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�ص البحث ملخَّ

ال ش��كَّ أنَّ التغيري الذي حصل يف النظام الس��يايّس اإليرايّن بعد عام 1979، ألقى 
بظالله عىل املنحى التارخيّي والثقايّف عموًما، وسمح بانبثاق منهٍج جديٍد تناول بالبحث 
والتق��صِّ موضوعات مل تكن ضم��ن التخطيط العام يف أفق الفكر اإليرايّن، إذ كان عدد 
ا، فضاًل عن  الباحثني اإليرانيِّني الذين يعملون عىل دراس��ة احل��وزات العلميَّة قلياًل جدًّ
صني منحًرا داخل دائرة صغرية، ونادًرا  ذلك، كان االهتمم بقراءة أعمل هؤالء املتخصِّ
ما يتخطَّاها إىل اخلارج، ويف املرحلة تلك كان العديد من هؤالء الباحثني غري ش��غوفني 

بالتواصل مع ممثِّل املباحث التارخييَّة األخرى، فضاًل عن املزاج العام للجمهور.

ة  ت الصورة يف أعاله عش��يَّة قيام الث��ورة اإليرانيَّة وتأس��يس اجلمهوريَّ وق��د تغ��ريَّ
ني بتاريخ احلوزة العلميَّة، والس��يم بعد عمليَّة  اإلس��الميَّة، إذ ازداد عدد الباحثني املهتمِّ
ة واملخطوط��ات، فقد كان احلصول عليها  تس��هيل الوصول إىل الكتب والوثائق اخلاصَّ
��ا اآلن فقد توفَّرت  ًدا أيًضا، أمَّ ا، وإجازة العم��ل كانت أمًرا معقَّ ًرا جدًّ يف الس��ابق متعذِّ

التسهيالت الالزمة.

نوا من أدواهتم البحثيَّة، فكانت  ة نخبة من الباحثني متكَّ إذ خلقت األوضاع املستجدَّ
ًة وواقعيًَّة، إذ مل ينحر االهتمم  يَّة عىل سبيل املثال أكثر دقَّ أبحاثهم عن احلوزة العلميَّة احِللِّ
ة، ب��ل جلؤوا إىل اس��تعمل املخطوطات وكتب  أو يقت��ر عىل املص��ادر التارخييَّة التقليديَّ
يَّة ونشأهتا. س احلقيقة يف تكوين احلوزة العلميَّة احِللِّ نهم من تلمُّ األدب والرحالت، ما مكَّ
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Abstract

There is no doubt that the change that took place in the 

Iranian intellectual system after 1979 cast a shadow over the 

historical and (Al-Hauza Al-Almeia) and allowed the availability 

of a new approach that dealt with research and investigation 

topics that were not within the overall planning of the Iranian 

intellectual map. Moreover, the interest in reading the works of 

these specialists was confined to a small circle, and rarely passed 

beyond the circle. At that point in the history of our study, many 

of these researchers were not interested in communicating with 

the representatives of the other historical researchers. As well as 

the public mood.

The above picture changed on the eve of the Iranian 

revolution and the establishment of the Islamic Republic. The 

community of researchers interested in the history of (Al-hauza 

Al-almeia), especially because of the accessibility of books, 

special documents and manuscripts, was very difficult to obtain 

and work permits were also complicated.



87

ا�ص اجلبورّي اأ.د. عا�سم حاكم عبَّ

شر
ث ع

ثال
د ال

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ل 9
يلو

ـ/أ
1ه

44
ري 1

خل
ر ا

َصَف

The new situation created a group of researchers who 

were able to use their research tools. Their research on (Hillian 

Al-hauza Al-almeia)  was more accurate and accurate by not 

focusing on traditional historical sources. They also resorted to 

the use of manuscripts, literature, and trips What enabled them 

to touch the truth in the formation and emergence of (Hillian 

Al-hauza Al-almeia)



88

احلوزة العلميَّة احِللِّيَّة يف كتابات املوؤرِّخني الإيرانيِّني قراءة يف ن�ساأتها و�سماتها الفكريَّة
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

مة البحث مقدِّ

اه فكرّي  أس��همت األوضاع السياس��يَّة يف إيران خ��الل العقود األخرية بتبنِّ��ي اجتِّ
ة م��ن حي��اة احل��وزة العلميَّ��ة وطري��ق تكاملها  ��س ملراح��ل تارخييَّ��ة مهمَّ جدي��د يؤسِّ
ق ملستويات املعرفة التي انبثقت منها احلوزة العلميَّة  ت عن فهم معمَّ وإسهاماهتا، إذ عربَّ
ت به من حالة انس��جاٍم علميٍّ بني بي��وت طبقات العلمء؛ لتربز  يف مدين��ة احِللَّة، وما مرَّ
د   وتظهر مالحمها بشكٍل واضٍح وجلٍّ يف زمن ابن ادريس )ت 598ه�/1202م( املجدِّ

الفّذ.

وق��د عكف بع��ض الباحث��ني اإليرانيِّني ع��ىل كتابة م��ا لدهيم من خم��زون قراءهتم 
ًة تتبَّعه��ا الباحث؛ من أجل  ع��ن احلوزة العلميَّ��ة يف احِللَّة؛ لتخرج للوج��ود أعماًل مهمَّ
فة اإليرانيَّة عىل املحتوى العلمّي للحوزة العلميَّة  ف عىل مستوى اطِّالع النخبة املثقَّ التعرُّ
ورجاالهتا، والس��يم أنَّ بعض عل��مء احِللَّة قد ذهبوا إىل بالد ف��ارس يف مراحل تارخييَّة 
ّ )ت 726ه�/1326م(، وما حصل معه من لقاء  مة احِللِّ خمتلفة، وأش��هرها رحلة العالَّ

د خدابنده يف بالد فارس. مع احلاكم املغوّل حممَّ

س��نحاول يف ه��ذه الدراس��ة جاهدي��ن رص��د املوضوع��ات املتعلِّق��ة بموض��وع 
ي عن كلِّ الظواه��ر املتعلِّقة بتلك  الدراس��ة يف كتابات نخب��ة من اإليرانيِّني، م��ع التحرِّ
 املرحل��ة التارخييَّ��ة، مع ع��دم جتاهل املص��ادر العربيَّ��ة، وذل��ك باعتمد منه��ج التدقيق 

والتحليل.
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ز الباحثون  ��م البح��ث اعتمًدا عىل موضوعات تارخييَّ��ة ركَّ وبناًء عىل ذلك فقد ُقسِّ
اهات فهمهم للموضوع والن��واة االجتمعيَّة التي خرجت من  اإليرانيُّ��ون عليها، يف اجتِّ
يَّة، والس��يم تلك املتعلِّقة باألفراد والعائ��الت العلميَّة، وما  رحها احل��وزة العلميَّة احِللِّ
ة  هل��ا م��ن أثر، والتي يندر ما تك��ون يف متناول اليد، وأكثر من ذلك، فالدراس��ة احلوزويَّ
يف بداية نش��اطها كانت تتَّسم باالس��تقرار والثبات، وخصوًصا أنَّ راصد علميَّتها أخذ 

ل ارتفاًعا واضًحا يف تنامي حمتواها الفكرّي وتكامله. يسجِّ
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املحور الأوَّل

مدينة احِللَّة وتبادل الأدوار والريادة احلوزويَّة

ن والتحديث،  أعطت احلارضة اإلسالميَّة يف تاريخ نش��أهتا وتكوينها سمت التمدُّ
ة نظريات تصف املدن وتكوينها،  عىل الرغم من احتس��اهبا عىل القبليَّة دون الدولة، وثمَّ
قد طبَّقها علمء االجتمع اإليرانيُّون عىل أبحاثهم، والس��يم يف املدن اإلس��الميَّة، ومنها 
ن وأس��بابه، وتع��زى إىل أن��واع املؤثِّرات  رات التكوُّ ��ة، والت��ي تتمحور حول م��ربِّ احِللَّ
ن��ة للمدن، ومنه��ا املوقع القريب م��ن املاء، واحلصن العس��كرّي املني��ع، واملكان  املكوِّ
نت عىل وفق املورد املائّي  س للدفن، وعند التجميع يظهر من النظرية أنَّ احِللَّة تكوَّ املقدَّ
ي أنَّ  سة، إذ يكشف التحرِّ واالقتصادّي، فضاًل عن اجلانب الدينّي املتمثِّل باملدافن املقدَّ
س��ة منذ العر العبَّايّس، وكذلك مسرية اإلمام  ة املقدَّ فيها مقابر ومدافن األرسة العلويَّ

عّل، ومعجزة رّد الشمس.

اس��تعار الباحثون اإليرانيُّون انطباعاهتم عن تاريخ مدينة احِللَّة من املحتوى املعريّف 
خني اإلس��الميِّني من أمثال ياقوت احلموّي )ت 626ه�/1225م(، وابن األثري  للمؤرِّ
)ت 630ه�/1233م(، ليس بفعل قص��ور املعلومة التارخييَّة عن هذه املدينة يف الثقافة 

خني كانوا أقرب إىل عر نشأهتا)1(. اإليرانيَّة؛ بل ألنَّ هؤالء املؤرِّ

ا إحدى  وهبذه الطريقة أصبحت احِللَّة حمطَّة من حمطَّات دراس��تهم، وأشاروا إىل أهنَّ
��واد )الع��راق(، التي احتلَّ��ت مكانًة علميَّ��ًة مميَّزة لدى  م��دن م��ا كان ُيعرف بأرض السَّ
الش��يعة، كوهنا مثَّلت مركًزا علميًّا هلم اس��تمرَّ أكثر من ثالثة قرون، وظهر فيها جهابذة 
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م��ن العل��مء يف الفقه واألص��ول وعلم الكالم، مث��ل )ابن إدري��س 598ه�/1202م، 
مة  ّ 676ه�/1266م، العالَّ ق احِللِّ ريّض الدين ابن طاووس 664ه���/1266م، املحقِّ
قني 771ه�/1369م، املقداد الس��يورّي 826ه�/  ّ 726ه�/1326م، فخر املحقِّ احِللِّ

ّ 841ه�/1437م وغريهم)2(. 1423م، ابن فهد احِللِّ

وي��رى دكتور قاس��م جوادي وس��يِّد عّل حس��ني أنَّ هذه املدين��ة احتضنت حوزة 
مت عىل سائر احلوزات العلميَّة األخرى)3(، فهي تقع عىل أطراف هنر  قة، تقدَّ علميَّة متألِّ
ها عام 495ه�/1102م)4( صدقة بن منصور  الفرات، وتبعد عن بغداد 100 كم، ومرَّ
ابن دبيس بن عّل بن مزيد األس��دّي )ت 501ه�/1108(، وبادر إلعمرها، فأصبحت 
 عاصم��ة بن��ي مزي��د )495-545ه���/1102-1150م(، فأصبح��ت الدول��ة ُتعرف 
ة والتطبيق، تعدُّ احِللَّة  ن يف النظريَّ باسمهم، وهي دولة بني مزيد، وقياًسا عىل منحى التمدُّ
من املدن التي أنشأها ذلك األمري املزيدي، بيد أنَّ وجودها مل يكن مقتًرا عليه فيم يبدو، 

ت وازدهرت وأخذت تنمو، ومل تضمحل بزوال دولة بني مزيد)5(. إذ استمرَّ

وق��د ح��رص الباحث��ون اإليرانيُّون عىل وض��ع ترمجة يس��رية للح��وزات العلميَّة 
��ة، رغبًة منهم يف إظهار  ة عن احلوزة العلميَّة يف احِللَّ الش��يعيَّة قبل إعط��اء تفاصيل خاصَّ
ّية وتأثُّرها يف حميطها اجلغرايّف، يف إطار فلس��فة التأثري  س��ة العلميَّ��ة احِللِّ مدى ُرقيِّ املؤسَّ
م ابتدؤوا بحوزة بغداد بوصفها مركًزا للعلوم واملعارف اإلس��الميَّة،  ��ر، حتَّى إهنَّ والتأثُّ
إذ مل تقتر الدراس��ة فيها عىل الش��يعة فقط، فقد كانت بغداد باألس��اس مركًزا لإلمارة 
العبَّاس��يَّة132-656ه�/750-1258م، ومن الطبيعي أن تكون كذلك لسائر الِفرق 
اب اإلمام املهدّي ومرقَدّي اإلماَمني  واملذاهب اإلس��الميَّة األخرى، فقد مثَّل تواجد نوَّ
ع أصحاب مذه��ب آل البي��ت يف بغداد، وقد  الكاظَِم��ني ركنً��ا أساس��يًّا لتجمُّ
قصدها كبار الفقهاء والعلمء مثل الشيخ املفيد )ت413ه�/1022م(، والسيِّد املرتىض 
)ت 436ه�/1044م(، وش��يخ الطائفة الطويّس )ت 460ه���/1068م(، وقد كانت 
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ة النضج العلمّي يف بغ��داد، وترك ذلك تأثرًيا  جترب��ة التدريس يف ظلِّ هؤالء العل��مء قمَّ
كبرًيا عىل تكامل الفكر العلمّي بني علمء الشيعة)6(.

وم��ن أم��ارات التجرب��ة العلميَّة يف بغ��داد انتقاهلا إىل مدينة النج��ف األرشف بعد 
ض له  اس��تقرار الشيخ الطويّس فيها سنة 448ه�/1058م؛ بس��بب التضييق الذي تعرَّ
ة الزمنيَّة 447-590ه�/1055- ومن معه يف بغداد بعد احتالل السالجقة هلا خالل املدَّ
ر  1194م، وهتديده بالقتل وحرق كريس التدريس للش��يخ الطويّس يف بغداد؛ لذلك قرَّ
ه إىل النجف األرشف)7(، وعىل يديه بدأ نش��اط احل��وزة العلميَّة الفكرّي واملعريّف  التوجُّ

فيها.

س��ات احل��وزة العلميَّة،  ة يف تطوي��ر مؤسَّ وق��د أخ��ذت منطلق��ات احلال��ة الفكريَّ
ز من وجودها، ليس يف حميط الس��احة العراقيَّة فحس��ب، ب��ل يف األقاليم املجاورة  وُتعزِّ
نت يف  أيًض��ا، مس��تفيدًة م��ن احلال��ة السياس��يَّة التي مترُّ هب��ا املنطقة يومئ��ذ، فمث��اًل تكوَّ
مدين��ة حلب حلقات دراس��يَّة أفضت إىل وجود حوزة علميَّ��ة متكاملة املناهج يف كنف 
الدول��ة احلمدانيَّ��ة)8(. وبع��د رحيل نجل الش��يخ الط��ويّس من النج��ف األرشف إليها 
ازدادت أمهيَّ��ة حوزة حلب بش��كٍل الف��ٍت للنظر، وكذل��ك وصل إليها مس��بًقا بعض 
 تالم��ذة الش��يخ املفيد والس��يِّد املرت��ىض، ومنهم أبو الص��الح تقّي نجم الدي��ن احللبّي 
)ت 447ه�/1055م( خليفة الس��يِّد املرتىض يف املدينة، وحزة بن عبد العزيز الديلمّي 
)ت 463ه�/1071م( الذي غادر بغداد إىل حلب، والذي يعدُّ من تالمذة الشيخ املفيد 
والس��يِّد املرتىض. وبفعل جهود هؤالء مجيًعا استقطبت حلب العديد من العلمء وطلبة 
دوا التأس��يس للحوزة العلميَّة هناك، وكان��ت أرسة بني ُزهرة من أعالمها  العل��م؛ ليمهِّ

البارزين، وعميدهم السيِّد حزة بن زهرة احللبّي )ت 585ه�/1189م(.

خون اإليرانيُّ��ون، يف معرض حديثه��م عن احلوزات  وم��ن البدهّي أن ب��ادر املؤرِّ
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ّية، إىل إعطاء ترمجات يس��رية هلذه احلوزة قبل  العلميَّة التي س��بقت احل��وزة العلميَّة احِللِّ
دخوهلم إىل املوضوع األس��اس، فمثاًل يذكر جلييس يف معرض حديثه عن حاش��ية ابن 
ّي��ة وليدة املدارس  اديَّة)9(، أنَّ احل��وزة العلميَّة احِللِّ ّ ع��ىل الصحيفة الس��جَّ إدري��س احِللِّ
ًة  الش��يعيَّة التي س��بقتها، إذ أخذت حلقات العلم والعلمء تزداد بشكٍل واضٍح، وخاصَّ
ة يف قم التي أصبحت منذ أواخر  تلك التي تدرس منهج التشيُّع واملوالة، لكنَّها هذه املرَّ
ّي،  ثني الكبار مثل آدم بن عبد اهلل القمِّ ل اهلجرّي مهًدا للتشيُّع والرواة واملحدِّ القرن األوَّ
ّي، حس��ني بن  د بن عيس��ى األش��عرّي القمِّ د األش��عرّي، أحد بن حممَّ إبراهي��م بن حممَّ
ّي، وسائر  ا بن آدم بن عبد اهلل األشعرّي القمِّ س��عيد بن حَّاد بن مهران األهوازّي، زكريَّ
كبار الرواة الذين عاش��وا يف تلك املدينة بوصفها مركًزا للعلوم واملعارف الش��يعيَّة)10(، 
لت إىل مرك��ز لرواية األحادي��ث يف القرن الثالث اهلجرّي/الس��ابع  ث��مَّ رسع��ان ما حتوَّ
امليالدّي، وأصبحت ُتعَرف بمدرس��ة احلديث قبال مدرس��ة العقل يف بغداد، فربع فيها 
ّي )ت 329ه�/941م(، والد  ثني، مثل عّل بن حس��ني بن موسى القمِّ العديد من املحدِّ
ّي )ت 343ه�/954م(، وابن  الش��يخ الصدوق )ت 381ه�/991م(، وابن وليد القمِّ
د بن قولويه )ت 368ه�/979م(،  ّي )ت 368ه�/979م(، وجعفر بن حممَّ داوود القمِّ

ّي )ت 381ه�/991م()11(. د ابن بابويه القمِّ والشيخ الصدوق حممَّ

خون اإليرانيُّون أنَّ مدرس��ة احلدي��ث تراجعت كثرًيا بعد نبوغ الش��يخ  ي��رى املؤرِّ
املفيد وتلميذه الش��يخ الط��ويّس يف بغداد، وأفل نجمها يف ق��م وحوزهتا)12(، فضاًل عن 
مدرس��ة الّري )يف ضواحي طهران احلاليَّة( التي درست وأثرت هي األخرى باملعارف 
الش��يعيَّة حتديًدا، وما ذكره عبد اجلليل القزوينّي الرازّي الذي عاش يف القرن الس��ادس 
ة ظهرت يف الّري  اهلجرّي/الثاين عرش امليالدّي يف كتابه )النقض(، أنَّ هناك مدارس عدَّ
تدرس املعارف الش��يعيَّة، وكان أمّهها مدرس��ة اخلواجة عبد اجلبَّار التي تتلمذ فيها أكثر 

لم، ما يعكس رصانة تلك املدرسة الشيعيَّة وعلوِّ كعبها)13(. من أربعمئة فقيه ومتكِّ
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املحور الثاين

احلوزة العلميَّة يف احِللَّة باأقلم املوؤرِّخني الإيرانيُّني

ر احل��وزة العلميَّة يف مدين��ة احِللَّة،  خ��ون اإليرانيُّ��ون املعاص�رون تطوُّ تن��اول املؤرِّ
س��ت يف  ا تأسَّ م أش��اروا إىل أهنَّ وزم��ن ظهورها يف حي��اة ابن إدريس، عىل الرغم من أهنَّ
أواخر الق��رن اخلامس اهلجرّي/احلادي عرش امليالدّي، وم��َردُّ اعتقادهم كان ما طرحه 
د باقر الصدر يف كتاب املعامل اجلديدة لألصول)14(، لكنَّهم يف الوقت نفس��ه  الش��هيد حممَّ
قة، بينم فقدت  أثاروا تساؤاًل عن كيفيَّة ازدهار احلوزة العلميَّة يف احِللَّة بتلك احلالة املتألِّ

تها وبريقها. حوزة النجف مركزيَّ

ن  ري��ن اإليرانيِّ��ني االخت��الف يف حتديد متدُّ لق��د أبانت معاي��ري اإلجابة ب��ني املفكِّ
املنطق��ة وهجرة الناس هل��ا، وأثرها عىل واقع املدينة، والس��يم أنَّ أغلب الوافدين كانوا 
رين الش��يعة، ومن ثمَّ أخذت احِللَّة حتت��لُّ مكانتها بالتدريج؛ لتحتضن جهابذة  من املفكِّ
د اخلوانس��ارّي أنَّ احِللَّة هي موطن للتش��يُّع واملواالة، منذ انتش��ار  الفكر والعلمء، وحدَّ
اإلس��الم بعد أن وردها الش��يعة من خمتلف مدن العراق وس��كنوا فيه��ا، فكانت املدينة 
ة األطهار، إذ روى أب��و حزة الثمّل عن األصبغ اب��ن نباتة قائاًل:  حم��طَّ اهت��مم األئمَّ
»صحب��ت موالي أم��ري املؤمنني عند وروده إىل صفِّني وقد وقف عىل تلٍّ يقال له تّل 
عرير، ثمَّ أومأ إىل أمجة ما بني بابل والتل وقال: »مدينٌة وأيُّ مدينٍة«، فقلت له: يا موالي 
أراك تذك��ر مدينة، أكان هاهنا مدينة وانمحت آثارها؟ فقال: »ال ولكن س��تكون مدينة 
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هنا رجل من بني أسد، يظهر هبا قوم أخيار لو أقسم أحدهم  يقال هلا احِللَّة الس��يفيَّة، يمدِّ
عىل اهلل ألبرَّ قسمه«)15(.

ويب��دو أنَّ مس��الة املعاي��ري ه��ذه تبل��ورت بش��كٍل واض��ٍح عن��د الباحَث��ني يد اهلل 
نصريي��ان، ومالَّ عّل تربيزي عليارى، بعد أن رفع��ا التباين، وخصوًصا عليارى، وكان 
ن األس��اس يف  منهجه��م مميًَّزا يف وضع جمموعة من الس��مت التي جتعل من قضيَّة التمدُّ
ها،  يَّ��ة، وهي مرتبطة يف األمري صدقة ب��ن مزيد الذي مرَّ س��ة العلميَّة احِللِّ ر املؤسَّ تطوُّ
وجم��يء العلمء للس��كن فيها، والذي��ن أيقنوا أمهيَّ��ة العلم والتدريس)16(، ويس��اعدهم 
ايّن الش��يعّي للمدين��ة، إذ بذلوا قص��ارى جهوده��م يف النهوض  فيه��ا املحت��وى الس��كَّ
ة هلا، فضاًل عن ش��عورهم بعبء املس��ؤوليَّة امللقاة  بالعلوم اإلس��الميَّة؛ حلاجتهم امللحَّ
��ة السياس��يَّة واالجتمعيَّ��ة، فراه��م حريصني ع��ىل تقديم  عليه��م بس��بب مكان��ة احِللَّ
 املس��اعدة والع��ون للعل��مء والفضالء؛ بغي��ة االرتق��اء يف العلوم واملعارف اإلس��الميَّة 

الشيعيَّة)17(.

يَّة،  اهات، فإنَّ الدراس��ات املقارنة للح��وزة العلميَّة احِللِّ وانطالًق��ا من تلك��ُم االجتِّ
هت إىل إظهار تأثري أحد العوامل دون اآلخر،  خضعت للتفس��ريات والتحليالت، واجتَّ
صت زهرا طاه��ري بور يف كتاهب��ا )حلَّه: أوضاع  وجعل��ه العامل األس��اس، فقد ش��خَّ
��ة: أوضاعها  سياس��ی، اجتمعی ومتدنی )از س��ده پنجم تا س��ده هن��م هجری((، )احِللَّ
ة )من القرن اخلامس حتَّى القرن التاس��ع اهلجرّي((،  السياس��يَّة واالجتمعيَّة واحلضاريَّ
أث��ر صدقة ب��ن دبيس املزي��دّي يف أواخ��ر العقد األخري م��ن القرن اخلام��س اهلجرّي، 
ت آالف الكتب، واستمرَّ  ووصفته بأنَّه كان حاكًم فاضاًل عال�ًم، أنشأ مكتبة ضخمة ضمَّ
��م احتضنوا العل��مء واألدباء وأغدق��وا عليهم،   م��ن َخَلَف��ه عىل املنوال نفس��ه، حتَّى إهنَّ
��كن فيها)18(؛ ومن أج��ل تعضيد رأهيا،  ��ه إىل احِللَّة الفيحاء والسَّ عهم يف التوجُّ م��ا ش��جَّ
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ة من أمثال سيف  واستشهدت بم ذكره األمينّي ويوسف كركوش، عن أثر النخبة املزيديَّ
ًة عىل حبِّ هذه  الدول��ة ونجله بدران )ت 530ه�/1136م( وغريه��م، وبوصفهم أدلَّ

األرسة للعلم والعلمء)19(.

وعىل خالف ما تمَّ ِذكره، تتَّجه دراسة حبيب اله بابايى )حلَّه عرب ونشانه هاي آن 
در فرهنگ إيران )طي س��ده هاي هفتم تا هن��م هجري قمري((، ) احِللَّة العربيَّة وأثرها 
ص  د يف ظهور احلوزة العلميَّة يف احِللَّة، وتتلخَّ يف الثقافة اإليرانيَّة( إىل اختزال عامل حمدَّ
يف س��وء األوضاع السياسيَّة يف سائر الدولة اإلسالميَّة، عقب اهنيار الدولة البوهييَّة عىل 
يد الس��الجقة 447ه���/1056م، وتزايد ضغوط العبَّاس��يِّني عىل الش��يعة، إذ ُأحرقت 
ة يف عام  مكتباهت��م ومدارس��هم، ومنرب التدريس لش��يخ الطائف��ة الطويّس أكثر من م��رَّ
449ه���/1056م، فاضطرَّ إىل مغادرة بغداد إىل النجف، فأنش��أ هناك احلوزة العلميَّة، 
��ة، بوصفها من املناطق املجاورة لبغ��داد والنجف، بم جيري عىل  وطبيع��ي أن تتأثَّر احِللَّ

الساحة السياسيَّة)20(.

وم��ن ب��ني التفس��ريات الت��ي أفض��ت إىل النش��وء والتكوي��ن، الوضع الس��يايّس 
واالجتمعّي املناس��ب يف ظلِّ قيام حكومة بني مزيد الش��يعيَّة بدعم من العلمء يف احِللَّة 
ذات االستقرار النسبّي، خالًفا ملا عليه سائر اململك اإلسالميَّة من اضطراب ومشاكل، 
ومكان��ة العلمء وقدرهتم يف إنقاذ احِللَّة من االجتياح املغ��وّل بقيادة هوالكو، إذ يروى: 
ن من اإلطاحة باخلالفة العبَّاس��يَّة،  ه إىل العراق ومتكَّ »ل�مَّ س��يطر هوالكو عىل إيران توجَّ
ات  وك��م ُيفَهم من األخب��ار، أنَّ الناس هرب��وا إىل البطائح؛ لتجنُّب مواجه��ة تلك القوَّ
هوا إىل النجف وكربالء، وبفضل حكمة العلمء والفقهاء تمَّ النأي بعيًدا  اهلمجيَّة، فتوجَّ
اليَّة العام��ل الدينّي يف توجيه  ر فعَّ بالنج��ف وكرب��الء واحِللَّة عن هجوم املغول«، م��ا برَّ
ان احِللَّة  : »هرب س��كَّ ّ مة احِللِّ ��ة، قال العالَّ احل��وادث السياس��يَّة بم خيدم املصلحة العامَّ
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ر والس��يَّد جمد  إىل البطائح، ومل يبَق فيها إالَّ القليل، كان أحدهم والدي يوس��ف بن مطهَّ
الدي��ن ابن ط��اووس، وابن أب العّز، وجلُّهم م��ن الفقهاء، اتَّفقوا عىل بعث رس��الة إىل 
املغول مضموهنا: نحن مستس��لمون ونطلب األمان، وبعثوا بإيرايّن بالرسالة، ردَّ القائد 
املغوّل عىل رس��الة العلمء بأن بعَث شخَصني مها: تكلم، وعالء الدين، وقال هلم: آتياين 
هب��م، فل��مَّ قاما خش العلمء عاقبة األمر، فقال أب: أيكف��ي أن أذهب معكم؟ قاال: بىل، 
أت عىل  وكان ه��ذا قبل دخول بغداد، ول�مَّ حرض والدي عند هوالكو س��أله: كيف جترَّ
، أما تدري ما الذي س��يحلُّ بك؟ هل كنت مطمئنًّا إىل أينِّ س��أعقد  مكاتبتي والقدوم إلَّ
معك صلًحا وتعود سال�ًم؟ ردَّ عليه أب: دفعني لذلك رواية عن اإلمام عّل، إذ قال 
يف خطب��ة له: الزوراء وم��ا أدراك ما الزوراء؟ أرض عامرة بالبن��اء وأهلها كثري وأمراء، 
ا حلكومته��م وخزائنهم، يبنون بيوهت��م بالذهب، وهي بيوت  يتَّخذه��ا بن��و العبَّاس مقرًّ
اء فاسقون ووزراء  ة فاجرون وقرَّ للهو واللعب والطرب، يعيثون فيها ظلًم وعدواًنا، أئمَّ
خائنون، خدمهم من الفرس والروم، يكتفي رجاهلم بالرجال ونسائهم بالنساء، وحينها 
ا  يط��ول حزهنم وبكاؤه��م، يغلبهم الرك )املغول( ناس صغار العي��ون، وجوههم كأهنَّ
اء،  املجان املطرقة، لباس��هم احلديد، َسَيَطاهلم ملك الرك بصوته األجشِّ وجنده األشدَّ
فيدخل املدينة ويفتحها ويس��حق كلَّ رايٍة يف طريقه حتَّى ينتر عليهم، فلمَّ رأيت تلك 

الصفات فيكم جئتكم. فرح هوالكو بذلك وسلَّمه رسالة األمان«)21(.

د حاجي تقي يف دراس��ته )جغرافياى تارخيى حله، بس��ر شكوفاي  وهلذا رأى حممَّ
ل املدرس��ة  مدرس��ة حل��ه در دوراه ايلخ��اين(، )اجلغرافي��ة التارخييَّ��ة ودورها يف تش��كُّ
ل  ��ة بالعهد األيلخ��اين(، أنَّ ثنائيَّة اجلغرافية والتاريخ جعلت من تش��كُّ العلميَّ��ة يف احِللَّ
ر داخ��ل يف البنية املنهجيَّ��ة وأدوات التحليل  احل��وزة العلميَّ��ة أمٌر جدُّ واقع��ّي، وكتطوُّ
ني ينتميان إىل هذه املرحلة، ارتبط أحدمها   وَمَديات التغطية، ش��هدنا والدة عاِمَلني مهمَّ
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بصدق��ة بن مزيد، والث��اين باحلوزة الفتيَّة التي نش��أت يف احِللَّة بعد إقب��ال العلمء إليها، 
بع��د أن أنعمت يف األمان واالطمئنان طيلة احلكم املغ��وّل، فمن البدهّي أن تكون حمطَّ 
أنظار الفقهاء وأهل العلم، وعند اس��تبعاد السد التعاقب��ّي للحوادث، نجد أنَّ العالقة 
تها يف عهد أوجلايتو )703-716ه�/1304-1317م(  مع الس��لطة احلاكمة بلغت قمَّ

.)22( ّ مة احِللِّ الذي أعلن تشيُّعه يف حضور العالَّ

خ��ني اإليرانيِّ��ني ع��ر اب��ن إدريس  وع��وٌد ع��ىل َب��دٍء، فق��د جع��ل بع��ض املؤرِّ
ّية، وعند متابعة  )543-598ه���/1149-1202م( بداية تثبيت احلوزة العلميَّ��ة احِللِّ
حتليالهتم في��م خيصُّ هذا املوضوع، نجدها تعتمد بصورة رئيس��ة عىل كتابات الش��هيد 
د باقر الصدر يف إطار بحثه عن األصول واعتمد العقل يف مس��ارات الفقه الشيعّي،  حممَّ
ر الفكر األصوّل  الذي جعل ميزان العقل والتجديد الفقهّي معياًرا أساًس��ا يف حالة تطوُّ
مة العلمء  واالس��تنباطّي، جاعاًل الشيخ الطويّس يف فيوضاهتا ومصادرها الفقهيَّة يف مقدِّ
ل إليه،  الذي��ن عجزت عقوهلم عن جماراة علمه أو املجيء برأي أو فكرة تناقش ما توصَّ

وهو ما تسبَّب بجمود احلوزة العلميَّة يف النجف األرشف)23(.

خون اإليرانيُّون ِذكر األس��باب ذاهت��ا التي أوردها الش��هيد الصدر،  ��د املؤرِّ وتعمَّ
اذ وجَهني متكاِمَلني: فهو التاري��خ الذي يدرس الوقائع االجتمعيَّة  وها باختِّ والت��ي فسَّ
كلَّها )بذاهتا ولذاهتا(، أي تتمثَّل بكون النجف قرية صغرية ليس هلا ِقَبل بالتبنِّي العلمّي 
ل،  ة من اس��تقرار الش��يخ الطويّس فيها م��ن وجٍه أوَّ ومتك��ني احلوزة العلميَّة إالَّ بعد مدَّ
وي��درس من وج��ٍه ثاٍن تش��ابك الوقائ��ع وتفاعلها، بطرح الس��ؤال عن مكانة الش��يخ 
س��ني،  مات من الطلبة واملدرِّ الط��ويّس واحلوزة العلميَّة يف بغ��داد، التي متتلك كّل املقوِّ
فكيف كانت النجف يف بداية مس��ريهتا؟ هنا تظهر إجابة الوجه الثاين من التشابك بنفي 
زها مقولة الش��هيد الصدر: إنَّ القدس��يَّة التي أحاطت  التح��اق طلبته ب��ه واجلمود، تعزِّ
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رين، واستش��هدوا  بالش��يخ الطويّس حالت دون مناقش��ة تالمذت��ه آلرائه، وحتَّى املتأخِّ
م كانوا  بم أورده الس��يِّد اخلوئّي )ت 1413ه�/1993(: »وقد بل��غ التقديس لدهيم أهنَّ

ثون عن رؤيا أنَّ أمري املؤمنني عليًّا أيَّد ما جاء يف كتابه )النهاية(«)24(. يتحدَّ

وج��رى عىل نحٍو واض��ٍح تقنني الفعل التارخيّي يف كش��ف اجلم��ود الذي حصل، 
مت زهرا طاهری پور حيثيَّات الوضع الس��يايّس االستثنائّي يف عهد السالجقة،  وقد قدَّ
��ة؛ ليكون أحد  القائ��م عىل الطائفيَّة والس��لفيَّة، ورف��ض التيَّ��ارات العقليَّة واالجتهاديَّ
عوام��ل اجلمود، وبعبارة أخرى فإنَّ املناقش��ات واملجادالت الت��ي حتدث بني املدارس 
الفقهيَّ��ة هي التي تزيد الدافعيَّة نحو البحث والتحقيق، وما يرافقه من كتابة أطروحات 

وحلِّ إشكاالت يمرُّ فيها املجتمع)25(.

��ة، تقليًدا  خني اإليرانيِّ��ني عن احل��وزة العلميَّة يف احِللَّ وق��د مثَّل��ت دراس��ات املؤرِّ
خون العراقيُّون من أمثال الدكتور عبد اجلبَّار ناجي، والدكتور  ا ملا كتبه املؤرِّ واضًحا جدًّ
حسن احلكيم، والدكتور عبد الرضا عوض، والسيِّد وتوت احلسينّي، و عىل الرغم من 
خ  قة نظري الدراس��ة التي وضعها املؤرِّ ة يف وضع دراس��ات علميَّة معمَّ املحاوالت اجلادَّ
د القريّن،  يه املجدِّ ، الذي يمكن أن نس��مِّ ّ اإلي��رايّن عّل مهت بناري عن ابن إدريس احِللِّ
ر  أي املعارف الفقهيَّة يصيبها الركود خالل الدورات التارخييَّة، لكنَّ املش��يئة اإلهليَّة تقدِّ

د عىل رأس كلِّ قرن، فيقوم ببثِّ احلياة يف الرشائع التي ُعطِّلت. ظهور جمدِّ

ّية، كم وصفها بناري، نمت وَس��َمت بظهور ابن  وم��ن ثمَّ فإنَّ الفعاليَّة املعرفيَّة احِللِّ
ًيا لذلك اجلمود، واستطاع  إدريس الذي اقتحم بشجاعته الفائقة امليدان العلمّي، متصدِّ
ة أس��لوب التقليد، األمر الذي أثار  بجهود مضنية فتح باب االجتهاد ثانية، منتقًدا بش��دَّ
 ّ مة احِللِّ رين عليه، فقد وصفه العالَّ حفيظ��ة عدد غري قليل من العلمء املعارصين واملتأخِّ
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ب�)الفت��ى املرف(، غري أنَّه أدرك بحنكته اس��تحالة مواجهة اجلم��ود إالَّ من خالل تلك 
الوقف��ة، وأثب��ت نجاعة االجتهاد يف كتاب��ه )السائر(، إذ اس��تعمل العديد من املباحث 
األصوليَّة؛ لتفس��ري املسائل الفقهيَّة التي تبنَّاها الش��يخ الطويّس، فانتقد آراءه بم ال يسع 

ق إليه)26(. البحث التطرُّ

ويف مث��اٍل آخر نجد الدكتور أبو القاس��م گرجى يف كتابه )تاري��خ الفقه والفقهاء( 
ل »أنَّ ابن إدريس اقتحم باب االجتهاد منهًجا وحمتًوى، وملضامري التجديد دعوًة  يس��جِّ
ام،  ثقيل��ة، مل متّر يف احلوزة العلميَّة دون انتقادات، ب��ل ختطَّت إىل الصدود، وأحياًنا االهتِّ
ورأى أنَّ التجديد لن يمرَّ دون ممانعات نفسيَّة وعرفيَّة، لكن الذي جيب أن ُيذكر أنَّ ابن 
إدريس أع��اد احلياة، بل زرع روح التجديد للفكر الش��يعّي«)27(، فكانت كلُّ نش��اطاته 
س��ة حل��وزة احِللَّة العلميَّة، لذلك فم��ن الطبيعّي أن خيلق فيه��ا ديمومة احلركة التي  مكرَّ
، بعد أن بلغ االجتهاد ذروته عىل يد نجيب الدين  ت ووصلت إىل النضوج التَّامِّ اس��تمرَّ
ّ )ت 645ه�/1248م(، ونجم الدين جعفر بن احلسن املشهور  د جعفر بن نم احِللِّ حممَّ
ّ أواخر القرن الس��ابع  م��ة احِللِّ ّ )ت 676ه���/1278م(، وأخرًيا العالَّ ��ق احِل��لِّ باملحقِّ

وأوائل القرن الثامن اهلجريَّني)28(.

ري��ن اإليرانيِّني ختطَّت يف ظلِّ جتربة  يَّة يف نظر املفكِّ ة احِللِّ ب��ل إنَّ املمرس��ة االجتهاديَّ
التطبيق نطاقها الفردّي الذي كان مألوًفا يف فقه الطويّس، ومنحوها مزايا تنطلق من مجلة 

دت باآليت: أصول موضوعيَّة ُحدِّ

إنَّ أحد أهّم خصائص مدرس��ة احِللَّة وقوفه��ا يف مقابل اجلمود العلمّي الذي . 1
أص��اب حوزة النجف، عقب وفاة ش��يخ الطائفة الط��ويّس، وإحياء االجتهاد 

عىل يد رائد التجديد ابن إدريس)29(.
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ة . 2 التريح ب��أنَّ العقل أحد مصادر الفقه الش��يعّي، كان م��ن اخلصائص املهمَّ
يَّ��ة، وال��ذي وردت اإلش��ارات إلي��ه يف بعض كلمت الس��يِّد  للمدرس��ة احِللِّ
لة،  املرتىض وس��ائر الفضالء، غري أنَّ ابن إدريس طرحه عالنية وبصورة مفصَّ
فأصبحت مصادر الفقه الش��يعّي لديه هي: الكتاب، الس��نَّة، اإلمجاع، العقل. 
ا كتاب اهلل س��بحانه،  وممَّ��ا قال��ه يف السائر »فإنَّ احلقَّ ال يع��دو أربع طرق: إمَّ
أو س��نَّة رس��ول اهلل املتوات��رة املتَّف��ق عليه��ا، أو اإلمجاع، أو دلي��ل العقل، 
ق��ني الباحثني عن  ف��إذا فق��د الثالثة، فاملعتمد يف املس��ائل الرشعيَّ��ة عند املحقِّ
ا مبتغاة علي��ه وموكولة  ��ك بدلي��ل العقل فيه��ا، فاهنَّ  مأخ��ذ الرشيعة، والتمسُّ

إليه«)30(.

ة يف دائ��رة االهتمم األس��اس، وتصنيفها من لدن . 3 ت��مَّ جعل األحادي��ث النبويَّ
السيِّد مجال الدين أحد ابن طاووس من حيث السند إىل أربعة أقسام: صحيح، 

حسن، موثَّق، ضعيف، يف ضوء مقتضيات احلاجة الزمانيَّة)31(.

قدرهت��ا عىل تلبية احلاجات العلميَّة، إذ ش��هدت تألي��ف العديد من الكتب يف . 4
جماالت خمتلفة، منها: الفقه واالس��تدالل التأويل واملتشابه وعلم أصول الفقه 
ة واملتميِّزة  وعل��م احلديث وعلم الرجال التي تعدُّ م��ن املصادر واملراجع املهمَّ
نات احلقول املعرفيَّة  للباحث��ني حتَّى الوقت احلارض، هذا ما يفسِّ تداخل مكوِّ
ة مثل: الشيخ  املنبثقة عن تلك األزمنة، والتي تكش��ف مس��امهة الرموز احلوزيَّ
املفيد والس��يِّد املرتىض والش��يخ الطويّس، يف تأسيس مدرسة بغداد والنجف، 
وق��د ينتم��ي كلُّ واحٍد منه��م إىل مرحلة تارخييَّ��ة خمتلفة، ومدرس��ة احِللَّة هي 

امتداد هلؤالء الرموز)32(.
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ويف األف��ق املع��ريّف ذاته، ينبغي اإلش��ارة إىل دراس��ة حاف��ظ فرزانه )كزارش��ى از 
ة يف حوزة احِللَّة  ف��ات املهدويَّ تالي��ف كتاب هاي مه��دوي در حوزه علمى حله(، )املؤلَّ
ة، وكيف حاول إثارة النق��اش فيها بوصفها حالة  العلميَّ��ة(، اخلاصة يف املس��الة املهدويَّ
يَّة وعلمئها  ي عن كتابات فقهاء احلوزة العلميَّة احِللِّ ة، وخالل التحرِّ اسة ومهمَّ جّد حسَّ
مل حيِص سوى 17 كتاًبا حول اإلمام املهدّي، ما ُيظهر تراجًعا واضًحا ما بني القرَنني 
السادس والتاسع اهلجريَّني، فهو يرى يف معرض مناقشته للمسألة، أنَّه يف القرون الثاين 
ة يف األطروحة  نت كت��ب عدَّ ة كثرًيا، وُدوِّ والثال��ث والرابع ُتُعومل مع القضي��ة املهدويَّ
يَّة آنذاك عىل  ة زمن الغيبة وعالمات الظه��ور، فاقتر عمل احلوزة العلميَّة احِللِّ املهدويَّ
ست احلوزة العلميَّة يف احِللَّة ازدادت احلاجة إىل املناقشات  القراءة والتحقيق، وعندما ُأسِّ
ة، والسيم خالفة  ة، ومبادئ الدين خاصَّ ة واحلوارات الش��فهيَّة يف املس��ائل العامَّ الفكريَّ
زت معظم  اإلمام عّل للنبّي، وقد وصلت القضايا الفقهيَّة للشيعة ذروهتا، وتركَّ

جهود العلمء والفقهاء عىل جتميع الكتب الفقهيَّة واألصوليَّة واحلديثيَّة وغريها.

م مرحل��ة ترمجة كتب علم  ويمك��ن وصف القرَنني الس��ابع  والثامن اهلجريَّني بأهنَّ
ها  ة، وأمهُّ الكالم والفقه بناًء عىل طلب الس��الطني، فُكتبت أهمُّ الكتب الفقهيَّة والفكريَّ
)كش��ف املراد(، و)منتهى املطلب(، و)منتهى الوصول(، و)هناية املرام(، و)الرباهني(، 
ة  عي املهدويَّ (. ويرى أيًضا أنَّ مدَّ و)هنج املسرشدين(، و)منهاج الكرامة(، و)هنج احلقِّ
ا، وه��و ما أثَّر عىل الكتابة يف هذا اجلانب)33(، واجلدول يف أدناه  ة قليلون جدًّ يف ه��ذه املدَّ

يبنيِّ أهمَّ الكتب التي تناولت األطروحة املهدويَّة:
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ة يف اإلمام املهدّي مؤلَّفات علَء احِللَّة وفقهائه اخلاصَّ
فكرة الكتاباسم املؤلفاسم الكتاب ت
كش��ف املخفّي م��ن مناقب 1

املهدّي
حييى بن احلسن بن 

ّ  احلسني احِللِّ
 ابن بطريق 

)ت 600ه�/1204م(

��ف الكت��اب بعد مجع��ه أكثر  ألَّ
م��ن 110 أحاديث ع��ن اإلمام 
امله��دّي من كت��ب أهل الس��نَّة 

فقط.
الكتاب مفقود.=حتقيق غيبة املنتظر2

التعريف 3 باملنن يف  الترشيف 
بالفتن

السيِّد عّل بن موسى ابن 
 طاووس 

)ت 664ه�/1266م(

��ة يف  وه��و أح��د املص��ادر املهمَّ
ة، ول��ه مكانة  موض��وع املهدويَّ
الكت��اب  ه��ذا  ُن��رش  عالي��ة، 
والفت��ن  )املالح��م  بعبارَت��ني: 
ع��ىل ظه��ور الغائ��ب املنتظر(، 
و)الترشي��ف باملنن يف التعريف 

بالفتن(، والثاين هو األصل.

مناظ��رة اب��ن ط��اووس مع 4
اإلم��ام  غيب��ة  يف  بعضه��م 

املهدّي

= 

وإعان��ة 5 الداع��ي  إغاث��ة 
الساعي

ة ملوالن��ا املهدّي  =  دع��وات ع��دَّ
صلوات اهلل عليه.

احلسن بن يوسف بن إثبات الرجعة6
 ّ مة احِللِّ ر العالَّ  املطهَّ

)ت 726ه�/1326م(

كتاب خمطوط إلثب��ات الرجعة 
ونس��خة موج��ودة يف مدرس��ة 

فاضل خان بمدينة مشهد.
الشيخ حسن بن سلمن كتاب يف إثبات الرجعة 7

ّ  احِللِّ
)حيًّا 802ه�/1400م(

الكتاب غري موجود.
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ج ع��ىل أهل 8 املفرِّ الس��لطان 
اإليمن 

هباء الدين عبد الكريم 
 ابن احلميد

)حيًّا 801ه�/1388م(

ّ ذكر  أح��د طلب��ة ابن فهد احِل��لِّ
ه��ذا الكت��اب يف بح��ار األنوار 

مة املجليّس. للعالَّ

=منتخب األنوار املضيئة10

زت يف  وُيظه��ر اجلدول يف أعاله حالة ترج��ع إىل املنطق املتمثِّ��ل يف أنَّ النهضة تركَّ
ا،  ة جدًّ اهات أخرى، فلم تكن احلاجة لتأليف كتب عن اإلمام املهدّي قضية ملحَّ اجتِّ
عىل الرغم من أمهيَّتها؛ لذا كانت التأليفات قليلة، وهو ما أشار إليه حافظ فرزانه، واتَّفق 
معه كلٌّ من مس��عود بور س��يد اقاي يف كتابه )تاريخ عر غيبت(، ورس��ول جعفريان 

)تاريخ تشيع()34(.
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املحور الثالث

تف�سريات املوؤرِّخني الإيرانيِّني لأثر النخبة واإ�سهامهم يف حوزة احِللَّة

الأ�سر العلميَّة

د مضام��ني النخبة العلميَّة بمقاصدها، ومنهجها النظ��رّي والتطبيقّي، الذي  تتحدَّ
ر العلم��ّي يف ثالثة حقول: )علم الكالم، والتجدي��د الفقهّي، وإحياء  يس��تند عىل التطوُّ
مت هذه الثالثيَّة مفاتيح لنموِّ وتظاهر املس��توى العلمّي وظهوره،  التقليد(، يف وقٍت قدَّ
إذ يفيض كلُّ مس��توى إىل عدد كبري من امليادي��ن املعرفيَّة التي يدور كلٌّ منها حول قطب 
زها النبوغ الفكرّي الذي يرافقها،  هيا ويعزِّ أو مركز، لتستقّر املعاجلة منهجيًّا، يف حني يغذِّ

والذي تتبنَّاه األرس العلميَّة التي امتهنت ميدان العلم واملعرفة؛ لتنشأ النخبة.

خني اإليرانيِّني، الس��تكمل إطارهم العلمّي واملنهجّي، عىل  وحرص كثري من املؤرِّ
يَّة؛ لكش��ف أثرها يف تأسيس احلوزة العلميَّة  أن يرمجوا ملجموعة من األرس العلميَّة احِللِّ
ا أعمدة العلم والتأليف  يَّة، ودائًم ما خيتارون جمموعة من العيِّنات، التي يصفوها أهنَّ احِللِّ
ة، وترتيب ترمجاهتم بش��كٍل  ��ة، وم��ن دوهنم مل تك��ن هناك هنضة علميَّ��ة أو فكريَّ يف احِللَّ
ة شكٌّ أنَّ ازدهار احِللَّة وحوزهتا العلميَّة  مة، وليس ثمَّ تتابعّي بدًءا من األمري حتَّى العالَّ
مق��رون بتلك األرس، والواقع أنَّ إحدى خصائص تألُّق احلرك��ة العلميَّة يف احِللَّة وثيقة 

ج كم يف أدناه: الصلة باألرس العلميَّة واألدبيَّة، والتي تتدرَّ
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م اآلباء البناة، فبهم ظهرت احِللَّة وبني جمدها، وتعاىل . 1 آل مزي��د: يوصفون بأهنَّ
اهنا، فهم أدباء وعل��مء، ومنهم:دبيس الثاين  عمراهنا وأس��وارها، وازداد س��كَّ

وبدران بن سيف الدولة، وغريهم)35(.

ّ بالعلمء، . 2 يَّة الشيعيَّة، التي رفدت املجتمع احِللِّ آل بطريق: من سائر األرس احِللِّ
ث،  ومنه��م: حيي��ى ابن بطريق، ال��ذي متيَّز بمقدرت��ه املنهجيَّة، فُع��ِرف باملحدِّ
كني، ومن  وظَّ��ف جهده يف املناقب ومج��ع فضائل آل البيت، وردَّ املش��كِّ
فاته: )عم��دة عيون صحاح األخبار، املناقب، اتِّفاق صحاح األثر يف  أبرز مؤلَّ
ة القضاء والقدر،  ح أدلَّ ة االثني عرش، الردُّ عىل أهل النظر يف تصفُّ إمام��ة األئمَّ
كتاب هنج العلوم إىل نفي املعدوم بسؤال أهل حلب(، وقدَّ ضمَّ كتاب العمدة 
913 حديًث��ا يعتمُد عليها الفريقان، ومن فض��الء األرسة نجم الدين عّل بن 

بطريق الذي كان فقيًها وأديًبا)36(.

مت خدمات قيِّمة لفقه أهل البيت وعلومهم، وسم منها العديد . 3 آل نَ: قدَّ
د بن جعفر  من األعالم، فمنهم َمْن توىلَّ زعامة الشيعة، مثل: نجيب الدين حممَّ
املعروف ب�)ابن نم(37(. ويرى قاس��م جودي أنَّ ما يعكس عظمة تلك األرسة 
مة  د ب��ن جعفر أبا البقاء هبة اهلل أحد مش��ايخ العالَّ ��ا أنجبت جعفر بن حممَّ أهنَّ
، وله من املؤلَّفات الكثري، أش��هرها )أخذ الثأر يف أحوال املختار(، )مثري  ّ احِللِّ

األحزان()38(.

ة لن��رش العلوم الش��يعيَّة، متيَّز منهم . 4 آل س��عيد اهلذّل: أرسة فاضلة س��عت بقوَّ
، الذي أخذ حيًِّزا  ّ ق احِللِّ الش��يخ نجم الدين جعفر بن احلسن املعروف باملحقِّ
قت وُترِج��م معظمها إىل اللغة  كب��رًيا يف الكتابات اإليرانيَّة، فأغل��ب كتبه ُحقِّ
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الفارس��يَّة، وهن��اك اهتمم كبري هبذه الش��خصيَّة، س��واء أكان ذل��ك يف احلقل 
ق،  األكاديم��ّي اإليرايّن أم احلوزّي، فقد ترج��م عبد اهلادي الفضّل حياة املحقِّ
وق��ال: إنَّه درس يف صغ��ره األدب العرّب وعلم اهليئ��ة والرياضيات واملنطق 
والكالم، ثمَّ اسرسل يف دراسة الفقه واألصول واحلديث، إذ درس الفقه عند 
ي  والده احلس��ن بن حييى، وابن نم، والسيِّد فخار ابن معد املوسوّي، حتَّى سمِّ

بحسب وصف الفضّل، ب�: أستاذ األصول)39(.

يَّة املش��هورة، فه��ي تنتمي من طرف األب لإلمام . 5 آل طاووس: من األرس احِللِّ
احلس��ن املجتب��ى، ومن ط��رف األم لإلمام زي��ن العابدي��ن، وكان أبو 
إبراهي��م موس��ى بن جعفر م��ن أرسة آل طاووس م��ن الفقه��اء، ولديه أربعة 
د، عّز الدين حس��ن، مجال الدي��ن أبو الفضائل  أوالد، ه��م: رشف الدين حممَّ
أحد، وريّض الدين عّل، أشهرهم ريّض الدين املعروف بالسيِّد ابن طاووس، 

من الفقهاء العارفني واألتقياء يف احِللَّة)40(.

ّي��ة تع��دُّ م��ن األمهيَّ��ة لقي��ام احل��وزة  ��م ِذك��ره م��ن منتج��ات األرس احِللِّ إنَّ م��ا تَّ
��ة هب��ا وعىل أعمدهتا، وخش��ية تك��رار املعلوم��ات ت��مَّ االختصار عىل   العلميَّ��ة يف احِللَّ

ق،  م، وعىل ذلك نق��ول: إنَّ املقاربات السيعة تلك، مع املش��هد الفكرّي املتحقِّ م��ا تقدَّ
اه��ات الفقهيَّة خالل ثالثة ق��رون، وغطَّى  خ��ت النبثاق األف��كار فيها، ونم��وِّ االجتِّ أرَّ

تأثريها العامل اإلسالمّي أمجع.

النخبة العلميَّة يف حدود الأثر والتاأثري على اإيران

اهاهت��ا ورموزه��ا، كان مهمًّ يف  إنَّ اختي��ار أب��رز صانع��ي األفكار وُمنش��ئيها، واجتِّ
يَّة،  يَّة يف إطار ما ُأطلق عليه التجدي��د الفقهّي يف احلوزة احِللِّ ل النخب��ة العلميَّة احِللِّ تش��كُّ
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خني اإليرانيِّني- أنَّ مقولة املنهج اكتس��بت حيِّ��ًزا متميًِّزا يف  وجدن��ا- حس��ب قول املؤرِّ
 ثالث��ة أعمدة م��ن فقهاء احِللَّة، عدا اب��ن إدريس الذي متَّت اإلش��ارة إليه، ابن طاووس 

 ّ م��ة احِل��لِّ ّ )ت 676ه���/1278م(، والعالَّ ��ق احِل��لِّ  )ت 664ه���/1266م(، واملحقِّ
ًما، فهذا  مت مرتكًزا علميًّا متقدِّ )ت 726ه�/1326م(، فمحاوالهتم يف االستدالل قدَّ
ص قواعد األصول، ويدعو إىل ديموم��ة الفكر األصوّل الذي بدأه  ّ يش��خِّ ق احِللِّ املحقِّ
الش��يخ الطويّس من خالل كتب��ه )معارج األصول(، و)منهج الوص��ول إىل معرفة علم 
ّ إىل  ق احِللِّ األص��ول(، ومن ثمَّ )إيضاح رشح بع��ض القواعد األصوليَّة(، ويومئ املحقِّ
م بمس��ارات الفقه، لك��ن ما لبثت أن انقطعت  ة، ظلَّت تتحكَّ ة أخباريَّ وجود اس��تمراريَّ
ر جتربته  عند اعتمد التش��خيص ودراس��ة القواعد وإدخال مبدأ العقل)41(. ثمَّ عاد ليكرِّ
ع املتون  مع كتابه )رشائع اإلس��الم يف مس��ائل احلالل واحلرام(، وفيها اس��تطاع أن يوسِّ
الفقهيَّة، ومل يلتزم يف هذا الكتاب، خالًفا لكتاب )النهاية( للش��يخ الطويّس بِذكر ألفاظ 
احلديث، بل خاَض يف نقل األق��وال وتعريفاهتا ونتائجها والداللة عليها، وُجعل بدياًل 
ة منهجيَّة يف احلوزات العلميَّة، وق��د وِضعت عليه حواٍش  لكت��ب النهاية، وأصبح م��ادَّ
د  وتعليقات، وقد ُألِّفت فيه موس��وعة فقهيَّة ضخمة، هي )جواهر الكالم( للش��يخ حممَّ

حسني النجفّي)42(.

ن من تعري��ف االجتهاد واعتمده،  ّ متكَّ ق احِللِّ وتعتق��د زهرا طاهري پ��ور أنَّ املحقِّ
والذي أش��ار إىل أنَّ االجتهاد يعني اس��تفراغ واس��ع يف القيام بعم��ل، وقد وردت هبذا 
املعن��ى منذ عر اإلمام الش��افعّي، لكن بعدها جعل��وا االجتهاد مس��اوًيا للقياس، ثمَّ 
اس��ُتعمل بمعن��ى الرأي أو النظ��ر يف امل��وارد الفقهيَّة الت��ي ال نصَّ فيها، وب��م أنَّ علمء 
 الش��يعة يرفض��ون القياس واالستحس��ان يف األح��كام الرشعيَّة؛ لذا فق��د  خلصوا إىل 

االجتهاد)43(.
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ق يف  ر م��ن مقولة املحقِّ ن��ات هذا التصوُّ لقد اس��تند حبيب ال��ه يابايى يف ملء مكوِّ
االجته��اد، »ه��و يف ُعرف الفقه��اء بذل اجلهد يف اس��تخراج األح��كام الرشعيَّة، وهبذا 
ة ليست  ا ُتبنى عىل اعتبارات نظريَّ ة الرشع اجتهاد؛ ألهنَّ يكون استخدام األحكام من أدلَّ
مس��تفادة من ظواه��ر النصوص يف األغلب، وس��واء كان ذلك الدليل قياًس��ا أو غريه، 
فيكون القياس عىل هذا التقدير أحد أقس��ام االجتهاد، فإن قيل: يلزم عىل هذا أن يكون 
اإلماميَّ��ة من أهل االجته��اد، قلنا: األمر كذلك، لكن فيه إهبام من حيث إنَّ القياس من 
مجلة االجتهاد، فإذا اس��ُتثني القياس كنَّا م��ن أهل االجتهاد يف حتصيل األحكام بالطرق 

ة التي ليس أحدها القياس«)44(. النظريَّ

وباالنتق��ال إىل الش��خصيَّة الثانية التي أخذت حيًِّزا كبرًيا من الدراس��ة والتحقيق، 
ولتك��ون يف احلقل العرفايّن، فمع أنَّ ابن طاووس يس��عى إىل زي��ادة متكني العقل، لكنَّه 
كت الباحث  ل عىل إيراد احلدي��ث والعناية به كثرًيا، والفكرة األساس��يَّة الت��ي حرَّ يع��وِّ
بات العرفانيَّة،  ها بالنزع��ة أو املركَّ اإليرايّن قاس��م جودي نحو ابن طاووس هي ما س��مَّ
فروحيَّة ابن طاووس يف الزهد والعبادة والعرفان، ومراقبته لنفسه، واالبتعاد عن الدنيا، 
ة ثالث س��نوات، لكنَّ��ه مل جيد ما كان  س��ة يف النجف ملدَّ واعتكاف��ه قرب األرضحة املقدَّ
يصبو إليه من االنعزال، فركها ورحل إىل كربالء، وبعد ثالث سنوات ونيِّف ذهب إىل 

اء؛ لعلَّه جيد صومعته فيها)45(. سامرَّ

ف احلقيقّي ُبعثت من جديد  ويرى املؤرخ اإليرايّن أكرب حكيمى بور أنَّ فلسفة التصوُّ
عىل ي��د ابن طاووس، وهو ما تمَّ مالحظته يف احلركات الصوفيَّة التي ظهرت يف إيران، 
 لكن ال توجد قرائن تدلُّ عىل أنَّ هذه احلركات كانت متأثِّرة بزهد ابن طاووس، وأيًضا 

فه��د  اب��ن  بفك��ر  بعي��ٍد  ��رة إىل ح��دٍّ  متأثِّ الصوفيَّ��ة  النوربخش��يَّة  الطريق��ة  أنَّ   ُأش��يع 

.)46( ّ احِللِّ
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��ة يف الفقه والكالم  وإىل ج��وار العرفان والزه��د، كان البن طاووس آراؤه اخلاصَّ
والتفس��ري واحلديث والنجوم، لكنَّ��ه كان مقالًّ فيها، ويرى أنَّ الفق��ه هو الطريق ملعرفة 
ة، وم��ع ذل��ك كان يكتفي م��ن الفقه بقدر  ديَّ األح��كام الرشعيَّ��ة وإحي��اء الس��نَّة املحمَّ

الرضورة، ويقول: »اشتغلت سنَتني ونصف يف الفقه، فأغناين ذلك عن الفقه«)47(.

ة الفكر العلمّي واملعريّف املتمثِّل  وبالع��ودة إىل الدائرة الثالثيَّة الُعلمئيَّة، نصل إىل قمَّ
سات العلميَّة اإليرانيَّة  ّ )ت 726ه�/1326م(، فهنا نقول: إنَّ مجيع املؤسَّ مة احِللِّ بالعالَّ
س��ة من عمل  م��ة، إذ ال ختلو مؤسَّ تفاعل��ت م��ع األطروح��ات الفقهيَّ��ة والعلميَّة للعالَّ
، يف وقٍت تتَّفق فيه أقط��اب العلم كّلها أنَّ  ّ مة احِل��لِّ أكاديم��ّي أو ح��وزوّي يدرس العالَّ
مة، والسيم  التشيُّع انترش وزاد رسوًخا يف إيران بفضل الرحلة العلميَّة التي امتهنها العالَّ
��د بن أرغون  املدرس��ة الس��يَّارة، وقضيَّة إس��الم احلاك��م املغوّل أوجلايت��و خدابنده حممَّ
اإليلخ��اين )680-716ه���/1282-1317م(، وأثره��ا يف نرش التش��يُّع، وقد ُيطرح 
ّ أم قبل وروده؟ هناك اختالف يف اإلجابة، إذ  مة احِللِّ تس��اؤل: هل تش��يَّع عىل يد العالَّ
مة، أي إنَّه دخل البالط بعد تشيُّع  خون اإليرانيُّون أنَّه تش��يَّع قبل قدوم العالَّ يعتقد املؤرِّ
أوجلايتو، وكان تش��يُّعه بفضل جهود الوزير املغوّل ترمناس)ترمناز( بمعونة أحد علمء 

الشيعة، وهو السيِّد تاج الدين أوجي)48(.

ة لعلمء ينرون املذهب،  ومن املتوقَّع أنَّ خدابنده َشَعَر بعد تشيُّعه أنَّه بحاجة ماسَّ
 ّ مة احِللِّ ة من احِللَّة، ومنه��م: العالَّ ويدفعون الش��بهات عنه، فاس��تقدم علمء ش��يعة عدَّ
وول��ده فخ��ر املحققني، وعن��د قدوم��ه ُأعجب ب��ه خدابنده كث��رًيا، وطلب من��ه البقاء 
واالس��تقرار يف الس��لطانيَّة عاصمة الدولة، وتأس��يس املدرسة الس��يَّارة التي تنتقل أينم 

انتقل السلطان، وبقي يف إيران حتَّى أواخر حياة خدابنده)49(.
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ل كبري،  ّ يمثِّل عملية حتوُّ مة احِل��لِّ وي��رى األردبي��ّل أنَّ التكامل الفقهّي جعل العالَّ
ري��ن، أي: انبثق عر  مني واملتأخِّ وغدا ع��ره احلدَّ الفاصل بني تس��مية الفقهاء املتقدِّ
ة يف االجتهاد،  ة أحدثت نقلًة جّد مهمَّ جديد من الفقه بظهوره)50(، إذ أنجز مؤلَّفات عدَّ
ويمكن تقس��يم مصنَّفاته إىل كتب فقهيَّة موس��وعيَّة ش��املة، تغطِّي اس��تدراكات فقهيَّة 
ق فائدة يف بيان األحكام الرشعيَّة عىل وفق أصوله  ة؛ لتحقِّ ة، جعلها ش��املة عامَّ رضوريَّ
��طة، فيها نوع من التبس��يط، اس��تهدف فيها نمذج فقهيَّة حتتاج إىل  ة، وفقهيَّة متوسِّ العامَّ
، وفقهيَّة خمترة اس��تهدف فيها إيصال املعلومة بس��هولة وُيس؛ لذا  الدراس��ة والتقصِّ
الت  مة حتوُّ ق��ال عنه الباحث قاس��م جودي: لقد ش��هد احلق��ل الفقهّي يف ع��ر العالَّ
ضخمة عىل مس��توى مناهج االس��تنباط، وطبيع��ة البحث يف املوضوع��ات الفقهيَّة، ما 

ا مرموًقا)51(. اًها جتديديًّ ن بمجموعه اجتِّ كوَّ
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اخلامتة ونتائج البحث

خني  نه��ا البحث- طبًقا لن��مذج منتخبة من املؤرِّ ها التي تضمَّ ل النق��اط وأمهَّ إنَّ أوَّ
رة- وإذا ما راعينا معايري أش��ّد رصام��ة نجد أنَّ كلَّ املحتوى  اإليرانيِّ��ني يف املرحلة املبكِّ
يَّة، جاءت من مرجعيَّ��ات تارخييَّة عراقيَّة، وهي  املع��ريّف لدهيم عن احلوزة العلميَّ��ة احِللِّ

أقرب إىل دراسة احلوليَّات منها إىل الدراسة األكاديميَّة.

خني نحو مزيد م��ن املوضوعيَّة  ل بعد ع��ام 1979 باملؤرِّ وق��د ح��دا املوقف املتب��دِّ
رون آراًء خمتلفة عن تلك الطرائق تبًعا للمصادر التي يستخدموهنا،  والدقَّة، وأخذوا يطوِّ
يَّة، فمن  فعندما تكون مصادرها مس��تقاة من الوعاء املع��ريّف املبارش للحوزة العلميَّة احِللِّ
الطبيعّي أن تكون ذات مقبوليَّة وتأثري، ويبدو أنَّ املنهج العلمّي يف تفسري أدوار املدرسة 
د  يَّ��ة أصبح أكثر وضوًحا، ب��دًءا من توظيف اجلغرافية التارخييَّة كم يف دراس��ة )حممَّ احِللِّ
ق  ها؛ لتتعمَّ ّ حقَّ ة املكانيَّ��ة وأثرها يف حقل التأثري احِل��لِّ حاج��ي تق��ي(، الذي أعطى القوَّ
تلك الدراس��ات أكثر عند )ع��ّل مهت بناري(، لتصل به إىل إط��الق مصطلح التجديد 
ل كلٌّ من )قاس��م جودي، س��يِّد عّل حس��ني(  القريّن يف ش��خصيَّة ابن إدريس، ثمَّ توصَّ
��ة التي اقرنت- ك��م وصفوها-  يف رشحه��م خمت��رات تاريخ احل��وزة العلميَّة يف احِللَّ
بتأسيس مدينة احِللَّة يف القرن اخلامس اهلجرّي، وبلوغ ذروهتا يف القرن السابع اهلجرّي 
ة التألُّق  ؛ فأصبح البحث الفقهّي وعلم الكالم يف قمَّ ّ مة احِللِّ ّ والعالَّ ق احِللِّ  بظهور املحقِّ

املعريّف.
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ة ك��م يف جتربة ابن ط��اووس، إذ رأى  وأخ��رًيا مثَّ��ل العرفان ووس��ائله حالة خاصَّ
)حبيب اله بابايى( أنَّ العرفان يف احِللَّة له من اآلثار التي مل تقف يف حدود احلوزة العلميَّة 
ل أثره عىل املحيط  اها ليصل إىل الطرق الصوفيَّة يف إيران، وهو ما يسجِّ  يف احِللَّة، بل تعدَّ

العام.
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هوام�ص البحث

)1( اخلليل بن أحد الفراهيدّي، العني، ج1، حتقيق مهدّي املخزومّي، قم، انتشارات أسوه، 1414ق، 
ص 418.

مة الَكَركّي من علمء احِللَّة. )2( اعتقد أنَّ هناك التباًسا لدهيم يف جعل العالَّ
)3( قاس��م جودي، س��يِّد عل حسني، برس��ى تاريخ حوزه علميه حله، فصلنامه شيعه شناسى/سال 

ششم/شمره 21/هبار 1387، ص175.
هلا إىل عاصمة لبني مزيد، فقيل سنة 490ه�، وقيل  )4( هناك اختالف بخصوص تأس��يس احِللَّة وحتوُّ
495ه�. للمزيد ينظر: ابن عبد اهلل، ياقوت احلموّي، معجم البلدان، بريوت، دار صادر 1399ق، 
ج2، ص294، حس��ن األمني، دائرة املعارف اإلسالميَّة الش��يعيَّة، الطبعة السادسة، بريوت، دار 
د حس��ني األعلم��ّي احلائرّي، دائرة  التع��ارف للمطبوعات، 1423، ج11، ص158، ش��يخ حممَّ
س��ة األعلم��ّى للمطبوعات، 1413، ج8،  ة، الطبعة الثانية، بريوت، مؤسَّ املعارف الش��يعيَّة العامَّ

ص436-435.
حه وعلَّ��ق عليه عبد الرح��ن بن حييى  د الس��معايّن، األنس��اب، ج1، صحَّ )5( عب��د الكري��م ب��ن حممَّ
املعلم��ّي، حي��در آب��اد، دار الفك��ر، 1962، ص214، الش��يخ يوس��ف كركوش، تاري��خ احِللَّة، 

ة، 1385ق، ج1، ص22. النجف، منشورات املكتبة احليدريَّ
)6( قاسم جودي، مصدر سابق،ص176.

)7( ابن اجلوزّي، عبد الرحن، املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، بريوت، دار الكتب العلميَّة، 1412ق، 
ج16، ص 8، ابن كثري، أبو الفداء، البداية والنهاية، بريوت، دار إحياء الراث العرّب، 1413ق، 

ج12، ص86.
)8( سيد علريضا سيد كباري، حوزه هاي علميه شيعيه در كسر جهان، هتران امري كبري، 1378ش، 

ص369-362.
)9( جميد غالمى جليس��ه، حاش��يه ابن إدريس بر صحيفه سجاديه، فصلنامه سفينه، سال دوم، شمره 

8، ص112-94.
)10( عل أصغر فقيهي، تاريخ مذهبى قم، قم إسمعيليان، بى تا، ص40-36.
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)11( سيِّد حسني طباطبائي، زمني در فقه إسالمي، هتران دفر نرش فرهنك اسالمي 1362ش، ج1، 
ص47-45

)12( مارت��ني مكدر موت، انديش��ه هاى كلبامى ش��يخ مفيد، ترمجة احد ارام، هتران دانش��كاه هتران 
1372ش، ص12.

)13( عبد اجلليل القزوينّي الرازّي، النقض، هتران، انجمن اثار مل 1358ش، ص36-34.
)14( عبد اهلادي فضىل، تاريخ الترشيع اسالمى، قم، دار الكتاب اسالمي، بى تا، ص341.

)15( العالمة املجليس، بحار األنوار، ج60، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1983، ص 222.
)16( حاج مال عّل تربيزّي عليارّي، هبجة اآلمال يف رشح زبدة املقال، قم، 1207، ج2، ص512.

)17( عّل مهت بناري، زندكى وانديشهاي ابن إدريس، قم، بوستان كتاب، 1381، ص48.
)18( زهرا طاهری پور، حله، اوضاع سياسی، اجتمعی ومتدنی )از سده پنجم تا سده هنم هجری(، 
زارت علوم، حتقيقات وفناوری، دانش��گاه پيام نور، دانش��گاه پيام نور مركز، دانش��گده اهليات، 

1392، ص87.
)19( املصدر نفسه، ص88.

)20( حبيب اله بابايى حله عرب و نشانه هاي آن در فرهنگ ايران )طي سده هاي هفتم تا هنم هجري 
قمري(، فصلنامه تاريخ روابط خارجي، س��ال هفدهم، ش��مره 76، تابس��تان 1395، ص57-

.64
ر  )21( قاسم جودي، مصدر سابق، ص176. النصوص موجود يف كتاب احلسن بن يوسف بن املطهَّ
، كش��ف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني، حتقيق حسني دركاهي، هتران وزارة فرهنك وارشاد  ّ احِللِّ

اسالمي، 1411، ص82-80.
د حاجي تقي، جغرافياى تارخيى حله، بسر شكوفاي مدرسة حله در دوراه ايلخاين، تاريخ  )22( حممَّ
، إرشاد األذهان إىل  ّ ر احِللِّ ايران: ش��مر 5/60، هبار 1388، ص50، احلسن بن يوسف بن املطهَّ
س��ة النرشاإلس��الميَّة، قم 1410، ص127- ��ون، مطبعة مؤسَّ أحكام اإليمن، حتقيق فارس حسُّ

.131
)23( زهرا طاهری پور، دس��تارودهاى علمي حوزه حله، بزوهش ديني، ش��مره 32 هبار وتابستان، 

1395، ص 88.
)24( آية اهلل الس��يِّد أبو القاس��م اخلوئ��ّي، معجم الرجال احلدي��ث، قم، مدينة العل��م، بى تا، ج15، 

ص247.
)25( زهرا طاهری پور، دستارودهاى علمي حوزه حله، ص89.
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، رائد مدرس��ة النقد يف الفقه  ّ )26( للمزي��د ع��ن ابن إدريس ينظر: عّل مهت بناري، ابن إدريس احِللِّ
اإلسالمّي، ترمجة حيدر حّب اهلل، بريوت، 2004.

)27( أبوالقاس��م گرجى، تاريخ فقه وفقها، س��ازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها 
)سمت( هتران، 1385، ص229-223.
)28( قاسم جودي، مصدر سابق، ص176.

)29( عل مهت بناري، املصدر السابق، ص34-1.
)30( قاس��م ج��ودي، مصدر س��ابق، ص191. منقول ع��ن ابن إدري��س، السائر احل��اوي لتحرير 

سة النرش اإلسالمّي، 1410، ج1، ص46. الفتاوي، الطبعة الثانية، قم، مؤسَّ
)31( قاسم جودي، مصدر سابق، ص191.

)32( عبد اهلادي فضىل، مصدر سابق، ص383-382.
)33( حافظ فرزانه، كزارش��ى از تاليف كتاب هاى مهدوى در حوزه علمى حله، س��ال دوم، شمره 

هشتم، زمستان، 1387ش، ص123-112.
)34( مسعود بور سيد اقايى وديكران، تاريخ عر غيبت، جاب دوم، انتشارات حضور، 1383ش، 

ص415، رسول جعفريان، جاب اول، انتشارات انصاريان،قم، 1375ش، ج2، ص799.
)35( قاسم جودي، مصدر سابق، ص191، نقاًل عن: كركوش، مصدر سابق، ج2، ص12-2.

)36( زهرا طاهری پور، دستارودهاى علمي حوزه حله، ص90.
)37( املصدر نفسه، ص91.

د باقر اخلوانسارّي، روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات، قم بى تا، ج2، ص179. )38(حممَّ
)39( عبد اهلادي فضل، مصدر سابق، ص285.

)40( قاسم جودي، مصدر سابق، ص192.
)41( عبد اهلادي فضل، مصدر سابق، ص356.

)42( حبيب اله بابايى، مصدر سابق، ص80-76.
ل َم��ْن خاض يف االجتهاد الس��يِّد املرت��ىض يف كتابه الذريعة يف الوص��ول للرشيعة، ومل يطبَّق  )43( أوَّ

االجتهاد باملعنى املتعارف عليه. للمزيد ينظر: قاسم جودي، مصدر سابق، ص193.
س��ة آل البي��ت، 1403ه�، ص179- ، معارج األصول، قم، مؤسَّ ّ ق احِللِّ )44( نق��اًل عن: املحقِّ

.180
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