص وإملوّجِ

 

خالل آ كرث  :مس  علامء جبل عامل ماضيًا وةارضإً 

  ّ كيف ..  إلكثري من علامء إدلينمن نصف قرن عارص

تقيّمون آ دإء علامئنا إلقدإىم، وكيف ترون وإقع إجلسم 

 إلعلاميئ يف وقتنا إلرإهن؟

وقةد تكةون غةري اكفيةة نامةًا ة  -ة آ تيح يل ة ولو ملّدة قصري 
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لتقيةةل إجليةةل إل سةة بق مةةن إلعلةةامء، ولكةةن بوصةةفي إبةةن عةةائةل 

علمّية، آ عرف إلكثري عن إملناخ وإلسلوك إلعام لهؤلء إلعلةامء، 

إذلين ي يبلغ عددمه ح  اترخي عةوديت مةن إلنجةف آ كةرث مةن 

ء ليسةوإ مةن إجليةل مخسني آ و س تني عاي ديةن، وبعةض هةؤل

ل آ نةةين آ قةةّل تقيةةاميً عاليةةًا ابةةابع إلسةةلوك إلعلمةةي  إلقةةدمي لكّهةةم؛ إ 

وإدليين والاج عي لهذه إلفئة من إلعلامء، وإليت نّيت ابلورع 

وإل جهتاد، وآ كرث من ذكل، إليت ي ت قرّص يف موإهجة إل ةدإث 

 م إدليين، سةوإء مةنايت إلصعبة، إليت وقعت عىل إلعالِ وإلتهدّ 

 .إل ترإك آ و إلفرنس يني، آ و ح  من إلسلطات إحمللّية

وآ وّد آ ن آ ذكةةر ِمثةةاًل قةةد يغةةين عةةن صةةفهات ابةةويةل مةةن 

إحلديث عن سلوك هؤلء إلعلةامء؛ ففةي آ وإخةر إلقةرن إلتاسةع 

، تعةّرض (إجلةد)عرش، ورمبا يف عهةد إملرحةوم اكمةل إل سةعد 

آ ةةةةد إلفالةةةةني يف تةةة  إل اّيم لظةةةمل وإّض مةةةن آ زلم ذكل 

ىل إلعاِلم إملعروف يف وقته إلسة ّيد جنيةب فضةل إ لزعل؛ فلجأ  إ 

ىل  هللا، وهو عاي كبري، فكتةب إلسة ّيد رسةاةل قاسة ية إللهجةة إ 

، (اباغيةةة إلةةبالد وجرثومةةة إلفسةةاد)ةاكمةةل إل سةةعد، عنوهنةةا بةة

نةذإر هل بوجةوب  وتضّمنت قسوة وإ ةة جتةاه هةذإ إلةزعل، وإ 

نصاف إلرجل إملظلوم  ..إ 
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عل، ولكن ماذإ يصنع مع عاي حبجةم اببيعي آ ن يغضب إلز 

ففكّر ة كام يفعل إلس ياسة يون ة آ ن ..! إلس ّيد جنيب فضل هللا

 س تعني عليه بعاي آ خر يوإزيه علامً وتقوًى، ورمبةا يتفةوا عليةه 

يف موقعةةه إلنافةةذ يف آ وسةةاس إلعلةةامء إلعةةامليني، وهةةو إلعةةاِلم 

إلسةة ّيد عةةيل محمةةود إل مةةني، واكن إل سةةعد عةةىل صةةةل ابيبةةة 

لس ّيد عيل محمةود إل مةني؛  ةاء مةن موقعةه يف بةدلة إلطيبةة، اب

ىل بةدلة شةقرإء، ووفةق  حيث اكن مقرّ  حمكه وسكنه، وإجته إ 

ىل دإر إدلبلوماس ي   ة إملعروف  ةا، نةزع ةةذإءه قبةل إدلخةول إ 

ىل ديوإنةه، وقبّةل يةده، ّث توّجةه اكمةل  إلس ّيد عةيل، ودخةل إ 

دمايت ودوري إذلي اي س ّيدي ما رآ يك يب، وعة: للس ّيد قائالً 

آ قوم بةه؟ فةران جةوإب إلسة ّيد آ ن إمتدةةه بطريقةة ل مبالغةة 

ىل جيبةه وتنةاول هل إلرسةاةل  فهيا، ودعا هل ابلتوفيةق، اةّد يةده إ 

ررة إسةتنراره،  إملرسةل هل من إلس ّيد جنيب فضل هللا؛ بقصد إ 

ة اا ميهّةد للةزعل آ ن يةؤذي إلسة ّيد جنيةب حتةت غطةاء يعّية

 ..د إل منيإلس ّيد عيل محمو 

ل آ ن قّطةةب ةاجبيةةه،  اةةا اكن مةةن إلسةة ّيد عةةيل محمةةود إ 

مةةا رآ يةةك اي : وآ دإر وهجةةه عةةن اكمةةل إل سةةعد، فقةةال اكمةةل 

ذإ اكن هةذإ رآ ي إلسة ّيد جنيةب فضةل : س يدي  ةذإ؟ آ جابةه إ 
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مةةاذإ آ صةةنع؟ : هللا بةةك فةةنحن مةةع رآ ي هةةذإ إلسةة ّيد، فقةةال هل

ىل ( ءشقرإ)ل ي نر  منك عليك آ ن تذهب من هنا : آ جابه إ 

عينار، معتذرإً ومتساحمًا وابالبةًا إلغفةرإن مةن إلسة ّيد، وتنفيةذ 

اةا اكن مةن اكمةل . آ وإمره بشأ ن إلقضةية إلةيت إرتكهبةا آ تباعةك

ىل إلسةة ّيد جنيةةب،  ل آ ن قةةام بةةذكل فعةةاًل، فةةذهب إ  إل سةةعد إ 

نصاف  .وابلب منه إلعفو وإملساحمة، وابلب من آ نصاره إل 

وعاشوإ تة  إلفةرتة، وقةد هذه إلقّصة يروهيا إذلين زإمنوإ 

م، ويه ذإت دلةل معيقةةة عةةىل إلةةهنه يف سةةلوك علةةامء آ دركةةهت  

إدلين؛ ح  عندما يكون هناك حساسة ّية بةني إلعلةامء، اببعةًا 

اكنت خشصيات هؤلء إلعلامء متفاوتة، ولكن مجيعهم يتصةفون 

ة، ورعايةة ابلزهد وإلةورع وإلقيةام بوإجبةات إخلدمةة إل ج عي ة

رإء، وبعضهم اكن ميارس إلتدر س جليل كبري جلبةل إل يتام وإلفق

 .عامل

ّن مدرسة شقرإء يف آ وإخر إلقرن إلتاسةع عة  رش وآ وإئةل ـ إ 

ىل آ ربعامئةة ابالةب بعةض .. إلقرن إلعرشين وصل عدد ابال ا إ 

هةةةؤلء إلطةةةالب آ صةةةبحوإ علةةةامء، ومةةةن إملتفقهةةةني وإل دابء 

يف ذكل ر إلثقافةة ةهذه إملدرسة اكنت تنش وإلشعرإء، مبعىن آ ن  

 .إلزمن إلصعب
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ىل إملةرةةل إلرإهنةة، إبتةدإًء مةن إلسة بعينات  ذإ إنتقلنةا إ  فةا 

قبةةال إلكبةةري عةةىل  ىل يومنةةا هةةذإ؛ جنةةد آ ن هةةذإ إل  وإلامثنينةةات إ 

إلتلبس بزي رجل إدلين، سوإء آ اكن بعضهم  سة تحق ذكل آ و 

قي رجال ديةن ل يعةرف ل مّرة يلتل  س تحق، ووجدان آ نّه ل و  

بيخ اكن إجليةل إذلي حتةدثنا عنةه عةىل توإصةل !! بعضهم بعضاً 

 .وتعارف اكمل

ر إذلي نعةةية فيةةه خيتلةةف اببعةةًا عةةن إلعصةةور ةإلعصةة

إلسابقة، ولكن إذلي ل ميكن غّض إلنظر عنةه هةو آ ّن إلكثةري 

نة ءإت إلس ياسة ّية إخملتلفةة  من رجال إدلين آ ابحوإ ل نفسةهم إل 

آ ن ينةال ة ل وإملتعةددة، وإملتناقضةة آ حيةااًن، وهةذإ مةةن شةأ نه 

شّك ة من إلصورة إملثالّية لصفة إلورع إلةيت يه آ بةرز صةفات 

 .علامء إدلين يف ذكل إلزمن

ه ل يوجةد ولكنين ل آ ريد آ ن آ ظمل إجليل إجلديد فةأ زمع آ ن ة

دلى إلةةبعض مظهةةرإً وإ ةةًا مةةن إلتطةةّور إلفكةةري وإلعلمةةي 

ن اكنوإ مع إل سف مه إلقةّل   .وإلتوّسع يف إملعرفة، وإ 

 

 



62 

 

 
  3.................................................. ..........تمه   

 8....................................... رج  ال نن ف  اإلسالم 

 13... ..............ضشورة تيفّش رجرل ال نن عل  الفلسفة 

 16.............................. تعرط  رجرل ال نن لرلس رسة 

 21................................ المشجع ّة الش ع َّة ف  ه   

 23.......................... مشرراة رج  ال نن لرإلّتخرلرت 

 25................... ستحسن ف هر لب  الزي المشكلة الت  ن  

 27............................................ ت ّرج رج  ال نن 

 29.......................................... .األلقرب الحيزونّة 

 33......................... اّتشرر الحيزات العلم ّة النسر  ّة 

 37............................ المح مة الخرّبة لشجرل ال نن 

 39............................... الجمع ل ن الجرمعة والحيزة 

 43................................. ...... ّر منحرز إل  النجف 

 47...................................... ّبر ح لحيزة النجف 

 52............. الحيزة العلم ّة وعالقتهر لرلسلطة الس رس ّة 

 57............... مسلك علمرء جب  عرم  مرض ر  وكرضشا  



إضاءات تأسيسّية
 حلوزة علمية معاصرة

نحــن أحــوج مــا نكــون لتطويــر مناهــج الحــوزة العلميّــة، كــا نحتــاج 

ــن  ــة، الذي ــال عامل ــاء جب ــن عل ــاف م ــه األس ــا كان علي ــتعادة م الس

ــوف  ــرض الوق ــك يف ــورة، كذل ــاء املعم ــع أنح ــيع يف جمي ــدوا التش رف

ــة، الذيــن بإمكانهــم  عــى نتاجــات الكبــار مــن مفكــري الحــوزة العلميّ

ــة.. ــه البوصل ــور، وتوجي ــب األم تصوي

وهــذه األمــور الثاثــة هــي التــي فرضــت علينــا إفــراد هــذا البحــث؛ 

تعميــاً للفائــدة، وترشــيداً لألمــور؛ عــى أمــل أن تُشــكل هــذه اإلضاءات 

ــة  ــع يف مقارب ــق، وللتوّس ــي املعّم ــن البحــث املوضوع ــد م ــزاً ملزي محّف

شــؤون وشــجون الحــوزة العلميّــة الشــيعيّة.


