الحىزة وقابلية التنىير
الدكتور احمد واعظي



الكلماا ا الدليلياا  :انزُههٌٕش ،انزفكٍههش
ان ؾٕصٔي ،انز ٌُٕش ان ؾٕصٔي ،انف كش انُ مذي،
انؼظشٌخ

يه خض انً مبالد /خبص ثبنزٌُٕش
انؾٕصٔي

ٌّ ْزا انًمبل ثٓذف ثٍبٌ اٌ انفكش انؾٕصٔي
دٔ
ُ
ثبػز جبسِ ارغب ْب يؼشف ٍب نّ ا طٕنّ ٔيجبد ئّ
هشٌـخ اٌ
هٌٕش ه
هخ انزُه
هب لبثهٍه
هّ ًٌزهه
ٔيکَٕبره
الٌج مً انز ٌُٕش ؽ كشا ػ هً ا ؿبس يُ شئّ ان زبسٌخً
هبد
هشد انًكَٕه
هبو ثغه
هذ له
هبْٕئ ،له
هبسِ انًه
ٔؽظه
انخً غخ نهف كش ان ؾٕصٔي يٍ ع ٓخ ٔ ػشع رؾهٍ هً
نهزُههٌٕش ثًكَٕبرههّ انض صههخْٔ :ههً انؼظههشٌخ،
ٔانزفكٍش انُمذئ ،يؼبنغخ انًشبکم انؼظشٌخ يٍ
عٓخ اخشي ٔ ،يٍ صى دل ػهى اٌ انًكَٕبد انخًغخ
نهف كش ان ؾٕصٔي رُ غغى يغ انز ٌُٕش فً ا ؿبس
يكَٕب رّ االعب عٍخ انض صخ ٔ ،لذ عهؾ انً مبل
اال ػٕاء ػ هً اٌ ٔ عّ ا خز ف انز ٌُٕش ان ؾٕصٔي ػٍ
عبئش اؿشٔ ؽبد انز ٌُٕش ا نذًٌُ ٌک ًٍ فً اال ؿبس
انًؼشفههً انخههبص ثههّ ٔاعههزشارٍغٍخ يٕاعٓههخ
انزؾذٌبد انًؼشفٍخ فً انؼظش انشاٍْ.
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 ػؼٕ انٍٓئخ انزؼهًٍٍخ ثغبيؼخ ثبلش انؼهٕو

التنىير الحىزوي
حميد پ رس وي



ر ؾذس ْزا انً مبل ػٍ يف ٕٓو انز ٌُٕش ان ؾٕصٔي
يغ ا خزِ ثُ ظش االػز جبس ي ؼبًَ انز ٌُٕش انؼشف ٍخ
ٔاالطههـ ؽٍخ انًخزهفههخ ٔاال ههٕاؽ انزبسٌخٍههخ
ٔاالعزًبػ ٍخ ان زً لـؼ ٓب ْزا انًف ٕٓو ٔانً ؼبًَ
انًخزهفخ انزً اکزغجٓب.
ٔ لذ ا بس ا نً ص صخ ي ؼبًَ نهز ٌُٕش ان ؾٕصٔي
هذ
هش انجؼه
هب ثؾه
هبًَ کًه
هخ يؼه
اع هزُبدا ان هً ص صه
انزبسٌخً نٓزِ انًفبٍْى انض صخ.
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الکلماا ا الدليلياا  :انزُههٌٕش ،انؾذاصههخ،
ان ؾٕصح ،انؼم َ ٍخ انؾذٌ ضخ ،انؼ مم انًف ٕٓيً،
انؼمم انکهً ،انؼمم انغضئً.
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 ػؼٕ انٍٓئخ انزؼهًٍٍخ نغبيؼخ ثبلشانؼهٕو

تحديث االجتهاد والتنىير الوعاصر
محمدعلي خورسىدي ن



الکلماا ا الدليلياا  :انزغذٌههذ انؾههٕصٔي،
انزٌُٕش انذًٌُ ،انفکش انذًٌُ ،االط ػ

يه خض انً مبالد /خبص ثبنزٌُٕش
انؾٕصٔي

ر ُبٔل ْزا انً مبل ر ٍبس انؾذا صخ فً ان زبسٌخ
انًؼب طش فً ي غبل االعز ٓبد ٔانف مّ ٔ لذ کشط
ع ٕٓدِ ػ هً عشد َ جزح يٕعضح ػٍ ربسٌخ انز ٌُٕش
ٔخظٕ طٍبد انزغذ ٌذ ان ؾٕصٔي ،ک ًب لبو انکب رت
ثبنزبک ٍذ ػ هً اٌ انزغذ ٌذ فً االعز ٓبد ٔانف مّ
انشٍؼً نى ٌمزظش ؽؼٕسِ ػهً اْى اَشـخ انزٌُٕش
اي يغبل انُمذ ٔاالط ػ انفکشي ٔاالعزًبػً ثم ْٕ
رٍبس اعبعً ٔيؾٕسي
ٔ فً يم ـغ ا خش يٍ انً مبل ر ُبٔل ي غٍشح ؽش کبد
انزغذ ٌذ فً انششٌؼخ ثذءا يٍ انٕؽ ٍذ انجٓجٓبًَ
ٔاَزٓبءا ثباليبو انخًٍ ًُ صى لبو ثبعزؼشاع ػشش
خظٕطههٍبد نهزغذٌههذ انؾههٕصٔي ثبػزجبسْههب ْههى
هش
هشػ انفکه
هً :ؿه
هزِ انخظٕط هٍبد ْه
هشادْ ،ه
انًؤ ه
انًؼش فً ا نزارً ،يؾٕس ٌخ انف مّ ،انؼم َ ٍخ،
االعزًشاس انزبسٌخً ،انغٍبعخ ،انغٓبد ٔانضٕسح،
االَج ضبق يٍ انًؼُٕ ٌبد ،ان شؼجٍخ ٔانً ظذالٍخ،
االْزًبو ثبنؾٕاس ٔرجبدل االساء ٔاالط ػ انغٍبعً
ٔانض مبفً ٔاالعز ًبػً ثذل اال ط ػ ا نذًٌُ ٔ فً
انخ زبو ا بس ا نً ػشٔسح ر کشٌظ ْزِ انًؤ شاد
هّ
هذٌبد انز هً رٕاعه
هغ انزؾه
هب ا هبس ان هً ثؼه
کًه
انزغذٌذ انؾٕصٔي.
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انزؼهًٍٍخ

نغبيؼخ

ٍشاص

االتجاه التنىيري الديني والحىزوي
الدوافع واالفاق
حسيه ديب
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اٌ انز ٍبس انز ٌُٕشي ا نذًٌُ فً ا ٌشاٌ ا نزي
ٌ مٕدِ ا خبص ٔارغبْبد فكشٌخ يزُٕػخ ثؾبعخ انً
رؾه ٍم ػً ٍك الْذا فّ ٔيمبسَ زّ يغ ا ْذاف انز ٍبس
انزٌُٕشي انؾٕصٔي
ٔ لذ ثزل انٕ عغ فً ْزا انً مبل  -ا نً عب َت
اعزؼشاع رمشٌش اعًبنً ػٍ ارغبْبد انفكش -اْى
ر ٍبساد انز ٌُٕش ا نذًٌُ فً انؼ مٕد ان زً ر هذ
ان ضٕسح اال ع يٍخ ٔانج ؾش ػٍ دٔافؼ ٓب ٔافبل ٓب
انفكش ٌخ ن كً َؼ ٍذ انُ ظش ػٍ ؽذٔد ي غبنخ
انزٌُٕش انذًٌُ فً انج د ػجش رؾه ٍم ْٕاعظ رهک
انزٍبساد
ٔ لذ ر ـشق ْزا انً مبل ا نً ا ْى ٔع ٓبد انُ ظش
ؽٕل انز ٌُٕش ا نذًٌُ ث ؼذ ؿش ؽّ نزؼش ٌف يف ٕٓو
انز ٌُٕش ٔ ،يٍ صى ػشط ا نً انؼم جبد ان زً رؼ زشع
عجٍهٓب ثغ ٍخ َ ٍم االْذاف انًُشٕدٌُِٔ ،ظت يؾٕس
انج ؾش فً ر ٍبساد انز ٌُٕش ا نذًٌُ ػ هً اف کبس
ر ٌُٕشٌٍٍ الٌُز غجٌٕ ا نً ان ؾٕصح کبف كبس عشٔػ
ٔيهك ٍبٌ ٔ رزهخض انُ ظشح انؼب يخ نهج ؾش فً ل غى
انز ٌُٕش ان ؾٕصٔي ا نً انز ٍبس ان ؼبو نهزغذ ٌذ
ٔانزؾٕل فً انؾٕصاد انؼهًٍخ
الكلماا ا الدليلياا  :انزُههٌٕش انههذًٌُ،
انزٌُٕش انؾٕصٔي ،انؼم ٍَخ ،انُضػخ انًؼٌُٕخ،
انزغذٌذ انذًٌُ

التنىير وهىقف حىزة النجف
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 ػؼٕ انٍٓئهخ انزؼهًٍٍهخ
انضمبفخ االع يٍخ

نًش هض ثؾهٕس انؼههٕو

ٔ

شمسالديه المريجي



الكلماا ا الدليلياا  :انزٕػٍههخ ،انزُههٌٕش،
انؼهًبَ ٍخ ،انز غذد ،انؾ ؼبسح ،ؽٕصح انُ غف،
ػهًبء انُغف ٔانشٍٓذ انظذس.

اعادة تقىين وتحديث الفكر الحىزوي
وصرهللا آق ج وي

يه خض انً مبالد /خبص ثبنزٌُٕش
انؾٕصٔي

يٍ عً هّ االف كبس ان زً ر غشثذ ا نى دَ ٍب اال ع و
فً انؼ مٕد االخ ٍشح ًْ ف كشح انز ٌُٕش ان زً رذػً
ثبٌ نهؼ مم انمبثه ٍخ ػه ً ؽم ي شب م انج شش ػ هً
هى
هخ انه
هً دٌٔ انؾبعه
هشي ٔانزـجٍمه
هؼٍذ انُظه
انظه
انزؼبنٍى انًؼٌُٕخ ٔانٕؽٍبٍَخ ْزِ انفكشح مذ
طفٕف اال بدًٌٍٍٍ انً غهًٍٍ ؽ ٍش
ؿشٌم ٓب ا نً
عؼٕا ا نً رف غٍش انز ؼبنٍى انذٌُ ٍخ ٔؽ زً اال ٌبد
ٔانشٔاٌههبد يههٍ خهه ل االػزًههبد ػهههً انؼمههم
انزغشٌ جً ٔانً شبْذاد انؼهً ٍخ ٔانزٕف ٍك ثٍٍ
انؼمم ٔانُمم ػهً ؽذ صػًٓى
ٔ لذ ا عزؼشع ْزا انً مبل يٕ لف ؽٕصح انُ غف
ؽ ٍبل ْزا االر غبِ ٔ فً انٕ لذ َف غّ ا بس ا نً
َ ًبرط يٍ االَ شـخ ان غهجٍخ ن ؾٕصح انُ غف اصاء
انزٌُٕشٔ ،يٍ صى ػشط ػهً َشبؽ انًفكش انشٍٓذ
ان ظذس ثبػز جبسِ ٌ شكم ي ظذالب نؼه ًبء ان ؾٕصح
ًَٕٔرعب ٌؾززي ثّ فً رٕظ ٍف انًٍشاس انؼهٕي فً
عجٍم رأْ ٍم ان ؾٕصح ٔ يب خه فّ يٍ ا ثذاػبد
نه ؼبنى اال ع يً ن كً ٌز ؼؼ ػ هً ػٕء ر نک ي ؼبنى
انز ٌُٕش ان ؾٕصٔي ٔ ٍف ا َّ َأي ثُف غّ ػٍ
يؼبػفبد انزٌُٕش انغشثً.



 ػؼٕ انٍٓئخ انزؼهًٍٍخ ثغبيؼخ ثبلش انؼهٕو
 ػؼٕ انٍٓئخ انزؼهًٍٍخ نًؼبٍَٔخ انزؼهٍى فً يكزت
االػ و االع يً نهؾٕصح انؼهًٍخ ثمى انًمذعخ
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ٓذد ؽٕصح انؼ هٕو انذٌُ ٍخ انمذٌ ًخ نه شٍؼخ
ر ٍبسا خ لب ٔرغذ ٌذٌب َٔ مذٌب س غى ػغٕؽ ؽ كبو
ان غٕس ٔ رشدي االٔ ػبع االعزًبػ ٍخ ٔانزؾ غش ،ر ٍبس
اَجضك يٍ يبػٍٓب انضمبفً ٔفكشْب انزارً ٔٔلف
ثٕ عّ اال عزجذاد ٔانـغ ٍبٌ ،ي غزًذا يمٕيب رّ يٍ
سٔػ انزؼبنٍى انذٌٍُخ ٔيذسعخ اْم انجٍذ ٔ شع
يٍ خ ل َظش رّ ا نً ان ظشٔف االعزًبػ ٍخ ثؾش خ
ا ط ؽٍخ ٔرغذٌذ ٌخ ٔ يب ٌضال ًٌ ؼً ثُ شبؽ فً ْزا
انغههجٍمْ ،ههزِ انُٓؼههخ انؼهًٍههخ ٔاالعزًبػٍههخ
رز مبؿغ يغ ر ٍبساد انز ٌُٕش ،فبنزٌُٕش ي ظـهؼ
غ ٍش يؾ هً ٌذل ػ هً َ ًٕرط أ َ ًبرط ؽبف هخ
ثبالخ ـبس ٔاال فبد ک ًب د نذ ػ هً ر نک انٕ صبئك
انزبسٌخٍههخ ،يههٍ ُْههب فبؿ لٓههب ػهههً انزٍههبس
انؾٕصٔي االط ؽً ٔانزؾذٌضً يؾم ربيم
ْزا انً مبل ٌ ٓذف ا نً ا ػبدِ ر مٌٕى خظٕ طٍبد
ٔيؤ شاد انز ٍبس اال ط ؽً ٔانزغذ ٌذي ان ؾٕصٔي يٍ
يُ ظبس اعز ًبػً َ ًْ ٔ ،جز انزمه ٍذ ٔان ُضٔع َ ؾٕ
هٍبد
هبد ان هً يمزؼه
هخ ٔاالنزفه
هخ ٔانٕالؼٍه
انؾمٍمه
انضيههبٌ ٔانًكههبٌ ػجههش االعههزؼبَخ ثبنًُههبْظ
انًؼشفٍخ انًخزهفخ
الكلماا ا الدليلياا  :انؾههٕصح ،انزغذٌههذ،
انز ٍبس اال ط ؽً ،ر ؾذٌش انف كش ان ؾٕصٔي ،ا ط ػ
انؾٕصح.

طالئع الحىزة العلوية الشيعية في هىاجهة فلسفة الغرب
الدكتور محمد فى ئي اشكوري



الكل م ا الدليل ي  :فه غفخ ان غشة ،انفه غفخ
انزـجٍمٍههخ ،انفهغههفخ االعهه يٍخ ،انشههٍٕػٍخ،
انُمذ ،انفهغفبد انٕاسدح.

 ػؼٕ انٍٓئهخ انزؼهًٍٍهخ
نهجؾش ٔانزؼهٍى

ثًؤعغهخ االيهبو انخًٍُه

يه خض انً مبالد /خبص ثبنزٌُٕش
انؾٕصٔي

ا عزؼشع ْزا انً مبل ا عبنٍت يٕاع ٓخ ػه ًبء
انشههٍؼخ انههزٌٍ َٓؼههٕا يههٍ انؾههٕصح انؼهًٍههخ
نفه غفخ ان غشة ،ث ٓذف ان زذنٍم ػ هً دٔس ان ؾٕصاد
انؼهًٍخ فً انزظذي نٓزِ انفهغفخ ،يٍ ُْب فغٕف
َخ ظض ي غبؽخ ػئٍهخ يٍ انج ؾش ػٍ دٔس انؼه ًبء
ٔانك زبة اال بدًٌٍٍٍ غ ٍش انًُز غجٍٍ نه ؾٕصح،
ٔػه ًبء ا نذٌٍ ا نزٌٍ َؼ ًُ ث ٓى – فً ْزا انج ؾش
هم
هٍزٓى لجه
هذ خظه
هزٌٍ رشػشػه
هبء انه
هى انؼهًه
 ْهان ضٕسح اال ع يٍخٔ ،ا يب ع ٍم ان ؾٕصح انؼهً ٍخ
ثؼذ انضٕسح االع يٍخ فُكزفً ثبال بسح انٍٓى فمؾ
نزنب فبٌ ان غشع اال عبط ن ٓزا انً مبل ٔان ـشػ
هذ
هً رًه
هبٔس انزه
هٕ ثٍ هبٌ انًؾه
هش ْه
هبو نهجؾه
انؼه
يُبلشزٓب فً فه غفخ انغشة يٍ لجم ػهًبء انذٌٍ،
ٔرشعٍى ٍْکه ٍخ انجؾش نكً ٌزى انٕطٕل انً َٕع
انًجب ؽش انًـشٔ ؽخ ٔاالدث ٍبد ان زً ا عزؼٍٍ ث ٓب
ٔ ٍفٍخ انًٕاعٓخ ٔيٕلفٓى اصاء فهغفخ انغشة
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اٌ انغ ٕٓد انغٍب عٍخ ٔااللز ظبدٌخ ٔانضمبف ٍخ
ٔانؼ غکشٌخ ان زً ثزنذ فً ان مشٌ انًُ ظشو کب َذ
ث ٓذف ي ؾٕ انٕٓ ٌخ انزبسٌخ ٍخ ٔانٕالؼ ٍخ اال طٍهخ
نه شؼت انفه غـًٍُ ٔان مذط ثبػزجبس ْب انمج هخ
االٔ نً نهً غهًٍٍٔ ،ا نً عب َت ر هک انغ ٕٓد ثزنذ
يغبػً دثهٕيبعٍخ ؽضٍ ضخ ٔيزٕاطهخ يٍ اعم اػفبء
ان ششػٍخ ػ هً ؽکٕ يخ ا عشائٍم انغب طجخ ٔ يٍ عً هخ
ر هک انغ ٕٓد ان زً رغ غذد فً ا ؿبس يب ثبد ٌ ؼشف
ثبرفبلٍههبد انغهه و انًُؼمههذح ثههٍٍ انکٍههبٌ
ان ظًٍَٕٓ انه مٍؾ ٔصػ ًبء ػشة ي غبٔيٍٍ ٔ ،لذ
ا عفشد ػٍ ؿ ًظ انٕٓ ٌخ انفه غـٍٍُخ ٔاالکز فبء
ث غهـخ ؽ کى را رً فً ل ـبع غضح ٔان ؼفخ انغشث ٍخ
يغ ث مبء اال ؽز ل ان ظًٍَٕٓ عبص ًب ػ هً طذسْب،
ٔثبنـجغ فبٌ ؽشة ٌٕ 22يب انزً ُزٓب اعهشائٍم
ػهً غضح اکذد ػهً ػمى رهک انغٕٓد.
الکل م ا الدليل ي  :انٕٓ ٌخ ،ک ًت دٌف ٍذ،
يششٔع سٌغبٌ ،ارفبلٍخ اعهٕ ،اَبثٕنٍظ ،غضح.

 ػؼٕ انٍٓئخ انزؼهًٍٍخ فً يؼبٍَٔخ انزؼههٍى ثًکزهت
االػ و االع يً انزبثغ نهؾٕصح انؼهًٍخ فً لى انًمذعخ

