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اإلهــــــــــــــداء
أهدي هذه البضاعة المزجاة إلى سيد أساتذتنا وزعيم الحوزات
العلمية بال منازع ــ أستاذ األصول األول ــ سماحة أية العظمى
اإلمام السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي ( قدس هللا نفسه الزكية ) ،

عرفانا ً لخدماته الجليلة للحوزات الشيعية .

محمد جواد المهدوي

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدد بب العدديلمي  ،والةدال وال دداأ رلددل ه دحم دل د محمدد وآلد الّينددي
الّيهحي المعةومي  ،و هصحيب المنتجني .
المقدمة :
قيل هللا سنحين وتعيلل في كتيب العزيز  ( :وما كان المؤمنوون لينفوروا كافوة فلووال
نفر من كل فرقة مونمم طائفوة ليتفقمووا فوي الودين ولينوذروا قووممم إذا رجعووا إلويمم
لعلمم يحذرون )  ،التوبة . 211 :
إن هذا النحث يدوب حول طحق التدبيس و النحوث في الحوزات العلميدة اليديعية ،
حيددث ق ددمت إلددل منحخددي و ديتمددة  ،و قددد تّحقددو فددي المنحددث األول إلددل المندديه
الدباسية بإيجيز نظحاً لتوقف معحفة طحق التدبيس رليهي .
والمنحددث الخدديني وددو وهددو موثددو النحددث وددو فددي منهجيددة التددبيس فددي الحددوزات
العلميددة فددي مححلددة الم دددميت و ال ددّوا و النحددث اللدديبي و قددد جعلتدد فددي ا ددة
محيوب:
المحوب األول  ،في النييط الف هي .
المحوب الخيني  ،في النييط األصولي .
المحوب الخيلث  ،في النييط الع يئدي و الفل في و غيحهمي .
و الليتمة  ،في اإل يبل إلل بعض اإليجيبييت و ال لنييت للدباسة الحوزويدة الحدحل
م يبنةً للدباسيت الحديخة . .
وألجل ههمية الموثو و كون هول بحث رلمي هكتن في حييتي و لضيق الوقدو و
كخددحل إ ددتييقتي قددد ققيددو بعددض الةددعوبيت دةوص دي ً فددي مجدديل المةدديدب  ،و قددد

اليدي رلدل ( موسدورة النجدف األ دحم للددجيلي ) و غيحهدي همداً هن
ارتمدت بعدض
ع
يتل ل بيل نول .

طرق التدريس و البحوث في الحوزات العلمية
تمميد :
ق ك هن الحوزل العلمية تعتنح م حيث األهمية وال دسية والنتيئ المتحتنة رليهي ودو
المؤس ددة األولددل بعددد اإلميمددة والوقيددة م د حيددث الحرييددة واإلهتمدديأ بحفددش اليددحيعة
الح ة م الضيي هو اإلنححام  ،وتوجيد النديإ إلدل الوفديئف اليدحرية والع يئديدة ،
وبيددين ال ددلوف الفددحدي واإلجتمدديري األمخددل ليحدديفش رلددل إرتدددال اليددحيعة الم دسددة
والمتيحري م فيهحل التّحم  ،هو اإلنححام ر جيدل الةواب .
ولعل هصل فكحل الحوزل وتيبيلهي محتنط بهذه اآلية اليحيفة المت دمدة ودو حيدث تددل
رلل لدزوأ بنديق قيرددل يفيدة وفكحيدة قويدة تتحمدل حفدش وثدنط الحسديلة اإلسدامية ،
وم م نيحهي لملتلف هنحيق العيلم .
وتييح اآليدة الكحيمدة  ،فيمدي يدحتنط بموثدو بحخندي إلدل وجدوب التف د والدتعلم مد
هجل معحفة األحكيأ اإلرت يدية والوفيئف اليحرية العملية وتحمل م ؤولييتهي .
و كين ههل بيو بسول هللا ( ص ) هكخح النيإ إهتميمي ً بأداق هدذه الوفيفدة اليدحرية
و اإلن ينية  ،حتي انتيحت حل يت كخيحل لمدابسة األحكيأ اليحرية بيلمعنل األرم فدي
رةحهم ورلل هيديهم .
وبليو هذه الحل يت والمدابإ ذبوتهي مد حيدث المحتدوا والمضدمون العلمدي فدي
زم د اإلمدديمي محمددد الندديقح وجعفددح الةدديدق رليهمددي ال دداأ  ،وهكددذا اسددتمحت بعددد
زمين األئمة رليهم ال اأ رلل مح العةوب إلل زمينني هذا .
ويجدددب اإل دديبل إلددل هن دباسددة العلددم رلددل طحي ددة اإلجتهدديد المتنعددة فددي الحددوزات
الييعية قد تأس و في ال حن الحابع الهجحي فدي مديندة قدم وبي رلدل يدد رلمديق هفدذاذ
منهم  ،الييخ الةدوق ووالدده  ،و اليديخ الكليندي ( قددإ هللا هسدحابهم ) حتدل انت لدو
في ال حن الليمس الهجحي إلل بيدداد  ،حيدث كدين فيهدي حضدوب هلمدع ف هديق المدبسدة
اليدديعية  ،كيليدديخ المفيددد  ،وال دديد المحتضددل  ،واليدديخ الّوسددي ( قدددهم )  .ومد ددم
إنت لدو إلدل النجدف األ ددحم بعدد هن هديجح إليهدي اليدديخ الّوسدي ( سدنة  444هدو ووددو
 2211أ )  ،وهسدس الحدوزل العلميدة العتيددل فيهددي فكيندو ولحدد اآلن مد ههدم المحاكددز
العلمية واإل عيريت الفكحية رلل صعيد العلوأ اإلسامية والييعية .
وكينددو هندديف حددوزات رلميددة قددد تأس ددو فددي مدددن هدددحا فددي العددحاق  ،كيلحلددة
وكحباق وسيمحاق  ،وغيحهي  ،واستمحت لفتحل .
وتعتنددح الحددوزل العلميددة فددي النجددف األ دحم مد هكخددح الجيمعدديت اإلسددامية غن د ًل
وسدديب ة  ،حيددث حيفظددو رلددل نيدديطهي العلمددي فددي هرلددل الم ددتوييت فددي هددذه الفتددحل
الّويلددة مد تيبيلهددي الميددحق وت ددتّيع هن تفلددح بححيددة التعلدديم  ،والعمددق العلمددي ،

وتّنددع لةددية منت ددنيهي بّيبعهددي المتميددز  ،حيددث قيلضددع نظدديأ التعلدديم فيهددي لنفددوذ
الدولددة  ،وقيمددول م د قنلهددي  ،وقهي ددة م د ددديبي الحددوزل ت دديّح رليهددي  ،هو ت ددوأ
بإدابتهددي  ،وهنمددي ي ددتّيع هي فددحد مهمددي كددين رمددحه  ،هو م ددتواه الخ دديفي هن ينضددم
إليهي ،حيث ق قينون يديحهي  ،هو ينظمهي غيح الواز الديني  ،واإلنضدنيط النف دي . .
وهذا مي ق نجده في الجيمعيت الحديخة .
المبحث األول ــ المناهج الدراسية
م النديهي هن المنيه الدباسية في جميع العلوأ بك هسيسدي فدي تّوبهدي  .وهدي
تتييح نوري ً مي بتييح األزمنة  ،واألمكنة  ,وتّ ِّوب العلوأ وتكيملهي .
وكذلك الكتب الحوزوية حيث لهدي األهميدة الكندحا فدي سديح الدباسدة فدي الحدوزات
العلميددة الدينيددة  ،ونظددم همحهددي وابتفددي م ددتواهي  ،ويمكد ت دديم مندديه الحددوزل إلددل
اث محاحل :
1ـ وـ مرحلووة المقوودمات  ،وهددي بمخيبددة المححلددة المتوسددّة والخينويددة فددي األنظمددة
التحبوية الحديخة .
 2ــ مرحلة السطوح  ،وهي بمخيبة مححلة المعيهد والجيمعيت .
 3ــ مرحلة البحث الخارج  ،وهي بمنزلة محاحل الدباسيت العيلية .
المرحلة األولى ــ فيدبإ الّيلب الحوزوي فيهي المنيه التيلية :
العلوأ العحبيدة ( النحدو والةدحم والناغدة )  ،والمنّدق  ,واألدداق  ،والتديبيخ ،
ورلددوأ ال ددحآن  ،وملتةددح رلددم األصددول  ،والف د غيددح اإلسددتدقلي المتمخددل بيلحسدديلة
العمليددة التددي هددي كتدديب فتددوائي ألحددد المحاجددع العظدديأ مددع كتدديب ف هددي ألحددد العلمدديق
ال يب ي ( كيليحائع ) الميتمل رلل قدب ب يط م اإلستدقل .
المرحلة الثانيوة ـوـ في دوأ الّيلدب بدباسدة بعدض المنديه الجديددل  ،كعلدم الحجديل ،
والحددديث  ،والكدداأ  ،والفل ددفة مددع تكميددل بعددض مددي ت دددأ م د المندديه فددي المححلددة
ال ديب ة  ،كعلدم األصدول  ،ورلددم الف د مدع ا دتميل كتددب العلمدي األديدحي ل سددتدقل
األرمق في هذه المححلة .
المرحلة الثالثة ــ مححلة النحث الليبي  ،ون ةد من المحيثحات التي يعدهي ف ي
كنيح  ،ويل يهي رلل م يمع الّلنة الذي اجتيزوا المدححلتي ال ديب تي بنجديا  ،وتفدوق
حيث يعحض م دالهدي بهيد فدي الم دألة الف هيدة  ،هو األصدولية  ،هو الع يئديدة  ،هو
التف يحية . . .
وبعد هذا العحض ال حيع لمنيه التدبيس في الحوزل  ،قبد مد اإل ديبل إلدل نكتدة
مهمة  ،وهي  :هن منذ تأسيس الحوزات العلمية ولحد اآلن لم يك هنديف كتديب دبسدي
معي يدبإ رلل مح العةوب  ،فهنيف كتب دباسية دةوصي ً في المححلة األولل قدد
ا.
تجددت محات رديدل إلل حيث الكتيب األفضل تنظيمي ً وطححي ً ومحتو ً

نعم  ،هنيف كتب قد سدلمو مد التيييدح لفتدحل طويلدة إمدي لجدودل تنظديم هبوابهدي  ،هو
لحصددينة محتواهددي  ،هو سددهولة هسددلوبهي وطححهددي  ،هو لعدددأ فهددوب كتددب بم ددتواهي .
وهددذا همددح ياحظ د طيلددب العلددم الحددوزوي  ،وبعددض ههددل اإلدتة ديص م د العلددوأ
األدحا كنعض طلنة الجيمعيت  ،فيّيلنون بيلتجديد والتحديث فيهي .
كمي هن المجيل مفتوا للعلمديق بتدأليف كتديب دبسدي فدي دتل المجديقت  ،ولكد قدد
قيجد نةيني ً لل نول م قندل هسديتذل الحدوزل وطلنتهدي  ،وقدد تكدون هنديف همدوب معنويدة
وباق ت نددل الحددوزل لددنعض الكتددب الدباسددية  ،ففددي النتيجددة تعددي كتدديب للمددنه لدديس
بف دحض فدديبض فددي الحددوزات العيمددة بددل الكتدديب الجيددد م د حيددث التنظدديم والّددحا
والمحتوا  ،وقدسية المؤلف هو الذي ييدق طحي د إلدل حيدث ال ندول والحثدي كمدنه
للدبإ .
المبحث الثاني ــ منمجية التدريس في الحوزات العلمية
اإلطا رلل طحي ة التدبيس في الحوزل العلمية رلل ح ي تهدي يتوقدف رلدل معحفدة
هموب :
1ــ معحفة الحسيلة التي تحملهي الحوزات العلمية في هرنيقهي  ،م همينة سدميوية ،
وقد هقيمهي هللا تعيلل حيبسي ً و منيصحاً و مدافعي ً ر هذه األمينة التي هي ديد الحدق ،
والمتمخل بيحيعة سيد المحسلي ( ص ) والتدي هدي إمتدداد ل ديئح اليدحائع ال دميوية ،
وديتمتهي .
وطيلددب العلددم فددي الح دوزل إذا هباد التوفيددق قبددد هن يددددلهي بهددذا ال ةددد اليددحيف
والواز الديني .
2ــ الييية األسمل و الهدم األهم م الدباسيت الحوزوية  ،هو التف فدي الددي ،
و الوصول إلل هرلل دبجيت اإلجتهيد و اإلسدتننيط  ،والوقدوم رلدل هفهدح و هصددق
معدديني األحيديددث الميددتملة رلددل هصددول الع يئددد  ،و األحكدديأ اليددحرية  ،و األددداق
واآلداب  ،وال دلوف الفدحدي واإلجتمديري  ،و الحةدول رلدل هصد التفيسديح لييديت
ال حآنية دةوصي ً المتعل ة بيلع يئد والعنيدات والمعديمات وغيحهدي مدع اإلطدا رلدل
األحكيأ اليحرية في منّت ة الفحاغ التي تكون للمجتهد سيحة إلفهيب بهي .
3ـووـ إن كيفيددة الدباسددة فددي الحددوزات العلميددة دةوص دي ً حددوزل النجددف األ ددحم
العحي ددة  ،قتجددحي وفددق نظدديأ معددي كيلمدددابإ  ،والمعيهددد الحديخددة  ،حيددث المددنه
المكتوب  .والت يم إلل محاحل وهجدزاق واثدحة  ،وهوقديت يبتدة  ،وهسديتذل معيندي ،
بل الّيلب يلتيب الكتيب  ،والمكين  ،والزمين المنيسب  ،ول إدتييب األستيذ المنيسدب
متل يق و هباد . . .

م إن الكيفية المتنعة في التدبيس في الحوزات العلميدة بةدوبل ريمدة واحددل  ،وإن
اليي في زمينني الحيلي في بعض الحوزات  ،هو المؤس يت التيبعة لهي.
ادتلفو بعض
ع
وقد ذكحني هنهي قتعتمد رلل هسيإ نظديأ الةدفوم  ،بدل تمديبإ رلدل دكل حل ديت
فددي المدددابإ  ،هو الم دديجد  ،هو الح ددينييت  ،او النيددوت كمددي كينددو فددي رهددد األئمددة
األطهيب ( )  ،ورهد الييلي المفيد والّوسي ( قدهمي ) .
وقيوجددد هندديف نظدديأ ل متحيندديت اليددهحية  ،هو الفةددلية  ،هو ال ددنوية  ،وق لمددن
اليهيدات كيلمتعيبم فدي المددابإ  ،والجيمعديت الحديخدة  .بدل يتدحف للّيلدب ادتيديب
الكتيب و األستيذ  ،والمكين والزمين ح ب اإلتفيق مدع األسدتيذ  ،وي دع الكداأ هندي فدي
ردل محيوب :
المحور األول  :النشاط الفقمي
قيلفل هن النييط الف هي  ،هدو المحدوب األسيسدي فدي الددبوإ الحوزويدة  ،ورليد
تدددوب بحددل الحددوزات العلميددة  ،والنيدديطيت العلميددة األدددحا  ،فهددي تمدديبإ ألجددل
الوصول إلل إستننيط األحكيأ اليحرية بةوبل هدق  ،و هرمق .
و نذكح طحق التدبيس الف هي في المحاحل الدباسي الخاث .
مرحلة المقدمات والسطوح
إليكم بعض الّحق التدبي ية المتنعة فعاً في الحوزات العلمية :
الطريقة األولوى ـوـ وهدي الّحي دة الت ليديدة  ،وتتمخدل فدي قيديأ األسدتيذ بيدحا المديدل
التي يتنيول للدبإ لدذلك اليدوأ مد الكتديب رلدل نحدو الت حيدح بتوثدي المةدّلحيت
الم دتعملة ددم بيدين المّيلددب الموجدودل رد فهدح قلددب وإيدحاد األسد لة المنيسدنة لهددي ،
واإلجيبددة ر د إستف دديبات الّلنددة لددو وجدددت  ،ددم ال يدديأ بتّنيددق مددي قددحبه رلددل مددت
الكتيب  .واإل يبل إلل المّيلدب والنكديت المدذكوبل  ،وهدذا ي دتيحق مددل سديرة  ،هو
هقل .
الطريقة الثانية ـوـ وهدي نفدس الّحي دة األولدل  .ولكد ي دوأ األسدتيذ بت ّيدع النحدث
إلددل ردددل م دديطع فيتندديول م ّع دي ً وييددحح  ،ويوثددح إلددل الّلنددة وهكددذا ،ويكددون
التّنيددق بعددد اليددحا هيض دي ً م ّعي دي ً  ،وهددذه الّحي ددة ت ددتعمل مددع الّلنددة الددذي ي ددل
استيعيبهم للميدل  ،حتل قيلتلط رليهم المنيحث .
وفي كلتي الّحي تي  ،ي وأ بعض الّلنة بكتيبة حا وت حيح األستيذ حي الدبإ .
الّحي ة الخيلخة وودو هدي نفدس الّحي دة ال ديب ة  .ولكد األسدتيذ يتفدق مدع الّيلدب  ،بدأن
ي حه الّيلب المت بعد دحا األسدتيذ ويّندق مدي ذكدحه األسدتيذ مد المّيلدب والنكديت
رلل المت  ،ويكون التّنيق في كل يوأ رلل رهدل طيلب م الّلنة .
وهدددذه الّحي دددة ت دددلك رددديدلً فدددي الددددبوإ اللةوصدددية مدددع الّلندددة األذكيددديق ،
والموهوبي الذي يعتنل بهم األستيذ هكخح  ،وغيلني ً قيتعدي الحضوب ردد هصيبع اليد.

ورلل الّيلب في هذه الّحق المّيلعة قنل الحضوب إلستيعيب المّيلب.
الّحي ددة الحابعددة  ،هن ي ددوأ األسددتيذ بعددد ت حيددح الدددبإ وتّني د رلددل المددت طددحا
بعض األس لة رلل الّلنة لمعحفة م دداب إسدتيعيب كدل طيلدب  ،وحخد رلدل المحاجعدة
والتح يق  ،وبدون قد يعتذب ل األستيذ ر اإلسدتمحاب فدي حضدوب دبسد  ،ليجدد بعدد
ذلك حل ةً هدحا تنيسب م توا إستيعيب و فهم .
نعم  ،منع الّيلب م الحضوب نيدب جداً .
م إن بعض األسيتذل ي وأ بكتيبة بعض األس لة المحتنّة بيلنحوث ال يب ة  ,ويّلدب
مد الّلندة بيإلجيبدة رليهدي تدديبل رلدل نحدو الكتيبدة بعددد الددبإ  ،هو فدي النيدو  ،وهددذا
غيلني ً يكون فدي آددح األسدنو  .ليّلدع األسدتيذ رلدل مهديبات طلنتد  ،واسدتعدادهم و
م داب إستيعيبهم .
وقد يتفق هن يجعل األسدتيذ إدتنديباً ت حيحيدي ً لّلنتد بعدد دهح  ،هو هكخدح  ،هو يّلدب
مددنهم كتيبددة بحددث ملتةددح رمددي اسددتفيدوه م د دبإ األسددتيذ  ،وهددذا غيلن دي ً يكددون فددي
المححلة الخينية .
ويجدب األ يبل إلل هموب :
 1ـوـ إن مدددادات الّلنددة بيإلستف ديب  ،هو اإل ددكيل  ،هو إبددداق الدحهي  ،مددع األسددتيذ
يكون بعد اإلتنهيق م الدبإ  ،ولك قد يتفق ذلك هحييني ً حي الدبإ لضحوبل . . .
2ـووـ إن دبوإ بعددض األسدديتذل قددد ي ددتمح لمدددل سدديرتي هحيين دي ً  ،وهددذا غيلن دي ً فددي
الدبوإ الليصة  ،ون ةد بيلدبوإ الليصدة تلدك الددبوإ التدي قي دم ألي طيلدب
بيلحضوب فيهي  ،بل يلتص الدبإ بيلّيلب المتفوق  ،والموهدوب الدذي يحيدد األسدتيذ
اإلرتنيق ب هكخح  ،وتنمية مواهن وقدبات  ،وتحبيت تحبية ديصة . . .
3ــ إن الّيلب الموهوب قد قينتظح األستيذ ليكمل رنده المنه لمددل سدنة هو هكخدح
 ،بل ي تيل هوقيت الفحاغ  ،هو هييأ العّلة ليكمل جز ًقا آدح م المنه مع هستيذ آددح
منيسني ً ل .
لذا نحا بعض الموهوبي ي ّعون وطي ً كنيحاً بينمي هقحان بعد في هول الّحيق .
كمددي هن بعددض الّلنددة يكددحبون حضددوب دبإ الكتدديب الواحددد رنددد هكخددح مد هسددتيذ
لي تورب الميدل هكخح . . .
 4ــ هنيف طحي ة هدحا متنعة في هديتي المدححلتي إلسدتيعيب مدي ذكدحه األسدتيذ ،
وفهم مّيلب الكتيب  .وهي المنيحخة اإل نينية بي طيلني  ،هو هكخح  .ففي كل يوأ ي دوأ
طيلددب مددنهم بيستحضدديب وإردديدل مددي ذكددحه األسددتيذ ومدابسددت ومنيقيددت فيمددي بيددنهم
ليزيدهم قولً في فهم الدبإ وحفظ  . . .ويعحثون رلدل األسدتيذ فدي اليدوأ التديلي مدي
صعب رليهم فهم  ،واستيعيب  ،لتوثيح إليهم .

أما مرحلة البحث الخارج
سميو هذه المححلة بيلنحث الليبي نظحاً إلل كدون الدباسدة فيهدي تدتم دديبي نّديق
متون الكتب الف هية التي يعتمدهي األستيذ في تحضيح ميدت  ،م غيح هن يت يد األسدتيذ
بمةدب رلمي ديص .
ففددي هددذه المححلددة ت ددع الم ددؤولية رلددل ردديتق الّيلددب نف د مد حيددث التحضدديح و
اإلرداد لميدل المحيثحل التي يتوسع األستيذ فيهي لمنيقية اآلباق و األفكيب المّحوحدة
في الم ألة وو في تللص الّيلب لنف د مدي يمكد هن يةدل دلدياً لمنيقيدة األسدتيذ فدي
ميدل النحث . . .
هدذه الحل دديت الدباسددية ي ددوأ بحرييتهددي كنديب رلمدديق الحددوزل العلميددة و محاجعهددي  .و
هنددديف مددد ي دددوأ بمحيثدددحل واحددددل فدددي الف ددد وقدددد ي دددوأ األسدددتيذ المجتهدددد بتةددددي
محيثدددحتي ف هيتدددي فدددي اليدددوأ الواحدددد بيإلثددديفة إلدددل المحيثدددحل األصدددولية  ،هو
التف يحية .
و الّحق المتنعة في التدبيس لهذه المححلة هي :
 1ــ الطريقة التقليدية  ،وهي هن يعحض األستيذ ميدل النحث رحثي ً يماً مع ههدم
آباق رلميق الييعة اإلميمية  ،والمذاهب اإلسامية األدحا مع بيين دليدل كدل صديحب
بهي  ،لينيقش كل واحد م تلكم اآلباق فيفنددهي بيلددليل العلمدي هو يخنتهدي كدذلك  ،حتدل
يةل بيلدليل إلل الحهي الليص م تلك اآلباق في الم ألة مع الت ليم هحييني ً و التّعديم
هدحا وو م ي وأ بدفع مي يحتمل إيحاده رلدل ملتديبه الدذي ارتمدده فدي الم دألة الف هيدة
بيلدليل العلمي م ي ت ح رلل ذلك الحهي . . .
وهني يأتي دوب الّيلب إلبدداق بعدض المنيقيديت مدع األسدتيذ ه نديق الددبإ هحييندي ً ،
وبعددد الدددبإ غيلندي ً  .وقددد يتفددق هنِّ األسددتيذ يييددح بهيد رندددمي يددحا قددول حجددة الّيلددب
فينزل رند آباق الّاب .
نعددم  ،ن ددل رد سدديد هسدديتذتني آيددة هللا العظمددل ال دديد هبددي ال يسددم اللددوئي ( قدددإ هللا
نف دد الزكيددة ) ردددأ بثدديه بيإل ددكيل  ،هو ال ددؤال حددي الدددبإ  ،و كددين ي ددول هن
اإل ددكيل ينعخددح الدددبإ و ييددتو هذهددين الّلنددة  ،فم د كددين لدي د إ ددكيل  ،او منيقيددة
فلينتظح بعد الدبإ فكين يجلس في مكين ويدأتي الّداب ويعحثدون رليد منيقيديتهم
بةوبل كتنية  ،هو فوية  ،ويتل ون جوابهم .
 2ــ الطريقة الثانية  ،مي ين ل ر ال ديد الميدحزا محمدد ح د اليديحازي ( قدده ) ،
هن قد انفحد بأسلوب الليص  ،فكين قي تعمل في طحا مي رنده م دقيئق المّيلدب ،
وإنمددي كددين ي ددتخيح هفكدديب طابد مد دددال رحثد لموثددو النحددث  ،واسددتدباجهم

بيألس لة  ،م ينتظح الجواب منهم وو ك ٌل ح ب إستعداده وو حتل إذا اجتمعو األجوبة ودو
بده بجمع هطحام النحث  ،وتنظيم وتح ي .
وهندي كدين دوب التلميددذ دوباً فديراً ق مددنفعاً  ،وكدين الّدداب ييدعحون بيلحيويدة و
النييط والخ ة بيلنفس  ،واإلجال واإلكنيب م هستيذهم .
وهددذه الّحي ددة متنعددة اآلن فددي مجدديلس إسددتفتيق المحاجددع التددي تنع ددد فددي مكدديتنهم ،
ويجتمددع فيهددي بعددض األفيثددل م د طلنددة الحددوزل العلميددة الددذي ي ددع رلي د اإلدتي ديب ،
فيتداولون هطحام النحوث العلمية للوصول إلل الجواب م رحث رلل المحجع .
وتجددددب اإل ددديبل هندددي إلدددل هن الّيلدددب فدددي النحدددث اللددديبي الف هدددي  ،غيلندددي ً ي دددحب
محيثددحات األسددتيذ ليددحض جمعهددي وتهددذينهي  ،ددم توجيد بعددض المنيقيدديت رليهددي ددم
رحثهي بعنوان بحدث ف هدي  ،رلدل األسدتيذ  ،واإلسدت ذان مند لّنعد لزيديدل الفيئددل ،
فإذا وجدد األسدتيذ إسدتيعيب الّيلدب للددبإ وت حيدحه بيدكل منيسدب  ،ييد ِّجع األسدتيذ
رلدل الّندع والتكخيدح  ،وقدد يكتدب األسددتيذ ت حيضدي ً رلدل ت حيحاتد تحفيدزاً لد للمضددي
قدمي ً نحو التح يق هكخح .
وقد ي تةح األستيذ في بحو رلدل ت حيدحات طابد مد دون هن ي دوأ بنف د بّندع
بحو وت حيحات  .وقد يعمدد بعدض األسديتذل الف هديق بكتيبدة بحو د وت حيحاتد بنف د ،
وطنعهي بإسم .
المحور الثاني  :النشاط األصولي
إذا كين الف هو الميدل الحئي ية للددبإ الحدوزي  ،فدإن ( رلدم هصدول الف د ) يظدل
األدال التي يتوكأ رليهي الف ي ويعتمده في إستننيط الحكم اليحري  ،لدذلك فدإن اإلهتمديأ
بعلم األصول يظل يبتي ً و م تمحاً بيستمحاب النييط الف هي .
وقيلفددل هن رلددم األصددول قددد وثددع لمميبسددة تكددوي النظحيدديت العيمددة و تحديددد
ال وارد الميدتحكة للنيديط الف هدي التّني دي  ،وهدو رلدم واثد المعديلم و م دت ل رد
رلمي الف و الكاأ  ،ويحتنط بعلدم الف د بتدحابط و يدق رلدل مددا العةدوب و يتّدوب
تنعي ً لتّوب النحث الف هي و ات ير في ملتلف المجيقت .
و بموازال النييط الف هي تدبإ كتب هصدولية رلدل طندق الم دتوييت المدذكوبل فدي
الف  ،م حيث التدبي م كتيب هصولي ب يط  ،حتل الوصول إلل منيحدث هصدولية
رمي ددة  ،ددم بلددوغ النحددث اللدديبي األصددولي ليت ددنل للمجتهددد بعددد مميبسدديت دقي ددة و
منيقيدديت مضددنية هن يلتدديب بهي دي ً فددي الم ددألة األصددولية ألجددل تّني د رلددل الم ددألة
الف هية ،فإن ن نة رلم األصول إلل رلم الف كن نة العلم النظحي إلدل العلدم التّني دي.
و م هني فإن المنهجية المتنعة في النييط األصولي بمحاحلهي الخا ة نفس مي يتندع فدي
النييط الف هي م دون فحق يذكح . . .

والجديح بيلذكح هن مي وصلو إلي الحوزات الييعية م التّوب و التكيمل في رلدم
األصول  ،لم ينلغ إلي سيئح المذاهب اإلسامية .
و ني ديح هنددي إلددل بعددض طددحق التدددبيس األصددولي لمححلددة النحددث اللدديبي فددي
الحوزل العلمية في النجف  ،لنعض فّيحل رلميئهي :
األول  :طريقووة اإلمووام الخوووئي ( قددده )  ،لمددي كددين منيحددث رلددم األصددول قددد هدددذت
طيبعي ً فل فيي ً في رةح اآلدوند و تامذت ( قدهم )  ،قديأ ال ديد اللدوئي ( قدده ) زرديم
الحددوزل العلميددة فددي تدبي دد بتهددذيب المنيحددث األصددولية و تجحيدددهي ردد النحددوث
الفل فية و رلم الكاأ  .وكينو طحي ة إستدقل في الف و األصول مد قندوات ال يديإ
األبسّل بأ كيل المعحوفة  ،وقيتعداهي إلل الفل فة و المع ول  ،وكين يمتديز ( قدده )
بمددنه رلمددي متميددز  ،و هسددلوب ددديص ب د فددي النحددث و التدددبيس  ،و ييددهد لددذلك
حضوب إرداد كنيحل م طلنة الحدوزل العلميدة و األسديتذل الامعدي مد ملتلدف بلددان
العددديلم رندددده  .و قدددد جددديوزت فتدددحل تدبي ددد ال دددنعي ريمدددي ً  ،و ليددددل وثدددوا بيينددد
وساست كين يوصل الفكحل إلل هذهين تامذت بةوبل واثدحة و دقي دة ودو وقدد اتجد
هذا اإلتجيه في تدبي و بحو هستيذني المعظم سميحة آية هللا العظمل اليديخ الفيديض
( داأ فل د )  ،حيددث هددو اآلن األسددتيذ األول للنحددث اللدديبي الف هددي و األصددولي فددي
النجف األ حم  ،ويحضح بحو لة م فضاق الحوزل العلمية م ملتلف النلدان .
الثاني  :طريقة السيد محمد باقر الصدر ( قده )  ،كين لل يد اليهيد ( قده ) منهجية
فنية فحيدل في التدبيس و النحث  ،وقد تنلوبت بيكل ديص في بحو د األصدولية  ،و
بيكل ريأ في سيئح بحو الف هية و المعحفية األدحا . . .
و ل دبتدد الفيئ ددة رلددل منهجددة النحددوث و تن ددي هي المتميسددك كددين يفددحز الجهدديت
المتييبكة في كلميت األصوليي وقسيمي في الم يئل المع دل  ،فكدين يوثد الفكدحل و
ينظمهدي بيددكل موثدوري  ،قيجددد النيحدث الملددتص نظيددحه ودو كمددي كدين يميددز طحي ددة
اإلسدددتدقل فدددي كدددل موثدددو  ،وهدددل هنهدددي قبدددد هن تعتمدددد النحهدددين  ،هو هنهدددي تعتمدددد
اإلست حاق  ،هو الوجدان ولم ي تةح رلل دروا وجدانيدة المددرل المّلدوب إ نيتد ،
بددل كددين ي ددتعي بيلمننهدديت الازمددة إل دديبل هددذا الوجدددان و إيةدديل الفكددحل إلددل ذه د
الّيلب .
و كين يتعحض في كدل م دألة إلدل جدذوبهي الواقعيدة  ،و إلفديت النظدح إلدل موقعهدي
الّنيعددي بيلن ددنة إلددل سدديئح النحددوث و األهدددام الم ةددودل  ،والنتدديئ المحجددول م د
النحث .
و يجدب اإل يبل هن ( قده ) هددل رنةدحاً جديددا فدي إسدتدقل اليدحري فدي النحدث
األصددولي و الف هددي و غيحهمددي  ،يعتمددد رلددل ح دديب اإلحتمدديقت  ،و يعتنددح إسددتلداأ
ح يب اإلحتميقت ألول محل بهدذا اليدكل فدي هدذه المنيحدث و فدي مدوابد ملتلفدة مد

إبداريت اليهيد الةدب ( قده )  .و كين بحق بائدد المعديبم الحوزويدة دةوصدي ً فدي
رلمي الف و األصول .
المحور الثالث  :النشاط العقائدي و الفلسفي وغيرهما
النحث في الع يئدد اإلسدامية و اإلسدتدقل رليهدي فهدحت مندذ بدايدة الدوحي وفهدوب
الدددرول اإلسددامية  ،حيددث بددده الننددي ( ص ) يددن ض ددكوف الميددحكي و الملدديلفي
بحج دامية  ،كمي يحكي لني ال حآن الكحيم ذلك .
ورلددل هددذا يكددون النحددث اإلسددتدقلي فددي الع يئددد اإلسددامية قددد نيددأ م د ال ددحآن و
هحيديددث الحسددول ( ص )  ،ودّددب هميددح المددؤمني ( )  ،والحوايدديت الددوابدل ر د
هئمة ههل النيو ( ) تع يني ً ألحيديث الحسول و تف يحاً لل حآن . . .
كمي هن التفكيدح الفل دفي لددا اليديعة اإلميميدة ولدد فدي هحضدين ال دحآن و الحدديث ،
ونه الناغة  .فيلحافد الذي غذا الفل فة و الكاأ رند الييعة اإلميمية واحد .
بده النييط الع يئدي واالفل في في مدبسة النجف األ حم منذ زم الييخ الّوسدي
 ،حيددث إنفددت رلددل التدددبيس و التددأليف فددي رلددم الكدداأ و ملتلددف ح ددول المع ددول
اإلسامي  .و هو مي نحاه في آ يبه الكامية و ارتمديده هدوات المنّدق و آليديت النحدث
الفل في في مؤلفيت األصولية و الف هية  ،و استمح و تّوب إلىزمينني هذا .
و كينو و قتزال هنيف هسيتذل ملتةون بيلع يئد و الفل فة يتنيولون فدي دبوسدهم و
بحددو هم ر يئددد األديددين ال ددميوية وددو كيلم دديحية و اليهوديددة وددو وغيددح ال ددميوية و سددنل
منيقييتهي  ،وكذلك ر يئد المذاهب اإلسامية األدحا بّحي ة التحليدل و الن دد بأسدلوب
حضددديبي مددد حيدددث ردددحض اآلباق و منيقيدددتهي و بيدددين اإل دددكيل فيهدددي ودددو و مددد دددم
معيلجتهي و بيين ثعف إستدقلهم  ،وكذلك يّححدون آباق المدذاهب الفل دفية كيلميديدة
الدييلكتيكية الميبك ية و غيحهدي  ,و اسدتدققتهم دم منيقيدتهي بيلددفي المنّفدي الددقيق
ر الفل فة اإللهية و ن ف األسس الفل فية ل لحيد.
و المتعددديبم فدددي الحدددوزات العلميدددة هنهدددي تددددبإ فدددي مححلدددة ال دددّوا و طحي دددة
التدبيس واحدل م حيث كيفية الت حيح و التّنيق و الزمين .
و أما النشاطات العلمية األخرى  ،و هي التي تكون في مجديل التف ديح و الحدديث ،
و الحجيل و األداق  ،ورلوأ العحبية  ،والمنّق والتيبيخ  ,و غيحهي .
و ممي ت دأ يظهح طحي ة تنيول هذه العلوأ بيلتدبيس  ،والنحث في جميع المحاحل .
ملحوظة  :تلتص مححلة النحث الليبي في الف و األصول و الع يئدد و التف ديح
 .دون غيحهي م المنيه الدباسية  ،والنيقي ي تةح رليهي في المححلتي األوليي .

الخـــــاتمـة
في اإل يبل إلدل بعدض اإليجيبيديت و ال دلنييت فدي طحي دة التددبيس فدي الحدوزات
العلمية .
إن م ههم الفدوابق بدي التددبيس فدي النظديأ الحدوزوي و غيدحه مد هنظمدة التعلديم
الحديخة هو  ،ححية التدبيس في نظيأ الحوزل  ،و تحديد قيبلييت األسديتذل فدي األنظمدة
الحديخة .
ولك لهذه الدباسة الححل إيجيبييتهي و سلنييتهي .
أما اإليجابيات :
 2وددو إن نظدديأ التدددبيس الحددوزوي تنمددل و تّددوب قيبليدديت األسددتيذ وددو فض داً ر د
الّيلب وو فإن هألستيذ قيكون ملزمي ً بتددبيس مدنه م دحب دديص  ،بدل ي دوأ بيسدتندال
الكتديب بيإلتفدديق مددع الّلنددة إذا قحددش قلددة اإلنتفددي بد و اإلفدديدل مند  .و لددذا بإمكيند و
لفتحل قةيحل التلةص في هكخح م فح .
ولك األمح يلتلف فدي النظديأ الحدديث  ،فدإن األسدتيذ فيد قدد يكدحب تددبيس المديدل
لعيددحات المددحات م د دون هن يّددوب نف د  ،وينمددل قيبلييتد  .نعددم  ،قددد يحةددل ذلددك
بيلنحث و التح يق ديبي الدبإ وو وهو همح قليل الوقو ديبجي ً . . .
 1ووو الحيوية في التدبيس  ،م ثدحوبات التددبيس تدوفح األسدتيذ رلدل الحيويدة و
النيدديط ه ندديق التدددبيس  ،فددإن الدددبإ يف ددد معّييتدد اإليجيبيددة لددولم يتحلددل األسددتيذ
بيلحيوية و النييط .
إن المييهد لدوب المدبإ في الحوزل يلمس في رنةح الحيوية هكخح ممي يلم فدي
غيحه  ،و لذا تحا يُل ل محيثدحات هحييندي ً بعدد صدال الةدن مني دحل  ،و قندل طلدو
اليددمس ب دديرة  ،وقددد يكددون دبسد فددي سدديريت متددأدحل مد الليددل وددو و لدديس ذلددك إق
لححيددة األول فددي انتلدديب الم ددحب التدبي دي  ،وكددون المدديدل التددي يدبسددهي هقددحب إلددل
ذوق و إبادت وو بلام المدابإ الحديخة التي تفحض فيهي الميدل رلل األستيذ ودو ولدذا

قد يتفق هن يدبإ ميدلً قيُح نهي وقي ت ييهي  ،ولكند قيحفضدهي حفيفدي ً رلدل موقعد
و وفيفت .

و أما السلبيات :
 2وددو ردددأ تكدديفؤ الم ددتوا العلمددي للحضددوب إذ تجددد هن الّيلددب الددذي هنهددل مححلددة
ال ّوا يحضح بحث الليبي مع هستيذه الذي سدن لحضدوب النحدث هكخدح مد دمدس
سددنوات  ،وهددذا مدديق نجددده فددي المدددابإ الحديخددة  ،إذ جميددع الّلنددة الددذي يحضددحون
دبإ األستيذ سواسية في الم توا العلمي .
و حتددل لددو كددين هندديف طيلددب م د ال ددنة ال دديب ة إق هن م ددتواه مددع الّيلددب الجديددد
واحد ،ومعلوميت مت يوية ت حيني ً .
 1ووو إزدحيأ بعض الدبوإ  ،و هدذا األمدح يمندع مد األسدتفيدل الكيفيدة مد األسدتيذ
المحيثح  ،حيدث ي لدل فدحص طدحا األسد لة و اإل دكيل رلدل األسدتيذ بلدام النظديأ
التعليمي الحديث .
و هنيف إيجيبييت و سلنييت هدحا طويني رنهي بومي ً ل دتةيب  ،هذا
والحمد بب العيلمي
محمد جواد المهدوي
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المصـــادر
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 2وو ال حآن الكحيم
 1وو النظحل الليطفة في اإلجتهيد
 9وو بحوث ( المحاحل الدباسية في الحوزل ) وووو

محمد إسحيق الفييض
هحد العلميق

 4وو بحث ( هسيليب الدباسة في الحوزات العلمية ) محمد رلي بثيئي
 5وو بحث ( النظيأ التعليمي بي الحوزل و الجيمعة ) ال يد ح فيطمي
جعفح الدجيلي
 6وو موسورة النجف األ حم
حوزل قم
 1وو التح يق و الحوزل ( ردد ديص بحوزل النجف )
ال يد رند المجيد اللوئي
 2وو ننذل ملتةحل ر حييل الييخ الفييض
ال يد محمد بيقح الحكيم
 3وو الحوزل العلمية ( نيوهي  /تّوبهي )

