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چکیده :در طول تاریخ ،حوزههای علمیه پاس���داری از فرهنگ و اندیش���ه ش���یعه را بر عهده داش���تهاند .بعد از دو حوزه علمیه قم و نجف ،حوزه های علمیه شیعه در
لبنان حائز اهمیت هستند .نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی حوزههای علمیه لبنان ،مؤسسان ،نظام آموزشی و اهداف آنها ،اقدام نموده است .وی با برشمردن
نقطه ضعفهای این حوزه ها و ارائه راهکارهایی برای رشد آن ها ،نوشتار خویش را به پایان می رساند.
کلیدواژه :حوزه های علمیه لبنان ،حوزه های علمیه شیعه ،معرفی حوزه های علمیه.

اشاره

مس���جد با قدمت تاریخی در جبل عامل ،واقع در روستای میس الجبل

در طول تاریخ حوزههای علمیه عهدهدار پاس���داری از فرهنگ و اندیش���ه

و روس���تای صرفند ،مؤید این نظریه اس ��ت .البته ای ��ن نظریه محل تأمل

ش���یعه بودند .آش���نایی با حوزههای علمیه ش���یعه در لبنان بس���یار حائز

برخ���ی از عالمان بوده اس ��ت ،به طوری که برخی ای ��ن نظریه را با دالیل

اهمیت است ،زیرا این حوزه بعد از دو حوزۀ مهم نجف و قم ،از پیشینه و

قوی رد کردهاند.

اهمیت زیادی برخوردار است .ورود تشیع به لبنان به صورت عام و جبل
عامل به صورت خاص ،از مسائل مبهم تاریخی است و مصدر و مرجعی
که بتواند تاریخ دقیق و روشنی در این موضوع ارائه دهد وجود ندارد.
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آنچ���ه در ب ��اره گرایش ش ��یعی م ��ردم لبنان مس ��لم اس ��ت ،زوال حکومت
اموی در س ��ال 128هجری و دورش ��دن مرکز حکومت و خالفت از ش ��ام
و همچنین تش ��کیل دولتهای شیعی فاطمیان در مصر و شام (-297

پیشینه تشیع در لبنان

 576هج ��ری) و حمدانی ��ان در حل ��ب ( 394 - 293هجری) اس ��ت.

پیش���ینه جغرافیایی تش���یع در لبنان به منطقه جب���ل عامل باز میگردد.

ته ��ای ش ��یعی را عامل
برخ���ی اندیش ��مندان در تحقیق ��ات خ ��ود ،دول 

برخی تش���یع لبنان را به زمان فتح منطقه ش���امات ربط میدهند .بدین

گرایش منطقه جبل عامل و لبنان به مذهب تشیع دانستهاند.
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بیان که در فتح ش���امات ،قبیله خزاعه ش���رکت و به محبت و پیروی از
امام علی(ع) شهرت داشتهاند 2.ایناندیشه به صورت کاملتر در نظریۀ
آن دس���ته از اندیش���مندانی که تش���یع لبنان را به ابوذر نس���بت میدهند
ظهور یافته اس���ت .برخی اندیش���مندان ش���یعه در منطق���ه جنوب لبنان
ب���ر ای���ن باورند که ش���یعه در لبنان ،از جوامع دیگر اس�ل�امی به اس���تثنای
حجاز کهنتر اس���ت .ایشان تأسیس شیعه جبل عامل را به ابوذر غفاری
ً
نس���بت میدهند 3و ظاهرا عالمه حر عاملی بر این باور بوده اس���ت 4.دو
 .1فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .7
 .2عمرو یوسف ،صفحات من ماضی الشیعة و حاضرهم فی لبنان ،ص .13
 .3عبدالوهاب فراتی ،نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعه در لبنان ،ص .215
 .4فیصل کاظمی ،نگاهی گذرا به لبنان ،ص .12

18

8

جامعه ش ��یعه لبنان ،از قرن س ��وم هجری به بعد در جبل عامل و بخش
ش���مالی دره بقاع ،طرابلس و کسروان س ��اکن بودند ،اما در پی استیالی
صالحالدین ایوبی بر س ��وریه و حاکمیت حکام ایوبی ،ش ��یعیان ناچار
ش���دند از منطق ��ه ش ��مالی لبن ��ان ب ��ه مناطق ��ی کوچ کنن ��د که ام ��روز نیز
همچنان در آن ساکن هستند.
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 .5سیدمحمد صدر هاشمی ،نهضت علمی جبل عامل :فرازی از تاریخ شیعیان لبنان ،ص .27
 .6فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .16
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پیشینه حوزه علمیه شیعه در لبنان

فعالیتهای���ش تقویت ش ��ده و اکن ��ون در هر مرحله تحصیل ��ی ،بیش از

پیش���ینه حوزههای علمیه لبنان به س���ال 760ق برمیگردد .اولین حوزه

 60طلبه دارد .مدرس ��ه همچنی ��ن مجلهای علمی با نام رس ��الة النجف

علمیه به دست شیخ إسماعیل جزینی در شهر جزین بنا شد 10.هر چند

دارد.

این تأسیس ،اولین حوزه علمیه لبنان نبود ،ولی در لبنان علمای بزرگی
ظهور کردند که به مراحل عالی اجتهاد و فقاهت رسیدند و فقه و کالم و
حدیث شیعه را قوت بخشیدند.
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 .4 - 2حوزه علمیه امام جواد در بیروت (برادران) -
حوزة اإلمام الجواد
ش���یخ یوس���ف س ��یبتی یکی از فارغالتحصیالن حوزه علمیه ق ��م ،بعد از

امروز لبنان کشوری است که ش���یعیانش از اکثریت نسبی برخوردارند و

بازگشت به لبنان 1986م حوزه علمیه امام جواد را در بیروت تأسیس کرد.

ی و دینی و فرهنگی ،همگام با شیعیان ایران یا عراق به
در س���طوح علم 

دروس حوزه از ساعت  6:30صبح شروع میشود و ساالنه حدود  35تا 55

فعالیتهای مؤثر و مفید اشتغال دارند .حوزههای علمیه لبنان هر چند

طلبه در این مدرسه تحصیل میکنند .تمام مراحل حوزوی در این مدرسه

فعالیت مس���تمر چش���مگیری 11ندارند ،ولی هم���واره در مناطق مختلف

تدریس میشود و مخارج مدرسه از راه حقوق شرعی تأمین میشود.

لبنان فعال بوده و به تربیت عالمان و مبلغان مکتب اهل بیت مش���غول
هس���تند .معرفی حوزههای علمیه معاصر شیعه لبنان ،نیازمند پژوهش
میدانی وس���یعی ب���ود که وقت و ت���وان وس���یعی میطلبید .با ش���روع کار

میدان���ی در این حوزه با کتابی با عنوان الحوزات الش ��یعیۀ العاصرۀ بین
ً
مدرستی النجف و قم ،لبنان نموذجا  12برخوردم .در این تحقیق نوشتار
در کن���ار پژوهش میدانی خ���ود ،از این کتاب نیز بهره ب���ردهام 13.پژوهش
حاضر به بررس���ی و معرفی حوزههای علمیه و مؤسسان و نظام آموزشی و
اهداف آن پرداخته است.
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 .4 - 3ح ��وزه علمیه امام حجت در بیاض 17جبل عامل (برادران) -
حوزة اإلمام الحجة

ّ
ش���یخ إبراهیم س ��لیمان بیاضی که از بزرگان علم و تقوی بوده و در نجف
تحصیل نموده است .در سال 1991م در شهر بیاض این حوزه را تأسیس
ک���رد .ایش���ان اکنون نزدیک هش ��تادوپنج س ��ال عمر دارن ��د (حفظه اهلل) و
همواره بر اهمیت و نقش حوزههای علمیه در رس ��الت و وظایف ش ��رعی
شیعیان تأ کید دارند .شروع فعالیت این حوزه در منزل شخصی ایشان با
تدریس دروس حوزوی بوده که در سال 1991م با ساخت مدرسهای با دو
ساختمان و هر کدام با سه طبقه فعالیت رسمیخود را آغار کرده است.

حوزههای علمیه معاصر لبنان
حوزهه���ای علمی���ه معاصر لبن���ان که در ح���ال حاضر فعال ب���وده ،در دو
س���طح برادران و خواهران به تربیت مبلغ و مدرس اشتغال دارد در ادامه
به معرفی کوتاهی از این حوزههای علمیه میپردازیم.

ای���ن ح���وزه در دو س ��طح مقدمات و س ��طح طلب ��ه دارد که طلب ��ه بعد از
گذران���دن س ��طح ب ��رای ادامه تحصی ��ل در بحث خ���ارج به نج ��ف یا قم
مراجعت میکند .این حوزه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی داش ��ته و

 .4 - 1ح ��وزه علمی ��ه النج ��ف األش ��رف در حاری ��ص 14جب ��ل عام ��ل
(برادران)  -حوزة جامعة النجف األشرف للعلوم الدینیة
ش���یخ محمد الفقیه در س���ال 1989م بعد از رج���وع از نجف این حوزه را
تأسیس کرد و بهوضوح اعالم داشت که این حوزه به حوزه علمیه نجف
منتس���ب اس���ت و طبق روش آموزش���ی حوزههای علمیه کالسیک اداره
میش���ود .این حوزه ابت���دا در منزل ش���یخ مفید در صور آغ���از به کار کرد
ت���ا اینکه در س���ال 1999م به س���اختمان جدید منتقل ش���د .س���اختمان
جدید حوزه دارای پنج طبقه و دو س���الن اجتماع���ات و اتاقهایی برای
طالب و اس���تادان است .این مدرسه بعد از انتقال به ساختمان جدید،
 .10فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .97
 .11منظور از فعالیت مس���تمر این اس���ت که حوزه علمیه با وفات مؤس���س آن از فعالیت باز نماند و
فعالیت آن منوط به حضور و مدیریت مؤسس نباشد .مؤلف
 .12این کتاب در اصل پایاننامه مقطع دکتری ش���یخ فیصل الخالدی الکاظمی اس���ت کهدر س���ال
 2010می�ل�ادی ب���ا امتیاز خوب در دانش���گاه اوزاعی دفاع و قبول ش���ده و در س���ال  2011میالدی در
انتشارات محجۀ البیضاء بیروت در  502صفحه به چاپ رسیده است (مؤلف).
 .13برخی اس���تادان و مدیران مدارس ،مثل ش���یخ یوسف س���یبتی ،صادق نابلسی و علی نورالدین
مؤلف را به کتاب مذکور ارجاع دادند.
 .14حاریص روستایی در نزدیکی تبنین میباشد.
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هر سال تنها بیست طلبه پذیرش دارد.
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 .4 - 4حوزه علمیه امام حس ��ن مجتبی در بعلب ��ک بقاع (برادران) -
حوزة اإلمام الحسن المجتبی
این حوزه ،دومین حوزه ش ��یعی بعلبک اس ��ت که ش ��یخ مهدی سلیمان
یحفوفی در سال 1997م تأسیس کرد .در این حوزه افزون بر دروس حوزوی،
برخی مواد درسی فرهنگی اجتماعی نیز تدریس میشود .هر چند مؤسس
این حوزه از فارغالتحصیالن حوزه علمیه قم است ،ولی این حوزه در واقع
به درخواست آیتاهلل سیدمحسن حکیم تأسیس شده است و به مجلس
اعالی ش���یعیان لبنان و حوزه علمیه نجف مرتبط اس ��ت .تمام س ��طوح
حوزوی در آن تدریس میشود و تعداد طالب آن بیش از  40نفر است.

 .15فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .244
 .16فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .246
 .17روستایی در نزدیکی صور است.
 .18فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .245
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مقاله
س���یدمحمدباقر حکیم در س ��ال 1978م تأسیس ش ��د .در سال 1987م

 .4 -5حوزه علمیه امام صادق در صیدا (برادران) -
حوزة اإلمام الصادق

س���اختمان جدید و زیبایی در بلندی مش ��رف به بعلبک س ��اخته شد،

عالم���ه عفی���ف نابلس���ی در خان���ه خ���ود ب���ه تربیت ط�ل�اب عل���وم دینی

ولی در نبود حامیان و مؤس ��س مدرس ��ه ،رو به ضعف نهاد .سیدحس���ن

میپرداخت که س���پس ب���ا حمایت رهبر انقالب اس�ل�امیای���ران محلی

نصراهلل از طالب این مدرسه علمیه بوده است.

ب���رای این امر اجاره ش���د .اکنون با حمایت جمهوری اس�ل�امیایران این
حوزه علمیه در س���اختمان زیبایی موس���وم به مجمع الس���یدة الزهراء در
پن���ج طبقه ،عالوه بر تربیت طالب علوم دین���ی ،به فعالیتهای علمی،
فرهنگی و اجتماعی نیز میپردازد .این حوزه بعد از حوزه ابوالفتح کراجی
(م  449ق) اولین حوزه علمیه شیعی در صیدا است و با زعامت عالمه
نابلسی در صیدا فعالیت خوبی دارد .امتیازات این حوزه عبارتند از:
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ای���ن ح���وزه اولینهای ��ی را به خ ��ود اختص ��اص داده اس ��ت .اولین حوزه
منطق���ه بعلب ��ک .اولی ��ن حوزهای که توس ��ط امام موس ��ی ص ��در و عالمه
فض���لاهلل حمایت میش ��د .اولین ح ��وزهای که به س ��فارش مرجع تقلید
ش���یعی تأسیس شده و حوزهای است که قس ��متی از ساختمانش در اثر
اصابت موشک آسیبب دیده است.

 -ای���ن حوزه از مجموعه مؤسس���ات علمیو آموزش���ی و تربیتی تش���کیل

 .4 - 9ح ��وزه علمیه امام مهدی در ب ��رج البراجنه بیروت (برادران) -
مدرسة اإلمام المهدی

 -بخش اعظمیاز طالب این حوزه دانشگاهیان هستند.

مدرس���ه امام مهدی توسط سیدحسن ش ��یرازی در سال 1971م تأسیس

 -این حوزه ارتباط خوب و مناسبی با دانشگاه دارد.

ش���د .این مدرسه حدود چهل نفر طلبه داش ��ته است و اولین مدرسهای

 -فعالیته���ای سیاس���ی و اجتماع���ی ای���ن ح���وزه طلبهها را هوش���یار و

بود که در بیروت توس ��ط یک غیرلبنانی تأس ��یس شد .این مدرسه بعد از

اجتماعی تربیت میکند.

شهادت مؤسس آن در بیروت در سال 1980م بسته شد.

شده است که بر غنای علمی آن میافزاید.

 تشویق طالب بر مناظرات و گفتگوهای علمی و سازنده. مس���ئوالن ای���ن ح���وزه امیدوار هس���تند که مش���کالت مالی ای���ن حوزهبرطرف شود و نشاط اولیه خود را در صیدا احیا کند.

 .4 -10ح ��وزه علمیه امام مه ��دی در صدیقین 20جبل عامل (برادران)
 حوزة اإلمام المهدیاین حوزه علمیه بیشترین تأثیر را در جنگهای داخلی و اوضاع سیاسی
امنیتی لبنان داش ��ته اس ��ت ،به طوری که در طول فعالیتش ،ش ��دت و
ً
ضعفهایی را تجربه کرده و نهایتا از فعالیت بازمانده است.

 .4 -6حوزه علمیه امام صادق در نبطیة جبل عامل (برادران) -
حوزة اإلمام الصادق
اولین حوزه علمیه معاصر در نبطیۀ اس���ت که توسط شیخ عبدالحسین
صادق تأس���یس شده اس���ت ،ولی اکنون به دلیل تأسیس و افتتاح حوزه
علمیه اهل البیت در نبطیه ،از س���ال 2001م تعطیل است .این حوزه 30
طلبه و  7اس���تاد داش���ت و بحث خارج را اس���تاد شیخ حس���ن رمیتی از
فارغالتحصیالن حوزه علمیه قم به عهده داشت.

شیخ عبدالمنعم منها بعد از چند ماه حضور در نجف اشرف ،به همراه
یگ ��ردد و در حوزه علمیه
عالمه فضلاهلل در س ��ال 1965م ب ��ه لبنان باز م 
نبعۀ ،همراه عالمه فضلاهلل بوده است .در سال  1975که جنگ داخلی
لبنان در گرفت ،شیخ عبدالمنعم منها به روستای خود صدیقین ،رجوع
میکن���د و آنجا مدرس ��ه علمیه امام مهدی را تأس ��یس میکن ��د ،ولی این

 .4-7حوزه علمیه امام علی در بیروت (برادران)  -حوزة اإلمام علی

مدرسه در کمتر از دو سال ،به دلیل فعالیتهای سازمانهای فلسطینی

ای���ن حوزه به درخواس���ت آیتاهلل بهجت و به دس���ت عالمه س���یدجعفر

و صدیقین و هجمههای نیروهای اسرائیلی به آنها بسته میشود.

مرتض���ی در س���اختمانی چهار طبقه در همس���ایگی س���فارت جمهوری
ی ایران در بیروت ،در منطقه بئر حس���ن و در س���ال 2000م تأسیس
اس�ل�ام 
ش���د .ط�ل�اب این ح���وزه قب���ل از جن���گ  33روزه بیش از تع���داد امروزی
بود .اکنون در این حوزه  40نفر به تحصیل علوم دینی مش���غول هس���تند.
همج���واری ای���ن حوزه ب���ا س���فارت جمهوری اس�ل�امیای���ران در بیروت،
موجب ش���ده اس���ت ک���ه رفتوآمد ب���ه این حوزه مش���کل باش���د .در این
مدرسه به روشهای سنتی قم و نجف تأ کید میشود.

در س���ال 1982م این مدرس ��ه با حمایت کامل جمهوری اس�ل�امیایران،
تجدی���د بنا ش ��ده و فعالیت خود را از نو ش ��روع میکند و بعد از تأس ��یس
حزب اهلل در لبنان ،این مدرسه پناهگاه مجاهدین حزباهلل میشود که
روزانه به درس و بحث اش ��تغال داش ��تند و شبها همگام مجاهدین بر
علیه دش ��من اس ��رائیلی مجاهده میکردند .این مدرسه  33شهید را در
راه مقاومت اسالمیتقدیم کرده است.

21

 .4 -8حوزه علمیه امام منتظر در بقاع (برادران)  -حوزة اإلمام المنتظر
ای���ن مدرس���ه توس���ط دبی���ر کل س���ابق ح���زب اهلل ش���هید س���یدعباس
موس���وی با حمایت امام موس���ی صدر و عالمه فضلاهلل و به درخواس���ت

20

 .19فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .233
 20صدیقین روستایی در صور است.
 .21فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .232
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مقاله

معرفی حوزههای علمیه معاصر شیعه لبنان

منتقل شدند و در سال 1990م دوباره به شرقیه رجوع کردند .این مدرسه

 .4 - 11ح ��وزه علمیه اهل البی ��ت در بنت جبیل جبل عامل (برادران)
 -حوزة اهل البیت

س���االنه  100طلبه داش ��ت که از س ��وی عالمه فضلاهلل و حجتاالس�ل�ام

ای���ن ح���وزه ،أهل البیت ن���ام دارد و از س���ال  2001ت���ا 2006م مدیریت این

اخت���ری س���فیر وقت جمهوری اس�ل�امی ای ��ران در دمش ��ق حمایت مالی

حوزه با ش���یخ عبدالحس���ین صادق بود و تعداد  30طلبه و  7اس���تاد در

میش���د .این مدرسه از س ��ال 2005م به دلیل تغییر سفیر ایران در دمشق

این مدرس���ه به تعلیم و تعلم مش���غول بودند که به دلیل مس���ائل سیاسی

و قطع حمایتهای مالی از طرف ایشان از فعالیت باز مانده است.

تعطیل شده است.

22

 .4 - 12ح ��وزه علمیه اهل البیت در بنت جیبل جبل عامل (برادران)
 -معهد أهل البیت

27

 .4 - 16ح���وزه علمی ��ه حب ��وش 28در نبطی ��ة جبل عامل (ب���رادران) -
الحوزة الدینیۀ ّ
حبوش

س���یدعلی مک ��ی ّ
الحبوش ��ی ای ��ن مدرس ��ه را در س ��ال 1987م در نبطیه

ای���ن حوزه با نام معهد أهل البیت حد فاصل بنت جبیل و مارون الرأس

تأس���یس ک���رد و مدرس ��ه فعالیتش را ب ��ا  20طلب ��ه آغاز کرد .این مدرس ��ه
حبوش منتقل ش ��د .این مدرس ��ه در ّ
در س���ال 1995م به ّ
حبوش افزون بر

تحصیل ندارد و بعد از جنگ  33روزه ،اقبال زیادی از س���وی جوانان به

تربیت طالب و علماء به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نیز مش ��غول

تحصیل در این مدرسه دیده میشود .مدیریت این حوزه با شیخ صالح

است .شرط ورود به این مدرسه دارابودن مدرک دیپلم میباشد.

واقع ش���ده اس���ت ک���ه  30طلبه دارد .این مدرس���ه ش���رایط س���ختی برای

فیاض است.
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 .4 - 17حوزه علمیه السیدۀ الزهراء در بعلبک (خواهران) -
حوزة السیدة الزهراء

 .4 - 13حوزه علمیه بشیر در تول 24جبل عامل (برادران) -
حوزة البشیر

این حوزه اولین حوزۀ علمیه خواهران در لبنان اس ��ت که توس ��ط ش ��هید

ای���ن حوزه یک���ی از فعالیتهای مجمع البش���یر الدینی نبطیۀ اس���ت که

س���یدعباس موسوی در سال 1979م تأسیس ش ��د .اهتمام این حوزه به

تأس���یس آن به درخواس���ت عالمه محمدمهدی ش���مسالدین در س���ال

تربیت زن مس ��لمان نمونه بوده است .وجود خوابگاه خواهران این حوزه

1998م بوده است .این حوزه نیاز به خوابگاه برای طالب مجرد دارد و از

را از دیگ���ر حوزههای خواهران متمایز کرده اس ��ت و از همه مناطق لبنان

نظر مالی توان پرداخت شهریه به طالب را ندارد .تعداد طالب این حوزه

و حتی از س ��وریه برای تحصیل به این مدرسه میآیند .تعداد طلبههای
این بین  50و  60نفر در نوسان است.

30

بین  30تا  50نفر است.
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 .4 - 14حوزه علمیه ثقلین در حارۀ حریک بیروت (برادران) -
حوزة الثقلین العلمیة

 .4 - 18ح ��وزه علمی ��ه سیدالش ��هداء در بئرالسالس���ل 31جب���ل عامل
(برادران)  -حوزة سیدالشهداء

ای���ن ح���وزه در س���ال 1984م توس���ط س���یدعبدالکریم فض���لاهلل در حاره

این حوزه توس ��ط شیخ فادی س ��عد تأسیس شد .تعداد طالب این حوزه

حریک تأس���یس شد و کلیه سطوح حوزوی تدریس میشد .این مدرسه

 50نفر اس���ت ک ��ه در تمام مراحل حوزوی از مقدم ��ات تا بحث خارج در

س���االنه  25نفر طلبه داشت ،ولی از سال 2005م به دلیل فشارهای مالی

تحصیل هستند .بحث خارج اصول را شیخ فادی سعد و بحث خارج

و همچنی���ن به دلی���ل تدبیر مالی برای تأس���یس س���اختمان جدیدی در

فقه را س���ید لؤی نورالدین ارائه میدهند .تالش ش ��یخ فادی سعد بر این

ش���ویفات از فعالیت بازمانده است .اکنون این حوزه در با فعالیتهای

ی متمایز باش ��د و هر س ��ال به
اس���ت که ح ��وزه سیدالش ��هداء از نظر علم 

درمانی و بهداشتی فعالیت دارد.

طلبه ممتاز که حضور علمیخوبی داش ��ته باش ��د ،جایزه مناسبی داده

 .4 - 15ح ��وزه علمیه جبل عامل در ش ��رقیۀ 26جبل عامل(برادران) -
حوزة جبل عامل العلمیۀ

میش���ود .نیز هر س ��ال مدیر ح ��وزه ،نقاط منفی و مثبت س ��ال تحصیلی
گذشته را یادآور میشود.

32

این مدرس���ه إبتدا در ش���هر غسانیه بوده که بعد به شهر شرقیه مقام النبی

 .4 - 19حوزه علمیه سیده زینب در صیدا (خواهران)  -حوزة السیدة
زینب للشریعة اإلسالمیة

بوده است .بین سالهای  1988و 1987م طالب و استادان این مدرسه

ای���ن ح���وزه از فعالیتهای مجمع س ��یده زه ��راء عالمه عفیف نابلس ��ی

جلیل انتقال یافته اس���ت .این انتقال در اث���ر خواب یکی از مؤمنان آنجا
به دلیل جنگ داخلی دو گروه شیعی حزباهلل و حرکت امل ،به بیروت
 .22همان ،ص .252
 .23فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .254
 .24تول از توابع شقیف و نزدیک نبطیۀ است.
 .25فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .248
 .26یکی از روستاهای شقیف است که مزار شقیف نیز با بارگاهی در آن هست.
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 .27فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .242
 .28حبوش روستایی در شمال نبطیۀ است.
 .29فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .243
 .30همان ،ص .257
 .31روستایی در جبل عامل است که بین شهابیۀ و تنین قرار دارد.
 .32فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .249
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معرفی حوزههای علمیه معاصر شیعه لبنان

مقاله

اس���ت که در آن خواهران طلبه به تحصیل علوم دینی مش���غول هستند.

ح���وزه بعد از اتمام درس به یکی از کش ��ورهای غربی س ��فر میکردند .در

فارغالتحصیالن این مدرسه بیش از  500نفر هستند.

مرامنام���ۀ این حوزه هدف تأس ��یس اینگونه بیان ش ��ده اس ��ت که برخی

 .4 - 20ح ��وزه علمی ��ه ش ��هید ثان ��ی در بی ��روت (ب ��رادران)  -المعهد
الشرعی اإلسالمیالجعفری
این مؤسس���ه در 1971م توسط سیدنس���یم عطوی در برج البراجنه بیروت
تأس���یس ش���د .این مؤسس���ه إبتدا به ص���ورت مرکزی ب���رای تعلیم احکام

از حوزهه ��ای لبنانی فق ��ط لبنانیها را میپذیرد و این حوزه در تأس ��یس
ح���وزهای ب ��رای عراقیهای مقی ��م لبنان اس ��ت .این حوزه بع ��د از وفات
مؤس���س تا س ��ال 2003م فعالیت داش ��ت 36.مواد درس ��ی این حوزه فقه،
سیره ،عقائد ،فن خطابه ،درایه ،علوم عربی ،اخالق و منطق است.

دین���ی و اخالق���ی ب���رای جوانان بوده اس���ت که بعدها به صورت مدرس���ه

 .4 - 24حوزه علمیه علوم دینی حبوش در جبل عامل (خواهران) -
الحوزة الدینیة الفرع النسایی

از برج البراجنه به منطقه جبل عامل انتقال یافت .اکنون این مدرسه در

این حوزه شعبه خواهران حوزه سیدعلی است .تعداد واحدهای درسی

برخ���ی ش���هرهای جنوب فعالیت دارد و به تربی���ت مبلغ و عالم پرداخته

ای���ن ح���وزه  22واحد اس ��ت و دوره تحصیل  4س ��ال طول میکش ��د .این

علمیه کار خود را ادامه داد .این مؤسس���ه در دوران جنگ داخلی لبنان

ح���وزه بزرگترین حوزه علمیه خواهران به ش ��مار م� �یرود و اکنون بیش از

میپردازد.

33

در ن���گاه کلی جنبه برگزاری دورههای آموزش���ی و فرهنگ���ی برای جوانان
در این حوزه بیش از حوزه علمیهبودن مطرح اس���ت .اکنون این حوزه دو
شعبه در صرفند و نبطیه دارد که شرح هر کدام در نوشتار آمده است.

 .4 - 21حوزه علمیه ش ��هید ثانی در جب ��ل عامل (خواهران)  -حوزة
الشهید الثانی
ای���ن حوزه از توابع حوزههای علمیۀ زیر نظر سیدنس���یم عطوی اس���ت که
تع���داد طلبهه���ای خواهر آن از نظ���ر ّ
کمی ،قابل قیاس با س���ایر حوزههای
علمی���ه خواهران نیس���ت ،به طوری ک���ه کل طلبههای این ح���وزه  18نفر
است.

34

 350طلب ��ه در آن تحصی ��ل میکنند .بن ��ا به گفته مدیر حوزه س ��یدعلی
مک���ی 12 ،وس ��یله نقلیه ب ��رای انتقال خواه ��ران طلبه از منزل ب ��ه حوزه و
بالعکس در نظر گرفته شده است.

37

 .4 - 25حوزه علمیه موسس ��ه ش ��رعی در بیروت (برادران)  -المعهد
الشرعی اإلسالمی
ای���ن حوزه با نام المعهد الش ��رعی در لبنان فعالیت دارد و توس ��ط مرجع
دینی لبنان عالمه سیدمحمدحسین فضلاهلل تأسیس شده است .این
مؤسس���ه ابتدا در بیروت ش ��رقی بوده که در خالل جنگ داخلی لبنان به
حی السلم ضاحیه منتقل شد و ساختمان حوزه هم اکنون در منطقه بئر
حسن بیروت و جنب شهرداری است.

 .4 - 22مدرسه علوم دینی در صور (برادران)  -المدرسة الدینیة
در بی���ن حوزههای علمیه معاصر لبنان ،این حوزه مقدم بر س���ایر حوزهها
است و در سال 1960م توسط شیخ موسی عزالدین تأسیس شده است.
این حوزه یک س���ال بعد از تأسیس پذیرش طلبه داشته است .مدیریت
این مدرس���ه از شیخ موس���ی عزالدین به سیدهاشم حسنی و از ایشان به
عالمه سیدمحمدحسین فضلاهلل منتقل شده است.
در این مدرس���ه از مرحله مقدمات و س���طح تا بح���ث خارج فقه و اصول
تدریس میش���ود .این مدرس���ه علوم دینی با اینکه قدیمیترین مدرس���ه
در بین مدارس معاصر لبنان اس���ت ،ولی بر خ�ل�اف عرف مدارس دینی

ح���وزه علمیه مؤسس ��ه ش ��رعی اولین مدرس ��ه علمیه در بیروت اس ��ت و
اکن���ون حدود  100نفر طلبه در ح ��ال تحصیل دارد و اکثر عالمان لبنان از
فارغالتحصیالن این مدرسه میباشد .این مؤسسه باسابقهترین مدرسه
عل���وم در بیروت اس ��ت و اکنون مدیر ی ��ت حوزه با سیدحس ��ین الماجد
میباشد.
 .4 - 26ح ��وزه علمی ��ه مؤسس ��ه ش ��رعی در بی ��روت (خواه ��ران)  -المعهد
الشرعی اإلسالمی
این حوزه دومین حوزه علمیه خواهران در لبنان اس ��ت که توس ��ط عالمه
فضلاهلل تأس ��یس ش ��ده اس ��ت .هدف این حوزه تربیت خواه ��ران مبلغ

لبنان که با وفات مؤسس ،مدرسه بسته میشود ،دایر است.

35

برای اصالح خانه و جامعه است .هم اکنون  60خواهر طلبه به تحصیل

 .4 - 23ح ��وزه علمی ��ه علوم اهل البیت در بی ��روت (برادران)  -حوزه
العلمیه لدراسات علوم أهل البیت

اشتغال دارند و مدیریت حوزه به عهده شیخ علی منتش میباشد.

مؤس���س ای���ن ح���وزه و طالب این ح���وزه عراقیه���ای مقیم لبن���ان بودند.
ً
مؤس���س حوزه ش���یخ علی بهادلی اهل عراق اس���ت .معموال طالب این

 .4 - 27مرکز مطالعات إس�ل�امیفقه آل البیت در بیروت (برادران) -
حوزة مرکز الدراسات اإلسالمیة لدراسات لفقه آل البیت
ای���ن حوزه زیر نظ ��ر آیتاهلل قبالن رئی ��س مجلس اعالی ش ��یعیان لبنان

 .33همان ،ص .230
 .34همان ،ص .263
 .35فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .224

 .36همان ،ص .250
 .37فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .262
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مقاله

معرفی حوزههای علمیه معاصر شیعه لبنان

اس���ت و س���اختمان بزرگ  5طبق���های دارد که این س���اختمان ب���ا تعداد

کرد .ش���یخ ناجی در حزب اهلل فعالی ��ت فرهنگی دارد .این حوزه از روش

اندک طالب مناسبت ندارد .مدیر این حوزه شیخ ناجی درویش است.

قدم���ا برای آموزش ط�ل�اب بهره میبرد و اکنون  50نف���ر طلبه در این حوزه

این حوزه تمام امکانات پیشرفت علمیطالب اعم از کتابخانه مجهز و

تحصیل میکنند.

اتاق کامپیوتر و حجرههای کافی و وسیع را داراست.

38
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 .4 - 28مرک ��ز مطالعات اس�ل�امیفقه آل البیت در میس الجبل جبل
عامل (برادران)  -حوزة مرکز الدراسات اإلسالمیۀ لفقه آل البیت

 .4 - 33موسس ��ه رسول اکرم وابس ��ته به جمهوری اسالمیایران در
بیروت (برادران)  -معهد الرس ��ول األ کرم العالی للش���ریعة و الدراس���ة
اإلسالمیة (الحوزه العلمیه اإلیرانیة)

با وجود مس���جدی منس���وب ب���ه ابوذر غف���اری در این منطق���ه ،این حوزه

ای���ن مدرس���ه علمی ��ه نش ��انه ارتباط عمی ��ق ش ��یعیان لبن ��ان ،جمهوری

اولی���ن فعالیت حوزوی بعد از محقق میس���ی (م 938ق) اس���ت .که زیر

اس�ل�امیایران و حوزه علمیه قم اس ��ت .این مدرس ��ه علمیه زیر نظر دفتر

نظ���ر آیتاهلل قب�ل�ان به مدیریت ش���یخ أحمد قبالن فرزن���د آیتاهلل قبالن

رهب���ر معظم انقالب فعالیت و ارتباط تنگاتنگی با قم دارد .حوزه رس ��ول

فعالیت دارد .این حوزه در واقع ش���عبه دوم حوزه بیروت است که بعد از

اکرم دومین حوزهای اس ��ت که زیر نظر عالم غیرلبنانی فعالیتمیکند.

افتتاح این حوزه ،سیدنس���یم عطوی ،طالب مدرسه مرکبا را تشویق کرد

تع���داد طالب این مدرس ��ه  210نفر اس ��ت که در دورههای س ��طح یک تا
چه���ار حوزه تحصیل میکنند .مدیر کل این ح ��وزه که به حوزه خواهران

که در این حوزه ادامه تحصیل دهند.

39

 .4 - 29موسس ��ه الس ��یدۀ الزهراء وابس ��ته به جمهوری اسالمیایران
در بی���روت (خواه ��ران)  -معه ��د الس ��یدة الزه ��راء العالی للش ��ریعة و
الدراسات اإلسالمیة

و برادران إش ��راف دارد ،ش ��یخ مصطفی جعفر پیشه است .برخی معتقد
هستند ماندگاری حوزه علمیه رسول اکرم منوط به قدرت شیعه و حزب
اهلل در لبنان است.

43

این حوزه در سال 1985م تأسیس شده و شعبه خواهران حوزه رسول اکرم

 .4 - 34موسسه سیدۀ نساء العالمین در بیروت (خواهران) -
معهد سیدة نساءالعالمین الثقافی

شده است و هم اکنون بیش از  380طلبه در این حوزه تحصیل میکنند.

این مؤسسه زیر نظر واحد فرهنگی حزب اهلل فعالیت میکند و  18شعبه

س���اختمان ای���ن ح���وزه در همس���ایگی حوزه رس���ول اک���رم در منطقه حارة

در سراس���ر لبن ��ان دارد .اه ��داف ای ��ن معهد ،ش ��ناخت معارف اس�ل�ام و

حریک بیروت است و مدیریت آن را سیدة حاجیة زهرا ملدان میباشد.

مطالعات اخالق و عقیده و س ��یره امامان اس ��ت .بیش ��تر طلبههای این

اس���ت .بعد از جن���گ  33روزه تعداد خواهران طلبه در این حوزه بیش���تر

 .4 - 30موسسه السیدة خدیجة الکبری در صور (خواهران)  -معهد
السیدة خدیجة الکبری للعلوم اإلسالمیة

مؤسس���ه مادران و کس ��انی که ت ��رک تحصی ��ل کردهاند هس ��تند .یکی از
شعبههای بیروت این مؤسسه در مسجد القائم است.

ای���ن ح���وزه دومی���ن ح���وزه علمیهای اس���ت که توس���ط عالم���ه فضل اهلل

 .4 - 35حوزه علمیه انصار در جبل عامل (برادران) -
المعهد الشرعی اإلسالمیالجعفری

بعض���ی از خواه���ران طلب���ۀ آن برای ادام���ه تحصیل به قم س���فر میکنند.

در س���ومین مدرس ��ه علمیهای که سیدنسیم عطوی تأس ��یس کرد ،تمام

این حوزه عالوه بر برنامه آموزش���ی ،دورههای تابس���تانی با موضوع تربیت

یش ��ود .افزون ب ��ر درس و بحثهای حوزوی و
مراح���ل حوزوی تدریس م 

تأس���یس ش���ده اس���ت .ط���ول دوره تحصیلی این حوزه  4س���ال اس���ت و

بحث خارج ،این مدرس ��ه در قالب اعزام مبلغ به س ��وریه و برخی اماکن

خطیب برگزار میکند.

40

ش���یعی فعالی ��ت میکند .فارغالتحصی�ل�ان ای ��ن مدرس ��ه در عرص ��ه
44

 .4 - 31موسسه امام موسی صدر در صور (خواهران) -
معهد اإلمام الصدر

اجتماعی و علمیفعالیت زیادی دارند.

ای���ن ح���وزه در س���ال 1985م تأس���یس ش���د ،ول���ی بعد از تأس���یس دانش���گاه
اسالمیصور،از سال1989مبهشعبهایاز دانشگاهاسالمیصور تبدیلشد.

41

 .4 - 36موسس ��ه ش ��رعی جعفری در مرکبا 45جبل عامل (برادران) -
المعهد الشرعی اإلسالمی
این مدرسه از مدارسی است که سیدنسیم عطوی در منطقه مرزی جنوب

 .4 - 32موسسه امام هادی در بیروت (برادران) -
المعهد اإلمام الهادی

موس���وم به مرکبا در سال 1972م تأس���یس کرد و در سال 1984م به منطقه

ش���یخ ناجی به همراه برادرش ش���یخ محمد طالب ،این حوزه را تأسیس
 .38فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .253
 .39همان ،ص .254
 .40همان ،ص .260
 .41فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .260

انصار منتقل شد .از این حوزه اطالعات دقیق و مشخصی وجود ندارد.
 .42همان ،ص .252
 .43همان ،ص .238
 .44همان ،ص .240
 .45محلی از توابع مرجعیون است.
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 .4 - 37موسس ��ه ش ��هید اول در ُس ��حمر 46بق ��اع غربی (ب ��رادران) -
المعهد الشرعی اإلسالمی

دروس و روشهای آموزش ��ی دانش ��گاهی اس ��ت .جرقه تأسیس دانشگاه

این مدرسه شعبه مؤسسه شهید اول بیروت است و توسط شیخ القاضی

اسالمیلبنان از این حوزه زده شد.

أسداهلل حرش���ی با هماهنگی عالمه محمدمهدی شمسالدین تأسیس
ش���د .مدرس���ه ش���هید اول در شهر س���حمر بقاع غربی از س���ال 1982م به
دلیل اشغالگری نیروهای اس���رائیلی به ساختمان دیگری انتقال یافت.
این مدرس���ه تا سال 1991م فعالیت داشت ،ولی بعد از آن محل مدرسه
به کتابخانه عمومی و سالن اجتماعات تبدیل شد.

47

اهتم���ام ب ��ه تبلی ��غ مکتب اهل بی ��ت در عرص ��ه بینالمل ��ل و اهتمام به

 .5آسیب شناسی و ضعفهای حوزههای علمیه لبنان
بزرگتری���ن مش ��کلی ک ��ه حوزههای علمیه ش ��یعه لبنان دارد ،این اس ��ت
ً
که تأس���یس آنه ��ا غالبا به صورت فردی و توس ��ط علم ��ای از نجف یا قم
برگش���ته صورت میگیرد و مرجع مدیریتی ،قانونی یا هماهنگکننده در
تأسیس و اداره حوزههای علمیه شیعی وجود ندارد .این در حالی است
که در لبنان مجلس اعالی ش ��یعیان لبنان که به تدبیر امام موسی صدر

 .4 - 38موسسه شهید اول در بیروت (برادران) -
معهد الشهید األول

تأس���یس شده اس ��ت فعالیت دارد .مشکالتی که بر نبود مرجع مدیریتی

این مؤسس���ه در س���ال 1979م توس���ط عالمه محمدمهدی شمسالدین

حوزههای علمیه مترتب میشود ،به شرح زیر است:

ک���ه رئیس مجلس اعالی ش���یعیان لبنان بود ،در منطق���ه غبیری بیروت

 .5 - 1آرا و اندیش� �ههای خاص مؤسس در طالب مدرسه محل تحصیل

تأس���یس ش���د .از مهمترین م���دارس علمیه آن زمان ب���وده و حدود  70نفر

تأثیر میگذارد.

طلبه داشته است .اکنون فعالیت این مدرسه به شدت ضعیف است.

 .5 - 2اوضاع سیاسی و امنیتی در حوزههای علمیه تأثیر مستقیم دارند.

این حوزه دلیل روش���نی اس���ت ب���ر ارتباط فعالیت مدارس ش���یعی لبنان

 .5 - 3تأمی ��ن مال ��ی حوزههای علمیه در پرداخت ش ��هریه و س ��ایر امور

با مؤسس���ین آن که مدرس���ه در نبود مؤس���س فعالیتهای خود را تعطیل

مالی یکسان نیست.

میکند و چه بسا بسته میشود.

 .5 - 4تفاوت در روشهای آموزش ��ی وجود دارد که موجب ش ��ده سطح

 .4 - 39موسس ��ه عل ��وم دینی امام ص ��ادق در خربۀ الس ��لم 48جبل
عامل (برادران)  -معهد اإلمام الصادق للعلوم الدینیة
این مؤسس���ه توسط سیدعبدالمحس���ن فضلاهلل که یکی از علمای بنام
جب���ل عامل ب���ود ،با وجود اش���غالگریهای منطقه تأس���یس ش���د .حوزه
علمیه امام صادق در دو س���طح مقدمات و س���طوح فعالیت داشت که
از س���ال 1988م در اثر ناامنیهای منطق���ه از فعالیت باز ماند .این حوزه
در زم���ان فعالیتش تأثی���رات مهمیدر آ گاهی دین���ی و بصیرت فرهنگی
منطقه داشته است.

علمیفارغالتحصیالن متفاوت باشد.
.5 - 5حوز هه ��ای علمیه لبنان از منظر مناطق جغرافیایی ،از پراکندگی
نامناسبی برخوردار هستند.
 .5 - 6ش ��رایط پذیرش حوزههای علمیه لبنان متفاوت اس ��ت و این امر
موجب آشفتگی در نظام آموزشی میشود.
 .5 - 7طالبی که به دالیل مختلف از یک حوزه علمیه اخراج میشوند،
میتوانند در حوزه دیگر بدون علم حوزه دوم به تحصیل ادامه دهند.
.5 - 8فعالیت حوزههای علمیه به وفات و یا اهتمام مؤس ��س بس ��تگی
دارد.
 .5 - 9هماهنگی بین حوزههای علمیه لبنان وجود ندارد.

 .4 - 40موسسه مطالعات إسالمیدر صور (برادران) -
معهد الدراسات اإلسالمیة
این مدرس���ه در سال 1967م ،بعد از سفرهای امام موسی صدر به برخی
کشورهای آفریقایی تأسیس شد و از طلبههای آفریقایی پذیرش داشت.
در ای���ن حوزه عالوه بر دروس فقه و اصول و منطق و قرآن و حدیث که در
حوزهه���ای علمیه لبنان معمول اس���ت ،دروس خطابه و ادبیات عرب و
نهج البالغه و تجوید نیز تدریس میش���د .این مدرسه بعد از ربوده شدن
امام موسی صدر در سال 1978م رو به ضعف نهاد.

49

ای���ن ح���وزه س���ومین ح���وزه علمی���ه معاص���ر لبن���ان اس���ت و امتی���از آن،

س���طح علمیطالبی ک ��ه در حوزههای علمیه لبنان تحصی ��ل کردهاند ،از
ی طالب فارغالتحصیل نجف یا قم پایینتر است و شاید دلیل
سطح علم 
این امر ،از گزارشی که از طالب و روحانیون لبنان داده شده است به دست
بیاید .از بین حدود پانصد روحانی در لبنان ،بیشتر ایشان کارهای اجرایی را
بر امور علمی وپژوهشی ترجیح میدهند و برخی دیگر نیز مانند مولویهای
اهل س���نت ،فقط روز جمعه در پست روحانی عمل میکنند و تعدادی از
ایش���ان نیز فعالیت تبلیغ ��ی دینی در لبنان ندارند 50.این امر موجب ش ��ده
ً
اس���ت که امر تبلیغ بس ��یار کمرنگ باشد ،مثال در شهر نسبتا بزرگ بعلبک
در بین ده مسجدی که وجود دارد ،فقط در یک مسجد نماز جماعت دایر
ً
ً
اس���ت یا مثال خطیبان دینی معموال به جای پرداختن به مباحث دینی و

 .46سحمر یکی از روستاهای بقاع است.
 .47فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .236
 .48روستایی در تبنین است که در باالی کوهی قرار دارد و اطراف آن درههای بزرگی است.
 .49فیصل کاظمی ،الحوزات الشیعیة المعاصرة ،ص .227

اخالقی ،در زمینه مسائل سیاسی سخن میگویند .این در حالی است که
 .50محمدحسن نبوی ،نگاهی گذرا به لبنان ،ص .68
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معرفی حوزههای علمیه معاصر شیعه لبنان

ی لبنان به علما به دیده احترام نگریسته میشود و روحانیون
فرهنگ عموم 
در بین همه مردم ،حتی مذاهب دیگر از جایگاه ویژهای برخوردارند.

منابع

 .6جمع بندی و پیشنهاد

الف) کتاب و مقاله

به نظر میرس���د حوزه علمیه قم که اکنون ش���عبه فعال و مؤثری در لبنان
دارد ،میتوان���د ب���ه انس���جام و مدیری���ت حوزههای علمیه لبنان س���امان
بخشیده و مراجع معظم تقلید با تدبیر خویش فعالیت حوزههای علمیه
ش���یعه لبنان را قوت ببخشند؛ به ویژه که ش���یعیان لبنان عالقه خاصی

 .1بولس جواد؛ تاریخ لبنان؛ بیروت :دار النهار للنشر1972،م.
 .2صدرهاش ��می،س���یدمحمد؛ «نهضت علمیجب���ل عامل :فرازی از تاریخ ش���یعیان
لبنان» ،نشریه فرهنگ و هنر ،چشم انداز ارتباطات فرهنگی ،اسفند  ،1384شماره .21
 .3عمرو یوسف؛ صفحات من ماضی الشیعۀ و حاضرهم فی لبنان؛ چ  ،1بیروت :دار
المحجة البیضاء.2006 ،

به ایران و شیعیان ایرانی دارند و حتی ایران را وطن اول خود میشمارند.

 .4فرات ��ی ،عبدالوه ��اب؛ «نق ��ش امام موس ��ی ص ��در در ارتقای جایگاه ش���یعیان در
لبنان» ،شیعهشناسی ،زمستان  ،1387شماره  ،24ص .238 - 213

گرمی میکنند و اذعان دارند که اگر روحانیون ایرانی مشکل زبان نداشته

 .5کاظمی،فیصل؛ الحوزات الشیعیة المعاصرة؛ بیروت :إنتشارات محجة البیضاء،
2011م.

برخ���ی از مردم از حض���ور روحانیون ایرانی در لبنان برای تبلیغ اس���تقبال
باش���ند ،به جای اس���تفاده از روحانیون عراقی در م���اه محرم و ماه مبارک
رمضان از روحانیون و مبلغان ایرانی بهره میبرند.

 .6نبوی ،محمد حسن؛ «نگاهی گذرا به لبنان»؛ مجله مبلغان ،تیر  ،1379شماره .6

ب) دیدار و مصاحبه

راهکارها و پیش���نهادها برای تعالی و رش���د علمیو مدیریتی حوزههای
علمیه لبنان.
 .6 - 1تش���کیل مرکز مدیریت منس���جم و متحد در لبن���ان برای مدیریت
علمی و آموزشی حوزههای علمیه آن.

 .1دی ��دار با دکت ��ر نجیب نورالدین مس ��ئول مؤسس ��ه مطالعات اس�ل�امیبیروت19 ،
مارس 2013م.
 .2دیدار با سیدشهابالدین نبوی در مدرسه الرسول اال کرم 10 ،آوریل2013م.
 .3دی ��دار ب ��ا س ��یدعلی فضلاهلل در دفتر عالم ��ه فضل اهلل حارة حری���ک بیروت23 ،
مارس 2013م.

 .6 - 2ارتباط علمی و آموزشی با مرکز مدیریت حوزههای علمیه قم.

 .4دیدار با ش���یخ حس ��ان عبد اهلل در مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان در بیروت،
 3آوریل 2013م.

 .6 - 4هماهنگیهای مالی مدیران و مؤسس���ان حوزههای علمیه لبنان

 .5دی ��دار با ش ��یخ حس ��ین عبداهلل مس ��ئول اداره ش ��رعی دفتر عالمه فض���ل اهلل در
بیروت 10 ،آوریل 2013م.

 .6 - 5تب���ادل اس���تادان و محققی���ن علمی در حوزهه���ای علمیه ایران و

 .6دی ��دار ب ��ا ش ��یخ حس ��ین ماج ��د در مدرس ��ه ش ��رعی ح���ارة حری���ک بی���روت9 ،
آوریل2013م.

 .6 - 3ارتباط مدیریتی و علمی با مراجع تقلید شیعه ایران و عراق.
در پرداخت شهریه و سایر مخارج حوزههای علمیه.
لبنان برای بهرهمندی از پتانسیلهای موجود طرفین و ارتقای مناسبات
علمی و پژوهشی.

 .7دیدار با ش ��یخ عبداالمیر ش ��مسالدین در مس ��جد امام صادق بیروت 5 ،آوریل
2013م.

 .6 - 6امض���ای تفاهمنامههای آموزش���ی و علمی بی���ن حوزههای علمیه

 .8دی ��دار ب ��ا ش ��یخ عبداالمیر قب�ل�ان در مجلس اعالی ش ��یعیان لبن���ان بیروت13 ،
مارس 2013م.

 .6 - 7ایجاد نمایندگی حوزه علمیه لبنان در مرکز مدیریت حوزه علمیه

 .9دیدار با شیخ رائد یزبک رئیس دفتر عالمه یزبک در بعلبک 28 ،مارس 2013م.

ایران و لبنان برای بهرهمندی از تجربههای مدیریتی طرفین.
ایران و بالعکس.
 .6 - 8انتشار مجالت علمیو تخصصی مشترک در موضوعات علمی
و تخصصی.
 .6 - 9گسترش زبانآموزی طلبهها به دو زبان فارسی و عربی به صورت
کاربردی.
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 .10دیدار با سیدجعفر مرتضی در منزل ایشان ضاحیه بیروت 15 ،مارس .2013
 .11دیدار با عالمه سیدجعفر مرتضی در ضاحیه بیروت 15 ،مارس 2013م.
 .12دیدار با عالمه عفیف نابلسی در مرکز سیدة زهراء صیدا 18 ،مارس 2013م.
 .13دیدار با سید حسینی مدیر حوزه امام علی بیروت 20 ،مارس 2013م.
 .14دیدار با شیخ محمد یزبک در دفتر ایشان در بیروت 21 ،مارس 2013م.
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