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سیدعباس رضوی*

حرکـت مشـروطه ایـران بـه اندیشـه تحولطلبـی حـوزه نجـف مدد
ً
رسـاند .رهبران مشـروطه عمدتا از علمای ایرانی سـاکن نجف بودند
و شـاگردان میـرزای شـیرازی و آخونـد خراسـانی از نظریهپـردازان
وجلـوداران تحول آموزشـی و تبلیغـی آن بهشـمار میرفتند .دردوره
آخونـد خراسـانی روحـی تـازه درکالبد حـوزه نجف به جریـان افتاد
و تکاپـو دربـاره بازگشـت بـه تمـدن اسلامی ،اصالح حـوزه ،نقش
آفرینـی و هماندیشـیهای حوزویـان درباره مسـائل کشـور ،عدالت
طلبـی ،آگاهـی از جهان پیرامون و ارتباط با جهان اسلام و نیز مبارزه
بـا فقـر ،جهالـت ،رواج صنایـع ،بهداشـت ،مجلات و چاپخانـه
افـزون گرفت.

شماره یازدهم

در پویه تاریخ

تابستان 1399
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

مطبوعات و قلم

آئیــن اســام و مجلــه دعــوت

پــس از مشــروطه نشــریات

آگاهبخشــی

وارد

عرصــه

فرهنگــی عــراق و ایــران شــد
و در بیــداری و تحــول حــوزه
نجــف نقشــی ممتــاز ایفــا کــرد.
بخشــی از نوشــتههای ایــن
مجــات دربــاره تحــول حــوزه و
رســالت آن در دنیــای نویــن دور
مــیزد؛ نشــریاتی کــه طــاب

علمــای حــوزه نجــف بــراى رشــد
افــكار طــاب و مــردم ،در مجالــس
درس ســخنان بیــدار کننــده
بــر زبــان میآوردنــد و درکنــار
موضوعــات فقهــی و اصولــی
وقایــع و شــرایط اجتماعــی ایــران
آن روز را بــرای طــاب حــوزه بازگــو
میکردنــد و در مجلــس درس
آخونــد ،نامههــای دادخواهــی
مــردم ایــران از ســتم حــکام و
شــرارت اشــرار خوانــده میشــد.

دینــی و نیــز روزنامــه مظفــری
تألیــف میرزاعلــی شــیرازی 1از
فضــای بوشــهر نیــز در نجــف
خواننــده داشــت .هفتهنامــه
الغــری (عربــی) بــه مدیریــت
شــیخعبدالرضا شــیخالعراقین
کاشــفالغطاء،

دو

نشــریه

فارســی زبان الغری و درهالنجف
بــه مدیریــت شــیخ محمــد

را در جریــان آخریــن اخبــار

محالتــی ،نشــریه« نجــف» ،بــه

دنیــای اســام قــرار میدادنــد

مدیریــت سیدمســلم آل زویــن،

و فضــای حــوزه مقــاالت ارزنــدهای در آن

النجــف ،بــه مدیــرت محمــد علــی بالغــی،

مینوشــتند .در ایــن نشــریات فضــای حــوزه

درهالنجــف ،البیــان ،بــه مدیریــت اســتاد

مــردم را ترغیــب بــه خــود کفایــی و اســتفاده از

علــی الخاقانــی ،الدلیــل ،عبدالهــادی اســدی،

علــوم و فنــون و بازگشــت بــه تمــدن اســامی

الحیــره ،بــه مدیریــت اســتاد جعفرالخلیلــی،

و اقتــدار دینــی میکردنــد .آنــان هــر چنــد از

الفجرالصــادق ،الهاتــف واالضــواء از مجــات

علــوم و صنایــع اروپایــی اســتقبال میکننــد،

ســودمند و بــه روز نجــف و بغــداد و سرشــار

ولــی از جنبههــای منفــی تمــدن غــرب غافــل

از مطالــب خواندنــی بــود و نکتههــای

نبــوده و بــه مــردم نســبت بــه آن روی تمــدن

درسآمــوزی دربــاره معــارف اســامی و

غــرب و جنبــه اســتعماری باخترزمیــن

نیــز مطالــب بیــدار کننــده و امیدآفریــن

هشــدار میدادنــد .ایــن نقادیهــا و تأمــات

و وحدتبخــش و استعمارســتیزی در آن

میتوانــد بــرای مــا بــه عنــوان میــراث

نوشــته میشــد و مــردم و طــاب را نســبت بــه

ارزشــمندی بــرای نقــد تفکــر غــرب قابــل

جهــان پیرامــون خــود و مکتبهــای الحــادی

اســتفاده باشــد.

شــرق و لیبرالیســم غــرب توجــه مــیداد2.

نشــریاتی ماننــد حبلالمتیــن بــه مدیریــت

ایــن نشــریههای روشــناندیش و معتــدل از

نشــریه

مراجــع تقلیــد نیــز بهــره داشــت.3

مؤیداالســام کاشــانی (کلکتــه)

حمایــت

البــاغ (تهــران) بــه وســیله سیدابوالحســن

ســیدهبةالدین شهرســتانى نیــز بــه انتشــار

طالقانــی از شــاگردان میــرزای شــیرازی کــه از

نشــریه پــر محتــوا و ســازندهای چــون «العلــم»

حمایــت مراحــع نجــف برخورداربــود .نشــریه

دســت زد4.

و مـردم ،در مجالـس درس سـخنان بیدار کننده

علـوى بـراى طلاب علـوم دینى و سـایر جوانان

بـر زبـان میآوردند و درکنـار موضوعات فقهی و

تأسـیس گردید8.

عراقی و ایرانیان مقیم نجف

را برای طالب حوزه بازگو میکردند و در مجلس

االهلیـه المرتضویـه» را درکـوی مشـراق نجـف

درس آخوند ،نامههای دادخواهی مردم ایران از

گشـود .وی کتابـی نیـز بـه نـام «عـزت دیـروز

سـتم حکام و شـرارت اشـرار خوانده میشد 5.در

خـواری

امـروز»9

نوشـت.

مدارس قوام و آخوند خراسـانی و دیگر مدارس

مدرسـه علـوی نیـز بـه دسـت شـیخ یحیـی

نجف سـخنرانیهای سـازنده ایـراد و از نخبگان

اصفهانـی تأسـیس شـد .وی در آغـاز بـه شـکل

ایرانی و عرب برای ایراد سـخن دعوت میشـد.

مکتبخانـه شـکل گرفـت کـه در آمـوزش قرآن

مدرسـه بـزرگ خلیلـی از کانونهـای نهضـت

از شـیوههای جدیـد اسـتفاده میکـرد .هیئتـی

مشـروطه و یکـی از مراکـز برگـزاری جلسـات

از روحانیـون نجـف از جملـه فرزنـدان آخونـد

سیاسـی مشـروطهخواهان علیه استبداد قاجار

خراسـانی و شـیخ اسـحاق رشـتی و آیـت اهلل

بـود و پـس از خلـع محمدعلـی شـاه قاجـار و

سیدابوالقاسـم کاشـانی بر آن نظارت داشـتند.

نصـب احمـد میـرزا گردهمآیی بزرگـی از اهالی

افـزون بـر تدریـس معـارف و فقـه دانشهـای

ایـران و عـراق در دوم رجـب 1327هـ .ق1909م.

ریاضـی و زبـان خارجـی نیـز در آن تدریـس

در همین مدرسـه برگزار شـد6.

میشـد 10.مـدرس گیالنی در گـزارش از مدارس

نیـز مسـجد هنـدی محـل
تدریس شـیخ عبـداهلل مازندرانی
از مراکـز تجمع مشـروطه طلبان
بود7 .

رهبـران حـوزه بـرای تحـول
بنیادیـن و تغییـر شـرایط
اجتماعـی جامعـه بـه تأسـیس
مـدارس تلفیقـی اقـدام کردند تا
بـه تدریـج درکنار دروس رسـمی
حـوزه ،دیگـر رشـتههای مرتبـط
بـه فقـه و حقـوق و علـوم تجربی
و ریاضـی نیـز جـای خـود را در
بدنـه حـوزه پیـدا کنـد و در ایـن

نجـف ،مدرسـه علـوی را بـرای
رهبــران حــوزه بــرای تحــول
بنیادیــن و تغییــر شــرایط
اجتماعــی جامعــه بــه تأســیس
مــدارس تلفیقــی اقــدام کردنــد تــا
بــه تدریــج درکنــار دروس رســمی
حــوزه ،دیگــر رشــتههای مرتبــط
بــه فقــه و حقــوق و علــوم تجربــی و
ریاضــی نیــز جــای خــود را در بدنــه
حــوزه پیــدا کنــد و در ایــن راســتا،
مــدارس «اصــاح» و «اســام»
و مــدارس علــوى بــراى طــاب
علــوم دینــى و ســایر جوانــان
عراقــی و ایرانیــان مقیــم نجــف
تأســیس گردیــد.

بیـداری ایرانیان نجف سـودمند
شـمرده اسـت.
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پــس از خراســانی بهویــژه
در دوره مرجعیــت آیــتاهلل
سیدابوالحســن

اصفهانــی

(1365ق) اندیشــه تحــول و
اصــاح امــور حــوزه در میــان
نخبــگان

شــتاب

گرفــت.

فضــای حــوزه دربــاره اصــاح
و تحــول در مــدارس دینــی از
جملــه :آزمــون درســی ،نظــام
در امــور شــهریه و نیــز اســتفاده

تابستان 1399

اصولی وقایع و شـرایط اجتماعی ایران آن روز

شـیخ عبدالرحیـم بادکوبـهای «مدرسـه

شماره یازدهم

علمـای حـوزه نجـف براى رشـد افكار طالب

راسـتا ،مدارس «اصالح» و «اسلام» و مدارس
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از ابزارهــای نویــن تبلیغــی دو دســته بودنــد.

و ســنی دیــدار کــرد .کاشــفالغطاء پــس از

عــدهای خواســتار تحــول و اصــاح بودنــد .پس

انقــاب 1920م .عــراق بــا همــه وجــود ،از ورود

از تشــکیل دولــت در عــراق فضالیــی ماننــد:

روحانیــون دوراندیــش و همــه جانبــه نگــر در

شــیخ محمدحســین مظفــر ،شــیخ محمدرضــا

امــور اجتماعــی حمایــت کــرد و خــود نیــز برای

مظفــر ،شــیخ محمدجــواد حجامــی ،ســید علی

ســاماندادن بــه امــور عــراق بــا محمدرضــا

بحرالعلــوم ،شــیخ عبــداهلل ســبتی ،محمدکاظم

شــبیبی و ســیدمحمد صــدر حمایــت کــرد و از

شــیخ راضــی ،شــیخ علــی ثامــر و ســیدمحمد

حامیــان فلســطین بــود .کاشـفالغطاء کــه در

ســعید حکیــم از حامیــان ایــن تحــول بودنــد.

حــوزه تدریــس میکــرد نجــات جهــان تشــیع

ایــن گفتوگوهــا تــا حــدود دهســال ادامــه

را در اصــاح حــوزه نجــف میدانســت و بــرای

داشــت .طــاب گــهگاه نامههایــی سرگشــاده

اصــاح امــور اقتصــادی ،و تحــول درآموزههــا

بــدون امضــای مشــخص در ضــرورت اصــاح

و نیــز اصــاح کتابهــای درســی طرحــی را

حــوزه ؛ خطــاب بــه علمــای نجــف همچــون

ارائــه کــرد و عــدهای از بــزرگان نجــف آن را

شــیخ محمدحســین کاشــف الغطــاء و شــیخ

تأییــد کردنــد.

محمدجــواد جزایــری نوشــته میشــد 12.ولــی

از آنجــا كــه نجــف اشــرف قبل ـهگاه علــوم

عــده دیگــر بــر آن بودنــد در شــرایط کنونــی

دینــى بــراى عمــوم شــیعیان و سرچشــمه

دسـتزدن بــه ترکیــب وضــع موجــود مصلحــت

علمــا و مجتهــدان اســت و از قــرون متمــادى

نیســت .در ایــن راســتا کارهــای ثمربخشــی در

تــا امــروز مركــز درس و تدریــس بــوده كــه بــر

حــوزه نجــف انجــام شــد از جملــه:

خــاف پیشــینیان ،اهالــى امــروز آن با تحوالت
جدیــدى روبـهرو هســتند ،بــه طــورى كــه روح

طرح اصالحی کاشف الغطاء

دیــن و جوهــر علــم در حــال نابــودى اســت و

شــیخ محمــد حســین کاشــف الغطــاء

ســم كشــنده بــه
احتمــال مــىرود كــه ایــن
ّ

(1373-1294ق ).از علمــای مصلــح و دارای

همــه شــیعیان از همــه طبقــات ســرایت كنــد
ً
عمومــا و
و نســل علــم و دیــن از مســلمانان

افــکار جهــان شــمول و بلنــد بــود و در دوره
خدمــت خــود بــا زبــان و قلــم در دفــاع از اســام

از شــیعیان خصوصـ ً
ـا بریــده شــود و ایــن امــر

کوشــید و از شــبهات مستشــرقان علیه اســام

محسوســى اســت كــه بىنیــاز از اقامــه برهــان

پاســخ گفــت13.وی در ایجــاد وحــدت میــان

اســت ،ضــرورت دارد كــه بــزرگان علمــا و اهــل

جهــان اســام و بیدارکــردن مســلمانان نســبت

دیانــت ایــن خطــر بــزرگ بــر دیــن و اهــل آن را

بــه توطئههــای دشــمنان آنــان کوشــید و در

بــا جمعشــدن و اندیش ـهكردن دفــع و جبــران

ایــن رابطــه بــه کشــورهای مختلــف اســامی

كننــد ،هیئتــى علمــى بــر اســاس موازیــن

ســفر کــرد و بــا بــزرگان حوزههــای شــیعه

شــرعى تشــكیل دهنــد تــا شــئون تحصیــل را

كــه فــرع بــر تحصیــل باشــد و
كننــد كــه در آن فقــه جعفــرى
و مبــادى آن مثــل اصــول،
نحــو ،صــرف ،تفســیر ،اصــول
عقایــد و روشهــاى صحیــح
تحــت نظــارت هیئــت منتخــب
تدریــس شــود .ایــن مهــم
تحــت اشــراف علمــا و مراجــع
بــزرگ و نظرخواهــى از آنــان در
امــور مهــم بــدون دخالــت هــر
قــدرت دیگــرى انجــام گیــرد؛
چــرا كــه مســئلهاى اســت ویــژه
اهــل دیانــت و دانــش .هــر
كــه غیرتــى بــر دیــن و دانــش
دارد ،بایــد در ایــن امــر مهــم
كــه حیــات امــت بــدان بســتگى

محمدحســین اصفهانــى ،مهدى
خراســانى ،موســى الشــیخ
عمــران دعیبــل ،علــى حســینى
شــبر ،عبدالكریــم جزائــرى،
ّ
شــیخ حســن فرطوســى ،ســید
محمــد علــى آل بحرالعلــوم و
دههــا نفــر دیگــر.
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کاشـف الغطـاء «مدرسـه
معتمـد» کـه در عصـر شـیخ
حسـن کاشـف الغطـاء بنا شـده
بـود بازسـازی کـرد و برنامـه
درسـی منظمـی را در آن اجـرا
کـرد .از جملـه بـرای تحصیـل
طلاب سـه مقطـع مقدمـات،
متوسـطه و عالـی بـا زمانبنـدی
مشـخصی طراحی شـد؛ استادان
بـا کفایتـی بـرای تدریس دعوت

دارد ،مشــاركت كنــد و هــر مســلمانى بــه مقــدار

شـدند گروههایـی بـرای آزمـون دعـوت شـدند،

توانــش بــا فكــر ،قلــم ،مــال و زبــان مســاعدت

کتابهای درسـی را تغییر دادند و محتوای آن

كنــد .خداونــد پــاداش نیكــوكاران را تبــاه

تقسـیم بندی شـد ،دخلوخرج مدرسـه تنظیم

نمىســازد14 .

شد .جلسات هفتگی و ماهانه علمی و ادبی و

 53نفــر از شــخصیتها و اســتادان نجــف

دعوت از ادبا و نخبگان عراق در نظر گرفته شد

از ایــن طــرح حمایــت کردنــد ،از جملــه

و مجلـهای بـرای انتشـار افکار علمی و دینی راه

شــخصیتهایى كــه ایــن نوشــته را تأییــد

انـدازی شـد و میـان حـوزه نجـف و االزهر مصر

كردنــد و همراهــى بــا آن را الزم شــمردند،

ارتبـاط برقـرار گردید و درسهای روانشناسـی،

عبارتانــد از :عبدالصاحــب الحلــو ،ســیدجعفر

جامعهشناسـی ،اخلاق ،ادیـان و مذاهـب

آل بحرالعلــوم طباطبائــى ،محمدجــواد نجــل

و ریاضیـات و تاریـخ ادبیـات عـرب دربرنامـه

مرحــوم صاحــب جواهــر ،عبدالرســول آل

مدرسـه گنجانده شـد و گروهی از نخبگان برای

تابستان 1399

مركــزى دینــى و علمى تأســیس

جلســات هفتگــی و ماهانــه
علمــی و ادبــی و دعــوت از ادبــا و
نخبــگان عــراق در نظــر گرفتــه شــد
و مجلــهای بــرای انتشــار افــکار
علمــی و دینــی راه انــدازی شــد و
میــان حــوزه نجــف و االزهــر مصــر
ارتبــاط برقــرار گردیــد و درسهــای
روانشناســی ،جامعهشناســی،
اخــاق ،ادیــان و مذاهــب و
ریاضیــات و تاریــخ ادبیــات عــرب
دربرنامــه مدرســه گنجانــده شــد و
گروهــی از نخبــگان بــرای اشــراف
بــر برنامههــای مدرســه دعــوت
شــدند.
کاشــف الغطــاء از پیشــگامان
تقریــب مذاهــب و از نخســتین
فقیهانــی دانســتهاند کــه روش
فقــه مقایس ـهای یــا تطبیقــی را در
فقهپژوهــی حــوزه علمیــه نجــف،
آغــاز کــرده اســت.

ّ
مظفــر ،محمدحســین قزوینــى،

شماره یازدهم

نظــم بخشــند و راههــاى زندگــى
را بــه گونــهاى تنظیــم كننــد

صاحــب جواهــر ،محمدحســن
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

اشـراف بـر برنامههای مدرسـه دعوت شـدند16.

عقبنشــینی روحانیــون و بــه دســتگرفتن

کاشــف الغطــاء از پیشــگامان تقریــب

قــدرت بــه وســیله بعثیهــا شــد .شــهید

مذاهــب و از نخســتین فقیهانــی دانســتهاند

قاضــى طباطبائــى ،از شــاگردان کاشــف

کــه روش فقــه مقایســهای یــا تطبیقــی را

الغطــاء و متأثــر از افــکار و ســیرت اســتاد،

در فقهپژوهــی حــوزه علمیــه نجــف ،آغــاز

بــا نقــل برخــی از رفتارهــاى كینهتوزانــه و

کــرده اســت .کتــاب تحریرالمجلــه نوشــته

تهمتهــاى ناجوانمردانــه بــه اســتادشآن را

کاشــف الغطــاء در تطبیــق میــان فقــه

از ناحیــه ایــادى اســتعمار و دشــمنان متحجــر

جعفــری و احنــاف از نخســتین نوشــتههای

او مىدانــد كــه هــدف آن« ،جلوگیــرى از

تحقیقــی در اینبــاره اســت .کتــاب «االحــکام

گرایــش مــردم بــه كاشــف الغطــاء و ممانعــت

العدلیــة» کــه در دانشــکدههای حقــوق غالــب

از زعامــت دینــى و ریاســت او» اســت17.

کشــورهای عربــی و اســامی تدریــس میشــد،
از مهمتریــن منابــع فقهــی و حقوقــی و مبنــای

تشکیالت منتدیالنشر

عمــل قضــات و علمــای حقــوق و متخصصــان

مـدارس منتدیالنشـر نجـف از مـدارس

ایــن فــن بــود .کاشــف الغطــاء از ارزش فقهــی

متحـول و نـوآور حـوزه بـود 18.ایـن مـدارس که

ایــن کتــاب ســخن گفــت و تــاش فقهــای

زیـر نظـر برادران مظفر اداره میشـد ،برنامههای

دیگــر مذاهــب را ارج نهــاد.

اصالحـی متنوعـی در عرصه کتابهای درسـی

برنامههــای کاش ـفالغطا ،نیــز بعــد از وی

و نیـز متحولکـردن امـور تبلیغـی حـوزه در

ادامــه پیــدا نکــرد .ریشهداشــتن افــکار ضــد

دست اجرا داشت و شاگردان ممتازی را تربیت

تقریبــی درحــوزه نجــف از علــل آن بــود .وی کــه

کـرد .از مهمتریـن اهـداف حرکـت نوگرایانـه

منــادی وحــدت اســامی بــود و بــه کشــورهای

مظفر«گسـترش فرهنـگ اسلامی و علمـی و

اســامی ســفر کــرده بــود و از مدافعــان جریــان

اصلاح اجتماعـی بـه وسـیله نشـر و تألیـف و

فلســطین بــود .در حــوزه نجــف متهــم بــه

آمـوزش و سـایر شـیوههای مشـروع بـود.

ســنیگری شــد و از حمایــت مــردم بازمانــد

در سـال (۱۳۵3هــ  ).تعـدادی از علمـا در

و نیــز ریشــه داشــتن تفکــر جدایــی دیــن از

خواسـتی را به وزارت کشـور عراق تقدیم کردند

سیاســت کــه بــه وســیله انگلیس ـیها ترویــج

و خواهـان تأسـیس جمعیـت «منتدیالنشـر»

میشــد موجــب شــد کــه علمــای از ورود بــه

شـدند .پـس از تالشهـای بسـیار ایـن گـروه

سیاســت اجتنــاب کننــد و بعــد از انقالب 1920

مجـوز بگیرند .شـیخ
توانسـتند از وزارت کشـور
ّ

و تشــکیل دولــت فیصــل افــرادی انگشــت

عبدالهـادی حموزی ،شـیخ محمدجواد قسـام،

شــمار از نخبــگان حــوزه بــرای اداره امــور بــه

شـیخ محمدرضـا مظفـر ،سـید محمدعلـی

سیاســت روی آورنــد و ایــن مهــم موجــب

حکیـم ،سیدموسـی بحرالعلـوم ،سـیدهادی

تقـی ایروانـی ،سـیدتقی حکیـم ،شـیخ صـادق

این مدرسـه اولین مدرسـهای بود که فکر نظام

قاموسـی و عـده دیگـر نیز از همـکاران مظفر در

منظـم درسـی را در حـوزه تبلـور بخشـید .طالب

ایـن راه بودنـد 20.شـیخ محمدجـواد حجامی به

ایـن مدرسـه نظـام سـنتی را بـا روشـی جدیـد

عنـوان رئیـس و شـیخ مظفـر به عنوان منشـی

طـی میکردنـد .این روش شـامل :کالسبندی،

او انتخـاب گردیـد.

اسـتاد مشـخص ،متـن مشـخص و امتحانـات

نشـر فرهنگ دینی و ایجاد روح اسلامی در

بـود .ایـن مدرسـه توجـه ویـژهای بـه تربیـت

مردم و اسـتحکام اخالق در حوزه و جامعه بود

خطبای دینی متخصص داشـت .منتدیالنشـر

از اهـداف آن بـود .در مـاده چهـارم اسـاسنامه:

از حمایـت مراجـع وقـت و علمـای سرشـناس

اهـداف منتدیالنشـر را عمومیـتدادن بـه

حـوزه نیـز برخـوردار بـود و همیـن مسـئله بـه

فرهنـگ اسلامی و علمی ،اصلاح اجتماعی به

پذیـرش نظـام جدیـد آن در حـوزه کمـک زیادی

وسـیله نشـر ،تألیف ،آموزش و ...با اسـتفاده از

کرد25.حمایـت

شـیوههای مشـروع شـمرده است.

اصفهانـی از ایـن نهـاد نـو پـا در موفقیـت آن

استاد محمدرضا مظفر ریاست این جمعیت

آیـتاهلل سـید بـه ابوالحسـن

بسـیار راهگشـا بـود26 .

را به عهده داشت 21.شیخ محمد شریعت فرزند

تأسـیس مدرسـه عالـی منتدیالنشـر ،بـه

شـیخ الشـریعه؛ شیخ عبدالحسین حلی و شیخ

سـال 1356ق .تأسـیس دانشـکده منتدیالنشر

عبدالحسـین رشـتی پشـتیبانان منتدیالنشـر

در سـال 1363ق .تأسـیس دانشـکده وعـظ و

بودنـد22.

ّ
حلـی،

شـیخ عبدالحسـین

ارشـاد به سـال 1363ق .تأسیس

عبدالحسـین

جمعیـت مبـارزه بـا بی سـوادی

شـیخ

رشـتی در ایـن مدرسـه تدریـس
میکردنـد ،اما پـس از تعطیالت
تابسـتان بـه دلیـل تهدیدهایـی
که از جانب طیف سـ ّنتی شـدند،
حاضـر بـه ادامه همـکاری با این
گـروه نشـدند 23.در بین مدیران
ایـن مجموعـه نیـز اختالفاتـی
پیـش آمـد .امـا محمدرضا مظفر
تصمیـم بـه پیگیـری ایـن
حرکـت گرفـت و بـرای بـه انجام

دربــاره منتدیالنشــر میتــوان
گفــت :ایــن مدرســه اولیــن
مدرســهای بــود کــه فکــر نظــام
منظــم درســی را در حــوزه تبلــور
بخشــید .طــاب ایــن مدرســه
نظــام ســنتی را بــا روشــی جدیــد
طــی میکردنــد .ایــن روش شــامل:
کالسبنــدی ،اســتاد مشــخص،
متــن مشــخص و امتحانــات بــود.
ایــن مدرســه توجــه ویــژهای بــه
تربیــت خطبــای دینــی متخصــص
داشــت.

درسـال 1364ق .دانشـکده فقـه،
دورههـای أمـوزش بازرگانـی،
ریاضـی ،زبـان ،دانشـکده اصول،
ادبیـات و تاریـخ ،سلسـله
مـدارس ابتدایـی و متوسـطه در
شـهرهای مختلـف عـراق ،همـه
در سـایه منتدیالنشـر انجـام
گرفـت و مجلـه البذره و النجف با
نویسـندگی طالب منتدیالنشـر
منتشـر گردیـد27.

شماره یازدهم

حرکـت بودنـد 19.شـیخ محمـود مظفـر ،شـیخ

در مجمـوع دربـاره منتدیالنشـر میتوان گفت:

تابستان 1399

فیـاض و سیدیوسـف حکیـم از مؤسسـان ایـن

رسـیدن آن همه کارهای خود را تعطیل کرد24.
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ده نفر از جمله سـیدجواد شـبر ،سیدحسـین

کنـار آمادگـی بـرای تبلیغ دینـی معرفیکرد.

شـخص ،شـیخ محمدجواد قسام و شیخ مسلم

بـرای کوتاهکردن مسـیر آمـوزش کتابهای

جابـری سرپرسـتی دانشـکده فقـه را برعهـده

نویـن اصـول و منطق را نوشـت .منطق و اصول

داشـتند 28.از گروههـای وابسـته بـه این کانون

مظفـر گرچـه درآغـاز مخالفانی داشـت ،ولی به

لجنـه التاخـی الطالب یا جمعیت پیوند برادری

تدریـج جـای خـود را در مدارس نجف و ایران باز

میـان اعضـای منتدیالنشـربود کـه هـدف آن

کـرد و در شـمار کتابهـای درسـی قـرار گرفت.

ایجـاد نشـاط علمـی و فرهنگـی میـان طلاب

آیـتاهلل سیدابوالقاسـم خوئـی در تقریـض بـر
اصـول فقـه مظفـر آن را از کتابهـای نـوآور و

منطــق و اصــول مظفــر گرچــه
درآغــاز مخالفانــی داشــت ،ولــی
بــه تدریــج جــای خــود را در
مــدارس نجــف و ایــران بــاز کــرد و
در شــمار کتابهــای درســی قــرار
گرفــت .آیــتاهلل سیدابوالقاســم
خوئــی در تقریــض بــر اصــول فقــه
مظفــر آن را از کتابهــای نــوآور
و بدیــع در ایــن فــن شــمرده و
ســزاوار دانســته کــه طــاب علــم
بــرای ســود بــردن از درس خــارج
ایــن کتــاب را بخواننــد.

بدیـع در ایـن فـن شـمرده و سـزاوار دانسـته که
طلاب علـم برای سـود بـردن از درس خارج این
کتـاب را بخوانند30.

شـیخ محمدجـواد بالغی کتـاب آالءالرحمن
در علـوم قـرآن را بـرای تدریـس در منتـدی
نوشـت31.

عقائداالمامیــة مجموعــه مباحثــی اســت،
کــه مظفــر بــرای تدریــس در منتدیالنشــر
تنظیــم کــرد و مظفــر در مقدمــه چــاپ اول
ایــن کتــاب دربــاره ســاختار آن میگویــد« :مــن
بیشــتر ایــن مباحــث را بــه صــورت خالصــه و
خالــی از دلیــل و برهــان ،و خالــی از نصــوص

میـان طلاب بهویـژه اعضـای منتدیالنشـر

وارد شــده از ائمــه(ع) آوردم تــا مبتــدی و

بود29 .

دانشــجو و اســتاد از آن بهــره ببــرد32».

محمدرضا مظفر (1383-1322ق ).شخصیت
اصلی در مدیریت منتدیالنشر بود .وی در این

مدرسه جزائری

مرکـز توانسـت علاوه بـر تربیت شـاگردان قوی

شیخ محمدجواد جزائری در حدود 1323ق.

و مؤثـر در تاریـخ عـراق ،برخـی از کتابهـای

حـوزه مدرسـه الجزائـری را تأسـیس کـرد و

حـوزوی جدیـد را بـا نظـم جدیدی ارائـه نماید.

فرزنـدش شـیخ عزالدین الجزائـری آن را تکامل

محمدرضـا مظفر در یک سـخنرانی هدف اصلی

بخشید33و در سال 1362ق .مدرسهای حوزوی

از تأسـیس منتدیالنشـر را آمادگی طالب برای

بـه سـبک جدیـد تأسـیس کـرد ،کـه تدریـس و

حضـور در (دروس خـارج) بـزرگان مجتهـدان در

تعطیلات آن زمانبنـدی شـده بـود و برای نیل

روش روشمنـد درس میدادنـد و بـر تدریـس

ناســازگار بــود .درقوانین مدنــی(ارث و ازدواج)،

عربی فصیح تأکید میشـد وزارت معارف عراق

تغییراتــی مخالــف بــا موازیــن شــرعی ایجــاد

طلاب آن را از سـربازی معـاف کـرد 34.افـراد
موثری از آن فارغ التحصیل شـدند.این مدرسـه
تـا سـال1379ق.

ادامه پیـدا کرد35.

جامعه الصدرالدینیه

ســیدمحمدصادق صــدر (1420ق ).ایــن

دانشــگاه را در نجــف اشــرف بــا تقلید از مدرســه
بغــدادی36و مدرســه امــام مهــدی در ســال
 1417تأســیس کرد و شــیخ محمدعلی یعقوبی
متولــی انجــام آن گردیــد .ایــن مدرســه هشــت
مرحلــه درســی را طــی میکــرد و درآن افــزون
بردرسهــای رایــج حــوزه درس ریاضیــات و
زبــان تدریــس میشــد .ایــن مرکــز از ســه
دانشــکده توجیــه دینــی و اصــاح اجتماعــی،
دانشــکده تربیــت مــدرس و دانشــکده اجتهــاد
تشــکیل شــده بــود و میتوانســت درتحــول

حــوزه نجــف بــه جــز نهادهــای
تشــکیالتی ،شــاهد کارهــای فــردی
بــود کــه بــه ســهم خــود جریانســاز
بودنــد و روحــی نــو در کالبــد حــوزه
دمیدنــد .انگلیســیها بعــد از اشــغال
عــراق بــراى تثبیــت موقعیــت خــود
بــه تبلیــغ فرهنــگ غربــی و آداب
اروپاییــان را در دســتور کار گرفتنــد.
كتابهــاى الحــادى و ضــد دینــى ،در
بیــن جوانــان منتشــر مىگردیــد .میــس
بــل انگلیســى ،مىنویســد:
«بزرگتریــن رهبــران آن انقــاب ،كــه
در زمــان جنــگ اول و پــس از آن ،در
عــراق واقــع شــد ،روحانیــون بودنــد و
همیــن امــر باعــث گشــت تــا حكمرانــان
در عــراق ،بــه تأســیس مــدارس جدیــد
بپردازنــد ،تــا روحیــه مذهبى را در نســل
جدیــد ضعیــف كننــد و بدینگونــه
ریشــههاى انقــاب را بخشــكانند».

حــوزه نجــف و نیــز تعامــل حــوزه و دانشــگاه
مؤثــر باشــد کــه تحــوالت سیاســی مانــع از بــه
ثمــر رســیدن آن گردیــد37.

شــد حــزب کمونیســت ،تبلیغــات گســتردهای
بــرای جــذب مــردم ،بهویــژه افــراد نیازمنــد و

جماعۀالعلماء

جوانــان ،بــه راه انداخــت .ملیگــرا هــم درکار

عبدالکریــم قاســم ،در ۲۳تیــر /۱۳۳۷

جــذب مــردم بودنــد .برخــی از علمــای حــوزه

۱۴ژوئیــه  ۱۹۵۸حکومــت پادشــاهی خانــدان

و نخبــگان عــراق ایــن شــرایط را بــه ســود

هاشــمی را ســرنگون کــرد .وی (حــک-۱۳۳۷ :

اســام و تشــیع تلقــی کــرده و بــر آن بودنــد

 ۱۳۴۲ش ).کــه بــا حــزب کمونیســت متحــد

کــه دولــت عبدالکریــم قاســم فرصتــی بــرای

بــود ،برنامــه اصالحــات ارضــی را بــهاجــرا

توســعه عدالــت و تشــیع بــوده 38و در ســایه

تابستان 1399

بر رسمیت مدرسه صحه گذاشت و وزارت دفاع

شماره یازدهم

بـه مـدرک امتحـان برگزار میشـد .اسـتادان به

در آورد کــه محتــوای آن بــا احــکام فقهــی
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آن مــی تــوان پیــام خــود را بــه جهــان منتقــل

پنــج شــماره ســتون «رســالتنا» بــه قلــم شــیخ

ســاخت .ولــی عمــده علمــا از پشــتیبانی

محمدمهــدی شــمسالدین ادامــه یافــت .او

شــوروی از عبدالکریــم قاســم و دینســتیزی

نیــز ،اســام را تنهــا بدیــل بــرای تمــدن غربــی

و توســعهطلبی سوسیالیســتها در جهــان

معرفــی میکــرد .شــمسالدین در مقــاالت

نگــران بودنــد و در واکنــش بــه ایــن اوضــاع،

خــود بــه موضــوع ضــرورت وحــدت مجــدد

تشــکل جماعۀالعلمــاء

شــکل گرفــت39.

 همــکاری مجتهدانــی چــون آیــتاهلل

مســلمانان ،اســتعمار ،صلیبیــان و اشــغال
فلســطین توجــه ویــژه داشــت42.

سیدمحســن حکیم ،شــیخ مرتضی آل یاســین،

حــوزه نجــف بــه جــز نهادهــای تشــکیالتی،

ســیدمحمدتقی بحرالعلــوم ،سیدموســی

شــاهد کارهــای فــردی بــود کــه بــه ســهم خــود

بحرالعلــوم ،محمدجــواد آل شــیخ راضــی و

جریانســاز بودنــد و روحــی نــو در کالبــد

سیداســماعیل صــدر (فرزنــد ســید حیــدر)

حــوزه دمیدنــد .انگلیســیها بعــد از اشــغال

تکی ـهگاه نیرومنــدی بــرای فعالیــت گســترده

عــراق بــراى تثبیــت موقعیــت خــود بــه تبلیــغ

ایــن تشــکیالت فراهــم میکــرد 40.آیــتاهلل

فرهنــگ غربــی و آداب اروپاییــان را در دســتور

شــاهرودى فرزنــدش ســیدمحمد را بــه عنــوان

کار گرفتنــد .كتابهــاى الحــادى و ضــد

نماینــده خــود بــه جماعۀالعلمــاء فرســتاد41.

دینــى ،در بیــن جوانــان منتشــر مىگردیــد

نشــریه االضــواء االســامیة زبــان ایــن نهــاد

.میــس بــل انگلیســى ،مىنویســد:

بــود و در ایجــاد اندیشــههای نــو اســامی در

«بزرگتریــن رهبــران آن انقــاب ،كــه در

ن حــوزه و هویتْبخشــی بــه آن ســهیم
میــا 

زمــان جنــگ اول و پــس از آن ،در عــراق واقــع

بــود .انتشــار ایــن نشــریه بــا ســردبیری

شــد ،روحانیــون بودنــد و همیــن امــر باعــث

ســیدمحمدباقر صــدر و نویســندگانی ماننــد:

گشــت تــا حكمرانــان در عــراق ،بــه تأســیس

محمدامیــن زینالدیــن و عبدالهــادی فضلــی

مــدارس جدیــد بپردازنــد ،تــا روحیــه مذهبــى

ی علمــی نجــف
بــا رویکــرد تضــارب آرا در فضــا 

را در نســل جدیــد ضعیــف كننــد و بدینگونــه

بیســابقه بــود.

ریشــههاى انقــاب را بخشــكانند43».

ســر مقالــهای بــا عنــوان «رســالتنا» بــا

اســتاد محمــد حرزالدیــن ،از علمــاى

قلــم ســیدمحمدباقرصدر نوشــته میشــد،

بیــدار و دلســوز جامعــه آن روز عــراق ،از

ایــن نوشــته در بــاره احیــای امــت اســامی

فعالیتهــاى فرهنگــى غربیــان ،بــه هجــوم

و ضــرورت غلبــه بــر چالشهــای ناشــی از

فرهنگــى تعبیــر کــرده اســت ،هجومــى كــه

ســرمایهداری و مارکسیســم ،بهزبــان فلســفی

كیــان اســامى را تهدیدکــرده و ریشــهها

بــود و تأکیــد میکــرد،اســام بایــد شــالوده

را هــدف قــرار داده اســت« :و فــى الضمــن

و چارچــوب زندگــی مســلمانان باشــد .پــساز

هجمــت علینــا فــى العــراق كتــب الضــال و

مثلنــا و قــام المســتعمرون االنجلیــز بفتــح

و حراسـت از دیانـت و فرهنـگ اسلامی.

تثقیــف الشــباب و در اســتهم العلــوم و در
ّ
المضللــه
ســوا شــباب المســلمین الكتــب

صــدر ،محمدجــواد بالغــی ،محمدرضــا
مسجدشــاهی؛ سیدمحســن امیــن ،شــیخ

التــى فیهــا الشــبه المادیــه فصــار الشــباب

محمدرضــا شــبیبى ،سیدشــرفالدین عاملــى،

یعــرف اســامه بابویــه المســلمین و اعزوهــم

كاشــفالغطاء ،محمدجــواد بالغــى ،شــیخ

بالتمــدن الــكاذب و االســتهتار المفضــوح44».

محســن شــراره ،آقــا بــزرگ تهرانــى ،عالمــه

در آن عصر ،كتابهای گمراهكننده و الحادى

امینــى ،محمدرضــا مظفــر ،بــا نوشــتن

بـر عـراق و سـایر ممالک اسلامى هجـوم آورد.

رســالههای

ســخنرانیهاى

اسـتعمارگران انگلیسـى ،بعد از اشغال عراق ،به

بیدار ىآفریــن ،جبهــهاى وســیع فرهنگــى

منظـور گمراهكـردن جوانـان ،بـه ایجـاد مدارس

علیــه اندیشــههاى وارداتــى مــادی گــری،

مبـادرت ورزیدنـد .كتابهـاى گمـراه كننـده با

شــیوعیت و غربزدگــى گشــودند .نشــر

هـدف ترویـج مادیت گسـترش یافـت .تا آنجا

افــکار فلســفی غــرب در جامعــه عــراق حــوزه
نجــف را بــه تکاپــو واداشــت

كـه جوانـان از اسلام بـى خبـر
ماندنـد و دینشـان را از ناحیـه
اسلام پـدر و مادر مىشـناختند
و تمـدن دروغیـن غـرب آنـان را
فریفتـه بود.
بـا اسـتقرار بریتانیـا در عـراق
و اسـتقرار فرانسـه در سـوریه به
تدریج فرهنگ و اعتقادات منفی
غربیان در میان نسـل نوخاسـته
دامن گسـتراند .پوشـیدن جامه
فرنگـى ،تراشـیدن ریـش 45باب
روز شـد .در ایـنبحـران بـزرگ
سیاسـى و فرهنگـى ،متفكـران
اسلامى ،بـه میـدان آمدنـد .از
یـک سـو براى اسـتقالل عـراق و
نجـات آن از دسـت نشـاندگان

روشــنگر

و

گروههــای تبشــیری کــه از ســوی
انگلیــس حمایــت میشــدند بــر
دامنــه فعالیــت خــود افزودنــد.
جنــوب عــراق کــه در فقــر و
فاقــه بــ ه ســر میبــرد ،جوالنــگاه
گروههــای مســیحی شــد .افــراد
کلیســا کــه پیشــقراوالن اســتعمار
عــراق بودنــد ،بــا اســتفاده از فقــر و
ناآرامی منطقه ،عقاید مسیحیت
را تبلیــغ میکردنــد و بــا اقدامــات
فرهنگــی و کمکهــای اقتصــادی
زمینــه حضــور دائمــی خــود را
در عــراق فراهــم میســاختند.
بریتانیــا در کنــار نشــر کتابهــای
دینــی و اعــزام دعوتگــران
خــود بــرای تبلیــغ مســیحیت
بیمارســتانو کتابخانــهســاختند.

تــا پاســخهای مناســبی بــه
فرضیههــای و نظریــات مطــرح
شــده توســط نظریهپــردازان و
جامعــه شناســان غربــی بهویــژه
دربــاره مســائل مادیگــری
ارائــه کنــد.
محمدجـواد بالغـی (-1282
1353ق ).از شـاگردان میـرزای
دوم ،پایهگـذار علـم کالم نویـن
در نجـف دانسـته شـده کـه در
برابـر تبلیغـات مادیگـری و
تبشـیری مسـیحیت در دوره
اسـتعمار انگلیـس در عـراق
فعـال بودنـد ،فعالیـت کرد .وی
با زبان فارسـی ،عربی ،انگلیسـی
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المــدارس بعــد االحتــاالل فــى العــراق ال جــل

نویســندگان و خطیبانــى چــون :سیدحســن

شماره یازدهم

االحــاد و الشــبه و كــذا الممالیــك االســامیه

انگلیـس و از سـوی بـرای مبـارزه بـا غربزدگی

21

22

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

و عبـری آشـنایی داشـته

اسـت46.

وی در

اقتصــادی زمینــه حضــور دائمــی خــود را در

اینبـاره کتـاب انوارالهـدی را نوشـت .همزمـان

عــراق فراهــم میســاختند .بریتانیــا در کنــار

محمدرضـا مسجدشـاهی کتـاب نقـد فلسـفه

نشــر کتابهــای دینــی و اعــزام دعوتگــران

دارویـن را در سـال  1331نوشـت 47.همچنیـن

خــود بــرای تبلیــغ مســیحیت بیمارســتان و

بالغی کتاب المدرسـه السـیاره را در رد یهود و

کتابخانــه ســاختند48.

نصـارا و انوارالهـدی را در نقـد قادیانه از مذاهب

( )1384-1304بــه وکالــت از ســوی ســید

نوظهـور در شـبه قـاره هنـد را نوشـت.

اصفهانــی و بــرای تبلیــغ بــه کــوت و عمــاره

شــیخ حبیــب مهاجــر

گروههــای تبشــیری کــه از ســوی انگلیــس

در جنــوب رفــت .وی افــزون بــر منبــر و نشــر

حمایــت میشــدند بــر دامنــه فعالیــت خــود

کتــاب و تأســیس کتابخانــه مجلــه هــدی

ه
افزودنــد .جنــوب عــراق کــه در فقــر و فاقــه بـ 

را راهانــدازی کــرد و بــه شــبهات گــروهای

ســر میبــرد ،جوالنــگاه گروههــای مســیحی

تبشــیری جــواب مــیداد.

شــد .افــراد کلیســا کــه پیشــقراوالن اســتعمار

افــزون بــر آن بیمارســتانی را تأســیس و فتوا

عــراق بودنــد ،بــا اســتفاده از فقــر و ناآرامــی

بــه حرمــت همــکاری بــا مبشــران مســیحی

منطقــه ،عقایــد مســیحیت را تبلیــغ میکردنــد

داد و نیــز چاپخانــه را راه انداخــت و دوازه

و بــا اقدامــات فرهنگــی و کمکهــای

مدرســه بــه نــام الهــدی تاســیس کرد.بخشــی
از اقدامــات وی در کتــاب المحاضراتالعماریــه

خطــر وهابیــت بــرای جهــان
اســام و عــراق کمتــر از خطــر
اســتعمار غــرب نبــود .علمــای
نجــف در برابــر همداســتانی
اســتعمار غــرب و وهابیــت بــرای
نابــودی فرهنــگ علــوی مردانــه
ایســتادند و بــدان پاســخی
درخوردادنــد.
سیدحســن صــدر ،کاشـفالغطاء
و آقابــزرگ تهرانــی در پاســخ
جرجــی زیــدان کــه در آثــار خــود
بــه تحقیــر آثــار علمــای شــیعه
پرداختــه بــود ،آثــار ارزشــمندی را
در معرفــی شــیعه و آثــار علمای ان
منتشــر ســاختند.

ثبــت شــده اســت .ایــن اقدامــات موجــب شــد
کــه گروههــای تبشــیری نتواننــد پیشــرفت
کننــد و منطقــه را تــرک کردنــد .مؤلــف علمــاء
ثغوراالســام گفتــه اســت :درســال  1378مــن
بــه عمــاره گــذر کــردم ،بیمارســتان صلیبــان
متــروک و بالاســتفاده افتــاده بــود و حتــی
کــودکان از نزدیکشــدن بــه آن در هــراس
بودنــد .نفــوذ شــیخ حبیــب بــه قــدری بــود ،کــه
ملــک فیصــل گفتــه بــود مــن پادشــاه عــراق
بــه جــز جنــوب آن هســتم و ســلطان جنــوب
شــیخ حبیــب اســت .درســال  1351بــه بعلبــک
لبنــان آمــد49.

ســیدمحمدباقر صدر برای پاســخ به شبههای
مادیگرایــان و نیــز پاســخ بــه تبلیغــات گمــراه

بودنــد کتــاب فلســفتا واقتصادنــا را نوشــت50.

نــوع ســیدعلی قاضــی موافــق نبــود و آن را بــه

خطــر وهابیــت بــرای جهــان اســام و عــراق

مصلحــت حــوزه نمــی دانســت و درس وی را

کمتــر از خطــر اســتعمار غــرب نبــود .علمــای

تحریــم کــرد و وی نیــز آن را پذیرفــت و تعطیــل

نجــف در برابــر همداســتانی اســتعمار غــرب و

کــرد .سیدحســن مســقطی نیــز بــه فرمــان وی

وهابیــت بــرای نابــودی فرهنــگ علــوی مردانــه

حــوزه نجــف را تــرک کــرد .مــدرس گیالنــی

ایســتادند و بــدان پاســخی درخوردادنــد.

در شــرح حــال میرزاحســن منجــم گیالنــی از

سیدحســن صــدر ،کاشـفالغطاء و آقابــزرگ

اســتادان ریاضیــات و حکمــت نجــف نوشــته

تهرانــی در پاســخ جرجــی زیــدان کــه در آثــار

اســت :دانشــجویان دیــن تــا قبــل از  1320هـــ

خــود بــه تحقیــر آثــار علمــای شــیعه پرداختــه

 .در نجــف اقبــال بــه آموختــن ریاضیــات و

بــود ،آثــار ارزشــمندی را در معرفــی شــیعه و

عقلیــات داشــتند ،بعــد از آن انــدک انــدک از

آثــار علمــای ان منتشــر ســاختند51.

تعلــم عقلیــات ســرد شــدند57.

تحول در درس و کتابهای درسی

تحول درکتابهای درسی

از دوره شــیخانصاری در حــوزه نجــف در

عــدهای از فضــای حــوزه از دوره میــرزای

حکمــت و در عرفــان وجــود داشــته اســت و

شــیرازی خواســتار کوتاهترشــدن مســیر

اســتادان بــارزی در آن بــه تدریــس حکمــت

طوالنــی اجتهــاد بهویــژه دانــش اصــول

مشــاء و صــدرا مشــغول بودهانــد .ســیدعلی

بودنــد.

شوشــتری

و

مالحســینقلی

همدانــی،

ســیدمحمد

عصــار

(1346-1264ق).

ســیداحمد کربالئــی ،ســیدمرتضی کشــمیری

از شــاگردان میــرزای شــیرازی و آخونــد

و سیدحســین حائــری و سیدحســین قاضــی

خراســانی 58از طــرفداران اصــاح حــوزه و

و فرزنــدش ســیدعلی قاضــی مربیــان عرفــان

متــون درســی بــود .وی بــه دشوارنویســی متون

بودنــد .چندیــن نفــر از بــزرگان نجــف فلســفه

موجــود انتقــاد داشــت و آن را بــا حــد و زمــان و

تدریــس مــی کردنــد .از جمله شــیخ محمدتقی

مــکان ،ســطح درسهــا هــم ســنخ نمیشــمرد

شــیخ محمدعلــی

و از اینکــه طــاب بهتریــن ســالهای عمــر

نجفآبــادی،میــرزا حســن نجــم شوشــتری53،

خــود را صــرف دانــش صــرف ،نحــو ،منطــق و

شــیخ حبیــباهلل ذوالفنــون 54،محمدجــواد

موضــوع الفــاظ علــم اصــول کــرده ابــراز نکننــد

56

و متــون ادبــی ،معانــی و بیــان را بــا آیــات

شــیخ محمدباقــر اصطهباناتــی ،سیدحســین

و روایــات ناخشــنودی میکــرد .وی بــرای

حکیــم

گلپایگانــی52،

طباطبائی55،شــیخ نعمــتاهلل دامغانــی،
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عــراق و دیگــر کشــورهای اســامی را پرکــرده

سیدابوالحســن اصفهانــی بــا تدریــس عرفــان از

شماره یازدهم

کننــده سوسیالیس ـتها کــه فضــای فرهنگــی

بادکوبــهای

فلســفه

درس

میدادنــد.
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تدریــس متــون منطــق و ادبیــات راهکارهایــی

خیلـی مرغـوب شـد و طلاب اطالع پیـدا کردند

را ارائــه داد و بــر آن بــود کــه طالبــان ادبیــات

و استنسـاخ میکردند .مرحوم آیتاهلل العظمی

عــرب بایــد بــا مراجعــه بــه کتابهــای لغــت

آقـای سیدابوالحسـن اصفهانـی (قـدس سـره)

بــا زبــان محــاورات آشــنا شــوند و تــا عبارتهــا

گفتـه بـود کـه فالنـی کفایـه را از ارزش انداخته

را درســت نفهمیــده از آن تطبیــق کــرده و از

اسـت .مـن هـم روی ایـن جهـت جلـد دوم را

شــواهد قرانــی و روایــی بهــره گیرنــد 59.وی

شـرح نکـردم و باالخـره طلاب خیلـی بـه آقای

منتقــد کتــب و قواعــد منطــق موجــود نیــز

اصفهانـی فشـار آوردنـد اجـازه فرماینـد تـا جلد

بــود .در بــاره فلســفه نظریههایــی ویــژه بــود و

دوم را هـم شـرح کنـم .باالخـره ایشـان در اثـر

از منتقــدان جــدی فلســفه صدرائــی بهشــمار

فشـار آنها اجازه شـرح را دادند و من جلد دوم

میرفــت.

را شـرح کردم و این جانب شـرح استاد بزرگوارم

پـس از نـگارش کفایةاالصـول بـه وسـیله

را دیـده بـودم و چنـدی بـه طـور امانـت نزد من

آخونـد خراسـانی امیدواری برای کوتاهترشـدن

هلل العظمی
بـود کـه بـا خط خوب ،مرحوم آیـتا 

راه وصـول بـه اسـتنباط احـکام و شـرائع

آقـای میرزاباقـر زنجانـی آن را نوشـته بودنـد و

بیشـتر شـد .ولـی برخـی از فضلا دشـوار بـودن

گویـا از ایشـان هم کفایه تلمذ کـرده بودند60».

عبارتهـای کفایـه را از موانـع راه میشـمردند.

شـیخ محمدرضـا طبسـی در ایـن بـاره گفته

برخـی از فضلا در پـی ترجمـه و شـرح کفایـه

اسـت :روزی سیدابوالحسـن بـه مـن فرمـود:

برآمدنـد کـه سیدابوالحسـن آن را نیـز بـه صالح

«مـدام از مـن میخواسـتند تـا کفایـه را شـرح

طلبـه نمیدانسـت و خـود که درگذشـته مدرس

خوبـی کفایـه در همیـن
دهـم؛ ولـی میگفتـم
ِ

ورزیدگـی فکـر طلاب تلقـی میکـرد .آیـتاهلل

آی ـتاهلل شــیخ محمدحســین اصفهانــی در

موالنـا تبریـزی از شـیخ عبدالکریـم خوئینـی

صــدد تهیــه طرحــی بــرای کتابهــای درســی

شـارح کفایـه بـه زبـان فارسـی دراینبـاره نقـل

در دانــش اصــول بــود و نیــز از آیـتاهلل خوئــی

کـرده اسـت:

نقــل شــده کــه از دیربــاز در اندیشــه تحــول

کفایۀاالصـول بـود ،کفایـه موجـود را موجـب

پیچیدگـی آن

اسـت61».

«ایشـان در علـت اقـدام بـه ایـن شـرح

در ایــن عرصــه بــوده اســت تــا اینکــه شــیخ

میگفتنـد :یکـی از آقایـان کـه کفایـه تدریـس

محمدرضــا مظفــر کتــاب اصــول فقه را نوشــت.

میکـرد ،از مـن خواهـش کـرد ،شـما کفایـه

ایــن کتــاب از اهــم کتابهــای علــم اصــول

را برایـم بـه فارسـی شـرح کـن و مـن هـم در

اســت کــه از جملــه مــواد درســی حــوزه علمیــه

مقابـل بـرای شـما کمـک مالـی میکنـم .مـن

در علــم اصــول فقــه محســوب میگــردد.

هـم در فقـر و سـختی زندگـی میکـردم و قبول

محمدرضــا مظفــر ایــن کتــاب را حلقــه مفقــوده

نمـودم ،وقتـی جلـد اول کفایـه را شـرح کـردم،

بیــن دو کتــاب معالــم االصــول و کفایة االصول

علــم اصــول فقــه ،کاربــردی اســت .خوئــی در

بــرای جایگزینــی ایــن کتــاب بــا کتابهــای

عظمــت کتــاب اصولفقــه مظفــر میگویــد:

معالــم ،قوانیــن ،رســائل و کفایــه ذکــر کــرده

«چنــد ســالی قصــد تألیــف کتابــی در زمینــه

اســت65.

علــم اصــول فقــه را داشــتم تــا مــاده درســی

مذکــور ،فاقــد مســائل جدیــد در زمینــه اصــول

بــرای آمــوزش قــرارش دهــم ،تــا اینکــه بــا

فقــه هســتند و طلبــه آمادگــی الزم را بــرای

کتــاب اصولالفقــه مرحــوم مظفــر آشــنا شــدم

ورود بــه درس خــارج بــه دســت نمـیآورد؛ امــا

و آن را کتابــی جامــع و کامــل در عیــن حــال

در کتــاب حلقــات ایــن مســائل مطــرح شــده و

موجــز در علــم اصــول یافتــم62».

ایــن خــأ جبــران شــده اســت.

ازجملــه :کتابهــای چهارگانــه

ایـن کتـاب از در سـطح اول حـوزه علمیـه

کتابهــای مذکــور کتابهــای آموزشــی

تدریـس شـده و یکـی از مـواد اصلـی امتحانـی

نیســتند؛ بلکــه هــدف ایــن کتابهــا ،بیــان

بـرای کسـب مـدرک سـطح یـک حـوزه عملیـه

افــکار و نظــرات نویســنده اســت .امــا در کتــاب

محسـوب میگـردد.

حلقــات شــیوههای آموزشــی رعایــت شــده

سیدمحمدباقر صدر «دروسفی علماالصول»
معـروف بـه حلقـات االصـول ،را بـه درخواسـت

اســت تــا نوآمــوزان هــر چــه بهتــر بــا ایــن علــم
آشــنا شــوند.

شـاگرد ایرانـی خـود ،سـیدعبدالغنی اردبیلـی

کتابهــای یادشــده ،حــاوی مطالبــی

نوشـته اسـت .سـیدعبدالغنی پـس از پایـان

هســتند ،کــه بایــد در درس خــارج مطــرح

تحصیـل ،بـه زادگاه خـود بازگشـت و حـوزه

شــوند؛ امــا کتــاب حلقــات تنهــا بــه مباحثــی

علمیـهای تأسـیس کـرد  .تدریـس کتـب رایج

تکیــه کــرده اســت کــه طلبــه ســطح بــه آنهــا

در علـم اصـول وی را راضـی نکـرد ،از ایـن رو از

نیازمنــد اســت .مباحــث مهمــی در علــم

اسـتاد خود ،سـیدمحمدباقر صدر ،خواسـت تا

اصــول وجــود دارد کــه کتابهــای فــوق تنهــا

کتابـی در زمینـه اصـول فقـه بـرای طلاب ایـن

بــه آنهــا اشــاره کردهانــد؛ امــا در حلقــات ایــن

مدرسـه بنویسـد .وی نیـز کتـاب «دروس فـی

مباحــث بــا تفصیــل بیشــتر و به صــورت عمیق

نوشـت63.

بیــان شــده اســت .کتــاب معالمالجدیــده

علـم االصـول» را

پیـش از ایـن کتـاب ،کتابهـای معالـم،
قوانیـن ،رسـائل و کفایـه در دوره سـطح حـوزه

و نهایهالفکــر از دیگــر کارهــای صــدر در راه
تحــول درمتــون درســی اســت66.

علمیـه تدریـس میشـد و طلاب بـا فراگیـری
ایـن چهـار کتـاب ،آمـاده ورود بـه درس خـارج
میشـدند .شـهید صدر کتاب حلقات را با هدف

تحوالت عمیقتر

بخشــی از فضــای حــوزه نجــف در پــی

شماره یازدهم

روان و دســتهبندی شــده ،بــرای مبتدئیــن در

وی در مقدمــه کتــاب خــود ،چهــار دلیــل
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معرفــی میکنــد کــه بــه ســبب داشــتن متنــی

جایگزینـی ایـن چهـار کتاب نوشـته اسـت64.
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اصالحــات و دگرگونیهــای عمیقتــر حــوزه

مبـرز نجـف كـه در زمـان
از علمـا و فضلاى
ّ

بودنــد .آنــان قصــد داشــتند امــور اقتصــادی

حاضـر بعضـى از آنهـا مرجـع تقلیدنـد جلسـه

حــوزه و ســهم امــام در اختیــار نهــادی متمرکــز

كردنـد و پـس از تبـادل نظـر اتفـاق كردنـد كـه

و منظــم در آیــد و نیــز در حــوزه بــه جــز درس

در برنامـه دروس طلاب تجدیـد نظـرى نماینـد

فقــه و اصــول درسهــای حکمــت نیــز تدریــس

و احتیاجـات روز مسـلمین را در نظـر بگیرنـد،
ً
مخصوصـا مسـائلى را كـه جـزء

شــود و افــزون :افــراد ورودی بــه
حــوزه مــورد تحقیــق و آزمــون
قــرار گیرنــد .افــرادی کــه مانــدن
آنــان در حــوزه ضــروری بــه نظــر
نمــی رســد بــه مناطــق مــورد
نیــاز فرســتاده شــوند .آیــتاهلل
ســیدعلی مددقائنــی (-1301
1384ق ).از اســتادان نجــف،
شــیخ عبدالحســین امینــی و
آی ـتاهلل سیدابوالقاســم خوئــی
و آیــتاهلل ســیدهادی میالنــی
(1354ش ).از هــواداران تحــول
حــوزه بودنــد .سیدابوالحســن
اصفهانــی بــا اعتقــاد بــه ضرورت
تقویــت حــوزه نجــف تغییــر
اساســی در وضع آموزشــی حوزه

آیـــتاهلل ســـیدمحمود طالقانـــی
(1358ش ).از شـــا گردان
سیدابوالحســـن اصفهانـــی و
از شـــا گردان حـــاج شـــیخ در
ق ــم ،دو عام ــل عم ــده را از عل ــل
نا کامــی بــزرگان حــوزه در اهــداف
اصالحـــی شـــمرده اســـت:
 .1بــی توجهــی دولــت ایــران بــه
دیــن و روحانیــت و باالتــر مقابلــه
و تضعیــف روحانیــت بــه وســیله
دولتهــا؛
 .2افــراد طفیلــی کــه همیشــه
اطــراف مراجــع را بــرای کســب
حیثیــت و اســتفادههای موقــت
احاطــه مــی کننــد و هــر اقــدام
اصالحــی کــه بــر خــاف مصالــح
خــود تشــخیص دهنــد فلــج
میکننــد .

را بــه صــاح نمیدانســت .وی

اصول عقاید مسلمین است جزء
برنامه درسـى طالب قرار دهند و
خالصـه حوزه نجـف را از انحصار
فقاهـت و رسـاله عملیهنویسـى
خـارج كننـد .جریـان بـه اطلاع
معظملـه كـه
معظملـه رسـید.
ٌ
ٌ
ً
قبلا درس خـود را از جریانـى كه
بـراى مرحـوم آیت َّ
اللـه حائـرى
پیـش آمـده بود و از نظایر آن یاد
گرفتـه بودند ،پیغـام دادند كه تا
من زنده هسـتم كسـى حق ندارد
دسـت به تركیـب این حوزه بزند؛
اضافـه كردنـد سـهم امـام كه به
طلاب داده مىشـود فقـط براى
فقه و اصول اسـت نه چیز دیگر.
بدیهـى اسـت كـه عمـل ایشـان

درآغــاز فعالیتهایــی در جهــت دگرگونــی در

درس آموزنـدهاى بـود براى آن آقایان كه زعماى

شــرایط آموزشــی و تحصیلــی حــوزه انجــام

فعلـى حـوزه نجف هسـتند.

داد ،ولــی موانــع و مخالفتهــای دیگــران کار

بــا ایــن توضیــح معلــوم شــد كــه چــرا

وی را بــا دشــوار یهایی روبــهرو ســاخت .بــه

شــخصیتهاى برجســته مــا همیــن كــه روى

نوشــته اســتاد مطهــری:

كار مىآینــد از انجــام منویّ ــات خــود عاجزنــد

«در چنـد سـال پیـش در زمـان زعامـت و
ریاسـت مرحـوم آیت َّ
ن
اللـه آقـا سیدابوالحسـ 

و بــا اینكــه خــون دل مىخورنــد و اندیشــه

ى (اعلـى َّ
اللـه مقامـه) عـده معتنابهـى
اصفهانـ 

اصــاح را همــواره در دل مىپروراننــد ،در عمــل
قــدرت اجــرا ندارنــد؛ چــرا حوزههــاى علمیــه

«دانشــكده فقــه» درآمــده؛ چــرا علمــا و فضــاى

روحانیـت و باالتـر مقابلـه و تضعیف روحانیت

مــا همیــن كــه معــروف و مشــهور شــدند،

بـه وسـیله دولتهـا؛

دارنــد ،روى آنهــا را مىپوشــانند و منكــر

را بـرای کسـب حیثیـت و اسـتفادههای موقت
احاطـه مـی کننـد و هـر اقـدام

آنهــا مىشــوند؛ چــرا بیــكاره و
علــف هــرزه در محیــط مقــدس
روحانــى مــا زیــاد اســت بــه
طــورى كــه یــك زعیــم روحانــى
مجبــور اســت بــراى آبدادن یك
گل ،خارهــا و علــف هرزههــاى
زیــادى را آب بدهــد؛ چــرا در
محیــط روحانــى مــا ســكوت و
ســكون و تمامــت و مــردهری بــر
ـرك و زنــدهصفتــى
منطــق و تحـ ّ
حریــت فكــر و
ترجیــح دارد؛ چــرا ّ
عقیــده در میــان مــا كمتــر وجود
دارد؛ چــرا برنامــه تعلیمــات
طــاب و محصلیــن علــوم
دینــى مطابــق احتیاجــات
روز تنظیــم نمىشــود؛ چــرا
روحانیــون مــا بــه جــاى آن

آیــتاهلل حکیــم بــه موضــوع
وحــدت اســامی توجــه ویــژه
داشــت و بــا طایفهگــری در
نظــام سیاســی عــراق مقابلــه
میکــرد ،علیرغــم ســنیبودن
حکومــت بــرای انســجام ملــی
بــدان رضایــت داد .پیونــد
حــوزه بــا االزهــر مصــر حســنه
بــود .تکاپــوی رئیــس حــوزه بــه
منظــور نزدیکــی دیدگاههــای
شــیعیان و اهــل ســنت از رهگــذر
فرســتادن هیئتهــای حســن
نیــت بــرای دیــار بــا اهــل ســنت،
گردهماییهــای علمــی و اهــدای
کتــاب و آثــار شــیعه بــه کتابخانــه
االزهــر ،تبــادل نامههــای مســتمر
و اتخاذ مواضع سیاســی مشــترک
بــا عالمــان اهــل ســنت عــراق
روشــن اســت.

كــه پیشــرو و پیشــتاز و هــادى

اصالحـی کـه بـر خلاف مصالح
خـود تشـخیص دهنـد فلـج می
کنند68 .

وجــود ایــن موانــع در حمایت
سیدابوالحســن اصفهانــی از
حرکــت سیدمحســن امیــن خود
را بهتر نشــان داد .از مســائلی که
امیــن بــر آنهــا تاکیــد داشــت،
عاشــورا و تاریــخ کربــا بــود .وی
کتــاب «لواعــج األشــجان فــی
مقتــل الحســین» و «أصــدق
األخبــار فــی قصــة األخــذ
بالثــار مــن أعــداء الحســین»
و «المجالــس الســنیّ ة» را در
اینبــاره نوشــت .فهــم وی از
واقعــه کربــا بــا باورهــای رایــج
نجــف رایــج همخوانی نداشــت.

قافلــه اجتمــاع باشــند ،از دنبــال قافلــه حركــت

سیدمحســن امیــن بــا قمهزنــی و عــزاداری

مىكننــد؛ چــرا؟ چــرا؟ چــرا؟»67

ســنتی موافــق نبــود و در کتــاب «المجالــس

آیـتاهلل سـیدمحمود طالقانـی (1358ش).

الســنیّ ة فــی مناقــب و مصائــب عتــرة الطاهرة»

از شـاگردان سیدابوالحسـن اصفهانـی و از

انتقــادات خــود را بــه شــیوه عزادار یهــا مطــرح

شـاگردان حـاج شـیخ در قـم ،دو عامـل عمده را

کــرد .سیدمحســن امیــن و ســیدمهدی بصــری

از علـل ناکامـی بزرگان حوزه در اهداف اصالحی

از شــاگردان میــرزای بــزرگ قمهزنــی را جایــز

شـمرده است:

نشــمرده و موجــب وهــن مذهــب شــیعه
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اگــر معلومــات دیگــرى غیــر از فقــه و اصــول

 .2افـراد طفیلـی که همیشـه اطـراف مراجع

شماره یازدهم

مــا از صــورت دانشــگاه دینــى بــه صــورت

 .1بـی توجهـی دولـت ایـران بـه دیـن و

27

28

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

تلقــی کردنــد .سیدمحســن امیــن فریــادزدن

از طریـق هدایـت ائمـه بـه سـوی هدایـت عامه

زنــان پیــش مــردان در عــزاداری را نیــز جایــز

مردم» 73خطاب کرد .یا در همان دوره آیتاهلل

شــیخ محســن شــراره از

شـیخ کاظم شـیرازی از مراجع و مدرسان نجف

روحانیــون اهــل جبــل عامــل نیــز از امیــن

براثـر تبلیغـات منفی مخالفان تحول درباره وی

حمایــت کــرد 70.ولــی عــده دیگــر بــه رهبــری

خانه نشـین شـد.

نمیدانســت69.

سیدشــرفالدین عاملــی بــا اســتعانت از

در دوره مرجعیـت آیـتاهلل حکیـم حـوزه

فتــاوی برخــی از مراجــع ،قمهزنــی را جایــز

نجـف تحوالتـی را بـه خـود دید .حکیـم معتقد

شــمردند .در ایــن جریــان هــواداران جــواز
ً
اکثــرا از وعــاظ بودنــد رقبــا
قمهزنــی کــه

بـود کـه بودجـه حـوزه از سـهم امـام و اوقاف و
کمکهـای مردمـی تأمین شـود و بسـان حوزه

را تکفیــر کردنــد و سیدمحســن عاملــی را

االزهر تحت تسـلط حکام نباشـد .صالح ُ
جبر از

سیدمحســن امــوی خواندنــد .ســید صالــح از

وزرای شیعه در دوره صدارت خود به نجف آمد

هــواداران ایــن جریــان آشــکارا در منابــر بــه

و در یکـی از دیدارهـای خـود بـا مراجع آمادگی

سیدابوالحســن توهیــن میکــرد 71.ســیدصالح

دولـت را بـرای پرداخت حقـوق ماهانه به طالب

بــا «مدرســة الغــری األهلیّ ــة» ،کــه تلفیقــی از

اعلام کـرد کـه آیـتاهلل حکیم این پیشـنهاد را

علــوم ســنتی و جدیــد در آن تدریــس میشــد

رد

کرد74.

نیــز مخالفــت کــرد و در منابــر خویــش ایــن

آیــتاهلل حکیــم بــه موضــوع وحــدت

حضــور در ایــن مدرســه را مخالفــت بــا دیــن

اســامی توجــه ویــژه داشــت و بــا طایفهگــری

معرفــی نمــود و حکومــت مجبــور شــد وی

در نظــام سیاســی عــراق مقابلــه میکــرد،

را بــه خاطــر ایــن دخالتهایــش ،بــه بصــره

علیرغــم ســنیبودن حکومــت بــرای انســجام

تبعیــد نمایــد .ســید ابوالحســن بــرای مقابلــه

ملــی بــدان رضایــت داد .پیونــد حــوزه بــا

بــا ســیدصالح از شــیخ محمدعلــی یعقوبــی

االزهــر مصــر حســنه بــود .تکاپــوی رئیــس

کــه ســخنرانی توانــا بــود دعــوت کــرد بــه نجــف

حــوزه بــه منظــور نزدیکــی دیدگاههــای

بیایــد و بــرای مــردم ســخن بگویــد ،وجــود وی

شــیعیان و اهــل ســنت از رهگــذر فرســتادن

بــازار ســیدصالح را از رونــق انداخــت72.

هیئتهــای حســن نیــت بــرای دیــار بــا اهــل

تا جایی که اصفهانی شـنیدن سـخنرانیها

ســنت ،گردهماییهــای علمــی و اهــدای

توهینآمیـز وی را جایـز نشـمرد .شـیخ

کتــاب و آثــار شــیعه بــه کتابخانــه االزهــر،

عبدالحسـین صادق در پاسخ به امین ،رسالهای

تبــادل نامههــای مســتمر و اتخــاذ مواضــع

بـا عنـوان «سـیماء الصلحـاء» نوشـت و ضمن

سیاســی مشــترک بــا عالمــان اهــل ســنت

اثبـات مشـروعیت عـزاداری سـنتی ،به شـدت

عــراق روشــن اســت .در همــان دوره ابراهیــم

بـا سـیدامین برخـورد کـرد و وی را «جـدا شـده

جیهــان در نشــریه «رایــه االســام» کویــت در

اهــل بیــت از سراســر جهــان
نامــه در اینبــاره بــرای رئیــس
حــوزه نجــف فرســتاده شــد.
آی ـتاهلل حکیــم ضمــن دعــوت
شــیعیان بــه خویشــتنداری بــه
دولتمــردان کویــت هشــدارداد
از انتشــار نشــریات موهــن بــه
مذاهــب اســامی جلوگیــری
کنــد75.

در دوره آیـتاهلل سیدمحسـن
حکیـم ،فقـه مقـارن درحـوزه
نجـف بـه عنـوان درس رسـمی
مـورد توجـه قـرار گرفـت .بـه
همیـن مناسـبت کتـاب وزین و

جوانـان و خانـوادهای آنـان برای
دیـدار از نجـف اقـدام کنـد .وی
وسـائل الزم را برای تحصیل این
گـروه درحـوزه نجـف فراهـم کرد
کـه رهـاورد ان تقویـت باورهای
دینی در میان علویان و آشـنایی
بیشـتر آنـان بـا اسلام اصیـل
بود77 .

تحـوالت حـوزه در دوره آیتالله
خوئی
آیـتاهلل خوئـی از شـاگردان

میـرزای نائینـی از

مراجـع

برجسـته و از اسـتادان بـزرگ
دانـش اصـول و فقه بود .ایشـان

جامـع« االصـول العامـه للفقه المقـارن» تألیف

از جوانـی دارای افـکار بلنـد و تحـول آفرین بود.

سـید محمدتقـی حکیـم بـه عنوان مواد درسـی

و در تنقیـح مبانـی اصـول و تربیـت شـاگردان

در حـوزه و نیـز دانشـکده اصول دین از نهادهای

و اسـتادان حـوزه نقشـی ممتـاز داشـت .وی

وابسـته بـه حـوزه انتخـاب شـد76.

بـر آن بـود کـه بایـد از حواشـی و مسـائل زایـد

از دیگـر اقدامـات حـوزه در ایـن برهـه

و غیـر دخیـل در دانـش اصـول و فقـه پرهیـز

فرسـتادن شـیخ حبیـب آل ابراهیـم عامـل بـه

شـود .ایشـان دوره درسـی اصول را در ششسال

عنـوان نماینـده بـرای علویـان سـوریه بود .وی

تدریـس میکـرد کـه در هـر دوره میـان صـد تـا

بـا تبلیـغ در میـان علویـان آنـان را شـیعیان

هـزار نفـر شـاگرد در درس وی در نجـف شـرکت

امامیـه خوانـد کـه از اصـل خـود دور افتـاده و

میکردنـد78 .

میبایسـت بـه دامن مـادر برگردنـد .گام بعدی

در دهـه 1940م .بـرای جامـه عملپوشـاندن

انتخـاب شـماری از جوانـان علوی و آوردن آنان

بـه افـکار خود بـا همراهـی سـیدخلیل مرندی،

به حوزه نجف برای تحصیل بود .سـیدحکیم از

شـیخ رضـا لطفـی و میرزایوسـف ایروانـی بـه

امام موسـی صدر درخواسـت کرد نسبت به سفر

کربلا رفـت .در همـان ایـام در نجف دفترچهای
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بــه جــوش آمدنــد و صدهــا

آیــتاهلل خوئــی بــا وجــود
فشــارهای سیاســی دولــت بعــث
عــراق بــرای نابــودی حــوزه نجــف
در حفــظ آن کوشــید و در هــر
شــرایط بــه حضورخــود در نجــف
ادامــه داد نیــز بــا وجــود مخالفــت
حــزب بعــث بــا امــام خمینــی از
انقــاب اســامی ایــران حمایــت
کــرد و نیــز در جنــگ تحمیلــی بــه
خواســته رژیــم صــدام مبنــی بــر
تحریــم شــرکت در جنــگ تــن
نــداد و حتــی بــه جــواز اســتفاده
از وجــوه شــرعی بــرای حمایــت
از رزمنــدگان ایرانــی فتــوا داد و در
وقــت انتفاضــه و جنبش شــعبانیه
مــردم عــراق علیــه صــدام از
نهضــت حمایــت کــرد و در ایــن راه
تــا مــرز شــهادت پیــش رفــت.

احـوال آنـان و دعـوت از برخـی

شماره یازدهم

مقالــهای بــه ائمــه و باورهــای
شــیعه توهیــن کــرد .پیــروان

بـه منطقـه علویان و سرکشـی از
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متضمـن نقـد بـر مرجعیـت سیدابوالحسـن

آن سـاکناند .در کشـورهای دیگـر نیـز دارای

اصفهانی منتشـر شـد ،که سیدابوالقاسم خوئی

مؤسسـات تحقیقاتی و خیریه اسـت .از جمله:

درکربلا نمانـد و بـه نجـف بازگشـت 79.پـس از

مرکـز االمامالخوئـی در لنـدن ،مرکـز اسلامی

درگذشـت سیدمحسـن حکیـم ،مرجعیـت

امـام خوئـی در نیویـورک،

ایشـان اوج گرفـت.
آیـهاهلل سیدابوالقاسـم خوئـی در ایـام

مؤسسـه خیریـه امـام خوئـی در مونتـرال،
مجتمـع فرهنگـی امـام خوئـی در

بمبئـی81.

مرجعیـت خـود مدرسـهای بـزرگ موسـوم بـه

آیــتاهلل خوئــی بــا وجــود فشــارهای

دارالعلـم در مقابـل بابالعمـاره بنا کـرد و بر آن

سیاســی دولــت بعــث عــراق بــرای نابــودی

بـود کـه همـه علـوم حوزوی در حـد تخصص در

حــوزه نجــف در حفــظ آن کوشــید و در هــر

آن تدریـس شـود .بـه گـزارش سـیدمحمدتقی

شــرایط بــه حضورخــود در نجــف ادامــه داد

حکیـم ،آیـتاهلل خوئی در نظر داشـت صدنفر از

نیــز بــا وجــود مخالفــت حــزب بعــث بــا امــام

نخبـگان حوزه و شـاگردان ممتـاز خود را مکلف

خمینــی از انقــاب اســامی ایــران حمایــت

کنـد کـه هـر یـک ده نفـر از طلاب مدرسـه را

کــرد و نیــز در جنــگ تحمیلــی بــه خواســته

تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و آنـان را در علمـی

رژیــم صــدام مبنــی بــر تحریــم شــرکت در

از علـوم اسلامی ممتـاز سـازند و هـزار نفـر

جنــگ تــن نــداد و حتــی بــه جــواز اســتفاده

طلبـه گزینـش شـده و نـزد ایـن صدنفـر درس

از وجــوه شــرعی بــرای حمایــت از رزمنــدگان

بخواننـد .سـیدمحمدتقی حکیـم بـه آیـتاهلل

ایرانــی فتــوا داد و در وقــت انتفاضــه و جنبــش

خوئـی پیشـنهاد کـرد مقـدار کمتـری طلبه و در

شــعبانیه مــردم عــراق علیــه صــدام از نهضــت

سـاختمان کوچکتری برنامه شـروع شـود و به

حمایــت کــرد و در ایــن راه تــا مــرز شــهادت

جای صدنفر اسـتاد از پنجنفر کمک گرفته شـود

پیــش رفــت82.

و به جای هزار طلبه بیسـتنفر گزینش شـوند،
تـا در صـورت موفـق نبـودن بـه مرجعیت ضربه
وارد نشود80.شـرایطی ایجـاد کـرد ،کـه آیـتاهلل
خوئـی نتوانـد به این خواسـته خـود جامه عمل
پوشـاند.
ایشـان افـزون بـر تربیـت شـاگردان و امـور
مرجعیـت مـدارس و مؤسسـات خیریـه و
تحقیقاتی و تبلیغات فراوانی در سراسـر جهان
بنـا کـرد .از جملـه آن مؤسسـه مدینهالعلـم در
قـم اسـت کـه چهارصـد طلبـه بـا خانـواده در
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