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وزارة التعليم العايل و البحث العلمي                                         

جامعـة الكوفـة                                                                                    
                            كليـة اآلداب                                                                
قسم التاريخ                                                                                                   

  
 

  الحیاة الفكریة في النجف االشرف الحیاة الفكریة في النجف االشرف 
١٩٦٨١٩٦٨  ––  ١٩٥٨١٩٥٨     

""    دراسـة تاریخیةدراسـة تاریخیة" "    
 
 

 أطروحة تقدم بـھا 
الكوفة جامعة  –إلى مجلس كلیة االداب   

علي عبد المطلب حمّود علي خان المدني    
وھي جزء من متطلبات نیل درجة الدكتوراه فلسفة التاریخ المعاصر                                

         
اشراف   

 االستاذ المساعد الدكتور
 علي عظم محمد

  
 

م  ٢٠١١                                       ھـ                                                          ١٤٣٢  
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  الرحيم الرمحن ابسم 

 اءمي بِأَسفَقَالَ أَنْبِئُون كَةئاللَى الْمع مضَهرع ا ثُمكُلَّه اءماألَس مآد لَّمعو
 نيقادص كُنتُم الَء إِنؤ٣١(ه  ( لْمالَ ع انَكحبقَالُوا س أَنْت ا إِنَّكتَنلَّما عا إِالَّ ملَن

يمكالْح يمل٣٢( الْع (  
   العظيم العلي ا صدق                                    
  ) ٣٢ - ٣١(سورة البقرة  آية                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقرار المشرف العلمي
 . حة قد جرى بإشرافي بمراحلها كافة وأرشحها للمناقشةاشهد بان أعداد هذه األطرو 
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 : االمضاء                                    

 د علي عظم محمد . م . أ : المشرف                                   
   ٢٠١١:   /   / التاریخ                                   

  
وتقریر الخبیرین العلمي واللغوي أرشح الرسالة بناء على ترشیح المشرف العلمي ، 

  . للمناقشة 
  
  

  : االمضاء                      
  د جاسب عبد الحسین صیهود  . م . أ : رئیس القسم                    
   ٢٠١١:     /    / التاریخ                    

 
  
  
  
  
  

  
  

  
  شھادة الخبیر اللغوي 
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الحیاة الفكریة في النجف ( الموسومة بـ ) الدكتوراه أطروحة ( لقد اطلعت على 
  . وقومتها لغویًا فوجدتها صالحة للمناقشة ) م  ١٩٦٨ – ١٩٥٨االشرف 

  
 
 

  : توقیع                              
 :االسم                              
  :الدرجة                             
 جامعة الكوفة     / كلیة االداب : مكان العمل                             

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شھادة الخبیر العلمي
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الحیاة الفكریة في النجف ( الموسومة بـ ) أطروحة الدكتوراه ( لقد اطلعت على 
  .وقومتها علمیًا فوجدتها صالحة للمناقشة ) م  ١٩٦٨ -١٩٥٨االشرف 

  
 
 
 

 : توقیع                                           

 : االسم                                           
  : الدرجة                                          
  : مكان العمل                                          
  : التاریخ                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناقشة قرار لجنة الم
بشان تشكیل لجنة  ٢٠١١/ ٥/ ٢٣لمجلس كلیة اآلداب المنعقدة بتاریخ )  ١٤( استنادًا الى محضر الجلسة   

 )دراسة تاریخیة  ١٩٦٨ - ١٩٥٨ الحیاة الفكریة في النجف االشرف( مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة 
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ود علي خان المدني( للطالب  ة المناقشة وأعضائها بأننا اطلعنا على نحُن رئیس لجن)  علي عبد المطلب حمّ
  .  ٢٠١١/  / األطروحة ، وناقشنا الطالب في محتویاتها ، وفیما له عالقة بتاریخ  

  (          )فوجدناها جدیرة بالقبول لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر بتقدیر   
    
  
  

  االمضاء                                   االمضاء                                      
  كریم مطر حمزة . د. علي هادي عباس                                                 أ . د . أ 

  جامعة بابل  –جامعة بابل                                               كلیة التربیة  –كلیة التربیة 
  عضوًا                                                          رئیس اللجنة           

  
  
  

  االمضاء                                                             االمضاء          
  جاسب عبد الحسین صیهود . د. م . عالء حسین الرهیمي                              أ . د. م . أ 

  جامعة الكوفة  –جامعة الكوفة                                     كلیة اآلداب  – كلیة اآلداب
   عضوًا                                                                عضوًا         

  
  
  

  االمضاء                                                          االمضاء         
  علي عظم محمد . د. م . ربیع حیدر طاهر                                        أ. د .م. أ 

  جامعة الكوفة                      –جامعة الكوفة                                     كلیة اآلداب  –كلیة اآلداب 
  عضوًا ومشرفًا                    عضوًا    

  .                                         جامعة الكوفة على قرار اللجنة  – صادق مجلس كلیة اآلداب
االمضاء                                                                                                                                                

  االستاذ الدكتور                                                                                       
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  االھـــــــداء
  ............ الى 

  ..................السر المستودع                  
  ........... الى 

  ................. سر وجود الكون                 
  .......... الى 

  ...... المظلومة ....... بضعة ابیھا               
  ........... الى 

  شفیعة المؤمنین یوم الحشر                
  ..........الى 

  )عليها الصالة والسالم (فاطمة الزھراء .... سیدة نساء العالمین            
  ........ والى 

  الطالب بالثائر ......... ولدھا بقیة اهللا              
  ) عج ( المھــدي المنتظر                    
  

  راجیًا......... اھدي جھدي المتواضع 
  القبول  

  
 
 
 
 
 

   
  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 شكر وتقدیر

 )اذا قصرت یدك عن المكافاة فلیطل لسانك بالشكر ( 
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  سید البلغاء والمتكلمین
   األمام علي بن ابي طالب                      

یشرفني  ان اتقدم بفائق الشكر وعظیم االمتنان الى استاذي المشرف الدكتور علي عظم         
محمد ، لقبولھ االشراف على اطروحتي ، ولمابذلھ من جھد مخلص وصادق ، ولما قدمھ لي من 

ً في انجاز البحــث    . المصادر والنصح واالرشاد كانت لي عونا
ستاذه ، والعرفان بالجمیل ، ان اتقدم بواحز الشكر ویحتم علّي واجب وفاء التلمیذ ال       

وخالص االمتنان الى استاذي الدكتور عالء حسین الرھیمي على اقتراحھ لعنوان االطروحة ، 
جزاه هللا عني . ولمسانھ الواضحة في خطة البحث ، وتوجیھاتھ السدیدة كلما احتجت الى ذلك 

 . خیر جزاء المحسنین 
تي غمرني بھا اساتذتي في السنة التحضیریة اتوجھ لھم بالشكر والتقدیر ولفضل التلمذة ال     

على جھودھم العلمیة وتوجیھاتھم السدیدة وارائھم القیمة ، التي كان لھا االثر الطیب في تجاوز 
  . فجزاھم هللا خیر الجزاء . الصعاب وتذلیل العقبات 

السنة التحضیریة ، واخص بالذكر منھم  ویسعدني ان اتقدم بالشكر والتقدیر الى زمالئي في     
ً متعددة ، ومعاونة مشھودة ،  ً االستاذ اسماعیل طھ الجابري الذي كانت لھ جھودا ً وعرفانا شكرا
 ً كان منھا دورة في حصولي على جمیع وثائق دار الكتب والوثائق المتعلقة بالموضوع ،  فضال

  .ل وكرم الضیافة عن ذلك ماقدمتھ لي اسرتھ الكریمة من حسن  االستقبا
ً للعاملین في المكتبات العامة والرسمیة اتقدم بالشكر لكل العاملین في مكتبات االمام      ووفاءا

جامعة الكوفة ، والوحدة الوثائقیة في دار الكتب   /الحكیم العامة ، والحیدریة ، ومكتبة كلیة االداب 
لدكتور مقدام الفیاض والدكتور وسیم عبود كما اشكر زمالئي في كلیة التربیة للبنات ا. والوثائق 

  . واألستاذ احمد بھاء الخفاجي لجھودھم في تزویدي بالكثیر من المصادر والمراجع العامة 
وان نسیت فلن انسى فیض الحب الذي غمرني بھ اھل بیتي الذین تحملوا منخصات          

  . على مواصلة دراستي االكادیمیة  البحث الكثیرة ، وقدموا لي شتى المساعدة ، فكانوا لي حافز
                                                                                                                             

  الباحث 
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  قائمـــة الرموز 
 تب والوثائقدار الك و. ك . د 

 دون تاریخ ت. د 

 دون مطبعة ط. د 

 دون مدینة م. د 

 قبل المیالد م. ق 

 مجلد مـج

 التاریخ المیالدي م

 التاریخ الهجري هــ

 تاریخ الوفاة ت

 الطبعة ط

 الجزء ج

 الصفحة ص

 الورقة و

  
 

 
  
  
  

  المحتویـات
 رقم الصفحة الموضوع 
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 ھ  -ا   المقدمـة 
( قرأة أولیة عن األوضاع العامة في النجف االشرف      :  الفصل األول

 ) م ١٩٥٨ -١٩٤٥

٥٠ – ١ 

 ١٠ – ٢ . الواقع االجتماعي والتركیبة السكانیة : المبحث األول 

 ١٦ – ١١ الواقع االقتصادي : المبحث الثاني 

 ٣٣ –١٧ الحیاة المعرفیة والفكریة : المبحث الثالث 

 ٥٠ – ٣٤ تیارات السیاسیة ومواقفها  نشاط ال: المبحث الرابع 

الفكر االصالحي واسهاماته في تطور الحیاة الفكریة في : الفصل الثاني 
 .  ١٩٦٨ -١٩٥٨النجف االشرف 

١٢٧ -٥١ 

 ٦٩ – ٥٢ روافد الفكر االصالحي وتطوره : المبحث االول 

( علماء الدین المصلحین واثرهم في تنامي الوعي الفكري :المبحث الثاني 
 )دراسة في نماذج 

٩٦ – ٧٠ 

 ٧٩ – ٧١ ))بنت الهدى (( امنة حیدر الصدر : اوًال 

 ٨٨ – ٨٠ الشیخ محمد مهدي شمس الدین : ثانیًا 

 ٩٦ - ٨٩ الشیخ محمد امین زین الدین : ثالثًا 

التقریب بین المذاهب  ( افرازات الفكر االصالحي ونتائجه : المبحث الثالث 
 ) أنموذجًا 

١١٥ -  ٩٧ 

 ١٢٧ -  ١١٦ اسهامات النخبة االدبیة في نشر المفاهیم االصالحیة : المبحث الرابع 

المرجعیة الدینیة العلیا ودورها في أسناد الواقع الفكري : الفصل الثالث 
 .م  ١٩٦٨ -١٩٥٨في النجف االشرف 

١٨٩ – ١٢٨ 

 ١٤٧ – ١٢٩  النظام التعلیمي الحوزوي وتطوره: المبحث األول 

 ١٦٤ -١٤٨ اثر المرجعیة الدینیة في اسناد  الفكر : الثاني  المبحث

 ١٧٦ -١٦٥ مفكرو الحوزة العلمیة ومؤلفیها : المبحث الثالث 

الطروحات الفكریة لتطویر المرجعیة الدینیة في النجف : المبحث الرابع 
 االشرف

١٨٩-  ١٧٧ 

  ١٨١- ١٧٨    )المؤسسة ( المرجعیة الشاملة  -١

 ١٨٢ – ١٨١ المجلس الفقهي   -٢

 ١٨٥-  ١٨٢ المرجعیة الصالحة والموضوعیة  -٣

 ١٨٩ – ١٨٦ المرجعیة الرشیدة  -٤

 ٢٥٨-  ١٩٠الحركة التعلیمیة والبناء المعرفي والفكر في النجف : الفصل الرابع 



١١ 
 

 .  ١٩٦٨ -١٩٥٨االشرف   

  التعلیم وأنواعه : المبحث االول  
  التعلیم الدیني: اوًال 

  
   جامعة النجف الدینیة - ١
  ) مدرسة النجف الدینیة ( مدرسة الجزائري  - ٢
 المدرسة الُشبریة  - ٣

٢١٧ – ١٩١  
١٩٨ – ١٩١  
١٩٣ – ١٩١ 

١٩٦ – ١٩٣  
١٩٨ -  ١٩٦ 

  التعلیم األهلي : ثانیًا  
  المدرسة العلویة- ١
 مشروع جامعة الكوفة - ٢

٢٠٦ -  ١٩٩  
١٩٦ – ١٩٣  
١٩٨ – ١٩٦ 

  التعلیم الرسمي : ثالثًا 
  التعلیم العام - ١

 كلیة الفقه  - ٢

٢١٧ – ٢٠٦  
٢٠٣ – ٢٠٠  
٢١٧ – ٢١٠ 

  الصحافة والنشر : المبحث الثاني 
  الصحافة : اوًال 
  الطباعة : ثانیاً 
 المكتبات : ثالثًا 

٢٤٢ – ٢١٨  
٢٣٣ – ٢١٨  
٢٣٨ – ٢٣٣  
٢٤٢ – ٢٣٨ 

  الجمعیات الثقافیة واالدبیة : المبحث الثالث 
  جمعیة الرابطة االدبیة : اوًال 

  جمعیة منتدى النشر : ثانیًا 

  جمعیة التحریر الثقافي  : ثالثًا 

 جمعیة التوجیه الدیني : رابعًا 

٢٥٧ – ٢٤٣  
٢٤٩ – ٢٤٤  
٢٥٥ – ٢٤٩  

٢٥٥  
٢٥٧ – ٢٥٥ 

الفكر السیاسي في النجف االشرف ، التطورات : الفصل الخامس 
 . والمواقف

٢١١ – ٢٥٨  
 

  تطور الفكر السیاسي  :المبحث األول 
  والیة الفقیه - 
والیة الفقیه العامة                                                      - أ 

٢٦٩ – ٢٦١  
٢٦٠  

٢٦٣ – ٢٦٠  
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 ٢٦٧– ٢٦٣ )الفقیه والشورى ( الوالیة المقیدة  -ب 

الصراعات الفكریة بین التیارات السیاسیة في النجف : المبحث الثاني 
  . االشرف 

  التیار الشیوعي : اوًال 
  التیار االسالمي : ثانیًا 

  حزب الدعوة االسالمیة  - ١
  جماعة العلماء - ٢

 التیار القومي: ثالثًا 

٢٨٧ – ٢٦٨  
  

٢٧٣ – ٢٦٨  
٢٨٣ – ٢٧٣  
٢٧٧ – ٢٧٣  
٢٨٣ – ٢٧٨  
٢٨٦ – ٢٨٣ 

موقف النجف االشرف من االحداث السیاسیة في العراق : المبحث الثالث 
. 

٣٠١ – ٢٨٨ 

 ٢٩٠ – ٢٨٨  ١٩٥٨تموز  ١٤الموقف من ثورة : اوًال 

 ٢٩١ – ٢٩٠ .م  ١٩٥٩لسنة  ٨٨قانون االحوال الشخصیة : ثانیًا 

 ٢٩٤ – ٢٩١ . ١٩٦٣شباط  ٨انقالب : ثالثًا 

 ٢٩٦ – ٢٩٤  ١٩٦٤الموقف من قرارات التامیم عام : رابعًا 

 ٢٩٨ – ٢٩٦ الموقف من القضیة الكردیة : خامسًا 

 ٢٩٩ –٢٩٨ حمن عارف النجف االشرف وموقفها من عبد الر : سادسًا 

وموقف المرجعیة الدینیة في النجف  ١٩٦٨تموز  ١٧انقالب : سابعًا 
 االشرف 

٣٠١ – ٢٩٩ 

 ٣١١ – ٣٠٢ موقف النجف االشرف من االحداث الدولیة : المبحث الرابع 

 ٣٠٦ – ٣٠٢ ))الفلسطینیة انموذجًا (( القضایا العربیة : اوًال 

 ٣٠٧ – ٣٠٦ م  ١٩٦١لقدس عام المؤتمر االسالمي في ا: ثانیًا 

 ٣٠٩ – ٣٠٧ موقف النجف االشرف من الفتنة الطائفیة في باكستان : ثالثًا 

الموقف من صراع شاه ایران حول التغیرات الدستوریة االیرانیة عام : رابعًا 
  . م  ١٩٦٢

 

٣١١ –٣٠٩ 

 ٣١٦ – ٣١٢ الخاتمة واالستنتاجات 

 ٣٦٥ – ٣١٦ المالحق 

 ٣٩٩ – ٣٦٦ جعالمصادر والمرا

 3-1 ملخص األطروحة باللغة االنكلیزیة
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  فهرست الجداول
 الصفحات عنوان الجدول ت
 ٤  ١٩٥٧ -١٩١٨عدد سكان مدینة النجف للمدة بین  ١
أعداد الطلبة الدارسین في الحوزة العلمیة بحسب بلدانهم  ٢

  ١٩٥٧وبموجب إحصاء سنة 
٥ 
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 ١٢ ة النجف ووارداتهاصادرات مدین ٣
وكمیات الكتب التي  ١٩٥٨ – ١٩٤٥المطابع التي انشات  ٤

 طبعت بها 
٢٦ 

الصحف والمجالت الصادرة في النجف االشرف للمدة  ٥
 م  ١٩٥٨ – ١٩٤٥

٣١ 

 ٣٢  ١٩٥٨ -١٩٤٥المكتبات التي نشات بین  ٦
 ٣٦  ١٩٥٨ -١٩٤٥منظمات الحزب الشیوعي في النجف  ٧
 - ١٩٤٥نظمات القومیة في النجف االشرف االحزاب والم ٨

١٩٥٨  
٤٢ 

 – ١٩٤٥الحركات واالحزاب االسالمیة في النجف االشرف  ٩
١٩٥٨  

٤٧ 

عدد الزوار االجانب الوافدین الى النجف االشرف حسب  ١٠
 .م  ١٩٦٥االحصاء السكاني عام 

٥٩ 

نسب االجانب في النجف االشرف والمحافظات الى  ١١
  ١٩٦٥لسنة  مجموعهم في العراق

٥٩ 

نماذج من المجالت العربیة والعراقیة التي كانت تصل  ١٢
 النجف االشرف خالل مدة البحث 

٦٥ 

 ٧٩ نماذج من القصص االصالحیة الى بنت الهدى  ١٣
النتاج الفكري للشیخ محمد مهدي شمس الدین خالل مدة  ١٤

 البحث 
٨١ 

 ٩٥ نماذج من مؤلفات الشیخ محمد امین زین الدین  ١٥
 ١١٤ اهم المؤتمرات التي شارك فیها الشیخ علي كاشف الغطاء  ١٦
 ١١٥ اسماء الشخصیات التي نشرت في مجلة رسالة االسالم  ١٧
نماذج من المدارس الدینیة في النجف االشرف المستمرة في  ١٨

 عطأها العلمي 
١٣٣ 

 ١٣٧ المنهاج الدراسي المتبع في حوزة النجف االشرف تاریخیًا  ١٩
 ١٤٣ اسماء مدرسي مدرسة العلوم االسالمیة  ٢٠
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 ١٤٥ برنامج مدرسة العلوم االسالمیة  ٢١
اسماء الوكالء واسهامتهم الفكریة الممثلین لمرجعیة النجف  ٢٢

 م ١٩٦٨ - ١٩٥٨االشرف 
١٦٢-١٦٠ 

مخطط المشروع االصالحي للیسد محسن الحكیم            ٢٣
 )قدس سره ( 

١٦٤ 

ظیمي الطروحة المرجعیة الموضوعیة حسب الهیكل التن ٢٤
 طرح السید محمد باقر الصدر 

١٨٥ 

 ١٨٨ هیكلیة المرجعیة الرشیدة  ٢٥
 ١٩٣ اسماء اساتذة جامعة النجف الدینیة  ٢٦
 ١٩٨ نماذج من خریجي المدرسة الشبریة في النجف االشرف ٢٧
 – ١٩٥٨اعداد طلبة المدرسة العلویة خالل المدة المبحث  ٢٨

 م  ١٩٦٨
٢٠٢ 

اعداد المكتبات في المدارس االبتدائیة في النجف االشرف  ٢٩
 م ١٩٦٨ - ١٩٥٨حسب عدد الكتب والقراء للمدة من 

٢١٠ 

 ٢١٢ المواد الدراسیة في كلیة الفقه حسب الفصول الدراسیة  ٣٠
 ٢١٣ ١٩٦٢ -١٩٥٩اساتذة كلیة الفقه في دورتها االولى  ٣١
ریجي الدورة االولى في كلیة الطالب الخمس االوائل من خ ٣٢

  ١٩٦٢الفقه عام 
٢١٤ 

 ٢١٥ ١٩٦٢- ١٩٥٩نماذج من خریجي الدفعة االولى لكلیة الفقه  ٣٣
-١٩٥٨اعداد الطلبة المسجلین في كلیة الفقه خالل المدة  ٣٤

١٩٦٨ 
٢١٦ 

اعداد الجرائد والمجالت في النجف االشرف مقارنة بعددها  ٣٥
 في مدن عراقیة اخرى 

٢١٩ 

 ٢٣٠ نماذج من المقاالت في الصحافة النجفیة خالل مدة البحث  ٣٦
 ٢٣٣  ١٩٦٨-١٩٥٨النشرات المدرسیة الصادرة خالل المدة  ٣٧
 ٢٣٧ ١٩٦٨-١٩٥٨المطبوعات النجفیة  ٣٨
 ٢٣٨احصاء لعدد المطابع والمطبوعات لبعض المدن العراقیة  ٣٩
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١٩٦٨ - ١٩٥٨ 

 ٢٤١ وخارجه فروع مكتبة الحكیم العامة في العراق  ٤٠
نماذج من الشخصیات المشاركة في المواسم الثقافیة  ٤١

 وبحوثهم 
٢٤٨ 

 ٢٥٧ نماذج من اصدارات جمعیة التوجیه الدیني خالل مدة البحث  ٤٢
 ٢٧٥ مراحل العمل وسماتها لحزب الدعوة االسالمي  ٤٣
في النجف ) منشورات صوت الدعوة ( تواتر صدور  ٤٤

  ١٩٦٨- ١٩٦٠االشرف 
٢٧٧ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقــدمة

  أطار البحث وتعریف المصادر 
الفضاء الفكري لمدینة النجف االشرف ، فضاءًا ، ومزیج معقد التركیب من تیارات دینیة داخل المرجعیة   

الدینیة ، وتیارات یساریة شیوعیة وقومیة ، وكانت هذه المدینة المصد الفكري للتیارات السیاسیة التي حلت في 
لعراق السیما في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ، حیُث أصبحت تلك التیارات أحزاب سیاسیة منظمة ادهً  ا
دورًا في التاریخ المعاصر مثل الحزب الشیوعي العراقي وأحزاب قومیة ، وأحزاب طائفیة تشكلت بالعراق بعد 

اسي والعطاء الفكري لمدینة النجف االشرف ، م قمة الصراع السی ١٩٦٨ –م  ١٩٥٨االستقالل ، وتمثل الفترة 
اذ شهدت هذه الفترة صراع فكریًا بین السلطة والتیار الدیني كما هو الحال في الصراع بین مرجعیة السید اإلمام 
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محسن الحكیم والحكومات المتعاقبة خالل مدة الدراسة ، عالوة على ذلك فان هذه الفترة تمثل فترة اإلرهاب 
م ، ذلك اإلرهاب الذي وصل لحد التصفیة  ٢٠٠٣ستمر حتى سقوط نظام حزب البعث عام الفكري الذي ا

الجسدیة بین التیارات المتصارعة وما یسمى بالحرس القومي ، عهد عبد السالم محمد عارف خیر دلیل على 
 . ذلك 

ة النها جمعت المتناقضات وهذا ما دفعنا لدراسة الحیاة الفكریة في النجف االشرف التي نشأت فیها ثقافة فرید   
فكانت حیاة فكریة متنوعة ، ) التیارات العلمانیة ( في  الفقه واألصول واألدب ، والتیار المادي والقومي ، 

اتخذت هذه االتجاهات الفكریة من القلم وسیلة باعتبارها سالح وهذا خط تبناه رواد الفكر الدیني في النجف 
  . المجتمع بشكل كبیر االشرف في تلك الفترة مما اثر في 

حاولنا دراسة الحقبة الزمنیة من تاریخ النجف المعاصر لعلننا نسهم في الكشف عن دور النجف الفكري في    
م لما مثلته الفترة التاریخیة ما بعد عام  ١٩٦٨شتى جوانب الحیاة ، حیث كان من الطبیعي ان نتوقف عند عام 

  . ة لكل من یخالف رأیها وتوجهاتها السیاسیه م من استخدام السلطة االعدام وسیل ١٩٦٨
تقع األطروحة من المقدمة وخمسة فصول ، وخاتمة واستنتاج وضع فیهما الباحث اهم النتائج التي توصل     

                                                           .                                                                                                        الیها البحث 
"   ١٩٥٨ -١٩٤٥لمحات عن األوضاع العامة في النجف االشرف " تحت عنوان  الفصل األولجاء    

ودرس فیه الباحث أوضاع مدینة النجف االشرف االجتماعیة واالقتصادیة ، وتطورات اإلحداث السیاسیة في 
ا على الواقع النجفي والموقف منها ، ثم عرج على دراسة الواقع المعرفي والفكري في المدینة العراق وانعكاساته

خالل ذات المدة ، لیكون بمثابة فصل تمهیدي یهیئ االرضیة المناسبة لبحث تلك الجوانب یشكل فصل وخالل 
  .  ١٩٦٨ -١٩٥٨المدة 
ي واسهاماته في تطور الحیاة الفكریة في النجف الفكر االصالح "الذي كان بعنوان  الفصل الثانيوتناول     

، روافد هذا الفكر وتطوره ، فضًال عن دراسة نماذج من أعمدة الفكر اإلصالحي ،  " ١٩٦٨ -١٩٥٨االشرف 
مسلطًا الضوء على ابرز نتاجاتهم الفكریة ، ومن ثم إفرازات هذا الفكر المتمثلة بنموذج التقریب بین المذاهب ، 

  . سهامات النخبة األدبیة في الترویج لتلك األفكار ، ونشر مفاهیمها داخل المجتمع النجفي مع عدم إغفال إ
 -١٩٥٨المرجعیة الدینیة العلیا ودورها في دعم الواقع الفكري في النجف االشرف : " الفصل الثالث وقدم    

العصر والتجدید ، وأكد  ، بین تطور النظام الحوزوي خالل مدة البحث بإدخال مناهج تالئم روح "م  ١٩٦٨
على دور المرجعیة في دعم الفكر وتقدمه باإلضافة إلى ذكر عددًا من مؤلفیها ونتاجاتهم الفكریة والتي تكون 
قسمًا منها طرح للنقاش ألول مرة وكانت الطروحات الفكریة لتطویر عمل المرجعیة خالل مدة البحث من 

  . المباحث الذي تناولها الموضوع 
"  ١٩٦٨ -١٩٥٨الحركة التعلیمیة والبناء المعرفي والفكري في النجف االشرف " الفصل الرابع ص واخت     

بحث الطباعة والنشر وشمل : ، تضمن ثالث مباحث ، األول أختص بالتعلیم داخل المدینة وأنواعه ، والثاني 
یم كنموذج لما لها من ثقل الصحف الصادرة والمطابع العاملة ودور المكتبات متخذًا من مكتبة األمام الحك
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تناول الجمعیات : معرفي داخل العراق وخارجه من خالل فروعها التي بلغت خمسة وستون فرعًا ، وكان الثالث 
  . الثقافیة واألدبیة ودورها الفكري 

 ١٩٦٨ -١٩٥٨الفكر السیاسي في النجف االشرف التطور والمواقف : " الخامس  الفصلواخیرًا جاء       
◌ً في الساحة النجفیة وظهور تن" م  اول ابرز تطورات الفكر السیاسي المتمثل بطرح مشروع والیة الفقیه مجددًا

نظریة الوالیة العامة و النظریة المقابلة الثانیة والتي تدعى النظریة المقیدة ، وبین الفصل التیارات السیاسیة 
ا ، اذ ارتى الباحث بدراسة التیار الشیوعي اوًال ألنه المتمثلة بالشیوعیة واإلسالمیة والقومیة والصراع فیما بینه

 ١٩٥٨تموز  ١٤الفكر السیاسي الذي كان ممیزًا و المهیمن في الساحة العراقیة عامة والنجفیة خاصة بعد ثورة 
صدار المؤلفات الفك ریة م ، ثم تناول الباحث التیار اإلسالمي ثانیًا لردة الفعل المتمثلة بتشكیل جماعة العلماء وإ

لفیلسوف العصر السید محمد باقر الصدر ، ودرس " اقتصادنا" و " فلسفتنا "الرادة علیه ومثاًال على ذلك كتابي 
التیار القومي ثالثًا لبدء مرحلة الصراع الدموي بعد ان هیمن على الساحة العراقیة ابان انقالبي البعث األول 

اإلسالمي ، اذ وصل تصادمه إلى حد التصفیة الجسدیة م مع التیارین الشیوعي و  ١٩٦٨م والثاني عام  ١٩٦٣
  . واستخدام كافة وسائل العنف والترهیب 

  . أهم ماتوصل إلیه الباحث من استنتاجات واستقراءات في دراسته المتواضعة هذه " الخاتمة " تضمنت    
ق المنشورة وعدد كبیر من إعتمد الباحث في إعداد هذه األطروحة مجموعة من الوثائق غیر المنشورة والوثائ  

دار " المصادر والمراجع العربیة والمترجمة ، احتلت الوثائق العراقیة غیر المنشورة والمحفوظة في أرشیف    
مكان الصدارة حیث شغلت حیزًا كبیرًا من االطروحة وخاصة الفصل الرابع والخامس بما "   الكتب والوثائق

  . زت المصادر االخرى عن توفیرها احتوتة من معلومات تفصیلیة مهمة ، عج
استقا والباحث ایضًا من الوثائق العراقیة المنشورة سیما تلك الوثائق المتعلقة بمقررات مجلس لواء كربالء العام    

كاظم محمد علي ( مخطوطات : واعتمد الباحث على عدد من المخطوطات منها . وخاصة في الفصل األول 
) جولة صحفیة في المانیا االتحادیة ( باحث ، ومخطوطة محمد حسین الطالقاني األربع التي إفادت ال) شكر 

للسید محمد بحر العلوم ، ورغم عدم التزام كتابابتها بالتسلسل الزمني لالحداث ، ) تاریخ المرجعیة ( ومخطوطة 
  . ترة والمشاركین فیها ولكنها تبقى ذات قیمة كبیرة ، سیما وان مؤلفیها كان من المعاصرین لمعظم احداث تلك الف

لم یغب عن بالنا االسترشاد باراء ومعلومات المعاصرین لإلحداث ممن كانت لهم صالت بالحیاة الفكریة في   
النجف ، مع عدم اغفال ان الباحث قد استخدم هذه المقابالت بحذر شدید كون هذه المعلومات المستقاة من هذا 

المبالغة والتهویل تارة اخرى ، ولهذا فقد اعتمدنا محاورة الشخصیات التي الجانب معرضة للزیادة والنقصان تارة و 
  . مازالت على قید الحیاة والتي ساهمت بصورة جادة في الحیاة الفكریة في النجف االشرف 

واستعان الباحث بعدد من الرسائل واالطاریح الجامعیة المتخصصة التي سلطت على تاریخ النجف االشرف   
براز التط ورات االجتماعیة واالدبیة والسیاسیة ، اذ مدت الباحث بمعلومات قیمة ذات اهمیة كبیرة لم تتداولها وإ

التیارات ( في األغلب األعم المصادر والمراجع المعنیة بالموضوع ، ومنها رسالة جالوي عبطان الموسومة 
اثر المجددین في ( عبد الحسین  ، ومنها الدكتور رحیم )  ١٩٥٨ - ١٩٤٥الفكریة السیاسیة في النجف االشرف 
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السید محمد تقي ( ، ورسالة لدكتور صالح القریشي )  ١٩٦٣ -١٩٤٥الحیاة السیاسیة والثقافیة في النجف 
المرجعیة الدینیة ، دراسة في فكرها السیاسي ومواقفها ( ، ورسالة احمد عبد الهادي ) الحكیم وجهوده العلمیة 

  . الرسائل واالطاریح األخرى  وغیرها من) السیاسیة في العراق 
اعتمدت األطروحة في محتویاتها على مجموعة من المصادر والمراجع ، تنوعت حسب مقتضیات فصولها    

وهو باالصل رسالة )  تاریخ النجف  السیاسي ( كتاب الدكتور مقدام عبد الحسن الفیاض :كان من بینها 
وكتاب الدكتورة ) المرجعیة الدینیة في النجف االشرف (  ماجستیر وكتاب الدكتور حیدر نزار عطیة المعنون

 -١٩٤٦السید محسن الحكیم دراسة في دوره السیاسي والفكري في العراق ( وسن سعید الكرعاوي المعنون 
وهذان الكتابان على الرغم من اهمیتهما اال انهما لم یعطیان عن الحیاة الفكریة في النجف االشرف ، )  ١٩٧٠

ى الباحثین االبتعاد عن طبیعة الحیاة الفكریة في النجف ، اال انهما افاد الباحث بكثیر من اذ یالحظ عل
المعلومات القیمة التي وردت في ثنایاه البحث ، وغیرها من المراجع التي تضمنت معلومات قیمة أفادت البحث 

  . بكل جوانبه وهي محفوظة في المكتبات العامة والخاصة في المدینة 
الباحث على المصادر االنكلیزیة الذي یظهر التأثیر االجتماعي على الواقع الفكري والمعرفي والمعنون  واعتمد  
 :  

Ayor , Harold M. and chide F. klom , Reading in urban geography , university of 
Chicago perss . Chicago . 1959 .  
توى على معلومات حول حزب الدعوة اإلسالمیة أما الكتاب االجنبي الثاني اح خاصة والتیار                         

  :    اإلسالمي وجهوده المبذولة للتصدي إلى تیارات طفح نشاطها على الساحة العراقیة وهو تحت عنوان  
T.M Aziz , T.M ., The RoLe OF Muhammad Bagir Al- sadr in shi apolitical Activism 
in Iraq from 1958- 1980 Int . J . middle East stud . No . 25 , U.S.A , 1993 .   

، جزءًا مهمًا من مصادر البحث اذا اعتمد الباحث على المجالت " صحف ومجالت " واحتلت الدوریات ،    
تابعت اإلحداث التي دارت سواء داخل المدینة او خارجها ) الصحافة ( النجفیة بحصوله على المعلومة لكون 

نت المجالت النجفیة بمثابة وثیقة تاریخیة التي حفظت لنا أحداث النجف االشرف في المجاالت الفكریة وكا
وغیرها المثبت ) المعارف ( ، ) العدل ( ، ) االیمان) (النجف : ( واالجتماعیة والسیاسیة ، واذكر منها المجالت

                                         .                                        في قائمة المصادر  

( وكان للصحافة البغدادیة ثقل واضح فیها ، فكانت من المصادر التاریخیة المهمة واخص بالذكر منها         
 .          وغیرها عالوة على المصادر المثبتة في قائمة المصادر ) الشعب ( ، ) التربیة اإلسالمیة ( ، ) البالغ 

لصحف العربیة واألجنبیة ، مثلت جزء مهم من مصادر الدراسة ، ومكان ثقلها ممیز ، فقد أمدتني أما ا   
)          ( المشرق ( ، ) العرفان ( بمعلومات وافرة عن الحقبة التاریخیة الخاصة باألطروحة واخص بالذكر 

اللندنیة ، وكان للصحافة الصادرة ) الغد  (، ) الفكر الجدید ( ، ) العالم ( اللبنانیة ومجالت ) الوحدة اإلسالمیة 
 ) . مجلة صوت األمة ( ، ) صحیفة لواء الصدر : ( في إیران مكانها في األطروحة ومنها 
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و اعتقد ان بحثًا كهذا یمكن ان یشمل كل جوانب الحیاة الفكریة في النجف االشرف اال انه یمكن یفتح ابوابًا    
النجف االشرف السیما الفترة االحقة لباحثنا ان یعطي صورة عن واقع تلك الحیاة مقفلة لدراسة الحیاة الفكریة في 

  . بمعوقاتها وطبیعتها وأفكارها 
أقول هذا جهدًا متواضعًا أخلصت له النیه وبذلت فیه الجهد فان جاء محققًا للقصد فبتوفیق من .... وختامًا    

اضع شدید للغایة إني اجتهدت وبذلت ما في وسعي  اهللا وتسدید منه ، وان جاء عكس ذلك فاني أقول وبتو 
وللمجتهدان أصاب أجران وان أخطأ اجر واحد ، واهللا وراء القصد ، واسأل الجلیل عز وجل أسأله الهدایة 

  . والغفران فمنه وحده التوفیق وله وحده المن والفضل والثناء الحسن 
  الباحث                                                                                             

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   األولالفصل 

  العامة في النجف االشرف  األوضاععن  قراءة اولیة

١٩٥٨ – ١٩٤٥  

  

  . الواقع االجتماعي والتركیبة السكانیة :  األولالمبحث 

  . االقتصادي  لواقعا:المبحث الثاني 

  . لفكریة الحیاة المعرفیة وا:المبحث الثالث 
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  .  ومواقفھا السیاسیةالتیارات نشاط :المبحث الرابع 
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  المبحث األول 
   الواقع االجتماعي والتركیبة السكانیة 

ا ، فتصـبح معهـا دراسـة الحالـة التاریخیـة غیـر منعزلـة ا وتـاثرً وم االجتماعیة بعالقات متبادلة تـاثیرً لترتبط الع
فیكـــون التطـــور االجتمـــاعي والعمرانـــي فـــي أي ،  )١(اعیـــة واالقتصـــادیةعـــن المـــؤثرات الجغرافیـــة ، والتركیبـــة االجتم

الموقـــع :  أولهمـــارئیســـین ،   مرتبطـــا بعـــاملین –كونهـــا موضـــوع الدراســـة  -ًا مدینـــة ،  والنجـــف االشـــرف خصوصـــ
مــع االقلــیم ، او  سـوءاً نعكس مــن خاللـه مجمــل العالقـات فــي مختلــف نـواحي الحیــاة ، تــالجغرافـي للمدینــة ، والـذي 

والثاني هو ما متوفر من اإلحصـاءات السـكانیة الدقیقـة التـي یسـتطیع الباحـث مـن ة نمع الدول المحیطة بتلك المدی
 ،)٢( خاللهــا ان یرســم صــورة حقیقیــة لحجــم التطــور الــذي البــد ان یحصــل تبعــا للكثافــة الســكانیة زیــادة او نقصــاناً 

ینـة مـن زیـادة فـي عـدد السـكان ـ تكـون معهـا الزیـادة فــي اخـذین بنظـر االعتبـار مـا تولـده الهجـرة السـكانیة الـى المد
ـ ا بشـكل طـردي مـع تلـك الهجـرة ، ممـا حجم الخدمات وتوفیرها ومن ثم تاثیرهـا علـى التطـور العـام للمدینـة ، متناغمً

  .)٣(یحتم على الباحث دراسة الموقع الجغرافي لواحدة من ابرز المدن الدینیة مكانة ، ورابع مدن العراق سكانا
ع مدینــة النجــف االشــرف فــي اقصــى الطــرف الجنــوبي الغربــي للســهل الرســوبي وضــمن قســمه الشــمالي تقــ

، وعـن جنـوب غـرب العاصـمة بغـداد ) كـم١٠(المطل علـى الصـحراء ، مبتعـدة عـن مدینـة الكوفـة المقدسـة بمسـافة 
لخصـــــائص ، ویمتـــــاز مناخهـــــا با)٤(، مشـــــرفة حافاتهـــــا الغربیـــــة علـــــى مـــــنخفض بحـــــر النجـــــف ) كـــــم١٦٠(بمســــافة 

الصـــحراویة فیكـــون حــــار جـــاف صــــیفًا ، بـــارد ممطـــر شــــتاءًا ، تســـود فیــــه الریـــاح الغربیـــة ، ممــــا یعـــرض المدینــــة 
  .)٥(السنة أیامللعواصف الترابیة بعض 

مــن طــرق النقــل الموصــلة بینهــا وبــین مــدنها ارتبطـت مدینــة النجــف االشــرف وحســب موقعهــا اعــاله بشـبكة 
ى ، فاصــــبحت هــــذه الشــــبكة وســــیلة مهمــــة مــــن وســــائل االتصــــال الــــداخلي الصــــغیرة ، ومحافظــــات العــــراق االخــــر 

، فتعــد شــرایین الحیــاة بالنســبة للمدینــة المقدســة التــي ســهلت عملیــة انتقــال الزائــرین وطــالب )٦(والخــارجي بالمدینــة 
                                     

ود زایــد ، االجتماعیــة ، ترجمــة محمــلوم ن ، دراســة التــاریخ وعالقاتهــا بــالعهیــوج اكــت: لمعلومــات اوســع عــن الموضــوع ینظــر   )١(
  ).  ١٩٦٣م للمالیین ،لبیروت ، دار الع(

(2) ayor, Harold M. and clyde F. klom, Reading in urban geography , university of Chicago press, 
Chicago, 1959, p. 256.    

جعفـــر بـــاقر  ؛٢٢ص )١٩٧٣مطبعـــة القضـــاء ،  ؛النجـــف ( نـــاجي وداعـــة الشـــریس ، لمحـــات مـــن تـــاریخ النجـــف االشـــرف ، )  ٣(
 )العــــدل( ؛٤٠٩ص  – ٤٠٠ص ، ١،ج) ١٩٨٦دار االضـــواء ،  بیـــروت ،(  ، ٢ي النجـــف وحاضــــرها ، طمحبوبـــة ، ماضـــ

 . ٢١، ص) ١(، العدد ١٩٦٥، النجف االشرف ، ایار  "مجلة"

احمـد  :ینظر متر ،) ١٣(میل مربع ، وان اعمق نقطة فیه تقع دون مستوى سطح البحر بـ ) ١٨٠٠(تبلغ مساحة بحر النجف )  ٤(
 . ٢٦٥ص ،٢ج،) ١٩٤٥مط ، .غداد ، دب(  ، سوسة ، وادي الفرات ومشروع سدة الهندیة

جعفـر بـاقر محبوبـة ، المصـدر  ؛٦٥ص-٥٥، ص)١٩٧٩ ،مـط . د :بغـداد ( خطـار سـكار ونـوري خلیـل ، جغرافیـة العـراق ، )  ٥(
 . ٧، ص ١حالسابق ، 

ثــم الــى  ،الحیرةابــو صــخیر، وطریــق جنــوب النجــف المــار ثــم الــى الحلــة وبغــداد كوفــة ،  –واهــم تلــك الطــرق ، طریــق نجــف )  ٦(
الدیوانیـة والســماوة وذي قــار ، وطریـق النجــف كــربالء بمحـاذاة نهــر الكوفــة ، ثــم طریـق الحــج البــري المـؤدي الــى مكــة المكرمــة 
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حـین فّضـل  قرار الـدائم ، فـيتالعلوم الوافدین الیها كـي ینهلـوا مـن نمیـر حوزتهـا الثـر ، ممـا حـدا ببعضـهم الـى االسـ
القســم االخــر االقامــة المؤقتــة ریثمــا یتقنــوا العلــوم الشــرعیة واالحكــام االســالمیة ، لیعــودوا بعــدها الــى بلــدانهم وهــم 

  .)١(لقي بظالله على تلك البلدان یوانساني ، محملین بتراث اسالمي 
بیعــة العالقــات ســواء المؤقــت او الــدائم ، علــى حجــم الخــدمات المقدمــة ، وكــذلك علــى طاثــر هــذا الوجــود 

، حتـــى امتـــد هــذا التـــاثیر الـــى زیــادة ملموســـة فـــي حجـــم  وعطــاًء  االجتماعیــة داخـــل مجتمـــع المدینــة المقدســـة اخـــذاً 
  . السكان الذي تظهره االحصاءات السكانیة التي سنعرض لها الحقاً 

بریطــاني ، ایــة فلــم تكــن فــي العــراق ومنــذ اواخــر العهــد العثمــاني ، ومــرورًا بمرحلتــي االحــتالل واالنتــداب ال
احصــاءات دقیقــة ومنظمــة ، بــل كانــت هنــاك تقــدیرات وتخمینــات تقــوم بهــا الســلطات المحتلــة الغــراض تجاریــة ، 

  .)٢(صرة على والیات محددة دون غیرهاتقفتاتي غیر دقیقة وال شمولیة ، وم
ــت مدینــــة النجــــف مــــن بــــین تلــــك المــــدن التـــي لــــم تشــــهد احصــــاءا رســــمیا و  ١٩٤٧ســــوى فــــي عــــامي  كانـ

نســـمة ، بینمــا جــاء الثــاني بعــدد ســكان بلـــغ ) ٥٦٢٦١(اذ اظهــر االول ان عــدد ســكان المدینــة كــان  ، )٣(١٩٥٧
العتمـاد الحكومـة انـذاك علـى مجموعـة ( نسمة ، وقد تمیز االحصاء االخیر بدقة اكثـر مـن سـابقه ، ) ٨٩١٩٠(

  . )٤()من الموظفین المدربین الذین استخدموا سجالت خاصة باالحصاء
الــذي ) ١(ط الضــوء علــى ســكان النجــف خــالل مرحلتــي التقــدیرات واالحصــاءات نثبــت الجــدول رقــم ولتســلی

  . یوضح تطور عدد السكان في تلك المدینة
  ) ١(جدول رقم 

                                                                                                                        
ة والـذي كـان یطلـق علیـه طریـق زبیـدة ، بعد االتفاق مـع العربیـة السـعودی ١٩٣٥حیث بیت اهللا الحرام ، والذي تم تنشیطه عام 

العــدد  ١٩٤٠، النجــف ، تشــرین االول " مجلــة" )الهــاتف(: ، لتفاصــیل اكثــر عــن تلــك الطــرق ینظــر ١٩٤٥اذ تــم تجدیــده عــام 
( ؛ ١٣١، ص) ١٩٧٤دار الحریـة للطباعـة ،  -:بغـداد ( ،  ٤عبد الحسین زیني ، االحصاء السكاني ، ط ؛٣٣، ص) ٢٤١(

جامعــة ( ؛ حســن عیســى الحكــیم ، طریــق زبیــدة ، ٣، ص) ١(، العــدد  ١٩٥٧كــانون الثــاني  ٢٦، النجــف ، " مجلــة) "النجــف
  ).  ٢٠٠٠مركز دراسات الكوفة ، :  الكوفة 

للطباعــة ، بغــداد ، دار الحریــة ( طــارق نــافع الحمــداني ، طبیعــة الحركــة الفكریــة ، بحــث منشــور فــي كتــاب حضــارة العــراق ، )  ١(
 . ٨٠، ص ١١،ج) ١٩٨٥

 محسـن ؛ ١٥ص) ١٩٧٥دار الحریـة ، : بغـداد (حسـن االسـدي ، ثـورة النجـف علـى االنكلیـز ، : عن تلك االحصـاءات ینظـر )  ٢(
 )١٩٨٢، دار الحریـة للطباعـة: بغـداد (دراسة في نشأتها وعالقتها االقلیمیة ،  –المظفر ، مدینة النجف الكبرى  عبد الصاحب

دراســة فــي التــاریخ االجتمــاعي ، رســالة ) ١٩٣٩-١٩٣٢( دینــة النجــف بــین ســنتي حیــدر ســعد الصــفار ، مجتمــع م ؛ ٣٣ص
جــالوي عبطــان ، التیــارات الفكریــة السیاســیة فــي النجــف  ص؛ ٧-٦، ص) ٢٠٠٧، كلیــة التربیــة ،  جامعــة بابــل( ماجســتیر 
 . ٢ص ،)  ٢٠٠٧ ،معهد التاریخ العربي :بغداد (، رسالة ماجستیر ، ١٩٥٨-١٩٤٥االشرف ، 

ان عـدد سـكانها ، اجرته رئاسـة االركـان البریطانیـة العامـة ، والـذي اظهـر ١٩١١ان اول احصاء اجري لمدینة النجف كان عام )  ٣(
 .ةمسالف ن) ١٢(قد بلغ 

 . ٤جالوي عبطان ، المصدر السابق ، ص ؛ ١٣١ص، المصدر السابق ،  عبد الحسین زیني )  ٤(
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  )١( ١٩٥٧ – ١٩١٨عدد سكان مدینة النجف للمدة بین 
  المالحظات   عدد سكان المدینة   سنة االحصاء  ت
ــــــدیرات   ٤٥.٠٠٠  ١٩١٨  - ١ ــــــة واعتمــــــد اســــــلوب رئاســــــة اال تق ركــــــان البریطانی

  .  التخمین
  . دوائر احصاء قضاء النجف تقدیرات  ٤٥.٠٠٠  ١٩٢١  - ٢
اجرتـــــه قائمقامیـــــة قضــــــاء النجـــــف ، واعتبــــــر اكثـــــر دقــــــة   ٣٤.٤٠٠  ١٩٣٢  - ٣

  .العتماده على ترقیم الدور 
  .قامت به دائرة النفوس العامة في بغداد   ٥٠.٠٠٠-٤٠.٠٠٠  ١٩٣٤  - ٤
اجرتــــه دائــــرة النفــــوس العامــــة فــــي بغــــداد ، معتمــــدة علــــى   ٥٦.٢٦١  ١٩٤٧  - ٥

  .خبراء بریطانیین 
ـــــه دائـــــرة النفـــــوس العامـــــة فـــــي العـــــراق وكـــــان اكثـــــر   ٨٩.١٩٠  ١٩٥٧  - ٦ اجرت

  .  االحصاءات دقة 
  

ان قــراءة دقیقــة ومتأنیــة لهــذا الجــدول تظهــر زیــادة واضــحة للســكان خــالل الســنوات العشــرة االخیــرة ، بلغــت 
ت من زیادة نسبة الـوالدات ، مـع زیـادة اعـداد الوافـدین الـى المدینـة لغـرض الدراسـة مـن أوهذا مت ، %)٣٦(نسبتها 

، )٢(، كــــان ابرزهــــا االحســــاء والقطیــــف) ٢(بلــــدان مختلفــــة مــــن العــــالم االســــالمي ، والتــــي یوضــــحها الجــــدول رقــــم 
الدراســة الدینیــة فــي حــوزة النجــف  حتــى كــان لهــؤالء الوافــدین دورًا مهمــًا فــي تطــویر، )٣(واز ولبنــانحــوالبحــرین واال

االشـرف ، مـن خــالل ادخـال الحداثــة والعصـریة علــى معظـم الدراســات الدینیـة ، وكــان مـن ابــرز مـن قــام بـذلك هــم 
  .)٤(الطلبة اللبنانیون الدارسون في الحوزة العلمیة في النجف االشرف 
  ) ٢(جدول رقم 

                                     
محسـن  ؛١٩٦، ص) ١٩٥٤مـط ، . د: بغـداد  (عراقیـة ، وزارة الشـؤون االجتماعیـة ،المملكـة ال: معلومات الجدول مستقاة مـن )  ١(

نـاجي وداعـة الشـریس  ؛١٩، المصـدر السـابق ، ص الصـفار حیدر سـعد ؛٢٤المظفر ، المصدر السابق ، ص الصاحب عبد 
 . ٢٣، المصدر السابق ، ص

، ؛ حیــدر المرجــاني١٣، ص) ١٩٥٤یــة ، المطبــع الحیدر : ف النجــ( عبــد اهللا الشــیخ علــي الخنیــزي ، ذكــرى الــزعیم الخنیــزي ، )  ٢(
 .  ٣٣، ص) ١٩٤٩مطبعة القضاء ، : النجف ( خطباء المنبر الحسیني ، 

 . ٣٠٣ص-٣٠٢ص،  ٢ح، ) ١٩٤٦مطبعة الكشاف ، : بیروت ( محمد علي الحوماني ، بین النهرین دجلة والفرات ، )  ٣(

، ) ٣(الجــــزء ،   ١٩٥٠، ٣٧، صــــیدا ، المجلــــد " مجلــــة) "العرفــــان(ملــــة ، محمـــد رضــــا شــــمس الــــدین ، مــــن النجــــف الــــى عا)  ٤(
 .   ٤٥٨ص -٣٨٣ص
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  )١(١٩٥٧نهم وبموجب احصاء سنة اعداد الطلبة الدارسین في الحوزة العلمیة بحسب بلدا
     

  النسبة المئویة   عدد الطالب  بلد الطالب  ت
  ٤٥.٨٥  ٨٩٦  ایران   - ١
  ١٦.٦٨  ٣٢٦  العراق   - ٢
  ١٦.٥٨  ٣٢٤  باكستان  - ٣
  ١٣.٨٢  ٢٧٠  االفغان والتبت  - ٤
  ٣.٦٣  ٧١  الهند وكشمیر  - ٥
  ٢.٤٠  ٤٧  سوریا ولبنان  - ٦
  ١.٠٢  ٢٠  البحرین والقطیف واالحساء   - ٧

  %١٠٠  ١٩٥٤  المجموع
     

وجـود المرقــد : یعـود االسـتقطاب الســكاني الـذي تمتعـت بــه مدینـة النجـف الــى وجـود میـزتین رئیســیتین همـا 
الـذین یتبركــون  الزائـرینث یجـذب سـنویًا عـددًا لـیس بالیسـیر مـن یـ، ح) (المقـدس لالمـام علـي بـن ابـي طالـب 

واتهم لیـدفنوا فـي مقبـرة وادي السـالم ، التـي تعـد اكبـر مقبـرة فـي بالمرقد الشریف ، او مـن الـذین یجلبـون جثـامین امـ
، امـــا المیـــزة الثانیـــة فتتمثـــل بـــالحوزة العلمیـــة التـــي تســـتقطب االالف مـــن الطـــالب الوافـــدین مـــن )٢(العـــالم االســـالمي

  . )٣(مختلف البلدان االسالمیة طلبًا للعلم ، واستكماًال لتحصیل العلوم الشرعیة
علـــى  "رجـــال الـــدین" " بالعلمـــاء "اله علـــى نمـــو فئتـــین اجتمـــاعیتین ، االولـــى تتمثـــلســـاعدت المیـــزتین اعـــ

 تتأسـسمختلف مستویاتهم العلمیة ، والتي غدت طبقة اجتماعیة لهـا ممیزاتهـا االجتماعیـة ومكانتهـا العلمیـة ، التـي 
 "العلـوم الدینیـة طلبـة"تمثـل  فهـي قدسیة لتلك الفئـة ، امـا الفئـة الثانیـةعلى ضوئها قیما دینیة واخالقیة تصل حد ال

الــذین جــاءوا لغــرض التحصــیل العلمــي ، واالنتظــام فــي الحــوزة العلمیــة ، والــذین تنــامى دورهــم فیمــا بعــد لــیس فــي 
  .  )٤(المجتمع النجفي فحسب ، بل وفي مجتمعاتهم االصلیة عند عودتهم الیها

                                     
دار الكوفـة : بیـروت ( ،  حسن الحكیم ، المفصل في تاریخ النجف االشـرف   :الجدول من عمل الباحث مستعینا بالمصادرالتالیة)١(

( النجـف االشـرف ، النظـام ومشـاریع االصـالح ، ؛ عبد الهادي الحكیم ، حوزة ٢٧-٢٦، ص ٤ج، ) ٢٠٠٨للطباعة والشر ، 
  .   ٢١٦، ص)  ٢٠٠٧مطبعة العدالة ، : بغداد 

ــــــر ، وادي الســــــالم مــــــن اوســــــع مقــــــابر)  ٢(           ،) ١٩٦٤مطبعــــــة النعمــــــان ،  :النجــــــف (العــــــالم ،  محســــــن عبــــــد الصــــــاحب المظف
 . ١٠٠ص -٨٨ص

  .  ٣٨ص  – ٣٥، ص  ١ج ، )٢٠٠٨خ العربي ، دار المؤر  : بیروت(الدیوان ، مصطفى جمال الدین ، )  ٣(

محمـد جـواد مغنیـة ، مـع علمـاء  ؛١٠١، ص ١ج، ) ١٩٥٣مطبعـة النجـاح ،  :بغـداد ( عبد الرزاق الهاللي ، معجـم العـراق ، )  ٤(
 . ١٥، ص) ١٩٦٣مطبعة نمنم ،  :بیروت (  ، النجف االشرف
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، وهــذا مــا ســاعد علــى ظهــور فئــة ثالثــة  قافیــة هــاتین الفئتــین عــن تنشــیط الحالــة االقتصــادیة والث ســاعد وجــود    
فئـــة التجــار والكســـبة " تعمــل علــى تــوفیر مســـتلزمات الحیــاة العامــة ، ومســتلزمات الدراســـة الحوزویــة ، تلــك هــي 

، اضافة الى الكتبین الذین سعوا لتوفیر الكتاب والصحیفة لطـالب الحـوزة العلمیـة ، وهـي مكملـة للفئـة  " والحرفیین
  . )١(الثالثة

ـت بـدورها حجـم النخبـة المثقفـة  ، ساعدت الحاجة الـى الكتـاب علـى تنـامي حركـة الطباعـة والنشـر والتـي نمّ
النجفیــة ، فراجــت فــي االســواق تجــارة  الكتــاب ، التــي اخــذت بــالنمو واالتســاع ، فكانــت عــامًال مهمــًا مــن عوامــل 

بالمقــاالت االدبیــة  المجــالتو  الصــحفرفــد ، اذ كــان للنخبــة المثقفــة دورا مهمــًا فــي )٢(االتصــال بــالمحیط الخــارجي
  .)٣(التي اتصفت بالرصانة والجدیة ، وعكست امكانیة المثقف النجفي من التاثیر في المحیط االقلیمي

تالزم مع هذا االتسـاع فـي حركـة النشـر ظهـور سـمة ممیـزة مـن سـمات المجتمـع النجفـي ، التـي یكـاد ینفـرد 
عدیــد مــن المجــالس االدبیــة والثقافیــة والدینیــة ، التــي خلقــت حالــة مــن بهــا عــن بعــض المجتمعــات ، وهــي انتشــار ال

الحــراك الثقــافي فــي المجتمــع النجفــي ، دفعــت الــى تنــامي الــوعي المعرفــي والفكــري ، وشــكلت دعامــة اساســیة مــن 
اقیـة دعامات التطور الفكري في المدینة ، لم یقتصر على مجتمعها فحسب بل امتد في تـاثیره الـى بـاقي المـدن العر 

  .)٤(، فغدت النجف االشرف واحدة من ابرز مدن الثقافة والفكر
كــان لالســر العلمیـــة واالدبیــة النجفیــة ، مجـــالس متخصصــة یتوارثهـــا االبنــاء عــن االبـــاء ، ویعملــون علـــى 

فكانــت لهــا  ،)٥(تطویرهــا وتنامیهــا ، حتــى غــدت عنوانــا بــارزا للمدینــة ، وســمة واضــحة مــن الســمات الثقافیــة النجفیــة
ددة غالبا مـا تكـون یـومي الخمـیس والجمعـة ، وكانـت ـي یتم النقاش حولها ، كما كانت لها ایاما محـوضوعاتها التم

الشــعراء تبارى فیهــا لس االســتفتاء ، واخــرى ادبیــة بحتــةیتلــك الموضــوعات مختلفــة بــاختالف روادهــا ، فهنــاك مجــا
یتعــدى دور هــذه المجــالس   وضــوع فكــري ، وكــانالتــي یحتــدم فیهــا النقــاش حــول مشــكلة سیاســیة او م واالدبــاء ، 

الــى اكثــر ممــا ذكــر ، اذ فیهــا تحــل المشــاكل داخــل المدینــة ، ومنهــا تنطلــق بعــض مشــاریع الخیــر واالصــالح فــي 
  .)٦(المدینة بدعم المتبرعین الذین كانوا یحضرون تلك المجالس 

                                     
كلیـــة : جامعـــة الكوفـــة ( یر ،، رســـالة ماجســـت١٩٣٢-١٩١٤نجـــف علـــي عبـــد المطلـــب علـــي خـــان ، الحیـــاة االجتماعیـــة فـــي ال)  ١(

 :النجـف ( ،)) مخطـوط ((كاظم محمد علي شكر ، االرهـاط العربیـة فـي النجـف الغرویـة ،  ؛٣٩-٣٨ص،  ) ٢٠٠٤، االداب
 . ٦ و) ت.مكتبة المؤلف الشخصیة ، د

 . ١١ص) ٥(، العدد ١٩٤٦ین االول ، تشر ٤ص،) ١٠(،العدد  ١٩٣٩تشرین االول  ٢٤، ، النجف" مجلة) "الغري() ٢(

) ٢٠٤(و ) ٢٠٣(، العـدد ١٩٣٩تشـرین الثـاني  ٢٣، ٢٩صـیدا ، مجلـد ،" مجلـة) "العرفان: (عن نماذج من تلك المقاالت ینظر) ٣(
ـــة) "رســـالة( ـــة) "المنـــار(؛ ٧ص) ٧(، العـــدد ١٩٤٩، القـــاهرة ، الســـنة الثانیـــة ، " مجل ، ) ٦٨(، العـــدد ١٩٥٩، بیـــروت ، " مجل

 . ١٠١ص

 . ١٢، ص) ١٩٤٦مطبعة السعادة ،  :القاهرة ( ،  الي والعاطل حعبد الرزاق محي الدین ، ال)  ٤(

   .١٠و) ١٩٩٣مكتبته الخاصة ،  :النجف (،  ))مخطوط( (شكر ، تاریخ المجالس النجفیة  علي كاظم محمد)  ٥(

دار القـارئ للطباعـة والنشـر : بیـروت ( ، ١٩٣٢-١٩٠٨عدي حاتم عبد الزهرة ، النجـف االشـرف وحركـة التیـار االصـالحي ، )  ٦(
 .  ٢٧٥، الجزء االول ، ص قجعفر باقر محبوبة ، المصدر الساب ؛٢٣، ص) ٢٠٠٥، 
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 مجـــالس "هـــا ، فجـــاء اولهـــاصـــنفت المجـــالس النجفیـــة الـــى عـــدة انـــواع بحســـب الوظیفـــة التـــي كانـــت تؤدی
التي كان یعقدها المرجع الدیني او من هو بمنزلته ، لالجابة على اسـئلة الحاضـرین الشـرعیة ، لتكـون  " االستفتاء

اول مـن  ،)١(، وكـان الشـیخ محمـد حسـین النـائینيتلك االجابة دلیل عمل للملتزمین بالشرع القویم ال یحیـدون عنهـا 
  . للرد على اسئلة واستفسارات عامة الناس  عقد له مجلسًا من هذا النوع

لــدى الحضــار ســرعان مــا تناقلوهــا الــى االخــرین  الــوعي ذلــكخلقــت اجوبــة المرجــع واســتفتاءاته حالــة مــن 
ومـن مجـالس هـذا النـوع التـي اشـتهرت خـالل مـدة البحـث  ،)٢(لتخلق بـدورها حالـة مـن اتسـاع مسـاحة الـوعي الـدیني

  .)٥(، ومجلس الشیخ محمد رضا ال یاسین)٤(ومجلس السید محمد سعید الحكیم، )٣(مجلس السید محمد البغدادي
ـــــة مـــــن حیـــــث االهمیـــــة والحضـــــور النـــــوعي ، ومناقشـــــاتها  " مجـــــالس االدبـــــاء"وتـــــاتي  فـــــي المرتبـــــة الثانی

 ولـم یقتصـر حضـارها علـى النخبـة المثقفـة ، بـل كثیـرا مـا، )٦(للموضوعات االدبیة من شعر وقصـة وروایـة وغیرهـا 

                                     
م، مـن اسـرة علمیـة حرصـت علـى تعلیمـه فـي مراحلـه ١٨٦٠ولد في نائین بـایران عـام : )١٩٣٦-١٨٦٠(محمد حسین النائیني )  ١(

منـتقال بـین النجـف وكـربالء وسـامراء ، ، حتـى اسـتقر فـي  ١٨٩٦واسـتمر حتـى عـام  م،١٨٨٥االولى ، غادر الى النجف عام 
م ، فنـافس السـید ابـو الحسـن ١٩٢٠النجف ، كان من انصار المشروطة واكتسب شهرة واسعة بعـد الثـورة العراقیـة الكبـرى عـام 

ز فیـه اقامـة االنظمـة الدسـتوریة ) الملـةبه  تنزیهتنبیه االمة و ( ، كتابه الشهیر ١٩٠٩االصفهاني على المرجعیة ، الف عام  جـوّ
، رسـالة ماجسـتیر ، ) دراسـة تاریخیـة(امجد سعید المحاویلي ، محمد حسین النائیني  .١٩٣٦في البالد االسالمیة ، توفي سنة 

دار االضـــواء  :بیـــروت (       جعفـــر الـــدجلیلي ، موســـوعة النجـــف االشـــرف ،  ؛)٢٠٠٦كلیـــة االداب ،  :جامعـــة الكوفـــة (
 . ٢٤٠، ص ١١ح ،) ١٩٩٧لطباعة والنشر ، ل

مـــد مهــــدي مح ؛٢٨و) ت.  النجــــف ، مكتبتـــه الخاصــــة ، د( ،  ))مخطـــوط( (االدبیــــة  المســـاجالتمحمـــد حســـین المظفــــر ، )  ٢(
   . ٣٥، ص)  ١٩٦٤مطبعة النعمان ، : النجف ( االصفي ، مدرسة النجف وتطور الحركة االصالحیة فیها ، 

ولــد فــي النجــف االشــرف ، كــان غزیــر العلــم ، فقیهــا وادیبــا وشــاعرا ومجاهــدا ، درس فــي :  ١٩٧٢ – ١٨٨٢محمــد البغــدادي )  ٣(
حوزة النجف االشرف على ید المال كاظم الخراساني والشیخ حسین النائیني وشـیخ الشـریعة االصـفهاني ، شـهد الشـروطة وكـان 

اغـا بـزرك الطهرانـي ، طبقـات : نجـف االشـرف ، ینظـر ، ودفـن فـي ال١٩٧٢من انصارها ، اصبح مرجعـًا للتقلیـد ، تـوفي سـنة 
 .٨٦٢، ص١، ح) ١٩٦٣االداب ، : النجف ( اعالم الشیعة ، 

، وتمتع بمكانـة اجتماعیـة مرموقـة ، وكـان مجلسـه خاصـا ١٨٨٤، ولد في النجف عام  )١٩٧٥-١٨٨٤(محمد سعید الحكیم ، )  ٤(
، المنختــب مــن اعــالم الفكــر ، كــاظم الفــتالوي ١٩٧٥تــوفي عــام  باهــل الحــل والعقــد ، ویحضــره كبــار رجــال ومراجــع الــدین ،

 .   ٣٠ص ،) ١٩٩٨ط، .د: بیروت ( ، واالدب
، ١٨٧٨، من مراجـع الـدین فـي النجـف ، وشـیوخ الفقـه واالصـول واالدب ، ولـد سـنة )١٩٤٨-١٨٧٨(محمد رضا ال یاسین ، )  ٥(

 م ١٩٤٨تـوفي سـنة  .سـیلة النجـاة ، دیـوان شـعر وغیرهـا قـات علـى و في فقه ال یاسـین ، تعلی نبیغ، بلغة الراله مؤلفات ابرزها 
 ٧٠، ص  ١، ح)  ١٩٦٤مطبعة االداب ، : النجف ( خالل الفا عام ، ي ، معجم رجال الفكر ینهادي االم محمد :ینظر ، 

ب علــي خــان ، ؛ علــي عبــد المطلــ٢٧٥، ص ١بــة ، المصــدر الســابق ، ججعفــر بــاقر محبو : للمزیــد عــن هــذه المجــالس ینظــر )  ٦(
  .  ٤٠المصدر السابق ، ص 
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هـات االدبیـة الـذین كثیـرا مـا كـانوا یثیـرون مسـائل نقاشـیة تتوسـع دائرتهـا اتجتستهوي طـالب المـدارس ذوي االكانت 
  .)١(خارج تلك المجالس ، فتعم الفائدة وتسهم في نشر الوعي المعرفي والفكري داخل المدینة

  .  دهامناسبات عقفهي الصنف الثالث ، والتي تتشعب الى نوعین وحسب "  عظمجالس الو "اما 
هـي المجـالس الحسـینیة التـي تعقـد  :المجالس الرمضانیة ، التي نتعقد طیلة لیالي شهر رمضان ، والثانیـة : االول 

فــي احیــان كثیــرة الـى معظــم ایــام الســنة ، متخــذة مــن واقعــة الطــف ومــاثرة  ویتعــداهماخـالل شــهري محــرم وصــفر ، 
االرشــاد ، مركــزة علــى ضــرورة االقتــداء بســیرة االمــام مادتهــا االساســیة فــي الــوعظ و ) (شــهادة االمــام الحســین 

الدین والمجتمع ، وتتمیز هذه المجالس بان حضـارها مـن شـرائح المجتمـع اصالح الشهید ، والسیر على نهجه في 
  . )٢(كافة

 نیـةالدی نوعا رابعا مـن تلـك المجـالس ، والتـي تمثـل وجودهـا فـي البیئـة النجفیـة"  المجالس السیاسیة"وتشكل       
لوف ، اذ كــان حضــارها مــن المثقفــین والسیاســیین الــذین یخوضــون فــي العدیــد مــن المســائل أاال   خروجــا علــى المــ

واخــــرى  نقطــــة انطـــالق لمظــــاهرة تندیــــد هنــــا  السیاســـیة الداخلیــــة والخارجیــــة ، بــــل كثیــــرا مـــا تكــــون هــــذه المجــــالس
ویجعلهـا فـي عملیـة  تهب الذي یؤجج المشـاعر حماس المللالحتجاج هناك ، فتحیل الشارع النجفي الى كتلة من ال

   . )٣(تفاعل مع الحدث
    .)٤( الحبوبي وغیرهاومن ابرز هذه المجالس ، مجلس ال كمال الدین ، ومجلس الجزائري ، ومجلس ال     

 التي یعقـدها مراجـع الـدین والعلمـاء "الشرعمجالس  "اضف الى ما تقدم فان هناك انواعا اخرى من المجالس مثل 
  "  نـبالدواوی" ، او ما یصطلح علیها  "یوخ العشائرـش "سـمع المشایخ والتجار ، وكذلك مجال

  
  .)٥(والتي تحدد وظفتها في حل الخصومات والنزاعات بین القبائل 

على الثقافــة العامــة للمجتمــع ، ومــن ثــم علــى تاثیراتهــاالمختلفــة كانــت لهــا ان المجــالس التــي ذكــرت بانواعهــا       
الفكــري ، تعــدى حــدود المدینــة الــى خارجهــا ، وهــذا ممــا خلــف حالــة مــن االنشــداد لتلــك المجــالس ، جعــل  تطــوره

                                     
 ) ١٩٩٩كلیـة التربیـة ،  :جامعـة بغـداد  (، ، اطروحـة دكتـوراه  االخیـر  ویس ، تاریخ النجف فـي العهـد العثمـانيحسین  ناهدة )  ١(

  .  ١٤تاریخ المجالس النجفیة، و محمد علي شكر ، كاظم  ؛١٠٨ص

عبـد السـتار  ؛٧٤، الجـزء االول ، ص) ١٩٨٦مطبعـة دار السـالم ، بغـداد ( یثا ، حیدر المرجاني ، النجف االشرف قدیما وحـد)  ٢(
 . ٢٢، ص) ٢٠٠٦مط ، . النجف ، د( ، ٢٠٠٦-١٩١٩النفاخ ، مجالس النجف االشرف عبر التاریخ الحدیث والمعاصر ، 

، مقــدام عبــد الحســین  ٢٥، ص)٤( و ) ٣(العــددان   ١٩٤٨، حزیــران " مجلــة") الشــعاع (: للمزیــد عــن تلــك االحــداث ینظــر )  ٣(
 . ٢٦٠ص-٩١ص) ٢٠٠٢بیروت ، دار االضواء ، (  ١٩٥٨-١٩٤١الفیاض ، تاریخ النجف السیاسي 

الشـریس ، العشـائر العربیـة  مـد شـكر ، تـاریخ المجـالس النجفیـة ؛ نـاجي وداعـه كـاظم مح:  ینظرللتفاصیل عن تلك المجالس  )  ٤(
النجـــف االشـــرف قـــدیمًا حیـــدر المرجـــاني ،  ؛٢٧٠ص-٢٥٣، ص١، ج ) ١٩٧٥مطبعـــة الغـــري ، : النجـــف (  ، النجـــففـــي 

 .  ٩٣ص  – ٦٣، ص ١وحدیثًا ، ح

 . ٤١-٤ن المحتصر ، المصدر السابق ، و یمحمد حس ؛ ١٥-١٤جالوي عبطان ، المصدر السابق ، ص)  ٥(
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                             فقــــد، )١(ال یكتفــــي بحضــــور مجلــــس واحــــد ، تجــــده ینتقــــل بــــین عــــدة مجــــالس فــــي لیلــــة واحــــدة  النجفــــيالمثقــــف 
التطـــور المعرفــي والفكــري الـــذي تمیــزت بــه مدینـــة  ت هــذه المجــالس عنوانـــا للنجــف ، وســمة بـــارزة مــن ســماتعــد

   .)٢(النجف االشرف
ان هـــذا االســـتقطاب البشـــري ، وزیـــادة عـــدد الســـكان الطبیعیـــة ادى الـــى توســـع الرقعـــة الجغرافیـــة للمدینـــة الـــى      
واطنین ، الزیــادة ، التــي ارتــبط معهــا االهتمـام بالخــدمات العامــة المقدمــة للمــ ســورها القــدیم كــي تســتوعب تلـك خـارج

، والتي كان من اولى مهماتها هـو اجـراء التوسـعات الالزمـة )٣(فانشأت المؤسسات البلدیة لتقدم خدماتها للمواطنین 
وفــتح الشــوارع الحدیثــة التــي مــن شــأنها ان تــربط المرقــد المقــدس باعتبــاره مركــز المدینــة ، مــع بــاقي فــي المدینــة ، 

  .)٤(تبعا لتلك الزیادة السكانیةبدأت بالنمو واالتساع  احیاء المدینة التي
شـهدت میدنـة النجـف االشـرف ، اول توســعة لهـا بانشـاء االحیـاء السـكنیة خــارج المدینـة القدیمـة فـي بدایـة عــام     

، )٧( ، والمـــاء الصـــالح للشـــرب)٦(كمـــا شـــهدت هـــذه االحیـــاء تقـــدیم الخـــدمات الضـــروریة لهـــا كالكهربـــاء  ،)٥(١٩٥٧
مــــاكن النزهــــة ، وقــــد ســــاعد ذلــــك علــــى تــــوفیر االجــــواء المناســــبة لعقــــد النــــدوات وكــــذلك افتتــــاح بعــــض الحــــدائق وا

  .)٨(واالمسیات االدبیة

                                     
لـذي اذا مـا انتهـى قصـدت دیـوان الشــیخ ، ا الشـرقيیـذكر االدیـب والصـحفي جعفـر الخلیلـي بانـه كـان یتنقـل مـا بـین دیـوان بیـت )  ١(

جواد الجواهري ، ثم اتوجه بعده الى دیـوان السـید محمـد علـي بحـر العلـوم ، وهـذا یحصـل فـي لیلـة واحـدة ، مشـكور االسـدي ، 
 . ٧، ص) ١٩٧١دار المعارف ، : بغداد ( رؤوس اقالم عابرة عن جعفر الخلیلي ، 

 . ٥، ص) ٥(، العدد ١٩٦٠شرین الثاني ت ١٢، النجف االشرف ، " مجلة" )النجف()  ٢(

الـذي اصـدرته الدولـة العثمانیـة ، والـذي تاسسـت بموجبـه بلـدیات مـدن واقضـیة  ١٨٧٧عام  تاسست بلدیة النجف بموجب قانون)  ٣(
( ، ١٩٥٠-١٩٣٩تجــارة النجــف  غرفــة: العــراق ، یهــدف القیــام بفــتح الطــرق وانشــاء المبــاني ، للمزیــد حــول الموضــوع ینظــر 

: النجـــف(جـــف االشـــرف عاداتهـــا وتقالیـــدها ، طالـــب علـــي الشـــرقي ، الن؛ ١٣ص) ١٩٥٤مطبعـــة الغـــري الحدیثـــة ، : ف النجـــ
 .  ٤٨، ص) ١٩٧٨مطبعة االداب ، 

، واتبعــه فــي نفــس العــام بافتتــاح شــارع الطوســي الــذي یــربط بــین  سافتتحــت البلدیــة الشــارع المحــیط بالمرقــد المقــد ١٩٤٩عــام )  ٤(
افتـتح شــارع االمـام زیـن العابـدین ، كمـا وضـع حجـر االسـاس لشــارعي  ١٩٥٤وفـي عـام . قبـرة وادي السـالم المرقـد المقـدس وم

الوصول الى المرقد المطهر یمر عبـر شـوارع واسـعة ، بعـد ان كـان یـتم مـن خـالل االزقـة والطرقـات  فغدىالصادق والرسول ، 
 .  ١٣٠المظفر ، مدینة النجف الكبرى ، ص الضیقة ، محسن عبد الصاحب 

 . كان توسع المدینة باتجاه مدینة الكوفة فاسست احیاء السعد والحنانة واالسكان واالمیر والبلدیة والمعلمین)  ٥(

خاصـة تمثلـت بنصـب ماكنـة لـم  واسـهامات، اال انهـا كانـت علـى شـكل اشـتراكات ١٩٣٦دخلت الكهرباء الول مرة للمدینة عام )  ٦(
) ٨٣ (و)٨٢(، العـــددان ) ١٩٥١شـــباط ،  ١٧ ،، النجـــف " مجلــة" )البیـــان(: ة ، ینظـــر تســد حاجـــة المدینـــة لقـــاء اجــور عالیـــ

 . ٢٢٦ص

جــالوي عبطــان ، المصــدر الســـابق ، : ، ینظــر ١٩٤٠تــم ایصــال المــاء الصــالح للشــرب الــى المدینــة القدیمـــة الول مــرة عــام )  ٧(
 . ٧ص

 . ٣٠، ص) ١٩٧٥ر الحریة ، مطبعة دا: بغداد (حسن االسدي ، ثورة النجف على االنكلیز ، )  ٨(
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ترافـق مــع هــذا االتســاع العمرانــي حاجــة ملحــة الــى الخــدمات الصــحیة الضــروریة ، فاصــبح مــن الــالزم تاســیس     
اء المدینــة ، تمثــل ذلــك فــي عــدد مــن المؤسســات الصــحیة التــي تاخــذ علــى عاتقهــا االهتمــام بالجانــب الصــحي البنــ

والمراكـز الصــحیة العامـة والتخصصــیة، فشـهدت المدینــة فـي هــذا المجـال فــتح مستوصــف ، )١(تاسـیس المستشــفیات
، كما اهتم بعض وجهاء المدینة ومیسوریها بانشـاء مستشـفى خـاص )٢(١٩٤٤خاص لرعایة االمومة والطفولة عام 

  .)٤(فى الفرات االوسط كأكبر مستشفى في المدینةمستش ١٩٤٩وافتتح عام  ،)٣(باالمراض الزهریة
ظلـــت المؤسســـات الصـــحیة فـــي النجـــف االشـــرف محـــدودة الفائـــدة ، نظـــرا لقلـــة المســـتلزمات الطبیـــة ، والكـــوادر     

البشـــــریة الطبیـــــة والمهنیــــــة ، حتـــــى اضــــــطرت المدینـــــة مــــــع ذلـــــك الـــــى االســــــتعانة باالطبـــــاء العــــــرب للعمـــــل فــــــي 
شــــیوع االعتمــــاد علــــى االدویــــة مــــن مصــــادر غیــــر رســــمیة كالعطــــارین وبــــائعي  ، اضــــف الــــى ذلــــك)٥(مستشــــفیاتها

 ١٩٤٦االعشاب الطبیة ، لعدم وجود الصـیدلیات الرسـمیة ، اذ ان المدینـة لـم تعـرف العمـل الصـیدلي اال فـي عـام 
 ، ثــم اعقبهــا بعــد مــرور ســبع ســنوات تاســیس صــیدلیة)٦(حینمــا اسســت صــیدلیة الحبــوبي كــأول صــیدلیة فــي المدینــة

   .)٨(١٩٥٧، في حین اسست الثالثة عام )٧(اخرى
ان التطور الذي شـهدته المدینـة علـى المسـتویین المعرفـي والفكـري ، والـذي ترافـق معـه تطـورًا ال بـاس بـه علـى     

فـي المبحـث الثـاني  قتصادي في المدینة والذي سندرسهالمستویین الصحي والبلدي ، قد تناغم معه نموا للنشاط اال
  . لفصلمن هذا ا

                                     
، لعــالج طــالب المــدارس ، وقــد تــولى ادارتــه ١٩٣٩عــام ) صــحة المعــارف( ســمي ر اسســت الحكومــة العراقیــة اول مستوصــف )  ١(

 . الطبیب اللبناني امیر مزهر

 . اختص المستشفى برعایة الحوامل واالهتمام بحاالت الوالدة واالطفال )  ٢(

 . ل في المدینة والتي سعت الى جمع االموال عن طریق التبرعات من وجهاء المدینة ومیسوریها قامت بذلك جمعیة االطفا)  ٣(

، اال انـه كـان یعـاني مـن نقـص الكـوادر الطبیـة ،  ١٩٤٩وافتـتح نهایـة عـام  ١٩٤٥وضع الحجر االساس لهذة المستشـفى عـام )  ٤(
 ) . ٢٣(، العدد ١٩٤٧حزیران  ١النجف ،  "مجلة" )البیان( ؛) ٣٨٥(العدد  ١٩٤٥تموز  ٢٧" جریدة" )الهاتف(

  .  ٤٣، ص١،ج) مطبعة دار التعارف ، د ت : بغداد ( جعفر الخلیلي ، هكذا عرفتهم ، )  ٥(

من قبـل الصـیدلي یعقـوب علـي الحبـوبي ، وكانـت فـي السـوق الكبیـر فـي النجـف االشـرف  ١٩٤٦اسست صیدلیة الحبوبي عام )  ٦(
 . ٣٣، ص) ٥(، العدد ١٩٤٦رین االول ، تش" مجلة"،  )الغري(: ینظر 

 )المنـابر(: فـي محلـة البـراق وقـد اسسـها الصـیدلي عبـد الـرحمن النجفـي ، ینظـر  ١٩٥٢وهي صیدلیة النجف التي اسسـت عـام )  ٧(
 . ١٠١، ص) ٦٨(، العدد ١٩٥٩ ،، بیروت " مجلة"

، ) شخصــیةمقابلــة : (ینظــر . ة الســوق الكبیــرفــي محلــ ١٩٥٧وهــي صــیدلیة الشــفاء التــي اسســها عبــد الحســین الموســوي عــام )  ٨(
 .  ٢٠١٠تشرین االول  ١٥م  ، النجف االشرف ، ١٩٢٧شكر اهللا الموسوي ، صیدالني، موالید  السید عبد الحسین
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  المبحث الثاني 
  االقتصادي الواقع

الحیــاة االقتصــادیة لمدینــة الواضــح علــى واقــع  تــاثیرهكــان للواقــع االجتمــاعي الــذي عرفنــا بعضــا مــن جوانبــه ،     
شـى وحاجـات المجتمـع االساسـیة ، ، تجلى ذلك في ظهور بعض النشاطات االقتصـادیة التـي تتما االشرف النجف

، معتمــدا فــي ذلــك علـى فئــات عــدة  عملــت علــى تهیئــة ســبل العــیش وتــوفیر  ا اســتهالكیا مجتمعــالسـیما وانــه كــان 
  . الستمراریة التحصیل العلمي البناءهاالجواء المناسبة 

شـــّكل مـــا تقـــدم العامـــل االول لخلـــق النمـــو االقتصـــادي فـــي المدینـــة ، فـــي حـــین كانـــت حركـــة الزائـــرین للمرقـــد     
واالزدیــاد ، مــا اســتوجب زیــادة فــي حجــم الخــدمات التــي یجــب ان تقــدم لهــم ،  الشــریف ، والتــي بــدأت تاخــذ بــالنمو

عـــالوة علـــى العمـــل علـــى ســـد احتیاجـــاتهم مـــن وســـائل االســـقرار وســـبل المعیشـــة ، عـــامال ثانیـــا لتصـــاعد الحركـــة 
  . االقتصادیة في المدینة

انهــم ي وجــد سـكانها تـلجدیــدة ، الوتمثـل العامــل الثالـث فــي اتسـاع حركــة العمـران ، وانشــاء عـدد مــن االحیـاء ا     
ــد حركــة  بحاجــة دائمــة للمركــز ســواء للعمــل او الداء الزیــارة ، او النجــاز بعــض المعــامالت الرســمیة فیهــا ، ممــا وّل

االشـرف  النمـو االقتصـادي ، سـرعان مـا تطـورت لتّكـون واقـع مدینـة النجـف نة والیها ، سـاعد علـى دائبة من المدی
  . مالمحه الحقاً ض لبعض عر ن، الذي س اجدید،واقعا 
اوال الصــناعات الحرفیــة ، فانتشــرت فیهــا الــورش الحرفیــة التــي یعمــل فیهــا مــا  االشــرف عرفــت مدینــة النجــف      
عمــال ، تمثلــت بصــناعة الســكائر والحلویــات ، ومعامــل المــواد االنشــائیة ، وورش النســیج الیــدوي ، ) ١٠-٣(بــین 

العبـاءة الرجالیـة والنسـائیة التـي تمیـزت بهـا المدینـة ،  حیاكـة حرفـة  لـى ، عـالوة ع)١(ومعامل جرش الحبـوب والـثلج
بشــكل ملفــت للنظــر ، حتــى تمكنــت المدینــة مــن ســد حاجتهــا المحلیــة ، وتصــدیر الفــائض الــى العدیــد مــن االقطــار 

    .)٢(العربیة وخاصة امارت الخلیج العربي
مــن مجمــوع االیــدي العاملــة % ٣٨ي مــا یقــرب مــن كانــت نســبة مســاهمة القطــاع الحرفــي فــي االقتصــاد النجفــ     

عــامال مــن مجمــوع االیــدي العاملــة فــي ) ٣٣١٩(فــي القطاعــات المختلفــة ، اذ بلــغ عــدد العــاملین فــي هــذا القطــاع 
    .)٣(عامال) ١٤٧٩٩(القطاعات المختلفة والبالغة 

را عن سـد حاجـة المدینـة ومجتمعهـا ظل واقع المدینة الحرفي بعیدا عن مواكبة النمو والتطور النسبي ، وقاص     
دت الحاجة ملحة امام هذا النمو لظهـور العدیـد مـن الصـناعات التـي كـان علیهـا ان بات الضروریة ، فغمن المتطل

، اذ اسـس اول  معدنیـةتلبي حاجة سكان المدینة والوافدین الیها ، فظهرت في البـدء بعـض الصـناعات الفخاریـة وال
الــى بعــض البلــدان       كــن انتاجــه مــن ســد الحاجــة المحلیــة ، وتصــدیر الفــائض ، تم ١٩٥٢معمــل لهــا فــي عــام 

                                     
 . ٤٨ص ،المصدر السابق طالب علي الشرقي ، )  ١(

 .صفحة الغالف) ١٢٠(، العدد ١٩٤٢ل تشرین االو  ٩ ؛١، ص) ٨٨(العدد  ١٩٤٢شباط  ٢٤، ، النجف " مجلة) "الغري()  ٢(

حســـن عبـــد الصـــاحب م ؛ ١٥، ص)  ١٩٦٥مطبعـــة النجـــف ، : النجـــف ( دلیـــل النجـــف االشـــرف ، عبـــد الهـــادي الفضـــلي ، )  ٣(
 .   ١٠٣المظفر ، وادي السالم في النجف االشرف اوسع مقابر العالم ، ص
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معمال اخـر عـّد فـي حینـه مـن اكبـر معامـل منطقـة الفـرات االوسـط ، اذ احتـوى  ١٩٥٩ثم انشأ في عام  ،)١(العربیة
   .)٢(على اثني عشر ماكنة اوتوماتیكیة ، واشراف ثمانیة عمال على ادراتها

معامـــل المدینـــة مـــن الحاجـــات الكمالیـــة ، فظلـــت المدینـــة تعـــاني مـــن الحاجـــة الـــى المـــواد  كـــان معظـــم انتـــاج     
الضروریة كالحبوب والشاي والسكر ، وكذلك المواد االنشائیة والكهربائیـة ، فكونـت تلـك بمجموعهـا واردات المدینـة 

ن حاجتهــا مثــل التمــور التــي كانــت تســتوردها مــن الــدول المجــاورة ، فــي حــین كانــت لهــا بعــض المــواد الفائضــة عــ
  ). ٣(الجدول رقم       وربیة ، والتي یوضحها والجلود واالصواف والتي صدرتها الى بعض البلدان العربیة واال

  ) ٣(جدول رقم 
  )٣( صادرات مدینة النجف ووارداتها

  المواد المستوردة  المواد المصدرة
  نالكمیة باالف االطنا  المادة  الكمیة باالف االطنان  المادة
  ١٨  الحنطة والشعیر والماش  ٥٠  التمور
  رأس ٥٠  المواشي  ٤٠  الرز

  ١٥  المالبس والمنسوجات  ٥  الجلود واالصواف
  ٣٠  مواد انشائیة   ٢٥  الجص

    
والماء ) محوالت الكهرباء(مواد منزلیة 

  ١٠  وغیرها

، بــل ان هنــاك ذراعــا  لــم یكــن حقــل االنتــاج الحرفــي والصــناعي وحــده الــذي یشــكل دعامــة االقتصــاد النجفــي     
 حا علـــى حجـــم االقتصـــاد فـــي المدینـــة مهمــا لـــذلك االقتصـــاد ، تمثـــل بالســـیاحة الدینیـــة التـــي كـــان لهــا مـــردودا واضـــ

    .)٤(، وعدد من المقامات والمزارات باالضافة الى مقبرة وادي السالم ) (فوجود مرقد االمام علي 
فـي المیـزان االقتصـادي للبلـدة ، كمـا عبـر عـن ذلـك ، اثـرت عالمـات اسـتقطاب للسـائح االسـالمي كلها شـكلت     

  : احد الباحثین بقوله 

                                     
 . ١٩٩ص -١٩٨ناجي وداعة الشریس ، المصدر السابق ، ص)  ١(

" مجلة) "الهاتف( ١١٦٨، لصاحبه محمد ابو طبرة ، بموجب موافقة وزارة الصناعة المرقمة ١٩٥٩اسس هذا المعمل تحت اسم معمل الغري لصنع االواني المنزلیة ، عام   )٢(
  ص ) ٣(، العدد ١٩٤١الثالث ، تشرین الثاني ، النجف ، العد " مجلة) "المثل العلیا(؛   ٤٤، ص)  ٢٢٣(، العدد ١٩٤٥تموز  ٥، النجف ، ، 

  .  ٧٧، ص)  ٣٤( ، العدد  ١٩٩٩، كانون الثاني " مجلة ) " النجف ( ؛  ٧غرفة تجارة النجف ، المصدر السابق ، ص) ٣(
لـغ عـددها فـي نهایـة ب تجري عملیة الدفن في النجف االشـرف فـي وادي السـالم وامـاكن اخـرى منهـا الصـحن الحیـدري الشـریف والمقـابر الخاصـة فـي المدینـة القدیمـة التـي) ٤(

مقبرة ازیل قسمًا منهـا بسـبب التوسـعات الحاصـلة فـي الشـوارع علمـًا ان المقبـرة الرئیسـیة حظیـت باهتمـام كبیـر مـن قبـل القائمقـام عبـد )  ٢٨٨( ستینات القرن العشرین 
ة لتسـهیل الحركـة والمـرور فیهـا ، اضـافة الـى وضـع سـیاج حـول الرحمن جودت لتطویرها اذ قدم خطة واسعة لتقسیم المقبرة الـى مجموعـة مربعـات تتخلهـا شـوارع داخلیـ

، ٠٠٠(، وقدرت مساحة المقبرة   الكلیة في نهایة سـتینات القـرن العشـرین بــ ١٩٤٦وتم االنتهاء منه عام  ١٩٤٣المقبرة من جمیع الجهات فكانت بدایة المشروع عام 
في تحریك االقتصاد في مدینة النجف ، من خالل حركة الجنائز من داخل البلد ومن خارجه ، وما كان  لذلك عّد وجود مقبرة وادي السالم عامًال مساعداً  ٢م)    ٣٧

ففـي بـدایات النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین كانـت . یرافقها اثناء عملیتي التكفین والدفن ، والتي تتطلب تشغیل االیدي العاملة ، وتوفیر مسـتلزمات التكفـین والـدفن 
ا فـي المقبرة على سبیل المثال ، حوالي ثالثمائـة جنـازة مـن ایـران كـل شـهرین ، ومـایقرب مـن مائـة جنـازة كـل شـهر مـن الكویـت ، فكانـت تحـدث انتعاشـتصل الى هذه 

،  ل اهللا ،دفــان ، داخــل شـاكر مـا))مقابلـة شخصـیة((؛ ٢٠١٠/  ٢/  ٤النجــف،  ، ١٩٢٦، دفـان ، موالیـد  ، خلیـل القزوینــي )) ة مقابلــة شخصـی(( السـوق النجفیـة ، 
(  ،؛ محمـد النـویني ، اضـواء علـى معـالم محافظـة كـربالء)  ٤٠٩( م ، العدد  ١٩٤٦اذار  ٢٢، " جریدة ) " الهاتف (  ؛ ٢٠١٠/  ٣/  ١٦النجف، ، ١٩٣٩موالید 
 .  ٧٣، ص)  ١٩٧١مطبعة القضاء ، : النجف 
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                                                                                القتصاديا في المیزان كان الوافدون على النجف بثرواتهم المادیة واالدبیة یؤثرون "                      
.                       )١("والصناعات ذوي المهن منیما وان اكثر الوافدین المستوطنین ادي للبلدة ، س  

 "٨٣٥٨"حـوالي ، ١٩٤٧بلغ عدد الزائرین لمدینـة النجـف االشـرف مـن خـالل احصـائیة رسـمیة اجریـت عـام       
االقتصــادي فــي  طالنشــا دعــموهــذا ممــا اســهم فــي  ،)٢(زائــر "١٣٨٠٠"زائــر ، زاد عــددهم بعــد عشــرة ســنوات الــى 

، وشجع على نمو العدید من الصـناعات ، كالغذائیـة والنسـیجیة وصـناعة الهـدایا ، اضـف الـى ذلـك قطـاع المدینة 
   .)٣(ط النقل ونشوء مكاتب للسفرمهم وهو قطاع الفنادق والمطاعم والتي ارتبط معها وسائ

ا مهمــة لــیس علــى عملیــة التطــور االقتصــادي المدینــة اثــارً  لواقــع االجتمــاعي واالقصــادي الــذي عاشــتهكــان ل      
فحسب ، بل وحتى التطور والنمو في الجوانب المعرفیة والفكریة ، فقد برز ذلك واضـحا فـي تـوفیر فـرص العمـل ، 

الطــرفین ، وتبــادل  بــینقافیــة بــین الوافــدین وســكان المدینــة ، تمثــل فــي الــتعلم المتبــادل وتحقیــق الــروابط الفكریــة والث
  . )٤(االوجه الثقافیة والفكریة التي ساعدت على النمو المعرفي والفكري

من المصادر المهمة لالقتصاد النجفي والذي كان مراجع الـدین یعتمـدون علیـه بشـكل  )٥()اوده(ویعتبر وقف       
نفاق على الدراسات الدینیة وتخصیص رواتب للطلبة وغیرهـا مـن احتیاجـات الحـوزة العلمیـة ومراجـع الـدین كبیر لال

  . المسؤولین عن التصرف بهذا الوقف
ویاتي تنشیط السلع التراثیة وبعثهـا مـن جدیـد مـن خـالل الحاجـة الیهـا ، انعكاسـا اخـر مـن انعكاسـات السـیاحة      

قتصـادي ، فنمــت الصـناعات الیدویـة الحرفیــة ، واسـهمت فـي خلــق التبـادل التجــاري الدینیـة علـى عملیــة التطـور اال
   . الخلیج العربي على وجه الخصوص  مع البلدان

  
  
لقد حققـت هـذه االنعكاسـات ترابطـا وثیقـا بـین القطـاع السـیاحي والقطاعـات االقتصـادیة االخـرى ، وهـو امـر اثـر    

الــذي شــّكل هــو ممــا دفــع بهــا الــى دخــول میــدان العمــل المصــرفي ، علــى تطــور الفكــر االقتصــادي فــي المدینــة ، 
     .)١(االخر ركیزة مهمة من ركائز االقتصاد النجفي وتطوره

                                     
 . ٥٢طالب علي الشرقي ، المصدر السابق ، ص؛  ٥٨، ص) ١٩٦٣ :دار الرشاد: بغداد ( ي الشرقي ، االحالم ، عل) ١(

: بغـــداد ( ، ١٩٥٧المملكـــة العراقیـــة ، وزارة الشـــؤون االجتماعیـــة ، مدیریـــة النفـــوس العامـــة ، المجموعـــة االحصـــائیة لتســـجیل )  ٢(
 . ٧٤١ص) ١٩٥٧مطبعة المعارف ، 

 .  ٧٧، ص) ١٩٧٣دار النهار ، : یروت ب( عبد اهللا النفیسي ، دور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیث ، )  ٣(

 . ٢٢، ص) ١٩٩٥بحث مقدم الى كلیة االداب ، : جامعة الكوفة (  ،محمد مسلم محمد ، السیاحة الدینیة في النجف)  ٤(
م ، ثم اصبحت مستقلة واسس فیها سـاللة  ١٥٦٢مقاطعة في اواسط شمال الهند ، كانت تابعة لسلطة دلهي سنة : وقف اوده )  ٥(

م والملــول الـذین جــاؤوا لحكمهــا جمــیعهم ١٨١٩فــي الهنـد ســنة ) اوده(حة عنــدما تــوج الملـك غــازي الــدین حیـدر فــي مملكــة مسـل
ون بذلوا االموال من اجل اقامة الشعائر الحسینیة وبناء المساجد ومساعدة الفقراء ، وقد عرفت تلك االموال عنـد النجفیـین ممسل

، المصـدر السـابق  یـسناهدة حسین علي جعفـر و : نات القرن العشرین ، للمزید ینظر وقد توقفت في وسط ستی) فلوس الهند(بـ
 .  ٧٢المصدر السابق ، ص؛علي عبد المطلب علي خان  ؛١٢٧، ص



٣٤ 
 

، العدید من المصارف التي نشـطت الحركـة المصـرفیة ١٩٤٩اسست في مدینة النجف االشرف وابتداء من العام  
نجـف الـذي فـرع ال "مصـرف الرافـدین"هـذه المصـارف هـو  ودفعت بعجلة االقتصاد نحو النمو والتطـور ، وكـان اول

المصــرف "تاسـیس  ١٩٥٣اعقبـه عــام  .)٢(وات علـى تاســیس مصـرف الرافـدین فــي بغـدادسـن نافتـتح بعـد مـرور ثمــا
، الــذي اخــذ علــى عاتقــه دعـم حركــة البنــاء فــي المدینــة مــن خــالل سیاســة اقــراض المــواطنین التــي اتبعهــا  "العقــاري

  .)٣(طور المدینة عمرانیا وعمل على امتصاص البطالة نسبیاالمصرف وساهمت في ت
ســنة  "مصــرف الرهــون "والجــل تخلــیص المــواطن النجفــي مــن المــرابین ، واخــراج المجتمــع مــن دائــرة الربــا ، اســس

  .)٤(، والذي تمكن وخالل سنته االولى من انجاز ما یقرب من ثالثمائة معاملة رهن١٩٥٥
مصــانع والمعامــل فــي المدینــة ، اصــبحت الحاجــة ضــروریة لتاســیس مصــرف یاخــذ بعــد ان انشــأت العدیــد مــن ال   

كـــان یقـــدمها  علـــى عاتقـــه دعـــم الحركـــة الصـــناعیة فـــي المدینـــة مـــن خـــالل القـــروض والتســـهیالت المصـــرفیة التـــي
  . للمشاریع الصناعیة 

قروضـه معامـل والـذي شـملت  لدعم الحركة الصناعیة "المصرف الصناعي في النجف" اسس١٩٥٨عام  وفي    
   .)٥(الغزل والنسیج والطابوق والبالستك ومعامل الحدادة ، ومعامل هیاكل السیارات

ساعد النشاط الصـناعي الـذي عرفنـا جانبـا منـه علـى نمـو بسـیط لعالقـات تجاریـة بـین مدینـة النجـف وعـدد مـن     
هتمـــام بتنـــیظم الجانـــب التجـــاري تطلـــب ذلـــك اال. والســـعودیة والكویـــت ثـــل ایـــران وتركیـــا والهنـــدالـــدول االســـالمیة م

،  االشــرف غرفـة تجــارة النجـف ١٩٥٠لتسـهیل عملیـات المتــاجرة ، والمحافظـة علــى حقـوق التجــار ، فانشـات ســنة 
   .)٦(التي راس دورتها االولى رؤوف شالش 

                                                                                                                        
 . ٢٢محمد مسلم محمد ، المصدر السابق ، ص)  ١(

، والقاضـي ١٩٤١لسـنة ) ٣٣( قـانون رقـم ١٩٤١اذار  ٢٥ظهرت الحركة المصرفیة في العراق بشكل مـنظم ، حینمـا شـرع فـي )  ٢(
سـعید عبـود السـامرائي ، : بتاسیس مصرف الرافدین في بغداد لحفظ حسابات الدولة ، وتنظیم االعمال التجاریة ، للمزید ینظـر 

 . ٩١ص-٩٠، ص) ١٩٨٣مطبعة االداب ، :النجف  ( النخبة االقتصادیة ،  الجهاز المصرفي ودوره في

 . ٢٣٣ص-٢٣١السابق ، ص ناجي وداعة الشریس ، المصدر)  ٣(

) الغــري(كـاظم معلــة ، حـول الئحـة قــانون مصـرف الرهـون ،  ؛، الســجالت الوثائقیـة )االرشـیف(مصـرف الرهـون فــرع النجـف ، )  ٤(
 .  ٢٨١ص -٢٤٠، ص) ١٢)(١١(، النجف ، العددان " مجلة"

 . ٢٣٢، ص١ناجي وداعة الشریس ، المصدر السابق ، ح)  ٥(
النجــف ، مــن رجــال التجــارة والسیاســة المشــهورین فــي العــراق ، اول مــن اســس شــركة  م فــي١٨٨٠ام ولــد عــ: رؤوف شــالش )  ٦(

التراموي لنقل الركاب بین النجف والكوفة ، انشاء معمال الستخراج سائل سكري من التمر بدل عـن السـكر لالسـتهالك المحلـي 
 ١٩٢٨ =، ووزیــر المواصــالت عــام١٩٢٣عــام  وللمالیــة ١٩٢٢وزیــر للمعــادن عــام : ة منهــا یــ، شــغل مناصــب حكومیــة عال

عبـود الطفیلـي ، لوحـة الشـرق لرجـال االعمـال االوائـل : ینظـر  دللمزیـ ١٩٤٢واالقتصـاد عـام  ١٩٢٩وشغل وزارة االشغال عام 
 .  ٢٤ص-٢١ص) ٢٠٠٥مطبعة الضیاء ، :  النجف ( في النجف 
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ر ، فقامـت الغرفـة بجملـة اجـراءات تنظیمیـة ، منهـا اصـدار هویـات للتجـا ،)١(عن طریق االنتخـابوحصل ذلك     
  . وفتح سجل باسمائهم ، وكذلك لتسهیل عملیة التبادل التجاري وتسهیل عملیة االتصال بالخارج

وقــد كــون عــدد العــاملین فــي قطــاع التجــارة مــن بــین مجمــوع االیــدي العاملــة فــي مدینــة النجــف االشــرف وحســـب 
ناشـطا تجاریـا وبعـد  "٢٩٣٠"من مجموع االیدي العاملـة فیهـا أي حـوالي  "%١٩.٧٩"م نسبة ١٩٤٧احصاء عام 

 "، أي بنســـبة"٧٣٦٠"ان مجمـــوع العـــاملین فـــي القطـــاع بلـــغ مـــا یقـــارب  ١٩٥٧عشـــرة اعـــوام ، بـــین احصـــاء عـــام 
  .)٢(عامال في هذا النشاط "%٢٧.٨١

اعتمدت مدینة النجف االشرف في غذائها على ما یحیط بها من المناطق الزراعیة المجاورة لها ، والسیما     
لمقدسة والحلة ، فالكوفة المقدسة انذاك ناحیة تابعة لقضاء النجف االشرف ، وتبعد عنها سبعة مدینتي الكوفة ا

امیال ، تحیط بها الحدائق والبساتین من كل ناحیة، انحسار میاه بحر النجف االشرف ظهرت ارض سهلة ، 
اصیل الزراعیة زرعت فیها الخضروات وغرست اشجار النخیل والفاكهة باالضافة الى زراعة مختلف المح

كالحنطة والرز والشعیر ، ودلت االحصاءات الرسمیة على ان المساحة الكلیة الراضي منطقة البحر الصالحة 
للزراعة بما یقرب من مائتي الف دونم ، وبلغ عدد السكان النجفي العاملین في القطاع الزراعي بحسب احصاء 

م من مجموع العاملین ١٩٥٧خالل احصاء عام  "%٦٧.٧"وازداد عددهم الى " %٦٢.٤"م ما یقارب ١٩٤٧
 .  )٣(في القطاعات االخرى

جــف االشــرف بجوانــب اقتصــادیة اخــرى ، فضــال عمــا تقــّدم ومــن هــذه الجوانــب المهمــة طریــق      تمتعــت مدینــة الن
ة العربیـــالحـــج البـــري المـــؤدي الـــى بیـــت اهللا الحـــرام فـــي مكـــة ، اذ یمـــر بهـــا الطریـــق منـــذ عهـــد مبكـــر لنشـــأة الدولـــة 

االســالمیة ، وبخاصــة فــي العهــد العباســي ، وهــو اقصــر طریــق یــربط بــین المدینــة والحجــاز ، ممــا شــجع التــاجر 
 للتهریـبة الى الجزیرة العربیة عن هذا الطریق ، اذ یسـتخدم فـي بعـض االوقـات معبـرا تالنجفي على ایصال بضاع

  .)٤(ومن ثم سیارات الحمل الصغیرة والمتوسطة الحجم
النقــل ظهــرت الحاجــة الماســة لــذلك القطــاع داخــل النجــف االشــرف بعــد التوســع لــذي طــرئ علــى وفــي جانــب     

م والتـــي بـــدأت بعـــدد محـــدود مـــن ١٩٥٥النجـــف عـــام  فـــي " مدیریـــة مصـــلحة نقـــل الركـــاب " احیائهـــا ، فتاسســـت
، ممـــا دعـــى ســـیارات عنـــد افتتاحهـــا واصـــبح لتلـــك المدیریـــة واردا اقتصـــادیا ثابتـــا ) ٨(الســـیارات الـــذي بلـــغ عـــددها 

                                     
   ،  ١٩٥٠-١٩٣٩غرفـــة تجــارة النجـــف ،  ؛١٠٣ص ،عــالم محســن عبــد الصـــاحب المظفــر ، وادي الســـالم مــن اوســع مقـــابر ال)  ١(

 . ١٨ص – ١٧المصدر السابق ص

كتــاب مدیریــة الداخلیــة المتضــمن شــروحات وجــداول نفــوس  ١٠/١١ك ، وملــف احصــاء النفــوس فــي لــواء كــربالء المــرقم . د)  ٢(
المملكـة العراقیـة ،  ؛٢٣السـابق ، ص الوي عبطـان ، المصـدرجـ ؛، القسم الخاص بنفوس لواء كربالء )العراقیین فقط (العراق 

 .       ٧٤١ص المصدر السابق ،وزارة الشؤون االجتماعیة ، 

ســعد عبــد الــرزاق محســن ، محافظــة النجــف دراســة فــي  ؛١٨٥ص -١٤، ص١نــاجي وداعــة الشــریس ، المصــدر الســابق ، ح)  ٣(
 .  ١٠١، ص)١٩٨٨كلیة االداب ، : جامعة بغداد ( جغرافیة السكان ، رسالة ماجستیر ، 

 ؛١١٦ص-١١٥، ص٤، ح) ١٩٦٩االرشـاد ،  مطبعـة :بغـداد (  ، علي الوردي ، لمحات اجتماعیة في تاریخ العراق الحـدیث)  ٤(
 .   ١٢م ، المصدر السابق ، ص١٩٥٠-١٩٣٩غرفة تجارة النجف  ؛٤٨ص-٤٧المصدر السابق ، ص ،طالب علي الشرقي 
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ســیارة ، كــان مــن نتیجتهــا ان زادت ) ٢٤(مســئولي المدینــة الــى زیــادة عــدد ســیارتها بعــد ســنتین تقریبــا لیصــل الــى 
الف دینار ، في حین بلـغ عـدد مـوظفي قطـاع النقـل ) ٨٥(لتصل الى مبلغ قدره  ١٩٥٨مواردها المالیة نهایة عام 

  .)١(عامال) ١٤٥(للفترة ذاتها 
دینـــة النجـــف االشـــرف واردات اخـــرى بوصـــفها مدینـــة مقدســـة ، فـــان تجـــارة التـــرب والســـبح وكانـــت تـــرد الـــى م    

            .بقیاس الزمان والمكان .)٢(خرى رواجًا كبیرًا وتدر ارباحا جیدةواالكفان واللوحات الدینیة تلقى هي اال
المسـتوى المعاشـي للمـواطن  ان التطور االقتصادي الذي تعرفنا على مالمحه انفا انعكس بشكل ایجـابي علـى     

النجفـــي ، فـــاثر هـــو االخـــر علـــى خلـــق حالـــة مـــن الـــوعي المعرفـــي دفعـــت بـــافراد المجتمـــع الـــى االهتمـــام بالقضـــایا 
المعرفیة والفكریة ، خاصة وان المدینة قد شهدت وجود العدید من المصارف والمصانع التـي تطلبـت معرفـة مهنیـة 

والفكري انعكست اثارها علـى مجمـل الحیـاة الفكریـة فـي المدینـة ، التـي  دفعت الى خلق حالة من التواصل المعرفي
  .سیتعرض الباحث البرز جوانبها في المبحث القادم

  

                                     
، العــدد ١٩٥٩، ایلـول ) ١(، النجـف ، السـنة " مجلــة"  )المعـارف(فـي النجـف ،  محمـد حسـن الطلقـاني ، مصـلحة نقــل الركـاب)  ١(

 .  ٧٧ص-٧٠، ص) ١٠(

 . ١٠، ص المصدر السابقحسن االسدي ، )  ٢(
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  المبحث الثالث 
  الحیاة المعرفیة والفكریة  

  
   

ذي م، والـ١٠٦٥مـن بغـداد عـام  ،)١(والفكریـة منـذ ان انتقـل الیهـا الشـیخ الطوسـي بـرزت مكانـة النجـف المعرفیـة    
ترافـق معـه انتقـال الحـوزة العلمیــة مـن بغـداد الـى النجــف ، فسـاعد ذلـك علـى النمـو المعرفــي الـذي تجسـد فـي وجــود 

  . )٢(الحوزة العلمیة فیها ، كونها اصبحت ومنذ ذلك التاریخ معهدا مهما من معاهد الدراسات االسالمیة
فـي  احـداث النهضـة المعرفیـة االسـاس فـي كانـتارتكز النمو المعرفي ومن ثم الفكري على جملة مـن الروافـد التـي 

، تمثـل ذلـك فـي التعلـیم بانواعـه ، ونشـوء المطـابع وانتشـار حركـة النشـر والتـي ترافـق معهـا ظهـور  االشرف النجف
تاســیس عــدد مــن الجمعیــات  همت فــي رفــد الثقافــة النجفیــة ، عــالوة  علــىعــدد مــن المجــالت والصــحف التــي اســ

عـــدد مــــن المكتبــــات ، كــــل تلـــك هــــي عوامــــل مهمــــة للتاســـیس لحركــــة معرفیــــة وفكریــــة  االدبیـــة والثقافیــــة ، وكــــذلك
  . )٣(متنامیة

كــان التعلـــیم الـــدیني ومـــا یـــزل فــي مقدمـــة اهتمامـــات المؤسســـة الدینیـــة فـــي النجــف االشـــرف ، وقـــد تمثـــل ذلـــك فـــي 
ســم هــذا النــوع مــن التعلــیم لتخــریج المجتهــدین ورجــال الــدین الوّعــاظ ، وقــد ات ، )٤(االهتمــام بتــدریس الفقــه واالصــول

سـقف زمنـي  مجانیا ومفتوحـا ، فـال الطالـب یـدفع اجـورا دراسـیة ، وال اسـتاذ یتقاضـى اجـرا ، كمـا انـه لـیس لـه كونه 

                                     
هو ابو جعفر محمد بن الحسن بن علـي بـن الحسـن الطوسـي المعـروف بشـیخ الطائفـة ، ولـد فـي طـوس سـنة : الشیخ الطوسي )  ١(

م، تتلمـذ علـى الشـیخ المفیـد ، وشـارك النجاشـي فـي جملـة ١٠١٧/ هــ ٤٠٨العراق فنزل بغداد سنة  م، وهاجر الى٩٩٥/هـ٣٨٥
من مشایخه ،كما عاصر علم الهدى السید المرتضـى ، الـذي اهـتم بـه وعـین لـه راتبـا شـهریا قـدره اثنـي عشـر دینـارا ، بعـد وفـاة 

م بعـد الفتنـة المذهبیـة ١٠٥٦/هــ ٤٤٨اد منتقال الـى النجـف سـنة السید المرتضى انتقلت الیه االمانة والریاسة ، اال انه ترك بغد
ــــه االربعــــین مؤلفــــا حتــــى تــــوفي ســــنة  ــــالیف حتــــى تجــــاوزت مؤلفات التــــي اثارهــــا الســــالجقة ، واصــــل فــــي النجــــف التــــدریس والت

الطبعـة  محسن االمین العاملي ، اعیان الشـیعة ، تحقیـق حسـن االمـین ،. م، فدفن في الصحن العلوي الشریف ١٠٦٧/هـ٤٦٠
 .    ٤١٢ص -٤٠، ص١٣المجلد ) ٢٠٠٠دار التعارف للمطبوعات ، : بیروت (، الخامسة 

، العلمیــة فــي فكــر االمــام الخــامنئي معهــد الرســول االكــرم للشــریعة والدراســات االســالمیة ، الحــوزة: للمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر )  ٢(
ائــي ، مطارحــات فــي منهجیــة االصــالح والتغییــر ، نجــف علــي المیرز ؛   ٧٦ص – ٢٤ص ،) م٢٠٠٣دمــط، : بیــروت (، ٢ط
 .٨٧ص -١٣، ص  )٢٠٠٢عاصرة ، مالمجمع العلمي للتربیة والثقافة ال: بیروت (

م ، اطروحـــة دكتـــوراه ١٩٦٣-١٩٤٥ف رحـــیم عبـــد الحســـین عبـــاس ، اثـــر المجـــددین فـــي الحیـــاة السیاســـیة والثقافیـــة فـــي النجـــ)  ٣(
علــي االوســي ، معــالم المشــروع االصــالحي عنــد الشــیخ ؛ ٥٨ص-٣٦، ص) م٢٠٠٦ كلیــة التربیــة ، :الجامعــة المستنصــریة (

 . ٤٤٠، ص) ٥(، العدد ١٩٩٧، ، قم " مجلة" )قضایا اسالمیة(البالغي ، 

القـرآن الكـریم والسـنة : هما من العلوم التي یعتمد فهمهما استنباط االحكام الشـرعیة الفرعیـة مـن منابعهـا وهـي : الفقه واالصول )  ٤(
 ).  علیهم السالم(بویة وال البیت النبوي الن
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ینهـي الطالـب فیـه دراسـته وینــال شـهادته ، وخاصـة فـي مرحلـة البحــث الخـارج ، أي مرحلـة الدراسـات الدینیـة العلیــا 
  .)١(والسطوحوالتي تسبقها مرحلتي المقدمات 

شــــهد هــــذا النــــوع مــــن التعلــــیم تطــــورا مهمــــا فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن العشــــرین ، اخرجــــه مــــن مناهجــــه     
الكالســیكیة فــي منــاهج لهــا ارتبــاط بالمعاصــرة والحداثــة ، وذلــك حینمــا اقــدمت المدرســة الدینیــة علــى تــدریس الفلــك 

 و نقلهـــا الـــى  نوعـــا مـــن الدینامیكیـــة فـــي المنـــاهج الدینیـــةوالهندســـة والحســـاب واالجتمـــاع واللغـــة االنكلیزیـــة ، فخلـــق 
  .)٢(المعاصرة

كانــت الحـــورات العلمیـــة تجـــري داخـــل الحلقـــة الدراســـیة بمســـاحة مناســـبة مـــن الحریـــة ، اذ كـــان الطالـــب ینـــاقش     
االسـتاذ ویقـره اوره ، ولم یكن متلقي فحسب ، بل كثیرا ما كان التلمیذ یقنع اسـتاذه بوجهـة نظـره ، فیؤیـده حاستاذه وی

على ذلك بعیدا عن الكبریاء ، فتصبح تلك من المسلمات ، وقد اعجبـت تلـك الطریقـة ونظـام الدراسـة فـي المـدارس 
  : الباحثین الذي صورها بقوله  احد الدینیة

م انه نظام ال یتقید باي سلطة حكومیة ، والتالمیذ في النجف یتعلمون للعلم ذاته ، وحیاته "                  
  .)٣("حیاة تقشف وقناعة ، والحوار بینهم یجري في جو من الحریة التامة

دورا رئیســـا فـــي اســـتیعاب حلقـــات الـــدرس  –وقبـــل تاســـیس المـــدارس الدینیـــة  –شـــریف لادى الصـــحن العلـــوي ا     
لـه  زوایـا الصـحن الشـریف فیلتـف حولـه طـالب العلـم یسـتمعونالفقهي ، اذ كان االستاذ یتخذ له مجلسا فـي احـدى 

ومــن ثــم بمــا یرونــه فــي جوانــب فقهیــة متعــددة ، مــن ابــرز مــن اســتخدم الصــحن الشــریف للــدرس هــو الشــیخ محمــد 
  . )٤(اشف الغطاء ، الذي كانت حلقة درسه تتم بعد صالة العشائینكن یحسال

رهـم وعندما ازداد عدد الطالب ، وضـاق بهـم الصـحن الشـریف علـى سـعته ، فـتح عـدد مـن العلمـاء النجفیـین دو    
       لتكـــــون مـــــدارس صـــــغیرة تضـــــم مجـــــالس الـــــدرس الفقهـــــي ، وكـــــان مـــــن بـــــین اولئـــــك العلمـــــاء الســـــید محمـــــد ســـــعید 

                                     
وهي مراحل الدراسة الدینیة اذا ما اجتازها الطالب وصل الى رتبة االجتهاد أي حـق اصـدار الفتـوى ، اذ تمثـل مرحلـة المقـدمات )  ١(

دراســة االعدادیــة الدراســة االولیــة التــي تركــز علــى علــوم اللغــة العربیــة وادابهــا والمنطــق ، فــي حــین تمثــل الســطوح مــا یعــادل ال
یدرس خاللها الطالب اصول الدین والفقه والفلسفة ، اما مرحلة البحث الخارج فهي بمثابة الدراسـات العلیـا یقـدم الطالـب خاللهـا 

علـى االجتهـاد ، محمـد مهـدي االصـفي، المصـدر بحثا یناقشه مع استاذه وبشكل مستفیض یصل الى عدة سنین حتى یحصـل 
دار : بیـــروت ( ،  حمـــد البهـــادلي ، الحـــوزة العلمیـــة فـــي النجـــف معالمهـــا وحركتهـــا االصـــالحیة علـــي ا ؛١٢-٨، ص الســـابق 

 .     ٧٢ص -٧١، ص) ١٩٩٣الزهراء ، 

: لنــدن(مات فــي الحضــارة االنســانیة رؤوف محمــد علــي االنصــاري ، الدراســة فــي النجــف ، بحــث ضــمن النجــف االشــرف اســها)  ٢(
، ٧ح صـــل فـــي تـــاریخ النجـــف االشـــرف حســـن الحكـــیم ، المف ؛٤٤٨، ص٢، ح )٢٠٠٠مركـــز كـــربالء للبحـــوث والدراســـات ،

 . ١٨١ص

 . ٥٢ص المصدر السابق ،سي ، عبد اهللا فهد النفی)  ٣(

 ،))مقابلة شخصـیة((؛ ١٧/٢/٢٠١٠النجف االشرف  ،١٩٤٧، رجل دین ، موالید   السید هاشم الغریفي: ))مقابلة شخصیة (()  ٤(
، النجـــف االشـــرف ١٩٣٧رجـــل دیــن ، موالیـــد  الشـــیخ محمـــد حســین كاشـــف الغطـــاء ،  كاشـــف الغطــاء ، نجـــل الشــیخ شـــریف

١٣/٣/٢٠١٠  . 
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ضــمت العدیــد مــن طــالب العلــم الــذین كــانوا  ،)٣(الســید علــي بحــر العلــوم و ،)٢(والســید حســن الخرســان ،)١(الحكــیم
  . شجار عنیف ارون بصوت مرتفع یخرج الى االزقة فیسمعه السامع من بعید وكانهبیت

، الـذین اطلعـوا علـى طریقـة )٤(وقد حضر تلك الحلقات الفكریة عـدد مـن رجـال العلـم والفكـر واالكـادیمیین العـرب   
  . )٥(التدریس واالسلوب الذي كان یطرح به االستاذ افكاره ویدافع عنها بالحجة والمنطق

النجـف االشـرف مـن لبنـان وایـران والهنـد وغیرهـا ، والستیعاب االعداد المتزایدة من الطلبة الذین بدءوا یفـدون علـى 
اضافة الى ازدیاد عدد الطلبـة العـراقیین ، فقـد تـداعى عـدد مـن رجـال الـدین مـن التجـار المیسـورین ، بفـتح مـدارس 

، حتـى بلـغ عـدد )٦(دینیة ذات بنایات خاصة لكـل مدرسـة ونظامهـا الدراسـي وقاعـات الـدرس واقسـام السـكان الطلبـة
ضمت االالف مـن الطلبـة الدارسـین والعشـرات مـن اسـاتذتهم العلمـاء ، )٧(ثمانین مدرسة  ١٩٥٨عام تلك المدارس 

  :المجتهدین ، فكان من ابرز هذه المدارس خالل مدة البحث االتي 

                                     
مجدد ، درس في النجف االشرف علـى یـد محمـد حسـین  وفیلسوف  وفقیه  ومفسر ١٩٠٣ولد عام :السید محمد سعید الحكیم )  ١(

مري ، وغیــرهم ، لـه مســاهمات رائـدة فــي التــالیف االصـفهاني ، محمــد حسـین النــائیني ، السـید حســین البـادكوبي، الســید الكـوهك
 .  بدایة الحكمة ، رسالة في المحالیل ، الفلسفة االلهیة ، الشیعة في االسالم وغیرها من المؤلفات: منها 

 ، فقیه مجتهد وعالم جلیل ، له مجلس ثقافي تحضره شخصیات دینیـة وادبیـة كبیـرة ، لـه١٩٠٤ولد عام  :السید حسن الخرسان )  ٢(
الزمـان فیمـا قیـل فـي ال الخرسـان ، للتفاصـیل  یتیمـةمؤلفات عدة منها شيء مـن ال یحضـره الفقیـه ، وحیـاة الشـیخ الصـدوق ، و 

 .  ٣٠، ص١، المصدر السابق ، ح طهرانياغابزرك ال: ینظر 

نـة طیبـة ، ومنزلـة سـامیة ، عالم جلیل ، مـن اعـالم النجـف البـارزین ، لـه شـهرة واسـعة ومكا١٨٩٦ولد سنة  :على بحر العلوم )  ٣(
، لــه مواقــف سیاســیة مــن االحـــداث ١٩٦٠عنــد كــل الطبقــات ، كــان مجلســه مجمـــع علمــاء واالدبــاء واالفاضــل ، تــوفي ســـنة 

جامعــة (،رســالة ماجســتیر  ، جنــان فــاهم ، اســرة بحــر العلــوم ودورهــم فــي تــاریخ العــراق: الداخلیــة فــي العــراق وخارجــه ، ینظــر 
 .  ٨٨ص -٨٧ص) ٢٠٠٨،  كلیة التربیة :القادسیة 

، النجـف " مجلـة) "النشـاط الثقـافي(امثال الدكتور احمد امین ، والدكتور زكي مبارك ، محمد ثبات ، والدكتور فاضـل الجمـالي، )  ٤(
 . ٦٣ص-٦٦٢ص )١(العدد  ،١٩٥٧، السنة االولى 

 .  ١٢٣، ص) ٧(م، الجزء ١٩٦٢،  )٤٩(لد المج ،، صید" مجلة) "العرفان(محمد جواد مغنیة ، حول الدراسة في النجف ، )  ٥(

امـــال حســین خـــویر ، مدرســـة النجــف االشـــرف وجهودهــا فـــي الحــدیث وعلومـــه ، رســـالة : عــن تلـــك المــدارس وتطورهـــا ینظــر )  ٦(
قســـم (ة العتبـــات المقدســـة ، جعفـــر الخلیلـــي ، موســـوع ؛٥٠ص-٢٣ص) ٢٠٠٧كلیـــة الفقـــه ، : فـــة جامعـــة الكو (  ،ماجســـتیر

 . ١٥٠، ص٢ح ،) ١٩٨١العلمي للطباعة ، مؤسسة ا: بیروت ) (النجف

 . ١٠، ص١، ج) ١٩٧٣مطبعة القضاء ، : النجف ( ، عبد المحسن شالش ، موجز تاریخ النجف )  ٧(
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رســة مــن دوتكونــت الم ،)١(يجمحمــد صــالح الجــوهر  التــاجر النجفــي  ١٩٤٨اسســها عــام :  مدرســة الجــوهرجي -
نان وخمسون غرفة ، خصص قسم منها السكان الطلبة ، كمـا احتـوت علـى مكتبـة عامـة ثالث طبقات ، ضمت اث

  . ضمت المئات من المصادر الفقهیة والتاریخیة
ــد اهللا الشــیرازي - فــي محلــة  ١٩٥٣شــیدها المرجــع الــدیني الســید عبــد اهللا الشــیرازي ســنة  :)٢( مدرســة الســید عب

متــر ) ٧٢٥(عشــرین غرفــة ، علــى مســاحة مــن االرض بلغــت الجدیــدة ، تكونــت مــن طبقتــین واحتــوت علــى اربــع و 
  .)٣(مربع 

في محلـة البـراق ، وجعـل االشـراف  ١٩٥٤عام  ، )٤(السید حسین البروجردي هابنا:  مدرسة البروجردي الكبرى -
علیهـا للســید نصــر اهللا الخلخــالي احـد فقهــاء المرجعیــة الدینیــة ، وقـد تألفــت مــن ثــالث طبقـات ضــمت اربــع وســتون 

ة ، خصــص قســما منهــا الســكان الطلبــة ، كمــا احتــوت علــى مكتبــة كبیــرة عــامرة بالمصــادر الفقهیــة والتاریخیــة غرفــ
  .  )٥(المطبوعة والمخطوطة

) ١٥٠٠(فـي منطقــة الجدیــدة ، وتبلــغ مســاحتها  ١٩٥٧عــام  )٦(انشــات علـى یــد تقــي الفقیــه:  مدرســة العــاملیین -
  واسعان ، وقاعة كبیرة للمطالعة ، واحتوت على مكتبة ضمت مترا مربعا ، وتضم اربعون غرفة مع ایوانان 

  
  .)١(في النجف االشرافغلب طالبها من جبل عامل الدارسین   المئات من الكتب الفقهیة والتاریخیة ، وكان ا

                                     
اشتهر بتجارة المجـوهرات واالحجـار الكریمـة اضـافة للصـیاغة لـذلك عـرف بـالجوهرجي ، قـدم عطـاءًا : محمد صالح الجوهرجي )  ١(

ضـیاء (عامـة والشـیعة خاصـة ، اذ قـام بجمـع االدعیـة المختـارة وزیـارة االولیـاء الصـالحین ضـمها بكتـاب اسـماه فكریًا للمسلمین 
طبعــة فــي العــراق ، فضــال عــن طباعتــه فــي تســع دول ) ٢٥(وقــد اعیــد طبعــه  ١٩٥٠فكانــت اول طباعــة لــه عــام ) الصــالحین

مشاركته الخیریة االخرى ، تعمیـر مرقـد السـیدة زینـب بنـت  عربیة واسالمیة وانتشر في مساجد العالم في الغرب والشرق ، ومن
عبـود الطفیلـي ، : ، ینظـر ١٩٥٥فـي القـاهرة عـام ) (ومقام رأس الحسین  ١٩٥٢في الشام عام ) (علي بن ابي طالب 
   . ٥٢ص-٤٩، ص١المصدر السابق ح

تصـدى للمرجعیـة بعـد وفـاة الشـیخ ابـو الفــرج  مـن مراجـع الـدین فـي النجـف االشـرف ،:  ) ١٩٥٦-١٨٨٤( عبـد اهللا الشـیرازي  )  ٢(
عمـار الـدجیلي ، : دار السـالم ، كتـاب الزكـاة ، كتـاب الصـوم وغیرهـا ، ینظـر : االصفهاني ، له مجموعة من المؤلفـات منهـا 

 . ٢٣، ص) ٢٠٠٤مطبوعات دار االندلس ، : النجف (،  زعماء الشیعة في النجف االشرف 

 .٤٦لمصدر السابق ، صامال حسین علوان خویر ، ا)  ٣(

ولد في ایران وتلقى علومه االولیة فیها ثم هاجر الـى النجـف االشـرف مواصـال تحصـیله : )م١٩٦١-١٨٧٤ (حسین البروجردي)  ٤(
العلمي ، ووصف بدقة النظر في المعرفة وتخصص بالفقه واالصول وعلم الرجال الـذي بـدع فیـه ، بعـدها عـاد الـى بـالده التـي 

، كـان لـه مقلـدون ١٩٤٦جع التقلید ، واتسعت مكرجعیته اكثر بعد وفاة السید ابو الحسن االصفهاني ، عـام اصبح فیها من مرا
 .  ٣٣٠، ص١١ح المصدر السابقجعفر الدجیلي ، : ومدارس یشرف علیها في مناطق خارج ایران ومنها النجف ، ینظر 

 . ١٥٥، ص٢سوعة العتبات المقدسة ، ح، مو  الخلیليجعفر  ؛٤٦، المصدر السابق ، ص خویرامال حسین )  ٥(

هـــو ابـــن الشــیخ عبـــد الحســین ال صـــادق العـــاملي ولــد فـــي النجــف االشـــرف ، عـــالم :  )١٩٦٥-١٨٩٥(تقــي الفقیـــه العــاملي  )  ٦(
محمد هادي االمینـي ، معجـم : مشهور ، هاجر الى النبطیة موطن ابائه لیقوم بمهام المرجعیة الدینیة في لبنان ، للمزید ینظر 

 .   ٣٥٧ص ١ح  جال الفكر واالدب ، ر 
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، فـــي محلــــة الجدیـــدة ، علـــى مســــاحة ١٩٥٨ســـنة  ،)٢(اسســــها عبـــاس محســـن الرحبــــاوي :  مدرســـة الرحبـــاوي -
، وفیهـا غـرف لسـكن طالبهـا ، كمـا شـید الـى جوارهـا جـامع ذو قاعـة كبیـرة اسـتخدمت لغـرض متر مربـع ) ١٠٠٠(

  .)٣(التدریس
ترافــق مــع التعلــیم الــدیني ونشـــوء مدارســه انفــة الــذكر ، نمــو التعلـــیم االهلــي وخاصــة خــالل خمســینیات القـــرن     

بدراســتها الصــباحیة والمســائیة ، ) الغــري االهلیــة(مدرســتین ، االولــى هــي مدرســة  ١٩٥٤العشــرین ، فأنشــات عــام 
طالبــا ، یقـوم علــى تعلـیمهم عشــرة معلمــین ، فـي حــین ضــم ) ٢٩٥(وقـد بلــغ عـدد صــفوفها ســتة صـفوف ، ضــمت 

  .)٤(طالبا) ٢٤٥(القسم المسائي فیها 
طالبــا ، واربعــة ) ٤٦٩(التــي تكونــت مــن ســتة صــفوف ، ضــمت  "المدرســة العلویــة"امــا المدرســة الثانیــة فهــي     

، فــي مدینــة النجــف االشــرف قــد اسســت مدرســة ابتدائیــة عــام )٥(" التحریــر الثقــافي"لمــا ، وكانــت جمعیــة عشــر مع
  . )٦(جمعت بین التعلیم الدیني واالكادیمي  ١٩٤٦

تطورا ملموسا ضمن مـدة البحـث ، فقـد بلـغ عـدد  –الذي نشأ الى جانب التعلیم االهلي  –وشهد التعلیم الرسمي    
، وكانـــت اول مدرســـة رســـمیة افتتحـــت فـــي مدینـــة )٧(مدرســـة للبنـــین والبنـــات) ٥٨( ١٩٥٨ المـــدارس الرســـمیة عـــام

ثــم افتتحــت فــي ســنة  ،)٩(، بقــرار مــن مدیریــة معــارف كــربالء )٨("مدرســة الســالم النهاریــة االبتدائیــة"النجــف هــي 
مــدارس الرســمیة مدرســة ابتدائیــة للبنــین فــي محلــة العمــارة ، وثالثــة فــي محلــة الحــویش ، حتــى بلــغ عــدد ال ١٩٥٢

داخل مدینة النجف اربعة عشر مدرسة ابتدائیة ، عشـرا منهـا للبنـین ، واربـع مـدارس لبنـات، اذ بلـغ طـالب مـدارس 

                                                                                                                        
 . ١٦٠، ص٢جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة ، ح)  ١(

مــن تجــار النجــف االشــرف اسســها فــي البدایــة لتكــون حســینیة ، اال انــه ابــدلها فیمــا بعــد الــى مدرســة : عبــاس محســن الرحبــاوي )  ٢(
ان ، الحركـة العلمیـة وقیاداتهـا فـي النجـف عبـر التـاریخ ، بحـث احمد حمـود سـلم: ینظر : منها  جزءعلمیة ، وقد شید حسینیة 

 .  ٥١٤، ص١ضمن النجف االشرف اسهامات في الحضارة االنسانیة ، ح

 ١٩٥٥المطبعــة الحیدریــة ، : النجــف (، ١٩٥٥-١٩٥٤رات مجلــس لــواء كــربالء العــام ، االجتمــاع االول بدورتــه الخامســة ر مقــ)  ٣(
 .٢٥ص

( م ، وثیقـة رقـم      ١٩٥٤/  ١٢/  ٣١فـي )  ٤٨٣( ، تقریر المدرسي تحت الملفة المرقمة )) یم االهلي التعل(( و . ك . د  ) ٤(
 .١٨٢، ص٢جعفر الخلیل ، مؤسسة العتبات المقدسة ، ح ؛ )  ١٦٦( ، و )  ١٧٧

 . سیتم التعریف بها الحقا)  ٥(

( وثیقـة تحـت الـرقم       ١٩٥٥/  ٦/  ٣٠فـي )  ١٨٦(ملـف ، تقریر المدرسـي تحـت رقـم ال)) التعلیم االهلي (( و . ك . د  )  ٦(
 . ٤٧، ص١٩٥٥-١٩٥٤مقررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتماع االول ، الدورة الخامسة ، ؛ )  ١٨٨(و )  ٣٢٠

) ١٩٨٥دار الحریـــة للطباعـــة ، : بغـــداد (محمـــد حســـن الزبیـــدي ، التربیـــة والتعلـــیم ، بحـــث ضـــمن موســـوعة حضـــارة العـــراق ، )  ٧(
 . ١٣٢ص-١٣١ص

، كتــاب تاســیس )) التعلــیم االبتـدائي (( و . ك . د  ، فــي محلـة العمــارة وكانــت مدرسـة ابتدائیــة١٩٣٢اسسـت فــي النجـف عــام )  ٨(
 . ١٠٩، ص)  ٧(، وثیقة رقم )  ٧١٣٠( مدرسة حكومیة في النجف ، رقم الملف 

ارشــیف  (.فاصــبحت محافظــة مســتقلة بــذاتها ١٩٧٦ســان عــام كانــت النجــف قضــاء تابعــا الــى لــواء كــربالء حتــى االول مــن نی)  ٩(
 . )محافظة النجف االشرف



٤٢ 
 

، فــي حـــین بلـــغ عـــدد  شـــعبة) ٤٨(، مـــوزعین علـــى معلمـــا ) ٩٨(، یعمـــل علـــى تعلــیمهم  طالبـــا) ٢٨٩٩(البنــین 
  .)١(شعبة) ٢٠(، شغلت  معلمة) ٢٧(، وعدد معلماتها طالبة ) ٨٤٠(مدارس البنات 

بلـــغ عـــدد طالبهـــا  ١٩٥٤، اسســـت عـــام )٢(كمـــا كانـــت الـــى جانـــب المـــدارس النهاریـــة ، مدرســـة مســـائیة واحـــدة   
  .)٣(شعب) ١٠(یشغلون  معلما )١٢(وعدد معلمیها  )٣٣٦(

عـدد زیـادة طفیفـة وذلـك باضـافة مدرسـة واحـدة للـذكور فـزاد بـذلك  ١٩٥٥شهد عدد المدارس الرسـمیة فـي عـام     
، فـي حـین ظلـت مـدارس البنـات علـى  معلما) ١٠٨(، وعدد المعلمین طالبا ) ٣١٠٤(الطالب في هذا العام الى 

   .)٤(معلمة) ٢٩(و  طالبة) ٩٨٧(حالها دون زیادة ، رافقها زیادة اعداد طالباتها ، الى 
تهـا زیـادة فـي اعـداد المتعلمـین ایـة زیـادة فـي عـدد المـدارس سـواءا للبنـین او البنـات ، قابل ١٩٥٦لم یشهد عـام     

، فـي حـین بلـغ  معلمـا) ١١٧(، یهتم بتعلـیمهم  طالبا) ٣٣٣٠(والمتعلمات ، حتى بلغ عددهم في مدارس الذكور 
، وقـــد اســــتمر تنـــامي عـــدد الطــــالب  معلمـــة) ٢٥(، ومعلمـــاتهن یبلـــغ عــــددهن  طالبــــة) ١١٥٢(عـــدد الطالبـــات 

طالبـا ) ٣٩٣٢( ١٩٥٨ادرة علـى اسـتیعابهم ، فبلـغ عـددهم فـي عـام والطالبات ، رغم قلة المدارس التـي لـم تكـن قـ
  .)٥(طالبة) ١٤٠٧(و 

الثانویـة قـد شـهدت هـي اسـة ر دلى التعلیم االبتـدائي ، بـل ان الان االهتمام بالمدارس الرسمیة لم یكن مقتصرا ع    
د مـــن التالمیـــذ الـــراغبین اال انـــه اعتبـــر داللـــة علـــى ان هنـــاك عـــد –وان كـــان متواضـــعا  –االخـــرى اهتمامـــا ونمـــوا 

) ٨٦(، و  خریجـــا) ١٠٢٥( ١٩٥٨باكمـــال تحصـــلیهم الثـــانوي ، اذ بلـــغ عـــدد خریجـــي الدراســـة المتوســـطة عـــام 
  .)٦(خریجة

، تمثــــل فــــي تاســــیس اول مدرســــة للتعلــــیم الصــــناعي عــــام  واضــــحاً  هتمامــــاً أوشــــهدت جوانــــب التعلــــیم االخــــرى     
روضــة اطفــال النجــف ، التــي  ١٩٥٥ال ، حیــث افتتحــت عــام ، وكــذلك االهتمــام بریــاض االطفــ)٧(١٩٥٧-١٩٥٦

                                     
 .٢٣ص-٢٠مقررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتماع االول ، الدورة الخامسة ،  ص)١(

محمـد ) فـاريالغ(ثـم اسـتبدلتا باسـم ) المدرسة االمیریة االولى(، في النجف االشرف ، وكان اسمها في البدء ١٩١٨اسست عام )  ٢(
 . ١٠٨، ص ) ٢٠٠٤مطبعة ستاره ، : بیروت ( ، )  ١٩٤٥ – ١٩٢١( الحیاة الفكریة في النجف االشرف باقر البهادلي ، 

) ١٩٥٢المطبعـة الحیدریـة ، : النجـف (،١٩٥٢-١٩٥١مقررات مجلس لواء كـربالء العـام ، االجتمـاع االول ، الـدورة الرابعـة ، )  ٣(
 .٢٣ص-٢٠، ص١٩٥٥-١٩٥٤الء العام ، االجتماع االول ، الدورة الخامسة ، مقررات مجلس لواء كرب ؛٤٧ص

مطبعـــة الحیدریـــة ، : النجـــف ( ، ١٩٥٦-١٩٥٥مقـــررات مجلـــس لـــواء كـــربالء العـــام ، االجتمـــاع االول ، الـــدورة السادســـة ، )  ٤(
النجـف ( ، ١٩٥٧-١٩٥٦، مقررات مجلـس لـواء كـربالء العـام ، االجتمـاع االول ، الـدورة السادسـة ، ٢٢ص-٢١ص) ١٩٥٦

 .١٢ص-١٠ص ، )١٩٥٧مطبعة الغري الحدیثة ، : 

، مطبعــة الغــري الحدیثــة: النجــف ( ، ١٩٥٩-١٩٥٨مقــررات مجلــس لــواء كــربالء العــام ، االجتمــاع االول ، الــدورة الســابعة ، )  ٥(
 .١٤، ص) ١٩٤(، العدد  ١٩٥٨،  اذار "القاهرة " مجلة") سفارة الباكستان (، ١٣ص-١٢ص) ١٩٥٩

 .  ١٩٥٨/  ١٢/  ٣١في  ٣٢١٢٠ملف تحت الرقم ) مدیریة معارف كربالء . ( و . ك . د )  ٦(

 . )  ٨٧( ، وثیقة رقم )٤١١٠٠/  ٨٣( وزارة المعارف ، رقم الملف )) التعلیم الصناعي (( و . ك . د )  ٧(



٤٣ 
 

الــى  ١٩٥٧-١٩٥٦، وتقــوم علــى ادارتهــم وتعلــیمهم معلمــة واحــدة ، زاد عــددهم عــام  طفــال )٣٥٩(انضــم الیهــا 
  .)١(طفل) ١٠٠(حتى اصبح عددهم  ١٩٥٨طفال ، تشرف علیهم معلمتین ، وما ان حل عام ) ٩٢(

مراكــز لمحــو  ١٩٥٤تعلمــین مــن ذوي االعمــار الكبیــرة ، فافتتحــت لهــم عــام وشــهدت المدینــة اهتمامــا بغیــر الم   
لیصـبح ثالثـة مراكـز للرجـال وواحـد للنسـاء ،  ١٩٥٥ثـم ازداد العـدد عـام  ،)٣( للنسـاءاثنان لرجال واخر ، )٢(االمیة 

  . في مراكز النساء دارسة) ٢٠٣(في مراكز الرجال ، و دارسا) ٢٧٦(ضمت هذه المراكز 
فـي حـین ظـل مركـز تعلــیم  دارسـا) ٤٢٠(اصـبحت مراكـز الرجـال اربعـة مراكـز ، انـتظم فیهـا  ١٩٥٦ وفـي عـام   

  .)٤(دارسة) ١٢٢(النساء یتیما ، وسجل عدد الدارسات فیه انخفاضا وصل الى 
عمـــا % ٢٠بنســبة  ١٩٥٧مت المراكــز اعــاله فــي خفـــض نســبة االمیــة فــي مدینــة النجـــف االشــرف عــام هســا    

، وهــذا یمكــن ان یســجل تطــورا فــي مجــال الــوعي المعرفــي ونمــوه ، شــّكل هــو االخــر ١٩٤٧عــام ســجلته التقــدیرات 
  .)٥(الفكري في المدینةواحدا من مرتكزات النمو 

ویمثـل نشــوء المطـابع الحدیثــة رافـدا اخــر مـن روافــد التطــور المعرفـي ونمــوه ، ذلـك الن مــا تنتجـه هــذه المطــابع     
وبــالعكس ،  ةساســیة لنقــل المعــارف والعلــوم مــن الــدول االخــرى الــى المدینــمــن الكتــب والــدوریات هــي الوســیلة اال

ناهیـك عمــا تطرحـه تلــك الكتـب مــن افكـار واراء تــؤدي بـالمطلعین علیهــا الـى تنمیــة معـارفهم وافكــارهم وتخلـق حالــة 
  . من التالقح الفكري مع االخرین

مـن المطـابع التـي سـاهمت فـي نشـر المعرفـة العدیـد  –وخالل مدة البحـث  –انشأت في مدینة النجف االشرف     
مــام المدینــة ودلــیًال علــى اهت ،  بــین ابنائهــا ، وعملــت علــى تعریــف المجامعــات االخــرى بنتــاجهم المعرفــي والفكــري

  .بهذا الجانب 

                                     
 .١٤، ص١٩٥٩-١٩٥٨مقررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتماع االول ، الدورة السابعة ، )  ١(

داخــل  التـي عملـت علــى انشـاء مراكـز للتعلـیم) مدیریـة مكافحـة االمیـة والتعلــیم االساسـي( ١٩٥٤اسسـت الحكومـة العراقیـة عــام )  ٢(
كلیـة التربیـة ابـن  –جامعـة بغـداد (، اطروحة دكتـوراه ، ١٩٦٨-١٩٣٢، عبد الستار شنین ، التاریخ االجتماعي للنجف  العراق

 .٤١٨ص-٤١٧، ص)٢٠٠٨رشد ، 

الـــدورة السادســـة لســـنة .١٤٣، ص١٩٥٥-١٩٥٤مقـــررات مجلـــس لـــواء كـــربالء العـــام ، االجتمـــاع االول ، الـــدورة الخامســـة ، )  ٣(
 .١٨، ص١٩٥٦-١٩٥٥

یرى الباحث بان اسباب هذا االنخفاض یعود الى طبیعة المجتمع العراقـي عمومـا ، والنجفـي علـى وجـه الخصـوص ، سـیما وان )  ٤(
 . لیم النساء كانوا من الرجالالقائمین على تع

نــاجي وداعــة الشـــریس ،  ؛١٩، ص١٩٥٧-١٩٥٦مقــررات مجلــس لــواء كــربالء العــام ، االجتمـــاع االول ، الــدورة السادســة ، )  ٥(
 .٢٥، ص١المصدر السابق ، ح



٤٤ 
 

دار مطبعـة  "١٩٤٦اول تلك الطـابع ، تلتهـا عـام  ،)١(يمرزا الخلیل ١٩٤٥التي اسسها عام  "مطبعة الزهراء"كانت 
ــةال ، نســبة الــى  "العــدل االســالمي " وقــد عرفــت بمطبعــة التــي اسســها الشــیخ محمــد رضــا الكتبــي ، "كتــب التجاری

، والتـي عـّدت مـن  "الراعـيمطبعـة " ،)٣( الخلیلـيوفي ذات العام اسس جعفر . )٢(مجلة كانت تطبعها بذات االسم 
  . ، وتمیزت بكثرة١٩٥٥عام  ،)٤(ي االسدي عبد الهادفقد اسسها "  طبعة النجفم"المطابع الحدیثة انذاك ، اما 

     
  

                                     
ذ مـــن خـــالل ســـفره اســـتطاع مـــرزا الخلیلـــي تاســـیس تلـــك المطبعـــة باســتخدام افضـــل المكـــائن الخاصـــة بـــذلك ، ا:  يمــرزا الخلیلـــ)  ١(

المتكرر الى القاهرة وایران لالطالع على المطابع الحدیثة في تلك البلدان والمـواد المسـتخدمة فـي الطباعـة مـن حبـرًا وحـروف ، 
محمــد . فـاجرت خــالل مـدة وجیــزة انفـس الكتــب والمطبوعـات ، وبعــد فتــرة نقـل صــاحبها المطبعـة الــى بغـداد فــي شـارع المتنبــي 

 . ص )  ١٩٨٩دار الشؤون الثقافیة ، : بغداد ( فة النجف عباس الدراجي ، صحا

محمــد هــادي االمینـــي ،  ؛١٠، ص)١٩٦٩مطبعــة دار الجمهوریــة  : بغــداد (فــي النجــف ، تــاریخ الصــحافة : علــي الخاقــاني )  ٢(
 . ١٠٦السابق ، ص المصدر

شــرف ، درس فــي اول حیاتــه فــي كتاتیـــب ولــد جعفــر اســد اهللا الخلیلــي فـــي النجــف اال : ) ١٩٨٥ – ١٩٠٤( الخلیلــي جعفــر )  ٣(
ـــم فیهـــا التركیـــة  ـــم یتجـــاوز الســـنة الســـابعة مـــن عمـــره ، اذ تعل المدینـــة ،  ثـــم انتســـب الـــى المدرســـة العلویـــة لمواصـــلة دراســـته ول
 واالنكلیزیة واالیرانیـة ، االمـر الـذي انعكـس علـى كتاباتـه القصصـیة فـي سـن لـم یتجـاوز السادسـة عشـر ، ثـم انتقـل الدراسـة فـي

مدرسة االخوند الكبرى والصغرى ودرس على ید اعالم عصره من امثال ، علـي الدشـتي ، محمـد رضـا الحسـاني ، الشـیخ عبـد 
فـي النجــف ثـم انتقـل الـى مـدارس الرمیثـة عــام  ١٩٢٣الهـادي السـماوي ، علـوان السـید سـلمان وغیــرهم ، عمـل فـي التعلـیم عـام 

 ١٩٣٠مدرسـي فـي مجلـة الحیـرة النجفیـة ، اسـس جریدتـه الفجـر الصـادق عـام م ، وبعد عام واحد عمل محـررًا للقسـم ال ١٩٢٦
اصـدر جریدتــه الهـاتف ، اسـس یومـًا ادبیـًا فــي االسـبوع داخـل النجـف االشـرف عــرف  ١٩٣٥م وفـي عـام  ١٩٣٤والراعـي عـام 

المیـالي ، جعفـر الخلیلـي  دیانا ضیاء شاكر: للتفاصیل عن عجلة عطائه العلمي والفكري ینظر ) . یوم الهاتف االدبي ( باسم 
، علــي )  ٢٠١٠كلیــة االداب : جامعــة الكوفــة ( رســالة ماجســتیر ،  –دراســة تاریخیــة  –جهــوده الصــحفیة واراؤه االصــالحیة 

، ) ١(النجــف االشــرف ، العــدد " جریــدة ) " المحافظــة ( عبــاس عبــد الحســین ، مــن اعــالم الصــحافة النجفیــة جعفــر الخلیلــي ، 
  ) . ٤( م ، العدد ٢٠٠٨اب 

ولد فـي محلـة البـراق فـي النجـف االشـرف ، تعلـم مبـادئ القـراة والكتابـة فـي كتاتیـب ) :  ٢٠٠٣ – ١٩١٧( عبد الهادي االسدي)  ٤(
المدینة ، ثم التحق بالمدارس الحدیثة حتى اكمـل الدراسـة المتوسـطة فیهـا ، بعـد ذلـك توجـه لطلـب العلـم فـي الحـوزة العلمیـة فـي 

ة التدریسـیة فـي مدرســة جمعیـة منتـدى النشـر االبتدائیـة ، ثـم مــدیرًا ، وبـنفس الوقـت ارتقـى المنبـر الحســیني المدینـة ، كـان الهیئـ
م مطبعــة النجــف وقــد  ١٩٥٥النجفیــة ، وانشــاء عــام ) الــدلیل ( ، اصــدر مجلــة ) ع ( خطیبــًا وواعضــًا وخادمــًا الهــل البیــت 

الزم طیلـة سـنواته االخیـر المرجـع الكبیـر السـید علـي الحسـیني فـي العـراق ،  ١٩٦٨اضطر الى بیعها بعد حدوث انقـالب عـام 
مكتبـــة الروضـــة الحیدریـــة ، سلســـلة صـــحافة محافظـــة النجـــف : للتفاصـــیل ینظـــر . الســـیتاني منـــذ تصـــدیه لمنصـــب المرجعیـــة 

 . ١٦ص – ١٤، ص)  ٢٠١٠مطبعة التعارف ، : النجف ( االشرف ، مجلة الدلیل 



٤٥ 
 

اســـــس عبــــد العزیـــــز  ١٩٥٨الصــــحف والنشــــرات ، وفـــــي عــــام ى عــــدد الكتــــب التـــــي طبعــــت فیهـــــا اضــــافة الـــــ    
  . )٢(قبل حسن محمد الكتبي في ذات العام من" مطبعة النعمان"، في حین اسست " مطبعة االداب" ،)١(البغدادي

ــــدفــــا بطبــــع العداســــهمت المطــــابع المــــذكورة ان     ــــة  ی ــــة النجفی ــــدوریات التــــي رفــــدت الســــاحة الثقافی مــــن الكتــــب وال
. )٣(التواصــل الفكــري حقیــق حالــة مــن النمــو المعرفــي و، والــذي كــان لــه االثــر الواضــح علــى تهــا الغزیــرة بمحتویات

  . یعطي صورة ذلك النتاج) ٤(والجدول رقم 
  

  
  
  

                                     
، تــاجر مشــهور فــي تجــارة التبــوغ فاســس شــركة الــدخان العراقیــة التــي تعــد  ١٨٨٤فــي بغــداد عــام ولــد : عبــد العزیــز البغــدادي )  ١(

، ثم اشترى شركة دخان البغدادي وشـركة دخـان الـزوراء وغیرهـا ، سـاهم فـي تاسـیس البنـك ١٩٣٢االولى في تاریخ العراق عام 
دادي فـي قضــیة فلسـطین بمالـه ، اذ سـاهم بنقـل المــال التجـاري وشـركة السـمنت العراقیـة ، وشـركة الزیــوت النباتیـة ، سـاهم البغـ

جماعة من اخوان البغدادي في العراق ، مدرسـة عبـد العزیـز : شخصیا الى الجبهة الحربیة العراقیة في فلسطین ، للمزید ینظر 
 .   ٩ص -٦ص ، )ت.مطابع المصري ، د: بروت ی(الغبدادي في النجف االشرف 

، اشتغل بالطباعة والنشر ، كتب العدید مـن القصـص الهزیلـة الناقـدة ، عمـل  ١٩٣٥النجف عام  ولد في :حسن محمد الكتبي )  ٢(
في مطبعة الغري كشریك مع عبد الرضا المطبعـي ، ثـم سـاهم فـي تاسـیس مطبعـة االداب ، ثـم انعـزل لیأسـس مطبعـة النعمـان 

وهزلیـات ، مفتـاح الجنـة فـي االدعیـة وغیرهـا سهیر الناس ، شـعر شـعبي : م ، له مجموعه من المؤلفات منها  ١٩٥٨في عام 
 .  ١٠٦٤، ص  ٣هادي االمیني معجم رجال الفكر واالدب في النجف خالل الف عام ، ح . 

) العـدل االســالمي( الغــالف ، ) ١٠)(٩(، العـددان ١٩٤٧كــانون االول  ٧، النجـف ، " مجلــة) "الغـري: (لتفاصـیل اكثـر ینظــر )  ٣(
، العـدد  ١٩٦٣كـانون الثـاني " مجلـة ) " النشاط الثقافي ( ؛ ١٨، ص) ٦٣(، العدد ١٩٤٦الثاني ربیع  ١٥، النجف ، " مجلة"

 .  ٢٢ص – ٣، ص )  ١٠( و )  ٧( ، العددان  ١٩٦٨، " مجلة ) " االیمان ( ؛  ٦٧٦ص  – ٦٧٣، ص ) ١( 



٤٦ 
 

  )٤(جدول رقم 
   ١٩٥٨-١٩٤٥بین جدول باسماء المطابع التي انشات 

  )١(وكمیات الكتب التي طبعت فیها
  المالحظات   عدد الكتب  سنة التاسیس  اسم المؤسس  اسم المطبعة  ت
 اكثر احتوت على مكائن حدیثة عدت   ١٤  ١٩٤٥  مرزا الخلیلي  الزهراء  - ١

قتذاك طبعت فیها و المطابع تطورا 
  .الصحف ضبع

محمد علي   االعتدال  - ٢
  البالغي

االنشاء واغلقت لالسباب كانت تحت     ١٩٤٦
  . م  ١٩٤٩اقتصادیة عام 

دار الكتب   - ٣
  التجاریة 

محمد رضا 
  الكتبي

  .وتعرف ایضا بمطبعة العدل االسالمي  ٩  ١٩٤٦

جعفر اسد   راعي ال  - ٤
  الخلیلي

منها الفجر  طبعت فیها بعض الصحف    ١٩٤٦
 ١٩٤٧الصادق والهاتف ونقلت عام 

  .الى بغداد 
 عبد الهادي  النجف   - ٥

  االسدي
كما طبعت فیها بعض الصحف   ٥٣  ١٩٥٥

وكثیر من الكتب الفقیة  تاوالنشر 
والعلمیة المهمة وكانت في بیته في 

  .الحنانه 
باقر احمد   القضاء  - ٦

  الفاضلي
احتوت على اجهزة طباعة حدیثة ،   ١٦  ١٩٥٧

  .ا من خارج النجف وطبعت كتبً 
عبد العزیز   االداب  - ٧

  البغدادي
وتوفرت فیها  الدوریات طبعت بعض  ٢٢  ١٩٥٨

هر العمال ، شاحدث المكائن مع ا
  وضاهت مطبوعاتها القاهرة وبیروت  

حسن ابراهیم   النعمان   - ٨
  الكتبي

وامتازت طبعت فیها ایضا بعض المجالت   ٤٥  ١٩٥٨
  . بطبع الكتب والرسائل العلمیة والدینیة 

یضاف الى هذا العدد كتبا اخرى لم   ١٥٩  المجموع
  سم المطبعة یذكر فیها ا

                                     
دلیـل الجمهوریـة العراقیـة خـرون ، محمود فهمـي وا ؛٩٤جالوي عبطان ، المصدر السابق ، ص: معلومات الجدول مستقاة من )  ١(

 .  ٦٥ص-٢٥ص)  ١٩٦٠دار التمدن : بغداد ( ، 



٤٧ 
 

كــان لحركــة الطباعــة فــي المدینــة اثــرا مهمــا فــي تحریــك النشــاط الصــحفي ، حیــث اسســت عــدد مــن الصــحف     
، كـان منهـا علـى سـبیل ١٩٥٨تمـوز  ١٤والمجالت في المدة ما بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وحتى قیام ثورة 

، واســهم فــي كتابــة موضــوعاتها عــدد مــن ١٩٤٦عــام التــي اسســت  "العــدل االســالمي "المثــال ال الحصــر ، مجلــة 
ـــة )١(الكتـــاب البـــارزین ، والتـــي تمیـــزت بتركیزهـــا علـــى )٢(لعلـــي الخاقـــاني ١٩٤٦االســـبوعیة عـــام  "البیـــان"، ثـــم مجل

  .)٣(القضایا السیاسیة والعربیة منها على وجه الخصوص ، وتحدیدا كل ما یتعلق بقضیة فلسطین
، وقــد اهتمـــت  ١٩٤٧التــي اســـتمرت لمــدة ســنتین ثـــم توقفــت عـــام  "الـــدلیل"تاســـیس مجلــة  ١٩٤٦وشــهد عــام     

  .)٤(بتسلیط الضوء على القضایا االدبیة ثم االجتماعیة والدینیة ، وكانت في غالب موضوعاتها ذات اتجاه قومي
التـــي اهتمـــت بشـــكل متمیـــز بالموضــــوعات  "لشــــعاعا"مجلـــة  ١٩٤٨، عـــام )٥(واســـس عبـــد الهـــادي العصـــامي    

، ركــزت فــي ١٩٤٩، كمــا اســس عبــد الرســول كاشــف الغطــاء مجلــة لــواء الوحــدة االســالمیة فــي عــام )٦(ادیةاالقتصــ
  .)٧(موضوعاتها على الوحدة االسالمیة والتضامن االسالمي ، وعلى نبذ الطائفیة

، فـي مدینـة النجـف االشـرف  ،)٨(اسسها عدد من ابنـاء حركـة الشـباب المسـلم "الذكرى"مجلة  ١٩٥٣وصدرت عام 
   .)٩(وتمیزت باتجاهها الدیني 

حركــة الطباعــة فــي النجــف االشــرف فــي النمــو والتطــور قیاســًا فــي المكــان والزمــان ، بــالرغم مــن واســتمرت       
نهایــة العقــد الرابــع مــن خمســینات  مــن عقبــات حكومیــة فــي الصــعوبات التــي واجهتهــا حركــة الطباعــة والمطبوعــات

                                     
عبــد الــرزاق الحســني ، مصــطفى جــواد ، اغــا بــزرك الطهرانــي ، عبــد الغنــي الخضــري ، هــادي العصــامي ، : كــان مــن بیــنهم )  ١(

 .  )٤(، العدد ١٩٤٧تموز  ١٥،النجف ، السنة الثانیة " مجلة" )العدل االسالمي(

، لــه اثــار محققــة ومقــاالت عــدة فــي ١٩١٢كاتــب ومــؤرخ وادیــب ، ولــد فــي النجــف ســنة : ) ١٩٨٠ – ١٩١٢(علــي الخاقــاني   )٢(
، محمـد هـادي االمینـي ،  : ینظـر  وشعراء بغداد. ، ابرز مؤلفاته شعراء الحلة وشعراء الغري١٩الصحف العربیة ، توفي سنة 

 .  ١٤٨معجم المطبوعات النجفیة ، ص

 . ٦٣، ص المصدر السابق لخاقاني ، علي ا)  ٣(

 . ٢٥محمد عباس الدراجي ، المصدر السابق، ص)  ٤(

، كان استاذا للغة العربیة ، وادیبا مشهورا ، له دیـوان شـعر ، ١٩١١كاتب قدیر ، ولد في النجف سنة : عبد الهادي العصامي )  ٥(
 . ٧٨، ص١، ح) ١٩٥٣،  طم.د: النجف (غالب الناهي ، دراسات ادبیة ، : للتفاصیل عنه ینظر 

اب  ١٥النجـــف ، الســـنة الثانیـــة ، " مجلـــة) "الشـــعاع( مقـــال فاضـــل معلـــة ، بالدنـــا وحاجتهـــا الماســـة للثقافـــة االقتصـــادیة  مثـــاالً )  ٦(
 .   ٩٣-٥٠ص) ٥(، العدد ١٩٥٠كانون الثاني ،  ١٩، الشعاع ، السنة الثالثة ، ٥٣، ص) ٤(، العدد ١٩٤٩

/ اذار /٣ النجـــف االشـــرف  ١٩٢٧موالیـــد ،  ومجتهـــد وباحـــث  ، رجـــل دیـــن  شـــیخ بـــاقر شـــریف القرشـــيال: مقابلـــة شخصـــیة )  ٧(
 .  ، شریف كاشف الغطاء ، المقابلة السابقة ٢٠١٠

علـى یـد عـز الـدین الجزائـري ، وكانـت علـى عالقـة وثیقـة بحركـة الشـباب القـومي فـي النجـف ،  ١٩٥٠وهي حركة اسست عـام )  ٨(
، حسـن شـبر ، تـاریخ العـراق ١٩٥٤لدسـتور ، ولكـن نتیجـة للمضـایقات مـن قبـل القـومیین تـم حلهـا عـام وكان لها منهج سـمي ا

 .  ٩٣، ص٢، ج١٩٩٠دار التراث العربي ، : بیروت (، ١٩٥٧-١٩٠٠السیاسي المعاصر  

تبـة الشخصـیة المك: النجـف االشـرف (، ) مخطـوط(، ١٩٦٨-١٩٤٨ي ، ذكریات وتـاریخ النجـف السیاسـي  جحمد محمود القاب)  ٩(
 . ٥٧، و ) ت.، د



٤٨ 
 

مرســـومها المـــرقم اربعـــة وعشـــرین عـــام  )٢(الثانیـــة عشـــرة  )١(ي الســـعید القـــرن العشـــرین ، اذا اصـــدرت حكومـــة نـــور 
م الخاص بجانب المطبوعات ومفاده تخویل وزیر الداخلیة بالغـاء اجـازات المطـابع ومنـع اجـازات الصـحف  ١٩٥٤

منهــا ورغـــم ذلــك فــان حركــة الطباعـــة فــي المدینــة اســـتمرت دون  الصــادر، وفــرض القیــود والمراقبــة االمنیـــة علــى 
  .  )٣(قف تو 

                                     
ولد في بغداد درس فیها ، ثم اكملها في اسطنبول ، كبیر في تاریخ العراق الحدیث ، حتى اصبح تاریخه جزءًا من )  ١٩٥٨ – ١٨٨٤( نوري السعید )  ١  (

، وكان عدد الوزارات التي شكلها  ١٩٣٠ي اذار ، فألف سعید وزارته االولى ف ١٩٢١اب  ٢٣تاریخ المملكة العراقیة التي تبوأ عرشها فیصل االول في 
 ١٩٣١، له مواقف عربیة مشهورة منها عقد معاهدة صداقة مع شرقي االردن عام . وزارة فكان من المع رجال الدولة ) ١٤(نوري السعید خالل حیاته 

مع مصطفى النحاس رئیس وزراء مصر في انشاء ، واخرى مع الحجاز ونجد ومعاهدة صداقة لتبادل المجرمین مع مصر ، وكان له الدور االهم 
فنكلت بالعائلة المالكه وقتلت نوري  ١٩٥٨تموز  ١٤م ، وكما جاءت ثورة  ١٩٤٥اذار عام  ٢١جامعة الدول العربیة التي ولدت في القاهرة في 

النقالبات والحكم الفردي المتسم بالتعسف السعید ومثلت بجثمانه بابشع صوره وقضت على الحیاة النیابیة وسلمت البلد الى عواصف الثورات وا
 واالرهاب ، كل ذلك وصمة سوداء في تاریخ العراق الحدیث ومثال الجبن من قبل اشخاص في بلد ذي ماضي مجید كان قبل االلف السنین من مهاد

 .   ٢٩ص – ٢٤٠، ص  ٢، ح)  ٢٠٠٤دار الحكمة ، : لندن ( میربصري ، اعالم السیاسیة في العراق الحدیث ، : ینظر . الحضارة البشریة 

بتنصیب نوري  ١٩٥٤لسنة  ٦٧٦بتشكیل الوزارة وصدرت االرادة الملكیة المرقمة  ١٩٥٤اب  ٣صدر كتاب اسناد الوزارة الى نوري السعید بتاریخ  )٢ (
ارة على حل مجلس النواب واجراء انتخابات  السعید رئیسًا للوزراء ووزیرًا للدفاع وخمسة عشر وزیرًا اخر ، واشترط نوري السعید قبل تالیفه الوز 

فاصیل واصدرت الوزارة فیما بعد عدة مراسیم قیدت خاللها حریة الطباعة والمطبوعات اضافة الى الصحافة وحتى االحزاب والجمعیات للمزید من الت
  .   ١٥١ص  – ١٣٦، ص  ٩ج)  ١٩٨٨ة العامة دار الشؤون الثقافی: بغداد ( ،  ٧عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزرات العراقیة ، ط: ینظر 

  .  ٦١، ص)  ١٩٦٦مطبعة الداب ، : النجف ( محمد هادي االمیني ، معجم المطبوعات النجفیة ، ) ٣( 
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وتمیـــزت بتوجهاتهـــا الدینیـــة القومیـــة ، واهتمـــت بـــالنواحي  ١٩٥٦عـــام  "النجـــف"مجلـــة  )١(واســـس هـــادي فیـــاض   
ــافي طالنشــا"فصــدرت مجلــة  ١٩٥٧، امــا فــي عــام )٢(العلمیــة واالجتماعیــة واالدبیــة والسیاســیة التــي اهتمــت  "الثق

، )٤(، واصــدر محمــد حســن الطالقــاني)٣(والوطنیــة والقومیــةبنشــر الثقافــة العامــة مــن خــالل تناولهــا الوقــائع السیاســیة 
  . ، وقد اهتمت باالداب والعلوم والتاریخ واالجتماع١٩٥٨عام  "المعارف"مجلة 
وظهــرت فــي ذات الفتــرة عــدد مــن الصــحف النجفیــة التــي اســهمت فــي نشــر الــوعي وهیــأت لخلــق حركــة فكریــة     

ثــم  ،)٥(بعــد عــددها الثالــث  واحتجبــت، ١٩٥٣لتــي صــدرت عــام ا "المكتبــة "نامیــة ، فكــان مــن بــین تلــك الصــحف 
 ١٩٥٧االســـبوعیة الدینیـــة ، وقـــد اهتمـــت بالموضـــوعات الدینیـــة واالدبیـــة ، وصـــدرت عـــام  "الغـــري"تلتهـــا صـــحیفة 

التـــي تمیـــزت بمیولهـــا السیاســـیة ومتابعـــة االحـــداث الداخلیـــة والخارجیـــة، اضـــافة الـــى اهتمامهـــا  "الحـــوزة"صـــحیفة 
  .)٦(ینیةباالمور الد

وكـــان للصـــحافة المدرســـیة دورا مهمـــا فـــي اســـتقطاب االقـــالم المبدعـــة والمواهـــب الشـــابة ، فكانـــت العدیـــد مـــن     
مـــدارس النجـــف تصـــدر صـــحفا ونشـــرات مدرســـیة تحتـــوي علـــى نشـــاطات الطـــالب ، ومواكبـــة االحـــداث السیاســـیة 

متوســطة النجــف للبنــین ، اذ صــدر عــددها التــي اصــدرتها  "افكــار الطلبــة"واالدبیــة ، وكــان مــن بــین تلــك النشــرات 
ــداع"اصــدرت اعدادیــة النجــف االشــرف نشــرة  ١٩٥٣، وفــي عــام )٧(١٩٥٠االول عــام          ١٩٥٤وفــي عــام  ،)٨("االب

نشــرة مــن قبــل طــالب مدرســة الســالم االبتدائیــة ، وترافقــت معهــا فــي ذات العــام اصــدار  "المواهــب"صــدرت نشــرة 
كمـا صـدرت العدیـد مـن النشـرات المدرسـیة فـي عـدد غیـر یسـیر مـن  ،)٩(عبد االله من قبل مدرسة االمیر "الشجرة"

  .)١٠(مدارس النجف االشرف االبتدائیة والثانویة

                                     
بحـوث ادبیـة  م، درس الفقه واالصول على ید عدد مـن العلمـاء ، لـه١٩١٠كاتب وشاعر ، ولد في النجف عام : هادي فیاض )  ١(

 .  ٦٤٦ص واخرون ، المصدر السابق ،  محمود فهمي ة ؛ومقاالت علمیة قیم

 . ١١٢، ص١محبوبة ، المصدر السابق ، ج باقر جعفر)  ٢(

 . ٥٧، ص) ١٩٧٢مطبعة الجمهوریة ، : بغداد(،  وزارة االعالم العراقیة ، مدیریة االعالم العامة ، دلیل الصحافة العراقیة )  ٣(

 .  انيثمن الفصل السیعرف الباحث به في المبحث االول )  ٤(

؛ حســن عیســى الحكــیم ، تــاریخ الصــحافة النجفیــة وتــراجم )١(، العــدد ١٩٥٨كــانون الثــاني ،  ٦، النجــف ، " جریــدة)  "المكتبــة()  ٥(
  .  ٥٨، ص ) ت . المكتبة الشخصیة ، د : النجف ( ، ) مخطوط ( اعالمها 

 ). ١(، العدد ١٩٥٧ثاني كانون ال) ١( السنة" جریدة" ) الحوزة(: للمزید ینظر )  ٦(

 .  ٢٨، محمد عباس الدراجي ، المصدر السابق ، ص٥٧وزارة االعالم العراقیة ، المصدر السابق ، ص)  ٧(
كانت تصدر تحت اشراف الهیئة التعلیمیة في االعدادیة ، وباشراف المدرس زهیر جواد شریف ، حسن الحكیم ، تاریخ )  ٨(

 . ، صفحة الغالف) ٢(، العدد ١٩٥٣، النجف ، " نشرة) " االبداع(، ٥٨، ص الصحافة النجفیة ، المصدر السابق

 . ١١علي الخاقاني ، تاریخ الصحافة النجفیة ، ص)  ٩(

حسن عیسى الحكیم ، تـاریخ الصـحافة النجفیـة وتـراجم اعالمهـا  ؛٢٧٥، معجم المطبوعات النجفیة ، صمحمد هادي االمیني )  ١٠(
 .  ٧٥-٦٠، و
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ان استعراضـــا اجمالیـــا لموضـــوعات تلـــك المجـــالت والصـــحف والنشـــرات ، یبـــرز امامـــك عـــددا كبیـــرا مـــن ابـــرز    
المثقفـة النجفیـة ، والـذین ارسـوا دعـائم النهضـة الفكریـة فـي  خبـةالنعمـاد ، الذین شـكلوا )١(الكتاب واالدباء والمفكرین

المدینة ، كما ان عددا غیر قلیل منهم لـم یقتصـر نشـاطه الصـحفي علـى مدینـة النجـف االشـرف ، بـل تجـاوز ذلـك 
   . )٢(ساء تحریر او قائمین على ادارة تلك الصحفو الى مدن العراق الكبیرة وفي مقدمتها العاصمة بغداد ، كرؤ 

ظهـــور العدیـــد مـــن المجـــالت والصـــحف النجفیـــة التـــي كانـــت  ١٩٥٨ - ١٩٤٥لقـــد شـــهدت المـــدة الممتـــدة بـــین    
عامال مهما من عوامل رفد الحركة الفكریـة فـي النجـف بمرتكـزات النمـو الـذي كـان لـه دورا مهمـا فـي مرحلـة الحقـة 

والمجـالت التـي صـدرت خـالل یعطـي صـورة مـوجزة عـن تلـك الصـحف ) ٥(في مدینة النجف ، ولعل الجـدول رقـم 
  . المدة اعاله

                                     
، جعفر الخلیلي ،محمد علي البالغي ، عبـد الـرزاق الحسـني ، محمـد  الشبیي مسلم كاظم زوین، محمد باقر : زهم كان من ابر )  ١(

 . عبد الحسین الكاظم وغیرهم 

فـي بغـداد ایضـا ، كمـا  ١٩٤٦في بغـداد ، وصـدى الدسـتور عـام  ١٩٣٨اصدر محمد مهدي الجواهري جریدة الراي العام سنة )  ٢(
) السـاعة(في بغداد ، كما تراس صدر الدین شـرف الـدین تحریـر مجلـة  ١٩٥٤عام ) الرقیب(ي مجلة اصدر احمد حسن االسد
-٧٢حســن عیســى الحكــیم ، تــاریخ الصــحافة النجفیــة وتــراجم اعالمهــا ، و  : للتفاصــیل ینظــر ١٩٤٤الصــادرة فــي بغــداد عــام 

٧٥ . 
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  الصحف والمجالت الصادرة) ٥(جدول رقم یبین  
  )١(١٩٥٨ - ١٩٤٥في النجف االشرف للمدة 

  المالحظات   جنس التاسیس  سنة التاسیس  رئیس التحریر اسم  اسم المؤسس  اسم المطبوع  ت
محمد رضا   العدل االسالمي  - ١

  الكتبي
صف صدرت ن  مجلة  ١٩٤٦  حسن الطیب

 حتجبت عامأشهریة و 
١٩٤٨.  

عبد الهادي   الدلیل  - ٢
  االسدي

صدرت سنتین ثم   مجلة  ١٩٤٦  عبد الهادي االسدي
 احتجبت عام

١٩٤٨.  
استمرت حتى عام   مجلة  ١٩٤٦  علي الخاقاني  علي الخاقاني  البیان  -٣

١٩٥٠  
صدرت في الدیوانیة ومن   مجلة  ١٩٤٨  احمد البهاش  فاضل الخاقاني  العقیدة  -٤

د السادس انتقلت الى العد
  النجف

  ذات طابع طالبي  مجلة  ١٩٤٨  طالب كلیة المنتدى  هادي فیاض  البذرة  -٥
عبد الهادي   الشعاع  -٦

  العصامي
اهتمت بالشؤون   مجلة  ١٩٤٨  عبد الهادي العصامي

االقتصادیة بشكل كبیر 
صدر اخر عدد لها 

١٩٥٠  
لواء الوحدة   -٧

  االسالمیة
عبد الرسول 

  كاشف الغطاء 
بد الرسول كاشف ع

  الغطاء
 ١٩٥١اوقفت عام   مجلة  ١٩٤٩

 ١٩٥٣وعادت عام 
باسم صوت الوحدة 

  االسالمیة
مكتبة امیر   المكتبة   -٩

  المؤمنین
اعداد  ٣صدرت منها   جریدة  ١٩٥٣  مكتبة امیر المؤمنین

  فقط
ال عبد الرضا   الغري  -١٠

  كاشف الغطاء
عبد الرضا ال كاشف 

  الغطاء 
  اسبوعیة  جریدة  ١٩٥٥

 سنوات ٤استمرت   مجلة  ١٩٥٦  هادي فیاض  جمعیة منتدى النشر  النجف  -١١
  واحتجبت ثم عادت

    جریدة   ١٩٥٧  ر عليیحمزة ش  حمزة شبر علي  الحوزة  -١٢
١٣-  

  
  
  

محمد حسن   المعارف
  الطالقاني

 ١٤صدرت بعد ثورة   مجلة  ١٩٥٨  محمد حسن الطالقاني
سنتها تموز وكانت 

   عشرة اعداد

                                     
جـالوي عبطـان  ؛١٠٦النجفیة ، المصـدر السـابق ، ص اتمعلومات الجدول مستقاة من محمد هادي االمیني ، معجم المطبوع)  ١(

هاشـــم احمـــد الزوبعـــي ، صـــحافة  ؛٢٨-٢٥محمـــد عبـــاس الـــدراجي ، المصـــدر الســـابق ، ص ؛١٠٣، المصـــدر الســـابق ، ص
 .  ١٠٦ص -٧٧، ص) ١٩٩٥كلیة االداب ، : جامعة بغداد (  ،، رسالة ماجستیر١٩٦٨-١٩١٠النجف 
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ا مــن مرتكــزات التطـور الفكــري فــي النجــف مكتبــات رافــدا مهمـا مــن روافــد المعرفــة ، ومرتكـزا اساســیً وشـكلت ال      

االشـــرف ، وقـــد تاسســـت العدیـــد مـــن المكتبـــات العامـــة بجهـــود ذاتیـــة مـــن مؤسســـیها ، وضـــمت االالف مـــن نفـــائس 
وكــان مــن بــین تلــك الكتــب والمخطوطــات ، فاصــبحت الســبیل الرواء المتعطشــین الــى اكتســاب المعــارف العامــة ، 

  ) .٦(المكتبات خالل مدى البحث والتي الزال بعضها قائما حتى الیوم ما یوضحه الجدول رقم 
  )٦(جدول رقم                                                      

  )١(١٩٥٨ - ١٩٤٥یوضح المكتبات التي انشات بین 
  التفاصیل  سنة التاسیس  اسم المؤسس  اسم المكتبة  ت
كاظم حسون ال   ال حنوش العامة  - ١

  حنوش
 ١٠٠٠تقع في محلة البراق ، احتوت على   ١٩٥١

  . مجلد عند التاسیس
امیر المؤمنین   - ٢

  العامة 
الشیخ عبد 

  الحسین االمیني
موقعها في محلة الحویش ، عدد مطبوعاتها   ١٩٥٣

  .مطبوع ومخطوط١٥٠٠٠عند التاسیس 
ایة اهللا البروجردي   - ٣

  العامة
د حسین السی

  البروجردي
موجود داخل مدرسة البرورجدي، وتملك عند   ١٩٥٣

  .مجلد ٨٠٠٠تاسیسها 
اغا بزرك   - ٤

  الطهراني العامة
الشیخ اغا بزرك 

  الطهراني
موقعها دار سكناه في النجف االشرف قرب   ١٩٥٦

، وبدئت بـ ) (مرقد االمام علي 
  . مجلد عند تاسیسها) ٨٠٠٠(

االمام الحكیم   - ٥
  العامة

السید محسن 
  الحكیم

موقعها بدایة شارع الرسول عند بدایة محلة   ١٩٥٧
الحویش بجوار جامع الهندي وعند تاسیسها 

 ٣٠٠٠مطبوع ،  ١٦٠٠٠عدد مطبوعاتها 
  .مخطوط

  
، فقـد  االشـرف وتاتي الجمعیات االدبیة لتكون رافدا اخر من روافـد الحركـة الفكریـة وتطورهـا فـي مدینـة النجـف    

تاســـیس العدیـــد مـــن  ١٩٥٨بـــین انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة وقیـــام ثـــورة الرابـــع عشـــر مـــن تمـــوز  شـــهدت المـــدة
) القـرآن الكـریم(الجمعیات ذات الطابع الثقافي العام ، او االدبي الخاص ، فكان من بـین تلـك الجمعیـات ، جمعیـة 

  .   )٢(العربیة وعلومها  ، والتي عنت بالثقافة القرآنیة ، واالهتمام باللغة١٩٤٦التي تاسست عام 

                                     
 -٢٤٦، ص٢جعفـر الخلیلـي ، موسـوعة العتبـات المقدسـة ، ح ؛١٧٤-١٧١، ص١لسـابق ، حجعفر باقر محبوبة ، المصدر ا)  ١(

محمــد الحســین مكتبــة االمــام : النجــف ( ، ) مخطــوط(علــي كاشــف الغطــاء ، نهــج الصــواب فــي المكاتــب والكتابــة  ؛٢٥٥ص
 .  ٩١جالوي عبطان ، المصدر السابق ، ص ؛) ت.كاشف الغطاء ، د

  .  ٣٩٨، ص  ١؛ جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ح  ٩١صاالشرف قدیما وحدیثا ،  حیدر المرجاني ، النجف)  ٢(



٥٣ 
 

، كـان مـن اعمالهـا ١٩٤٧عـام  " ندوة االدب "جمعیة سـمیت  ،)١(واسس مجموعة من وجهاء النجف االشرف     
    .)٢(االجتماعات االدبیة ، وتنظیم الحلقات الثقافیة العامة

لتضـامن االســالمي وكانــت تهـدف الــى وحـدة الكلمــة وا "لــواء الوحـدة االســالمیة "جمعیــة  ١٩٤٩واسسـت عـام     
ــواء الوحــدة االســالمیة"ونبــذ الطائفیــة ، وقــد اسســها عبــد الرســول كاشــف الغطــاء مؤســس مجلــة  التــي تعــد احــد  "ل

   .)٣(نتاجات هذه الجمعیة الفكریة
، والقاضـــي بالغـــاء اجـــازات الجمعیـــات والنـــوادي فـــي العـــراق ، قـــد اثـــر علـــى ١٩٥٤ان صـــدور المرســـوم لعـــام     

دة ، فظلــت الجمعیــات انفــة الــذكر وحــدها تمــارس نشــاطاتها دون ان تضــاف الــى قائمتهــا اســتحداث جمعیــات جدیــ
  . )٥(اسماء جدیدة في مرحلة الخمسینیات

لقد سـاعدت الروافـد المـار ذكرهـا علـى تطـویر الحركـة المعرفیـة والفكریـة وتنامیهـا ، ممـا خلـق حالـة مـن الـوعي     
ارهــا الحقــا علــى النشــاطات السیاســیة والفكریــة فــي المدینــة ، وكمــا الثقــافي لــدى ابنــاء المجتمــع النجفــي انعكســت اث

  . سیتضح في المبحث القادم

                                     
مقـــدم الفیـــاض ، تـــاریخ النجـــف  : ینظـــر محمـــد حســـن الشـــخص ، ومحمـــد جـــواد الـــدجیلي ، وعبـــد الرســـول الشـــریفي : ابـــرزهم )  ١(

 .٥٩، ص)٢٠٠٢: دار االضواء للطباعة والنشر : بیروت (، ١٩٥٨ – ١٩٤١السیاسي ، 

النظـام السیاسـي والـداخلي لجمعیـة نـدوة االدب ( اسست من قبل محمد جواد عبد الرضا الدجیلي ، واصدرت كتابًا تحت عنوان )  ٢(
صـفحة ، وفـي هـذه الجمعیـة بـارى الشـاعر محمـد مهـدي الجـواهري مجموعـة مـن القصـائد الشـعریة  ٢١طبـع فـي ) فـي النجـف 

و فـــي ســـن الشـــباب االول ، وقـــد طبعهــا فـــي بغـــداد تحـــت عنـــوان حلبـــة االدب لشــعراء مشـــهورین دلـــت علـــى قـــوة شــاعریته وهـــ
( ؛  ٢٠٩، ص ١، ح)  ١٩٩٧منشـورات دلیــل ، : قـم (محمـد حسـین حـرز الــدین تـاریخ النجـف االشـرف ، : للتفاصـیل ینظـر 

 .  ١ص) ٣( ، العدد  ١٩٤٧، النجف ، نتشرین الثاني " مجلة ) " الدلیل 

   .  ٢٠١٠/  ١١/  ٢٧الشیخ شریف كاشف الغطاء ، بتاریخ ، )) مقابلة شخصیة (( )  ٣(
 . ٣٠١، ص ٧عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج : لالطالع على نص المرسوم ینظر ) ٥(



٥٤ 
 

  المبحث الرابع
  التیارات السیاسیة ومواقفهانشاط  

  
ـــه       بعـــد ان وضـــعت الحـــرب  - ١٩٤٥كـــانون االول  ٧فـــي  ،)١(اعلـــن الوصـــي علـــى عـــرش العـــراق عبـــد االل

فمنحــت االحــزاب  ،)٢(بمرحلــة جدیــدة مــن المســیرة السیاســیة والحیــاة الدیمقراطیــة عــن البــدء -العالمیــة الثانیــة اوزارهــا
والحركــات السیاســیة فســحة مناســبة مــن الحریــة العــادة ممارســة نشــاطاتها ، فاســتانفت الحیــاة الحزبیــة ، واعطیــت 

  .)٣(الصحافة نوعا من الحریة
یاسـیة رئیسـیة مارسـت نشـاطها علـى السـاحة وتاسیسا على ذلك فقد ظهرت في النجف االشرف ثالثة تیـارات س    

النجفیــة ، واســتقطبت العدیــد مــن مثقفیهــا وطــالب المــدارس ورجــال الــدین ، وهــي التیــار الماركســي والتیــار القــومي 
  . والتیار االسالمي

ــل هــذا التیــار الحــزب الشــیوعي العراقــي ، الــذي عــاد الــى الســاح :التیــار الماركســي : اوال      وة ، ة السیاســیة بقــمّث
، فاســتطاع مــن التــاثیر علــى الشــارع النجفــي ومــد نفــوذه بــین فئــات مجتمعــه  االشــرف ة النجــفوخاصــة فــي مدینــ

  .)٤(قت مبكر ، اذ شهدت ثالثینیات القرن العشرین البدایات المبكرة لذلك النشاطبو و 
ة ، مـن خـالل االحیـاء برزت رغبة من قبـل النجفـین الحـاملین الـى الفكـر الشـیوعي فـي تثبیـت مكـانتهم داخـل المدینـ

لــذلك  وقـد اســتطاعوا مـن خــالل تلـك الدعایـة جــذب العشـرات مــن النجفیـین "الشــیعة " بـان كلمـة الشــیوعیة ، تعنـي 
التیـــار ، فضـــًال مـــن اســـباب اخـــرى ، ســـاعدت علـــى ذلـــك تمثلـــت فـــي ان النجفیـــین كـــانوا یبحثـــون دومـــًا عـــن اطـــار 

     الـــى جانـــب تصـــاعد الفـــوارق الطبقیـــة االقتصـــادیة المتنامیـــة .  )٥(سیاســـي متحـــرك یمكنـــه اداء دور فـــي السیاســـیة 
التــي ادت الــى بـــروز الفــوارق الطبقیـــة االجتماعیــة فــي المجتمـــع ممــا انعكـــس علــى طبقــة الفقـــراء فــي المدینـــة ، اذ 

                                     
هــو الوصــي علــى عــرش العــراق حتــى بلــوغ االمیــر فیصــل بــن غــازي ســن البلــوغ واســتالم :  )  ١٩٥٨ – ١٩١٣(  عبــد االلــه)  ١(

فـي البیـت بمكـة ، وكـان  ١٩٢٦، تلقـى تعلیمـه االولـي حتـى ١٩١٣، ولد في الحجاز عام ١٩٥٣ه الدستوریة في عام صالحیات
تمـوز  ١٤تلمیذا غیر مجدا حینما لم یتمكن من استكمال دراسته في كلیة فكتوریا في االسكندریة ، توفي في قصر الرحـاب فـي 

 . ٥٧ص -٣٩، ص١ج،   المصدر السابقبصري ،  میر ، ١٩٥٨

) ١٩٨٦مؤسســـة الكتـــاب العربـــي للدراســـات والترجمـــة والنشـــر ، : بــاریس (تمـــوز فـــي العـــراق ،  ١٤عبــد الكـــریم فرحـــان ، ثـــورة )  ٢(
 .  ٨٣ص

، تشــكیل احــزاب سیاســیة ذات منــاهج ١٩٤٥كــانون االول  ٢٧وجــه الوصــي علــى عــرش العــراق عبــد االلــه فــي خطابــه بتــاریخ )  ٣(
، بقصــد التخفیــف مــن القیــود زاالجــراءات التــي عــانى منهــا العــراق لفتــرة طویلــة هادفــا نشــر معینــة وبــرامج واضــحة فــي العــراق 

، ١٩٥٨-١٩٤٦فاضـل حسـین ، تـاریخ الحـزب الـوطني الـدیمقراطي ، : مبادئ الحریة والسالم والدیمقراطیة في ربوعه ، ینظر 
دار الریحـــاني للطباعـــة والنشـــر ، : ت بیـــرو (؛خلیـــل كنـــة ، العـــراق امســـه وغـــده  ؛٢٩ص ، )٩٦٣مطبعـــة الشـــعب ، : بغـــداد (

 .   ٥٧ص ، )١٩٦٦

: بیـروت ( صـالح الخرسـان ، صـفحات مـن تـاریخ الحركـة الشـیوعیة فـي العـراق ،: عن نشاة الحزب الشیوعي العراقي ، ینظـر )  ٤(
 .  ٢٣بطاطو ، المصدر السابق ، صحنا  ؛) ١٩٩٣مطبعة الفرات ، 

  .  ٥٥، ص)  ١٩٩٩مؤسسة الفكر االسالمي ، : بیروت ( ق بین الماضي والحاضر والمستقبل ، مؤسسة الدراسات االسالمیة ، العرا) ٥ (



٥٥ 
 

وكــان  )١(وســیلة للخــالص مــن فقــرهم "  المســاواة" و "  التكافــل" و "  العــدل" مــن الشــیوعیة  اراتوجــدوا فــي شــع
جود فئة من شـباب المـتعلم فـي المـدارس التعلیمیـة الحدیثـة ذات الـنمط العلمـاني ، اثـر فـي تولیـد شـعور متواصـل لو 

  . )٢( مركزقیادي عالمي " النجف االشرف" كون مدینتهم لبان لدیهم القدرة على تبوء مواقع متنفذة في السلطة 
ینــة القیـــادي دور المســـؤولیة والزعامــة لشـــیوعي منطقـــة وانطالقـــًا لموقـــع المدولقــد اتخـــذوا الشـــیوعیین النجفیــین      

فضـًال عـن  )٣(" سـالم عـادل " راضـي الملقـب م حسین احمـد  ١٩٥٤الفرات االوسط ، اذ شغل هذا المنصب عام 
، حتى تطور ذلك التیـار داخـل المدینـة فاصـبحت لـه منظمـات  )٤(كونه عضوا للجنة المركزیة الشیوعیة في العرق 

  ) . ٧( تاثیر فاعًال داخل النجف وخارجها وكما یبنها الجدول رقم  فكریة منظمة لها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  )٧( جدول رقم 
                                     

  ) . وثلئق غیر مصنفة ( ك  ٥٣تسلسل)  ١٠١٠٤/  ٣٠٣( و ، وزارة الداخلیة ، معاونیة الشعبة الخاصة بالنجف ، ملحق رقم . ك . د ) ١ (
؛ اسحاق نقاش ،  ٢٠١١/  ١/  ٤، النجف االشرف، في  ١٩٣٩في جامعة الكوفة ، موالید  ، محمد حسین الصغیر ، استاذ)) مقابلة شخصیة ) ((  ٢( 

 .  ١٨٢ص  – ١٨١، ص)  ١٩٩٨مطبعة امیر ، : قم ( شیعة العراق ، ترجمة عبد االله النعیمي ، 

شیوعیة وانضم للحزب الشیوعي العراقي عام ، وفیها دخل ال ١٩٤٠، دخل دار المعلمین فیها عام  ١٩٢٤من موالید النجف االشرف : سالم عادل )  ٣( 
حسن : ینظر .  ١٩٦٣شباط  ١٤سكرتیر اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي العراقي ، اعدم على ید البعثین في انقالب  ١٩٥٥م واصبح عام  ١٩٤٣

 .  ٣٩٩ص  – ٣٨٩، ص )  ٢٠٠٧مؤسسة العارف للمطبوعات ، : بیروت ( لطیف الزبیدي    ، موسوعة االحزاب العراقیة ، 

مؤسسة العارف للمطبوعات ، : بیروت ( ، )  ١٩٩٠ – ١٩٢٠الحركة الماركسیة ( صالح الخرسان ، صفحات من تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، )   ٤( 
 .  ٧٤ص – ٧٣، ص )  ٢٠٠١



٥٦ 
 

  )١( ١٩٥٨ – ١٩٤٥منظمات الحزب الشیوعي في النجف 
  

  المالحظات  سنة التاسیس  المؤسس  اسم المنظمة او الحزب  ت

  منظمة العاصفة الحمراء   - ١
مرتضى فرج اهللا و علي 

هادي محمد الشبیبي و 
  الجبوري 

اول تنظیم شیوعي في   ١٩٣٠
  النجف االشرف 

الحزب الشیوعي العراقي   - ٢
  )فرع النجف ( 

  ١٩٣٥  مهدي هاشم 
كان له دور ممیزًا في نشر 
الفكر داخل المدینة وتحویله 

  الى عمل فكري منظم 

الحزب ( منظمة المادیة   - ٣
  ١٩٥٢  حسین روضة   ) الشیوعي الصیني 

ة الصینیة یتبعون االیدولوجی
المؤمنة بقدرة الفالح في بناء 

الدولة وادارتها ، وهم 
  مؤمنون بالكفاح المسلح 

  

  ١٩٥٤  جمال الحیدري  منظمة رایة الشغیلة   - ٤

عرفت بالتنظیم االنشقاقي ، 
الساعي الى انتشال الشیوعیة في 

العراق من العجز والتدهور ، 
وكان الحیدري هاربًا من بغداد 

الشرف ، اذ ومختبأ في النجف ا
ُ على التاسیس   عبد ( ساعده

االمیر الخیاط ، محمد ابو كاله ، 
)    محمد الشبیي ، ناجي الحكیم 

  

   مؤتمر انصار السالم   - ٥
ُ اكثر من اربعون  عقده

   عقد في بساتین الكوفة   ١٩٥٤  شیوعیاً 

  
  

                                     
س حمیدي ، التطورات واالتجاهات السیاسیة ؛ جعفر عبا ٩٩ص – ٨٨عزیز سباهي ، المصدر السابق ، ص: الجدول مستقاه من المصادر التالیة ) ١( 

؛ عدي حاتم عبد الزهرة ، االتجاهات السیاسیة في  ٢٨٤، ص )  ١٩٨٠مطبعة جامعة بغداد ، : بغداد ( ،  ١٩٥٨ – ١٩٥٣الداخلیة في العراق 
، ص )  ٢٠٠٨كلیة االداب ، : الكوفة  جامعة( م ، اطروحة دكتوراه ،  ١٩٦٣ – ١٩٥٤النجف المقدسة وموقفها من التطورات السیاسیة في العراق 

 .  ٥٨ص – ٥٧



٥٧ 
 

سـینات القــرن العشـرین ، اذ بعـد مــا ارتفـع عـدد النجفیـین المنتمــین الـى قیـادات التیـار الشــیوعي بعـد منتصـف خم   
 ١٩٥٦نهایـة عـام   %  ٤٧من عموم تلك القیادات ، ارتفع الـى  ١٩٤٩عام % ٢١كانوا یشكلون نسبة التتجاوز 

، ولعــل جهــود الشــیوعي النجفــي حســین احمــد الرضــي وعالقاتــه الداخلیــة تركــت اثــرًا فــي نشــر ذلــك الفكــر ،  )١(م 
دورًا فـي التـرویج بـین ابنـاء المجتمـع ، والـى جانـب الفریـق الریاضـي . ل اعاله فضًال للتنظیمات المنسقة في الجدو 

  . )٢( تجمعاتال فرصة لطرح منهاجهم الفكري خالل تلك  "النهضة " ى عبلعبة كرة القدم والذي ید

فـي و  –على الجوانب المادیـة ، وتتعـارض تمامـا مـع كـل مـاهو روحـي  اكدتان انتشار االفكار الشیوعیة التي     
جعلهــا عرضــة للكثیــر مــن االنتقــادات ، بــل وللكثیــر مــن حــاالت الــرفض  –مدینــة النجــف علــى وجــه الخصــوص 

، الـذي عـد تلـك " محمـد الحسـین كاشـف الغطـاء"والهجوم ، من قبل رجال الـدین ، الـذین كـان علـى راسـهم الشـیخ 
  )٣(الكیـــان الصـــهیونيلتظـــافر مـــع بااالفكـــار بمثابـــة العفریـــت الـــذي یطـــوق الـــدین االســـالمي ویعمـــل للقضـــاء علیـــه 

  : واالستعمار بقوله 
                   ا ، ال تزال منذ قرون تنهشها افاعي مً وما والعرب خصو ـالم عمـان االس "         

    االستعمار ، وزاد علیها هذا القرن عقارب الصهیونیة والمادیة ، فاطاحت بها 
  .)٤(" ت الثالث ، المادیة والصهیونیة واالستعمارالعفاریمن الخارج                     

دعا الشیخ محمد الحسین كاشف الغطاء الى االلتزام بالشریعة االسـالمیة التـي عالجـت االمـور االجتماعیـة  و     
  . )٥(واالقتصادیة على نمو افضل بكثیر مما عالجتها النظریات المادیة

، والــذي ١٩٤٤ؤتمر االول للحــزب الشــیوعي العراقــي فــي شــباط كانــت اول مشــاركة رســمیة للنجفیــین فــي المــ     
وقـد شـارك مـن الشخصـیات  ،)٧(، اذ انتخب الول مرة له سكرتیرا عاما للحـزب هـو فهـد)٦( "مؤتمر المیثاق"سمي بـ 

                                     
 .  ١٨١اسحاق نقاش ، المصدر السابق ، ص)  ١( 

 .  ٨٦عدي حاتم عبد الزهرة ، االتجاهات السیاسیة في مدینة النجف المقدسة ، ص)  ٢( 

المهم والتي تقع في الجانب الغربي من قارة اسیا والتي تقدر  یحتل جزاء حیویًا من االراضي الفلسطینیة ذات الموقع الجیوستراتیجي: الكیان الصهیوني ) ٣ ( 
شماال وبین ) ْ◌  ٣٣،  ١٥( و ) ْ◌  ٣٠،  ٢٩( ویقع بین دائرتي عرض )  ٢كم  ٢٧،  ٠٠٩( من مساحة فلسطین البالغة )  ٢كم  ٢٠،  ٩٩٥( بـ 

  ) ْ◌  ٣٤،  ١٥( خطي طول 
دار الــبالغ ، : بیــروت (مــع وتعلیــق عبــد الحلــیم كاشــف الغطــاء ، محمــد حســین كاشــف الغطــاء ، فــي السیاســة والحكمــة ، ج)  ٤(

 . ٢٦٣محمد باقر البهادلي ، المصدر السابق ، ص ؛١٠٦، ص)١٩٨٨

) ١٩٦٦شــركة جــاب ، : تبریــز (مــن االعلــى ، جمــع وتعلیــق محمــد علــي الفیــاض ، الفــردوس محمــد حســین كاشــف الغطــاء ، )  ٥(
 . ١٨٣ص

میثاق الوطني للحزب الشیوعي العراقـي والتـي وضـعها فهـد وكانـت مكونـة مـن خمسـة عشـر مـادة ، سمي بهذا االسم النه اقر ال)  ٦(
 .  ٤٣ص -٤٠صالح الخرسان ، المصدر السابق ، ص

یــة خـالل عــامي االمریك ة ثـم فـي مدرســة االرسـالیة الفكریـهمـن اسـرة مســیحیة ، درس فـي مدینـة الریــان فـي البصــر  ١٩٠١هـو یوســف سـلمان ولـد فــي بغـداد عــام : فهـد )  ٧(
زبیـة ثم ترك الدراسة للعمل في معسكرات الجیش البریطاني ، غادر العراق الى بیروت ثم الى فرنسا حیث رشح للدراسة في جامعة كـادجي الشـرق الح ١٩١٦-١٩١٤

اقي ، تولى منصب السكرتیر العام للحزب ، مارس عمله كابرز المؤسسین للحزب الشیوعي العر ١٩٣٨، عاد الى العراق عام  ١٩٣٧-١٩٣٥في موسكو للفترة من عام 
 .٣٩، صالح الخرسان ، المصدر السابق ، ص١٤/٢/١٩٤٩، توفي معدوما في ١٩٤٠عام 



٥٨ 
 

اكـد المـؤتمر علـى الـدور الفعـال للعناصـر  وقـد ،)٢(، ومرتضـى طـاهر فـرج اهللا)١(لسـبتيالنجفیة كـل مـن علـي حمـد ا
  . فیة في تحریك انشطة الحزب الشیوعي العراقيالنج

بـرز عـدد  ١٩٤٦انشـطة الحـزب عبـر مراحـل مختلفـة ، ففـي عـام  صلت مشاركات الشیوعیین النجفیین فياتو      
مــن االشــخاص مــن ابنــاء المدینــة الــذین اخــذوا علــى عــاتقهم توزیــع المنشــورات الســریة الداعیــة الــى تبنــي االفكــار 

رطة قـد عثـروا علـى اربعـین نسـخة مـن شـومـن الجـدیر بالـذكر ان رجـال ال،)٣(ي فـي تنظیماتهـاالشیوعیة واالنخراط فـ
تلــك المنشــورات التــي جعلــتهم یحثــون الســلطات الحكومیــة علــى ضــرورة متابعــة هــذه النشــاطات وعــرض مرتكبیهــا 

  .)٤(على العدالة كي تتخذ بحقهم االجراءات القانونیة
وعیون فـي النجـف تظـاهرات نظم الشی ،)٥(١٩٤٧ة قرار تقسیم فلسطین عام وعندما اصدرت هیئة االمم المتحد    

، فكانــت ردة فعــل الســلطات الحكومیــة ســریعة باعتقــال محمــد حســین الشــبیبي ، وبــذلك وجهــت ضــربة قویــة  ضــده
  .)٦(العضاء الحزب في المدینة

الحـزب الشـیوعي بشـكل فاعـل ، شـارك )٧(١٩٤٨ور تسـموث عـام بـواثر توقیع العراق مع بریطانیا علـى معاهـدة    
التــــي اجتاحــــت العــــراق عامــــة والنجــــف علــــى وجــــه  اني مــــن خــــالل المظــــاهرات االحتجاجیــــةفــــي وثبــــة كــــانون الثــــ

الخصــوص ، وقــد شــارك فــي هــذه التظــاهرات عــدد مــن الشخصــیات ذات الثقــل االدبــي واالجتمــاعي فــي المجتمــع 

                                     
، التحــق بــالحزب الشــیوعي اثنــاء دراســته فــي المتوســطة ، ثــم مســؤول اللجنــة ١٩٢٠ولــد فــي النجــف عــام : علــي محمــد الســبتي )  ١(

، الموســوعة الســریة للحــزب  ١٩٤٨نــة المركزیــة العلیــا ، تــرك العمــل الحزبــي ســنة المالیــة المحلیــة للحــزب ، وعضــوا فــي اللج
 .  ٥٩١، ص٣، ج) ١٩٤٩مطبعة الحكومة ، : بغداد (الشیوعي العراقي السري ، 

، عمــل معلمـا فــي احـدى مـدارس النجــف االشـرف ، انضـم الــى الحـزب الشــیوعي  ١٩١٢والیـد ممـن : مرتضـى طـاهر فــرج اهللا )  ٢(
 . ٤٠طاطوا ، المصدر السابق ، صبواصبح عضوا في اول منظمة محلیة للحزب في النجف ، حنا ، ١٩٤٣عام 

، رئاسـة  )وزارة الـدفاع ( و. ك . د  شم ، وعزیز الرفیعي وموسى صبار ،عزیز عجینة ومهدي ها: من ابرز تلك الشخصیات )  ٣(
 .   ) ٣( النجف ، وثیقة  حوادث) ٧٢٩/٣٢٠٦٠١(اركان الجیش الملف المرقم 

/  ٢٩الملـف رقـم )  ١٣( التسلسـل ١٩٤٧كانون الثاني  ١نتشرات شیوعیة ، مو ، وزارة الداخلیة ، لواء كربالء ، توزیع . ك. د)  ٤(
 .  ٩٩، ص)  ١٢٣( ك ، وثیقة 

دیـــة والقاضـــي بتقســـیم فلســـطین الـــى دولتـــین یهو  ١٩٤٧تشـــرین الثـــاني  ٢٩اصـــدرت هیئـــة االمـــم المتحـــدة قرارهـــا المـــؤرخ فـــي )  ٥(
للشــعب الفلســطیني فــي العــودة  بتــةخلــف زامــل حســین الســاعدي ، الحقــوق الثا: وفلســطینیة ، عــن تفاصــیل ذلــك القــرار ینظــر 

 .  ٢٠ص) ١٩٨١مطبعة الفرات ، : بغداد ( وتقریر المصیر 
 ٢٢( ، وثیقـة  ١٩٤٧سـنة ، برقیة مرفوعة الـى الـبالط الملكـي )  ٣٩٣٤/  ٤١١( و ، وزارة الداخلیة ، الملف المرقم . ك . د )  ٦(

 .  ٢٠٩ص  – ٢٠٨؛ خلیل كنه ، المصدر السابق ، ص  ١٠٩ص ) 

البریطـاني علـى معاهـدة  اء بریطانیـا بـیفن فـي مینـاء بورتسـموثصـالح جبـر مـع رئـیس وزر  ١٩٤٨وقع رئیس وزراء العـراق عـام )  ٧(
عبـد : ح جبـر ، عـن المعاهـدة وتفاصـیلها ینظـر سمیت بذات االسم ، اال ان الشعب العراقي رفض المعاهدة بقوة واسـتقال صـال

 . ٢٤٠ص-٢٣٤، ص٧،ج المصدر السابق الرزاق الحسني ، 
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هـذه المعاهـدة ، اذ نظـم تسـعة  ضـدمیـز بنظمـه الشـعر الذي ت، )١(النجفي ، امثال الشاعر محمد صالح بحر العلوم
راء ع، كمــا ســاهم عــددا اخــر مــن شــ)٢(ینشــد قســما منهــا فــي اثنــاء المظــاهراتقصــائد شــعریة منــددا بعقــدها ، وكــان 

وعلـى اثـر ذلـك اعتقـل عـدد مـن اتبـاع الحـزب الشـیوعي فـي  ،)٣(النجف االشرف بقصـائد احتجـاج وتندیـد بالمعاهـدة
صــدرت بحقهـــم احكامـــا مختلفــة ، حتـــى عــدت تلـــك الســـنة مــن الســـنوات الماســاویة فـــي تـــاریخ النجــف االشـــرف ، و 

  . )٤(الحركة الشیوعیة العراقیة

                                     
، درس في المـدارس الرسـمیة والمـدارس الدینیـة ، علـى یـد محمـد ١٩١٢شاعر معروف ، ولد في النجف سنة : محمد صالح بحر العلوم )  ١(

الشعب والحزب الوطني وحزب االخاء السري ، كان اشـتراكي النزعـة شـیوعي  جواد الحجامي ، ومحمد رضا المظفر ، انتمى الى الحزب
 .١٤ص) ١٩٥٨مطبعة اسعد، : بغداد (، علي الخاقاني ، شاعر الشعب محمد صالح بحر العلوم ، ١٩٩٢الهوى ، توفي سنة 

 . ٦٣، ص٢ج،) ١٩٦٩دار التضامن ، : بغداد (محمد صالح بحر العلوم ، دیوان بحر العلوم ، )  ٢(

داود ســلوم ، االدب المعاصــر فــي . مــنهم محمــد مهــدي الجــواهري ومرتضــى طــاهر فــرج اهللا وعبــد المــنعم الفرطوســي وغیــرهم)  ٣(
 .٥ص) ١٩٦٢مطبعة المعارف ، : بغداد (العراق ، 

 . ٥، ص٣، حوادث النجف ، وثیقة ٧٢٩/١٠١و، وزارة الدفاع ، رئاسة اركان الجیش ، الملف رقم .ك.د)  ٤(



٦٠ 
 

 ،)١(١٩٥٢والكیمیــاء فــي بغــداد فــي تشــرین االول  كلیــة الصــیدلة  اضــراب وكــان للشــیوعین دورًا فــاعًال بــدعم     
موقفـــا مســـاندا لـــذلك االضـــراب ، وازداد تـــاثیرهم علـــى  والـــذي ّعـــم مـــدن العـــراق كافـــة ، وقـــف الشـــیوعیون النجفیـــون

  . )٢(الشارع النجفي حتى عدت النجف في هذا الحدث بالمرتبة الثانیة بعد بغداد من حیث التاثیر وعدد المنتمین
، تمثــل فــي )٣(١٩٥٦وكــان للشــیوعیون النجفیــون موقفــا قویــا مســاندا لمصــر اثــر العــدوان الثالثــي علیهــا عــام      

للمظاهرات مع الحركات والتیارات السیاسیة االخرى معلنین احتجاجهم علـى عقـد مـؤتمر لنـدن الـداعي الـى  قیادتهم
  . موجهین اتباعهم ومؤیدیهم الى اعالن االضراب ضد الحكومة، )٤(رفض قرار التامیم

مــا ادى شــهدت مدینــة النجــف االشــرف مظــاهرات صــاخبة مؤیــدة للتــامیم ومنــددة بالعــدوان علــى مصــر ، م و     
الى اصطدام مع القوات الحكومیة التي اطلقت النار بشكل عشوائي ، فسقط من بین المتظـاهرین عـددا مـن القتلـى 

الطــالب امثــال مهــدي محســن بحــر وحســین كمونــة ، وســمیر الحلــو ، وبــاقر الســالمي ،  نكــان مــن بیــنهم عــددا مــ
  .)٥(رهم الكثیرم ، وهاشم الطالقاني ، وعبد االله النصراوي ، وغیقر وكاظم الم

فعـــل علـــى ذلـــك ، حملـــة مـــن المالحقـــات التـــي اســـتهدفت قیـــادات  د، وكـــر ١٩٥٧شـــنت ســـلطات االمـــن عـــام      
الحــزب الشــیوعي ، وداهمــت اوكــاره ، وتعرضــت منظمــات الحــزب فــي الفــرات االوســط لضــربة قویــة، كمــا داهمــت 

                                     
، وقیـام ثـورة ١٩٥٢اجا على تعدیل النظام الداخلي لكلیة الصیدلة والكیمیاء ، وبتاثیر عوامـل خارجیـة كحركـة مصـدق عـام احتج)  ١(

في مصر ، وعوامـل اقلمیـة اخـرى ، قـام طلبـة كلیـة الصـیدلة باضـرابهم المعـروف ، عـن االضـراب ، ظروفـه  ١٩٥٢تموز  ٢٣
دار الحریـة للطباعـة ، : بغـداد (، ١٩٥٨ -١٩٤٦خ حزب االستقالل العراقي ام ، تاریكعبد االمیر هادي الع: ومجریاته ینظر 

كلیــة : جامعــة بغــداد (فــي العــراق ، رســالة ماجســتیر  ١٩٥٢مهــا عبــد اللطیــف ، انتفاضــة تشــرین الثــاني  ؛٢٦٦ص) ١٩٨٠
 .   ١٧٥ص ، )١٩٧٥القانون والسیاسة ، 

برقیـات مرفوعـة )  ٣٨٢٤/  ٢١١( ملفات وزارة الداخلیة ، الملف المـرقم  و ،. ك . د  : للحزب عن تلك النفوذ والتاثیر ینظر )  ٢(
سـمیر عبـد الكـریم ، اضـواء علـى الحركـة الشـیوعیة فـي ؛ )  ٣٤،  ٢٣،  ٦( ، وثیقـة رقـم )  ١٩٥٢( الى البالط الملكـي سـنة 

دار : بغــــداد (هم ، عبــــد الجبــــار ایــــوب ، مــــع الشــــیوعیون فــــي ســــجون ؛٢٣، ص١ج) ت.د ، دصــــادار الر : بیــــروت ( ،العـــراق
 . ٢١ص ،)ت.دار الغد ، د: بیروت ( قدري قلعجي ، تجربة عربي في الحزب الشیوعي ) ١٩٥٨المعارف ، 

اعلنت كل من بریطانیا وفرنسا واسرائیل عدوانها على مصر في اعقاب اعالن الـرئیس المصـري جمـال عبـد الناصـر تـامیم قنـاة )  ٣(
دار النهــار : بیــروت (،  محمــد حســین هیكــل ، عبــد الناصــر والعــالم : ینظــر  ، عــن الموضــوع١٩٥٦تمــوز  ٢٦الســویس فــي 

 .  ١٤١ص-١٣٠ص ،)١٩٩٢للنشر ، 

دعى وزراء خارجیة كل من امریكا وفرنسا وبریطانیا الى عقـد مـؤتمر دولـي فـي لنـدن لیتدارسـوا فیـه تـداعیات قـرار مصـر بتـامیم )  ٤(
االحـداث ، االهـداف ، االنتمـاءات ، الطبعـة الثانیـة  –یولیـو  ٢ظ ، ثـورة حمدي حـاف: قناة السویس ، عن هاذ الموضوع ینظر 

 . ٦٩ص) ١٩٦٠ط، م.د: القاهرة (، 

، الوثیقـة  ١٩٥٦، برقیـات مرفوعـة الـى الملـك فیصـل الثـاني لعـام )  ٣٨٣٧( و ملفات البالط الملكي ، الملف المرقم . ك . د  ) ٥(
، ١ج، ) ٢٠٠٢منشــورات الثقافــة الجدیــدة ، : شــق مد(شــیوعي العراقــي ، عزیــز ســباهي ، عقــود مــن تــاریخ الحــزب ال ؛ ١٣٧
 . ٢٠٣ص
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هم حســــین روضـــة ومحمــــد ابــــو كالــــة الســـلطات احــــد اوكــــارهم فـــي مدینــــة النجــــف واعتقلـــوا عــــددا مــــنهم كـــان ابــــرز 
  .)١(وغیرهم
مواقف عدة من قبـل الشـیوعیین النجفیـین كانـت فـي شـكلها النهـائي هـي مواقـف التنظـیم  ١٩٥٨وشهد العام        

   . ١٩٥٨تموز  ١٤بشكل عام من ثورة  الشیوعي العراقي
الشــرف ، مــن نــاحیتي االســس ســار جنبــا الــى جنــب مــع التنظــیم الشــیوعي فــي النجــف ا :التیــار القــومي : ثانیــا 

تنظیم فكري لم یكن باقـل مـن سـابقه ان لـم نقـل التنظیمیة والمواقف السیاسیة ، وكذلك من ناحیة الصراع الفكري ، 
االكثر ، ذلك هو التنظیم القومي ، الذي اسـتطاع ونتیجـة الفكـاره المنبثقـة مـن الواقـع العربـي مـن كسـب العدیـد مـن 

حتـى بـین رجــال  –وعلـى عكـس الشــیوعیین  –ممـا خلـق لــه قاعـدة واسـعة امتــدت  شـباب مدینـة النجـف وشــیوخها ،
  .)٣(مدیة مقرا الجتماعات الحركةحرسة االدالم الصغیرة في ،)٢(الدین ، فقد كانت غرفة الشیخ احمد الجزائري

، ولعــل الســـبب فـــي ذلــك وحســـب راي الباحـــث كـــون مدینــة النجـــف االشـــرف عربیــة الجـــذور وتعتـــز بعروبتهـــا      
  . وتجنح دائما للفكر العربي مستقبلة له ورافضة في الوقت ذاته االفكار االجنبیة

         كـان للخطــب الحماســیة اتــي یلقیهــا الـرئیس المصــري جمــال عبــد الناصــر والتـي تنقلهــا االذاعــة ، اضــافة الــى       
وصـول بعـض  الـى جانـب ذلـك  ،)٤(اتصالهم بعدد بارز من الشخصیات القومیة في بغداد امثال محمد مهـدي كبـة

االردنیتـین ، كلهـا كانـت عوامـل ذات اثـر بـالغ  "والثـأر " "الـراي العـام  "الصحف العربیة ذات االتجاه القومي مثـل 
   .)٥(في بروز التیار القومي في النجف االشرف

مـل علـى تاسـیس عـدد فكار الشباب المتحمس للفكرة القومیة ، والتوجهات الوحدویة ، فـراح یعاستهوت هذه اال     
مـن المرتكـزات التــي اسـتند الیهـا التنظــیم القـومي فــي النجـف االشـرف ، فكــان مـن ابرزهـا منظمــة الشـباب القــومي ، 

                                     
 .٢٠١٠ / ٢/ ١٠،  النجف االشـرف ،  ١٩٤٩موالید  ،  ومؤرخ  ثـباح حمد  محمود القابجي ،   ،)) مقابلة شخصیة  (() ١(

، درس علـى یــد والـده العلــوم الدینیــة ١٩٢٣هـو احمــد بـن الشــیخ عبـد الكــریم الجزائــري ، ولـد فــي النجـف ســنة  :احمـد الجزائــري  ) ٢(
الصـحف العربیـة ،  والعربیة ، وه ادیب وكاتب وشاعر كان عضوا بارزا في حركة الشباب القومي العربي ، له عدة مقاالت فـي

والتجـأ الـى لبنـان وتـوفي فـي حـادث غـامض ودفـن هنـاك  ١٩٦٢عاضد اكثـر االنتفاضـات فـي عصـره ، تعـرض للمالحقـة عـام 
 .   ٣١٠، ص ١ینظر علي الخاقاني ، شعراء الغري ، ح ،١٩٦٣عام 

 . ٣٠٢مقدام الفیاض ، المصدر السابق ، ص)  ٣(
 ٢فـي  قدم محمد مهدي كبة ، مع عدد من السیاسیین طلباالى وزارة الداخلیـة لتاسـیس حـزب االسـتقالل فیـالعراق ، الـذي اجازتـه)  ٤(

(       ه الـداخلي ، وقـد اعتمـد علـى المحـامي النجفـي فاضـل معلـة زب الفكـر القـومي فـي طرحـ، فتبنى ذلـك الحـ١٩٤٦نیسان 
عبـد الـرزاق الحسـني : ینظر ) الذي جعل داره في النجف االشرف مكتبا للحزب والعمل من خالله للترویج لفكار داخل المدینة 

 . ١٤٤ص-١٣٩ص) ١٩٨٣مركز االبجدیة للطباعة والشر ، : بیروت (، تاریخ االحزاب السیاسیة العراقیة ، 

 . ٨٠ص ،عدي حاتم عبد الزهرة ، االتجاهات السیاسیة في مدینة النجف المقدسة)  ٥(
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لمواجهـــة االفكـــار الشـــیوعیة ، وتعزیـــز الثقافـــة القومیـــة فـــي  ١٩٤٥التـــي اسســـها احمـــد عبـــد الكـــریم الجزائـــري عـــام 
  .  )١(المجتمع النجفي

فرعا لحـزب االسـتقالل فـي النجـف االشـرف ، سـعى مـن خاللـه الـى تعزیـز  ١٩٤٦ة عام كما اسس فاضل معل    
  .  )٢(الثقافة العربیة وتحشید الراي العام من اجل ذلك

، اعقبـه فـي عـام  ١٩٥٢وُأسس في ذات السـیاق مكتـب الشـباب القـومي العربـي مـن قبـل ابـراهیم افاضـلي عـام     
عبـــد االلــه النصــراوي ، وحمـــد القــابجي ، وحمــد جلـــوب ، والتــي كانـــت حركــة القــومیین العـــرب التــي مثلهــا  ١٩٥٦

  .، والجدول ادناه یوضح تلك التنظیمات )٣(تركز على توجیه الشارع النجفي وتحشیده نحو تحریر فلسطین
  ) ٨(جدول رقم 

   )٤(١٩٥٨ - ١٩٤٥االحزاب والمنظمات القومیة في النجف االشرف 
  المالحظات  اسم المؤسس او ممثله  التاسیسسنة   اسم المنظمة والحزب  ت
موجهــة الشــیوعیین عــن طریــق تعزیـــز   احمد عبد الكریم الجزائري  ١٩٤٥  منظمة الشباب القومي  - ١

  الثقافة العربیة في المجتمع
فرع حزب االستقالل في   - ٢

  النجف
تعزیـــز الثقافـــة العربیـــة وتحشـــید الـــراي   فاضل معلة   ١٩٤٦

  العام الجل القضایا العربیة
مواجهــــة الشــــیوعیة عــــن طریــــق نشــــر   ابراهیم الفاضلي  ١٩٥٢  كتب الشباب القوميم  - ٣

  االفكار العروبیة
نقله مجموعة من الطلبة   ١٩٥٢  حزب البعث  - ٤

  الدارسین في بغداد
توجیه الشارع النجفي نحـو فكـر البعـث 

  السوري
عبد االله النصراوي ومحمد   ١٩٥٦  حركة القومیین العرب  - ٥

  القابجي وحمد جلوب
تحشــــید الشــــارع الجــــل شــــعار تحریــــر 

  فلسطین
  

اذهــا طــرقین للصــراع ، االول علــى المســتوى الفكــري تمثــل ختمیـزت حركــة النضــال القــومي فــي النجــف االشــرف بات
  . في الصراع مع الشیوعیین ، والثاني هو النضال على الصعیدین الداخلي والخارجي

                                     
مكتبـة شخصـیة ، : النجـف االشـرف ) ( مخطـوط( ، كاظم محمد علي شكر ، تاریخ الحركةالقومیة العربیة في النجـف االشـرف)  ١(

 .١٥و ) ت.د

؛ عبــد االمیــر هــادي العكــام ، المصــدر  ٢٣، ص )  ١٨( وثیقــة )  ١٠٨٤/  ٣٠٣( و ، وزارة الداخلیــة ، ملــف رقــم . ك . د )  ٢(
  .  ٢٧ص – ٢٦السابق ، ص 

  
  ٢٢.حمد محمود القابجي ، المصدر السابق ،و)  ٣(
عـــدي حـــاتم عبـــد الزهــــرة  ؛٢٥/٣/٢٠١٠حمـــد عیســـى القـــابجي ،  ، )) مقابلـــة شخصـــیة ((: معلومـــات الجـــدول مســـتقاة مـــن )  ٤(

تـــاریخ الحركـــة القومیـــة فـــي النجـــف  ،كـــاظم محمـــد علـــي شـــكر  ؛٨٠دینـــة النجـــف المقدســـة ، صاالتجاهـــات السیاســـیة فـــي م،
 .١٥االشرف ، و
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نــادي : مــن معقــل كــل منهمــا فــي النجــف االشــرف ، االول  كــان الصــراع بــین الشــیوعیین والقــومیین قــد انطلــق    
، فكــان ذلــك ســببا )٢(اریــةان فــازوا فــي انتخابــات الهیئــة االد ، الــذي یمثــل معقــل الشــیوعیین ، خاصــة بعــد)١(الطلبــة

مؤججا للنقاشات الحامیـة بـین الجـانبین التـي كثیـرا مـا یتحـول الـى صـدامات دامیـة ، لـم یسـتطع امامهـا ادارة ثانویـة 
لنجــف ان تفعـــل شـــیئا ، ممــا ادى ذلـــك الـــى تفــاقم الوضـــع ســـواءا فــي داخـــل الثانویـــة ، وهــو امـــر جعـــل الســـلطات ا

  . )٣(داتها في كربالء التي اوعزت الیها اغالق النادي المذكورالنجفیة الرسمیة تنقل الموضوع الى قیا
ن الفرصــة للــرد علــى خصــومهم شــعر الشــیوعیین بــان مــا لحــق بهــم كــان بســبب تحــریض القــومیین ، فراحــوا یتحینــو 

التــي تعــد معقــل القــومیین فــي النجــف ، التــي ) مكتبــة الشــباب القــومي ( اســتهدافهم  ،فكانــت فرصــتهم فــي ذلــك هــو
، )٤(راوات ، فجرحــوا بعـض الموجــودین فیهـا وعبثــوا باثاثهــاهـمسـتخدمین الســكاكین وال ١٩٥٢اب  ٢٤هاجموهـا فــي 

وب في الـرد علـى الشـیوعیین ، بـل قـدموا شـكوى الـى السـلطات الحكومیـة غیر ان القومیین لم یستخدموا ذات االسل
  .)٥(عتقلت عددا من القائمین باالمرآالتي استجابت لطلبهم و 

ــر الشـــیوعیون مـــن اســـلوبهم فـــي محاربـــة القـــومیین ، وذلــك باســـتخدام االســـلوب الـــدعائي الـــذي مـــن شـــانه ان     غیّ
ع مـن قاعـدة المعـادین لهـم ، وكـان مـن بـین تلـك االسـالیب هـو ، ویوسـ االشـرف یشوبه سـمعة القـومیین فـي النجـف

وهـذا ممـا ) صـلى اهللا علیـه والـه وسـلم( تمكینهم من اقناع بعض الخطباء ، بـان القـومیین یبغضـون ال بیـت النبـي 
كانــت لــه خطورتــه علــى القــومیین ، وخاصــة فــي المجتمــع النجفــي الــذي یشــكل   هــذا االمــر خطــا احمــر ال یمكــن 

  . ضال عن تجاوزهمحاذاته ف
ـــم تنطـــل علـــى لكـــن هـــذه الدعایـــة     ـــذین عرفـــوا بانهـــا مـــن  االشـــرف ابنـــاء النجـــف ل الشـــیوعیة ، فراحـــوا  خطـــطال

    .)٦(فالقي القبض على عدد غیر قلیل متهم یتعاونون مع السلطات للداللة على اوكارهم واماكن تجمعهم ،
التنظیمــات التــي تاسســت او فتحــت  مــن خــالل عــدد مــنامــا علــى صــعید المواقــف الوطنیــة للقــومیین ، فكانــت     

وكـان  ،)٧(١٩٤٦مـایس عـام  ٢٠، كان من بینهـا حـزب االسـتقالل الـذي اسـس فـي  االشرف فروعا لها في النجف

                                     
لیفتــتح فــي  ١٩٤٦هواحــد مراكــز الشــیوعیین الطالبیــة فــي المــدارس ، اجازتــه مدیریــة معــارف لــواء كــربالء عــام : نــادي الطلبــة )  ١(

كــانون االول  ٢٧،  )١٣(بغـداد ، الســنة " ةجریــد) "صـوت االهــالي( ثانویـة النجــف لمعالجـة شــؤون الطلبــة المدرسـیة والعلمیــة ،
 . )١٢٩(، العدد ١٩٤٦

 . ٢، ص ٢وثیقة ) ١٠٣٢٤(و ، ملفات وزارة الداخلیة ، ملفة رقم .ك .د)  ٢(

  . ٣، وثیقة  المصدر نفسه)  ٣(
 ). ١٥١٢(، العدد ١٩٥٢اب  ٣١، بغداد ، السنة الثامنة والعشرون ، " جریدة) "الیقظة()  ٤(

، ) ت. د  مكتبة المؤلـف الشخصـیة: النجف االشرف ( ، ) مخطوط(، كاظم محمد علي شكر ، النجف رجال وافكار ومواقف )  ٥(
 . ٧٥ -٧٢و

 . ١٢٠مقدام الفیاض ، المصدر السابق ، ص)  ٦(

 . ٣٢٠ص -٣١٩حسن لطیف الزبیدي ، المصدر السابق ، ص: عن تاسیس حزب االستقالل ینظر )  ٧(
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مــن ابــرز اعضــاء المؤسســین مــن النجــف المحــامي فاضــل معلــة ، الــذي عمــل واخــرین علــى فــتح فــرع للحــزب فــي 
  . )١(١٩٤٦كانون االول  ٢٣على فتحه في  النجف االشرف ، اذ تمت الموافقة

الـذي كــان مـن ابـرز الشخصــیات النجفیـة المؤسســة لـه حســین  )٢(حـزب االحــرار ، ١٩٤٦نیســان  ٢واجیـز فـي     
الحزب من النجفیین علـى فـتح فـرع لـه فـي النجـف عـام  الرفیعي وعباس السید سلمان ، الین تمكنا مع العاملین في

   .)٣(وفرع اخر في الكوفة ، ١٩٤٧
 نشــاطه غیــر واضــح فــي النجــف، والــذي كــان )٤(الحــزب الــوطني الــدیمقراطي  ١٩٤٦نیســان  ٢٠وتاســس فــي     

، اال انـــه اســـتطاع ان یكســــب لـــه مؤیـــدین فـــي المدینــــة امثـــال محمـــد رضـــا الســــید ســـلمان وعلـــي هــــادي  االشـــرف
  . الجزائري

ن ، هـذا القـرار الـذي رفـض فـي العـراق علـى یطكانت اولى نشاطات القومیین هـي مـوقفهم مـن قـرار تقسـیم فلسـ    
والشــعبي ، اذ انــدلعت فــي مدینــة النجــف مظــاهرات قویــة منــددة بــالقرار وداعیــة الــى الوقــوف )٥(المســتویین الرســمي 

الشـــباب القـــومي الـــذي بوجـــه المخططـــات الرامیـــة الـــى تشـــرذم القضـــیة الفلســـطینیة ، وكـــان یقـــود تلـــك المظـــاهرات 
، وقتلـوا احـد موظفیـه وحرقـوا موجـودات المكتـب  االشرف رشاد البریطاني في النجفاصطدم مع موظفي مكتب اال

كما وقـف الشـیخ احمـد عبـد الكـریم الجزائـري موقفـا رافضـا للتقسـیم وداعیـا الشـباب الـى التطـوع فـي صـفوف الجـیش 
  .)٦(المجاهد من اجل الدفاع عن فلسطین يالعرب

، شــارك القومیــون النجفیــون فــي المظــاهرات ١٩٤٨عــام  وثتســمور بــوعنــدما انــتفض الشــعب ضــد توقیــع معاهــدة 
التي اندلعت ضـد المعاهـدة ، وذلـك مـن خـالل مشـاركة حـزب االسـتقالل مـع الحـزب الشـیوعي فـي تلـك المظـاهرة ، 

فـي النجـف الـى مدینـة بغـداد للمشـاركة  ، )٧(ولم یكتف القومیون بذلك بل ارسلوا وفـدا مـن اعضـاء حـزب االسـتقالل
  .)٨(ت والمظاهرات التي واجهت المعاهدةفي االعتراضا

                                     
 .  ٤، ص)٧٩(، العدد ١٩٤٦كانون االول ،  ٢٨بغداد ، السنة االولى ، " جریدة" ، )لواء االستقالل()  ١(

 . ٢٠٦ص) ١٩٧٦ ،مطبعة النعمان: النجف (، ١٩٥٣ – ١٩٤١ورات السیاسیة في العراق الثجعفر عباس حمیدي ، )  ٢(

 ). ١٧٣( و)١٥٨(العددین ) ١٩٤٧ون الثاني كان ٢٠و  ٢( ، بغداد ، السنة االولى ، " جریدة) "صوت االحرار ()  ٣(

 . ٣٥ص -٣٠ص) ١٩٦٣مطبعة الشعب ، : بغداد (، ١٩٥٨ – ١٩٤٦فاضل حسین ، تاریخ الحزب الوطني الدیمقراطي  )  ٤(

 ینظرفقد اعلن محمد فاضل الجمالي وزیر خارجیة العراق عـن رفـض الحكومـة العراقیـة لهـذا القـرار ، وصـرح بالتهدیـد بمقاومتـه،)  ٥(
كلیـــة  :جامعـــة عـــین شـــمس ( ، رســـالة ماجســـتیر ١٩٤٧ – ١٩٣٦عبــد التـــواب احمـــد ســـعید ، العـــراق والقضـــیة الفلســـطینیة  :

 . ٢٢٤ص) ١٩٧٨االداب ، 
 .١٦٣مقدام الفیاض ، المصدر السابق ، ص :مقتبس من)  ٦(

وك تـ، وعبـد االمیـر الـوائلي ، ومعضم الوفد كل من زعـیم الحـزب فاضـل معلـة ، وصـبري محمـد حسـن ، والشـیخ احمـد الـوائلي )  ٧(
محمــــــود القــــــابجي ، النجــــــف االشــــــرف ،  حمــــــد )): مقابلــــــة شخصــــــیة ((الشــــــمري ، ومهــــــدي بحــــــر ، ومحســــــن البهــــــادلي ، 

١٠/٢/٢٠١٠. 

 .٢٨٠ص-٢١١عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ص: عن تلك المعاهدة وما رافقها ینظر )  ٨(



٦٥ 
 

، اذ ١٩٥٢وشـارك حـزب االسـتقالل ایضـا فــي االنتفاضـة الوطنیـة التـي فجرهـا طلبــة كلیـة الصـیدلة فـي بغـداد عــام 
ات فیهــا مــن خــالل الشــباب القــومي المــرتبط بحــزب االســتقالل ، تلــك هر اشــترك القومیــون فــي المدینــة بقیــادة التظــا

    .)١(ر بین الفینة واالخرى طیلة ثالثة اشهرتتفجالمظاهرات التي ظلت 
كمــا نظــم اعضــاء حــزب  ،)٢(١٩٥٤ایــار  ١٢قومیــون النجفیــون فــي الجبهــة الوطنیــة التــي تكونــت فــي لواســهم ا    

والتــي كــان للطلبــة القومیــون  ،)٣(١٩٥٥االسـتقالل فــي النجــف االشــرف المظــاهرات المنــددة بعقــد حلــف بغــداد عــام 
  .)٤(ا حتى تعرض قسم منهم لالعتقالدورا فاعال في قیادته

جفیــــة تلــــك هــــي حركــــة القــــومیین بــــروز حركــــة قومیــــة مــــؤثرة علــــى الســــاحة الن ١٩٥٤-١٩٥٣وشــــهد العــــامین    
والتـــي  ،)٦(التـــي شـــارك فـــي تاسیســـها عـــدد غیـــر قلیـــل مـــن الشخصـــیات النجفیـــة ذات التوجهـــات القومیـــة ،)٥(العـــرب

  . في االحداث الداخلیة التي تزاحمت مع فترة التاسیسمشاركتها في الشارع النجفي من خالل اصبح لها ثقلها 
العـــرب بالمظــاهرات التـــي عمـــت  ونوشــارك القومیـــون الممثلــون بحـــزب االســتقالل ، وكـــذلك اعضــاء حركـــة القومیــ

، حتــى تعــرض العدیــد مــن انصــار الحــزب الــى ١٩٥٦العــراق باجمعــه ردا علــى العــدوان الثالثــي علــى مصــر عــام 
ال ، وكـــان یقـــودج تلـــك المظـــاهرات مهـــدي محســـن بحـــر القیـــادي فـــي حـــزب االســـقالل فـــرع النجـــف القتـــل واالعتقـــ

  .)٧(االشرف
ل توحــد جهــود الحركــة الوطنیــة لمقاومــة انتهاكــات السـلطة فــي العهــد الملكــي فقــد تــداعت االحــزاب الوطنیــة جـوال   

ب الشـیوعي العراقـي والحـزب الـوطني ، والتـي تالفـت مـن الحـز  ١٩٥٧عـام  )٨( "جبهة االتحاد الوطني "الى تالیف 
الـدیمقراطي وحـزب االســتقالل وحـزب البعــث العربـي االشــتراكي ، حیـث كانـت نســبة مشـاركة االحــزاب القومیـة فیهــا 

                                     
 . ١٧٦السابق ، ص جالوي عبطان ، المصدر)  ١(

دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر ، : بیــروت  (كامــل الجــادرجي ، مــذكرات كامــل الجــادرجي وتــاریخ الحــزب الــوطني الــدیمقراطي )  ٢(
 .٦٣٤ص) ١٩٧٠

وضــم كـــل مــن تركیــا وایــران والعــراق وباكســـتان وبریطانیــا ، وانضــمت الیــه الوالیــات المتحـــدة  ١٩٥٥عقــد عــام : حلــف بغــداد )  ٣(
طــه الفیــاض ، االعصــار الشــدید فــي تنفیــذ : ریكیــة بصــفة مراقــب ، وجــاء ضــمن اســتراتیجیة الحــرب البــاردة للمزیــد ینظــر االم

تریــب، صــفحات مــن تــاریخ العــراق ، ترجمــة زینــة جــابر  لز، نشــار ٤١ص) ١٩٥٦مطبعــة الســجل ، : بغــداد (سیاســة الســعید ، 
 .   ٢٠١ص-١٩٦ص )٢٠٠٦مطابع الدار العربیة للعلوم ، : بیروت (ادریس ، 

 . ١٠/٢/٢٠١٠محمود القابجي ، النجف االشرف ،  ، حمد ))مقابلة شخصیة (()  ٤(

 .  ٣٤٢، ص المصدر السابقطاطو بحنا  ؛ ٣١٠حسن لطیف الزبیدي ، المصدر السابق ، ص: عن الحركة ودورها ینظر )  ٥(
ماحي ، وكامل الجزائري ، سعد مهدي شالش ، حركة القومیین العرب ودورها من ابرز المؤسسین في النجف كاظم محمد علي شكر ، ومحمد علي الر )  ٦(

 .   ٩ص) ٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة ، : بیروت (، ١٩٦٦-١٩٥٨في التطورات السیاسة في العراق 

سـابق ، ام ، المصـدر الكـعبد الهادي الع؛٢٠١٠ایار  ١ي ، النجف االشرف ، حمد عیسى محمود القابج: ))مقابلة شخصیة (()  ٧(
 .٣٢٨ص -٣٢٤ص

تاریخیـة وتطورهـا عبد الرزاق الحسـني ، الجبهـة الوطنیـة فـي العـراق جـذورها ال: لتفاصیل اكثر عن جبهة االتحاد الوطني ینظر ل)  ٨(
 .  ٧٠ص -٦١ص ،)١٩٨٠مركز االبجدیة للصف التصویري ، : بیروت (،  ٢، ط
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عالیة ، وقد عملت هذه الجبهة على تهیئة االوضاع النهاء الحكم الملكي والعمل علـى الخـروج مـن حلـف بغـداد ، 
  .ومساندتها ١٩٥٨تموز  ١٤ ومن ثم الوقوف الى جانب ثورة

  :  التیار االسالمي: ثالثا 
شــهدت بدایـــة الخمســـینات مــن القـــرن العشـــرین ، والدة العدیــد مـــن الحركـــات واالحــزاب االســـالمیة القائمـــة علـــى    

ــدعوة االســالمیة "اســاس العقیــدة والفكــر االســالمي ، اال ان هــذه الحركــات باســتثناء  والــذي تاســس عــام  "حــزب ال
تكـن ذات طـابع تنظیمـي دقیـق ، وان معظمهـا قـد انحـل بعـد سـنوات قالئـل مـن تاسیسـه ، وانهـا جـاءت  ، لم١٩٥٧

كــرد فعــل علـــى التیــارات العلمانیـــة التــي تعـــارض فــي افكارهــا ومبادئهـــا مــع االســـالم كــالحزب الشـــیوعي ، لــذا فـــان 
ي مــا هــي اال مواقــف مراجـــع المواقــف االســالمیة ، التــي ظهــرت تجــاه االحــداث وعلـــى المســتویین الــداخلي والعربــ

اصحابها مرتبطین بشكل تنظیمـي بالحركـات االسـالمیة ، اال انهـا تعبـر عـن الدین والعلماء الربانیین ، وان لم یكن 
ـــذا فاننـــا نلحـــظ بـــان هـــذه الحركـــات االســـالمیة غالبیتهـــا قـــد ا رت الـــى ایقـــاف عملهـــا ضـــطروح االســـالم وموقفـــه ، ل

یوضــــــح لنــــــا هــــــذه الحركــــــات واالحــــــزاب ) ٩(والجــــــدول رقــــــم لحاكمــــــة ، السیاســــــي منــــــذ اول اصــــــطدام بالســــــلطة ا
     .)١(االسالمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
النجـــــــف  ،  متقاعـــــــد ومـــــــن القومیـــــــون ، معلـــــــم١٩٤٢موالیـــــــد   ،  حســـــــین عبـــــــد االمیـــــــر المیـــــــالي ، ))مقابلـــــــة شخصـــــــیة  (() ١(

 . ١٠/٣/٢٠١٠االشرف
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  ) ٩(جدول رقم 
  )١(١٩٥٨ -  ١٩٤٥الحركات واالحزاب االسالمیة في النجف االشرف 

  التفاصیل  سنة التاسیس  المؤسس  اسم الحزب او الحركة  ت

  حركة الشباب المسلم  - ١
عز الدین محمد جواد 

  ١٩٥٠  ائريالجز 

كان لها منهاج اطلق علیه 
الدستور ، وكان شعارها 

مجتمع مسلم ودولة اسالمیة (
) سعادة الدنیا ونعیم االخرة

  .١٩٥٤انحلت الحركة عام 

  الحزب الجعفري  - ٢

عبد الصاحب دخیل 
وصادق القاموسي وحسن 
شبر ومهدي السماوي وعز 

  الدین الجزائري

١٩٥٢  

یهدف الى نشر االفكار 
یة ، والرد على االسالم

الهجمات المعادیة لالسالم ، 
  .وله امتداد في كربالء 

  ١٩٥٧  محمد علي المرعبي  شباب العقیدة واالیمان  - ٣
اتخذ من الجامع الهندي 
  .وجامع االنصاري مقرا له

  

  ١٩٥٧    حزب الدعوة االسالمیة  - ٤

عقد اجتماعه االول في 
كربالء المقدسة ، وسمي 

ایته بهذا االسم استلهاما لغ
  .من اجلها  اسسالتي 

  

منظمة العقائدیین   - ٥
  المسلمین

  ١٩٥٨  عز الدین الجزاائري
وهو اعاد لحركة الشباب 
المسلم التي انحلت عام 

١٩٥٤.  
  

وقــــف التیــــار االســــالمي وعلــــى الصــــعید الــــداخلي موقفــــا داعمــــا ومســــاندا للحركــــات واالحــــزاب الوطنیــــة ، فــــي     
  .مخلة بالسیادة الوطنیة مواجهتها للمعاهدات واالحالف ال

                                     
) ١٩٩٩ط ، مـ. د: م . د( حسـن عـالوي ، حـزب الـدعوة االسـالمیة اشـكالیة الصـراع ، : معلومات الجدول اعاله مستمدة من )  ١(

د النـــزاري ، عبــــد ماجـــ ؛١٣٧ص) ٢٠٠٤مطبعـــة عتـــرت ، : طهـــران (محمـــد بـــاقر الحكـــیم ، االمـــام الحكـــیم ،  ؛٢٣-٢٢ص
حسـن شـبر ، تـاریخ العـراق  ؛٢٢ص) ١٩٩٠دار الفرقـان ، : بیروت ( الصاحب دخیل وبدایات الحركات االسالمیة المعاصرة 

 .  ٣٦٧-٣٦٦، ص٢ج)  ١٩٩٠دار المنتدى للنشر ، : بیروت ( ، )١٩٥٧-١٩٠٠التحرك االسالمي  (السیاسي المعاصر 
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، وقــف العلمــاء ورجــال الــدین موقفـــا " بوثیقــة كــانون "والتــي ســمیت ١٩٤٨ففــي انتفاضــة كــانون الثــاني عــام     
المـؤامرات التـي تحـاك ضـد الشـعب العراقـي وتطـبخ فـي مطـبخ و صلبا بوجه السلطة الحاكمة رافضین كل الدسـائس 

 الغطــاء حســین كاشــفالمحمــد "الصــلبة والشــجاعة وموقــف الشــیخ السیاســة البریطانیــة ، وكــان مــن تلــك المواقــف 
الذي اعلن احتجاجه الشدید على االنتهاكـات الصـارمة بحـق الشـعب ، وارسـل احـد اتباعـه الـى الوصـي عبـد االلـه "

لمقابلتــه شخصــیا ، مبلغــا ایــاه طلــب علمــاء الــدین فــي النجــف بابعــاد صــالح جبــر ، وكــان ذلــك الموقــف ســببا فــي 
  . )١(ة جبراسقاط وزار 

حینمـا عمـت  ١٩٥٢الطالبـي عـام  ضـرابوكان لعلماء الدین ورجاله موقفا اخر جراء ما شهدته البالد ابان اال    
المظــاهرات واالضــرابات العــراق باســره ، واحــدثت شــرخا كبیــرا فیمــا بــین الشــعب وحاكیمــه ، ولــم تكــن مدینــة النجــف 

یش وجمـاهیر المتظـاهرین ممـا حـدا بالشـیخ جـالقتتال بین الالى حد ا االشرف بعیدة عن تلك االحداث التي وصلت
م فیها على االهالي مقاتلة الجـیش النـه مـنهم وهـم منـه ، داعیـا  محمد حسین كاشف الغطاء الصدار فتواه التي حرّ

  . )٢(حیاتهم االعتیادیةباالهالي الى فتح االسواق والمباشرة 
الــدین مــن القضــایا العربیــة موقفـا ال یقــل صــالبة وال حزمــا عــن  ووقـف التیــار االســالمي ممــثال بالعلمــاء ورجـال    

ذلــك الموقــف علـــى الصــعید المحلـــي ، فقــد واجـــه العلمــاء ورجــال الـــدین قــرار تقســـیم فلســطین بكـــل حــزم ، واعلنـــوا 
اصـحاب االرض الشـرعیین رفضهم لذلك القـرار الـذي یمـنح الیهـود دولـة ال یسـتحقونها ، علـى حسـاب الفلسـطینیین 

ل بــــادرة اســــالمیة اصـــدر الشــــیخ عبــــد الكـــریم الزنجــــاني فتــــوى دینیـــة حــــرم فیهــــا بیـــع االراضــــي الفلســــطینیة ، وكـــاو 
   .)٣(للصهاینة ، مؤكدا على ان من یرتكب ذلك العمل فسوق یؤثم ویوضع بمنزلة المحارب هللا ولرسوله

والسیاســـي ، مطالبـــا  لموضـــوع القضـــیة الفلســـطینیة مـــن المنظـــورین الـــدیني )٤(محســـن الحكـــیم الســـیدوتصـــدى     
  . )٥(بنصرة الشعب الفلسطیني والوقوف الى جانبه ضد المخططات االستعماریة والصهیونیة

، كانـت المواقـف منسـجمة بـین الـراي العـام النجفـي ١٩٤٨وعندما قامت الحرب العربیة الصهیونیة االولى عام     
لـــدفاع عـــن فلســـطین والمشـــجعة علـــى الجهـــاد والمؤسســـة الدینیـــة التـــي عمـــدت الـــى ادار الفتـــاوى المحرضـــة علـــى ا

ال      حســین البــالنفس والمــال فــي ســبیل اعــالء كلمــة المســلمین ، وقــد تمثلــت تلــك المواقــف بفتــوى الشــیخ محمــد 

                                     
معهــد التــاریخ العربــي ، : بغــداد ( مــد حســین كاشــف الغطــاء ودوره الــوطني والقــومي ، مححیــدر نــزار عطیــة الســید ســلمان ، )  ١(

 . ١٧٢، ص١ناجي دواعة الشریس ، المصدر السابق ، ج ؛١٢٧-١٢٦، ص ) ٢٠٠٨

الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ، مما ورد بـین االمـام المصـلح الشـیخ محمـد حسـین كاشـف الغطـاء مـع السـفیرین البریطـاني )  ٢(
، ١٩٥٨اب  ٧، النجـف ، " مجلـة) "النشـاط الثقـافي(  ؛٣٢ص) ١٩٥٥مطبعة الرفیـق ، :  م. د ( مریكي ، الطبعة الثانیة واال

 .  ٤٦١، ص) ٨(العدد 

) ١٩٦١مطبعـــة الغـــري الحدیثـــة ، : النجـــف (عبـــد الكـــریم الزنجـــاني ، الوحـــدة االســـالمیة والتقریـــب بـــین مـــذاهب المســـلمین ، )  ٣(
 .  ١٢٠ص

  .به الباحث الحقًا  سیعرف) ٤(  (
 .٣٤، ص)٢٠٠٤، مطبعة عترت: طهران ( محمد باقر الحكیم ، مرجعیة االمام الحكیم نظرة تحلیلیة شاملة ، )  ٥(
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صـــدرت الـــى جانـــب ذلـــك فتـــاوى دینیـــة تؤكـــد علـــى تهیئـــة الـــراي العـــام لالنظمـــام الـــى قوافـــل و ،)١(كاشـــف الغطـــاء 
  .)٢(لسطین ، كما شكلت لجنة لجمع التبرعات المالیة لمساعدة مجاهدي فلسطینالمتطوعین الذین سیرسلون الى ف

كما لم تكن المؤسسة الدینیـة بعیـدة عمـا یحصـل فـي مصـر مـن اعتـداء اثـم حشـدت لـه كـل مـن بریطانیـا وفرنسـا    
ات التــي ، فقــد تصــدى علمــاء الــدین ومراجــع التقلیــد لهــذا العــدوان مــن خــالل مســاندة المظــاهر ١٩٥٦واســرائیل عــام 

خرجـت منـددة بالعـدوان ومسـاندة لمصـر فـي حقهـا بالتــامیم ، او مـن خـالل برقیـات التاییـد لـرئیس مصـر ، وبرقیــات 
التندیـد واالسـتنكار ، فقـد وجـه السـید علـي بحـر العلـوم برقیـة الـى الملـك فیصـل الثـاني یحثـه فیهـا علـى العمـل علـى 

ي عــن ســخط المرجعیــة وكافــة االوســاط العلمیــة لهــذا عبــر الشــیخ محمــد كــاظم الشــیخ راضــو وقــف هــذا العــدوان ، 
االعتداء االثـیم ، الـذي جعـل هـذه االوسـاط تتفجـر غضـبا مـن جـراء ذلـك املـة مـن الحكومـات العربیـة الوقـوف الـى 

كان للمجتهد محمد البغدادي موقفا حازما ولهجة شـدیدة ضـمنها ببرقیـة الـى  و، )٣(جانب مصر في قضیتها العادلة
عـــن نصـــرة الشـــعب العربـــي فـــي  متةاصـــكمـــة الامـــة بلغـــة احتجاجیـــة ، منـــددا بموقـــف الســـلطات الحالســـلطات الحاك

وذات االمــر نقلــه الشــیخ محمــد رضــا المظفــر فــي بــرقیتین معبــرتین رفعهمــا الــى الــرئیس المصــري وشــیخ  ،)٤(مصــر
  .)٥(االزهر ، عبرتا عن اللوعة وااللم الذي تعیشه النجف االشرف جراء ما یحصل لمصر

مي فــي النجــف االشــرف موقفــا مشــرفا مــن قضــایا الشــعب العربــي المتمثلــة بــالتحرر مــن الووقــف التیــار االســ    
الســـیطرة والنفـــوذ االجنبـــي ، فقـــدمت علمـــاء المدینـــة ابنـــاء المجتمـــع علـــى دعـــم القضـــیة الجزائریـــة ، والعمـــل علـــى 

مــة العلمــاء الــذین طــالبوا بانقــاذ تحریرهــا مــن النفــوذ الفرنســي ، وكــان الشــیخ محمــد حســین كاشــف الغطــاء فــي مقد
عـام ، )٦(االراضي الجزائریة من الهیمنة الفرنسیة من خـالل الرسـائل المتبادلـة مـع الشـیخ محمـد البشـیر االبراهیمـي 

  .)٧(مؤكدا فیها على وحدة المسلمین ١٩٥٣
لــع طالحــتالل والتكمـا وقــف علمــاء النجــف ورجــال الــدین فیهــا الــى جانـب المملكــة المغربیــة فــي نضــالها ضــد ا     

الى االستقالل ، اذ سجل االدب النجفي مواقف رائعة تجاه القضیة المغربیة ، كان منهـا موقـف الشـیخ محمـد علـي 

                                     
 .  )٢٨٧(، العدد ١٩٤٨شباط  ٢بغداد ، السنة الثانیة ، " جریدة) "لواء االستقالل( ینظر نص الفتوى في )  ١(

و ، ملفــات بــالط . ك . د ؛)١٨(و)٣(العــددان  ١٩٤٨كــانون الثــاني  ١١الســنة الثالثــة عشــرة ، بغــداد ، " جریــدة) "الــراي العــام()  ٢(
 ) . ١٣٢(، الوثیقة ١٩٥٦برقیات مرفوع الى الملك فیصل الثاني لسنة ) ٣١١/٣٨٢(الملكي ، الملف المرقم 

 .٢١٩، ص١٥٦والوثیقة ) ٣٨٢٥(، ملفات البالط الملكي ، ملفة رقم و.ك.د)  ٣(

 . ١٥ص ،)١٩٧١مطبعة تموز، : كربالء ( ،ري ، ایة اهللا البغدادي، حیاة جهاد ونضالیالجبار الزهعبد )  ٤(

وزارة الــدفاع ، رئاسـة اركــان  و،. ك . د  ؛ )٢(العـدد ) ١٩٥٦تشـرین الثــاني  ٢٠، النجــف ، السـنة االولــى ، " مجلـة) "النجـف()  ٥(
 .٣٧٠، ص) ٧(وثیقة  ٢٤/١١/١٩٥٦ي ف،  النجف حوادث ، )٧٢٩/٣٢٠٦٠١(الجیش ، الملف المرقم 

، رســالة الشــیخ محمــد حســین ال كاشــف الغطــاء الــى الشــیخ محمــد  االشــرف النجــف:  ))كاشــف الغطــاء العامــة االمــام مكتبـة(()  ٦(
 .  حول االحداث الدائرة في حینها ١٩٥٣البشیر االبراهیمي ، بتاریخ 

، النجـف االشـرف ، رسـالة الشـیخ ))مكتبة االمام كاشف الغطاء العامـة (( ، ١١٠حزیران ، العدد  ٢٤النجف " جریدة) "الفرات()  ٧(
 . الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء  ىمحمد بشیر االبراهیمي ال



٧٠ 
 

جهـاد "تحـت عنـوان  ١٩٥٤الیعقوبي الذي انشد قصائد المناصرة للقضیة المغربیة ومنها قصیدته التي نظمها عام 
  .)١( "جزائرالمراكش و "تحت عنوان  ١٩٥٦واخرى عام  "المغرب

ان ما ذكر في هذا المبحث ما هو اال قبسـات مضـیئة مـن نـور المواقـف السیاسـیة للحركـات والتیـارات السیاسـیة    
الوعي ووضوح في رؤیا ، ودلت عـن خـزین معرفـي وفكـري ثـر  في النجف االشرف ، والتي عكست عن نضج في

    . ل الثانيتجدیدیة في الفصالصالحیة االسوف نلمس انعكاساته مواقفه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني   

  في النجف االشرفالفكر االصالحي واسھاماتھ في تطور الحیاة الفكریة 

١٩٦٨ – ١٩٥٨  

  . روافد الفكر االصالحي وتطوره : المبحث االول 

  ) دراسة في نماذج( علماء الدین المصلحین واثرھم في تنامي الوعي الفكري: المبحث الثاني 

                                     
 .١٤ص -١٠ص) ١٩٦٧مط ، . د: م. د(جمعیة الرابطة االدبیة ، جهاد المغرب ، )  ١(
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  .  ))بنت الھدى( (امنة حیدر الصدر :  اوالً 

  . الشیخ محمد مھدي شمس الدین: ا ثانیً 

 ً   . محمد امین زین الدین  الشیخ : ثالثا

  ). المذاھب انموذجا نالتقریب بی( افرازات الفكر االصالحي ونتائجھ : المبحث الثالث 

  .اسھامات النخبة االدبیة في نشر المفاھیم االصالحیة: المبحث الرابع 
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  المبحث االول 

   الفكر االصالحي وتطوره افد و ر                                       
شهدت مدینة النجف االشرف في مطلع القـرن العشـرین نهضـة فكریـة شـملت جوانـب فكریـة متعـددة كـان الفكـر     

 صــة مــع المتشــددین فــي، وفــي النجــف خا االصــالحي واحــدا منهــا ، وقــد توافقــت اراء االصــالح والتحــدیث عمومــاً 
الحفـــاظ علـــى الثوابـــت االســـالمیة االساســـیة ، ســـاعین للتجدیـــد فیمـــا هـــو متحـــرك مـــن تعـــالیم االســـالم ، ومـــن تلـــك 
الثوابـــت العقائدیـــة المتمثلـــة باصـــول الـــدین االســـالمي عامـــة واصـــول المـــذهب بشـــكل خـــاص فانهـــا ال تقبـــل التمیـــز 

االصـالح والتحــدیث بمــا یواكــب تطـور العصــر ، وبمــا ال یخــل والتبـدیل ومــا ســوى ذلـك فباالمكــان ان تشــمله لمســة 
  .)١(بما هو ثابت

ظهر في مدینة النجف االشـرف فـي عشـرینات القـرن العشـرین عـددا مـن رجـال الفكـر االصـالحي الـذین اخـذوا     
لتــي اصــالحات واضــحة فــي الدراســات الحوزویــة ، كونهــا تمثــل القیــادة الشــرعیة للمجتمــع ، وا احــداثعلــى عــاتقهم 

َح الع "یقع علیها اصالح المجتمع االسالمي بوصفه عمال بفكرة    .)٢("الماذا صلح العالِم َصُل
برزت الحاجة الـى مثـل هـذه الحركـة االصـالحیة كنتیجـة طبیعیـة لعملیـة الـتالقح الفكـري بـین النجـف ومحیطهـا     

مــع اســـاتذتها وطالبهـــا ممــا هیـــأ جـــوا زاروا حوزتهـــا ودخلــوا فـــي نقاشـــات فكریــة معمقـــة  )٣(العربــي مـــن خــالل الـــذین
  . ایجابیا لتلك الحركة االصالحیة

هذا االمـر علـى رجالهـا الـذین مارسـوا االصـالح علـى الـرغم مـن القیـود التقلیدیـة مـن نظامهـا الـداخلي الـى  ظهر   
  .)٤(صالةرة بذلك عن حالة التاثیر بالحركات الفكریة العربیة مما اضفى علیها طابع االعبحیث االفق العربي م

ا بهـــا ، كـــان هاجســـه التجدیـــد والتحـــدیث اللـــذان یفضـــیان الـــى ا خاًصـــاتخـــذت حركـــة االصـــالح النجفیـــة منهًجـــ   
التغییر، فارتبطت تلك الحركة باحداث العراق والوطن العربي ، اذ لم تقتصـر علـى الظـاهرة السیاسـیة فحسـب ، بـل 

، فكــان )٥(یطــة بهــا ، ومــا رافقهــا مــن احــداث ومتغیــراتشــملت جمیــع الظــواهر االجتماعیــة والثقافیــة والظــروف المح
كـــون ال صـــالح   اصــالح االســـرة مــن بـــین ابــرز الظـــواهر االجتماعیـــة التــي عالجهـــا المصــلحون ، منطلقـــین مــن 

                                     
، ) ٢٠٠١شـركة الحسـام للطباعـة ، : بغـداد ( یـة وموافقـة السیاسـة ، محمد باقر البهادلي ، هبة الدین الشهرستاني ، اثـارة الفكر )  ١(

، )م ٢٠٠٤مــط ، . د: النجــف  (، ربــط الحاضــر بالماضــي  –محمــد بحــر العلــوم ، جامعــة النجــف االشــرف العلمیــة  ؛٧٥ص
 .  ٨ص

 )التوحیــــد( ؛٨٢ص) ٢٠٠٣دار التبلیـــغ االســــالمي ، : النجــــف ( محمـــد بــــاقر الحكـــیم ، الحــــوزة العلمیــــة وحركـــة االصــــالح ، )  ٢(
 ). ٢(، العدد  ١٩٥٩شباط  ١٢النجف االشرف ، " صحیفة"

، وراشــد حمیــد النعیمــي عــام ١٩٦٢مــن تلــك الزیــارات علــى ســبیل المثــال ال الحصــر زیــارة ســلیمان كتــاني للنجــف االشــرف عــام )  ٣(
 . ، والشاعر واالدیب فؤاد الخطیب وغیرهم١٩٦٥

 .  ٦٦ص ، )١٩٩٥مكتبة نون للطباعة ، : بغداد (  ، الحوزة العلمیةجمیل القریشي ، مولد النجف و )  ٤(

. د: القـاهرة ( احمد مصطفى خاطر ، التغییر االجتماعي والتحدیث مدخل تكاملي لفهم واستیعاب ظاهرة التغییر االجتمـاعي ، )  ٥(
 . ٧ص ،)٢(، العدد ١٩٥٩شباط  ١٢النجف االشرف ، " صحیفة" )التوحید( ؛٦٤ص ، )ت . مط ، د
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تقـاء شـعبها ، وهـذا ر ارتقـاء للدولـة اال بامة اال بصالح اسرها ، كما انـه ال لالسرة اال بصالح افرادها وال صالح لأل
  . الرسالة االصالحیة التي حملها رجال التیار االصالحي النجفي كما سنرى الحقاً  یفسر عظم

، كونـه شــاهد عیــان )١(الحیة فـي تطــویر المجتمـع الشــیخ علـي الشــوقية دور الرسـالة االصــوقـد عبُّــر عـن اهمیــ    
حــرار الــذین شــعروا علـى تلــك المرحلــة مبــین انعكــاس اهتمــام رجــال االصــالح النجفــي بالتوعیــة السیاســیة ، علــى اال
، بــین روح الـــدین )٢(بوجــوب اللحــاق بركـــب التطــور الحضـــاري االنســاني مركـــزین فــي ذلــك علـــى المنحــى التـــوفیقي

  .)٣(ومقتضیات العصر الحدیث
اعطـاء لمحـة مــوجزة مـن تعریفــات  نوالجـل تسـلیط الضــوء بشـكل اوسـع علــى حركـة االصــالح النجفیـة فالبـد مــ    

فیه ، كي نخلص في النهایة الى استنتاج ماهیـة االصـالح ، فقـد ُذكـرت تعریفـات عـدة  االصالح واالراء التي قیلت
  . لهذا المصطلح ، اختلفت في االلفاظ اال انها التقت اجماال في االطار العام لمفهوم االصالح

  :ففي الوقت الذي راى فیه احد الكتاب بانه
   ،تماعیة ، وله مجاالته المتنوعة جك في الحیاة االفعل حضاري محر  "                                     

  .)٤("ومظاهره المختلفة التي تحدد على اساس حاجة الواقع االجتماعي
  
  
  
  
   

  :  عّده اخر بانه    

                                     
خالـه المفكـر والعالمــة عبـد الحســین  اثــرشــاعر وسیاسـي ورجـل دیــن ، نشـاء فــي بیـت نجفـي : ) ١٩٦٤-١٨٩٢(قي ر علـي الشـ)  ١(

واالصــول علــى یــد علمــاء الحــوزة العلمیــة امثــال محمــد كــاظم الخرســاني والســید  .، درس الفقــه والفلســفة  علــى نشــاته الجــواهري
ومؤلفــات عدیــدة  ، لــه بحــوث ١٩٤٩یــرهم ، اصــبح وزیــرا فــي الحكومــة العراقیــة عــام كــاظم الیــزدي والشــیخ حســین النــائیني وغ

االسـرة الخاقانیـة طالـب علـي الشـرقي ، الشـرقي رجـال : ، العرب والعراق ، عواطف وعواصف ، وغیرها ینظر االعالم: ابرزها 
، العـــدد ١٩٤٠" مجلــة" )الهــاتف(علـــي الشــرقي ، رباعیــات  ؛٣٤،ص) ٢٠٠٤مطبعــة اوفســیت لالدبــاء ،: النجــف (النجفیــة ، 

 .   ٥٧، ص) ٢٣٠(

باعتمـاد ادوات فكریـة ، ) تراثیـة( وسیلة یلجأ الیها المفكر لمواجهة مواقف وافكار وافدة ازاء افكار وقیم سائدة : المعنى التوفیقي )  ٢(
علـي محمـد الشــریف :  وبمعنـى اخـر ، تقریـب وجهـات النظـر المتعارضــة بـین طرفـي النـزاع للوصـول الـى تســویة ودیـة ، ینظـر

ي ، التوفیـق مـنبیـل احمـد حل ؛٧٧، ص١٩٦٩مـط ، . د: بیـروت (الجرجاني ، تعریفات ومصطلحات لغویـة وفقهیـة وفلسـفیة ، 
 . ٨ص) ١٩٨٣مط ، . د: القاهرة ( ،كوسیلة لحل المنازعات الدولیة في القانون الدولي العام 

) ٦٩(العـدد  ١٩٨٤ ،بیـروت "  مجلـة" ) المسـتقبل العربـي(ي المجتمـع العربـي ، محمد جواد الدجاني ، الفكر الغربي والتغییر ف)  ٣(
 . ٩، ص

 .  ٢٩٩ص ، )١٩٩٩مط ، . د: لندن ( ، حسین بركة الشامي ، المرجعیة الدینیة من الذات الى المؤسسة )  ٤(
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  رؤیة فكریة محددة المعالم شخصیة االبعاد ، تنبع عن ارادة حازمة وطموح متوثب " 
  . )١("رؤیة وارادة وعمل: جزة التجدید ، وتتجسد بصیغة ناجزة في الواقع ، لكلمة مو 

  : في حین انطلق باحث ثالث من محور   
العالقة بین الفكر االصالحي وتجدیده وتطویره ، والعالقة مع الغرب مشیرا الى معنى "                     

  ى مسار االتجاه االصالحي التجدیدي العام وهذا االخیرـب علـاه التوفیقي یصـاالتج
  .)٢(فراى انه یتركز على مسألتین                       

تجدیـد واصـالح الفكــر الـدیني االســالمي مـن منطلـق مــنهج یقـوم علــى بعـث العقیـدة ، واالســتناد الـى العقــل : اوال ً   
  . في فهم مصادره

  . االطالع على التیارات الحدیثة في التفكیر : ثانیا 
  :بانه وراى باحث رابع

  م النهم ارادوا تجدید الحسن وـوا بهذا االسـددین انما سمـمجین الـان المصلح " 
  . )٣("ریة متطورة ومواكبة لمتطلبات العصرـة عصـد االصیل بصیاغـر الخالـاالث

  : یتضح مما سلف ذكره هو  
مع اصره وتحلیلها وممازجتها ــظر في عناف النـر واستئنـي بتمحص وتبصـراءة الماضـق "                    

  ل ،صة واالراء المستحدثة وفقا للتطور العصري الحاـاالفكار الحدیث
  توظیفها یةـر ، بغـتلك العناصـوابت لـم والثـع القیـى مـعلى ان ذلك ال یتناف 

  "في عملیة البناء والنهضة في ضوء متطلبات الحیاة زمانا ومكانا                        
ال ینبغي تجاوزها ، وهـي قیـام رجـال الـدین بـدورهم فـي قیـادة حركـة التغییـر ومن المنصف هنا ان نؤكد حقیقة      

والــوعي فــي المجتمــع العربــي االســالمي عمومــا مــن منطلــق تجدیــد الفكــر الــدیني عــن طریــق فهــم جدیــد لالســالم 
  .  )٤(ونصوصه

ف هـذا الواقـع علـى اما في النجف االشرف تحمل مفكروا المرجعیة الدینیة اعباء تلك النهضـة ، وقـد جـاء وصـ    
  :لسان احد الباحثین المسیحیین ، قائال

  
  

  ان النهضة النجفیة كانت ظاهرة فكریة انطلقت في المقام االول  "                                   

                                     
 . ٧ص ، )٥(، العدد ١٩٩٧تشرین االول ، " مجلة) " قضایا اسالمیة (عبد الجبار الرفاعي ، منزلقات التجدید ،)  ١(

جامعـة (، اطروحـة دكتـوراه ١٩٣٢-١٩٠٨نجاة عبد الكریم ، بـواكیر االتجـاه التـوفیقي فـي النهضـة الفكریـة الحدیثـة فـي العـراق  )  ٢(
 .٣٠ص،  ) ١٩٩٨كلیة االداب ، : البصرة 

 . ٦٩عدي حاتم عبد الزهرة ، حركة التیار االصالحي في النجف ، ص)  ٣(

 .  ٤٠، ص) ٦(العدد  ١٩٦٥النجف ، اب " مجلة") العدل (  ؛٢٩٩، ص الشامي ، المصدر السابق حسین بركة)  ٤(
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   .)١("....دي فقهاء ، وتمحورت حول الفقه االسالمي أیـى ـعل
فــي النجــف ولــدت مــن رحــم الحــوزة العلمیــة ، وخیــر دلیــل علــى جــافي الحقیقــة اذا قلنــا ان ظــاهرة االصــالح نوال    

ذلــك ، ان اركــان عملیــة االصــالح ودعائهمــا كــانوا مــن زعمــاء الحــوزة واســاتذتها ، ولكــن ذلــك ال یعنــي ان الحــوزة 
العلمیــة داخــل النجــف قــد ایــدت االصــالح بكاملهــا وتبنتــه منهجــا ، ففــي الوقــت الــذي وجــد فیــه تیــارا مؤیــدا لعملیــة 

    . ثة ، والتجدید ظهر اخر معارضا لهالحدا
  : یمكننا ان نجمل ابرز العوامل التي ساهمت في تكوین الفكر االصالحي وتطوره ، وهي كما یلي  ولذلــك      
  : مكانة المدینة الدینیة والعلمیة : اوال 
ب الحیـرة عاصـمة المنـاذرة امتلكت مدینة النجف االشـرف عمقـا تراثیـا ودینیـا وحضـاریا ، لكونهـا تقـع علـى اعتـا    

عاصــمة الخالفــة االســـالمیة فــي عهـــد الخلیفــة الرابــع وصـــي النبــي االعظـــم  "الكوفـــة" قبــل االســالم ، وقربهـــا مــن 
وهــي ضــامة بترابهــا رفاتــه الشــریف ومرقــده ، فضــال عــن احتضــانها ) (وخلیفتــه االمــام علــي بــن ابــي طالــب 

لحــادي عشــر المــیالدي ، وكــان لتلــك المنزلــة العلمیــة والمكانــة ا/ الجامعــة االســالمیة مــن القــرن الخــامس الهجــري 
  .)٢(القدسیة االثر في انتقال النتاج الفكري من بقاع العالم االسالمي عامة ومدن العراق خاصة

رواتهم المادیــة واالدبیــة ثــملین معهــم ارافــق ذلــك االنتقــال هجــرة كبیــرة مــن طلبــة العلــم مــن تلــك البلــدان والمــدن ، حــ
هــات الكتــب والمخطوطــات فــي مختلــف انــواع العلـــوم والمعرفــة ، ممــا ادى الــى تمــازج تلــك الثقافــات مـــع ومنهــا ام

  . )٣(المجتمع النجفي
  :االتصال بالثقافة الخارجیة بواسطة سلسلة من حلقات االتصال منها  النجفي لمجتمعلقد تسنى  ل

  ظـــــاهر التطــــور الفكــــري منــــذ العهـــــدانعكــــس تــــاثیر رحــــالت المثقفـــــین النجفیــــین خــــارج العــــراق بم:  رحالتالــــ - أ
   حاـان لها اثرا واضـع الرموز العربیة الثقافیة والتي كـ، واستمرت تلك الرحالت واللقاءات م)٤(العثماني

  
  
 

، عــن زیارتــه الــى ســـوریا ولبنــان وایــران خــالل ثالثینــات القـــرن )٢(، ویقــول الشــاعر احمــد صـــافي النجفــي )١(علــیهم
  : العشرین بهذا الصدد قائال

                                     
، ) ١٩٩٨ ،مـط . د: بیـروت (  ،شبلي المالط ، تجدید الفقه االسالمي ، محمد باقر الصـدر  وشـیعة العـالم ، ترجمـة غسـان  )  ١(

 . ٢٨ص
 . ٤٠ص،  ) ٦(، العدد ١٩٦٥اب " مجلة" )العدل(، ٣٥احمد مصطفى خاطر ، المصدر السابق ، ص)  ٢(

محمــد مهــدي االصــفي ، المصــدر  ؛٩ص) ١٩٧٨مــط ، . د: طهــران ( ، مرتضــى مطهــري ، التجدیــد واالجتهــاد فــي االســالم)  ٣(
 . ١٧السابق ، ص

یخ عبــاس العــزاوي ، تــار  ؛  ٤٤ص -٣٥یري ، المصــدر الســابق ، صصــعبــد الــرزاق الن: للتفاصــیل عــن تلــك المرحلــة ینظــر )  ٤(
 .  ٣١٣، ص٢ج،  ) ١٩٦٢مط ، . د: بغداد (  ، االدب العربي في العراق
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  .)٣("ان التلقیح االدبي والثقافي واالصالح یسري بواسطة الرحالت"                                        
، التصــدي )٤(" صــفحات مــن االدب الفارســي "اول احمــد الصــافي النجفــي عــن طریــق تالیفــه كتابــه المعنــون حــ   

السلبیة على تطـور الواقـع الفكـري داخـل المدینـة ،  ا اثارهاعیة المحافظة في النجف االشرف مبینً جتمالالوضاع اال
، وجد االختالف بین الزیارتین في عملیة االصالح والتجدید ، ممـا دفعـه الـى ان ١٩٥٨عام  ةوعند زیارته لها ثانی

  .)٥(یذكر بتلك المشاهدات خالل المجالس االدبیة التي یحضرها داخل النجف االشرف
االراضـي السـوریة مـرة اخـرى ، وكانـت الحیـاة الثقافیـة تسـیر نحـو التجدیـد ،  الـى ١٩٥٩في العـام  غادر الصافي  

، لـذلك یمكـن القـول ان الحركـة )٦(مما دفع االدباء العراقیون باالتجاه الى العصرنة في موضوعاتهم وتنـاول افكـارهم
  : الفكریة دخلت روح جدیدة تختلف عما كانت علیه ، وعبر الحد الباحثین عن ذلك قائال 

  . )٧("بان النجف تقرأ الجدید وتناقش مضمونه مناقشة جادة..  "
، التـــي لـــم تكـــن اقـــل شـــأنا مـــن ســـابقتها ، فـــذكر الصـــافي حـــول انـــه التقـــى ١٩٦٣وعـــن رحلتـــه الـــى لبنـــان عـــام    

، غالبا مـا تنـاول معـه مواضـیع االصـالح فـي المجتمـع وكیفیـة بنـاء االسـس الحدیثـة واالعتمـاد )٨(شخصیة دمشقیة 
                                                                                                                        

الشــاعر واالدیــب فــؤاد الخطیــب وخیــر الــدین الزركلــي ، : مــن الشخصــیات الثقافیــة التــي القاهــا الصــافي فــي ســوریا ولبنــان مــثال )  ١(
) ١٩٧٠دار صـادر ، : بیـروت (طـور ، مرحلـة وت –جـالل الخیـاط ، الشـعر العراقـي الحـدیث : وخلیـل مـردوم وغیـرهم ، ینظـر 

 .  ١١٢ص

ولد في النجف االشرف ، شاعر ، ادیب ، كانـت بدایـة تعلیمـه فـي كتـاب المدینـة ،  ) :١٩٧٧-١٨٩٧ (احمد الصافي النجفي )  ٢(
السـید شغل مع والده منذ صباه في ندوات االدب ومجالس النجف ، وعند وفاة والده تتلمذ على ایدي اساتذة اكفاء نخص مـنهم 

علـــي الیـــزدي والســـید ابـــا الحســـن االصـــفهاني والشـــیخ محمـــد حســـن المظفـــر ، والســـید حســـین الحمـــامي فـــدرس العلـــوم اللغویـــة 
واالسالمیة ، تعلم التوحید واالصول والفقه والمنطق ، واثناء تحصیله في سن السابعة عشر مـن عمـره اصـیب بسـقم شـدید الـى 

وسـعت  تـيطباء ابجباره ترك الدراسة واالكتفاء بمطالعات الكتب االدبیـة والصـحف الجانب البؤس والشقاء الذي یعانیه حمل اال
درسـت علـم اجتهـاد كـاد یوصـلني لالجتهـاد ولكـن عـاقني السـقم ، عـرف بكثـرة  : ، حتـى ذكـر ذلـك قـائال لدیه االطالع والمعرفة

، دیــوان الشــالل ، دیــوان  عردیــوان شــ: منهــا ترحالــه الــى ایــران وبــالد الشــام وتركیــا ، لــه مجموعــة مــن الــدواویین الشــعریة ، 
حــاتم عبـد حبــوب السـاعدي ، شــعر احمـد الصــافي : اللفحـات ، دیــوان التیـار ، دیــوان حصـاد الســجن ، وغیرهـا ، للمزیــد ینظـر 

 ).   ١٩٧٩كلیة دا رالعلوم قسم االداب ، : جامعة القاهرة ( ، النجفي ، رسالة ماجستیر

 ). ٣٠٠١(، العدد ١٩٧٧بغداد ، تموز ،  " جریدة"، )الجهوریة (ظاهرة شعریة ،  ،في جالل الخیاط ، احمد الصا)  ٣(

ه الهادفــة الــى بنــاء وتطــویر أابنــ ورغبــة، اوضــح فیــه عــن اعجابــه بالتجدیــد داخــل المجتمــع االیرانــي ١٩٣٨جمعــه وطبعــه عــام )  ٤(
 االشـرف البـا الحـذو علـى نفـس الطریـق مـن ابنـاء النجـفبالدهم ، باالضافة الى سعة الحریة الى تتمتع بها المراة االیرانیـة ، ط

 ) . ١٩٣٨الحیدریة، المطبعة  : النجف ( احمد الصافي النجفي ، صفحات من االدب الفارسي : للمزید ینظر 

الـف ( ؛٣٤-٣٣، ص) ٧(، العـدد ١٩٧٠نیسـان ،  ٢، بغـداد ، " مجلـة" )االقـالم (ماجد الصافي ، مع احمد الصافي النجفـي ،)  ٥(
 . ٣١٣عباس العزاوي ، المصدر السابق ، ص ؛٢٠، ص) ٤٩(، العدد ١٩٧٨، بغداد ، شباط " مجلة" )اءب

 . ١١٢جالل الخیاط ، المصدر السابق ، ص)  ٦(

 ). ١٦٣(، العدد ١٩٧٧تموز  ٢٦بغداد ، " جریدة" )طریق الشعب (محمد شدارة ، شيء عن الشعر والحیاة ، )  ٧(

یة الدمشقیة یوسف العبس صاحب جریـدة الفیحـاء الدمشـقیة والتـي مـا غالبـا تناولـت مواضـیع التجدیـد التقى خالل رحلته الشخص)  ٨(
 . واالصالح
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، فضــًال عــن رغبتــه فــي )١(ء الترحــال والتنقــل بــین البلــدان لتطــویر االفــاق الفكریــة البنــاء االمــة الواحــدة علــى مبــد
تطبیــق مــنهج االذاعــة اللبنانیــة داخــل العــراق ، التــي تقــوم بنقــل المناقشــات بــین المفكــرین العــرب واللبنــانیین داخــل 

، وتمنـى عنـدما عـاد الـى مدینـة النجـف االشـرف عـام )٢(یةالمقاهي اللبنانیة والتي غالبا ما تكون احادیث ثقافیة وادب
ان ینقل من خالل قصائده التـي القاهـا فـي مجالسـها وخـاص بیـت جعفـر الخلیلـي عـن مشـاهداته وانطباعـه  ١٩٦٨

  .)٣(عن تلك البلدان راغبا ان تتحقق على ارض الواقع
، )٤(م ، رحلــة الســید محمــد حســن الطالقــانياســتمرت النخــب النجفیــة فــي الســفر والتنقــل بــین البلــدان ومــن ابــرزه    

ــا ، فرانكفــورد( وتجولــه فــي مــدنها الكبــرى  ١٩٦١لمانیــا عــام الــى ا ــون ، كولونی ــونخ ، بــرلین، هــامبورغ ، ب ) می
وغیرهـــا ، واطالعـــه علــــى المعـــالم الصـــناعیة والمؤسســــات الثقافیـــة ، فضـــال عــــن القائـــه العدیـــد مــــن الخطـــب فــــي 

لبــة العــرب فــي مختلــف المنــاطق التــي زارهــا ، وعقــدت لــه عــدة مــؤتمرات صــحفیة الجمعیــات االســالمیة ودور الط
اجریت معه واجریت معه مقابالت كثیرة من محورین ، االول یتمثل بالصحف االجنبیـة فضـال عـن الثـاني المتمثـل 

  . )٥(برجال الدین االلمان
م الفكریــة والثقافیــة لــذلك البلــد باالضــافة ذكــر الســید الطالقــاني عــن نتــائج تلــك الرحلــة بانــه اطلــع علــى المعــال و    

الــى مشــاهدته المنتجـــات االلمانیــة وخاصـــة فــي مجـــال الطباعــة والتــي اســـتورد فــي حینهـــا مكــائن للعـــراق فــي ذلـــك 
  .)٦(المجال والتي اعتبرت من احدث ما دخل العراق في الجانب الطباعي حینها

اساسـا لبنـاء حلقـة مـن التواصـل بـین العـرب ، فبعـد  ١٩٦٨شكلت سفرة السـید الطالقـاني الـى سـوریا ولبنـان عـام    
االدبـــاء والعلمـــاء واالعیـــان ورجـــال الصـــحافة واقیمـــت لـــه االمســـیات االدبیـــة والثقافیـــة ، اتفـــق  نلقـــاءه مجموعـــة مـــ

                                     
 . ٣٠ص -٢٤ص المصدر السابق ، حاتم الساعدي ، )  ١(

غیـرهم ینظـر من مهام االذاعة اللبنانیة ، تنقل تلك االحادیث ومنها احادیـث االدیـب اللبنـاني فـؤاد جـرداق واخیـه جـورج جـرداق و )  ٢(
 ). ٦٢٨(، العدد ١٩٦٣تشرین الثاني  ١٢ بغداد" صحیفة" ) الزمان(فوزي سایا ، الشاعر االنساني احمد الصافي ، : 

 . ٣٠حاتم الساعدي ، المصدر السابق ، ص)  ٣(

دة منهــا شــاعر وباحــث وادیــب ، ولــد فـي النجــف االشــرف ، لــه مؤلفــات كثیــرة وعدیــ: )٢٠٠٤ -١٩٣١(محمـد حســن الطالقــاني )  ٤(
حمیـد المطبعـي ، : الشیخیة نشأتها وتطورها ، وتحقیقه لمخطوطة الطالب في انساب ال ابي طالب والقادبانیة وغیرهـا ، ینظـر 

، عبـد الرضـا فرهـود ، ٣٢٧ص ، )١٩٩٩دار الشـؤون الثقافیـة العامـة ، : بغـداد ( ،موسوعة اعالم العـراق فـي القـرن العشـرین 
 . ١٧٤، ص ٣ح)  ٢٠٠٧مطبعة النبراس : النجف ( ها ، مؤرخوها ، النجف االشرف ادباؤها ، كتاب

مطبعـة االداب : النجـف االشـرف (  ، لجنة التاسیس ، ذكر السید عبد الرسـول الطالقـاني: عن تلك اللقاءات والمؤتمرات ینظر )  ٥(
 . ٥، ص) ١٩٧٧، 

؛  ٣٣، و  )١٩٦١،  مكتبــة احفــاده : النجــف ( )ط مخطــو (  محمــد حســن الطالقــاني ، جولــة صــحفیة فــي المانیــا االتحادیــة ،)  ٦(
 . ٤، ص١ج ، )٢٠٠٢مط، . د: النجف ( ، امهاتهم  رثوالطالقاني ، شعراء  محمد حسن 
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مــــن زیـــادة الــــروابط االخویــــة وزیــــادة المعرفـــة وتبــــادل االفكــــار بــــین  كنوعــــاً الطرفـــان علــــى القیــــام بـــرحالت متبادلــــة 
  .)١(الجمیع

وصــل بــین النجــف االشــرف وخارجهــا الطلبــة الدارســین ســواء عــن طریــق مراســالتهم الــى  ةالــرحالت حلقــعــدت    
  .)٢(ار تلك البلدان وما الت الیه من تطورللمدینة ناقلین صورة واضحة عن اخبذویهم او زیاراتهم الدوریة 

  : زوار العتبات المقدسة  -ب
حلقــة اتصــال فكــري  وســوریا ولبنــان مــن الهنــد وایــران وتركیــا وافغانســتان  الــزوار القــادمین للنجــف االشــرف عــدّ    

واســع كمصــدر اخبــار عــن بلــدانهم ، فــدول كــایران وتركیــا والهنــد كانــت مهــد الحركــات االصــالحیة الواســعة نتیجــة 
والمعایشـة بـین  علـى المجتمـع النجفـي نتیجـة االحتكـاكلعالقاتها وقربها من الثقافة الغربیة ، مما تركـوا اثـرا واضـحا 

، الـذي اظهـر عـدد الـزوار )٣(١٩٦٥حصـاءات السـكانیة التـي اجریـت فـي العـراق ومنهـا عـام الالطرفین ، قـد دلـت ا
نســمة ، بــین طالــب علــم وســائح وتــاجر وكمــا " ١٣٣٥٧"   غـاالجانــب الوافــدین للنجــف االشــرف مبــین عــددهم بلــ

  .موضح في الجدول التالي 
  
  
  
  
  
  

  )٤() ١٠(جدول رقمة 
  م  ١٩٦٥الزوار االجانب الوافدین الى النجف االشرف حسب االحصاء السكاني عام  عدد

  النسبة المئویة من المجموع  العدد  البلدان  ت

                                     
عمــر رضــا كحالــة مؤلــف معجــم المــؤلفین ، وعالمــة الشــام محمــد بهجــت البطــار ، عــدنان مــردم ، : ومــن تلــك الرمــوز الفكریــة )  ١(

 . ١٨٧المطبعي ، المصدر السابق ، ص واحمد الخیري وغیرهم ، حمید

 . ٣٠لجنة التابین ، المصدر السابق ، ص ؛٦١مصدر السابق ، صلحاتم الساعدي ، ا)  ٢(

، اصـدر رئـیس ١٩٦٤، اال انـه فـي اواخـر تشـرین االول ١٩٦٧الـذي جـرى فـي العـراق مخططـا لـه عـام  ١٩٦٥كان تعداد عام )  ٣(
نص على اجراء احصاء للسكان في العراق استعدادا لالنتخابات التـي سـتعقب فكـرة  الجمهوریة عبد السالم عارف ببیان مفاجئ

، وقــد ١٩٦٥تشــرین االول  ١٤اعــالن الوحــدة بــین العــراق والجمهوریــة العربیــة المتحــدة ، وعلــى هــذا االســاس تــم یــوم الخمســي 
) ٦٣٠٦٦(ة ، اذ كـان عـدد الـذكور نسـم) ١٢٨٠٩٦(اشار احصاء العام المذكور اعاله الى ان سكان النجف االشرف قد بلـغ 

كــم المجمـوع الكلــي للسـكان للتفاصــیل %) ٥٠.٧٦(، اذ شــكلن نسـبة ) ٦٥٠٣٠(، ومـن االنــاث بلـغ % ٤٩.٢٣مشـكلین نســبة 
 .    ٢٠١، صالمصدر السابق،  شنین، عبد الستار ٣٧٨ص -٣٧٧عبد الحسین زیني ، المصدر السابق ، ص: ینظر 

العامـة  السـنویة رة التخطیط ، دائرة االحصاء المركزي ، قسم االبحاث والنشـر ، المجموعـة االحصـائیة الجمهوریة العراقیة ، وزا)  ٤(
 . ٧٤٩ص -٧٤١ص ،)١٩٦٧مطبعة الحكومة ، : بغداد ( ، ١٩٦٦
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  ٩٣.١٦  ١٢٥٤٤  البلدان االسالمیة  - ١
  ٥.٢٨  ٧١٢  االقطار العربیة   - ٢
  ١.٥٦  ١٠١  دول اخرى متفرقة  - ٣

  % ١٠٠  ١٣٣٥٧  المجموع
تشــــیر الـــى ان نســـبة الوافـــدین الــــى النجـــف االشـــرف مـــن الــــدول االســـالمیة قـــد بلــــغ  ان قـــراءة الجـــدول اعـــاله    

من مجموع الوافدین الیها وهي تشكل نسبة كبیرة ، كـان لهـا اثرهـا علـى خلـق االتصـال بـین النجـف وتلـك % ٩٣.٦
  . أجتماعیًا واقتصادیًا وثقافیًا وحتى سیاسیًا  الدول
، یوضـح )١(النجـف االشـرف بالقیـاس الـى نسـبتهم فـي المحافظـات االخـرىكما ان نسبة االجانب الوافـدین الـى     

ق وهـــذا مـــا یوضـــحه الجـــدول مـــن مجمـــوع العـــام الوافـــد الـــى كـــل العـــرا%  ١٧.١تلـــك النســـبة لتصـــل الـــى  ارتفـــاع
  ) ١١(رقم

   )٢()١١(جدول رقم
   ١٩٦٥نسب االجانب في النجف االشرف والمحافظات الى مجموعهم في العراق لسنة 

   
  النسبة المئویة من المجموع  العدد  بلدانال  ت
  ١٧.١  ١٣٤٦٧  النجف   - ١
  ١٤.٤  ١١.١٥١  كربالء  - ٢
  ١٥.٩٥  ١٢٢٢٥  بقیة المحافظات  - ٣
        

  
وهذا ما یدلل على اهمیة الفكر الوافد في احـداث حركـة معرفیـة شـكلت عـامال مهمـا مـن عوامـل الحركـة الفكریـة    

  .في مدینة النجف االشرف
  : المكاتبات الرسائل و  -ج

ــن مكانـــة علمیـــة وقدســـیة طـــوال تاریخهـــا ، وكنتیجـــة لـــذلك تصـــل الیهـــا المكاتبـــات     امتـــازت النجـــف االشـــرف مـ
 لنقـــلیســـأل عـــن اســـتفتاءات شـــرعیة واخـــرى  بعضـــهم، فكـــان )١(والرســـائل المختلفـــة مـــن مختلـــف البلـــدان االســـالمیة

                                     
، اذ اسـتقلت واصـبحت محافظـة مسـتقلة ١٩٧٦كـربالء حتـى االول مـن نیسـان عـام ) محافظة(النجف قضاء تابعا الى لواء  كانت)١(

 . ١٩٧٦ذاتها في االول من نیسان عام ب

مطبعـة : بغـداد ( ، ١٩٦٥الجمهوریة العراقیة ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لالحصاء ، نتائج التعـداد العـام للسـكان لسـنة )  ٢(
 .٧٤٩ص -٧٤١ص) ١٩٦٥الجهاز المركزي 
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االخبــار تطــرح فــي مجــالس المصــلحین للمناقشــة  االحــداث ، لــذلك عــدت طریقــة الســتلهام االخبــار ، اذ كانــت تلــك
  .)٢(وابداء الراي فیها ، حتى عدها البعض مصدرا مهما من مصادر الحركة االصالحیة في المدینة

اذ ان الكثیـرین مـن زعمـاء  عنوانا بارزا من عناوین النجف االشـرف منـذ نشـاتها ،ایضًا   العلمائیه تعد المجالس   
ا لهــم مجــالس فــي ایــام محــددة ســادتها المســاجالت االدبیــة والمطارحــات العلمیــة والتــي قــد عقــدو  الــدین ومشــاهیرهم

  .)٣(كانت احدى عوامل اثراء الحركة الفكریة داخل النجف
اسهمت تلك المجالس بشكل كبیر في صقل وبناء العقلیة النجفیة من خالل ماتناولته من شؤون مختلفة سواء    

جد في عالم السیاسة على الساحة الداخلیة والخارجیة للبلد باالضافة الى كانت عامة او خاصة فضال عما است
االحادیث المتنوعة المغلقة بالمسائل الفكریة العلمیة والدینیة، وقد وصف احد المعاصرین من الباحثین تلك 

  . )٤("....لدرس والمحاضرة والمباراة الفكریهاشبه بقاعة ل "المجالس بانها 
س روافــد عــدة منحتهــا نكهــة ثقافیــة وعلمیــة خاصــة ، تمثلــت بالصــحف والمجــالت التــي كانــت كــان لتلــك المجــال   

تصـــل الـــى المدنیـــة مـــن بیـــروت والقـــاهرة ، فتحـــدث نقاشـــات حامیـــة حـــول الموضـــوعات التـــي كانـــت تطرحهـــا تلـــك 
  .)٥(الصحف والمجالت ، فغدت بذلك احداهم مصادر معلومات تلك المجالس

مات واالفكار التي كان یحملها طلبة العلوم الدینیـة والزائـرین للمدینـة والـذین یحضـرون ذلك المعلو  عالوة على     
  .)٦(فیهاتلك المجالس فیزیدوا من حماس حضارها ، ویوسعوا دائرة النقاش حول االفكار المطروحة 

                                                                                                                        
 ))مكتبـة الحكـیم العامـة((: على سبیل المثال ال الحصر :  لالطالع على تلك االسئلة االستفتائیة واجابات المراجع علیها ینظر)  ١(

،  ))مؤسسـة الشـیخ علـي كاشـف الغطـاء العامــة((؛) ٣١٠٣(، النجـف االشـرف ، ملفـة اسـتفتاءات السـید محسـن الحكـیم ، رقـم 
 ). ١١٠٤(النجف االشرف ، ملفة استفتاءات الشیخ علي كاشف الغطاء رقم 

، العـدد ١٩٩٢بیروت ، شـباط " مجلة" )نور االسالم (الشرف  حنین الزوار والهفة طالب العلم ،علي احمد البهادلي ، النجف ا)  ٢(
 . ١١، ص) ٣٠٣(

 ؛٩ص) ٢٠٠٣مــط ، . د: النجــف (  ، حســن عیســى الحكــیم ، النجــف االشــرف ، فــي ذاكــرة الــدكتور مصــطفى جمــال الــدین)  ٣(
 . ٢٣نجفیة ، و المجالس المحمد علي شكر ، كاظم  كاظم 

 . ٣١٦، ص١ج،  ) ت.مطبعة دار التعارف ، د: بغداد ( جعفر الخلیلي ، هكذا عرفتهم ،  ) ٤(
 . ١٨٢-١٦٩جنان فاهم میري السلمان، المصدر السابق ، ص ؛٢٨لي شكر ، المجالس النجفیة ،  صكاظم محمد ع)  ٥(

 . ٢٧السابق ، صحاتم الساعدي ، المصدر ؛١٣الحوزة العلمیة في النجف ، ص علي احمد البهادلي ،)  ٦(
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  الصحافة  -:ثانیًا  
مــة والنجــف خاصــة ، بعــد ان وجــدت تعــد مــن اكثــر الوســائل تــاثیرا فــي نمــو الــوعي الفكــري داخــل العــراق عا     

  . )١(طریقا الى البالد من الدول العربیة واالسالمیة منذ العهد العثماني
ازدادت اعداد تلك الصحف والمجالت الى العراق منذ منتصف القرن العشرین ، حتـى وصـل اعـدادها الداخلـة     

وسـائل االتصـال  تـوفردیـاد اعـداد المتعلمـین و ، وكان ذلك نتیجـة الز )٢(الى العراق حوالي خمسة االلف نسخة یومیا
التي ساعدت على نقل االفكار في المجاالت االدبیة والفكریة ، فنقلت بذلك ثقافة الغرب واعـالم الفكـر العربـي مـن 
خـالل الترجمــة والتــالیف ، وســاهم مجموعــة مــن المــؤلفین العــرب فـي تــرك االثــر الكبیــر فــي اتصــال القــارئ العراقــي 

دا بثقافــة واعــالم الفكــر العــالمي ، حتــى عــدت مــن اهــم الروافــد الفكریــة لتغذیــة الفكــر التجدیــدي فــي والنجفــي تحدیــ
  .)٣(المدینة

التــي نشــرت مقــاالت  )٤(ومــن المجــالت التــي دخلــت النجــف االشــرف خــالل مــدة البحــث ، العرفــان الصــیداویة    
علـیم داخـل الـبالد ، فبینـت ان مقـدار رقـي تطرقت من خاللها لمقتضیات التطور واالصالح منها تطویر اسـلوب الت

كل امة وتقدمها یقاس بمقدار تطور التعلـیم فیهـا ، اذ ان منزلـة التعلـیم فـي االمـة منزلـة الـدماغ مـن االنسـان ، فـان 
ـــــة ، بمعارفهـــــا وعلوهـــــا ـــــاز عـــــن االمـــــة الجاهل ـــــة تمت ـــــزت بطـــــرح المقـــــاالت )٥(االمـــــة الراقی ـــــب ذلـــــك تمی ـــــى جان     ، وال

                                     
، ومجلـة الهـالل ، صـحیفة البیروتیناالقبال ، المقتطف ، : وصلت الى النجف االشرف مجموعة من الصحف العربیة المتمثلة )  ١(

بمجلـة بهـار وكرمنشـاه وجمالیـة االیرانیـة : ، اما من الدول االسالمیة ، فكان مصدر ایـران والهنـد ، المتمثلـة  تانالمؤید المصری
) ١(، النجـف ، الســنة " مجلــة"، )الكلمـة (حمیـد المطبعــي ، مـوجز تـاریخ الصــحافة النجفیـة ، : تبـى الهندیــة، ینظـر وحیـل المج

، عبــد الــرزاق النصــیري، المصــدر الســابق ، ٥١-٤٨،  نجــاة عبــد الكــریم ، المصــدر الســابق ، ص٢، ص) ٣(، العــدد ١٩٦٦
 .  ٦٤ص -٤٦ص

 . ١٠، ص) ١٩٥٥: مط . د: بغداد ( ب العراقي الحدیث ، ص في االدصعبد القادر حسین امین ، الق)  ٢(

جــي زیــدان ، طــه حســین ، محمــود تیمــور ، توفیــق الحكــیم ، احمــد حســن الزیــات، مصــطفى جر : ومــن هــؤالء المفكــرین العــرب )  ٣(
ین ، عبــد القـــادر حســین امـــ ؛٧١، ص) ٤(، العـــدد ١٩٥٨، بغــداد ، اب " مجلــة" )الفكـــر(: ینظــر : صــادق الرافعــي وغیـــرهم 

 . ١٠المصدر السابق ، ص

شـباط  ٥مجلة علمیة ادبیة اجتماعیـة اخالقیـة صـاحبها ورئـیس تحریرهـا الشـیخ احمـد عـارف الـزین صـدر العـدد االول منهـا فـي )  ٤(
یدا ، كتـــب فیهــا نخبــة مــن اعـــالم االدب العربــي امثــال محمــد رضـــا الشــبیبي والشــرقي ومحمــد مهـــدي صــ، فــي مدینــة ١٩٠٩

م ، اهتم كثیرا بالقضایا العلمیة واالجتماعیـة الـى جانـب عنایتهـا بالسیاسـة واالقتصـاد وقضـایا الفكـر اسـتمرت الجواهري ، وغیره
مجیــد حمیــد عبــاس الحــدراوي ، مجلــة : ، المزیــد مــن التفاصــیل عنهــا واهــم معالجاتهــا ینظــر ١٩٩٦فــي الصــدور حتــى العــام 

 ). ٢٠٠٧كلیة االداب ، : الكوفة  جامعة(جستیر ، ، رسالة ما١٩٣٦-١٩٠٩العرفان اللبنانیة دراسة تاریخیة ، 

، ١٩٥٨حزیــران ) ٤٥(، صــیدا ، مجلــد " مجلــة " )العرفــان(یوســف اســد داغــر ، حــول التربیــة فــي الغــرب ، : للتفاصــیل ینظــر )  ٥(
 . ٣٢ص -٢٦، ص١، ج١٩٥٨، ایلول )٤٦(جواد مغنیة ، الىالنجف ، مجلد  د، محم٨٦٤-٨٥٩، ص٩ج
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النقــاش فــي لبنــان بــین "،  "الدیمقراطیــة فــي االســالم"كــان منهــا علــى ســبیل المثــال ال الحصــر ، التجدیدیــة التــي 
  . )١( "الفقر والفقراء وغیر من المواضیع"،  "حریة المرأة حدیث الساعة"،  "المسیحیین واللبنانیین

البحــث ، بــل كانــت  لــم تكــن العرفــان المجلــة الوحیــدة ذات المنحــى الفكــري التجدیــدي واالصــالحي خــالل مــدة    
، التـــي حملـــت اعـــداها التـــي )٢(البیروتیـــة "المشـــرق "تصـــل الـــى مافیهـــا العدیـــد مـــن المجـــالت العربیـــة منهـــا مجلـــة 

الـــذي ســـلط  "دور النجـــف التـــاریخي "وصـــلت النجـــف االشـــرف العدیـــد مـــن موضـــوعات التجدیـــد واالصـــالح مثـــل 
رفد المجتمع العراقـي والعربـي باالفكـار االصـالحیة الضوء على اهمیة مدینة النجف االشرف وعمقها التاریخي في 

  .)٣(التجدیدیة
افكـار تربویـة اكـدت فـي خاللهـا علـى ضـرورة ان  "الراهـب الـدارس"وطرحـت المجلـة فـي موضـوع تحـت عنـوان     

علــى مقـدرة عالیــة مــن الفهــم لــروح الـدین ومنهجــه ، مــع ضــرورة اطالعــه  "بالراهــب"یكـون رجــل الــدین الــذي اســمته 
  . )٤(لعلوم المعاصرة كونه قائدا دینیا واجتماعیا مؤثرا في مجتمعهعلى ا

، القاهریــة علــى ضــرورة الممازجــة بــین الــدین االســالمي فكــرا ومنهجــا ، وبــین )٥("نــور االســالم "وركــزت مجلــة    
حـة الطروحات المعاصرة في حینها ، والتـي ال تتعـارض مـع مبـادئ الـدین والـنهج القـویم ، فجـاءت موضـوعاها طاف

، اكــدت مــن خاللــه  )٦("تثقیــف العــالم فــي االســالم ": بتلــك المعــاني ، ومــن تلــك الموضــوعات علــى ســبیل المثــال 
الثقافـــة االســـالمیة ، التـــي تحصـــنه مـــن المبـــادئ المادیـــة  نعلـــى ضـــرورة ان یكـــون العامـــل علـــى درجـــة معینـــة مـــ

  . وطروحاتها فیما یخص العمل والعمالة

                                     
، ٨، ج١٩٥٨ایـار ) ٤٥(مجلـد ) العرفـان (مصـطفى الرافعـي ، الدیمقراطیـة فـي االسـالم ، : ك المقاالت ینظر للتفاصیل عن تل)  ١(

مصـــطفى الرافعیـــة ، التعـــایش فـــي لبنـــان بـــین  ؛٨٠٢، ص٩، احمـــد عـــارف الـــزین ، الوحـــدة العربیـــة ، ج٧١٤ص -٧١٣ص
غنیـة ، الفقـر والفقـراء ، المصـدر السـابق ، ، محمـد جـواد م٣٢٤، ص٤، ج١٩٥٨،كـانون ) ٤٦(المسیحیین والمسلمین ، مجلد 

 . ٤٠٩ص

، طبعت بالمطبعة الكاثولیكیة لالبـاء الیسـوعیین تصـدر مـرتین ١٨٩٨مجلة فكریة علمیة ادبیة مسیحیة صدرت في بیروت عام )  ٢(
"  )   رقالمشــ (:خــالل الشــهر ، صــاحب امتیازهــا االب لــویس شــیخوا الیســوعي ، ومســتمرة خــالل مــدة البحــث وبعــده ، ینظــر 

 . ، ص المقدمة) ١(، العدد  ١٨٩٨،  ) ١(سنة " مجلة

 . ١٠٧، ص١٩٦٠شباط ) ٥٤(سنة ) المشرق(خوري یاخوش ، دور النجف التاریخي ، )  ٣(

، كـــانون الثـــاني ) ٦١(الســـنة  ؛٧٣٣ص -٧٢٩، ص١٩٥٨شـــباط ) ٥٢(الســـنة  )المشـــرق (حبیـــب زیـــات ، الراهـــب الـــدارس )  ٤(
 .٣٢٣، ص) ٦(، العدد ١٩٦٨، حزیران ) ٢٢( ؛ السنة٦٩٥ص -٦٨٥، ص) ١٣(، العدد ١٩٦٧

بالقــاهرة ، علــى یــد رجــال االزهــر ، رئــیس تحریرهــا محمــد الخشــر حســین وادارتهــا لمحمــد عبــد العزیــز ،  ١٩٣٠تاسســت عــام )  ٥(
نـــور (: ینظـــر احتـــوت علـــى العدیـــد مـــن البحـــوث الدینیـــة والفكریـــة المختلفـــة ، مســـتمرة خـــال مـــدة البحـــث ومابعـــده ، للتفاصـــیل 

 . ، ص المقدمة) ١(، العدد ١٩٣٠، شباط ) ١(السنة " مجلة"،  )مالاالس

 .٢٥٢، ص) ٧(، العدد ١٩٦٦، مارس ) سالماالنور ()  ٦(
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، اكـدت علـى اهمیـة التوحیـدین المسـلمین فـي كافـة مـزاجهم ، مركـزة )١("االسـالمیةالوحـدة  "ومن خالل موضوع    
على ان ذلك یشكل عنصرا مهما مـن عناصـر قـوة المجتمـع االسـالمي للوقـوف بوجـه المحـاوالت االسـتعماریة التـي 

  . ترید النیل من االسالم
انفـة الـذكر ، عـددا لـیس بالیسـیر مـن كما كانت تصل الى مدینة النجف االشرف فضال عـن المجـالت العربیـة     

ــبالغ "المجــالت العراقیــة ، كــان منهــا  ، البغدادیــة ، التــي اصــدرتها الجمعیــة االســالمیة للخــدمات الثقافیــة فــي )٢("ال
 الحیــاة المادیــة ": مدینـة الكاظمیــة المقدســة ، والتــي تناولــت مواضــیع ثقافیــة شــتى ، كـان منهــا علــى ســبیل المثــال 

، ماهیة الفكر المادي ، محـذرا مـن ذات الوقـت مـن )٣(ل فیها كاتبها الشیخ محمد حسین ال یاسین، تناو  "المعاصرة
ورفـض  .)٤(خطورة االفكار الجدیدة وتاثیرها على المجتمع والتـي سـادت فیـه منـذ العقـد السـادس مـن القـرن العشـرین

  .  )٥(التشدد الدیني الذي قد یؤدي الى نفور المجتمع 
، اســتعرض  "التنظــیم االقتصــادي فــي االســالم "احــد باحثیهــا موضــوعا عنوانــه  كتــبصــادي ، وفــي الفكــر االقت   

فیــه اهتمــام االســالم بالجانــب االقتصــادي ، مركــزا علــى اهمیــة ذلــك فــي بنــاء المجتمــع ، موضــحا دور النظریـــات 
قتصــادیة ومعرفیــة االقتصــادیة االســالمیة ، فــي القضــاء علــى الفقــر ، ومعالجــة مشــلكة البطالــة ، وكــذلك جوانــب ا

  .)٦(اخرى
الكـرخ  –التـي اصـدرتها جمعیـة العربیـة االسـالمیة فـي بغـداد  "التربیـة االسـالمیة"ومن المجالت االخرى مجلة     

ــــاة النــــاس ، مثــــل  ــــاثیر المباشــــر علــــى حی ــــد مــــن الموضــــوعات ذات الت ــــاول العدی  "                   ، والتــــي تتن

                                     
 . ٢٨٤، ص) ٣٢(، العدد ١٩٦٥، ) ٣٧(حسن مامون ، السنة )  ١(

نــة الكاظمیــة المقدســة ، صــدر العــدد االول فــي مجلــة فكریــة جامعیــة ، تصــدرها الجمعیــة االســالمیة للخــدمات الثقافیــة فــي مدی)  ٢(
،  " مجلــة) "الــبالغ: (، وكــان صــاحب امتیازهــا محمــد حســن ال یاســین ، ینظــر ١٩٧٨، واســترمت حتــى عــام ١٩٦٦حزیــران 
 .  ٢، ص) ١(، العدد ١٩٦٦حزیران ،  ) ١(السنة 

جف االشـرف واكمـل دراسـتة بمراحلهـا المتعـددة من كبار المفكرین  ، ولد في الن) :  ٢٠٠٦ – ١٩٣١( ن محمد حسن ال یاسی)  ٣(
خریجي مدرسة منتدى النشر ، اما اسـاتذته فـي مرحلـة السـطوح الدینیـة الشـیخ عبـاس الرمیثـي ، والشـیخ محمـد  احدفیها ، وهو 

طــاهر ال الشــیخ راضــي النجفــي ، وصــار مــن خــواص تالمــذة المرجــع االعلــى الســید ابــو القاســم الخــوئي ، حتــى اجــاز االخیــر 
التــي كتبهــا محمــد حســن ال یاســین ، امــا اثــاره عدیــدة بلغــت اكثــر مــن مئــة ) مناســك العمــرة المفــردة ( مقلدیــة العمــل برســالة ل

وخمسـون مولــف وكتـاب محقــق فــي الجوانـب الفقهیــة والتاریخیـة ، منهــا االســالم بـین المرجعیــة والتقدمیـة ، االســالم والسیاســة ، 
، فــي رحــاب القــران ، اهللا بــین الفطــرة والــدلیل وغیرهــا ، اعتــزل ) ع ( الحســن بــن علــي تــاریخ الصــحافة فــي الكاظمیــة ، االمــام 

لتفاصـیل  ١٩٨٠فارضًا على نفسه االقامة الجبریـة وذلـك بعـد اعـدام ابـن عمتـه السـید محمـد بـاقر الصـدر عـام  –الحیاة العامة 
 )  ٢٠٠٩مط ، . د  :بغداد ( عبد الكریم الدباغ ، سماحة الشیخ محمد حسن ال یاسین ، : ینظر 

 . ٧، ص) ١(، العدد ١٩٦٦، ) ١(، السنة ) البالغ(محمد حسن ال یاسین ، الحیاة المادیة المعاصرة )  ٤(
  .  ١٨ص – ٧، ص)  ٥( ، العدد ) ٣(محمد حسن ال یاسین ، نقدا الفكر الدیني ، السنة )  ٤ (

 .٤٨-٢٦، ص نفسه، المصدر ) بالغال(صادق مهدي السعید ، التنظیم االقتصادي في االسالم ، )  ٦(
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ــر "و  "منطــق القــوة فــي االســالم"و  "االســالم مصــدر الرفاهیــة "و  "مــالالعمــل والع"و  "العمــل االســالم دیــن منب
  . )١(وغیرها من الموضوعات ذات االتجاه االسالمي ، "الجمعة

التي كانت تصـدرها جمعیـة المـؤلفین والكتـاب العـراقیین هـي االخـرى مـن المجـالت التـي  "الكتاب"وكانت مجلة     
ــم فــي تطــور المجتمــع ": وعاتها المختلفــة مثــل ضــ، بمو  وجــدت طریقهــا الــى مدینــة النجــف االشــرف ،  "ثغــر العل

  . "الثقافات والحضارة"، و  "الفكر العلمي والتقدم الحضاري"و
التـي كانـت تصـل الـى المدینـة والتـي  العربیـة هذا باالضافة الى عدد اخر لیس بالیسـیر مـن المجـالت العراقیـة و    

  ) . ١٢( احصى الباحث نماذج منها في الجدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                     
) ١(، السـنة " مجلـة"، ) التربیة االسـالمیة( مصطفى صالح یوسف ، االسالم دین العمل ، : للتفاصیل عن تلك البحوث ینظر )  ١(

یوسف الدوري ، االسـالم مصـدر  ؛٢٨، ص نفسه، ابو احمد ، العمل والعمال ، المصدر ١٢، ص)٢(، العدد ١٩٥٩، شباط 
) ١(، العـدد ١٩٦٧، عبد العزیز فهمي ، منطق القوة فـي االسـالم، تشـرین الثـاني ٧، ص) ٤(، العدد ١٩٥٩، نیسان الرفاهیة 

 . ٨٧، ص) ٣(م، العدد ١٩٦٨، منبر الجمعة ، كانون الثاني ١١٤، ص
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  ) ١٢(جدول رقم 
  نماذج من المجالت العربیة والعراقیة التي كانت تصل مدینة النجف االشرف 

  )١(خالل مدة البحث حسب سبقها الزمني في الصدور
  المالحظات   صاحب االمتیاز  سنة االصدار  محل االصدار  اسم المجلة  ت
  مستمرة مدة البحث وما بعدها  عياالب شیخو الیسو   ١٨٩٨  بیروت  المشرق  - ١
  ١٩٩٧توقفت سنة   احمد عارف الزین  ١٩٠٩  صیدا  العرفان  - ٢
  مستمرة خالل مدة البحث  محمد عبد الغدیر  ١٩٣٠  القاهرة  نور االسالم  - ٣
  مستمرة خالل مدة البحث  احمد حمزة  ١٩٤٧  القاهرة  لواء االسالم  - ٤
ن المذاهب دار التقریب ب  ١٩٤٩  القاهرة  رسالة االسالم  - ٥

  االسالمیة 
ثم  ١٩٦٤احجبت عن الصدر 
  ١٩٦٩عادت في عام 

  مستمرة في الصدور  احمد زكي  ١٩٥٩  الكویت  العربي  - ٦
  ١٩٦٧توقفت عن الصدور   توفیق صایغ  ١٩٦٢  القاهرة  حوار   - ٧
  مستمرة خالل مدة البحث  جوزیف صغیر  ١٩٦٤  بیروت  دراسات عربیة  - ٨
  ١٩٧٢احجبت عن الصدور   زارة المعارف العراقیةو   ١٩٣٦  بغداد  المعلم الجدید  - ٩
  ١٩٦١توقفت عام   فوزي عبد الجبار  ١٩٥٨  بغداد  التحریر  -١٠
  ١٩٨٣مستمرة حتى نهایة   جمعیة التربیة االسالمیة  ١٩٥٩  بغداد  التربیة االسالمیة   -١١
  ١٩٧٥توقفت عام   جمعیة المؤلفین والكتاب  ١٩٦٢  بغداد  الكتاب  -١٢
  مستمرة خالل مدة البحث  وزارة االعالم  ١٩٦٤  دادبغ  االقالم   -١٣
  ١٩٧٨توقفت عام   محمد حسن الیاسین  ١٩٦٦  بغداد  البالغ  -١٤

  
وفــي جانبــا اخـــر ، شــهد العـــراق فــي النصـــف الثــاني مــن القـــرن العشــرین تغیـــرات سیاســیة مهمـــة تركــت اثارهـــا     

، ١٩٥٨ا قیـام الحكـم الجمهـوري فـي العـراق عـام الواضحة على الحیـاة السیاسـیة والفكریـة للمدینـة ، كـان مـن ابرزهـ
، اذ شـهدت تلــك الفتـرة سلسـلة مــن ١٩٦٨ومـا تخللـه مـن احــداث سیاسـیة ، وانقالبـات عسـكریة اســتمرت حتـى عـام 

التطـورات الفكریـة والسیاسـیة تخللتهـا اختالفـات فكریـة وسیاسـیة مـع الحكومـة المركزیـة اثمـر عنهـا صـدامات واســعة 
  . )٢(نجف والسلطةبین مفكري وسیاسي ال

                                     
نجفیــة التـي كانــت الجـدول مسـتقاة مــن خـالل المقــابالت الشخصـیة المعاصــرین لفتـرة البحـث ، باالضــافة الـى بعــض الصـحافة ال)  ١(

 . تظهر بعض المواضیع الواردة فیها واثرها داخل المدینة ، محاولة الرد علیها من خالل المقاالت الفكریة

 .سیعالج الباحث هذا الموضوع في المبحث الثالث من الفصل الخامس من االطروحة)  ٢(
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تاسیســا علــى مــا تقــدم فــان هنــاك جملــة مــن الســمات االساســیة التــي میــزت هــذه المرحلــة مــن تــاریخ المدینــة و    
  : الفكري وهي 

، واصـــدارها بعـــض المجـــالت التـــي طرحـــت الفكـــر االســـالمي  تاســـیس التجمعـــات الفكریـــة االســـالمیة: اوال    
  .)١(االصالحي او الحركي

، شكلت خطا متوازیا مـع ظهـور تنـامي االفكـار واالحـزاب العلمانیـة والقومیـة  ر االحزاب االسالمیةظهو : ثانیا     
  .)٢(التي میزت الحیاة الفكریة والسیاسیة لیس في العراق فحسب بل في الوطن العربي 

العلـوم االسـالمیة  مثل كلیة الفقه ومدرسةانشاء العدید من المراكز العلمیة والكلیات في مدینة النجف : ثالثا     
  .)٣(وجامعة النجف الدینیة

 ١٩٦٨-١٩٤٥، تقــع المرحلــة الثالثــة الممتــدة بــین )٤(مـرت حركــة االصــالح فــي النجــف االشــرف بـثالث مراحــل   
ضــمن مــدة البحــث ، وقــد اتســمت بحــدثین تــاریخیین مهمــین علــى المســتویین الفقهــي والسیاســي ، كــان االول تــولي 

السـابق السـید       ، الزعامة الدینیة للمسلمین الشـیعة فـي العـالم ، بعـد وفـاة المرجـع )٥(االمام السید محسن الحكیم
النجـف االشـرف ، تمثـل ذلـك فـي ، اذ تمیز السید الحكـیم بدعمـه للحركـة االصـالحیة فـي )٦(ابو الحسن االصفهاني

                                     
معهــد القائــد : الجامعــة المستنصــریة (، رســالة ماجســتیر ، ١٩٩٩-١٧٩٨ولیــد خالــد احمــد ، صــراع التیــارات الفكریــة فــي الــوطن العربــي )  ١(

 . ١٠٨ص) ٢٠٠٢المؤسس للدراسات القومیة واالشتراكیة، 

 .١٢٧ص -١١٣المصدر نفسه  ، ص)  ٢(

 . سیتناول الباحث دراستها في الفصل الرابع من االطروحة)  ٣(
ب الدراســة القــدیم والحــدیث ، فقــد تمیــزت هــذه المرحلــة ، بوضــع نظــام وفیهــا بــدء الصــراع بــین اســلو ) :  ١٩٣٠-١٩٢٠(المرحلـة االولــى )  ٤(

حــدیث للدراســة فــي المــدارس الحكومیــة ، فضــال عــن محاولــة المتشــددین الحفــاظ علــى اســلوب الدراســة القــدیم الســیما فــي الحــوزة العلمیــة 
  . والتاثر بما كان یدور في العراق وخارجه من افكار النجفیة، وفیها بدأت بواكیر الفكر والحركة االصالحیة في المدینة بالحضور والتاثیر

وفي هذه المرحلة تفاقم الصراع بین القدیم والحدیث ، وظهرت الجمعیات التي اثرت على الساحة النجفیـة ) ١٩٤٥-١٩٣٠(اما المرحلة الثانیة 
بفتـوى صـریحة تؤكـد دعمـه لهـا ، التـي كجمعیة منتدى النشر حظیت بدعم العلماء المصلحین ومنهم الشیخ محمـد حسـین كاشـف الغطـاء 

: كان لها صدى في دعمها وخاصة انها صـادرة مـن مجتهـد ومقلـد یشـهد بنزاهتـه وحرصـه علـى اسـتمرار الحـوزة العلمیـة وتطورهـا، ینظـر 
 . ٣٢٥ص -٢٩٦علي احمد البهادلي ، الحوزة العلمیة في النجف ، ص

محمد كاظم الیزدي والسید محمد : االشرف ، درس على ید اعالم عصره امثال  ولد في النجف) : ١٩٧٠-١٨٨٩(السید محسن الحكیم )  ٥(
سعید الحبوبي والشیخ محمد كاظم الخراساني ، والشیخ محمد حسین النائیني وغیرهم ، اصـبح زعیمـا للطائفـة الشـیعیة لـیس داخـل العـراق 

محمد : توفي في بغداد ونقل جثمانه الى مركز والدته، ینظر مستمسك العروة الوثقى ، : فحسب وانما شیعة العالم ، ومن اشهر مؤلفاته 
 ، ٢١٣، ص٣،ج) ١٩٦٥مطبعة االداب ، : النجف (حرز الدین ، معارف الرجال ، 

في قریة  ١٨٦٠وقبل سنة  ١٨٦٧وهو ابن السید عبد الحمید بن محمد الموسوي ولد عام ): ١٩٤٥-١٨٦٧(لسید ابو الحسن االصفهاني ا)  ٦(
، سكن النجف وفیها حضر عند الشیخ محمد كاظم الخراساني والشیخ حبیب ١٨٩٠قرى اصفهان ، هاجر الى العراق سنة احدى ) مدیة(

اهللا المرعشي ، تصدى للتدریس والمرجعیة له موقفه من االحـداث السیاسـیة السـیما ثـورة العشـرین ومـن اثـاره وسـیلة النجـاة ، حاشـیة علـى 
هاشــم فیـاض الحســني، حیــاة  ؛٤١، ص١هرانـي ، المصــدر السـابق ، جاغــابزرك الط: ینظــر  ١٩٤٥وغیرهـا تــوفي سـنة ...العـروة الــوثقى

   .١٨ص -١٢، ص) ٢٠٠١مركز البحوث والدراسات والنشر، : بیروت (االمام السید ابو الحسن االصفهاني ، 
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سســیها ، والتــي كانــت تطــرح الــى جمعیــة منتــدى النشــر الــذي كــان احــد مؤ  باألنتمــاء ،)١(نجلــه الســید یوســف الحكــیم
  . العدید من االفكار والممارسات االصالحیة التي لم یتخذ منها السید الحكیم موقفا مضادا

، ومـا تـال ذلـك مـن احـداث سیاسـیة اثـرت وبشـكل كبیـر ١٩٦٨تمـوز عـام  ١٧والحدث الثاني هو قیام انقالب      
قـالب بعـد حملـة االعتقـاالت نرورة التصـدي لهـذا االعلى الحوزة العلمیة في النجف االشـرف التـي بـدأت تشـعر بضـ

  . لطلبة العلوم الدینیة ، فضال عن سیاساتهم الدمویة الداخلیة اتجاه ابناء البلد
مدینـة النجـف االشـرف بالنضـوج ، وشـهدت سـنوات هـذه الفتـرة  اتصفت المرحلةالثالثة من حركة االصالح فـي     

، ســاهمت فــي زیــادة تالقــح االفكــار الحزبیــة داخــل مدینــة )٢(ة فــي العــراققیــام احــزاب سیاســیة اســالمیة شــیعیة وســنی
النجف االشرف ، السیما االحزاب التـي كـان لهـا صـلة بـالحوزة العلمیـة ورجالهـا ، اضـافة الـى قیـام تجمعـات عالیـة 

فـي العـراق  )الشـیوعیة القومیـة ،( من رجال العلـم داخـل المدینـة كـرد فعـل علـى تنـامي وامتـداد االحـزاب العالنیـة 
ومــن رافــق هــذا االمتــداد مــن افكــار الحادیــة وتیــارات منحرفــة عــن الفكــر االســالمي فرضــت وجــوده علــى الفــرد فــي 

  . )٣(المدینة

                                     
اســاتذة الفقــه واالصــول ،  ابــن الســید محســن الحكــیم ، فقیــه اصــولي ، مجتهــد ، مــن:  )١٩٩١-١٩٠٨ (الســید یوســف الحكــیم)  ١(

عبــد الصــاحب : شــاعر ، لــه كتابــات فــي الفقــه واالصــول وبحــث العلــم االجمــالي ، ومــن اهــم اســاتذته والــده ، للتفاصــیل ینظــر 
) ٢٠٠٣ ،منظمــة حقــوق االنســان فــي العــراق  :بغــداد (، ٢٠٠٣-١٩٦٨الحكــیم ، موســوعة عــن قتــل واضــطهاد مراجــع الــدین 

 . ٢٧ص-١٧، ص٤ج

العــراق قبــل الفتــرة المحــددة للمرحلــة الثالثــة واســتمرت فــي نشــاطها وكانــت لهــا  نشــاط مجموعــة مــن االحــزاب الســنیة فــيبــدء ال)  ٢(
حـزب االخـوان المسـلمین الـذي بـدء نشـاطه فـي العـراق عـام : عالقات شخصـیة مـع بعـض ابنـاء مدینـة النجـف االشـرف ومنهـا 

كــان امتــدادا للحــزب الــذي تاســس فــي مدینــة القــدس عــام  ، حــزب التحریــر الــذي١٩٥٤واصــدر صــحیفة الحســاب عــام  ١٩٤٧
جـالوي عبطـان ، المصـدر السـابق ، : ، وكان الطلبة الفلسطینیون واالردنیون هم الذین شكلوا فرعه فـي العـراق ، ینظـر ١٩٥٢

،  ) ١٩٨١دار المقدســي ، : بیــروت ( تــاریخ الحركــة االســالمیة فــي العــراق ، الخطیــب ابــن النجــف ،  ؛ ١٩٣ص -١٨٨ص
 . ٧٩ص -٤٠ص

من االحزاب الدینیة التي كان لهـا اثرهـا فـي السـاحة النجفیـة خاصـة والعراقیـة عامـة ، حـزب الـدعوة االسـالمي الـذي تشـكل عـام )  ٣(
فاضــل حســین ، تــاریخ الحــزب : االول ینظــر  ن، الــذي كــان اقــل نفــوذا مــ١٩٥٨، ومنظمــة العقائــد بــین المســلمین عــام ١٩٥٧

 . ٣٨٩ص،  ) ت.مطبعة الشعب ، د: بغداد (، ١٩٥٨-١٩٤٦الوطني الدیمقراطي 
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، قـــدمت االســـالم )١(مجـــالت نجفیـــة اســـالمیة) ١٩٦٨-١٩٥٨(وكنتیجـــة لتلـــك التطـــورات صـــدرت خـــالل المـــدة    
وقــد عبــر عــن ذلــك الســید محمــد حســین  "یوعیة ، الرســمالیةالقومیــة ، الشــ "كحــل لكــل االطروحــات التــي رفعتهــا 

  : ، بالقول )٢(فضل اهللا
  اة ـاكل الحیـمش لـلحروحات الجدیدة التي تقدمها هذه الفئات ان الط "        

ى الجنة الموعودة ـاس الـدخل النـن ان یـیمك ریاـا سحـت عالجـان لیسـواالنس                                  
  المي الذي قدم ویقدم سالدنیا، بل هناك المفهوم االفي 

  ات ـن المجتمعتـع متجتمـي أي مـرد فـل الفـل مشاكـكلال ــح  
  .)٣("....السیما المجتمعات العربیة  

ســمیت المرحلــة التــي اعقبــت تاســیس االحــزاب االســـالمیة وطــرح فكرهــا فــي الســاحة النجفیــة بصــورة میدانیـــة ،    
، فكــان )٤("عصــر بــالء ومحنــة عصــر جهــاد "حافة ومعالجتهـا للمشــاكل والقضــایا المطروحـة بـــ باالضـافة الــى الصــ

هـــدفها االول خــــالل مـــدة البحــــث ومـــا بعــــده واضـــحا ، جلهــــا یتعلـــق بالمحافظــــة علـــى روح المجتمــــع مـــن االفكــــار 
  . )٥(العلمانیة ، والحفاظ على قوة االسالم

التیـار القـومي االسـالمي واالصـالحي الهـادف الـى تحقیـق نوعـا  برزت خالل مدة البحث نوع من التعاون بـین     
ا اصــالحیة ، وكــان الهــدف االساســي لهـــذا التعــاون وجــود خصــم مشــترك تمثـــل مــن الوحــدة االســالمیة علــى اسًســـ

، المتمثـل بـالحزب الشـیوعي ، )٦(افكاره وتطلعاته خروجا على المبادئ االسالمیة والقومیة وذلك هو االتجاه المـادي

                                     
، ١٩٦٢، مجلــة االیمــان عــام ١٩٦١، مجلــة المعــارف عــام ١٩٦٠،مجلــة الحــوزة العلمیــة،  ١٩٦٠صــدرت مجلــة الــذكرى عــام )  ١(

   .وسیقوم الباحث بالتعریف بها في المبحث الثاني من الفصل الرابع، وغیرها ، ١٩٦٧مجلة رسالة النجف عام 
وتعلـم فـي النجـف االشـرف حیـث ترعـرع فـي احضـان  ءنشـا ١٩٣٥ولد عام :  )م ٢٠١٠ – م١٩٣٥ (د حسین فضل اهللا ،محم)  ٢(

بكرة وانخراطه في سن السادسة عشر في دروس بحث خارج لدى اكـابر اسـاتذة من مالحوزة العلمیة تمیز بمسیرته الدراسیة منذ 
االضـواء النجفیـة (الشعر وكان احـد المشـرفین علـى مجلـة  ىافي في منتدالحوزة العلمیة انذاك ، انتخب عضوا في المجتمع الثق

، له مؤلفات عدیدة منها ، فقه الشریعة ، قضایانا علـى ضـوء االسـالم ، وغیرهـا ، شـغل منصـب المرجـع االعلـى ١٩٦١عام ) 
بیـروت (، ٢وامـال ، ط مكتـب محمـد حسـین فضـل اهللا ، المرجعیـة انجـازات: ینظـر . ٢٠١٠للشیعة في لبنان حتى وفاته  عام 

 .     ٦٠ص -٦ص،  ) ٢٠٠٣الدائرة االعالمیة ، : 

دار المـــالك ، : بیـــروت (ســـلیم الحســـني ، المعـــالم الجدیـــدة للمرجعیـــة الشـــیعیة، وحـــوار مـــع ایـــة اهللا محمـــد حســـین فضـــل اهللا ، )  ٣(
 .  ٣٠، ص) ١٩٩٨

 . ٢٠١٠نون االول كا ٩شریف القرشي ، النجف االشرف ،  اقر، ب)) مقابلة شخصیة(()  ٤(
 ،)٢(، العـدد ١٩٩٩، ) ١(قـم ، السـنة ،  " مجلـة" )صوت االعالم (فؤاد كاظم المقدادي ، الشیعة والدولة القومیة في العراق ، )  ٥(

ــــة" )افــــاق نجفیــــة(، محمــــد جمــــال الهاشــــمي ، رســــالة النجــــف االشــــرف ، ١٦٤ص ، ) ٢(، العــــدد ٢٠٠، ) ١(، الســــنة " مجل
 .   ١١٥ص

النتاج تقدره طبقة وایة نماذج فكریة یمكن ان المادة ، أي ان السیطرة على وسائل اوهو تفسیر التاریخ على اساس تقدره : المادي  االتجاه)  ٦(
االن بالمر ، موسـوعة التـاریخ الحـدیث ، ترجمـة سوسـن فیصـل : ینظر . تسود فترة ما ، وهذه هي النظریة المادیة للتاریخ لكارل ماركس 

 . ١٩٨ج، ص) ١٩٩٢دار المؤمون للترجمة والنشر ، : بغداد (حمد امین السامر ، یوسف م
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النجـف االشـرف ، وانسـحبت داخـل  والسیاسـي بـین هـذه التیـارات الفكریـة  يامر خلـق حالـة مـن الصـراع الفكـر  وهو
ك عملیة االصالح والتجدید داخل المدینة   . اثاره على اتباع كل تیار نضجا فكریا ووعیا سیاسیا ، حرّ

النجــف االشــرف خــالل المــدة  ومــن خــالل مــا تقــدم یمكننــا ان نجمــل اهــم اهــداف الفكــر االصــالحي فــي مدینــة    
  : وكما یاتي  ١٩٦٨-١٩٥٨الزمنیة 

  .وسیاسیا للمشاركة والمساهمة الفعالة في عملیة االصالح العامة جتماعیاا،  تعبئة االمة: اوال   
ـــدیني وااللتـــزام العقائـــدي ،: ثانیـــا    والســـلوكي فـــي اوســـاط االمـــة االســـالمیة الواحـــدة  المحافظـــة عـــل الـــوعي ال

على العالقات الداخلیـة بـین الجماعـات المتعـددة لالمـة ومنهـا نبـذ الطائفیـة مـن خـالل عالقـات متكافئـة كالمحافظة 
  . بین الشیعة والسنة

المدارس الدینیـة والمعاهـد والكلیـات وفقـا للتطـورات الحاصـلة فـي ، وانشـاء تطویر مناهج التربیة والتعلـیم: ثالثا    
  . العالم

فضـال عــن تاسـیس االحــزاب  تعــددة للـرد علــى االفكـار االلحادیــة المخالفـة للــدینتاســیس المجـالت الم: رابعـا    
  . االسالمیة للتصدي لتلك االفكار

المحافظــة علــى العالقــات الروحیــة والعلمیــة بــین الحــوة العلمیــة ومؤسســاتها الدینیــة والثقافیـــة : خامســا     
ة فـي المدینـة ، كخریجـي المعاهـد الدینیـة ، والكلیـات ونشاطاتها االجتماعیة من ناحیة وبین االوساط المثقفة الجدید

  .)١(العلمیة من الطلبة والكتاب والباحثین من ناحیة اخرى
عـــددا لـــیس بالیســـیر مـــن المصـــلحین المجـــددین ودعـــاة االصـــالح مـــن داخـــل المؤسســـة  ةلقـــد افـــرزت هـــذه المـــد    

وج فكـــري شـــملت المجتمـــع باســـره ارتـــأى ، وخارجهـــا اسســـوا مـــن خـــالل افكـــارهم وطروحـــاتهم لمرحلـــة نضـــ)٢(الدینیـــة
  . الباحث دراسة نماذج منهم في المبحث القادم

                                     
 . سیتناول الباحث هذه الموضوعات في الفصول القادمة )  ١(

 مصــطلح المؤسســة الدینیــة كبــدیل احیانــا لمصــطلح المرجعیــة الدینیــة علــى الــرغم مــن عــدم تحــول هــذه المرجعیــة الــى یســتعمل)  ٢(
خدام صــار مجــازا وسنســتخدمه كتعبیــر عــن ضــخامة المهمــة التــي تنــاط بالمرجعیــة الدینیــة مؤسســة بشــكل واقعــي ، لكــن االســت

 .  ، ومدارس وشخصیات لذا اقتضى التنویه ةومایرتبط بها من اجهز 
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  المبحث الثاني 
  )دراسة في نماذج(  كريفي تنامي الوعي الف واثرهم  علماء الدین المصلحین 

 ، لمــا امتــازت بــه)١(شــهدت ســتینات القــرن العشــرین اتجاهــات تجدیدیــة ودعــوات اصــالحیة كانــت اكثــر وضــوحا    
تنــامي  مــعور مفاهیمهــا الداعیــة للتغییــر والتجدیــد وقــد تــزامن ذلــك لــهــذه الفتــرة مــن اتســاع االنشــطة االصــالحیة وتب

ا ورؤیــة جدیــدة متقــدمً  بــاً خطا تقــوى التیــارات االســالمیة ومــا حققتــه مــن اســتقطاب قاعــدة جماهیریــة واســعة اســتدع
تحقــق مـــن اصـــدرات  مـــاان نلمـــس ذلــك فی نیمكــواضــحة علـــى منهجیــة التفكیـــر لــم تكـــن قــد انجـــزت فیمــا تقـــدم ، و 

  . اسالمیة وعملیات تنشیط نشر الكتاب االسالمي
اذهـان النـاس ، ومـا تطمـع لـه  لقد اجتهد المعنویون بتلك االصدارات فـي تحقیـق التمـاس ومخاطبـة مـا یـدور فـي   

  . ، والقوى القومیة الناشطة انذاك)٢(دكالیةاالتیارات الر 
مـــن المصـــلحین  كـــرة وتواصـــال معهـــا ، نـــدرس هـــذه المـــدة الزمنیـــة موضـــوع البحـــث ، عـــدداً واتمامـــا الیضـــاح الف   

جلیلــة فـي تنــامي الـوعي الفكــري ونشـاطات ثقافیــة مهمـة لهــا شـأن كبیــر فـي الحیــاة  اً االسـالمیین الــذي كـان لهــم اثـار 
  : العلمیة بشكل عام نذكر منهم على سبیل المثال ال الحصر 

  .)٣() هدىبنت ال(امنة الصدر : اوال 
  . الشیخ محمد مهدي شمس الدین: ثانیا 
  . محمد امین زین الدین: ثالثا 

  : لقد ركز الباحث في دراسته على النماذج اعاله لعدة اسباب   
یعتقـد الباحـث انـه مـن الصـعوبة بمكـان ان نتنــاول سـاحة االصـالح بكـل ابعادهـا ، واي موضـوع مهمـا كانــت  -اوالً 

ج ،فوجــدت بمــا اختــرت مــن النمــاذج صــورة متكاملــة الفــاق وطبیعــة طروحــات االصــالح ســعته البــد ان یمثــل بنمــاذ
الح لمــا لهــا مــن خصوصــیة فــي ـلالصــ "الناشــطة " مــن بــین النـــماذج النســویة "  بنــت الهــدى"والتجدیــد وقــد فــردت 

قلهـا فـي عـالم العلـم ث  شـهیرة لهـا  علمیـةرة ـمسار العمل النسوي ، اذ انها المرأة التي دخلت افاق االجتهاد عبـر اسـ
ار علــى مـــا ر والمعرفــة واالعتقــاد ، كمــا انهـــا هــي التــي ختمـــت تلــك المســیرة بجــالل الشـــهادة وهــي فــي ثبـــات واســتق

                                     
شــهد مطلــع القـــرن العشــرین دعـــوات اصــالحیة تجدیدیـــة تشــمل االتجاهــات الفكریـــة والثقافیــة عامـــة فــي العـــراق عامــة والنجـــف )  ١(

النجـف عـدي حـاتم المفرجـي ،  ؛عبـد الـرزاق النصـیري ، المصـدر السـابق : ة ، للمزید عـن تلـك الـدعوات ینظـر االشرف خاص
   .نجاة عبد الكریم ، المصدر السابق  وحركة التیار االصالحي ؛ االشرف 

اء طبقـة العمـال وبعــض وشــملت انئـذ عـدد قلیـل مــن زعمـ ١٨٢٠اسـتخدمت الكلمـة اول مـرة فــي انكلتـرا حـوالي عـام : الرادكالیـة )  ٢(
الراسمالیین الصناعیین الذین كانوا غیر ممثلین فـي البرلمـان االنكلیـزي ، وطـالبوا بتغییـر الـنظم القائمـة حینهـا باقصـى مـا یمكـن 

ت اســتخدام القــوة ضـد الحكومــة القائمــة والطبقـات الكبیــرة حتــى اعتبـرت متطرفــة فــي وقتهـا ، محمــد محمــد رر مـن الســرعة  ، وبـ
 .  ٣٥، ص) ١٩٨٥مطبعة جامعة بغداد ، : بغداد (التاسع عشر ،  القرن ن ، تاریخ اوربا فيصالح واخرو 

عي االر بهذا اللقب حصرا لدورها في ارساء معالم المدرسة النسویة لالدب االسالمي في العراق ودورها في مشاریع اسالمیة وفكرها ) بنت الهدى(لقبت )  ٣(
  .  Al.Huda.comwww.Bint) بنت الهدى(، الشیهدة امنة الصدر  ))االنترنت((: للمزید ینظر . لالصالح والتجدید 
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 ١٩٦٨السیاسي والفكري في العراق بعـد انقـالب  ومقارعة الظلم واالستبداد لى طریق الدعوة واالصالح اختارت ع
.  
لما فیه من استثنائیة ومیـزة تفـرد بهـا فـي وسـط عـرف التقلیدیـة  لدینمحمد مهدي شمس ا لقد اخترت الشیخ-ثانیا 

المحافظــــة ، اذ وقــــف دون غیــــره غیــــر معتــــرض علــــى تقلیــــد المــــرأة وان تعتلــــي اعلــــى مناصــــب فــــي الدولــــة وهــــي 
انـــه افـــرد لنـــا و تجدیدیـــة ال یمكـــن اهمالهـــا او التغاضـــي عنهـــا ،   ات جرئیـــة فـــي ذلـــك العصـــر مثلـــت حركـــةطروحـــ

اكـد مـن خاللـه علـى عـدم تعـارض االیمـان والعلـم والمنـاهج التـي تسـایر  "العلمانیـة المومنـة"هـو   مصطلحا جدیدا
  . غایة الدین ومقصوده في سعادة االنسان ومقاصد التشریع

بـالنظرة الموضـوعیة العلمیـة التـي ظلـت متمسـكة  بجـوهر الـدین فـي " الـدین محمد امین زیـن"امتاز  الشیخ  -ثالثاً 
حــارب ظــاهرة  وبــه الــى دخــول افــاق جدیــدة مــن عــالم المــرأة ومخاطبــة الشــباب عبــر مؤلفاتــه ، الوقــت الــذي دعــت 

الســـفور والتبـــرج داعیـــا الـــى احتـــرام ضـــوابط الـــدین ، داعیـــا فـــي ذات الوقـــت الىـــان تتصـــدى المـــرأة لقیـــادة المجتمـــع 
  . ومؤسسات ذات صلة في بناءه وتكوینه

  : ح النسوي في تاریخ العراق المعاصر انموذج االصال" بنت الهدى"امنة الصدر : اوال 
فـــي مدینـــة الكاظمیـــة المقدســـة ، وســـط اســـرة علمیـــة دینیـــة اشـــتهرت  ١٩٣٧، عـــام )١(ولـــدت امنـــة حیـــدر الصـــدر 

، وبــروزهم فــي جوانــب الدراســات الدینیــة المتعــددة الســیما فــي الفقــه واالصــول ، فضــال النشــغال )٢(لعلمائهــا العظــام
ي العمـل السیاسـي فـي تـاریخ العـرب عامـة والعـراق خاصـة مـن خـالل التـاریخ الحـدیث علماء هذه االسرة ورجالهـا فـ

  .)٣(والمعاصر
  في بدایة السنة الثانیة من عمرها ، فاحتضنتها والدتها واشرفت على تربیتها وتعلیمها في كنف  )٤(توفي والدها

  
  

                                     
، ینظر یوسـف )أ-ح –آ ( ،)ح –آ ( ،)ام الوالء( ، )بنت الهدى:(ها وكتبها بتواقیع مستعارة وهي تكتب مقاالت" رحمها اهللا"كانت ) ١(

 ٨٣وص ٦٨و ص٣٣ص)    ١٩٩٨دار االضــــــواء ،  : بیــــــروت (المســــــتعارة واصــــــحابها ،  معجم االســــــماءاســــــعد داغــــــر،
. ٢٠١٠/ ٢/ ٦الكاظمیــة المقدســة ،   ،١٩٥٥، صــالح الخرســان ، باحــث اســالمي ،موالیــد  ))مقابلــة شخصــیة((، ١٨٠وص

بنـت (ثنایـا البحـث  اكثـر شـهرة لشخصـیة العلویـة وخاصـة فـي الصـحافة واسـتخدم الباحـث اسـمها فـي) بنت الهـدى(ویعتبر لقب 
 ). الهدى

، والسـید اسـماعیل الصـدر ١٩٤٨تـراس وزارة العـراق عـام  يالسید محمد مهـدي حسـن الصـدر الـذ: اقطاب االسرة البارزین  من)  ٢(
 .  والسید موسى الصدر ، والسید محمد باقر الصدر وغیرهم

 . ١٤، ص)٢٠٠٢مكتبة الصدر ، : قم ( حضاري ، صائب عبد الحمید ، محمد باقر الصدر ، تكامل المشروع الفكري ال)  ٣(

كان والدها السید حیدر الصدر عالما دینیا وفقیهـا ومحققـا معروفـا وهـو ابـن اسـماعیل بـن صـدر الـدین الـذي منـه حملـت االسـرة )  ٤(
العـــارف : بیـــروت (ئق ، ووثـــااحمـــد عبـــد اهللا ابـــو زیـــد ، محمـــد بـــاقر الصـــدر الســـیرة والمســـیرة فـــي حقـــائق : اســـمها ، ینظـــر 

 .٨١ص-٧٩، ص١، ج) ٢٠٠٧للمطبوعات ، 
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باالضـافة مـا تركـت اثـرا علـى نشـأتها ، ، الذي عرفـت اسـرته بـالعلم واالدب م )١(خالها الشیخ محمد رضا ال یاسین
، ممــا دعاهمــا الــى االهتمــام )٣(فــي تعلیمهــا بعــد ان وجــدا ســمات الــذكاء والنبــوغ فــي شخصــیتها  )٢(الــى اثــر اخویهــا

بصورة مستمرة ویسقیانها من علوم الدین والمعارف العامة ، لذا خرجت بنت الهـدى مـن تلـك االسـرة حاملـة العقیـدة 
   .)٤(بدء متولدة لدیها منهجا عمیقا ووعیا متمیزا لمسیرة الحیاة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیةاالسالمیة والم

حلقـات التـدریس والتثقیـف الـدیني فـي النجـف االشـرف بـدارها الواقــع  ١٩٦٠بـدأت بنـت الهـدى منـذ اوائـل عـام      
فین رئیسـین االول لتعریـف النسـوة بـدینهن ق هـدیـ، لتحق االشـرف في محلة العمارة في المدینة القدیمة داخل النجف

الثــاني فهــو ارتئــت مواصــلة  ت بالثقافــة الحوزویــة ، امــا ربیــات حتــى یكــن ضــلیعامواســالمهن وتثقیــف جیــل مــن ال
المنهج الـذي رغبـت السـیر علیـه ایمانـا منهـا بـان عجلـة االصـالح والتجدیـد تحتـاج الـى طاقـات فعالـة وذات سـمات 

  : د متعددة ، قائلة بهذا الصد
      ي سعیدة فیما توفر لي من ظروف خاصة مكنتني من الطموح لبناء جیل من ـان "                          

  فانا وبفضل اهللا ، فضل ما یمكنباي یمكنهن خدمة االسالم ـات الالتـات المربیـالمؤمن
  یحة ى التوجیه في كیفیة العمل والرؤى الصحـل منه علـي ، احصـرب اخـبق ىـتعال 
  . )٥(..."جانب وعلى الثقافة المعمقة والفهم الصحیح لالسالم من جانب اخر  منوالمناسبة 

استمرت بنت الهدى في اداء هذه المسؤولیة والواجب ، فاستطاعت في فترة زمنیة قیاسیة اعداد ثلة من      
  . المؤمنات القادرات على التوجیه واالصالح ونشر الوعي الثقافي االسالمي

                                     
مـن مراجـع الـدین فـي النجـف االشـرف وشـیوخ الفقـه واالصـول واالدب ، لـه مؤلفـات ) : ١٩٤٨-١٨٩٠(محمد رضـا ال یاسـین )  ١(

لفكـر هادي االمیني ، معجم رجـال ا :ینظر  ،بلغة الراجین في فقه ال یاسین ، تعلیقات على وسیلة النجاة ، دیوان شعر: ا همن
 . ٢٨٩، ص) ٨٥(، العدد ١٩٥١،  )البیان(محمد رضا ال یاسین ،  ؛٧٠، ص١، ج خالل الف عام 

                               في المالحق بخط السید محمد )   ١( التفاصیل حول سیرة االخ االكبر لبنت الهدى السید اسماعیل الصدر ینظر وثیقة رقم )  ٢(
 .٣٠٦ص -٣٠١، ص١ج،) ٢٠٠٤مطبعة شریف ، : قم ( اني ، شهید االمة وشاهدها ، نعممحمد رضا ال الصدر ؛ باقر

  اثنت والدتها على ذكائها وقدرتها على التعلیم واالدراك السریع ، تعلمت في بدایة حیاتها على ید اخویها السید اسماعیل)  ٣(
  سالمیة حتى اصبحت رائدة العمل النسوي االسالميالصدر ومحمد باقر المنطق والنحو واالصول والفقه وباقي المعارف اال    
/ ٢/  ٦ ، الكاظمیة المقدسة١٩٥٥ومرجع دیني ، موالید و ، السید حسین اسماعیل الصدر ، ، عالم مجتهد ) مقابلة شخصیة(    

٢٠١٠ .  
  توبةـویات المكر اللمناقشة  ـما تصـدتیة حینـح في وحدة الثقافة االسالمـلشهیدة بنت الهدى ، اتجاه وحدوي واضل)  ٤(

  ، للتفاصیل ینظر) بنات النبي(المسماة ) بنت الشاطئ(بخصوص النبي وال بیته االطهار ، وكما فعلت في مناقشتها لروایة      
  )١٩٨٥دار المعارف : بیروت ( ، ) الشهیدة بنت الهدى(  دءجعفر حسین نزار ، عذراء العقیدة والمب:       

 . ١٧٠ص    -١٦٨ص       

  فاطمةام حسن   ؛٣٣ص) ١٩٩٩مطبعة اسماعلیان ، : م ق( ،محمد رضا النعماني ، الشهیدة بنت الهدى سیرتها ومسیرتها )  ٥(
 ٢٠٠٧مـط ، . د  :النجف االشرف ( ،البدري ، لمحات مضیئة من النهج التربوي والرسالي في قصص الشهیدة بنت الهدى        

  . ١٣، ص) 
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ولتاكید منهجها االصالحي وجهت بنت الهدى بواسطة كتاباتها على صفحات مجلة االضواء النجفیة التي      
، خطاباتها المتكوبة للمجتمع عامة والنسوي خاصة ، لذلك كتبت )١(١٩٦٠صدرت في النجف االشرف عام 

  :مقالها االول مخاطبة المرأة معرفة باهدافها ، اذ تقول 
  وم اذ تمتحن رسالتنا الحبیبة بشتى المحن ان ترفع مشعل الدعوة االسالمیة ، فما الی..  "      

  نا في سبیل الدعوة االسالمیة ، وان نذكر دائما وابدا ان نبي ـنا وتعلمـد علومـونستم
  . )٢("...كان قد اوصانا بطلب العلم وجعله فریضة على كل مسلم ومسلمة ) (الرحمة 

فیــز المــرأة العراقیــة بالحصــول علــى الــدرجات العلمیــة والثقافیــة الرفیعــة القــادرة عــل اســتمرت بنــت الهــدى فــي تح    
ط المحافظـــة علـــى القـــیم االســـالمیة ومبادئـــه ،وان تنبـــذ خلـــق الثقافـــات ر منافســـة الرجـــل لتصـــل المناصـــب العلیـــا شـــ

الــدرجات الرفیعـة مــع الغربیـة الغریبـة عــن مجتمعنـا والبعیــدة عـن روح االنسـانیة ، وتســتطیع مـن خــالل ذلـك بلوغهـا 
ذاتــه علــى المـــرأة  وقــتفــي ال كـــدتحفاظــه علــى الكمــال االنســاني الــذي خصـــها بهــا دیننــا االســالمي الحنیــف ، وا

االهتمــام بمجــالي االداب والفنــون ، اللــذان عــدتهما مــاال یســتغنى عنهمــا لتنــویر االفكــار وتهــذیبها وابــراز المشــاعر 
هـة النظـر الصـحیحة للحیـاة وناطقـا مـن االنسـانیة السـامیة ورمـزا للمفـاهیم وتنسیقها وان یكونان اداة للتعبیـر عـن وج

  . )٣(العالیة
السـتینیات مـن و وردا على االفكار الهدامة التي حاولت النیل من كرامة المـرأة وحقوقهـا فـي عقـدي الخمسـینیات     

تلـك  ، خاصـة)٤(تهـا فكریـاالقرن العشرین اظهرت بنت الهدى رباطة جأش وشـجاعة عالیـة فـي التصـدي لهـا ومحارب
  .)٥(القائلة بمظلومیة المرأة وسلب حقوقها في ظل االسالم وتعالیمه ، وانها اقل مرتبة من الرجل

كوســـیلة  )٦(اظهـــرت بنـــت الهـــدى موهبـــة كبیـــرة مـــن خـــالل طرحهـــا الفكـــر التربـــوي باســـتخدامها اســـلوبا قصصـــیا    
الـــرؤى التـــي كانـــت ترغـــب  تلـــكفوضـــحت مـــن خـــالل  لعـــرض افكـــار وبیـــان فلســـفتها االصـــالحیة داخـــل المجتمـــع ،

                                     
 . الضواء وجماعة العلماء االحقاسیتم التعرف على مجلة ا)  ١(

 . ٢٠، ص) ١(، العدد ١٩٦٠حزیران  ١٠، ) ١(النجف ، السنة " مجلة) "االضواء() ٢(

 .   ٣٦٨، ص) ٨(، العدد ١٩٦١تشرین االول ) ٢(، السنة )االضواء () ٣(

الىالنیل من دیننا االسالمي الحنیف وتعالیمه السمحاء ، فبین ان  احد الباحثین النجفیین في بدایة خمسینات القرن العشرین على تلك االتهامات الهادفة رد) ٤(
جعفر النقدي : تلك التعالیم تهدف دائما الى رفع مكانة المرأة وقیمتها وفرض االحسان الیها جزء من االصالح البشري الذي جاء به ، للتفاصیل ینظر 

 ). ١٩٥٤مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف االشرف ( ، االسالم والمرأة 

 . ٢٨٢، ص) ٨(، العدد ١٩٦٤، اب ) ٥(، السنة ) االضواء () ٥(

انها كانت ال ترید ابراز نفسها ككاتبة من بین كتاب المسلمین او انها قلم بارز من  -أ: من اهم االسباب التي دفعت بنت الهدى للكتابة القصصیة هي )  ٦(
التنویریة بصورة سریعة للمجتمع وهذا االتجاه السریع هو الذي یوصلها الى اهللا سبحانه وتعالى  اقالم الشیعة في اقل مایقال ، بل رغبت ایصال افكارها

 .  
انواعهــا اســلوب التــدریج فــي الــوعظ واالرشــاد الــذي تبنتــه العلویــة وجدتــه ســائغا مسترســال فــي كتابــة القصــة والحــوار اكثــر مــن اقســام الكتابــات االخــرى و  -ب

  . واسالیبها
تناغم النفس البشریة ، فاحتواءها كل شخصیة الشر والخیـر ، وبالتـالي یحصـل االقتـداء والتـاثیر بالمبـادئ التـي تحملهـا )) سلوبها الحواريال(( ان القصة  -ج

  . تلك الشخصیة المحببة
ة النسـاء مـن مبـادئ االسـالم ونهجـه القـویم ، للرد على االفكار المفسدة والهدامة التي تناولتها االقـالم االغربیـة والعربیـة المعادیـة التـي تبعـد شـبابنا وبخاصـ -د

 .   ٢٠١٠/ ٢/١٢، صالح الخرسان ، )المقابلة الشخصیة(؛، الشهیدة امنة الصدر بنت الهدى ، المصدر السابق )) االنترنت : ((ینظر 



٩٤ 
 

النســاء ، فعلــى ســبیل المثــال تحــدثت فــي قصــتها التــي اطلقــت علیهــا اســم  بعرضــها لجمیــع المســتویات الثقافیــة مــن
، الذي انتزعـت احـداثها مـن واقـع الحیـاة التـي تعیشـها المـرأة المسـلمة ، فـابرزت جـانبین )١( "صراع من واقع الحیاة"

تســـنى لـــه التمیـــز بـــین الطهـــارة یالثـــاني الصـــالح ویســـتطیع القـــارئ بنفســـه المقارنـــة بـــین االتجـــاهین لاولهمـــا الســـيء و 
  . )٢(والسمو وبین االنحطاط وانخفاض

دأب ابناء مدینة النجف االشرف على احیاء المناسبات العقائدیة وفـي مقـدمتها ذكـرى استشـهاد االمـام الحسـین     
) (التـــي عملـــت علـــى عقـــد احـــد المجـــالس المعروفـــة فـــي  "بنـــت الهـــدى" ، تلـــك المناســـبة الحاضـــرة فـــي ذهـــن

المدینة وخصصـت وقتـا لالجابـة علـى االسـئلة المتعلقـة بالفقـه والعقیـدة ،ولـم تغفـل فـي عرضـها مهـام تلـك المجـالس 
واهــدافها بمــا یتناســب ومكانــة واقعــة الطــف وشــهیدها والتضــحیات التــي قــدمت مــن اجــل االصــالح واســتمرار الــدین 

مي بعیــدا عـــن الطروحــات الســطحیة التـــي ال تهــدف اال الثـــارة مشــاعر الحاضــرین وابكـــائهم فاعتبرتــه امنـــة االســال
  . )٣(الصدر ابتعادا عن االحداث السامیة التي نشأت من اجلها تلك المجالس

 المغــاالة فــي "، مقــاال بعنــوان ١٩٦٢وفــي الجوانــب االجتماعیــة االخــرى ، نشــرت بنــت الهــدى منتصــف عــام     
بینــت اهــم االضــرار االجتماعیــة داخــل المجتمــع نتیجــة ارتفــاع مهــور الــزواج ، ذاكــرة فــي مقالتهــا ضــرورة  " لمهــورا

  : تقدیم اهمیة القیمة الروحیة للزواج على النواحي المادیة قائلة 
  اك فتاة واحدة تقبل بكل عواطفها ان یحدد لها قیمة عند ـدق ان هنـاد اصـا ال اكـفان...  "
  وابنته اسوة ) (او لیس لنا في رسول اهللا .. لكن العرف االعمى التقالید الظالمة اج و و الز 

  ها اختارت السعادة الواقعیة والراحة الروحیة وارادتـولكن... ین ـا مسلمـة ان كنـحسن
  .)٤("بهذا ایضا ان تعطینا درسا نعتبر فیه في كل عصر وزمان فهل نحن معتبرون      

، مؤكــدة تلــك  راثالرجــل والمــرأة فــي قضــیة المیــ الطروحــات المنادیــة بمســاواة، ناقشــت ١٩٦٥وفــي اواخــر عــام   
فـي  عمـة، دا)٥("یوصـیكم اهللا فـي اوالدكـم للـذكر مثـل حـض االنثیـین ": االفكار خروجا على النص القرآني القائل 

  :بهذا الصددذات الوقت مطالب المرأة المشروعة التي اقرتها التعالیم االلهیة في االسالم قائلة 
  
  
  

                                     
  ؤسسةم: م.د(، ٢ط ري وماجد العاصي ، یبنت الهدى ، المجموعة القصصیة الكاملة ، تحقیق عبد الكریم الزه)  ١(

 . ٧ص ،)٢٠٠٠التاریخ العربي ،      
 . ٢٠١٠كانون الثاني  ٢٠المصدر نفسه ، المقابلة الشخصیة ، صالح الخرسان ، مقابلة بتاریخ )  ٢(

  ، حسین ال یاسین ، ))مقابلة شخصیة  (( ؛ ٢٠١٠/ ١٢/ ٦، السید حسین اسماعیل الصدر ، ))مقابلة شخصیة  (() ٣(
   . ٢٠١٠/  ١٢/ ٢، الكاظمیة المقدسة ،  ١٩٦٤مفكر اسالمي ، موالید 

 .  ١٤٠ص ،)٣(، العدد ١٩٦٢، ایار ) ٣(السنة ) االضواء( ،بنت الهدى ، المغاالة في المهور)  ٤(

 ). ١١(سورة النساء ، ایة )  ٥(
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  نعم اني ارجو من خواتي المثقفات ان یطالبن بحقوقهن الالتي شرعهن لهن االسالم  "
  وان یطبق االسالم على انفسهم لتعش العائلة في وئام وسالم ویلزمن الذین یغارون 

ـــــــــــــــــــى نســـــــــــــــــــائهم مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذئاب الشـــــــــــــــــــریرة                             .)١(..."الجائعـــــــــــــــــــة عل
التـــي بـــدأت تغـــزو الجامعـــات  "والزینـــة" " والســـفور " "بـــالتبرج " النحـــالل االخالقـــي المتمثلـــةشـــكلت حالـــة ا      

یاخذ حیزا فـي تفكیرهـا ، اذ وجـدت مـن الضـروري التصـدي لتلـك الحالـة  ءا بدالعراقیة وشوارع العاصمة بغداد ، امرً 
النبهــار نــاتج مــن ســطحیة الفكــر ضــارة الغربیــة وتبرجهــا ، واكــدت ان هــذا احمبــین ان ذلــك حصــل نتیجــة التــاثر بال

لـــة ذوقصـــر النظـــر ، مـــذكرة ان المـــراة هنـــاك والحریـــة المزعومـــة التـــي تتمتـــع بهـــا ال تكـــون بموجبهـــا اال ســـلعة مبت
  :رخیصة تتلقفها االیادي الملوثة وترمیها بعد االرتواء منها ، واصفة تلك الحالة 

  ؤكدة ان جمال م قد جف منه ماء الحیاة وتقطعت اوصاله عن ترتبه رهكز  " 
  الروح والبساطة في المنظر والوقار واستقامة الخلق وهدوء الطبع وعذوبة

  .)٢("العقل ، فان ذلك سیكنون سببا العجاب الناس بصاحبها               
  : على الفتاة المسلمة ضرورة ان تكون مثاال یتقدى به قائلة  "بنت الهدى"وتاسیسا على ما تقدم اكدت   

   یقتدى به وال تكوني العوبة تقتدى ، وكوني متبوعة ال تابعة قاومي كوني مثال "
  كل شيء ، فاني العلم ان العقبات امامك كثار ، وان مدي امامصاالغراءات ، ا

  دربك ال یخلو من شوك وعثار ، لكن النكوص عار ، والتراجع شنار ، فالموت 
  .)٣("....دخول النار  اولى من ركوب العار ، والعار ، اولى من              

ومــــــــــن الناشــــــــــطات االخــــــــــرى ، اشــــــــــرفت بنــــــــــت الهــــــــــدى علــــــــــى مــــــــــدارس الزهــــــــــراء التــــــــــي اسســــــــــها الســــــــــید     
  .من النتاجات الفكریة البارزة  انتوالتي ك١٩٦٧، في بغداد عام )٤(مرتضى العسكري 

                                     
دار االســوة   : طهــران   (ؤمنــات ، ؛ محمــد الحســون واخــره اعــالم النســاء الم٣٧٥، ص) ٩) (٨(، العــددان ١٩٦٥، مــایس )  ٥(، الســنة ) االضــواء( )١(

  .  ٩٥ص  – ٨٩، ص ) ٢٠٠٠للطباعة والنشر ، 

 .  ٣٧٥المصدر نفسه ، ص)  ٢(

 . ٢٢، ص) ١(، العدد ١٩٦٠، حزیران ، ) االضواء()  ٣(

مراء مـن اسـرة علمیـة ، تلقـى علومـه فـي حـوزة سـا ١٩١٢ولد السید مرتضى محمد اسماعیل العسكري في مدینة سـامراء ، عـام )  ٤(
ثم حوزة قم ، ویعد العسكري من اوائل المفكرین االسالمیین في العراق الذین دعوا الى التصدي الفكـري للغـزو الغربـي ، ونـادى 
بضـرورة اصـالح المنـاهج الدراسـیة للمـدارس الحكومیـة ، اسـهم فـي تاسـیس مشـاریع تعلیمیـة علـى غـرار مشـاریع جمعیـة منتــدى 

، ١٩٦٨، وضــع تحــت المراقبــة بعــد العــام ١٩٦٤ول الــدین فــي بغــداد التــي افتتحــت عــام النشــر ، وعــین اول عمیــد لكلیــة اصــ
عبـد اهللا بـن سـبأ : ، لـه مؤلفـات عدیـدة منهـا ١٩٦٩واقتحمت االجهزة االمنیة البعثیة داره مرات عدیـدة حتـى غـادر العـراق عـام 

رحـیم عبـد الحسـین ، المصـدر :  =ءا ، ینظـرشخصیة خرافیة ، وله ایضا دور االئمة في احیاء الدین ویقع في اربعة عشـر جـز 
 -٧٣، ص) ١٩٩٩،  م. د : دمشـــق ( صـــالح الخرســـان ، حـــزب الـــدعوة االســـالمیة حقـــائق ووثـــائق ،  ؛١٣٥الســـابق ، ص

 .      ٧٧ص
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، واخذت بنت )٢(رف االش  فرعا لتلك المدرسة داخل النجف قامت بفتح، )١(لخیري االسالميلجمعیة الصندوق   
اشرافها على مدارس  المساهمین في تاسیسها ، فضال عن الهدى االشراف علیها في بغداد والنجف وكانت من

بویة االسالمیة لها ، وتحل كل ما تواجهه تر دینیة اخرى في المدینة وكان لها دورا في تعین المناهج الدراسیة ال
م ایام االسبوع بین النجف والكاظمیة ، ولم تكتف بنت الهدى هذه المدارس من مشاكل وصعوبات ، فكانت تقس

على القاء الدروس التي تلقیها على الطالبات ، بل لدیها محاضرات تربویة تلقیها على المعلمات بعد انتهاء 
  . )٣(الدوام الرسمي للمدرسة

، فـــان المـــدارس )٤(انویـــةلـــم یكـــن الهـــدف مـــن تلـــك المـــدارس ســـد حاجـــة المجتمـــع مـــن المـــدارس االبتدائیـــة والث    
الصـاعد  ة الثقافـات المادیـة والفكـر القـوميالحكومیة كانـت كافیـة السـتیعاب الطالبـات ، فكـان الهـدف االول مواجهـ

  .)٥(اللذان یدعوان الى التحلل واالنحراف والتردي االخالقي
بالشــعر بــل وجــدت نقصــا  وفـي الجانــب االدبــي ، لــم تكـن بنــت الهــدى شــاعرة مكثـرة ولــم تتناولــه تنــاول المخـتص   

بعـدم خـوض المـرأة المسـلمة فـي عـالم الشـعر ونظمـه وعـدت ذلـك هـدفا یسـمو  متمـثالفي ذلك الوقت ،  ئداً ثقافیا سا
بصــاحبه الــى اعلــى درجــات الرحمــة والرضــوان ، لــذلك اخــذت علــى عاتقهــا كتابــة مقــاطع شــعریة تعبــر مــن خاللهــا 

فـي مسـتواها الثقـافي الـدیني ، ونحـن نـورد هنـا مـا تسـیر لنـا معرفتـه  عما یعانیه واقع المرأة المسلمة من انحطاطـات
  : )٦(من شعرها

ـــــا ـــــوم الین ـــــا رســـــول اهللا ابشـــــر وانظـــــر الی ــــا كیــــف قــــد اشــــرق نــــور الحــــق فینــــا    ی   لتران
ـــى الـــرف ســـنین    فتیـــــــات قـــــــد ابینـــــــا) إنـــــــا(یـــــــا رســـــــول اهللا    ان تـــرى القـــرآن مهجـــورًا عل

  : وقالت ایضا    
  

                                     
شهرسـتاني واجریـت اول عملیـة انتخابیـة الىاختیـار الهیئـة الدارتهـا كـان السـید ال ١٩٠٤اسسها السید هبة الدین الشهرستاني عام )  ١(

لرئاسة االدارة والحاج عبد العزیز البغدادي للمحاسـبة العامـة وغیـرهم مـن االعضـاء للمزیـد  السرحانيرئیسا لهیئتها والسید رؤف 
 ).  ٢(ینظر الوثیقة في الملحق رقم 

یـة بتاسـیس العدیـد للسید مرتضى العسكري ونائبه السید مهدي الحكیم ، وقامـت الجمع ١٩٥٨اصبحت رئاسة الجمعیة منذ عام )  ٢(
مـن المؤسســات التعلیمیــة فــي بغــداد والبصــرة والحلــة والدیوانیـة والنجــف االشــرف والكــوت ، باالضــافة الــى الجوانــب االجتماعیــة 

صــالح الخرســان ، اضــواء علــى تحــرك المرجعیــة الدینیــة : المتمثلــة ببنــاء دور لالیتــام وبنــاء مستوصــف صــحي للمزیــد ینظــر 
 . ٣١٨ص) ٢٠٠٤مطبعة الوسام ، : بغداد (، ١٩٩٢-١٩٥٨جف االشرف والحوزة العلمیة في الن

 .   ٢٠١٠كانون االول  ٦بتاریخ السید حسین اسماعیل الصدر ، ) مقابلة شخصیة()  ٣(
دار : بیـروت(ا ومسـیرتها ، محمد عـارف كـاظم ، الشـهیدة بنـت الهـدى سـیرته: للمزید عن النظام الدخلي لمدارس الزهراء ینظر )  ٤(

 .  ٥٤المصدر السابق ، ص الخطیب ابن النجف ،  ؛٢٤-١١، ص) ٢٠٠٤ضى ، المرت

حسـین ال یاسـین ، مقابلـة بتـاریخ ، )) مقابلة شخصـیة(( ؛٢٠١٠/ ٢/ ٣٠صالح الخرسان ، مقابلة بتاریخ  ))مقابلة شخصیة(()  ٥(
   . ٢٠١٠/  ١٢/ ٣٠بتاریخ  ؛ السید حسین اسماعیل الصدر مقابلة ٣٠/١٢/٢٠١٠

 .  ٧٠، ص ١، ج)   ٢٠٠٣مطبعة فاضل ، : قم ( مذكرات سجینة ة العراقي واخر ، فاطم)  ٦(



٩٧ 
 

ـــــــــــــــــــــــــدة    ادعـــــــــــــى ملحـــــــــــــدغـــــــــــــدًا لنـــــــــــــا مهمـــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــادئ واف   وارتحـــــــــــــــــــــــــت مب
ــــــــــــام العصــــــــــــبة الجاحــــــــــــدة    مدنا ولــــــــــــــــــمصــــــــــــــــــغــــــــــــــــــدًا لنــــــــــــــــــا اذا    نضــــــــــــعف ام

ـــــــــــــــــــــــــــــدوانا نصـــــــــــــــــــــــــــــره   والحــــــــــــــق ال یخلـــــــــــــــف مـــــــــــــــن واعـــــــــــــــده    فـــــــــــــــــــــــــــــاهللا ق
  :)١(وذكرت بنت الهدى بحتمیة النصر على زمر االلحاد والطغیان التي تحكم العراق قائلة بهذا الصدد    

  ى خفاقـــــــــــــــة صـــــــــــــــاعدةنحـــــــــــــــو الهـــــــــــــــد    ســــــــــــــــــــــــــترتفع رایــــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــــالمنا
ــــــــــــــــــــــــا   رغــــــــــــــــم انــــــــــــــــوف الزمــــــــــــــــرة الحاقــــــــــــــــدة    ویتنصــــــــــــــــــــــــر دســــــــــــــــــــــــتور قرآنن

لذلك فانهـا نـادت بعـدم جعـل الحجـاب حـاجزًا وقیـدًا امـام الواجـب الرسـالي وضـرورة التصـدي لمـؤامرات االعـداء     
  :)٢(حیث تقول 

ـــــــــــــي    بیــــــــــد العفــــــــــاف اصــــــــــون عــــــــــز حجــــــــــابي   وبعصـــــــــــــمتي اســـــــــــــمو علـــــــــــــى اتراب
ـــــــــــــي وحجـــــــــــــابي    والمـــــــــا عــــــــــاقني خجلــــــــــي عــــــــــن العلیــــــــــا    ســـــــــــــدل الخمـــــــــــــار بلمت

  
مؤسسـات  تقویـةالـى  هالهادفـ رة االفكـار المطروحـة مـن قبـل السـلطة العراقیـةوفي الوقت ذاتـه نبهـت الـى خطـو      

، هــدفها االول واالخیــر تغییــر المســار )٣(فكریــة تعــد اداة جــذب فعالــة كاتحــاد النســاء والجمعیــات النســویة المختلقــة
  .)٤(اقیةاالخالقي للمرأة العر 

والتحجـــر التـــي تطبـــق مــن المحســـوبین علـــى التیـــار  ةوفــي اطـــار اخـــر ، نبهـــت بنــت الهـــدى الـــى سیاســـة التزمــ    
 اال الدیني ضد المرأة مذكرة ان سیاسة القسر واالكراه تبعد المرأة عن تعالیم االسالم الـذي اثبـت ان العقیـدة ال تقـوم

یــق بــین االســالم الحقیقــي القـائم علــى اســاس الحــب والمرونــة ومــا نســجام ، داعیــة الـى التفر العلـى اســاس التفــاهم وا
  : یدعیه المتزمتون المتمسكون بمنهج العنف فخاطبتهم بالقول 

  لماذا فرضوا على المرأة قیدوًا وحدودًا لم یتنزل اهللا بها من القرآن...  "
  وا الى النقمة على جمیع ـت یدعـار والتزمـد االنفجـط یولـفالضغ 

  ."...ور حتى الشریعة الضروریة االم    
كما نبهت بنت الهـدى عـن خطـورة قضـیة اخـرى القـت رواجـًا وانتشـارًا فـي تلـك االزمـان اال وهـي عـرض المـرأة     

لالزیاء واالعالنات الدعائیة وما ترافق معها من فتح المسارح ومحالت الموضة ، محـذرة مـن خطـر هـذا االجتیـاح 
ومعتبرة ذلك تشجیعا للمرأة على الرذیلـة وانعـدام الحشـمة فـي مجتمعاتنـا االسـالمیة الفكري على المجتمع االسالمي 

                                     
 . ١٥ام فاطمة البدري ، المصدر السابق ، ص)  ١(

   .الشهیدة بنت الهدى ، المصدر السابق) االنترنت( ؛٦٠رضا فرهود ، المصدر السابق ، صعبد ال ؛١٤نفسه ، صالمصدر )  ٢(

سســات الثقافیــة فــي العــراق والــذي اســتخدما نظــام البعــث لتــرویج افكــاره بــین العناصــر النســویة فــي عــن تــاریخ تاســیس تلــك المؤ )  ٣(
 .  ٥٠، ص) ١(، العدد ١٩٦٥بغداد ، تشرین الثاني  ،"مجلة")العمل والشؤون االجتماعیة (: العراق ، ینظر 

 ). ١٥٣(، العدد ٢٠٠٧، بغداد ، نیسان " صحیفة" )البالغ( ؛٧٢ص -٦١، ص١، ج المصدر السابقفاطمة العراقي واخر ، )  ٤(



٩٨ 
 

، منتقــدة فـــي ذات الوقـــت المـــرأة الغربیــة المغـــرر بهـــا ، والمخدوعـــة ببهـــرج الحیــاة وزخرفهـــا ، حتـــى عـــدت ال تملـــك 
  : لنفسها حتى ذلك البهرج قائلة 

    لك ان تندمي بهذه القوة في اجواء الخیال بعیدًا عن لست احب ...  "                                    
  وال افضل لك ان تغرك هذه الدنیا الجدیدة ببریقها ... الواقع االجتماعي 

  بما ... ال تغرنك هذه الحضارة الحدیثة ببریقها وزیفها ـف... ها ـوزیف
  وحذار ان تغرك هذه الصحف ... ل من الوان الترف وفنون البذخ ـتحم

  ي الشرق االسالمي نماذجـك فـمل الیـي تحـة التـالم الساقطـواالق
  ي ـرأة فــته امـذي بلغـذال الـذا االبتـة وهـذه الخالعـن هـم 

  .)١("...الدنیا الجدیدة في اوربا 
لــم تكــن هـــذه الطروحــات مألوفـــة فــي مرحلـــة الســتینات مـــن قبــل المـــرأة العراقیــة التـــي كانــت تعـــاني مــن االمیـــة     

قفــزة نوعیــة فــي میــدان الكتابــة والفكــر ، ابهــرت ابــرز كتابــات  "بنــت الهــدى"ة فــي اوســاطها ، فعــدت كتابــات المتفشــی
  . )٢(ا من التعلیما كبیرً عصرها الالتي نلن قدرً 

ــ    الجانــب الفنــي  ةا فاخــذت بنظــر االعتبــار اولویــة الهــدف وثانویــلقــد كــان اســلوب بنــت الهــدى شــفافا ســهال ممتنعً
  : دباء العراقیین الذین یولون الجانب الفني اهتماما اكثر من الهدف ، معلقة على ذلك بقولها مخالفة في ذلك اال

  استحال بعض ادبائنا مع كل االسف الى مترجمین وناشرین ال اكثر واال  "
  ن واقعهم ومجتمعهم ،ـدة عـم ، بعیـة عنهـم غریبـل ، افكارهـاق

  كسوهم الرشفة ، فیغنونة ، وتطربهم النغمة ، وتـم الصیحـتستهویه 
  ون لالفكارـون ، ویهللـساه ة ـغفلي ـم فـداء وهـاد االعـبامج 

  .)٣("...السامة وهم ال یكادون یفقهون منها شیئاً               
والتشـــدد ،  ةبنـــت الهـــدى انعطافـــة وریـــادة فـــي الخطـــاب االصـــالحي ، اذ ابتعـــدت عـــن كـــل صـــور التزمـــ مثلـــت    

   ، فلــم تســبقها كاتبــة فــي )٤(ا رائــدة العمــل االســالمي النســوي فــي العــراق حتــى استشــهادها ولــذلك یمكــن القــول بانهــ
                                     

 . ٣٦٧، ص) ٨(، العدد ١٩٦١ایلول ) ٢(، السنة ٢٠ص) ١(، العدد ١٩٦٠حزیران  ١٠) ١(االضواء ، السنة )  ١(

التقت امنة الصدر في سفرها للنجف االشرف ،   حي  ،  ) بنت الشاطئ(تمثل ذلك على سبیل المثال ال الحصر في الدكتورة والروائیة الكاتبة المصریة )  ٢(
فوجدت بنت الشاطئ نفسها امام مفكرة اسالمیة مما دعاها الى السؤال عن مكان الكلیة التي تخرجت منها ، فاجابتها بنت الهدى ببسمة ) بنت الهدى( 

، دراسة تاریخیة ، رسالة ماجستیر ،  امیرة سعید زبالة الیاسري ، محمد باقر الصدر: انا خریجة بیتنا فدهشت الدكتورة لهذه المفاجئة ، ینظر : ووداعة 
 .  ٦٦، فاطمة العراقي واخر ، المصدر السابق ، ص٩، ص) ٢٠٠٨كلیة التربیة ، : جامعة بابل (

 . ٩٥محمد الحسون واخر ، المصدر السابق ، ص ؛٣٣، ص) ٧(، العدد ١٩٦١، حزیران  )االضواء () ٣(

یدي الحكم البعثي الجائر في العراق ، والذي اطبق على انفاس الشعب العراقـي اجرامـا ووحشـیة على ا ١٩٨٠نیسان عام  ٩استشدهت بنت الهدى في )  ٤(
) بنــت الهــدى(، وقــد اســتخدم وســائل تعــذیب شــتى مــع ٢٠٠٠٣نیســان عــام  ٩فــي ) الخــالص(، وحتــى یــوم التحریــر ١٩٦٣وارهابــا وقســوة ، منــذ عــام 

فـي صـدور الطغـاة حقـدًا وكرهـًا ، بعـد ان اشـارت بعـض المصـادر الىجسـدها الشـریف قـد وشقیقها السید محمد باقر الصدر نمـت علـى حقـد دفـین وغـل 
ني رضا النممـا محمد ؛٢٨٦، ص ٤جاحمد عبد اهللا ابو زید ، المصدر السابق : الخفاء جریمتهم النكراء ، ینظر ) التیزاب( اذیب في احواض االسید 

قلــم عائلــة الشــهید الســید الصــدر ، محمــد بــاقر الصــدر ، ب)) االنترنــت(( ؛٣٢٨ص) ١٩٩٧مطبعــة شــریعة ، : م قــ(، ســنوات المحنــة وایــام الحصــار ، 
)www.watfaje.wet (٩سعید الیاسري ، المصدر السابق ، ص ةامیر  ؛ .    
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ة ان هذه المرأة المجـددة هـي بنـت المرجعیـة الدینیـة الحاملـة لنفسـها واهـدافها تهذا المجال ، خاصة ان الحقیقة الثاب
.  

دى علـى نشـرها فـي مجلـة االضـواء نماذجا من القصـص االصـالحیة دئبـت بنـت الهـ) ١٣(ویبین الجدول رقم      
  .النجفیة هادفة منه التجدید واالصالح

  )١٣(جدول رقم
  )١(نماذج من القصص االصالحیة الى بنت الهدى

  المالحظات  عنوان القصة  ت
  .كانت تحرص على جعل بطل القصة هو االنموذج الكامل لالنسانیة  الفضیلة تنتصر  - ١
حقوق المرأة في االسالم ، ولیس الحجـاب وفضـه بحائـل دون تـرك  تحدثت عن  حقوق المرأة في االسالم  - ٢

  . المراة واداء واجباتها العلمیة واالنسانیة
بیـت العالقـة االنســانیة بـین الرجــل والمـرأة ، حتـى لــو كـان اجنبیــین خاصـة فیمــا   االنسانیة بیت الرجل والمرأة  - ٣

  . یتعلق باالمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اظهـــرت التعامـــل االنســـاني اســـاس االنســـانیة والتفـــاهم والشـــفقة فیمـــا بـــین افـــراد   الصدقة   - ٤

  . البشر
  . لیت االنسان یعلم بالموت المفاجئ لما فعل سوء قط  لیتني كنت اعلم  - ٥
  . ال ننا لم نخلق لهذه الحیاة وانما خلقنا لحیاة اخرى   لماذا نموت  - ٦
الى الـزواج االنتهـازي الـذي یبنـى علـى  شارتواتحدثت في هذه القصة القصیرة   صفقة خاسرة  - ٧

  .  الحال یسورةللمرأة ذات المال الم لزوج استغالل ا
فــي ســـیاق هـــذه القصـــة اخـــذت تبـــین ان الــزواج فـــي االســـالم بنـــى علـــى اســـاس   اختیار الزوجة  - ٨

  .الكفاءة االیمانیة بین الزوجین ولیس على اساس التكافئ الطبقي والمادي
 ءالــى خطــا تشــیر ة و لزوجیــةتناولــت جانبــا اخالقیــا مهمــا مــن جوانــب المعاشــرة ا  صافرة انذار  - ٩

  .  اثقال الزوج بالمتطلبات المادیة وتحمیله ما ال یطیق
  . ان ضمیر االنسان الحي سببا بارتفاع صاحبه الىاعلى درجات المثل العلیا  نداء ضمیر  -١٠
  

                                     
مــاني ،الشــهیدة بنــت الهــدى ســیرتها محمــد رضــا النع ؛٦١ص -١٣ام فاطمنــة البــدري ، المصــدر الســابق ، ص: للمزیــد ینظــر )  ١(

نـت الهـدى ، المجموعـة القصصـیة ؛ ب) ١٥٣(، العـدد ٢٠٠٧نیسـان  ١٤" جریدة) "البالغ (  ؛١١٥ص -١٠٨ومسیرتها ، ص
 ؛٣٦٧، ص) ٨(، العــــدد ١٩٦١) ٢(الســــنة  ؛٢٠، ص) ١(، العــــدد ١٩٦٠حزیــــران  ١٠) ١(، الســــنة ) االضــــواء( ؛الكاملــــة 
، ) ٥(الســـنة ؛٣٧٥، ص) ٩(و) ٨(، العـــددان ١٩٦٥، مـــایس ) ٥(الســـنة  ؛١٤٠،ص) ٣(دد ، العـــ١٩٦٢، ایـــار ) ٣(الســـنة 

 .  ٢٨٢، ص) ١(، العدد ١٩٦٤ابن 
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  : الشیخ محمد مهدي شمس الدین : ثانیًا 
ابـرز رواد الفكـر االسـالمي التجدیـدي الـذي یحتـذى بـه خـالل القـرن  محمد مهدي شمس الدین واحدًا مـنكان      

العشــرین ، فقـــد اتســمت طروحاتـــه الفكریــة بطـــابع تجدیـــدي اصــالحي یرنـــوا الــى الحـــدیث وال ینفصــل عـــن القـــدیم ، 
طباعـــة ، لل لــذي حصــل فــي زمانــه تطــور التقنــي امشــددًا فیهــا الثبــات علــى الــدین االســالمي وثوابتــه ، مســتثمرًا ال

  . النقدیة في شتى المجاالت الثقافیة والسیاسیة والتاریخیة ئها وسیلتین مهمتین في نشر افكاره وآرامتخذا منه
، وتلقــى اوائــل تعلیمــه علىیــد والــده )١(١٩٣٣ولــد الشــیخ محمــد مهــدي شــمس الــدین فــي النجــف االشــرف عــام      

لــدین داخـــل المدینــة ، علمـــا ان جــذور هـــذه االســرة تعـــود الــى منطقـــة جبـــل الشــیخ عبـــد الكــریم بـــن عبــاس شـــمس ا
واسـتطاع  )٣(اللبنانیة ، وتدرج الشیخ محمد مهدي شـمس الـدین علـى یـد نخبـة مـن علمـاء النجـف االشـرف )٢(عامل

  .)٤(١٩٦٩خالل سیر الدراسة من نشر البحوث الفقهیة واالصالحیة حتى عودته الى لبنان عام 
  مختلفة االشرف في بلورة وعیه الفكري الذي شملت میادین فكریةبیئة الفكریة والعلمیة للنجف ساهمت ال     

الـذي انعكسـت آثـاره علـى المجتمـع النجفـي فیمـا بعـد ،والتـي جعلهـا الباحـث فـي الجـدول رقـم شكلت موروثه الفكري 
لفكریـة والعلمیـة التـي تقـع فضال عـن ذلـك فقـد كانـت للشـیخ محمـد مهـدي شـمس الـدین سلسـلة مـن اآلثـار ا) . ١٤(

  .ج نطاق البحث ،والتي بلغ عددها ثمان وثالثون كتاباخار 

                                     
، محمد بحـر العلـوم ٥١٠، ص) ٢٠٠٣دار الحجة البیضاء للطباعة والنشر ، : بیروت (رضا محمد حدرج ، بهجة الراغبین ، )  ١(

 . ٨ص ، )٢٠٠٤سات االسالمیة ، معهد الدرا: لندن ( دائم   عطاء ، شمس الدین

مدینـة فـي جنـوب لبنـان ، تعـد مـن اقـدم الحواضــر الشـیعیة وال زالـت ، لقـد كـان لفقهـاء جبـل عامـل دورا مهمـا فــي : جبـل عامـل )  ٢(
ذي مسار الدولة الصفویة في ایران ، فكلنا یعلم ان الصفویین ما هم اال مجموعة من مشایخ الطریقة ، فلوال االسلوب الفقهـي الـ

جـاء بـه فقهـاء جبــل عامـل مـن خـالل التاســیس للحواضـر الفقهیـة فـي ایــران ممـاترك اثرفـي تعـدیل مســار الدولـة الصـفویة ، مــن 
خـالل تاسیسـهم للحـوزة الفقهیـة فـي  علـى الشـعي االیرانـي مـن كبیرهؤالء الفقهاء المحقق التركي والشیخ البهائي وغیرهما فضل 

-٦١، ص) ٢٠٠٠دار الكتــاب االســالمي ، : قــم (فقــه ، ترجمــة حســن الهاشــمي ،ول والصــاصــفهان ، مرتضــى مطهــري ، اال
٧٨  . 

الشیخ محسن العزاوي ، عبـد المـنعم الفرطوسـي ، السـید یوسـف الحكـیم ، الیـد ابـو : ابرز اساتذته في حوزة النجف االشرف  من)  ٣(
دار الهــادي للطباعــة والنشــر ، : بیــروت ( فــرح موســى ، بــین وهــج االســالم وجلیــد المــذهب ،: القاســم الخــوئي وغیــرهم ینظــر 

 .  ٣٤، ص) ١٩٩٣

غــادر العــراق الىلبنــان بعــد المضــایقات التــي واجههــا مــن الســلطة البعثیــة بــالعراق خاصــة بعــد طلبــه مــن الســید محســن الحكــیم )  ٤(
 .ت المصیریة للبلد القراراوامكانیة اتخاذ   عراقي، لیكون قریبا من القرار السیاسي ال١٩٦٩االنتقال الى بغداد عام 
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  )١٤(جدول رقم 
   )١(النتاج الفكري للشیخ محمد مهدي شمس الدین خالل مدة البحث 

  المالحظات  مكان الطبع االول  سنة الطبع  اسم المؤلف  ت
  .ا الكتاب مرتینطبع هذ  بیروت  ١٩٥٥  نظام الحكم واالدارة في االسالم   - ١
دراســــــة نصــــــوص الفقهیــــــة وتحلیــــــل   النجف االشرف  ١٩٥٦  دراسات في نهج البالغة  - ٢

  . لنهج البالغة 
ـــــورة الحســـــین ظروفهـــــا االجتماعیـــــة   - ٣ ث

  واثارها االنسانیة
ترجم الى الفارسیة وتـرجم الـى اللغـة   بیروت  ت . د 

  .  االنكلیزیة 
    نجف االشرفال  ١٩٦٥  محاضرات في التاریخ االسالمي   - ٤
دراسـة تحلیلیـة ، اجتماعیــة ، (الغـدیر   - ٥

  ) سسیاسیة
الدولـــة االســـالمیة  فــي نــاقش الحكـــم  بیروت  ١٩٦٦

  ) .(بعد وفاة النبي 
قصـــــــــــة حیاتـــــــــــه ( )( الحســـــــــــین  - ٦

  )وثورته
بـــین اهـــم االهـــداف الثوریـــة لنهضـــة   بیروت  ١٩٦٦

  . سید الشهداء
تر هــو اهــم وثیقـــة اظهــر عهــد االشــ  بیروت  ١٩٦٦  شرح عهد االشتر  - ٧

  .سیاسیة عرفة تاریخ البشریة
    بیروت  ١٩٦٦  عقائد الشیعة االمامیة   - ٨
هـــي ) (وصـــف ثـــورة الحســـین   بیروت  ١٩٦٦  ثورة الحسین في الوجدان  - ٩

ــــــورات التــــــي  ــــــدة مــــــن بــــــین الث الوحی
دخلـت فـي اعمـاق الوجـدان الشــعبي 

  .فاغنته واعتنت به
    یروتب  ١٩٦٦  تعلم الصالة الیومیة بالصور  -١٠
رســـالة الحقـــوق لالمـــام زیـــن العابـــدین   -١١

)(  
    بیروت  ١٩٦٦

    بیروت  ١٩٦٦  تفسیر ایات الصوم  -١٢
    بیروت  ١٩٦٦  )(مع االمام الرضا   -١٣
  

                                     
 .معلومات الجدول مستقاة من نفس اثار الشیخ محمد مهدي شمس الدین التي استعرضها الباحث بنفسه)  ١(
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لــم یتــوانى الشــیخ فــي االنخــراط فــي حیــاة النجــف االجتماعیــة والثقافیــة مقیمــا اوثــق العالقــات مــع رمــوز التیــار     
ســت اثــار تلــك العالقــات بشــكل ایجــابي علــى منحــاه االصــالحي ، ونزعتــه التنویریــة ، التــي ، اذ انعك)١(االصــالحي

  .)٢(ست في شخصیته النزعة النقدیة التي وسمت خطابه الفكرير ك
 مــــاً للـــم تنســــه ظـــروف الفقــــر والفاقــــة التـــي كــــان یعیشــــها عـــن مواصــــلة جهـــده الفكــــري ، ولــــم یـــزده الفقــــر اال ع    

، الـذي كـان یـرى بـان الفضـیلة ال )٤(احـد القدیسـیین المسـیحیین عرضـهاا االراء التـي ط، مثبتا في ذلك خ)٣(وفضیلة
   یمكن ان تنشأ اال في شطر من السعة والبحبوحة ، معتقدا

  ...ان المرء في حالة الفاقة القصوى والفقر المدقع ، یستسلم للیاس  "
  ى غبة في االستیالء علر اد الى بعض االغنیاء والى حسدهم والـفینق 

  .)٥("الثروة التي ال حظ له فیها
طریـق االصـالح الـذي انتهجـه الشـیخ شـمس الـدین باصـالح المنـاهج الدراسـیة فـي الحـوزة العلمیـة الـذي  ىوعل     

كـــان احـــد اســـاتذتها خاصـــة الفقـــه واالصـــول والمنطـــق ، التـــي تعـــد مـــن المـــواد عســـیرة الفهـــم علـــى طـــالب المراحـــل 
یتطلــب الوانــا جدیــدة  الــذي  بمــنهج علمــي یواكــب تطــورات العصــر وضــروریاته راغبــاً الدراســیة االولــى خصوصــا ، 

ته یوشخصــــ ه، جعــــل ابــــرز مفكــــري الحــــوزة واســــاتذتها ان ال یتــــوانى فــــي اظهــــار اعجــــابهم بكتاباتــــ)٦(مـــن المعرفــــة 
  .)٧(المتمیزة

حتـى التصـفت  )٨(مـاصبت اهتمام مهدي شمس الدین في فترة مبكرة فـي مجـال الكتابـة والتـالیف الـذي تمیـز بهأن   
عــام  "دراسـات فـي نهـج البالغـة "بـه سـمة النشـاط فـي هـذا الجانـب ، فعلـى سـبیل المثـال ال الحصــر اصـدر كتابـه 

التاریخیــة مركــز فــي  ، الــذي اظهــر فیــه الــروح التجدیدیــة باســلوب تحلیلــي مختلفــا عــن االخــرین فــي دراســته ١٩٥٦
                                     

السـید محمـد تقـي الحكـیم ، عبـد الكـریم الجزائـري ، : من الشخصیات االصالحیة البارزة التـي عـرف بعالقتـه المتمیـزة معهـم هـم )  ١(
محمـد مهـدي : الشـبیبي، محمـد رضـا المظفـر ، السـید محمـد بـاقر الصـدر وغیـرهم ، ینظـر  السید موسى الصدر ، محمد رضا

ـــدین ، نظـــام الحكـــم واالدارة فـــي االســـالم ،  احمـــد عبـــد اهللا ابـــو زیـــد ،  ؛١٠ص) ١٩٥٥منشـــورات حمـــد ،: بیـــروت (شـــمس ال
 .  ٢٧٤، ص٥المصدر السابق ، ج

الثقــافي العربــي ،  زالمركــ: بیــروت (االســالمي وقضــایا االصــالح والتجدیــد ، زكــي المــیالد ، مــن التــراث الــى االجتهــاد ، الفكــر )  ٢(
 .   ٢٠٤ص ، )٢٠٠٤

كــان المــالذ مــن كــل ذلــك الــى الــدرس والقــراءة او زیــارة امیــر (( عبــر الشــیخ عــن قســاوة المعیشــة لطلبــةالحوزة العلمیــة فیقــول )  ٣(
او جریــدة ، وقلمــا نحصــل علیهــا ، الننــا ال نقــدر علــى ثمنهــا ، واذ مللنــا الــدرس فــدیوان شــعر او كتــاب تــاریخ ) (المــؤمنین 

 . ١٢، محمد مهدي شمس الدین ، نظام الحكم واالدارة في االسالم ، ص...)) 

 .وما االكویینيثعى دكان ذلك القدیس ی)  ٤(
 . ٣٧، ص)١٩٨٠اللجنة اللبنانیة لترجمة الروائع ، : بیروت (، ٣ارسطو ، كتاب السیاسة ، ط: ینظر )  ٥(

عبـد الهـادي الفضـلي ، : انتسب الشیخ شمس الدین الى جمعیة منتدى النشر ، بعد ان اسستها مـع تطلعاتـه التجدیدیـة ، ینظـر )  ٦(
 .   ١٠٩، ص١، ج ) ٢٠٠٣دار المرتضى ، : بیروت ( هكذا  قرائتها

 . ٥٧٢، ص٢، ج) ١٩٩٩منشورات دار الثقلین ، : بیروت (روي ، مع علماءالنجف االشرف ، غمحمد ال)  ٧(

 .   ١١ص -١٠، ص)١٩٥٦المطبعة العلمیة ، : النجف االشرف (محمد مهدي شمس الدین ، دراسات نهج البالغة ، )  ٨(



١٠٣ 
 

العلـــوم  مـــنعـــده  "علـــم االجتمـــاع " فیـــة التعامـــل معهــا ، امـــاهــذا الجانـــب بكتاباتـــه حـــول المجتمعــات وطبقاتهـــا وكی
االهتمــام الكبیــر الــذي اواله االمــام علــي بــن ابــي  علیهــا المفكــرین والبــاحثون ، مبــین المهمــة التــي یجــب ان یركــز

وعــده مــن الشخصــیات التاریخیــة االولــى التـي وضــعت اللبنــة االساســیة لعلــم االجتمــاع مبینــا  عنــه ،) (طالـب 
طــى التــي اتبعهــا االمــام لتحقیــق العدالــة االجتماعیــة علــى اســس ســلیمة هــدفها تحقــق حیــاة كریمــة تســودها اهــم الخ

هدفـــه وعظـــي  "نهـــج البالغــة "فـــي الشــیخ شـــمس الــدین بشـــكل قطعیــا علـــى القــائلین بـــان  االنــاالرفاهیــة واالمـــان، 
دروس علـى تلـك المسـألة مؤكـدا وارشادي ذلك الطـرح الـذي كـان وعـاظ السـالطین یرفعونـه ، اراد باسـلوب علمـي مـ

  .)١("عبارة عن مشروع سیاسي ، اجتماعي ، اقتصادي متكامل"انه 
ودراسـته تربویـة اخالقیــة رافضـا فـي الوقـت نفســه  "التــاریخ"واعتبـر الشـیخ محمـد مهـدي شــمس الـدین مـن مهـام     

ینبغــي بهــا تحریــف التــاریخ حتــى اعتبراهــا وعظیــة ، وفــي الوقــت نفســه اكــد ان الوظیفــة االخالقیــة لتلــك الدراســة ال 
یصبح اداة دعائیة وسیاسیة ، وفي الوقت ذاته ، اكـد ان مـادة التـاریخ شـدیدة الخطـورة ، خاصـة اذا اسـتخدمت مـن 

یحـاولن توجیــه  "عنصــرین"،  "متعصـبین"للـروح الرسـالیة فعــدهم  نعــدمینقبـل اشـخاص ال یقیمــون لالخـالق وزنـا الم
  .)٢(ات العدوانیة ضد االمم ، مما یعرض التاریخ للتزویر والتحریفالتاریخ لخدمة الطغیان واالتجاه

مــثال ) (فـي دراســة التـاریخ ، متخـذا مـن شخصـیة االمـام علـي  "االنسـاني"اكـد شـمس الـدین علـى العامـل     
وف اعلــى ، فــي التعامــل مــع التــاریخ ، اذ اكــد علــى المعالجــة الكلیــة الشــاملة للمســألة التاریخیــة ، مبتعــدا عــن الوقــ

  .)٣(عند جزیئات الواقع ، وذلك لغرض الوصول الى المعالجات المنطقیة في الحالة التاریخیة
مبینـــا موقـــف االســـالم منهـــا ، مشــددا علـــى امكانیـــة قیـــام دولـــة  "الدولـــة العصـــریة الحدیثـــة"نــاقش الشـــیخ موضـــوع 

مــع التركیـز علــى الخـروج مــن عصـریة فـي ظــل مبـادئ االســالم ، یمكنهـا تــوفیر الحیـاة الكریمـة للنــاس واسـعادهم ، 
حالــة الجمــود والتقوقــع التــي یعیشــها المحــافظین ، كــون االســالم قــادر علــى مواكبــة روح العصــر ، او ادخــال كــل 

  .)٤(مستلزمات الحداثة مع قیامها على مبادئ وسلطات رصینة
لیطــرح اراءه وافكــاره  اســتثمر وجــوده ممــثال للمرجعیــة الدینیــة فــي النجــف االشــرف فــي اغلــب االحتفــاالت الدینیــة ،

ســبیل  علــى  - ١٩٦١، عــام )٥() (االصــالحیة ، مبینــا مــن خــالل خطابــه فــي ذكــرى مــیالد االمــام الحســین
 "الظلـــم"مبــادئ الثـــورة الحســینیة وقیمهــا ، التـــي عــدها االســاس الي مجتمـــع انســاني یریــد الخـــالص مــن  –المثــال 

                                     
 . ٦، ص نفسهالمصدر )  ١(

المؤسســة الجامعیــة : بیــروت(دراســة فــي نهــج البالغــة ، ) (محمــد مهــدي شــمس الــدین ، حركــة التــاریخ عنــد االمــام علــي )  ٢(
 .٢٦ص -٢٥ص) ١٩٨٥النشر ، للدراسات و 

 . ٨٧، صالمصدر نفسه)  ٣(
، محمـد مهـدي شـمس الـدین ، واقعـة كـربالء فـي الوجـدان الشـعبي ، ٢١٠ممد مهدي شمس الـدین ، نظـام الحكـم واالدارة ، ص)  ٤(

 . ٣٠٤، ص) ١٩٩٦المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ، : بیروت (، ٢ط

ل ضـرب الـرؤوس بالسـیوف فـي الیـوم العاشـر مـن المحـرم ، كخطـوة لجمـع الـدم واالسـتفادة دعى الشیخ ایضا الى تغییـر واسـتبدا)  ٥(
محمــد مهــدي شــمس الــدین ، واقعــة كــربالء فــي الوجــدان الشــعبي ، : ینظــر ) (منــه الهــداف انســانیة باســم االمــام الحســین 

 . ٣٠٤ص



١٠٤ 
 

یعیشـه العـالمین العربـي واالسـالمي سـیبقى ذاتـه طالمـا اسـتمر ، مشددا على ان الواقع الـذي  "والجهل" "واالستبداد"
لــم تكــن ضــد االمــویین فحســب ، بــل هجمــة ضــد الجهــل فــي ) (الظلــم والجــور، مبینــا ان ثــورة االمــام الحســین 

  : كل زمان ، قائال 
  لم تكن ثورة الحسین صراعا على السلطة مع االمویین ، بل كانت حربا...  "   
  لیة ، فهي اذا مستمرة ما دام للجاهلیة مفاهیمها ومقوماتها على العقلیة الجاه 

  .)١("وهذا ما یمكن مالحظته في العصر الحاضر
اتســعت مســاحته االصــالحیة لتشــمل الجوانــب االدبیــة ، مركــزا فیهــا علــى االهتمــام بــالمعنى اكثــر مــن المبنــى ،     

،  االشـرف ببـة فـي المجتمـع االدبـي فـي النجـف، التـي كانـت مح" تقـدیس اللفظـة"مركزا علـى االبتعـاد عمـا یسـمى 
محذرا من اثارها السلبیة على عموم الحركة االدبیة ، محوال تلك االفكار الى ممارسات علمیـة مـن خـالل مشـاركته 

الواســعة للنتــاج االدبــي الحــدیث لالدبــاء مصــر ولبنــان وســوریا  قراءتــه، التــي عــدت هــي )٢(فــي المنــاظرات الرســمیة
  .)٣(رؤى ومواقف فیما بعد ة االصالحیة التي تطورتتهضوالعراق دعائم ن

الســـلبیة للثقافـــة الغربیـــة علـــى الواقــع العربـــي واالســـالمي ، كونهـــا مزیجـــا مـــن الثقافـــات االثار حــذر الشـــیخ مـــن       
عـادات وتقالیــد مختلفـة تمامـا عمـا فــي الـذي لـه ،)٤(المتنـافرة التـي لـم تمكـن مــن تحقیـق التـوازن فـي المجتمــع الشـرقي

  .)٥(المجتمع االوربي ، فهي عاجزة عن ایجاد الحالة المثالیة للحیاة قدر االمكان
ركــز الشـــیخ وفـــي االطـــار ذاتـــه علــى الثقافـــة االســـالمیة التـــي عـــّدها صــاحبة الحـــل االمثـــل لمشـــاكل المجتمـــع      

المجتمـع  ذلـك یـتمكناالسالمي والقادرة على الوصـول الـى درجـات علیـا مـن العلـم والمعرفـة المقترنـة بالعمـل ، كـي 
االسالمي من االعتماد على ذاتـه ، والخـروج مـن شـرنقة الحضـارة الغربیـة التـي تحـاول ابعـاد المسـلمین عـن میـدان 

  .)٦(العمل المرتبط بالعلم مما یجعلهم متكلین في كل شيء على الحضارة الغربیة

                                     
 .١٣٦ص -١٣٥، ص) ٥(، العدد ١٩٦١) ٢(، السنة  )االضواء()  ١(

المنـاظرات التــي شـارك فیهـا الشــیخ شـمس الـدین مشــاركته فـي الموسـم االدبــي الـذي اقامتـه جمعیــة منتـدى النشـر حــول مـن تلـك )  ٢(
، ) ٢(، الســـنة )االضـــواء (: ، والـــذي تركـــزت البحـــوث فیـــه حـــول اللغـــة العربیـــة ینظـــر ١٩٦١االدب النجفـــي المعاصـــر عـــام 

 .  ١٣، ص) ٥(، العدد ١٩٦١

، ) ١٠٨(، العـدد ١٩٨٥ایلـول  ١٦، بیـروت ، " صـحیفة" )السـفیر(التجاهات الفكریة المعاصرة ، محمد مهدي شمس الدین ، ا)  ٣(
 . ٣٣، ص) ٦(، العدد ١٩٦٧شباط   )االضواء(

م، دار االنـدلس ، . د(، ٣البـرت اشفیسـتر ، فلسـفة الحضـارة ، ترجمـة عبـد الـرحمن بـدوي ، ط: للمزید عن تلك الحضارة ینظـر )  ٤(
 .٣١ص) ١٩٨٣

محمـد مهـدي  ؛٦٥ص -٦٤، ص) ٥(، العـدد ١٩٦١، رجب )االضواء (حمد مهدي شمس الدین ، بین الجاهلیة واالسالم ، م)  ٥(
محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدین ، فـــي االجتمـــاع  ؛١٣٠، ص) ٦(، العـــدد ١٩٦٧ایـــار ) االضـــواء ( ، )النجـــف(شـــمس الـــدین ، 

 . ٦٨ص ،) ١٩٩٤دار الثقافة للطباعة والنشر ، : قم (السیاسي االسالمي ، 

، ) ٨(، العــدد ١٩٦١، ) ٢(، الســنة )االضــواء (محمــد مهــدي شــمس الــدین ، المســلم المعاصــر وشخصــیة االنســان المســلم ، )  ٦(
 .٥٢١ص -٥١٧ص



١٠٥ 
 

ــد"ساســیة اال وهــي كمــا المســت اطروحــات الشــیخ محمــد مهــدي شــمس الــدین قضــیة غایــة فــي الح      ، )١("التقلی
مبینا من خاللها على ان الشخص المقلد لیس تابعا الحد ، ، بقـدر مـا یصـنف علـى انـه عامـل بالشـریعة السـمحاء 

الیـه مـن  تكن شخصیة ، بل هي معتمـدة علـى مـا توصـل ، مشددا على ان هالة القدسیة التي یتمتع بها المرجع لم
ـ)٢(یحظـى بهـذه المكانـةعلوم فقهیـة طیلـة حیاتـه اهلتـه الن  ، )٣(ا مـن هـذا االتجـاه دعـا الـى تقلیـد المـرأة، وهـو انطالقً

الحاصلة على كل متطلبات االجتهاد الدیني وشرائطه ،وبذا فقد حـاز نصـب السـبق فـي هـذا الطـرح مـن بنـي اقرانـه 
  .)٤(خالل القرن العشرین

ا ایاهــا فــزًا الــى االلتــزام بــاخالق القــرآن ، عــادً ، بــل دعــاه مح "الشــباب المســلم"لــم یغفــل الشــیخ فــي كتاباتــه عــن     
االساس االول لحریة االنسان ، مركزا بان القرآن اعطى االنسان الحریة الكاملة وفـق المعـاییر الشـرعیة واالخالقیـة 

  . )٥(لعمل ما یلزمه واختیار حیاته المناسبة حسب ذلك
اهیم السیاسـیة التـي تـوائم ومبـادئ االسـالم ، فكــان للعدیــد مـن المفـ "التنظیـر السیاسـي"اسـس الشـیخ فـي مجـال     

ـــ "الشـــورى"القــائم علـــى مبــدأ  "الدیمقراطیــة التعددیـــة"مشــروع  ا مســاوئ الدیمقراطیـــة مــن بـــین ابــرز مشــاریعه ، مبینً

                                     
بها والعمل بمضـمونها فـي  لتزاماو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد واال اال لتزامهو االخذ بقول المجتهد االعلم ، أي : التقلید )  ١(

: ینظـر ) غیـر المكلـف(حكام الفقهیة وهو فرض دیني من منظور مدرسة النجف االشرف والیعفى مـن ذلـك اال فاقـد االهلیـة اال
(  ،        )٩(رقــم  )مخطــوط(الواجبــات والمســتحبات  ، فلــك النجــاة فــي احكــام الهــداة مــن) ١٨٨٣ت(محمــد مهــدي الحلــي 

: بیـــروت (، ٦د الحكـــیم ، المرجعیـــة الدینیـــة وقضـــایا اخـــرى ، طمحمـــد ســـعی ؛ ٢و ) ت.مكتبـــة كاشـــف الغطـــاء ، د: النجـــف 
 .    ١١، ص١، ج) ٢٠٠٣مؤسسة المرشد 

یحصــل لشــخص علــى درجــة االجتهــاد الــدیني بعــد فتــراة طویلــة تصــل الــى خمســون عامــا فــي بعــض االحیــان ویتصــف بشــروط )  ٢(
تحــت ) مخطــوط(الحقیقیــة فــي االصــول العلمیــة ،  حســن الخاقــاني ، التحقیقــات: معینــة تؤهلــه لتحقیــق ذلــك ، التفاصــیل ینظــر 

ولیـد عبـد الحمیـد خلـف االسـدي ، مدرسـة النجـف وابعادهـا العلمیـة ؛) ت.ا لغطاء ، د مكتبة كاشف: النجف ( ، ) ٨٨٢(الرقم 
 -١٨٤ص،        ) ٢٠٠٢معهــد التــاریخ العربــي والتــراث العلمــي ، : بغــداد (والفكــرة فــي العهــد العثمــاني ، اطروحــة دكتــوراه 

 .   ٢٠٢ص

الشـهید (ان اول من دعى الى الرجوع واالخذ من المرأة في الجوانب الشرعیة هو الشیخ محمـد بـن مكـي شـمس الـدین الملقـب بــ )  ٣(
التـي منحتهــا اجــازة شــرعیة فــي الروایــة ) ســت المشــایخ(النســوة الــى مراجعــة ابنتـه فاطمــة الملقبــة بـــ اعنـدما دعــ) ١٣٨٣االول ت

رفــت شخصــیتها بــالعلم والــورع ، وقــد بلــغ اجــالل النــاس لهــا ، انهــا عنــدما توفیــت مشــى فــي تشــییع نعشــها ونقــل الحــدیث ، فع
: النجـف (،احمد الحسـیني : محمد بن الحسن الحر العاملي ، امل االمل ، تحقیق : في جبل عامل ، ینظر ) سبعون مجتهدا(

قـم (احمـد الحسـیني ، : اء وحیـاض الفضـالء ، تحقیـق عبد اهللا االصفهاني ، ریاض العلم ؛١٨٠ص) ١٩٦٥مطبعة االداب ، 
 . ١٧١، ص٥،ج) ت.د ، مكتبة ایة اهللا العظمى المرعشي: 

المرجعیــة الدینیــة العلیــا عنــد الشــیعة االمامیــة ،  ، ، جــودت القزوینــي٥٢٠محمــد مهــدي شــمس الــدین ، المســلم المعاصــر ، ص)  ٤(
 . ١٣٤، ص) ٢٠٠٥دار الرافدین للطباعة والنشر والتوزیع، : بیروت (

، ) ٥-٤(، العددان ١٩٦٣ )٤(، السنة ١٥٤، ص) ٤(، العدد ١٩٦٢، جمادي االول  )االضواء(محمد مهدي شمس الدین ، )  ٥(
كلیـــة العلـــوم : جامعـــة بغـــداد ( ؛ محمـــد ابـــراهیم الموســـوي ، الفكـــر السیاســـي عنـــد محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدین ١٥١-١٣٧ص

 .  ١٧٢-١٧٠ص) ٢٠٠٩السیاسیة ، 
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الغربیـــــة وعـــــدم مالئمتهـــــا للمجتمـــــع االســـــالمي ، مركـــــزًا فـــــي ذات الوقـــــت علـــــى التعددیـــــة كونهـــــا تتفـــــق وتطلعـــــات 
  . میة ، ومنطلقة من الواقعیة االسالمیةالمجتمعات االسال

ان االسـالم دیـن  "منطلقـا مـن  "مؤمنـة" "العلمانیـة"لم یتعارض الشیخ مع مفهوم العلمانیـة ، بـل رجـح ان تكـون    
اســـب تتنمكـــن ان ملوجیتـــه وان كانـــت قـــد نشـــأت واحـــدة فـــي كـــل زمـــان ومكـــان اال انهـــا یو ، وان اید "كامـــل وشـــامل

ان تكــون منظمــة لحیــاة االنســان  "النظریــة االســالمیة"قابلــة للتجدیــد ، الن مــن جــوهر  واوضــاع كــل مجتمــع كونهــا
في جمیع شؤونه الدینیة والسیاسة ، سواء اكان االنسان یحیى حیاة بدائیـة ، ام حیـاة حضـاریة ، وبهـذا الصـدد قـال 

 :  
  ة خاصة ، او جانباـان حالـج في االنسـالم لم یعالـان االس..  "  

  )١(اطـل نشـه كـي تخطیطـب فـما استوعـواننا ، ـمعی 
  .)٢()"....وامتد بتشریعه وتنظیمه الى كل مرفق من مرافق الحیاة  

یم عــدم مخالفتهــا لتعـــال االمؤمنــة اولهــحــدد الشــیخ محمــد مهــدي شـــمس الــدین شــروط قیــام وشــرعیة العلمانیـــة      
 م، وبمــا انهــا تحتــر )٣(ي ثــم مــدى احترامهــا االدیــاناالســالم ، فهــي علمانیــة مؤمنــة بمجــرد االعتــراف باالیمــان الــدین

االدیان وتعترف باالیمان فانها تكتسب الشرعیة في حدود ما تستطیع تحقیقه من امن واستقرار وحفـظ للنظـام العـام 
، وسنها قـوانین واتباعهـا سیاسـات ناجعـة لتـدبیر المجتمـع ورعایتـه ، مركـز علـى عـدم التـدخل فـي اعتقـادات النـاس 

ــة المؤمنــة"اتهم الدینیــة والمذهبیــة ، معتبــرا ان وانتمــاء تخســر شــرعیتها اذا اتخــذت لنفســها موقــع محاربــة  "العلمانی
  .)٤(االیمان اوال ، واتخاذها طریق الطائفیة والعصبیة والحزبیة ثانیا

مــــة ال تقــــوم شــــرعیتها علــــى الــــدین ، فـــي الوقــــت نفســــه هــــي مؤمنــــة علیــــه ، محتر  "العلمانیــــة المؤمنــــة"اذا ،      
، ممـــا یجعلهـــم اكثـــر )٥(لالنتمـــاءات الفردیـــة وقناعاتهـــا ، وهـــذا یوافـــق جمیـــع المـــؤمنین مســـلمین ومســـیحیین وغیـــرهم

  .)١(حیویة في التعبیر عن امانیهم ، استنادا الى مجتمع سیاسي واحد ومحكوم لقوانین ثابتة واحدة

                                     
علیـك الكتـاب تبیانـا لكـل  نزلنـاو : (( لى هذه السمة ، وعلى هذه الركیزة تاسس االسالم ، وقامت جمیع تشریعاته ، قال تعالى ع)  ١(

نهى عن الفحشـاء والمنكـر والبغـي یان اهللا یامر بالعدل واالحسان وایتاء ذي القربى و  ٨٩(ة وبشرى للمسلمینورحمً  شيء وهدُى 
 . )٩٠-٨٩ (، ایة   حلسورة الن)) یعظكم لعلكم تذكرون

دار الهـــدى : بیـــروت (ة ، ، فــرح موســـى ، الـــدین والدولـــة واالمـــ٨٩محمــد مهـــدي شـــمس الـــدین ، بـــین الجاهلیـــة واالســـالم ،ص)  ٢(
 . ١٦٨، ص) ٢٠٠٢والنشر والتوزیع ، للطباعة 

 ؛١٥٠، ص) ٥(و) ٤(العددان ، ١٩٦٣، ) ٤(، السنة  )االضواء(محمد مهدي شمس الدین ، االتجاهات الفكریة المعاصرة ، )  ٣(
 .٥١٧، ص) ٨(، العدد ١٩٦١، ) ٢(السنة 

  .  ٨٩بین الجاهلیة واالسالم ، ص محمد مهدي شمس الدین ، ؛١٦٢، المصدر السابق ، ص الموسويمحمد ابراهیم )  ٤(

استمرار الثانیـة یعتبـر جریمـة فـي لقد میز الشیخ محمد مهدي شمس الدین ، بین الطائفیة الدینیة والطائفیة السیاسیة ، وراى ان )  ٥(
محمـد مهـدي شـمس : حق الوطن والمواطنة ، ولهذا یجب العمل على الغائها فورا على كـل صـعید وفقـا لجـدول زمنـي ، ینظـر 

 .  ١٩٨، ص) ١٩٩١المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ، : بیروت (الدین ، العلمانیة ، نقد وتحلیل ، 
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المرتكـزات الالزمـة للتهیئـة لتلـك  لم یكن الشیخ صاحب افكار واطروحات نظریـة فحسـب ، بـل عمـل علىوضـع     
مكتبـــة عامـــة فـــي مدینـــة الدیوانیـــة ، احتـــوت علـــى االالف مـــن  ١٩٦١الطروحـــات ـ تمثـــل ذلـــك فـــي انشـــاء عـــام 

، وقـد اسـتمر المشـروع الـى الیـوم یـؤدي غرضـه )٢(المصادر الفقهیة والتاریخیة ، وبـدعم مـن مرجعیـة النجـف الدینیـة
، اعتمـد علیهـا فـي خلـق نوعیـة معرفیـة )٣(ین مسجدا داخـل المدینـة وخارجهـا، وترافق مع ذلك انشاء اكثر من عشر 

، ١٩٥٨ونهضـة فكریـة ، كـان لهـا بشـكل او بـاخر اسـهام فـي تغیـر الواقـع الـذي نشـأ فـي العـراق اعقـاب ثـورة تمــوز 
، حیـث ١٩٦٣وظهور االفكار المادیـة بشـكل قـوي ومـؤثر علـى المجتمـع والـذي اسـتمر حتـى قیـام انقـالب رمضـان 

، دفعــت بالشــیخ محمــد مهــدي شــمس الــدین الــى ان )٤(انتهجــت الحكومــة وقتهــا سیاســة اســتبدادیة وطائفیــة بغیضــة
 ١٩٦٨یطلب من المرجعیة الدینیة االنتقال الى بغداد لیكون قریبا من مصـدر القـرار ، وهـذا مـا دفـع بالسـلطة عـام 

  . )٦(مغادرة العراق، مما اضطره الى )٥(الى اصدار امرا یوجب منعه من دخول العاصمة 
، قــد شـهد تقلبــات واضــطرابات ، ١٩٦٨-١٩٥٨المــدة مـابین  لكـان للواقــع السیاسـي الــذي عاشـه العــراق خـال     

تراوحت بین تغییر النظام الملكي الى جمهوري ومـا ترافـق معـه مـن سـیادة االفكـار المادیـة فـي الشـارع العراقـي ممـا 
، اذ ولــد لــدیهم ردة فعــل علــى االلتزامــات االســالمیة ، بــل وعلــى كــان لــه اثــره الواضــح علــى الشــباب بشــكل خــاص 

االفكار التي طرحها الشـیخ بخصـوص الشـباب والمـرأة ، ممـا ادى الـى تعطیـل هـذا الجانـب الـذي اسـتمر حالـه الـى 
  . ابعد من مدة البحث الزمنیة 

ـــبالد الـــى حالـــة ١٩٦٣شـــباط  ٨كمـــا شـــهدت هـــذه الفتـــرة انقـــالب       مـــن الفوضـــى السیاســـیة ، ، والـــذي احـــال ال
والصـدامات الدمویـة ، القـت بضـاللها علـى الـواقعین االجتمـاعي واالقتصـادي فـي الـبالد ، بـل وحتـى الفكـري حیـث 

وابــداء الــراي ، تلــك السیاســة التــي اســتمرت حتــى قیــام  صـحافةشـهدت الــبالد حالــة مــن القمــع الفكــري وتقیــد حریــة ال
غــادروا     لــذي كــان الشــیخ شــمس الــدین شخصــیا احــد ضــحایاه ، الــذین ، ا١٩٦٨البعثیــین بــانقالبهم الثــاني عــام 

                                                                                                                        
،  فـرح موســى، ١٩، ص) ٧٣(العـدد  ؛٢٠٠١ ،، بیـروت " مجلــة" )نـور االسـالم(خ شــمس الـدین ، ، العالمـة الشـی فـرح موسـى)  ١(

 .  ٣٢وهج االسالم وجلید المذهب ، ص بین
وكــان لهــا اثــرا وتــاثیرا داخــل وخــارج  ١٩٥٨ســن الحكــیم زعامــة المرجعیــة الدینیــة فــي النجـف االشــرف عــام تقلـد االمــام الســید مح)  ٢(

 .، والتي سیتم التعرف بها الحقا١٩٧٠العراق حتى فاته سنة 

 . ١٢٣ص – ٩٨، ص ١جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ج : للتفاصیل عن تلك المساجد ینظر )  ٣(

، علـى وجـوب نبـذ السیاسـة الطائفیـة التـي  ١٩/٣/١٩٦٤اكد ذلك السید محسن الحكیم عند استقباله رئیس وزراء العراق طاهر یحیـى فـي )  ٤(
مــن قبــل ســلطة البعــث الحاكمــة انــذاك وعلیهــا ان تنظــر الــى مختلــف ابنــاء الشــعب بنظــرة واحــدة دون تمییــز وتفریــق بــین بــدأت واضــحة 

 .  ١٧٣، ص) ٦)(٥(، العددان ١٩٦٤،) ١(، السنة " مجلة"، ) االیمان: (للمزید ینظر ، قومیاتهم او مذاهبهم 

 . ١٥٩، ص١، ج) ت.النبراس للطباعة والنشر ، د: النجف (صر، رشید قسام واخر ، االنوار الساطعة من سیرة علماء الع)  ٥(

        ،١٩٦٩غــادر الـــى لبنـــان بعـــد المضـــایقات التــي كـــان یتعـــرض لهـــا مـــن قبــل قـــوى امـــن النظـــام البعثـــي القــائم ممـــا دعـــاه الـــى الســـفر عـــام )  ٦(
، ) ٢٠٠٠یـة للدراسـات والنشــر ،المؤسسـة الدول: بیــروت (، ٧محمـد مهـدي شـمس الــدین ، نظـام الحكـم واالدارة فـي االسـالم ، ط: ینظـر 

مؤسســة التــاریخ : بیــروت ( ، ١٩٦٨ – ١٩٥٨حیــدر نــزار عطیــة ، المرجعیــة الدینیــة فــي النجــف االشــرف ومواقفهــا السیاســیة   ؛١١ص
 . ٢٥٩، ص) ٢٠١٠العربي ، 
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ــ التــي ظلــت ي جهــد نفســه وذهنــه فیهــا ســنین عــدة العــراق مضــطرین ، ثــم تبــع ذلــك جمــود االفكــار والطروحــات الت
  .حبیسة مؤلفاته الى عشرات السنین ، ولم تنطلق من عقالهم اال في مطلع االلفیة الثالثة 

یخ محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدین مـــن المجـــددین المصـــلحین فـــي القضـــایا الدینیـــة شـــ، عـــد ال اجمـــاال ، رغـــم ذلـــك    
والفكریة والثقافیة التي شغلت فكر العلمـاء والمفكـرین ، اذ اسـهم فـي عملیـة التجدیـد واالصـالح فـي السـاحة النجفیـة 

د مــــن ابــــرز ، علــــى اســــس متطلبــــات العصــــر وتتطلــــب تحقیــــق تلــــك الفكــــرة مزیــــدا مــــن الــــوان المعرفــــة ، فهــــو یعــــ
وافكـاره فـي المجـال الفكـري  ئـهالشخصیات التي تجمع بـین العمـق الفقهـي وثقافـة العصـر ، فقـدم رؤیـة تاصـیلیة الرا

واالجتمــاعي والثقــافي ، ان طروحــات الشــیخ ورؤیتــه الفكریــة المعاصــرة هــي التــي دفعــت بالســید محمــد بحــر العلــوم 
  : الى القول 

  مجالسة العلمان شخصیته العلمیة تبدو واضحة في  "
  كر ،ـین الفـهاء ، رصـل االدب والفقـحافـوم                                                          

  .)١("وفـفه بالفیلسـیرة ویصـي السـوازنا فـمت 
 وتاسیســا علــى مــا تقــدم ، كانــت مــدارس النجــف االشــرف ومرجعیاتهــا الدینیــة البیئــة االساســیة الفكــار الشــیخ      

  . محمد مهدي شمس الدین ، فكانت رؤاه وافكاره تنطلق من هذا االساس 

                                     
 .  ص المقدمة) ٢٠٠٤سالمیة ، معهد الدراسات العربیة واال: لندن ( شمس الدین عطاء دائم ،  محمد بحر العلوم ،)  ١(
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  : الشیخ محمد امین زین الدین : ثالثا 
، احــدى قــرى جنــوب البصــرة ، حیـــث  ، فـــي قــرى نهــر خــوز١٩١٣عــام ولــد الشــیخ محمــد امــین زیــن الــدین      

مات ، هـاجر بعـدها الــى النجـف االشـرف عــام ابتـداء دراسـته الدینیـة فیهــا علـى یـد والــده ، مكمـال فیهـا مرحلـة المقــد
، لمواصلة دراسته في حوزتها العلمیة ، فقرأ في حینها على ایدي مشاهیر هذه الحـوزة وقتـذاك ، فبلـغ اعلـى ١٩٣٢

  .)٢(، فكانت له رسالته العلمیة ، وله مقلدون یرجعون الیه في المسائل الشرعیة)١(مراتب االجتهاد
ن شـكلوا لـه المعرفیة والفكریة كان ابرزها اساتذته في حوزة النجـف االشـرف ، الـذی ساهمت عوامل عدیدة في نشأته

ما كـان یصـل الـى مدینـة النجـف االشـرف وقـت دراسـته فیهـا مـن صـحف ومجـالت عربیـة  معینا فكریا ثرا ، السیما
ه الفكریـة ، ومـن ثـم ، اثره الواضح فـي نشـأت)٤(من الدورایات االشرف ، وما كان تنتجه النجف)٣( "مصریة ولبنانیة"

انعكــاس علــى اســلوبه فــي الكتابــة ، وتطــویر نزعتــه التجدیدیــة ، حاثــا فــي ذات الوقــت علــى اقتنــاء تلــك الـــدوریات 
  .)٥(والتواصل في قرائتها

عــد الشــیخ محمــد امــین زیــن الــدین واحــدا مــن ابــرز الشخصــیات التــي دعــت الــى االصــالح والتجدیــد ، خاصــة     
ــــه بتطــــویر  ــــق من ــــالتعلیم الحــــدیث ودعــــم المــــرأة المســــلمة فــــي المجتمعــــات فیمــــا یتعل ــــدیني واالهتمــــام ب الخطــــاب ال

  .)٦(الشرقیة
دعا الى تحدیث اسالیب الكتابة لـدى علمـاء الـدین البـارزین ، كاحـد منطلقـات تطـویر الخطـاب الـدیني ،  ولذلك    

  .)٧(الى ذلك في منتصف القرن العشرین احتى اعتبره المفكرون ابرز من دع
ل افكــاره واراءه للقــارئ لیتســنى لهــم الحصــول ااتبــع الشــیخ محمــد امــین زیــن الــدین اســلوبا مفهومــا ســهال ال یصــ    

علــى الفكــرة بعیــدا عــن التعقیــد ، اذ كــان اســلوب المقالــة والرســالة هــو االســلوب الســائد والبــارز فــي نتاجاتــه فكانــت 
                                     

باشر دراسة المرحلة العلیا في السطوح وكان من اساتذته السید ابو القاسم الخوئي ، ودرس علیه الكفایة فـي االصـول ، والشـیخ )  ١(
الرســائل بــاقر الــذبحاوي ، الشــیخ عبــد الحمیــد الخاقــاني ، والســید عبــد اهللا الشــیرازي ، والســید جــواد التبریــزي ، وقــد درس علــیهم 

والمكاســب ، امــا التفســیر فكــان علــى یــد العالمــة الشــیخ محمــد جــواد البالغــي ، امــا درس الفلســفة فكــان علــى یــد الســید حســین 
عـدنان البكـاء ، ایـة اهللا العظمـى الشـیخ محمـد امـین زیـن الـدین : كوبي والشیخ محمد حسین االصفهاني ، للتفاصیل ینظر دالبا
 .       ٢٤٣ص -٢٣٩، ص) ٩(، العدد ٢٠٠٨، ) ٣(ف ، السنة ، النج" مجلة" )افاق نجفیة(، 

وهــي موســوعة متالفـــة مــن عشــرة اجــزاء ، اتســـمت ) حكمـــة التقــوى( الــف الشــیخ رســالته الفقهیــة الشـــاملة اطلــق علیهــا تســمیة )  ٢(
مـط .د : م . د( وى ، محمـد امـین زیـن الـدین ، كلمـة التقـ: بسهولة من قبل مقلدیه ، ینظر فهمهاباالسلوب السهل البسیط لیتم 

  ١٠ح -١، ح  )ت. ، د

مجلــة الروایــة والقثافــة والهــالل والعرفــان ، امــا مجلــة الرســالة المصــریة : مــن الدراســات العربیــة التــي اطلــع علیهــا وكتــب فیهــا )  ٣(
 .  ٣٠٩، ص١جعبد الهادي الفضلي ، هكذا اقرأتهم ، : وصاحبها احمد حسن الزیات من اهم الروافد الفكریة للشیخ ، ینظر 

 .  سیتم التعریف بها خالل الفصل الرابع من االطروحة)  ٤(

 . ١٣٧، ص) ٤(، العدد ١٩٦٣كانون االول  ١٥،  )االضواء(محمد امین زین الدین ، الحجاب بین السلب واالعجاب ، )  ٥(

 . المصدر نفسه )  ٦(

 ) ٢٠٠٨كلیـة الفقـه ، : جامعـة الكوفـة (  ،، رسالة ماجستیر علي عوادي مهدي ، الشیخ محمد امین زین الدین وجهوده العلمیة)  ٧(
 .  ١٠ص، 
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ة فــي الطــرح والتصــدي لحــاالت شــاذة مخالفــة لتعــالیم دلــیال بــارزا لمنهجیتــه التجدیدیــة العصــریة لمــا حملتــه مــن جــرء
الشریعة ، محاوال من خالل ذلك نشر الفضـیلة واالخـالق مؤكـدا علـى ایجـاد سیاسـة العـدل والمسـاواة بـین الجنسـین 

  .)١(في المجتمع
 ل االمـةعـقویمـة منهـا ج المفاهیم للنهوض باالمة علـى اسـس اكد على المتصدین للفكر االصالحي على نشر تلك

، اذ اعتبــر االخــالق علمــا كــامال یبعــث  "والعلــم" "االخــالق"مجتمعــا قــابال للعمــل فــي ســبیل الخیــر والتطــور اساســه 
ال في الـنفس البشـریة وینمـي القـوة واالسـتقالل فـي العقـل البشـري ، وبـذلك تتحقـق تلـك الطروحـات مـع االسـالم مالك

ادق المـوازین فـي التطبیـق واشـدها احكامـا فـي القیـاس  واهدافه الذي وضع نظاما وقواعد لذلك العلم ، لتتماشى مـع
  . )٢(منسجمة مع االزمان المختلفة والبیئات المتنوعة

، فـالف كتابــا ١٩٥٨تصـدى الشــیخ بهـذا االتجــاه للفكـر االلحــادي الـذي مثــل تحـدیا قویــا للمجتمـع العراقــي بعـد عــام 
ـــدین  ،)٣(١٩٦٠، عـــام "، مناهجـــه ، غایاتـــه هاالســـالم ینابیعـــ "بعنـــوان  وهـــو رد علـــى الـــذین یوجهـــون الطعـــون لل

االســالمي ، ویشــككون فــي اغلــب تعالیمــه ، داعیــا النــاس الــى زیــادة المعرفــة بــدینهم ، والتعــرف علــى مبادئــه مــن 
، ال مـن خـالل النظـر الـى مـا فـي ایـدي النـاس مـن ) (منابعه االولى التي جاء بهـا نبـي الرحمـة الرسـول محمـد 

  . )٤(اشباح
مــا یتعلــق :  حیویـة عــده منهـا زوایــاالمـراة مكانــة مهمـة فــي فكـر الشــیخ زیـن الــدین ، نـاظرا لهــا مـن واحتـل موضــوع 

 "ها ، مركزا علـى مسـألة التبـرج والسـفور التـي تـؤدي الـى االنحـالل الخلقـي ، محـذرا مـن خـالل كتابـه بحجابها وعفت
الـراغبین بالتالعـب بمقـدراتها تحـت شـعار  ، العقالء والحكمـاء مـن ان تصـبح المـراة المسـلمة سـلعة بیـد)٥( "یا ابنتي

  : الحریة والتقدم ، قائال 
  
  
  

  ى ـین الـن یصغـن وهـا یراد بهـالت عمـا غافـل فتیاتنـلع "
  زـها واعـة فیـرم خلـونها عن اكـم یخادعـانه... اء ـهذا االدع

                                     
تشـرین الثـاني  ١٠، " مجلـة"،  )النشـاط الثقـافي(محمـد امـین زیـن الـدین ، تحیـة االیمـان ، : للتفاصیل عن تلـك المقـاالت ینظـر )  ١(

 .  ٨٦-٨٤، ص) ١(، العدد ١٩٥٧

 . ٨٥، ص المصدر نفسه)  ٢(

 ).  ١٩٦٠مطبعة النعمان ، : النجف (محمد امین زین الدین ، االسالم ینابعه ، مناهجه ، غایاته ، : ر للتفاصیل عنه ینظ)  ٣(
 .٢٠١٠ /٢/ ١٠النجف االشرف  ،١٩٢٧، موالید مفكر ومجتهد، الشیخ باقر شریف القریشي ، )) مقابلة شخصیة (( )٤(

لعـام ، كـرد علـى سـؤال مـن قبـل احـد اسـاتذته الـذي لـم یـذكر ، وطبعـه فـي الشـهر السـادس مـن نفـس ا١٩٥٨الفه في بدایة عـام )  ٥(
اســمه حــول مقــاال فــي احــد الصــحف العربیــة والــذي لــم یــذكر اســمها ایضــا ، لمــا كــان یحیــوه ذلــك المقــال مــن تطــاول العنیــف 

: ر صـفحة ، للتفاصـیل عـن ذلـك ینظـ ٢٨بالعبارات ضـد حجـاب المـرأة وتعـالیم االسـالم بهـذا الخصـوص ، وتـالف الكتـاب مـن 
 ).١٩٥٨مطبعة القضاء ، : النجف االشرف (محمد امین زین الدین ، یا ابنتي ، 
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  . )١("شيء علیها ، انهم یخادعونها عن حیائها وعن دینها وعن عفافها 
لب في ذات الوقت المراة العربیة باالبتعاد عن الثقافة الغربیة التي تنظر الى الحجاب بسلبیة ، مجسدا طا     

تلك االفكار من خالل رده على احدى الصحف العربیة التي طالبت المراة المسلمة بخلع الحجاب استجابة 
  . )٢("السلب واالیجابالعفاف بین " ، كتابه المعنون ١٩٥٨لدواعي التطور والتقدم ، فاصدر عام 

كان لشریحة الشباب نصیبا وافرا من فكر الشیخ محمـد امـین زیـن الـدین وطروحاتـه ، وذلـك مـن خـالل تاكیـده      
علـى اهمیـتهم ودورهــم ، باعتبـارهم القــوة المـؤثرة والقـادرة علــى التغییـر ، مركــزا علـى ضـرورة رعــایتهم واالهتمـام بهــم 

اســلوب التوجیــه الجامــد المعتمــد علــى الصــیغ العقائدیــة والفقهیــة الجــاهزة التــي ال واالســتماع الىمشــاكلهم بعیــدا عــن 
  . )٣(یستسیغها اغلبهم وال تانس لها روحهم

، محـاوال تنقیـة افكـارهم ممـا " طلبـة الجامعـات"ركز الشیخ من طروحاته على شریحة مهمة مـن الشـباب ، وهـم     
عات الحزبیة ، كونهم اكثر مـن غیـرهم عرضـة للتـاثیر والقبـول بمثـل كانت تطرحه التیارات الدخیلة وما تفرزه الصرا

التـي تهـدف الـى تسـمیم التربـة ، فتنفـذ سـمومها مخلفـة االوبئـة " والطفیلیـات" "كـالجراثیم"، التـي یراهـا )٤(هذه االفكـار
  .)٥(مرواالمراض ، التي لم تعد معها التربة قابلة على االنتاج فتعود غیر صالحة للغرس وال قابلة للث

الـى االطـالع علـى تجـارب الحضـارة الغربیـة  الم تكن نظرة الشیخ زین الدین للحضارة الغربیـة سـلبیة ، بـل دعـ     
، واالخذ منها بما ینسـجم وفكـر االسـالم فـي مجـاالت المعرفـة العلمیـة ، والتطـورات المادیـة ، المعاصـرة فـي حینهـا 

  : مؤكدا في هذا المجال على 
  
  
  

  ل ،ـه ان یؤازر العقـارة وعلیــارك الحضـالم یبــان االس" ...                  
  ل ،ـد العقـالم ان یسانـن االسـون مـیبغ... م ـب العلـواكـوی               

  .)٦(..."وهل انزل االسالم أال لمساندة العقل ونظم حركته وتسدید خطواته                     

                                     
 . ١٠المصدر نفسه ، ص)  ١(

نقطـة بـولیس ( ، تحـت عنـوان ١٩٥٨ایلـول  ٢٦ناقش الشیخ زین الدین مقاال لجریـدة الشـعب المصـریة فـي عـددها الصـادر فـي )  ٢(
لتفسخ في الوالیات المتحدة االمریكیة بصـورة مفزعـة وخاصـة بـین الطـالب یشیر الى وجة االنحالل وا) لكل مدرسة في نیویورك

ان المؤسسـات الفكریـة  مبینـاً ) العفـاف بـین السـلب واالیجـاب( من الجنسین في مدارسها وجامعاتها ، فرد الشـیخ بتالیفـه الكتـاب 
مخـدرات باالضـافة الـى سـفك الـدماء ، في تلك الدولة اصبحت مرتعا خصـبا للتلـذذ الجنسـي وتحـول تالمـذتها لمـدمني الخمـر وال

 .  ٩١ص -٨٨ص) ١٩٥٨مطبعة االداب ، : النجف ( ینظر محمد امین زین الدین ، العفاف بین السلب واالیجاب ، 

 . ٢٠١١/  ١/   ٣، الشیخ باقر شریف القرشي ،  ) )مقابلة شخصیة(()  ٣(

 . ٩٣ص -٣١، ص)١٩٦٧مطبعة االداب ، : شرف النجف اال(محمد امین زین الدین ، الى الطلیعة المؤمنة ، )  ٤(

 . ٣٥، ص المصدر نفسه)  ٥(

 .٣٣محمد امین زین الدین ، االسالم ینابیعه ، مناهجه ، غایاته ، ص)  ٦(
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لمعادیة لالسالم منذ نهایة خمسینات وبدایة ستینات القرن العشرین ، خاصة في ازدادت الهجمات الفكریة ا     
  الجانب االقتصادي ، بعد ان اخذت تلك التیارات بجعل االسالم ضمن الدائرة الشیوعیة خاصة بما یتعلق

لجانــب بحقـوق العامـل فـي االســالم ، مفسـرین تلـك المفـاهیم وفــق مصـالحهم وخـدمتها ، مـدافع عــن الـدین فـي هـذا ا
  : قائال 

  س االسالم راسمالیًا وال شیوعیًا ، وال ینتسب الىـلی" .... 
  یرهما من المذاهب المادیة الخالصة ، وان اتفق معهاـغ 
  الج بعض المشكالت ولیست المقابلة بین مبدء انـفي ع   
  یباینه في جمیع الفروع وان یفترق عنه في جمیع النقاط ،  

  بادئ ان تتباین في الروح ، وانبل الفارق االصیل بین الم
  دون شك یباین جمیع... تتقابل في وجهة النظر واالسالم  

  .)١("ة نظرهـه ویقابلها في وجهـذه المبادئ في روحــه
 المتصـــاعدة   دافـــع وبكـــل قـــوة فـــي هـــذا االطـــار عـــن مبـــادئ االســـالم التـــي شـــهدت تلـــك الهجمـــة المادیـــة الشرســـة

ســـائل المتبادلـــة بینـــه وبـــین اصـــدقائه كاحـــد االســـالیب االكثـــر تـــاثیرا وواقعیـــة فـــي مســـتخدما اســـلوب الـــرد بطریقـــة الر 
، ١٩٦٠الـذي اكملــه عــام "الــى الطلیعــة المؤمنــة" ، فاصـدر بهــذا االتجــاه كتابـه المعنــون  أةایصـال مــا یریـد الــى قــر 

  .)٢(وطبع بعد فترة ، مثل مجموعة من االسئلة واالجوبة الموجهة الى الشباب المسلم
 مـع الـدكتور احمـد"ا دافع في ذات االطار ، وفي اتجاه اخر عن معتقدات الشیعة االثنى عشریة في كتابـه كم    
، والذي رد فیه باسلوب فلسفي فقهي مـدعوما باالیـات القرآنیـة واالحادیـث النبـوة علـى الـدكتور ١٩٦٥عام  )٣("امین

  .)٤(اقعامین معتبرا ما جاء له من افكار غیر منطقیة وال تستند الى الو 

                                     
 .١٩، صالسابقالمصدر )  ١(

 .  ٩٣ص -١٠محمد امین زین الدین ، الى الطلیعة المؤمنة ، ص: للتفاصیل عنه ینظر )  ٢(
حمد امین مصري الجنسیة كتابـا طائفیـا حمـل افكـارا متشـددة واراء متطرفـة اتجـاه المـذهب الشـیعي الجعفـري بعیـدا الف الدكتور ا)  ٣(

عن االدلة مبینا اراءه الشخصیة فیه ، مما یعكس ذلك سلبا على الوحـدة االسـالمیة التـي طالمـا رغـب مفكـروا اتبـاع اهـل البیـت 
نتمائهـا لمـذاهب المسـلمین االخـرى ، التـي طالمـا بـرزت منهـا رمـوز دینیـة تحقیقها ، اذ انها كانـت تصـطدم بشخصـیات ادعـت ا

 . شهیرة طالبت بتحقیق تلك الوحدة

 ). ١٩٦٥مطبعة النجف ، : النجف االشرف (محمد امین زین الدین ، مع الدكتور احمد امین في حدیث المهدي والمهدویة ، )  ٤(
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تجـاوز الشــیخ زیــن الــدین فــي طرحــه االصــالحي الجوانـب االصــولیة والفقهیــة وحتــى االدبیــة لیصــل المعــارف       
الفلســـفیة ، اذ نـــاقش باســـلوب علمـــي هـــادي النظریـــات الفلســـفیة التـــي تـــدور حـــول اصـــول االنســـان ونشـــأته مبتـــدأ 

ومـا جـاءت بـه  )٢("هیغـل"وال الـى نظریـات االلمـاني حول اصل االنسـان ، ووصـ )١("نیدارو "بمناقشة اراء االنكلیزي 
  .)٤(ظاهرا ثقافة عمیقة وسعة اطالع حول تلك المواضیع. )٣("كارل ماركس"افكار 
ع اول حجـر مـن هیكلـه ، وفي ذات االطار ناقش فلسفة تشریع الدین وغایة اهللا تعـالى مـن االسـالم حـین وضـ     

مل كـل شـيء فـي الحیـاة ویعـد فریضـة محتومـة تجـب رعایتهـا والمحافظـة ، وهـو یشـ" بالعـدل"المتمثلـة  واقـام قاعدتـه
، واجبـا           علـى )٥(لـدیانات االخـرى ابتغـاء مرضـات اهللامین كافة ، حتـى مـع الـذین ینتمـون لعلیها من المسل

                                     
ریــدج ملطبیعیــات فـي القـرن التاســع عشـر اكمـل دراســته فـي جامعـة كیا ابـرز علمـاء:  )م١٨٨٢-١٨٠٩ (DARWINن یـدارو )  ١(

م، حتى قام برحلة حول العالم استغرقت خمس سـنوات اطلـع خاللهـا علـى الكثیـر مـن اسـرار عـالم النبـات ١٨٣١االنكلیزیة عام 
نبـات باالدجـان نشـر م، ، اخـتالف الحیوانـات وال١٨٥٩اصل االنواع صدر سـنة : ، له مجموعة من المؤلفات في هذا الجانب 

االنسـان واالختیـار بالنسـبة الـى  اصـل: م، توسع دارون في نظریته العامة حتى شـملت االنسـان عنـدما نشـر كتابـه ١٨٦٨سنة 
م ، اصــدر نظریــة النشــوء والتطــور فتصــدى لــه مجموعــة مــن العلمــاء وحتــى رجــال الكنیســة ، اذ زعــم ان ١٨٧١الجــنس عــام 

مؤسســـة عـــز الـــدین للطباعـــة والنشـــر ، : بیـــروت (ســـمیر شـــیخاني ، صـــانعوا التـــاریخ ، :  االنســـان ینحـــدر مـــن القـــرد ، ینظـــر
  . ١٨٣-١٨٢، ص٢، ج) م١٩٨٧

ـــد فـــي شـــتو : )م ١٨٣١-١٧٧٠( Hegelyهیغـــل )  ٢( ارت اكمـــل دراســـته االبتدائیـــة والثانویـــة فیهـــا ، عمـــل تغفیلســـوف المـــاني ، ول
م، وعـــین اســـتاذا فـــي جامعـــة بـــرلین عـــام ١٨٠١معـــة بیتـــاي عـــام م ، واســـتاذا بجا١٧٩٦-١٧٩٣تدریســـیا فـــي بـــرلین لالعـــوام 

م، وكــان اخرهــا اســس فلســفة ١٨١٦-١٨١٢م، علــم المنطــق فــي االعــوام ١٨٠٧ظاهراتیــة الــروح عــام : م، مــن مؤلفاتــه ١٨١٨
، أي ...) لمطلــقان الدولـة هـي الحیـاة االخالقیـة ذات الوجـود ا(، فهــو القائـل ) عبـادة الدولـة (القـانون ، امـا فلسـفته فـي الحیـاة 

كمیــل الحــاج ، الموســوعة المیســرة فــي : ان الفیلســوف االلمــاني یحــاول تبریــر كــل ظلــم وعــدوان ترتكبهــا الدولــة ، للمزیــد ینظــر 
، المصـــدر الســــابق ،  نياخی؛ ســـمیر شــــ٦٥٤-٦٤٦، ص) ٢٠٠٠مكتبـــة لبنــــان ، : بیــــروت (الفكـــر الفلســــفي واالجتمـــاعي ، 

  . ١٠١ص -١٠٠ص
ولــد فــي المانیــا ، عمــل ردحــا مــن الــزمن فــي الصــحافة ، اراه متطرفــة جــرت علیــه :  )م ١٨٨٣-١٨١٨( Marxكــارل مــاركس )  ٣(

م ، ١٨٤٨م، حیث تعرف الى اشتراكي المانیا هو فرید ریـك انفلـز ، اصـدر عـام ١٨٤٣معارضة الحكومة ففر الى باریس سنة 
الـذي ظهـر مجلـده ) راس المـال(مـن مؤلفاتـه ایضـا ن كتابـه كتابا عرف بالبیان االشتراكي الذ اصبح عقیدة الثـوار االشـتراكیین و 

مفیـد الزبیـدي ،موسـوعة تـاریخ : م، الذي سعى الى اكتشـاف القـوانین االقتصـادیة التـي حكـم المجتمـع، ینظـر ١٨٦٧االول سنة 
   . ٨٣٥ص-٨٣٢، ص٣ج)  ١٩٩٧دار اسامة للنشر والتوزیع ،    : م .  د(اوربا الحدیث والمعاصر ، 

 .  ٧٠-٥٠محمد امین زین الدین ، االسالم ینابیعه ، مناهجه ، غایاته ، ص:  ینظر)  ٤(

لم یجعل اهللا تعالى نوع الحكم مطلقا للبشر بل وضعه في مساحة محددة مؤكد فیها ، في االغلب علـى العـدل غالبـا فیـامر جـل )  ٥(
واذا حكمـتم بـین النـاس ان تحكمـوا بالعـدل ان اهللا نعمـا  ت الـى اهلهـااان اهللا یامركم ان تؤدوا االمان: (( شئنه عباده بذلك قائال 

 ).  ٥٨(سورة النساء ، ایة )) یعظكم به ان اهللا كان سمیعا بصیرا
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ــــ ف المســــلمین القســــط فــــي المعاملــــة والمســــاواة فــــي صــــفوف االنســــانیة واالبتعــــاد عــــن التفرقــــة واالبتعــــاد عــــن العن
  .)٢(فاكد على االسالم وتعالیمه السمحاء تدعوا الى البر بهم واالحسان الى ضعفائهم)١(ضدهم
علــى حتمیــة تصــدي االســالم للعمــل السیاســي المباشــر موقفــا حازمــا تمثــل لشــیخ فــي بدایــة الســتینات وكــان ل     

رة الدولــة ، مؤكــدا ان االســالم وعــدم تــرك الــبالد والعبــاد للجهــالء ، نافیــا عجــز االســالم عــن توجیــه النــاس فــي ادا
  . )٣(وضع للحیاة مانظمها من قوانین وشرائع في الجوانب االجتماعیة والسیاسیة كافة

وانطالقا من تلك االفكار للحكومة العراقیة وخالل النصف الثاني من عقـد السـتینات ببنـاء عالقـات بنـاءة بینهـا     
، لتحقیـــق الســـعادة ونشـــر الكمـــال وبنـــاء عدالـــة  )٤(النزیهـــةوبـــین الشـــعب مـــن خـــالل اقامـــة المؤسســـات الدســـتوریة 

ومســاواة بــین الطوائــف العراقیــة دون تمییـــز ، مــذكرا بانــه ال یمكــن ذلــك اال باعـــداد المعاهــد الخاصــة لبنــاء عقـــول 
، تسایر االصـالح والحداثـة فـي العـالم مـؤمنین باالنظمـة الشـرعیة للوصـول لـذلك الهـدف ، واعتبـر حمـل )٥(عصریة

روح المواطنة الصحیحة والتعاون بین افراده عامال ثانیا للوصول الى اعلى درجـات العـدل والكمـال " الشعب" االمة
  .وهو الغایة المطلوبة

ساهمت النجف االشرف واجوائه الفكریة في بلورة وعیه الفكـري االصـالحي التـي تتناسـب كلیـا مـع رغباتـه فـي      
زیــن الــدین مجموعــة مــن المؤلفــات خــالل مــدة البحــث ، التــي یوضــحها تحقیــق نتاجــات فكریــة ، لــذلك انــتج الشــیخ 

  ). ١٥(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  

                                     
   ) : (ان نظــام العــدل مــن الوظــائف المهمــة والخطــرة فــي االســالم الهمیتــه فــي تحقیــق العدالــة بــین االدیــان حتــى قــال النبــي )  ١(

المفیـد ، محمـد بـن : ، ینظـر )) وسـبیله فـي القضـاء) (اهل البیت مـن یقضـي علـى سـنن داود الحمد هللا الذي جعل فینا (( 
 .  ١٠٥ص) ١٩٧٩د مط، : بیروت (، ٣االرشاد ،ط) . م١٠٢٢/هـ٤١٣ت( النعمان الكعبري 

 . ٨٤محمد امین زین الدین ، تحیة االیمان ، ص)  ٢(

 .٧٧االسالم ینابیعه ، مناهجه ، ص ؛٣٣دین ، الى الطلیعة المؤمنة ، صمحمد امین زین ال)  ٣(

م، وتمثــل ذلــك فــي ١٩٢١ظهــرت المؤسســات الدســتوریة فــي الدولــة العراقیــة بــدءا مــن تشــكیل الحكــم الــوطني فــي العــراق عــام )  ٤(
عبــد الــرزاق : انتخابــات المجلــس اتاسیســي العراقــي ، واصــدار الدســتور العراقــي وغیرهــا ، للمزیــد عــن تلــك المؤسســات ینظــر 

  .  ١تاریخ الوزارات العراقیة ، ج ،  الحسني

یقصد بها الجامعات الحدیثة باعتبارها معاهد تعمل على بناء الشخصیة وانفتاح العقل ، عـن اهمیـة الجامعـات ودورهـا فـي بنـاء )  ٥(
(  ،     م، اطروحـــة دكتـــوراه١٩٥٨-١٩٣٩ســـوي ، الحیـــاة االجتماعیــة فـــي مدینـــة بغــداد و عبـــاس فرحــان الم: االنســان ینظـــر 

 .   ٢١٩ص-١٨٩ص ، )٢٠٠٣كلیة التربیة ، : جامعة بغداد 
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  ) ١٥(جدول رقم 
  )١(نماذج من مؤلفات الشیخ محمد امین زین الدین

  المالحظات   سنة الطبع ومكانه  اسم المؤلف او البحث  ت
  مة اهللا كهام لحظلم المراة ، ظلم للحق واتهام للعقل وات  النجف/م ١٩٥٨  یا ابنتي  - ١
العفاف بین السلب   - ٢

  واالیجاب
  .اعة الفرد ومناعة االسرة نلقد ذهب االبتذال بم  النجف/م ١٩٥٨

االسالم ینابیعه مناهجه   - ٣
  وغایاته

  .  االسالم الحل االمثل لمشاكل العصر  النجف/ م١٩٦٠

صـول الـى اعلــى االسـالم یفـرض التفكیـر الحــر الـواعي للو   النجف/ م١٩٦٠  رساالت السماء  - ٤
  . درجات التطور

مع الدكتور احمد امین   - ٥
في حدیث المهدي 

  والمهدویة

  .على افكار الطائفیین المتلبسین بثوب االسالم اً رد  النجف/م ١٩٦٥

  ) اناث-ذكور(وجهت اغلب فقراته للطبقات الجامعیة   النجف/ م١٩٦٧  الى الطلیعة المؤمنة   - ٦
 تشرین الثاني١٠  تحیة االیمان  - ٧

مجلة  ١٩٥٧
/ النشاط الثقافي 

  النجف

ال یتـــزوج الشـــاب مـــن المتبرجـــة النهـــا مبتذلـــة ال یرتضـــیها 
  . لنفسه

الحجاب بین السلب   - ٨
  واالعجاب

كانون االول  ١٥
مجلة  ١٩٦٣
  النجف/ االضواء 

  .المناصب بالحفاظ على الحشمة اعلىالتصدي الى 

  
، اال انهـــا ظلـــت فـــي حـــدود اعـــداد القیـــادات دون القوعـــد  منقوصـــة ومـــع ان هـــذه الفكـــرة ال یمكـــن عـــدهافكرة     

ولــو  ة علىفهـم واســتیعاب والتواصـل معـه الشـعبیة ولـیس هنـا تغییــر كبیـر یحصـل مـا لــم تخلـف لـه ثقافــة شـعبیة قـادر 
انه اضاف الى جانب اعداد الرجال وضع افق ثقافي ومعرفي لعامة الناس بتوازن مـع اساسـیة المتغیـر المطـروح ، 

، نـرى ان طروحـات الشـیخ ال تنفصـل عـن اساسـیات  لفكرة اكثر اكتماال وواقعیة فـي التطبیـق ، واجمـاالً الصبحت ا
ر مــن ر د التاكیــد علــى تــداول الــراي واســتطالع الــراي العــام هــو دعــوة للتحــر دعــوة االصــالح والتغییــر ، اذ ان مجــ

  . التبعیة والتقلید االعمى
                                     

 – ٨٤م ، ص  ١٩٥٧تشرین الثاني  ١٠، " مجلة ) " النشاط الثقافي ( معلومات الجدول مستقاة من االنتاج الفكري للشیخ محمد امین زین الدین ؛)  ١( 
   .   ١٣٩ص  – ١٣٧م ، ص  ١٩٦٣كانون االول  ١٥" مجلة ) " االضواء ( ؛  ٨٦
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االصــالة والتفاعــل االنســاني قــد  النجــف االشــرف بمــا حملــه مــنالفكــر االصــالحي فــي  فــال غــرو ان نقــول ان    
، وكــان قــادرا علــى االقتــراب الــى جیــل الجدیــد فــي حــدوده القصــوى ، وذلــك  "االســالم الحضــاري"ســاهم فــي تــدعیم 

باستخدامه الخطاب العصري المتجدد واقناعه بجدوى االخذ بالمنهج االسـالمي المنفـتح علـى مجـاالت مختلفـة مـن 
التجدیــد فتطرقــوا الــى موضــوع الدولــة فــي  نالحیاتیــة ، لــذلك نجــد المصــلحون قــد اخــذوا بمفــاهیم واســعة مــاالنشــطة 

  . الفكر السیاسي االسالمي
مـــا یعانیـــه  جـــةولــم یقتصـــر اهتمـــام المصــلحین علـــى القضـــایا المـــذكورة ســلفًا ، بـــل انیطـــت جهـــودهم علــى معال    

ریـة والسیاسـیة نتیجـة االنقسـامات المذهبیـة بیـنهم ، لـذلك سـیكون عثـر فـي قـواهم الفكبالمسلمون من فرقة وتمزیـق وت
موضوع المبحث الالحق ، أي دراسـة جهـودهم فـي مجـال التقریـب بـین المـذاهب االسـالمیة كـانموذج لزیـادة الـوعي 

  .والفكر االصالحي داخل النجف االشرف
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  المبحث الثالث 
  ))نموذجاً ذاهب أالم التقریب بین((  ونتائجهافرازات الفكر االصالحي 

تعــد محــاوالت التقریـــب بــین مـــذاهب المســلمین احـــدى اهــم التجســیدات العلمیـــة للفكــر االصـــالحي فــي النجـــف     
االشرف ، فقد شخص عدد من العلماء النجفیین ما كانت تعـاني منـه االمـة االسـالمیة مـن عوامـل التـدهور الكثیـرة 

ن االنقســـام بـــین المســـلمین یـــاتي بوصـــفه اهـــم تلـــك العوامـــل ، كالجهـــل والمـــرض والتخلـــف والســـیطرة االجنبیـــة ، لكـــ
واشــدها خطــرا ، النهــا تمــزق جســد العــالم االســالمي وتســهم فــي تضــییع جهــود ابنــاءه وتبدیــد ثرواتــه وانشــغالهم فــي 
نزاعــات جانبیــة ال تســتفید منــه ســوى القــوى االســتعماریة الجاثمــة علــى صــدور المســلمین والمشــجعة علــى تعمیـــق 

  . اجیجیهاالخالفات وت
لذلك فقد صارت فكرة التقریب بین المذاهب االسـالمیة او بـاالحرى التعـایش السـلمي بـین المسـلمین علـى شـتى     

مـذاهبهم ، واالحتـرام المتبــادل بـین انتمــاءاتهم موضـع اهتمــام المصـلحین النجفیــین ، الـذین وجــدوا ضـرورة التصــدي 
، وهــذا ممــا یتطلــب توثیــق اواصــر )١(اد فــي تفســیر نصوصــهلتلــك الظــاهرة المتولــدة ، فــي فهــم النصــوص واالجتهــ

العالقــــات مــــع المؤسســــات الدینیــــة الثقافیــــة فــــي العــــالمین العربــــي واالســــالمي لتبــــادل االراء بــــین زعمــــاء المــــذاهب 
االخر انطالقا من االسس المشتركة الكثیرة التي یؤمن بهـا الجمیـع والمسـتندة الـى قولـه  على، واالنفتاح )٢(وعلمائها

فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم  واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا والَ تَفَرقُوا واذْكُروا نعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعداء((عالى ت
ــا  انً وإِخ ــه تمعبِن تُمحــب بیــنهم والرجــوع الــى ، اذ یرشــح مبــدأ وحــدة المســلمین ووجــوب نبــذ الفرقــة والخــالف )٣()) فَأَص

الثوابــت االساســیة فــي التشــریع االســالمي ، كالكتــاب الكــریم والســنة النبویــة الشــریفة ، وااللتــزام الكامــل بضــروریات 
  .)٤(الدین واركانه كالصالة والصیام والزكاة والحج وغیرها

لـى االراء المختلفـة ، اذ ولیس بمستغرب ان ینحـو علماءنـا هـذا النحـو فـي الشـفافیة والموضـوعیة فـي النظـر ا      
، ) (مـن سـیدها وامامهـا امیـر المـؤمنین علـي بـن ابـي طالـب  ثمینـاً  تاریخیـاً  ان النجف االشـرف قـد ورثـت ارثـاً 

الذي لم یر باس في اختالف العلماء في الفتیا وتصویب جمیـع ارائهـم النهـم اتبعـوا رسـائل وطـرق متباینـة للوصـول 
  : حدى كلماته الى الهدف المشترك ، فقد ورد في ا

  
  ترد على احدهم في حكم من االحكام ، فیحكم فیها برایه ، ثم ترد "

                                     
 .  ١٣٩ص،  ) ٢٠٠٨مؤسسة تراث شهید المحراب ، : النجف ( محمد باقر الحكیم ، الوحدة االسالمیة من منظور الثقلین ، )  ١(

 . ٧٨ص ، )٢٠٠٣: مؤسسة المرشد : بیروت (محمد سعید الحكیم ، المرجعیة الدینیة وقضایا اخرى ، )  ٢(
 . ) ١٠٣( ایة ال عمران ، )  ٣(

) ١٨(، العـدد ٢٠٠٣، ) ٢(نة ، بیـروت ، السـ" مجلـة) "الوحداة االسالمیة( نجف االشرف والوحدة االسالمیة، یوسف عمر ، ال)  ٤(
، ) ٢٦( ، البحـــرین ، الســـنة" مجلـــة) "الهدایـــة(، التقریـــب اسســـه وقیمـــه ودور العلمـــاء فیـــه  تســـخیريمحمـــد علـــي ال ؛٢٧، ص

مــؤتمر مــط ، د: البحــرین (،  )بحــث (ذاهب االســالمیة ،محمــد طنطــاوي ، التقریــب بــین المــ ؛٣٦، ص) ٣١١(، العــدد ٢٠٠٣
 .   ٩، ص) ٢٠٠٣ التقریب ،
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  ه ، ثمـم فیها بخالفـیره ، فیحكـى غـها علـیة بعینـتلك القض 
  فیصوب ارائهم  ع القضاة بذلك عند االمام الذي استقصاهم ،ـیجتم                                         

  .)١("واحد ، وكتابهم واحد نبیهمههم واحد ، و فال،  جمیعا                              
المصـــلحین والمفكــرین الــى التقریـــب بــین مــذاهب المســـلمین  نواســتنادا الــى ذلـــك فقــد ســعى علمـــاء النجــف مــ     

، كالشـیخ محمـد الحســین ١٩٤٦واسـهم بعضـهم فـي تاســیس دار التقریـب بـین المــذاهب االسـالمیة فـي القـاهرة عــام 
اشــف الغطــاء والســید هبــة الــدین الشهرســتاني ، وقــد كانــت انطالقــة قویــة فــي انهــاض مشــروع الوحــدة فــي االمــة ك

، وجعــل القــرآن الكــریم دســتور االمــة ، واعتبــاره )٢(االســالمیة مســتخدمین مبــدأ الحــوار الموضــوعي والنقــاش االخــوي
ماعیـة واعیـة ذات صـالحیات واسـعة تسـتطیع العنصر الرئیس والحكم في القضـایا بـین المسـلمین ، وایجـاد قیـادة ج

مـن خاللهـا اصـدار قـرارات ملزمـة تحـافظ علـى وحـدة المجتمـع وتماسـكه وتعزیـز االخـاء الثقـافي بـین ابنائـه واشـاعة 
، الـــذي ) (، التـــي اســس بنیانهــا اعظـــم شخصــیة فــي تــاریخ البشـــریة النبــي محمــد )٣(االخــالق الفاضــلة الكریمــة

إِنَّك لَعلى خلُـقٍ عظـيمٍ  ((: ال عز وجل وصفه سبحانه وتعالى حیث ق ودعـا النـاس الـى اتبـاع هـداه لضـمان )٤())و ،

  . )٥())لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ((: السعادة والرخاء ، عندما قال الحق 
دین المصـلحین فـي النجــف وفـي ضـوء مـا سـبق یمكـن القـول ان توحیـد المســلمین بحسـب وجهـة نظـر علمـاء الـ    

االشرف مطلوب في كل حین ، السیما فـي تلـك المرحلـة العصـیبة مـن تـاریخ االمـة ، فاتحادهـا فریضـة وضـرورة ، 
مي ، فاالتحــاد قــوة لهــا ، والتفــرق یجعلهــا فریســة الفریضــة یوجبهــا الــدین ، وضــرورة یحتمهــا الواقــع االســالمي والعــ

،  "الشهرســتاني"ر نخبــة واعیــة كمــا ســبق القــول كالمصــلحین المجــددین ســهلة العــدائها ، وقــد اعتنــق هــذه االفكــا
  . وغیرهم "وكاشف الغطاء"

ومن الذین سخروا جهودهم لنشرها والتبلیغ والدفاع عنها ، ساعین بكل جهد واخالص لتحقیقهـا ، حـاملین لـواء     
فــي التقریــب ، االول كــان لــه فضــل  التوافــق والتقریــب ، ومشــكلین قنــاة للتواصــل بــین جیلــین مــن العلمــاء العــاملین

 يالـوع    الریادة في هذا المضمار واالخر جاء مـن بعـدهم وتـاثر بـرؤاهم وافكـارهم مـن حـوزویین منتسـبین لحركـة 

                                     
 .    ٧٦ص -٧٥، ص) ١٩٩٣مط ، . د: بیروت (نهج البالغة ، شرح االمام محمد عبده ، )  ١(

ان ، عیـد فنـورة كطـا ؛٣٠، ص) ١٩٦٩مطبعة النعمان ، : النجف (  ، محمد حسین كاشف الغطاء ، قضیة فلسطین الكبرى)  ٢(
،   ٢٠٠٨كلیــة العلــوم السیاســیة ، : جامعــة بغــداد ( الفكــر السیاســي للشــیخ محمــد الحســین كاشــف الغطــاء ، رســالة ماجســتیر 

 . ٢٠٣-١٩٦ص

،  ابـراهیم  ١٩٣، ص) ٢٠٠٣مؤسسة الـبالغ ، : روت یب( ،سامي الغروي ، محمد الحسین كاشف الغطاء  احد رواد التقریب )  ٣(
 .٥٨، ص) ٨٧(، العدد ١٩٩٨، اب "مجلة"، ) النور(بین المذاهب   وارحسسوا ثقافة الالعاتي ، علماء النجف ا

 . )٤(سورة القلم ، ایة )  ٤(

 . )٢١(سورة االحزاب ، ایة )  ٥(
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نمــاذج مـــن اولئــك المصـــلحین ، االول مــن جیـــل  ة، وســـوف نتنــاول اربعـــ)١(والنهــوض فـــي داخــل المجتمـــع العراقــي
  .الرواد واالخرین من الجیل الثاني 

، مــن االوائــل البــارزین العــاملین فــي حقــل التقریــب ، فنــراه ســار فــي مضــمار )٢(یعــد الشــیخ محمــد رضــا المظفــر    
 یمثلــهجتمــع االسـالمي اوال ، ومــا ، لمــا یمثلـه مــن مرتكـز رئــیس فـي منظــوره االصـالحي للم "التقریــب"و " التوافـق"

ا ان المهمـة لیسـت یسـیرة ، كً در االسـالمیة ثانیـا ، مـ عواه ومنطلقاتـه المتعلقـة بموضـوع الوحـدةدمن اسس فاعلة في 
فهي تحتاج الى عمـل دؤوب مسـند الـى اسـس مادیـة ومعنویـة ، وال الـى حماسـة وارتجـاالت انفعالیـة ، موضـحا فـي 

و  "بصـــدق"وعمـــال مـــدعما  "تضـــحیة"ضـــوع هـــذا ، ان المســـالة تحتـــاج و كتاباتـــه الفكریـــة ومواقفـــه العلمیـــة ازاء الم
فـي الوقـت الـذي حمـل فیـه اصـحاب الـراي مـن علمـاء ومفكـروا االمـة "  الجهـاد"العمل فیهـا بــ  ، ووصف" اخالص"

  . )٣(مسؤولیة انجاز المهمة
ــة هـــذه القضـــیة فـــاعتنى بمهمـــة بنـــاء الفقـــه االســـالمي بتوظیـــف المنـــاهج والمفـــاهیم      ادرك الشـــیخ المظفـــر اهمیـ

االســالمیة  هاحصــل فــي ضــوء ذلــك فــي عــرض مفاهیمــالحدیثــة ، لبنــاء عقــل مــن االجتهــاد فــي الــدین ، وتوظیــف م
  . )٤("تهاد جدیدجعقل جدید ال یمكن ان یقوم ا"عرضا معاصرا ، فمن دون 

خــالل اتحـــاد اســالمي عربـــي  هــدف الشــیخ محمـــد رضــا المظفـــر لتحقیــق فلســفة الوحـــدة وتحقیــق اهـــدافها ، مــن   
  .)٥(ین السیاسیة والفكریةیمتلك ادارة ذات صالحیات واسعة تعمل على التقریب من الناحیت

الجهـالء  ان صـورها، بعـد  تمثلـت بالوحـدة، كاسـاس لتحقیـق رواه واهدافـه التـي  )(اعتمد سـنة اهـل البیـت     
          اخــــــر للشــــــریعة مقابــــــل الســــــنة الشــــــریفة ، ومــــــن الطبیعــــــي ان  اً بانهــــــا عــــــائق لــــــذلك الموضــــــوع ، باعتبارهــــــا منبعــــــ

                                     
 ؛٨٥، ص١، ج١٩٦٤، "مجلــة) "المجمــع العلمــي العراقــي( ،محمــد رضــا المظفــر ، جامعــة النجــف االشــرف وجامعــة القــرویین )  ١(

 . ٢٠ص -١٠ص) ١٩٧١دار الخلیج ، : الكویت ( ضلي ، االسالم مبدأ عبد الهادي الف

ولد في النجف االشرف ، درس على ید عدة من اهل العلم والفضل وحضـر الدراسـات ) : ١٩٦٤-١٩٠٤(د رضا المظفر محم)  ٢(
الشــیرازي وغیـرهم ، انتخــب  العالیـة علـى یــد المیـرزا النــائیني والشـیخ االصــفهاني ، والشـیخ ضـیاء الــدین العراقـي ، وعبــد الهـادي

، لــه مطارحــات فكریــة مــع الــدكتور مصــطفى جــواد علــى صــفحات الهــاتف ، ١٩٦٣عضــوا فــي المجمــع العلمــي العراقــي عــام 
والـدكتور احمـد امـین علـى ثفحـات الرسـالة القاهریـة ، مثـل الجامعـة النجفیـة فـي المـؤتمرات العلمیـة ، اذ شـارك فـي كراجـي عـام 

، تاركـــا عـــدد مـــن ١٩٦٤ن وكانـــت وفاتـــه عـــام ١٩٦٠المغـــرب عـــام ) فـــاسب(جامعـــة القـــرویین  ثلهـــا فـــي حفـــالت، وم١٩٥٧
محمـد مهـدي االصـفي : ینظر  ،اجزاء  ٣عقائد الشیعة ، محاضرات في الفلسفة ، اول الفقه : المخطوات والمطبوعات ، منها 

ده الفكریـــة وارائـــه االصـــالحیة  فـــي جهـــو  راســـةرفعـــت لفتـــة ، الشـــیخ محمـــد رضـــا المظفـــر ، د ؛١٣٢، المصـــدر الســـابق ، ص
 .  ٧٩ص -٧٧، ص) ٢٠٠٩معهد التاریخ العربي ،: بغداد (  ، ، رسالة ماجستیر١٩٦٤ -١٩٠٤

) الوحــدة االســالمیة( ، ، یوســف عمــر ، النجــف االشــرف والوحــدة االســالمیة٣٦، صالمصــدر الســابقمحمــد علــي التســخیري ، )  ٣(
 . ٩، ص) ٨(عدد ، ال٢٠٠٣،ایار ) ٢(، بیروت ، السنة "مجلة"

، ) ١٩٩٧: مـط . د: النجـف (عبد االمیر زاهد ، المعاصرة والمتقلبات في مشروع المظفر الثقـافي ، بحـث مقـدم للنـدوة الفكریـة )  ٤(
 .١٢ص

 .٢٢٦ص -٢٢٥محمد باقر البهادلي ، المصدر السابق ، ص ؛٧١، المصدر السابق ، ص تيابراهیم العا)  ٥(
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، هـــو الســـیر علـــى ) (ان االیمـــان بســـنة اهـــل البیـــت النتـــائج ، مؤكـــدا فاخـــتالف المنـــابع الـــى اخـــتال یـــؤدي 
  : التعالیم النبویة ، مما یثبت خالف رایهم ، قائال 

  بحرصهم على بقاء االسالم والدعوة ) (عرف ال البیت  "
  ووحدة كلمة اهله ، وحفظ التاخي بینهم ،  ه ،ـى عزتـال

  .)١("فوسن القلوب واالحقاد من النـة مـع السخیمـورف
مواصلة البحث االسـالمي العلمـي ضـرورة ملحـة للوقـوف علـى اسـباب ذلـك الصـراع بـین المـذاهب ، داعیـا  عد    

  : الى تجاوز العدید من المعاني التاریخیة التي قد تعرقل فكرة التقریب بقوله 
  لیس مهما اثبات ان االئمة ، هم الخلفاء الشرعیون واهل "

  ذلك امر مضى في ذمة التاریخ ،  نة االلهیة ، فاــالسلط 
  ید ثورة الزمان من جدید وانماـي اثباته ما یعـس فـولی
  وع الیهم في االخذ باحكام اهللاـه الرجـنا منـذي یهمـال 

  رم ـول االكــاء به الرسـیل ما جـة ، وتحصـالشرعی 
  )٢(."ح الذي جاء بهـه الصحیـى الوجـعل                                    

مسالة التعصـب المـذهبي واتخـاذ الحجـج عـامال فعـاال ان الشیخ محمد رضا المظفر ، عد  ونستنج مما تقدم ،     
المسـلمین الـى مهمتـین  اً ا في تمزیـق وحـدة المسـلمین وشـیوع الطائفیـة ، داعیـفي حصول التخلف عند االمة ، وسببً 

، عــن طریــق ســد المجــادالت  "االمــة" "جهــالء" مم امــا، والثانیــة الوقــوف بحــز  "التعصــب" "جــرائم"االولــى ، محاربــة 
، وهـــذا كفیـــل بتنمیـــة فكـــرة التقریـــب ) (، وال بیتـــه) (المذهبیـــة واغالقهـــا تمامـــا ، والســـیر علـــى نهـــج النبـــي 

  . وصوال الى هدف االتحاد بین المسلمین
  
  
  
  
  
  
  
  

تقریــب بــین المــذاهب الكثــر مــن ثــالث ، احــد ابــرز العــاملین فــي حركــة ال)١(ویعــد الشــیخ عبــد الكــریم الزنجــاني     
        وتحجیمهمــا تجمیــد الخالفــات بیــنهمب، فقــد ركــز اهتماماتــه علــى توافــق المســلمین ١٩٦٨-١٩٣٦عقــود مــن الــزمن 

                                     
 .١١٩ص،  ) ٢٠٠٣دار التعارف للمطبوعات ، : بیروت (،ئد االمامیة محمد رضا المظفر ، عقا)  ١(
  .  ٤٣؛ رفعت لفتة ، المصدر السابق ، ص  ٦٩ص  – ٦٨المصدر نفسه ، ص )  ٢( 
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ضــرورة تفاعــل جمــاهیر مــع " الوحــدة االســالمیة"واشــاعة روح التســامح ونبــذ الشــتات والفرقــة وصــوال الــى مشــروع 
، الفتـا االنظـار )٢(لمذهبیة مع موضوع وحدة امتهم النها الطریق الى الرقـي واالزدهـاراالسالم بمختلف انتماءاتهم ا

الى ما ساد بالد المسلمین ، في مدینتهم في العصور الزاهرة  على حد تعبیره ، مؤكـدا فـي الوقـت نفسـه علـى عـدم 
مفیـد هنـا ان نقتـبس عبـارات التقوقع وااللتصاق في الماضي بل اتخاذه مثابة للنهوض في مشروع الوحـدة ، ولعـل ال

  :جاء فیها  )٤(االمیر عبد العزیز ال سعود)٣(ذات داللة ومغزى واضحین من رسالة بعثها الى ملك نجد والحجاز
  غیر خفي علیكم ان االغراض االسالمیة المعنویة والعلمیة "

  ة ایمان المسلمین من الشوائب ـها اال بتنقیـن تحقیقـال یمك 
  جیها نافعا وتنمیة وسائط االخاء االسالمي المفرقة وتوجیهه تو 

  ومن .... ر في المذاهب االسالمیة ـات النظـب وجهـوتقری
  دا ان یتخذ منها في هذا العصر بعض الطوائفـف جـالمؤس

  دم لمعالم الدین االسالمي وكیانه االجتماعيـة اداة هـاالسالمی 

                                                                                                                        
ولد في جاروت احدى قرى محافظة زنجـان الواقعـة شـمال شـرق ایـران ، نـزل النجـف ) : ١٩٦٨-١٨٧٨(عبد الكریم الزنجاني  ) ٣(  

الشــیخ محمــد كــاظم : فــي اوســاط العشــرینات مــن عمــره ، درس علــى یــد مجموعــة مــن علمــاء عصــره مــنهم  لنهــل مــن علومهــا
الخراساني والفقیه فتح اهللا االصفهاني والسید محمد كاظم الیزدي والسید محمد بن بمحمد الفیـروز ابـادي واخـرون ، تخـرج علـى 

ومخطوطـا منهـا ئي ، ترك الشیخ ما یناهز السبعین مؤلفا مطبوعـا یده كبار علماء المذهب الشیعي وابرزهم السد ابو القاسم الخو 
تعـالیم االسـالم والحقـوق فــي االسـالم ، جـامع المسـائل وذخیــرة الصـالحین وطبعـت ســتة مـرات فـي النجـف ، تخصــص فـي علـم الفلســفة : 

خیــر الــدین : ینظــر   ا المجــال ، للتفاصــیلالعربیـة واالســالمیة وانتقــد النظریــات الفلســفیة الغربیــة ولـه مجموعــة قیمــة مــن المؤلفــات فــي هـذ
العلــم  دار: بیــروت (           ٥قــاموس تــراجم الشــهر الرجــال والنســاء ومــن العــرب والمســتعربین والمستشــرقین ،ط ،الزركلــي ، االعــالم 

) ٢٠٠١دراســات ،ي لالعــالم والالمركــز العراقــ: دمشــق ( ،  الصــدر بــین دكتــاتوریتین  ، عــادل رؤوف ؛٥٦، ص٤، ج) ١٩٨٠للمالیــین 
 :جامعة الكوفة (، رسالة ماجستیر ،  ١٩٦٨-١٨٨٦محمد جواد جاسم الجزائري ، الشیخ عبد الكریم الزنجاني دراسة تاریخیة  ؛٢٧٥ص

 . ٧١ص -١٠ص) ٢٠٠٩كلیة االداب ، 
 

كلیـة التربیـة (، ١٩٦٨-١٩٣٦مقدام عبد الحسین فیاض ، دور الشیخ عبد الكریم الزنجـاني فـي التقریـب بـین مـذاهب المسـلمین )  ٢(
 . ١٢١، ص) ٣(، العدد ٢٠٠٨ول ال، كانون ا" مجلة) "للبنات للعلوم االنسانیة

، للمزیـد ١٩٣٢العزیز بن عبد الرحمن في ایلـول عـام  عبد سمیت بالد نجد والحجاز بالمملكة العربیة السعودیة في عهد الملك )  ٣(
محمـــد  ؛١٨٧ص -١٧٤، ص) ٢٠٠٢دار الطلیعـــة ، : بیــروت (یـــا ، مفیـــد الزیــدي ، عبـــد العزیـــز ال ســعود وبریطان: ینظــر 

 .  ٢٣٠ص -٢٢٦، ص) ١٩٩٦مطبعة قلم ، : قم (عوض الخطیب ، صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة الحدیث ، 

ة ، انشـأ وتربـى فـي كنـف ابیـه تعلـم القـراء١٨٧٧كـانون الثـاني  ٥ولد في الریاض في ) : ١٩٥٣-١٨٧٧(عبد العزیز ال سعود )  ٤(
بعــد اســتیالء ال رشــید علــى  ١٨٩١والكتابــة وركــوب الخیــل وفنــون الفروســیة منــذ صــباه ، هــاجر مــع عائلتــه الــى الكویــت عــام 

، ١٩١٥كـانون االول  ٢٦بمسـاعدة بریطانیـا ، عقـد معاهـدة معهـم فـي  ١٩٠١كـانون االول  ١٨الحكم ، اعاد امارة اجداده في 
، ینظـر ١٩٥٣تشـرین الثـاني  ٩، اقامة المملكة العربیة السعودیة ، توفي فـي ١٩٣٢، اعلن عام ١٩٢٦بویع ملكا للحجاز عام 

) ١٩٩٨فهرسة مكتبـة الملـك فهـد الوطنیـة ،: المدینة المنورة (حمدان بن راجح ، الملك عبد العزیز ال سعود والدعوة الى اهللا : 
 .   ٢٣٠ص -٢٢٦محمد عوض الخطیب ، المصدر السابق ، ص ؛٤٨-٤٧ص
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  .)١("سواها تصیب الصمیموسهاما ترمى بها من                                
اتخــذ الشـــیخ الزنجــاني مـــن رحالتــه فـــي بعــض البلـــدان العربیــة واالســـالمیة وســیلة لشـــرح ابعــاد دعـــواه واســـس      

والتقریـب بـین المـذاهب سـاعیا الـى الخـوض المباشـر مـع علمائهـا  "الوحـدة االسـالمیة"تبلیغاتـه بخصـوص موضـوع 
وسـوریا ولبنـان ،    ، ومصـر وفلسـطین واالردن )٢(مـا حصـل فـي الهنـدوعدد من مراكزها ومؤسساتها االكادیمیة مثل

رح وایضـــاح هـــذا التـــي حـــط فیهـــا وعـــرف مثقفیهـــا بالمـــذهب الجعفـــري واهمیـــة فقهـــه فـــي التشـــریع االســـالمي ، وشـــ
، وعـد ذلـك )٣(ة والود وایقاف الطرف االخر على مكنوناته بل ومشـتركاته مـع المـذاهب االخـرىالمذهب بروح االخو 

فالقت احادیثه هـذه وافكـاره قبـوال كبیـرا فـي الشـارع العربـي  ، للحد من اسافین الفرقة والخالفات بین المسلمین سبیل
، حتـى ان الشـیخ محمـد مصـطفى المراغـي )٤(خاصة ، واستحسانها واستجاب لها علماء االزهـر الشـریف مصريوال

رس االساســیة فیــه ، كمــا اثمــرت جهــوده بــان ، اكــد لــه عــزم االزهــر فــي ادخــال الفقــه الجعفــري ضــمن حلقــات الــد)٥(
، والتــي عـدت الول مــرة ١٩٥٩، فتـواه الشــهیرة والشـجاعة عـام )٦(اصـدر شـیخ جــامع االزهـر الشـیخ محمــود شـلتوت

                                     
مفیــد الزیــدي ، المصــدر الســابق ، : للتفاصــیل ینظــر : ، الــى ملــك نجــد والحجــاز ، عبــد العزیــز ال ســعود ١٩٢٧ بعثهــا عــام)  ١(

مؤسســـة النعمـــان للطباعـــة ، : بیـــروت (عبـــد الكـــریم الزنجـــاني ، صـــفحة مـــن رحلـــة االمـــام الزنجـــاني ،  ؛١٨٧ص -١٧٤ص
 . ١٦٦، ص١، ح) ١٩٩٦

زكــي المــیالد ، مــن رحــالت الوحــدة االســالمیة ، : طــائفي فــي الهنــد للتفاصــیل ینظــر ر الحاظهــر الشــیخ موقفــا حازمــا ازاء التنــا)  ٢(
 . ٣١٤، ص) ٦(، العدد ١٩٩٧، شباط "مجلة) "المرشد(

ـــة االمـــام الزنجـــاني وخطبـــه فـــي االقطـــار العربیـــة : للتفصـــیل عـــن تلـــك الـــرحالت ینظـــر )  ٣( محمـــد هـــادي دفتـــر ، صـــفحة مـــن رحل
هاني فحص ، سنة وشیعة بین شـوك  ؛١٩٧، ص٢، ج) ١٩٥٦الغري الحدیثة  مطبعة: ف النج(، ٣والعواصم االسالمیة ، ط

  .www.taghribnews.org) االنترنت(المشهد وورد الذاكرة 

م، ٩٨٨مـرات عدیـدة فـي عـام  م، ثـم توسـع٩٧٢م على ید جوهر الصـقلي ، واكمـل بنـاءه عـام ٩٧٠شید عام : ر الشریف هاالز )  ٤(
ة ، وامـر بتـامین الماكـل دالى معهد للتدریس العلوم ، مع اقامة الصالة فـي اواقتهـا المحـد) م٩٩٦-٩٧٥(حوله العزیز الفاطمي 

: القـاهرة ( ، محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ، االزهـر فـي الـف عـام: العلـم تشـجیعا لهـم ، للمزیـد ینظـر  ةوالمشرب لرواده مـن طالبـ
مطبعــة لجنــة : القـاهرة (، ٢هللا ، تــاریخ الجـامع االزهــر ، ط، محمـد عبــد ا١٥، ص٢ج) ١٩٥٥فـي االزهــر ،  منیریــةالمطبعـة ال

 .  ٣٠-١٠، ص) ١٩٥٨التالیف والترجمة ، 

، نشـأ فـي صـعید مصـر ، ١٨٨١اذار  ٥حـدى قـرى طنطـا فـي اولـد فـي المراغـة ) : ١٩٤٥-١٨٨١(محمـد مصـطفى المراغـي )  ٥(
وتـولى فیهـا القضـاء ،  ١٩٠٤سـافر الـى السـودان عـام وكان والده من رجال العلم ، اكمل دراسته ثم اتصل بالشیخ محمد عبده 

، دعـا الــى توحیـد المــذاهب ١٩٢٨، وعـین رئیسـا للتفتــیش الشـرعي ، اختیــر شـیخا لالزهـر عــام ١٩١٩ثـم عـاد الــى القـاهرة عــام 
-١٣ص) ١٩٥٢دار المعـارف للطباعـة والنشـر ، : القـاهرة ( ، انـور الجنـدي ، االمـام المراغـي: االسـالمیة ـ للتفاصـیل ینظـر 

 . ١٣٦، ص) ٢(، العدد ١٩٣٥، القاهرة ـ نموز" مجلة"،( المنار(، ١٥

ا مـن رجـال االصـالح والـدعوة ، ولـد فـي مدینـة منصـورة ، ) : ١٩٦٣ -١٨٩٢(محمد شلتوت )  ٦( ا وعالمـا كبیـرً ً ا وفقیه احد شیوخ االزهر مفسرً
مل في المحاماة واعید بعد اربع سنوات لالزهر وكیًال لكلیـة تخرج في االزهر ونادى باصالح االزهر فعارضة كبار الشیوخ في مصر ، ع

) دار التقریـب(الشریعة ، نبذ النزاع الطائفي والمذهبي ، وقد تمخض ذلك عن انشاء جماعـة التقریـب وتاسـیس مقـر لهـا فـي القـاهرة باسـم 
 .  ١٣٤ص) ٢٠٠٩كلیة االداب ، : جامعة الكوفة (، رسالة ماجستیر  ، ١٩٦٣-١٩٥٦غفران محمد صیهود ، مجلة النجف : ینظر 



١٢٣ 
 

، اسـوة بالمـذاهب االربعـة )١(یجوز للمسلمین ان یاخـذوا عنـه احكـامهم الشـرعیة رسمیاً  مذهب الشیعة االمامیة مذهباً 
ن اقناعـه كلیـة العلـوم الشـرعیة فـي جامعـة االزهـر ادراج الفقـه الجعفـري بوصـفه احـدى المـواد ، فضال ع)٢(االخرى 

  . )٣(العلمیة التي یجب على طلبة الكلیة دراستها
اسـتمر الشــیخ فــي االتجـاه االصــالحي لیبــین بعــد ادراكـه باهمیــة الطریــق وضـرورة التعــایش واالحتــرام المتبــادل      

، ثانیــا ، خاصــة حینمــا وجــد ان ثمــة مــن ) (اع عــن مــذهب وقــیم وتــراث اهــل البیــت، والــدف اوالً  بــین المــذاهب
یهـوى العبـث بتــراث وعقائـد مــذهب اصـیل لــه تاریخـه الحافـل بــالعلم واالنجـازات التــي سـاهمت فــي تطـویر واســتدامة 

  . )٤(الحضارة االسالمیة ، التي دفعت بعلومه الى خطوات متقدمة جدا
 الوحـــــدة "هـــــودا میدانیـــــة فـــــي ذلـــــك المضـــــمار تمثلـــــت وتجســـــدت بتالیفـــــه كتـــــاب وكنتیجـــــة مـــــا ســـــبق ،بـــــذل ج    

، واعیــد طبعــه ثانیــة ردا علــى الجهــالء والمفســدین ١٩٦١طبعــه ونشــره فــي مدینــة النجــف االشــرف عــام "االســالمیة
  . )٥(١٩٦٥عام 
سدین ومثیـري الفـتن فـي ا في رد اقوال بعض المفجه الدامغة وادلته المقنعة وسمعته الطیبة سببً جولقد كانت لح    

،   )٦(، مقـاال فــي مجلـة رایـة االســالم١٩٦٠بعـض البلـدان العربیـة ، مثلمــا حصـل حینمـا نشـر ابــراهیم الجبهـان عـام 
، فاســتنكر الشــیخ الزنجــاني تلــك المقالــة اشــد اســتنكار بالرســائل ) (الســعودیة تهجــم فیــه علــى ائمــة اهــل البیــت 

السـعودیة ، معبـرا عـن رفضـه لتلـك التصـرفات الالمسـؤولة مـن قبـل اشــخاص مملكـة العربیـة لالتـي بعثهـا الـى ملـك ا
  : حسبوا انفسهم على الدین وهو منهم براء ، فیقول الشیخ 

  م بحمایة الحرمین الشریفینـد ، ان اختصاصكـعـوب "
  ب اهتمام جاللتكم بتشدید اركان االلفة بین طوائفـیتطل 
  مة في صلواتهم الكعبة المكر  یستقبلونن الذین ـالملسمی 

  ابهة االخطار المحیطة بهم ، ولذلكم لمجـع كلمتهـوجم
                                     

 ).  ٣( لالطالع على نص الفتوى ینظر المالحق رقم )  ١(

قال الشیخ محمد شلتوت ، كنت دائما ارجح راي الشیعة في الحكم خضوعا لقوة دلیلهم وقد رایت ان قانون االحوال الشخصیة في تنظیمه )  ٢(
دار : القاهرة (مرتضى الرضوي ، في سبیل الوحدة االسالمیة ، : ینظر : لتفاصیل االخیر راجع لراي الشیعة والسیما ما یتعلق بالطالق 

 . ٣٢، ص) ١٥( و )١٤(، العددان ١٩٦١تموز ) النجف(،  ٣٠ص -٢٩، ص)١٩٨٠العلم للطباعة ، 

) ١٩٦١حدیثــة ، مطبعــة الغــري ال: النجــف (عبــد الكــریم الزنجــاني ، الوحــدة االســالمیة ، او التقریــب بــین مــذاهب المســلمین ، )  ٣(
    .http://www.uazhar.edullجامعة االزهر ، الموقع ) االنترنت(، ٦ص

، محمـد سـعید ال ثابـت ، الشـیخ الزنجـاني ٦٣مقدام فیاض ، دور الشـیخ عبـد الكـریم الزنجـاني فـي التقریـب بـین المـذاهب ، ص)  ٤(
 .  ٧٩ص ، )٢٠٠٦مطبعة نكار ،: طهران (والوحدة االسالمیة ،

 .٦٥، ص لكریم الزنجاني ، الوحدة االسالمیةاعبد )  ٥(

مجلـة رایـة االسـالم ، سـعودیة ، مقرهـا الریـاض ، كتـب علیهــا مجلـة ادبیـة ، ثقافیـة ، اجتماعیـة ، دینیـة ، علمیـة ، صـدرت فــي )  ٦(
رة ، صـفحة ، كـان الملـك السـعودي ینفـق علیهـا بصـورة مباشـ ٤٨، عـدد صـفحتها ) ١٩٥٩(عهد الملـك سـعود بـن عبـد العزیـز 

كان المشرف علیها عبد اللطیف ابراهیم ، رئیس تحریرها الشیخ صالح بن حمد ، اما مدیرها علـي بـن حمـد الصـالحي ، للمزیـد 
 www . raiatalislam. comینظر 
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  ة جاللتكم ـوت حكومـي سكـم االسالمـرب العالـاستغ 
  . د ابراهیم الجبهان الذي ابعدته الكویت ـعن قضیة المفس
  ن ــها عـكوتـاض ، كسـي الریـما فـح متنعـفاصب

  ..، اضة رایة االسالم التي تصدر في الریـاب مجلـاصح
  ضي بوجوب اتخاذ االجراءات ـة االسالمیة تقـصلحـفالم 

  یرة لفتنةـة والمثـة المهمـذه القضیـي هـة فـالالزم
  .)١("....عظیمة والمؤدیة الى التفرقة بین المسلمین                                           

ــــنفس المضــــمون بعــــث الشــــیخ ا١٩٦٠حزیــــران عــــام  ١٥وفــــي         ــــد اهللا الســــالم ، وب ــــى عب لزنجــــاني برســــالة ال
لوا دولــة الكویـــت اعطـــاء القضـــیة اعلـــى ؤ ، امیـــر دولـــة الكویـــت بخصــوص مقـــال الجبهـــان ، مطالبـــا مســـ)٢(الصــباح

ومحاســـبته  )٣(درجــات االهمیـــة لمــا تشـــكله مــن خطـــر مــن قبـــل الجهــالء والمغرضـــین علــى مســـتقبل وحــدة االســـالم
  : قانونیا قائال 

  
  
  
  
  
  

  لمون عامة اشد االستنكار بالوفسنكره المولقد است..  "
  البرقیات من البرقیات والرسائل الواصلة الینا من انحاء  

  فمن المحتم على سموكم اعطاء ... ي ـم االسالمـالعال
  هذه القضیة المثیرة للفتن والتفرقة بین المسلمین اعلى

  یة ، وایقاع التنكیل على المجرم ابراهیمـمراتب االهم 
  صروا هللانت ان ان واعوانه ، واعالمنا النتیجة ،ـالجبه                                    

                                     
 ، یخبـره باطالعــه بشـان المقـال المنشــور ،١٩٦٠حزیـران  ٤رد الملـك السـعودي ســعود بـن فیصـل برســالة جوابیـة للشـیخ بتــاریخ )  ١(

محمـد : والذي اعتبره ال یمثل المملكة وال راي المجلة ، وتكفل باتخاذ اجراءات بعدم نشر كل ما یثیر الفرقـة واالنقسـام ، ینظـر 
رسالة الملك السعودي سعود بن عبد العزیز الـى  ))مكبتةابو سعیدة الوثائقیة العامة((، ٩٠سعید ثابت ، المصدر السابق ، ص

 .    ١٩٦٠كانون اول  ٢٢الشیخ الزنجاني بتاریخ 

، لـم یســتمر ١٩٥٠كـانون الثـاني  ٢٩م فـي الكویـت ، اصــبح ملكـا علیهـا تحدیـدا فـي ١٨٩٥ولـد عـام : عبـد اهللا السـالم الصـباح )  ٢(
) االنترنــــت(، ینظــــر ١٩٦٥تشــــرین الثـــاني  ٢٤طـــویال فــــي حكمـــه حتــــى الـــم بــــه مـــرض بشــــكل مفــــاجئ ادى الـــى وفاتــــه فـــي 

www.coolgBg.com.  
  .٨٦ص ، الوحدة االسالمیةكریم الزنجاني ، عبد ال)  ٣(
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  .)١("ینصركم ویثبت اقدامكم                        
ومـن الجــدیر بالـذكر انــه وبعـد وقــت قصـیر جــدا اثمـرت مســاعي الشـیخ الزنجــاني مكاسـب كبیــرة علـى الجانــب      

، كمــا امــر الملــك )٢(مــع رســالته وامــر ابعــاد الجبهــان عــن اراضــي بــالده حــاالً  المعنــوي ، فقــد تعــاطف امیــر الكویــت
المقــال ، وفــي المقابــل  تمریــرعقوبــة لــه علــى موافقــة  "رایــة االســالم"الســعودي بفصــل المــدیر المســؤول عــن مجلــة 

  . )٣(ردت المجلة بتوثیق النصوص التي تثبت عكس تهجمات ذلك المفسد
لمحمودة لدعوته ، لكنها لـم یكتـب لهـا التواصـل مـع قریناتهـا مـن الـدعوات ، اذ ان مـا وعلى الرغم من االثار ا     

لسـببین ، االول بسـبب تجاهــل  –حسـبما اراد  –دعـا الیـه كـان عمــل كبیـر جـدا لـیس مــن السـهل تحقیقـه مـرة واحــدة 
خــرى ، مــن قبــل أي الطــرف االخــر لهــا تمامــا بــدلیل اننــا لــم نعثــر علــى اي اســتجابة لتلــك الــدعوات او الــدعوات اال

مفكــر او مثقــف مــن ابنــاء العامــة ، ومــا یســتنتجه الباحــث ان ردود التــي بعــث بهــا كــل مــن ملــك الســعودیة وامیــر 
  . الكویت ما هي اال تهدئة للخواطر وذر الرماد في العیون ولیس موقفا عملیا من موضوع التقریب

االعالمــي والعمــل الجمــاعي المــنظم ، ثانیــا ادى الــى  وكــان الفتقــار دعوتــه الــى المــورد المــالي الــالزم والــدعم     
  .انزواء معظم المكاسب التي حققها بین طبقات الكتب

                                     
اللجنة العلمیة في مؤسسة االمام الصـادق ، معجـم  ؛١١٤عبد الكریم الزنجاني ، الوحدة االسالمیة والتقریب بین المذاهب ، ص)  ١(

(        ،))تبــة ابــو ســعیدة الوثائقیــة العامــةمك(( ؛  ٣١٣ص - ٣١٢، ص٥،ح) ٢٠٠٥مــط ،. د: قــم (طبقــات المتكلمــین ، 
 .  نص الرسالة التي بعثها الشیخ الزنجاني الى امیر دولة الكویت سالم عبد اهللا الصباح )الملف الوثائقي 

تشــرین الثــاني  ١٤نــص رســالة امیــر الكویــت الــى الشــیخ الزنجــاني حــول المقــال بتــاریخ ) العامــة الوثائقیــةابــو ســعیدة  بــةمكت( )  ٢(
 . ١٢ص -١٠سالمیة ، صعبد الكریم الزنجاني ، الوحدة اال ؛١٩٦٠

  . www.almusawi.org) انترنیت(حمزة الموسوي ، ذكریات بمدینتي ، ؛٩٠محمد سعدي ال ثابت ، المصدر السابق ، ص)  ٣(
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بوصـفه احـدى الشخصــیات المهمـة التــي  )١(الســید محمـد تقـي الحكــیم ومـن الشخصـیات التــي اهتمـت بالتقریـب     
ة ، وعملــه فــي جمعیــة منتــدى النشــر عملــت فــي حركــة االصــالح الفكــري فــي النجــف خــالل نتاجاتــه العلمیــة الكثیــر 

وخلـق " التقریـب بـین المـذاهب"وكلیة الفقه واسهامه في بعـض المـؤتمرات والمؤسسـات االخـرى ، وقـد اولـى مسـالة 
االصـول العامـة للفقـه "، ویعـد كتابـه )٢(روح االخوة بینها على اسس علمیة متینة اهمیة قصوى من نشـاطه الفكـري

ــة" "واالصــولیة" "االصــال"ولــة تقریبیــة فكریــة فریــدة لتحقیــق التــوازن بــین محا ١٩٦٣فــي عــام  )٣("المقــارن  "والفقهی
مـا یتفـق علـى  "واالنفتاح على المـذاهب اخـرى ، مـن خـالل التاكیـد علـى ) (لمدرسة اهل البیت  "والعقائدیة"

د مــن تــاثیر وذلــك بهــدف تضــییق شــقة الخــالف بــین المســلمین والحــ )٤("الســنة علــى الســواء روایتــه الشــیعة واهــل
قــول تالعوامــل االخــرى ، ممــا تــرك المجــال مفتوحــا امــام تســرب الــدعوات المغرضــة فــي تشــویه مفــاهیم بعضــهم وال

  .علیهم بما ال یؤمنون به

                                     
والبالغـة ، واصـول الفقـه ولـد فـي النجـف االشـرف ، درس علـوم العربیـة والمنطـق ) : ٢٠٠٢-١٩٢١(السید محمد تقي الحكـیم )  ١(

اخیـه السـید محمـد حسـین الحكـیم ، الشـیخ نـور الـدین الجزائـري ، الشـیخ محمـد : مثـال أوالفلسفة والتاریخ على ید اعالم عصـره 
رضا المظفر ، السید موسى الجصـاني ، السـید یوسـف الحكـیم وغیـرهم ، امـا البحـث الخـارج علـى یـد السـید ابـو القاسـم الخـوئي 

، ١٩٦٤، شارك في تاسیس جمعیة منتدى النشر في النجف ، منح من قبل جامعـة بغـداد درجـة االسـتاذیة عـام وحسین الحلي 
عضــوا فــي المجمـــع العلمــي العراقـــي  ١٩٦٤والــدكتوراه ، انتخـــب باالجمــاع عـــام  الماجســتیراشــرف علــى رســـائل جامعیــة فـــي 

، وعضــوا فــي ١٩٧٣لغــة العربیــة الســوري عــام ، وعضـوا فــي مجمــع ال١٩٦٧وعضـوا فــي مجمــع اللغــة العربیــة فــي مصــر عــام 
 ١٩٨١وكلـف عـام  ١٩٨١، وعضـوا فـي مجمـع الحضـارة االسـالمیة االردنـي عـام ١٩٨٠مجمـع اللغـة العربیـة فـي االردن عـام 

المنظمة العربیة لمكافحة الجریمة بوضـع مصـطلحات للعقوبـات تكـون معتمـدة لـدى دول الجامعـة ،  –من قبل الجامعة العربیة 
، مـؤتمر البحـوث ١٩٥٧مـؤتمر كراجـي فـي باكسـتان عـام : العدید من المؤتمرات والنـدوات العربیـة واالسـالمیة منهـا  شارك في

، والثـاني فـي ١٩٦٥، ومؤتمر المشترك بین مجمعي اللغـة العربیـة المصـري والعراقـي المنعقـد فـي بغـداد عـام ١٩٦٤في القاهرة 
المـذاهب ،  االصول العامة للفقه المقارن ، فكرة التقریب بـین: بوعات منها له مجموعة من المط ، ، وغیرها١٩٦٧القاهرة عام 

عـالي الــدین محمـد تقــي ؛   ٣١ص -٢٩ص عـز الــدین عبـد الرســول علـي خــان ، المصـدر الســابق ،: وغیرهـا ، للمزیـد ینظــر
محمــد ؛  ) ٢٠٠٩الرائــد ، مطبعــة : النجــف (ســیرته ومســیرته الفكریــة ،  ، الحكــیم المفكــر االســالمي الســید محمــد تقــي الحكــیم

 .     ٢٢٦-٢٢٤ص ؛  )٢٠٠٥مؤسسة تراث الشهید الحكیم : النجف (باقر الحكیم المرجعیة الدینیة ، 

ضــمن كتــاب الســید ) بحــث(البحــث االصــولي اللغــوي عنــد العالمــة الســید الحكــیم  ،  مســلم الجــابري ، االجتهــاد منهجــا واصــوال)  ٢(
محمـد  ؛٢١٢، ص) ٢٠٠٣ ، منشورات معهد الدراسـات العربیـة: النجف (في النجف ،  محمد تقي الحكیم وحركته االصالحیة
 . ٣٣، ص) ٤(، العدد ١٩٦٣، كانون الثاني "مجلة) "النجف(،  تقي الحكیم ، قیم ومبادئ وشخصیات 

صـفوفهم ، مؤكـدا تضمن الكتاب االهداف التقریبیة والتصدي لجمیع الشبهات التي اثیرت ضد محـاوالت جمـع المسـلمین ورص )  ٣(
هم المشترك ومد جسور الثقة واالحترام المتبادل من جهة اخرى ، مبین ان ذلك ال یتحقق اال علـى ایـدي افي صفحاته على التف

انفسـهم فـي التحقیـق والتـدقیق ویحرصـون علـى كیـان االسـالم والشـریعة ، حیـث ال اتعبـوا رجال افذاذ مخلصین لدینهم وامتهم ن 
محمــد تقــي الحكــیم : ، للمزیــد ینظــر ))  االســالم ان الــدین عنــد اهللا(( ضــمن حــدود االســالم قــائال  تعصــب بــین مــذهب واخــر

 ) . ١٩٦٣دار االندلس ، : بیروت (،  االصول العامة للفقه المقارن 

 .  ١٤ص -١٠المصدر نفسه ، ص)  ٤(
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وعلى حد قـول احـد المعاصـرین فـان التـزام الحكـیم مـنهج التقریـب وتعاملـه بـه دومـا یرجـع الـى كونـه انسـانا قبـل     
ـــه "لقـــد كـــان ،  "عالمـــا ضـــلیعا"ان یكـــون  ، باشـــاعته الـــروح )١(الجیـــل الجدیـــد یبنـــي "مفكـــراو ... انســـان فـــي تعامل

الموضــوعیة بــین البــاحثین ومحاولـــة القضــاء علــى مختلـــف النزعــات العاطفیــة ، وارتقـــاء والثقــة واالحتــرام المتبـــادل 
  :العمل لتحقیق الوحدة قائال ودفع القادة الى

  حث واالستقصاء ق وبذل الجهد في البـق والتدقیـالتحقی " 
  والتنقیب ونشد الحق والحقیقة والحرص على كیان االسالم

  اء التمایز على اساس المذهب والمعتقد ـة ، والغـوالشریع 
  ب بین مذهبـر وال تعصـم واخـن مسلـدود بیـال حـ، ف

  .)٢("واخر ضمن حدود االسالم العظیم                        
ضــرورة تــوخي الدقــة والموضــوعیة فــي الحــوار الــذي الــزم علــى ان یكــون بعیــدا عــن  واكــد الســید الحكــیم علــى      

  : ذكر ما اختلف الطرفان علیه ، والتاكید على المستلزمات التي تقوي اواصر التقریب ، مشیرا الى ذلك بقوله 
  ذي یحسن بنا متى اردنا ـان الـال فـى أي حـوعل...  "

  ب هذا نان نتج...  نا هذهـة في بحوثـنا الموضوعیـالنفس
  ا ـوص مـى خصـر علـث ونقتصـادیـن االحـوع مـالن

  .)٣("اتفق الطرفان على روایته ، ووجد في كتبهم المعتمدة لهم
  : السید محمد تقي الحكیم على دحض االختالف والتناحر والتنافر بین االمة ، قائال بهذا الصدد  ثم یؤكد     

  ف الذي یدعو الى التفرقةعنه هو االختال المهنياالختالف  "
  وتثبیت كلمة االمة ، أي االختالف الذي یستغل عاطفیا لتفرقة 

  ذي یدعو الیه البحث الموضوعيـوب ، ال االختالف الـالشع 
  .)٤("وهو من اسباب االلفة والتعاطف بین اربابه                                 

قـدر المسـتطاع تضـییق الخـالف بـین  اح علـى مختلـف االراء ، سـاعیاً لقد كان دیدنه فـي مجـال التقریـب االنتفـ     
المقارنـة ، مركـزا علـى الـروح الموضـوعیة محـاوال  حـین یتحـدث عـن اصـول ىاالمة االسالمیة ، ویتجلـى هـذا المعنـ

  : القضاء على النزعات العاطفیة ، قائال 
  ونقصد منها هنا ان یكون المقارن مهیئا من جهة..  "

                                     
 . ٩٤، ص) ٢٠٠١مؤسسة المعارف للمطبوعات ،: لبنان (محمد حسین الصغیر ، هكذا رایتهم ، )  ١(
عبـد الجبــار شــراره ، اســس الدراسـة االصــولیة المقارنــة عنــد العالمـة الحكــیم ودورهــا فــي التقریـب بــین المــذاهب االســالمیة بحــث )  ٢(

، محمـد تقـي الحكـیم ، االصـول العامـة للفقـه ٢٩٠ضمن كتاب السید محمد تقي الحكیم ومسیرته االصـالحیة فـي النجـف ، ص
 . ١٩المقارن ، ص

 . ١٤٣مصدر نفسه ، صال)  ٣(

 . ٣٨٤المصدر نفسه ، ص)  ٤(
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  یر رواسبه والخضوع لماـن تاثـملل میة للتـنفس 
  ة عند المقارنة سواء وافق ماـه الحجـوا الیـتدع 

  .)١("...ه ما یملكه من مسبقات ام خالفهاـو الیـتدع 
قصــة التقریــب " ومـن اســهامات الســید الحكــیم فـي موضــوعة التقریــب بــین المـذاهب ، هــو مــا كتبــه فـي كتــاب      
، والذي اشرف علیه احمد حسن البـاقوري وزیـر االوقـاف المصـري ، ١٩٥٨ام ، ع)٢(" المذاهب وبحوث اخرى بین

الخالفــات المذهبیــة مــن خــالل البحــث عــن اســبابها ، التــي  وزاجــاذ اكــد الســید الحكــیم مــن خاللــه علــى ضــرورة ت
علــى رص صــفوف المســلمین وجمــع  والتنــاحر بــین االخ واخیــه ضــمن اطــار الــوطن الواحــد ، مشــدداً  رقــةخلقــت الف

  : هم ونبذ الفرقة والتشرذم قائال شمل
  علینا ان نكون موضوعین في بحثنا ومتحررین في "

  ون اقرب ـیدنا ، لنكـبنا وتقالـن رواسـدنا مـجه 
   "الى الواقعیة في عالجها وابعد عن التهریج العاطفي                                                       

انت تسودهم العالئق الطیبة ، عالقة التلمیـذ باسـتاذه ، كمالـك بـن انـس مـثال ال یـذكر ان ائمة المذهب ك واكد     
اال بالـذكر الحسـن ویمتدحـه ویشـید بعلمـه وورعـه وتقـاه ، فعلـى المسـلمین ) (االمام جعفر بـن محمـد الصـادق 

العلمیــة الحدیثــة الیــوم الــذین یتبعونهــا ان یخضــعوا الــى التــروي ومنطــق العقــل وحســن التصــرف واالخــذ بالمنــاهج 
نـــدوات  لتشـــیع فـــيا"، وتطبیقـــا لتلـــك الـــدعوة الـــف الســـید الحكـــیم كتابـــه الموســـوم )٣(لمعاجلـــة هـــذا التباعـــد المـــذهبي

ــاهرة ، وهــو عبــارة عــن مجموعــة المطارحــات التــي اجراهــا معــه منــدوب مجلــة االیمــان النجفیــة ، اثــر رجــوع )٤("الق
فــي المــؤتمر االســالمي المنعقــد فیهــا وحضــره جمــع غفیــر مــن ، ومشــاركته ١٩٦٤الســید الحكــیم مــن القــاهرة عــام 

ثــوا تــاریخهم االســالمي مــود شــلتوت ، وطلــب فیــه مــنهم ان یبحعلمـاء االســالم بــدعوة مــن شــیخ االزهــر الشــریف مح
بحثـا علمیــا موضــوعیا بعیــدا عــن كــل التراكمــات النفســیة التـي خلفتهــا الفرقــة المذهبیــة ، والعمــل بكــل جــد واخــالص 

العواطــــف الشـــعبیة المتاججـــة ضــــد بعضـــهم الــــبعض ، وان یوضـــحوا لالمـــة ان الخــــالف مـــا هــــو اال  علـــى تهدئـــة

                                     
 . ١٠محمد تقي الحكیم ، االصول العامة في الفقة المقارن ، ص.١٠المصدر نفسه ، ص)  ١(

احـدها ، تكـون الكتـاب مـن ثمانیـة ) قصـة التقریـب بـین المـذهب ( طبع هذا البحث على شكل كتاب ، ضم اربعة بحوث وكـان )  ٢(
محمد تقـي الحكـیم ، قصـة التقریـب بـین : علیه ، ینظر ) قصة التقریب بین المذاهب وبحوث اخرى(عشر صفحة واطلق علیه 
 ).  ١٩٨٢مكتبة النجاح، : طهران (المذاهب وبحوث اخرى ، 

 .، ص المقدمة)١٩٦٦للطباعة ،  منشورات مؤسسة االعلمي: بیروت (الجتهاد ، محمد تقي الحكیم ، النص وا)  ٣(

االسئلة المطروحة مـن قبـل منـدوب المجلـة المـذكورة : صفحة ، متضمنا ثالثة مواضیع مهمة هي  ١٣٥من  یتكون هذا البحث)  ٤(
والــرد علیهــا مــن الســید الحكــیم ، فكانــت هــذه الدراســة علــى شــكل جــواب وســؤال ، امــا المحــور الثــاني للكتــاب موضــوع بعنــوان 

الشــیعة (ا المحــور اثالــث ضــمه الكتــاب بعنــوان ، وكــان علــى شــكل جــواب وســؤال ، امــ)) (الشــیعة وعصــمة اهــل البیــت(
 ). والخالفة
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ا فـي الفرقـة ، اقتنع بها المجتهدون وهـم یصـیبون وقـد یخطئـون ، وان االخـتالف یجـب ان ال یكـون سـببً  الشهادات 
  .)١(وخراب بالد االسالم

تمرات التقریــب بــین المـــذاهب ، ففــي مــدة بحثنـــا ، وكــان للســید محمـــد تقــي الحكــیم مشـــاركات میدانیــة فــي مـــؤ      
، بــدعوة خاصــة مــن شــیخ االزهــر محمــد ١٩٦٤میة الــذي عقــد فــي القــاهرة عــام شــارك فــي مــؤتمر البحــوث االســال

القـائم علـى االسـتدالل  "المنطق العقلـي"شلتوت ، واستخدم اسلوبا علمیا رصینا في طرحه للموضوع، معتمدا على 
مما دعـا ذلـك الـى زیـادة تقـدیر وارتفـاع مقـام السـید  "وثاقة النقل"و "رحلة العقل"ا بین المستضيء بالنصوص جامع

، فكــان ذلـك واضــحا مــن خــالل رسـالة الســید محمــد تقــي الــى )٢(الحكـیم عنــد جمیــع العلمــاء الحاضـرین فــي المــؤتمر
، حیـــث عبــر رئـــیس والــده الســـید ســعید الحكـــیم عارضــا فیهـــا طریــق االعجـــاب والترحــاب الشـــدید لــه داخـــل القاعــة 

  :المؤتمر قائال 
  ، وانه من علماء الشیعة بهال نقص المؤتمر ـباكتم...  "

  .)٣("في النجف وبه اكتملت وحدة االسالم في هذا المؤتمر  
كانت لعبارات السید الحكیم االثر البالغ في نفوس المـؤتمر ، خاصـة بعـد تاكیـده ان ال یتعـدى الخـالف نطـاق      

بجامعـة  "كلیـة الشـریعة"یـد مستدعي الصراع والتناحر في أي حال من االحوال ، وقد عبـر عیوال الفكر واالجتهاد 
االزهـــر باعجابـــه بقـــدرات الســـید العلمیـــة بواســـطة الرســـالة التـــي بعـــث بهـــا الـــى الســـید الحكـــیم فـــي النجـــف االشـــرف 

  : ، ومن نصوصها١٩٦٤ایار  ١٦المؤرخة بتاریخ 
  احكیمً  ا قویاً ا ، وعالمً یمً كر  ا وفیاً م اخً كلقد وجدت فی..  "

  ، جمع له بین العقل ا بصیراً ـى اهللا واعیً ـا الـ، وادعی 
  ي والمنطق القوي والوجه البهي ـب التقـي والقلـالذك 
  دكم من فضله وان ینفع بكم ـال اهللا ان یؤیـي ال سـوان

  ى جهادكم وجهادـة الـد الحاجـي هي اشـم التـامتك
  .)٤("امثالكم من العلماء المخلصین                            

لقــد اثــر الســید محمــد تقــي الحكــیم فــي المــؤتمرین عامــة ، وكــان ذلــك جلیــا وواضــحا للعیــان مــن خــالل الرســالة     
  :التي تلقاها من مؤتمر مجمع البحوث ، ومنها 

                                     
 . ٢٢ص ، )  ١٩٩٩، )  (مؤسسة االمام علي : لندن (  محمد تقي الحكیم ، التشیع في ندوة القاهرة ،)  ١(

لح ؛ صـا. ٢٠٥ص -٢٠٤، ص) ٢٠٠٣فجـر اسـالم ، : طهـران (مجموعة من البـاحثین ، الحـوزة العلمیـة العراقیـة والتقریـب ، )  ٢(
كلیــة الشــریعة والعلــوم االســالمیة ، : جامعــة الكوفــة ( القریشــي  الســید محمــد تقــي الحكــیم وجهــوده العلمیــة ، رســالة ماجســتیر 

 .  ١٥٩ص )  ٢٠٠٦

السـید محمـد تقـي الحكـیم الـى والـده  ن، رسـالة مـ )الملـف الوثـائقي(، النجف االشـرف ، ) )مكتبة محمد تقي الحكیم الشخصیة(()  ٣(
 .  د الحكیم معبرا عن طریقة الترحیب الشدید الذي یحضى بها من اعظاء المؤتمر السید سعی

، رسالة من المؤتمر الى السید محمد تقي الحكـیم ، بتـاریخ  )الملف الوثائقي(النجف ،  ))مكتبة محمد تقي الحكیم الشخصیة (()  ٤(
 .١٩٦٤ایار  ١٦
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  ، بشان التعرف٢٩/٨/١٩٦٧الحاقا بكتابنا المؤرخ في  "
  م الشرعي النواع التامیني الحكـم فـى راي سیادتكـعل 

  ستقر علیه اجتهادكم ، حیثأبما  هاو التفضل بموافقتـنرج 
  یعلق مؤتمر البحوث االسالمیة بالقاهرة اهمیة قصوى على 

  . )١("رایكم في هذا الشان لما فیه من منفعة لالسالم والمسلمین 
ثلـة فـي جمـع شـمل االمـة ، محـاوال استئصـال م اروع االمیوبناء على هذه المفاهیم ، قدم السید محمد تقي الحك    

دوره فــي دعــم مســیرة التقریــب واقامتهــا علــى اســس  ازر ، بــأب)٢(شــأفة النــزاع االســالمي مؤكــدا علــى دراســة التــاریخ 
مباشـــرة مـــع علمـــاء المســـلمین  لیة التـــي تســـتند الیهـــا وتنهـــي بحـــواراتاالصـــو  ةعلمیـــة متینـــة ، تبتـــدء بدراســـة القاعـــد

  . وهذا ماسار علیه السید خالل مرحلة التقریب خالل حیاته العلمیةللنقاش والتذكیر ، 

                                     
، رسـالة مـن المـؤتمر الـى السـید محمـد تقـي الحكـیم ، مـن  )الملـف الوثـائقي(النجـف ، ) )مكتبة محمد تقي الحكیم الشخصـیة (()  ١(

 .١٩٦٧اب  ٢٩مجمع البحوث في القاهرة ، بتاریخ 

ولعل تاریخنا من اثرى تـواریخ االمـم االخـرى ... علینا ان نعاود دراسة التاریخ ( قال السید  محمد تقي الحكیم في احدى مقالته )  ٢(
محاولة الحكام السابقین واغفالها واالعراض عنها ، ففیه لمعات مبعثـرة لـو قـدرها ان تتحـد بعضـها الـى  ، واعلقها بالحیاة ، رغم

، "مجلــة"، ) النجــف(لدراســة التــاریخ  ثوریــة،محمــد تقــي الحكــیم ، االســس ال) بعــض ، النتجــت لنــا تاریخــا حــافال بــاروع المفــاخر
 .٣، ص) ٣(، العدد ١٩٥٨تشرین االول  ١٨، ) ٣(النجف ، السنة 
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 علـــي شخصـــیة العالمـــة المجـــدد الشـــیخ لنـــاوتواصـــال علـــى طریـــق االصـــالح والتقریـــب بـــین المـــذاهب ، یظهـــر    
  . ، الذي واكب جهود المظفر والزنجاني والحكیم في تطویر منهجیة التقریب)١(كاشف الغطاء

غطــاء علـــى التاكیــد فــي عملیـــة التقریــب كســـمة ممیــزة للمــذهب الشـــیعي وتمســكه بهـــا ، حــرص الشــیخ كاشـــف ال   
ه الكــرام ، لـــذلك تــوافهــام المــذاهب االخــرى ، ان المــنهج التقریبــي مســتقاه مـــن كتــاب اهللا تعــالى وســنة النبــي وال بی

ي ، الســاعین حـرص المــذهب علــى مواصــلة الطریــق لتخلــیص االمــة وانقاذهــا مــن المحســوبین علــى الــدین االســالم
  .)٢(الى التفرقة وایجاد الخالف بینها

االفكـــار المســـتحدثة ، فضـــال عـــن عقائـــد  بـــین ســـعى الـــى اســـتمرار التواصـــل مـــع علمـــاء المـــذاهب االخـــرى للتبـــادل
ونقـاش الفكـرة وفـق المصـادر ) (، قضیة ثبات وجود فكرة االمام المهدي بن الحسـن  خاصة الطائفة الشیعیة 

، وكان من ابـرز تلـك الشخصـیات الشـیخ احمـد مصـطفى المراغـي شـیخ االزهـر ، الـذي كانـت )٣(من جمیع االدیان
بینهمـا حــوارات ومراســالت ، حــول نبــذ الخالفــات والتقریــب بــین المــذاهب االســالمیة ، بلغــت تلــك الحــوارات مســاحة 

وكاشـــف  بـــین المراغـــي"مجلـــدا واســـعا یصـــح ان تطلـــق علیـــه  –واســعة ممكـــن ان تكـــون علـــى حـــد قـــول المراغـــي 
  .)٤("الغطاء

  :، خاطب الحاضرین بقوله )٥(١٩٥٤شارك الشیخ علي كاشف الغطاء في مؤتمر بحمدون بلبنان عام 
  
   

  ان الرائد االول لحضور هكذا مؤتمرات هو التعارف  "
                                     

ولــد فــي النجــف االشــرف ، نشـا فــي ظــل جــده العالمــة الشــیخ هــادي ال كاشــف : )١٩٩١-١٩١٣(الشـیخ علــي كاشــف الغطــاء )  ١(
والـده محمـد رضـا ال كاشـف الغطـاء ، الشـیخ كـاظم : الغطاء ، حتى بلغ درجة االجتهادج ، درس على ید اعالم عصـره مـنهم 

الشـیخ بـاقر : ف مجلسه الیومي بحضور نماذج من اعـالم الفكـر واالدب ، مـنهم الشیرازي ، السید علي اللكنهوي وغیرهم ، عر 
الكلـم الطیـب : شریف القرشي ، الشیخ عبد المنهعم الفرطوسي ، الشیخ احمد الوائلي ، وغیرهم ، له مؤلفات فكریة متعددة منـه 

مجموعة مـن المؤلفـات السیاسـیة والقانونیـة  ، باب مدینة علم الفقه ، اسس التقوى ،) مجلدا ١٤(، كتاب االحكام ) مجلدات ٨(
فــي النجــف االشــرف الغنیــة  ١٩٣٧بوجهــة ، نظــر شــرعیة ، امــا جهــوده المیدانیــة ابرزهــا تاســیس مكتبــة كاشــف الغطــاء عــام 

حسـن  ؛١٤٣، ص١، ج عـرفتهمجعفـر الخلیلـي ، هكـذا : بالمصادر التاریخیة والفقهیة فضال عن المخططات النفیسـة ، ینظـر 
 .         ١٥٩، ص٨كیم ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، جعیسى الح

 . ١٣ص) ١٩٨٥دار الحریة للطباعة ، : بغداد (ء ، دیوان الجعفري ، اصالح عبد الكریم كاشف الغط)  ٢(

 .  ٢٥٨، ص) ١٩٧٩هراء للطباعة ز دار ال: بیروت (علي كاشف الغطاء ، ادوار علم الفقه واطواره ، )  ٣(

مطبعــة االداب ، : النجــف (فــائي ، بــین جامعــة االمــام علــي كاشــف الغطــاء ومجمــع البحــوث االســالمیة فــي القــاهرة ،كــاظم الك)  ٤(
 ٨٢ص)١٩٧٤

رسـالة مـن نائـب رئـیس جمعیــة  مهلتمرا مسـیحیا حضـره الشـیخ ، بعـد تســ، وكــان مـؤ  فـي لبنـانم، ١٩٥٤نیسـان  ٢٤عقـد بتـاریخ )  ٥(
ي الوالیـات المتحـدة االمریكیـة داعیـا علمـاء الـدین المسـیحیین والمسـلمین لعقـد مـؤتمرا فـ) كارلند ایفانز( اصدقاء الشرق االوسط 

والتعـرف  ة القیم الروحیة لكل مـن الـدیانتینفي مدینة بحمدون لدراسة التعایش السلمي بین الدیانتین االسالمیة والمسیحیة ومعرف
 . ٢٧، ص) ٢٠٠٦مطبعة ستارة ، : قم (  ، انیةیحلر محمد الحسین كاشف الغطاء ، المرجعیات ا. بها لالجیال القادمة 



١٣٢ 
 

  والتباحث بین علماء المسلمین ، من اجل الوقوف على 
  زء مبدأ االمةـیر الفتن وتجـي تثـل التـم المشاكـاه
  .)١("رة واخرىـن فتـاله بیـع اوصـدة ، فتقطـالواح 

اقترح الشیخ على ضرورة تنظیم المؤتمرات بشكل سنوي كي تكون اكثر تاثیرا واوسـع منفعـة ، راغبـا بـان تكـون     
  . )٢(رئیس لعقد تلك اللقئاتمدینة النجف االشرف المكان ال

، بتوحیـد اوائـل الشـهور ١٩٦٥عقـد فـي القـاهرة عـام طالب كاشف الغطاء في مؤتمر البحـوث االسـالمیة الـذي     
  : العربیة بین جمیع الدول االسالمیة ، قائال 

  نتیجة اسباب عدیدة  تتحققذه امنیة وان كانت ال ـه...  "
  دنا فيـا افقیة وعنـة ومنها سیاسیة ومنهـها مذهبیـمن

  ق یوجب االختالف في رؤیة الهاللـالف االفـرع اختـالش 
  نعم... ل ان ذلك حتى وان بذلت الجهود العظیمة ذلك قوـفل 

  ونـدة فیكـة واحـة دولـالمیـدول االسـت الـاال اذا كان 
  .)٣("م ماضیا على الجمیعـالحك                   

، اثنــاء البیــان الختــامي ، )٤(١٩٦٦القــى الشــیخ علــي كاشــف الغطــاء كلمــة فــي مــؤتمر الوحــدة االســالمیة عــام    
كلمــة مجموعـــة مـــن الطلبــات منهـــا قیــام اعضـــاء المـــؤتمر وعلمــاءه ان یحیـــوا الرســالة التـــي حملوهـــا تظمنــت تلـــك ال

رفــع مســتوى المســلمین ودعــم االســالم فــي ذلــك العصــر ، وان یدرســوا فــي هــذه المــؤتمرات المشــاكل  يلیســاهموا فــ
  :ك الكلمة بقوله والقضایا االسالمیة الراهنة اهمها مشكلة فلسطین ، ویمكن اقتباس بعض ما جاء في تل

  اقامة روابط اسالمیة بین العرب والمسلمین  ىالبد من الدعوة ال "
  یونیة التي اوجدها االستعمار فيـة الصهـا محاربـن بهـیمك

  ق مثل هذه ـون اال عن طریـن یكـیة وذلك لـین العربـفلسط 
  ها ـة باالعیبـالصهیونی.. ت ـة فاذا كانـؤتمرات االسالمیـالم 

  وف العربیةـن الصفـة بیـد الفرقـانا ان توجـاحی عـتستطی
  . )٥("ة بین صفوف االسالمـوجد الفرقـا بالك اذا ارادت ان تـفم 

                                     
 .١٠ص) ١٩٦٥مطبعة دار العلم ، : بیروت (محمد جواد مغنیة ، مع علماء النجف االشرف ، )  ١(
 . ٨٣كاظم الكفائي ، المصدر السابق ، ص)  ٢(

 ).٢٤(، العدد ١٩٦٥، حزیران "صحیفة" )الثورة ( ؛) ١(، العدد  ١٩٦٥، ) ١(، السنة "صحیفة) "النجف()  ٣(

  . ١١٩كاظم الكفائي ، المصدر السابق ، ص، ١٩٦٦وجهة للشیخ من المؤتمر عام مرسالة الدعوة ال: ینظر )  ٤(

مذكرات كاشف الغطاء غیـر منشـورة حـول المـؤتمرات االسـالمیة ) الملف الوثائقي (النجف االشرف ، ) مؤسسة كاشف الغطاء()  ٥(
 . ، خارج العراق 



١٣٣ 
 

هـا المملكـة الشـیعیة فـي عقـد السـتینات مـن القـرن العشـرین فـي مـؤتمرات التقریـب التـي اقامت الطائفـةمثل الشـیخ     
ر التـي یتركـز علیهـا الـدین مـن اجـل ان یـدخل الـدین فـي اعمـاق وجهة نظـره لـبعض االمـو  العربیة السعودیة ، فأبدا

القلـــب والضـــمائر ، ومـــن جملـــة هـــذه االمـــور كـــان یمـــزج اراءه الدینیـــة بـــالحكم واالمثـــال والقصـــص والنـــوادر بحیـــث 
، وایجـاد صـحیفة عالمیـة )١(یحتویها الوضع الحاضر ویتبـارى فیهـا عظمـاء مفكـري الـدین مـن شـرق االرض وغربهـا

اشـراف هـذه المـؤتمرات ومـزج دروس العلـوم المختلفـة فـي الـدین ، وهـذا نمـوذج مـن الكلمـات التـي كـان  تكون تحـت
  : یلقیها 

  ان الحیاة في هذا الیوم تطور فیها العالم والراي ، واتسعت "
  ة لتنیر الطریق امام البشریة لتفهم ـة الناضجـمدارك االدمغ 

  الت كثیر منا ، وقد از ـوارها وشؤونهـرار الحیاة واطـاس
  ام التي تروج في سوق االبهام والغموض وتنضج في ـاالوه 

  ه الجهل والضالم ، واصبح االنسان ینظر الى حقائق ـسهام
  .)٢("...ه سواء التكوینیة منها او التشریعیة ـون ونظمـالك

شــیخ االزهــر   "حســن مــامون"لبــى الشــیخ دعــوة حضــور مــؤتمر البحــوث االســالمیة فــي القــاهرة مــن قبــل الشــیخ    
، والقـى كلمــة فــي افتتـاح اعمالــه مؤكــدا علـى ضــرورة تفعیــل نظریـة التقریــب ودراســة )٣(، للمشــاركة فیــه ١٩٦٨عـام 

النتائج التي تحققت عن المؤتمرات السابقة باعتبارها قناة اساسیة فـي مضـمار الحصـول علـى نتـائج طیبـة مـن تلـك 
یر المســـلمین وتفاعلهــا فـــي مختلـــف انتامــاءتهم المذهبیـــة مـــع االجتماعــات ، اذ عـــدها محــورا اساســـیا لتفعیـــل جمــاه

  .)٤(موضوع وحدة االمة اوال ، مضافا الى انها مسؤولیة عن تجمید الخالفات وتحجیمها ثانیا
كــان حضــور الشــیخ علــي كاشــف الغطــاء فــي هــذه الملتقیــات االســالمیة ونشــاطه البــارز فیهــا مــن خــالل الحــوار    

ة الخـــالف بـــین المـــذهبین ، مـــع تاكیـــده علـــى كـــون الفكـــر االمـــامي هـــو مـــن العقائـــد االثـــر البـــارز فـــي تخفیـــف حـــد
االســالمیة ذات المــوروث التــاریخي العمیــق التــي ترتكــز علــى االحادیــث النبویــة الشــریفة ، وعلــى احادیــث وافكــار 

مرات لیحتـــوي علـــى اهـــم المـــؤت)  ١٦( والعمـــام الفائـــدة وضـــع الباحـــث جـــدول رقـــم ) (ائمـــة اهـــل بیـــت البنـــوة 
  .خالل مدة البحث تي شارك فیها الشیخ كاشف الغطاءوالندوات ال

  
                                     

: القطیــف ( ، اســس التقــوى لنیــل جنــة المــاوى ، ٣٠، ص) ١٩٨٥مــط ، . د: النجــف (الغطــاء ، الكلــم الطیــب ، علــي كاشــف )  ١(
، الســنة " مجلــة" )النجــف (، ص المقدمــة ، مــن صــدى االســتنكار علــى مــا جــاء فــي رایــة االســالم ،) ١٩٦٣مطبعــة االنــوار ، 

 .دمة المق، ص  )  ٦( ، )  ٥( العددان  ١٩٦٠تشرین الثاني  ١٠، ) ٤(
) االمـة(، ) ٣٣(كلمة الشیخ علي كاشف الغطـاء تحـت الـرقم  ))الملف الوثائقي ((النجف االشرف ،  ))كاشف الغطاء مؤسسة(() ٢(

 ). ٣٦(، العدد ١٩٦٧بیروت ، اب  ،"صحیفة" 

 ) . ١٨٣( ، رقم الوثیقة ، )) الملف الوثائقي )) (( مكتبة مؤسسة كاشف الغطاء (( )  ٣(

: النجـــف االشـــرف (كـــاظم الكفـــائي ، بـــین النجـــف واالزهـــر ،  ؛) ٢٠٢٨(، العـــدد ١٩٦٩، بغـــداد ، شـــباط " صـــحیفة) "الحریـــة()  ٤(
 . ٦٣، ص) ١٩٦٨مطبعة الغري ، 



١٣٤ 
 

    )١٦(جدول رقم 
   )١(اهم المؤتمرات التي شارك فیها الشیخ علي كاشف الغطاء 

  المالحظات  مكان وسنة انعقاده   اسم المؤتمر  ت
   هدفنا االولاعلن ان التعارف والتقارب بین االدیان   ١٩٥٤لبنان   مؤتمر بحمدون  - ١
اســاس تقــدم وعـي االمــة االســالمیة بازالــة  بــان طالـب  ١٩٦٥القاهرة   مجمع البحوث االسالمیة   - ٢

   بینها الخالفات
  "بیان الوحدة االسالمیة"اصدر بیان فیه اسماه   ١٩٦٦القاهرة   الوحدة االسالمیة  - ٣
ة واالســالمیة ، المطالبــة بالصــیام نصــرة لالمــة العربیــ  ١٩٦٧النجف   بیان نصرة العرب والمسلمین  - ٤

ــــى ارواح شــــهداء نكســــة  واقامــــة مجــــالس الفاتحــــة عل
  .١٩٦٧حزیران 

الكیـــــان االســـــرائیلي هـــــي  مامـــــا  الهـــــزائمبــــین اســـــاس   ١٩٦٨القاهرة   مجمع البحوث االسالمیة  - ٥
  الفرقة والشتات بین االمة الواحدة 

ى مجلــس االمــن وســكرتیر ارســل برقیــات احتجــاج الــ  ١٩٦٩النجف   بیان االحتجاج على جریمة اسرائیل   - ٦
وجمعیــــة حقــــوق االنســــان ) یوثانــــت(االئمــــم المتحــــدة 

الدولیـــة علـــى دفـــن اربعـــة عشـــر مواطنـــا عربیـــا وهـــم 
  .احیاء

نســتنتج ممــا تقــدم ، ان شخصــیة الشــیخ علــي كاشــف الغطــاء مــن الرمــوز المهمــة والمــؤثرة ال لكونــه رجــل دیــن    
وهــذه صــفات دلــت علــى انــه قائــد اصــالحي اجتمــاعي ، لــم فحســب ، بــل كونــه مصــلحا اجتماعیــا وخطیبــا بارعــا ، 
   .المیدان لیقرن النظریة بالممارسة ىیؤمن باالعتكاف بل اصبح قائدا میدانیا ، نزل بافكاره ال

ي مجــال التقریــب بــین المــذاهب االعالمــي الــرئیس للمفكــرین والبــاحثین فــ المنبــر )٢(كانــت مجلــة رســالة االســالم   
ولعــل الجــدول رقــم  د مــن البحــوث التقریبیــة ولشخصــیات دینیــة وفكریــة عالیــة المســتوىتســخر بالعدیــ  تدحتــى غــ

  .ادناه یوضح ما نذهب الیه ) ١٧(
  )١٧(جدول رقم 

                                     
) العـرب(، ٢٣، ص)١(،العـدد ١٩٦٥، " مجلـة) "العـدل(،٦٣كاظم الكفائي ، بـین النجـف واالزهـر،ص:مستقاة من المصادر التالیة  الجدول)١(

، العــدد ١٩٦٨بیـروت " صــحیفة) "االمـة )( ٧١١(، العـدد ١٩٦٨، "صــحیفة"، ) الحریـة(؛ ) ٩٤١(، العــدد ١٩٦٧یلـول ا ٢٠، " صـحیفة"
 . ٦٩كاظم الكفائي ، بین جامعة االمام ، ص ؛ )٢٠٢٨(، العدد ١٩٦٩شباط  ٢٠، " صحیفة" ،) الحریة  () ٣٦(

باربعة اعداد سنویا ، استمر صدورها بین مد وجزر حتى نهایة عام ١٩٤٩سالمیة عام مجلة صدرت عن دار التقریب بین المذاهب اال :رسالة االسالم )  ٢(
، عـدت تلـك المجلـة النـاطق ) عـددا٦٠(، فكان مجموع اعدادها الصـادرة ١٩٦٩، وعاودت صدورها عام ١٩٦٤، اذ احتجبت عن الصدور عام ١٩٧٢

السـید هبـة الـدین : زوا بالنخبة والكفاءة الفكریة من المذهبین الشیعي والسـني ، امثـال والمعبرة عن افكارها ، اما كتابها تمی) جماعة التقریب(االعالمي 
الشـیخ : الشهرستاني والسید حسین البروجردي والسید ابوالقاسم الخوئي ومحمد جواد مغنیة وغیرهم مـن مفكـري الشـیعة ، امـا مـن الجانـب السـني امثـال 

، ١٩٤٩، اذار ) ١(، القــاهرة ، الســنة " مجلــة) "رســالة االسـالم: (ب عبــاس العقـاد وغیــرهم ، ینظــر محمـد شــلتوت ، الشــیخ محمــد محمـد المــدني والكاتــ
 .    ، ص المقدمة) ١(العدد 



١٣٥ 
 

   )١(اسماء الشخصیات التي نشرت في مجلة رسالة االسالم  
  الصفحات  العدد  السنة  تاریخ النشر  عنوان المقال  اسم الناشر  ت
  ٤٥-٣٢  ١  ١  ١٩٤٩اذار   التثبیت قبل الحكمء  محمد الحسین كاشف الغطا  - ١
  ٤٧-٤٥  ١  ١  ١٩٤٩اذار   الى الدین من جدید  محمد رضا الشبیبي  - ٢
  ٢٤٣-٢٣٩  ٣  ١  ١٩٤٩اب   بین السنة والشیعة  محمد الحسین كاشف الغطاء  - ٣
  ٢٥٧-٢٥٠  ٣  ١  ١٩٤٩تشرین اول  رمضان رمز تقریب القلوب   هبة الدین الشهرستاني  - ٤
  ٣٦٤-٣٥٨  ٤  ١  ١٩٤٩كانون اول  الى جماعة التقریب  الصدرمحمد صادق   - ٥
  ٤٢٥-٤٢١  ٤  ١  ١٩٤٩كانون اول  الدین والفلسفة والعلم  عبد الكریم كاشف الغطاء  - ٦
  ٣٣٤-٣٢٩  ٤  ٢  ١٩٥٠اب   نهضة مباركة  مرتضى الیاسین  - ٧
  ٥٣-٤٥  ١٠  ٤  ١٩٥٥شباط   دعاة الفرقة  محمد رضا الشبیبي  - ٨
  ٥٠-٤٨  ١  ٨  ١٩٥٦حزیران   ین الدین والمذهبالفرق ب  محمد جواد مغنیة  - ٩
  ١٥١-١٤٨  ٢  ٨  ١٩٥٦اب   ینالثالثة واالخوة في الد االصول  محمد جواد مغنیة  -١٠
  ١٣٤-١٢٩  ٢  ١٠  ١٩٥٨تشرین ثاني  تراثنا القویم  محمد رضا الشبیبي  -١١
  ٢٧-٢٢  ٢  ١٠  ١٩٥٨حزیران   توحید اللهجات  محمد رضا الشبیبي  -١٢
  ١٨٩-١٨٦  ٢  ١٠  ١٩٥٨تشرین اول  حریفصیانة القرآن من الت  يابو القاسم الخوئ  -١٣
  ٢٥-١٧  ١  ١١  ١٩٥٩حزیران   قولنثقافتنا اللغویة في عصر الم  محمد رضا الشبیبي   -١٤
  ٣٥٥-٣٢٦  ٣  ١٢  ١٩٦٠كانو اول   سلطة القضاء في الشریعة االسالمیة   محمد صادق الصدر  -١٥
  ١٤١-١٣٦  ٤  ١٣  ١٩٦٢تشرین ثاني  والسنةمیراث االنثى بین الشیعة  محمد جواد مغنیة  -١٦
  ٤٣-٣٩  ٥٣  ١٥  ١٩٦٣كاون ثاني  التقیة بین السنة والشیعة  محمد جواد مغنیة  -١٧
تشرین   طار االسالمیةقتقریب اال  عبد الحكیم كاشف الغطاء  -١٨

  )٢(١٩٦٤ثانيال
      

  
نقـد الهـادف لجمیـع القضـایا التـي لم تقتصر دعوات االصالح على نخبة معینة ، فكان لالدبـاء دورا ممیـزا فـي ال   

یعــاني منهــا المجتمــع ، فقــد مزجــوا بــین دعــواتهم االصــالحیة والعمــل السیاســي الــذي خاضــوه مــن خــالل المشــاركة 
للنهـــوض بــالواقع والتصـــدي لالوضـــاع االجتماعیــة واالفكـــار الوافـــدة ا االصــلیة فـــي عملیــة تحقیـــق التقـــدم ، اذ ســعو 

  .  المبحث الرابع واالخیر من هذا الفصل للبالد ، وهذا ما سیتم دراسته في

                                     
، ) ٣(، العــــــدد ) ٣(الســــــنة  ؛٤٧-٣٢، ص) ١(، العــــــدد ١٩٤٩، اذار ) ١(الســــــنة ) رســــــالة االســــــالم: (للتفاصــــــیل ینظــــــر )  ١(

، ) ٨(الســــنة  ؛٣٢٩ص،  ) ٤(، العــــدد ) ٢(الســــنة  ؛٤٢١، ص) ٤(عــــدد ، ال) ١(الســــنة  ؛٣٥٨، ص) ٤(الســــنة ؛٢٣٩ص
، ) ٢(العـــــدد ) ١٠(الســـــنة  ؛٣٦٤، ص) ٢(، العـــــدد ) ٩(الســـــنة  ؛١٤٨، ص) ٢(العـــــدد ) ٨(الســـــنة  ؛٤٨، ص) ١(العـــــدد 

 السـنة ؛٣٢٦، ص) ٣(، العـدد ) ١٢(السـنة  ؛١٧ص) ١(، العدد ) ١١(السنة  ؛١٨٦، ص) ٢(، العدد) ١٠(السنة  ؛٢٢ص
 . ٤٥، ص) ٧(، العدد ) ١٦(السنة  ؛٣٩، ص) ٥٣(، العدد ) ١٥(السنة  ؛١٣٦، ص) ٤(، العدد ) ١٣(

  .  ١٩٦٩ثم توقفت وبعد ذلك عادت الى الصدور في عام  ١٩٦٤سنة ) ٤(صدر العدد ) ٢(



١٣٦ 
 

  المبحث الرابع 
   اسهامات النخبة االدبیة في نشر المفاهیم االصالحیة

كــان الدبــاء النخبــة االصــالحیة فــي النجــف االشــرف واضــحا فــي توجیــه الفكــر االصــالحي ، اذ وفــروا بنتــاجهم   
ى حلهـا سـواء علـى الصـعید المحلـي او الـوطني الغزیر الفرصة الیجـاد رؤى للتصـدي لمشـاكل المجتمـع والعمـل علـ

فسـعت تلـك النخبـة نتاجاتهـا المتمیـزة علـى صـعید الفكـر واالصـالح  "واسـالمیا""عربیا "او على المستویات االخرى 
الى توعیة المجتمع وتنبیه اذهان ابنائه الى االهتمام بـالتعلیم ، ومواكبـة العصـر ومقتضـیات التحضـر والتعـاون مـع 

ن ظـل المجتمـع االمصلحین ، الزالة كـل اشـكال الجمـود والتخلـف المتـراكم عبـر عقـود طویلـة مـن الزمـ علماء الدین
  . النجفي یئن من وطئته عقودا طویلة ، خلفت له تراكما ثقیال شكل عائقا امام ایة حركة نهضویة

علـوم العربیـة ، مـن نحـو  كان لطبیعة الدراسة الدینیة في النجف االشرف ، والتي تعتمد بدءا على التركیز علـى   
، اضـــف الـــى ذلـــك )١(وصـــرف ومعـــاني وبیـــان ، مـــع مـــا كانـــت تحتاجـــه طبیعـــة الـــدرس اللغـــوي مـــن شـــواهد شـــعریة

ة یـــتهئو االنتقـــال الـــى مرحلـــة اخـــرى مـــن دراســـة الجوانـــب الفلســـفیة ، اثـــره فـــي صـــقل المواهـــب االدبیـــة للدارســـین ، 
  . "واصالحا" "فكرا"الدب المختلفة االحاسیس بشكل یجعلها متحضرة لالبداع في میادین ا

عــد الشــعر العراقــي عامــة والنجفــي خاصــة ثــورة سیاســیة اصــالحیة بوجــه الجمــود والتخلــف وامتــاز بتعایشــه مــع     
  .)٢(مطالب المجتمع وحاجاته زمانا ومكانا

الدینیـة تحدیـدا مـع ثقافات االدیان االخرى كونها تعتمد على الدراسـات من تمیزت الثقافة االسالمیة عن غیرها     
اضـطالع بفلسـفة اللغـة العربیــة مبنـى ومعنـى ، وهـو مــا كانـت تحتاجـه الدراسـات الفلســفیة والتفسـیریة لمعرفـة القــرآن 
الكریم او فهم كنهه ومغزى احكامه التشـریعیة والفلسـفیة واالدبیـة ، ولـذلك تحـتم ان یكـون الطریـق الـى فهـم االسـالم 

  .)٣("ونشدا" "شعرا"لعربیة وفنونها وشریعته واهدافه مارا باالداب ا
ین شــعراء بــ منبعــا غزیــرا لــالدب العراقــي حتــى اصــبح شــعراءه االبــرز االشــرف وتنیجــة لمــا تقــدم فقــد عــدت النجــف

   وفــــي ذات الوقــــت فــــان الــــذین درســــوا الشــــعر العراقــــي .)٤(الـــبالد مــــن الــــذین ارخــــوا للشــــعر واالدب العراقــــي ورجالــــه
،ان مــن بــین اضــخم دواویــن الشــعر العراقــي كانــت )٥(نمــاذجهم مــن الشــعر النجفــيدراســة نقدیــة وقعــوا علــى خیــر 

  . لشعراء النجف االشرف
                                     

 ) .٢٩٦٩(، العدد ١٩٦٥شباط  ٢٥، بغداد ، "جریدة" )المنار(، ١١١، ص٢جعفر الخلیلي ، هكذا عرفتهم ، ج)  ١(

الخزرجــي ، الشــعر فــي العــراق ،  ؛٣٥ص) ١٩٤٧مــط ، . د: النجــف (معــن العلیجــي ، یوســف رجیــب فقیــد االدب والعــرب ، )  ٢(
 .  ٥٠، ص) ٧(، العدد ١٩٥٩)  ١(، السنة " مجلة" )المعارف (

 ١٨٧ص– ١٨١، ص) ١(لعـدد ، ا١٩٦٩) ١(السنة " مجلة" )العدل(جعفر یحیى محبوبة ، شعراء النجف في نوادي القاهرة ، )  ٣(
) ٦(السـنة  )العـدل(     ؛٢٦، ص)١٩٨٨الزهـراء ، : بیروت (عبد الصاحب الموسوي ، حركة الشعر في النجف واطواره ،  ؛

 .٥، ص) ١(، العدد ١٩٧١، 

 .١٧، ص المصدر السابقعبد الصاحب الموسوي ، )  ٤(

، الشـعر العراقـي الحـدیث واثـر التیـارات السیاسـیة واالجتماعیـة فیـه  ینظر من تلك النماذج الشعریة واالدبیة ، یوسـف عـز الـدین)  ٥(
 ). ١٩٦٥مط ، . د: القاهرة (



١٣٧ 
 

وبرز في ذلك المجال الریادي علماء نوابغ فـي الشـعر واالدب اخـتط كـل مـنهم مدرسـة فـي عـالم الـنظم والقصـید    
مـن ذلـك ، فـان الشـعر قـد  خـالفعلـى ، غیر ان ذلك ال یعني ان الشعر اصبح حكرا على طبقة من الناس ، بـل 

  : تفش بین جمیع الطبقات حتى اصبح من طبیعة الفرد النجفي ، وهذا ما یجسده لنا احد الباحثین بقوله
  ه ال كسبي ـي في نفوس اكثر ابنائـف طبیعـي النجـر فـالشع "

  ث ما یثبـر النجفي من حیـزي ، ال تعلیمي فترى الشاعـوغری
  ة ولذا ترى ـاخالق البزوغ والعبقری ان اداب ویرضعـذى لبـیتغ 

  ي صوغ الشعر ـرك فـرهم ، فیشتـفاش في اكث... ر ـان الشع
  )السفلى(وهم العلماء وحملة العلم و ) : العالیا(ان ـونطمه الطبقت

  اس من اهل الحرف والصناعات الدارجة ممنـرالنـم سائـ، وه 
  .)١("...لم یتسلح بالعلم ولم یسلك منهجه                 

، )٢(والتجــدد طریقهـــا مــع اطاللـــة النهضــة الحدیثـــة  بعـــثامــا عـــن طبیعــة االدب النجفـــي فقــد اخـــذت مظــاهر ال    
فظهــرت بــوادر االبـــداع تتجلــى فـــي الفــاظ الشــعر ومعانیـــه واوزانــه وقوافیـــه واســالیبه ، ممــاادى الـــى ظهــور طبقـــات 

  : متعددة من الشعراء یمكن تصنیفهم كاالتي 
الشـیخ "طبقة العلمـاء المحـافظین مـن غلبـت علـیهم الصـبغة الروحیـة ، والنزعـة العلمیـة، مـن مثـل : الطبقة االولى 

 )٦("والشــــــــــــــــیخ محمـــــــــــــــد الســــــــــــــــماوي" )٤("والســـــــــــــــید رضــــــــــــــــا الهنـــــــــــــــدي"، )٣( "جـــــــــــــــواد الشــــــــــــــــبیبي

                                     
 . ٣٩١، ص١، المصدر السابق ، ج ةجعفر باقر محبوب)  ١(

كـل  بقي االدب النجفي حتى مستهل القرن العشرین مقلدا ادب العصور الغابرة یحاكیها في االسلوب والبناء والموضوع ، بعیـدا )  ٢(
مطبعـة : قـم ( حیـدر محالتـي ، عبـد المـنعم الفرطوسـي ،  حیاتـه وادبـه: البعد عن تمثیـل الحیـاة االجتماعیـة والساسـیة ، ینظـر 

 .  ٤٦، ص)  ١٩٩٩ستاره ، 

لؤلـؤ ا" من اشهر ادباء عصره ، عرف بقمة االسلوب وسرعة البدیهیـة ولـد فـي بغـداد ، لـه دیـوان شـعر ): ١٩٤٢-١٨٦٠( جواد الشبیبي )  ٣(
 . ٢٠٢، ص١حرز الدین ، المصدر السابق ، ج: ، ینظر " المنثور

المیــزان : ؤلفــات ومنهـا ممــن اعـاظم الفقهـاء ، شــاعر كبیـر وعــالم فـي الفقـه واالدب ، لــه مجموعـة مـن ال): ١٩٤٣-١٨٧٣(رضـا الهنـدي )  ٤(
، علـي الخاقـاني ، ٧٧، ص٣٢ین اعیـان الشـیعة ، جینظر محسن االمـ: العادل بین الحق والباطل ،دیوان شعر ، بلغة الراحل ، وغیرها 

  .  ٨١، ص٤شعراء الغري ، ج
عالم متضلع في االدب العربي والتاریخ ، اعتلى منصب القضاء الشرعي في بغـداد ثـم تركـه واشـتغل بالتـالیف ) :  ١٩٥٠ – ١٨٧٤( محمد السماوي )  ٦(

جعفـر بـاقر : ینظـر :  ، وغیرهـا )(راء الشیعة ، ابصار فـي انصـار الحسـین وشي النجف ، الطلیعة الى الشع: والتصنیف ، له مصنفات منها 
  .  ٢٩، ص ٢محبوبة ، المصدر السابق ، ج



١٣٨ 
 

وا طبقة الرعیـل االول مـن الشـعراء المجـددین الـذین ادخلـوا التجـدد الحـدیث فـي شـعرهم ، وابـدع:  الطبقة الثانیة   
  . "والشیخ علي الشرقي "،)١( "الشیخ محمد رضا الشببي"في موضوعاته واسالیبه ، امثال 

وهــم شـــعراء التجدیـــد الحــدیث ممـــن غلـــب الطــابع السیاســـي واالجتمـــاعي علــى شـــعرهم ، مـــن :  الطبقـــة الثالثـــة   
 "الصــافي النجفـــيوالســید احمــد  "،)٣("والســید محمــد صــالح بحــر العلــوم"، )٢("مهــدي الجــواهري محمــد": هــؤالء

  . وغیرهم
وهــي طبقــة الشــعراء المتمییــزن الــذین دعــوا الــى مواكبــة المســیرة الحضــاریة الحدیثــة باشــعارهم :  الطبقــة الرابعــة   

والسـید محمـود " )٥("وعبـد الـرزاق محـي الـدین" )٤("صالح الجعفري": الصریحة والجریئة ، ومن شعراء هذه الطبقـة 
  . )٦("الحبوبي

                                     
مــن مشــاهیر اعــالم العــراق ، عــین وزیــرا فــي المعهــد الملكــي خمــس مــرات ، انتخــب ):  ١٩٦٥-١٨٨٩(محمــد رضــا الشــبیبي )  ١(

ح عضــوا فــي مجمــع اللغــة العربیــة فــي القــاهرة والمجمــع العلمــي العربــي رئیســا للمجمــع العلمــي العراقــي فــي اول تشــكیلة ، اصــب
یــونس : بدمشــق ، مــن المــؤازرین لجمعیــة منتــدى النشــر منــذ تاسیســها لــه العدیــد مــن المقــاالت المنشــورة فــي الصــحف ، ینظــر 

 .  ٢١٧ص) ١٩٨٥مطبعة االنتصار ، : بغداد ( ابراهیم السامرائي، مجالس بغداد ،

ولد في النجف االشـرف ، نظـم الشـعر فـي سـن مبكـرة واظهـر مـیال لـالدب ، اصـدر : )١٩٩٧-١٨٩٩(الجواهري محمد مهدي )  ٢(
شــعراء علــي الخاقــاني ، : ینظــر ) االنقــالب(و ) الــراي ( بعــد اســتقالته مــن الــبالط ، واصــدر كــذلك جریــدتي ) الفــرات(جریــدة 
 .٢١٧ص -١٣٩، ص الغري

، درس فـــي المـــدارس الدینیـــة الموهبـــة الشـــعریةشـــاعر معـــروف یمتـــاز بالـــذكاء : )١٩٩٢-١٩١٠(محمـــد صـــالح بحـــر العلـــوم )  ٣(
، درس اللغة العربیة على ید الشیخ محمد جـواد الحمـامي والمنطـق علـى یـد الشـیخ محمـد رضـا المظفـر ، انتمـى الـى  سمیةوالر 

 شـاعر الشـعبي الخاقـاني ، شـعب ، كـان اشـتراكي النزعـة شـیوعي الهـوى ، علـلالحزب الوطني وحزب االخاء الوطني وحـزب ا
، ) دیـوان شـعر(، محمـد صـالح بحـر العلـوم ، المـواطن ١٤، ص) ١٩٥٨مطبعة االسد ، : بغداد (محمد صالح بحر العلوم ، 

 .  ٦٨، ص) ١٩٣١اعي ، ر مطبعة ال: النجف ( 

ء العـراق المعـروفین لـه ین عبد الكریم كاشف الغطـاء ، المعـروف بـالجعفري ، مـن شـعراهو : ) ١٩٧٥-١٨٩٦(صالح الجعفري )  ٤(
 .  ٢٩٦، ص٤علي الخاقاني ، شعراء الغري ، ج: دیوان شعر مطبوع ، ینظر 

كاتـب وشـاعر واسـتاذ ولـد فـي النجـف االشـرف ، التحـق بكلیـة دار العلـوم المصـریة : )١٩٨٢-١٩١٠ (عبد الـرزاق محـي الـدین)  ٥(
حمد رضا الشبیبي ، صار وزیرا للوحدة في حكومـة عبـد السـالم عاد الى بغداد وتراس المجمع العلمي العراقي بعد وفاة الشیخ م

: التوحیدي ، ادب المرتضـى ، حیـاة الشـبیبي ، خـواطر ومالحظـات حـول التعلـیم والقـرآن ، ینظـر : عارف ، له مؤلفات اهمها 
 . ١١٧٧، ص٣، ج....هادي االمیني ، معجم رجال الفكر 

النجف ، شاعر ، وادیب ذائع الصیت ، استاذ في النحو واللغـة واالدب ، مـن  ولد في: ) ١٩٨٢ – ١٩٠٦(  محمود الحبوبي )  ٦(
دیـوان الحبــوبي ، رباعیـات الحبــوبي ، واغلـب شــعره : اعضـاء جمعیــة الرابطـة االدبیــة المؤسسـین لــه مجموعـة مــن االثـار منهــا 

 . ٥٢، ص١، ج) ١٩٤٨مط ، . م. د  : النجف (محمود الحبوبي ، دیوان الحبوبي ، : مخطوط ، ینظر 



١٣٩ 
 

وهــي طبقــة الجیــل الجدیــد مــن العلمــاء الشــعراء الــذین طــوروا الشــعر االســالمي وعملــوا فــي :  امســةالطبقــة الخ   
والشـیخ عبـد "، )١( "محمـد جمـال الـدین الهاشـمي"توظیفه في شتى شؤون الحیاة ، ومـن اعـالم هـذه الطبقـة السـید 

  .        )٣( "والشیخ علي الصغیر"، )٢( "المنعم الفرطوسي
، وقــد امتــازوا بــارائهم النهضــویة )٤(وهــي الطبقــة التــي عرفــت انــذاك بطبقــة الشــباب النــاهض : دســةالطبقــة السا  

والشـیخ " )٦("ومصـطفى جمـال الـدین" )٥("محمـد صـادق القاموسـي": وفـي مقدمـة هـذه الطبقـة : وافكارهم التجددیة 
  .)٧("احمد الوائلي

الوضــاع العامــة فــي النجــف االشــرف ، اذ ویــزداد الشــعر العراقــي عامــة والنجــف االشــرف خاصــة تفــاعال مــع ا   
شــعراء االصــالح الــى تنقیــة مــا علــق بالــدین االســالمي  فســعىاخــذت تلــك المواضــیع مكانــا متمیــزا فــي قصــائدهم ، 

غریبــة عــن جــوهره االصــیل ، وطــالبوا فــي " عــادات وســلوكیات"یم و الحنیــف مــن معتقــدات علــى مفــاهیم الشــرع القــ
ریئـــة مـــع انـــاس انســـاقوا وبســـذاجة وراء ممارســـات منافیـــة لتعـــالیم الـــدین جرة و احیـــان غیـــر قلیلـــة الـــى مواجهـــة مباشـــ

   بهذا الصدد ي الصحیح ، فیقول احد الشاعر النجفیناالسالم
  نحــــــــــــن جیــــــــــــل یهــــــــــــب للــــــــــــوعي لكــــــــــــن

  
  وحیــــــــــــه للعقــــــــــــل والكتــــــــــــاب المجیـــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــــــه العقیــــــــــــــــــــــــــدة     رافق
  

ـــــد   ـــــه التوحی ـــــد ســـــرى فـــــي كیان ـــــى ق   )١(حت
                                       

شـــاعر وعــالم دیــن ، وهــو مـــن ابــرز مدرســي جمعیــة منتـــدى النشــر ، اســتاذ الفقـــه  ) :١٩٧٧-١٩١٦ (جمــال الــدین الهاشــمي)  ١(
جعفـر بـاقر محبوبـة ، ان وغیرهـا ، سـالمـراة  وحقـوق االن) علیهـا السـالم(االدب الجدید ، الزهـراء : واالصول ، له مؤلفات منها 

 . ١٠٣، ص ٢المصدر السابق ، ح 

ولــد فــي النجــف االشــرف ، كــان عضــوا فــي جمعیــة الرابطــة االدبیــة ، لــه مجموعــة : )١٩٨٣-١٩١٦ (عبــد المــنعم الفرطوســي)  ٢(
 . ٧، ص٦علي الخاقاني ، شعراء الغري ،ج: ملحمة اهل البیت في عشرة اجزاء ودیوان شعر وغیرها ، ینظر : مؤلفات فیها 

ن ، كاتـب وشــاعر معـروف ، لــه مقـاالت ادبیــة عدیـدة ، یعــد مـن شــعراء النجــف عـالم دیــ:    ) ١٩٧٥-١٩١٤ (علـي الصــغیر)  ٣(
روایة مرجیـت ، دیـوان شـعر ، ذكـرى الشـیخ : المشهورین المجددین ، له في الصحف النجفیة قصائد ومقاالت ادبیة ومن كتبه 

 .٢٧٦جواد الشبیبي ، سالسل ادبیة ، وغیرها ، محمد هادي االمین ، معجم رجال الفكر ، ص

 .١٣٦، ص) ١٩٩١دار الزهراء ، : بیروت (محمد بحر العلوم ، حصاد االیام ، )  ٤(

مــن ابــرز طــالب كلیــة منتــدى النشــر ، ولــد فــي النجــف االشــرف ، اصــبح مدرســا : )١٩٨٨-١٩٢٢ (محمــد صــادق القاموســي)  ٥(
: وع ومقــاالت عدیـدة ، ینظــر لمـادة المنطـق فــي كلیـة منتـدى النشــر واشـرف علــى اصـدار مجلـة البــذرة ، لـه دیــوان شـعري مطبـ

 . ١٣ص -١٠ص) ٢٠٠٤مط ، . د: بغداد (، ١٩٨٨-١٩٢٢جمعیة محمد رضا القاموسي ، دیوان صادق القاموسي ، 

شـاعر كبیــر مــن كبـار طبقــة شــعراء العـراق ، ولــد فــي النجـف ، لــه مؤلفــات مطبعــة :  )١٩٩٦-١٩٢٨ (مصـطفى جمــال الــدین)  ٦(
ن ، دیــوان شــعر باســم الــدیوان بجــزئین تــوفي فــي دمشــق ودفــن فیهــا منــع النظــام البعثــي البحــث النحــوي عنــد االصــولیی: منهــا 

 .الحاكم في العراق نقل جثمانه

مــن اشــهر خطبــاء المنبــر الحســیني ، شــاعروادیب ، درس فــي المــدارس الرســمیة  ) : ٢٠٠٣ – ١٩٢٨ (الشــیخ احمــد الــوائلي)  ٧(
على الماجستیر من جامعة بغداد والـدكتوراه مـن القـاهرة وهـو مـن اعضـاء  والمدارس والحوزویة وتخرج من كلیة الفقه ، وحصل

غـانم نجیــب عبـاس ، احمــد الـوائلي ، ســیرته ودوره فـي الحیــاة الفكریـة واالجتماعیــة فـي العــراق : نشــر البـارزین، ینظــر ال منتـدى
 . ٥٦، ص) ٢٠٠٥ات العلیا ، للدراس العلميمعهد التاریخ العربي والتراث : بغداد (، اطروحة دكتوراه ، ٢٠٠٣-١٩٢٨
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بدســتور االســالم ومبادئــه الســماویة ،  الملتــزم المســتوحى مــن العقــل المســتنیر ولكــن وهــو هنــا یــدعو الــى الفكــر    
مبینــا الــى ان ذلــك ال یعیقـــه مــا یعتــرض العقـــل والــدین مــن معتقـــدات طارئــة وعــادات بالیـــة یمثلهــا باالشــواك التـــي 

  : تعترض الطریق فیقول 
  لــــــــــئن زرعــــــــــت اشــــــــــواكها فــــــــــي طریقنــــــــــا

  
ـــــــــــالزحف المقـــــــــــدس تلحـــــــــــدُ    ـــــــــــادئ ب   مب

  ا دعــــــــــــــــاة مؤمنــــــــــــــــون یقودنــــــــــــــــافانــــــــــــــــ  
  

  )٢(هـــــــــوى اهللا صـــــــــف العـــــــــالمین توحـــــــــدُ   
ریض حـــالتـــي كانـــت تنفـــث ســـمومها فـــي داخـــل المجتمـــع االســـالمي بت "الـــروح الطائفیـــة المقیتـــة"كمـــا حـــاربوا       

المفســــدین ممــــن یحســــبون علــــى االســــالم ظلمــــا ، بــــاذلین قصــــارى جهــــودهم للكشــــف عــــن مــــدى خطــــورة الصــــراع 
  : ا له من نتائج سلبیة على تماسك المجتمع وامنه ، فیقول الشاعر في ذلك االسالمي وم –االسالمي 

ــــــــــــــــا امــــــــــــــــة االســــــــــــــــالم ال تتفرقــــــــــــــــوا   ی
  

  ان المفـــــــــــــــــــرق شـــــــــــــــــــمله بخســـــــــــــــــــار  
  فتوحـــــــــــدوا فـــــــــــي عنصـــــــــــر هـــــــــــو ملـــــــــــة  

  
ــــــــــم احــــــــــق فخــــــــــار     االســــــــــالم فیــــــــــه لك

ـــــــــــــــین اعـــــــــــــــرب واعـــــــــــــــاجم     ال فـــــــــــــــرق ب
  

ـــــــــــاري   ـــــــــــد الب   )٣(للمتقـــــــــــین الفضـــــــــــل عن
االســالمیة بعــدوها االول المتثمــل بــالفكر الیهــودي الــذي یبنــي المــؤامرات ویاســس وبــنفس الجانــب ، یــذكر االمــة      

  : التفرقة للنیل من العزائم واصفا ایاهم بالبغات ، الساعین الى حرب االسالم فكرا ووجودا قائال بهذا الصدد
ــــــــــن ــــــــــى االســــــــــالم ل ــــــــــا عل   تحــــــــــالفوا حرب

  
ـــــــــــــار   ـــــــــــــه اثـــــــــــــرا مـــــــــــــن االث   یبقـــــــــــــوا ل

ـــــــــــیكم   ـــــــــــت الیهـــــــــــود عل ـــــــــــد تجمع   هـــــــــــا ق
  

  وتـــــــــــــوازرت معهـــــــــــــا قـــــــــــــوى الكفــــــــــــــار  
  هـــــــــــــوا ســـــــــــــراعا فالبغـــــــــــــات استنســـــــــــــرت  

  
ــــــــــــــدمار   ــــــــــــــذر عــــــــــــــزمكم ب   قامــــــــــــــت لتن

  تلـــــــــــك الصـــــــــــهاینة المســـــــــــوخ ، وربكـــــــــــم  
  

ــــــــــل صــــــــــغار   ــــــــــدیها بك ــــــــــد غــــــــــل ای   )٤(ق
ركـز الشـعراء علـى تنبیــه المجتمـع مـن الخطـر المحــدق بهـم والمتمثـل بظلـم الظــالمین وجـور الجـائرین ، مؤكــدین      

فـي ثورتـه ) (ع للمستبدین من الحكام ، مستمدین ذلك من نهج الحسـین بـن علـي على ضرورة رفض االوضا
علــى مفــردة        ضــد الظلــم والطغیــان االمــوي ، الــذي ســار بــالمجتمع االســالمي انــذاك باتجــاه خــاطيء مركــزین 

شــاعتها فــي میــزان حكــم الرعیــة ، تلــك المبــادئ التــي یجــب ا "االنصــاف"باعتبارهــا اســاس الملــك ، وان  )٥("العــدل"
  :   المجتمع االسالمي وعموم المجتمع االنساني ، الى ذلك رمز الشاعر بقوله 

                                                                                                                        
 .٧٣-٧٢، ص) ١(، العدد ١٩٦٣كانون الثاني  ٢٨،  )النشاط الثقافي(الخرسان ، رباعیات ،  طالب )  ١(

 .المصدر نفسه)  ٢(

 .١٢٨، ص) ٦(و) ٥(، العددان ١٩٦٧، ) ٣(، السنة )االیمان (..... عبد الرسول الكفائي ، اهللا اكبر ثرنا )  ٣(
 . ١٢٩ص المصدر نفسه ،)  ٤(

) (بین الرعیة ، فعلى سبیل المثال ال الحصر یقـول االمـام علـي بـن ابـي طالـب ) العدل(ركز الدین االسالمي الحنیف على )  ٥(
العــدل یضــع : (( ویقــول )) علــیكم بكلمــة الحــق فــي الرضــا والغضــب ، وبالعــدل علــى الصــدیق والعــدو: (( ، بهــذا الخصــوص 
نهـج البالغـة : للمزیـد ینظـر )) عام ، والجود عارض خاص ، فالعدل اشرفهما وافضلهما سسائوالعدل ... االمور مواضعها ، 

 .  ٤٦١ص -٤٣٧ص المصدر السابق ؛ ،
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  ونرنـــــــــــــو الـــــــــــــى الفجـــــــــــــر فـــــــــــــي ثـــــــــــــورة
  

ــــــــــــــن الحــــــــــــــق تصــــــــــــــرخ بالجــــــــــــــازر     م
  لتفهمـــــــــــــــــــــه ان وعـــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــعوب  

  
ــــــــــــــورة الخــــــــــــــاطر     تمخــــــــــــــض عــــــــــــــن ث

  ویبقــــــــــــــــى دم الطــــــــــــــــف فــــــــــــــــي رفقنــــــــــــــــا  
  

  )١(یهــــــــــــــــــــــدد انظمــــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــــائر  
النهضــــة ومــــا اســــفرت تلــــك التضــــحیات الزاكیــــة ، متمثلــــة بقلــــع العــــروش الجــــائرة ادیبــــًا اخــــر معطیــــات ویبــــین             

ومحاسبة اصحابها حتى بعد رحیلها عن الدنیا ، مـذكرًا بخلـود دمـاء اصـحاب الثـورة المتجـددة فكـرًا وعطـاء فـي كـل 
  : عصر وزمان قائًال بهذا الصدد 

  ع ــمطلــالــیدة بــام القصــخت    فیـا واصــًال مـن تـشیـد الخـلـود  
ـــــــــــــــان  ـــــــــــــــورى بركـــــــــــــــاب الزم   یســـــــــــــــیر ال

  
  مـــــــــــــــن مســــــــــــــــتقیم ومـــــــــــــــن اضــــــــــــــــلع   

ـــــــــــــــــود      وانـــــــــــــــــت تســـــــــــــــــیر ركـــــــــــــــــب الخل
  

  ع ــنبــه یــد لــتجــا تســم   
ـــــــــــــا ضـــــــــــــاع هـــــــــــــدرًا دم الناهضـــــــــــــین     وم

  
ـــــــــــــــــه بائـــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــم ب اذا طـــــــــــــــــاح حك

وللمجـــــــــــــــد فـــــــــــــــي جبهـــــــــــــــات الســـــــــــــــنین    
  

  )٢(د ــاهــق دم شــل افـى كـعل  
بـد المـنعم الفرطوسـي همـم ابنـاء جلدتـه ، واثـارة الحمـاس فـي نفوسـهم مـن اجـل الـدفاع عـن واستنهض الشـاعر ع     

   :مبادئ الدین والحفاظ على سیادة الوطن ، مستلهمین ذلك من تاریخهم المجید وتراثهم الثر ، فانشد قائال
ــــــمٌ  ــــــا الفخــــــار ف ــــــق فــــــي دنی   ثــــــارت فلــــــم یب

  
اهــــــــــــــــــــا تالحینــــــــــــــــــــا     للعــــــــــــــــــــرب اال ولبّ

  الحـــق فابتهجـــتوطـــاف فـــي الشـــرق صـــوت   
  

تـــــــــــــه مواطنینـــــــــــــا   ـــــــــــــه النفـــــــــــــوس ولبّ   ل
  واســـــــتنهض المجــــــــد مـــــــن ابنــــــــاء نجدتــــــــه  

  
  )٣(عزائمـــــــــــــــا بعثـــــــــــــــت روح االباقینــــــــــــــــا  

ویلــح الشــاعر علــى وجــوب تصـــفح واخــذ التــاریخ المجیــد لیقــرأ فـــي صــحائفه الوضــاءة امجــاد الشــرفاء الخـــادمین     
  : المتهم واوطانهم تحت رایة االسالم وبنصر من اهللا مؤزر 

  
  
  

  ســــــــلي الحــــــــوادث عــــــــن تــــــــاریخ نهضــــــــتنا
  

  واستشـــهدي البـــیض هـــل خـــاب الرجـــا فینـــا  
  كـــــــم نهضـــــــة فـــــــي ســـــــبیل المجـــــــد خالـــــــدة  

  
ــــــــــــــد اقامتهــــــــــــــا مو    ــــــــــــــارة ق   ضــــــــــــــیناجب

  ولـــــــــم یرفـــــــــع لنـــــــــا علـــــــــم نثنـــــــــىوكیـــــــــف   
  

ـــــــــــــــا     )٤(اال وعـــــــــــــــاد بنصـــــــــــــــر اهللا مقرون
  

                                     
 .  ٥٤، ص) ٨(، العدد ١٩٥٨اب  ٣، ) ١(، السنة  )االیمان(محمد حسین فضل اهللا ، في ظالل كربالء ، )  ١(
 .  ٤٩ص – ٤٢، ص)  ٣( ، العدد  ١٩٨٦نیسان )  ٢( نة ، الس) النجف ( احمد الوائلي ، ثورة الحسین ، ) ٣( 

 . ١١٢ي ، المصدر السابق ، صحیدر محالت)  ٣(

 .٢١٩، ص١، ج) ١٩٦٦مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف (عبد المنعم الفرطوسي ، دیوان الفرطوسي ، )  ٤(



١٤٢ 
 

لفــة ، شــاحذا الهمــم للحكــام الجــدد وهكــذا ینفــذ التــاریخ الــى شــعر الفرطوســي عبــر احداثــه المتفاوتــة وازمانــه المخت   
المتصـــدین الدارة العـــراق فـــي العهـــد الجمهـــوري ، لیشـــكل منعطفـــا اصـــالحیا هامـــا وجـــزءا كبیـــرا مـــن نتـــاج الشـــاعر 

  . لتسخیره في خدمة العمل والطني
ونبـــه شـــاعرا اخــــر علـــى اهمیـــة الشــــباب والـــزام االهتمـــام بهــــم ، حفاظـــا علـــى مبــــادئهم االســـالمیة مـــن االفكــــار    
  : ، التي اخذت تعصف بهم ، ناشدا)١(غربیةال

  وضــــــــــــــع الشــــــــــــــباب فانــــــــــــــه متــــــــــــــازم    یـــــــــــا قـــــــــــادة الجیـــــــــــل الجدیـــــــــــد تدرســـــــــــوا
ـــــــــــــه او جاهـــــــــــــل ال یفهـــــــــــــم    عصــــــــــفت بـــــــــــه مـــــــــــوج الریـــــــــــاح فســـــــــــاد ـــــــــــــي عین   ف

  )٢(یتـــــــــــــرنم الجانهـــــــــــــافغـــــــــــــدوا علـــــــــــــى     بعینهـــــــــــــا لظـــــــــــــاللخدعتـــــــــــــه احـــــــــــــزاب ا
صــالح والتجدیــد ولــو بــالقوة ، اذ اكــد ال نجــاة لالمــة وبوســیلة الشــعر ناشــد محمــد مهــدي الجــواهري المزیــد مــن اال  

بدون تطور ، ووجوب مساعدة مفكریها بمسایرة ذلك الركب وبناء اسـس الحداثـة والنمـو ، واالخـذ بیـد المجتمـع الـى 
  : كل ما هو عصري وجدید ، ناشدا

ــــــــــــر التجــــــــــــدد    اذن علمـــــــــــــــــــت ان ال حیـــــــــــــــــــاة المـــــــــــــــــــة ــــــــــــا بغی   تحــــــــــــاول ان تحی
ـــــــــهـــــــــلج يلـــــــــو المـــــــــر فـــــــــي كفـــــــــ ــــــــم یعــــــــود    وةزت ق   تعــــــــود هــــــــذا الشــــــــعب مــــــــا ل

  )٣(یـــــــروح كمـــــــا یهـــــــوى خلیعـــــــا ویغتـــــــدي    ي الفتــــــىر لعمـــــرك مــــــا التجدیـــــد فــــــي ان یـــــ
وراى شــاعر اخــر ، ان الحــدیث عــن الواقــع الثقــافي وتاریخــه الطویــل فــي النجــف االشــرف یحــتم علــى البــاحثین    

التـــاریخ الـــذي یعـــد اساســـا لمســـیرتها  كلربـــط الحاضـــر بماضـــي المدینـــة ، خاصـــة ان ابناءهـــا شـــدیدي االرتبـــاط بـــذ
ها تعـــد رســـل المدینـــة للخـــارج وقاعـــدة بنـــاء فكریـــة للجیـــل الجدیـــد ، كـــاداة د، مـــذكرا ان الصـــحف وتعـــدا)٤(العلمیـــة 

اصــالح داخلـــي ، واداة زیــادة فـــي الصـــحف االســالمیة الـــواردة كحلـــق اتصــال فكریـــة مســـتمرة تــنعكس ایجابـــا علـــى 
ري الـى الـبالد الى الحركة الثقافیة التجدیدیة باالضـافة الـى رغبتـه بنقـل نتاجـه الفكـشخصیة المجتمع النجفي المیال 

  :النائیة ، قائال 
ــــــــــن فاننــــــــــا ــــــــــى االصــــــــــالح لك ــــــــــدعوا ال ــــــــــــدهماء    ن ــــــــــــه اولــــــــــــى مــــــــــــن ال   انــــــــــــا ب
ـــــــــــــــاء    فعســـــــــــــــى نقــــــــــــــــوم بنهضـــــــــــــــة دینیــــــــــــــــة ـــــــــــــــر بن ـــــــــــــــال خی   ونقـــــــــــــــیم لالجی

                                     
ومي بهـدف السـیطرة علـى المجتمـع ، اذ حاولـت خاطب الشاعر قادة المجتمع الدیني ، محذرا من احزاب ادعـت حمـل الفكـر القـ)  ١(

محمـد صـالح جعفـر الظـالمي ، : تلك االحزاب التعرض الى التیارات الدینیة بهدف فصلها عـن الشـباب ، ینظـر عـن التفاصـیل 
 .١٥٥ص -١٥٣، ص) ٩(و) ٨(، العددان ١٩٦٧، نیسان "مجلة"شریعة هادي ، النجف ، 

 . ١٥٣، ص السابقالمصدر )  ٢(

 . ٢٨٥ص) ١٩٨٢دار العودة ، :بیروت (مهدي الجواهري ، دیوان محمد مهدي الجواهري ،  محمد)  ٣(

حســن عیســى الحكــیم ، الجــذور التاریخیــة لنشــاة مدرســة : للمزیــد عــن الجــذور التاریخیــة لنشــاة مدرســة النجــف االشــرف ینظــر )  ٤(
 . ١٣ص -٣ص) ٢٠٠٠بحث منشور في مركز دراسة الكوفة ،  :جامعة الكوفة (، النجف 



١٤٣ 
 

ــــــــر عــــــــداء    وعســــــى نســــــیر مــــــع الشــــــعوب الــــــى العــــــال ــــــــر اضــــــــغان وغی ــــــــي غی   )١(ف
وبوسـیلة الشــعر ناشـد التیــار االصــالحي المزیـد مــن االصــالحات واالبتعـاد عــن الخطابــات الفارغـة ، فــي الوقــت    

  : نفسه تزداد اموال المتسلطین على الناس في البنوك نهبا ، من حقوق الفقراء والیتامى ، فانشد قائال 
  والــــــــــــف خطــــــــــــاب تحســــــــــــى وخطــــــــــــاب    فــــــــــــاین ادعــــــــــــاءات ؟ وایــــــــــــن سیاســــــــــــة؟

ـــــاب    وحولهـــــــا،رتجـــــــى خیـــــــر الشـــــــعوب وهـــــــل ی ـــــى حـــــق الشـــــعوب وث   )٢(لصـــــوص عل
عن التطور االقتصادي واثره فـي النظـام االجتمـاعي ، فعـده  ١٩٦٨وتحدث احد الصافي النجفي یقصیدته عام    

مفصــال حیویــا مهمــا بوصــفه شــریان الحیــاة الرئیســة ، كمــا ذكــر بــان النشــاط التجــاري منفــذا رئیســیا لســكان النجــف 
لالطــالع والــتالقح مــع الخــارج ، وبــذات الوقــت ، اكــد علــى ان النضــوج االقتصــادي یســهم بصــورة مباشــرة  االشــرف

علـى والدة االســواق الرئیســة ، ممـا یــنعكس ذلــك ایجابـا علــى واقعهــا المعیشـي ومواكبــة الركــب المـالي الحاصــل فــي 
  .    )٣(العالم

االعمى مـن الغـرب المعاصـر ، مـن دون تمحـیص شاعر اصالحي اخر من مخاطر االندفاع واالقتباس  حذرو    
واالبتعاد عـن كـل مـا مـن شـانه ان ال یتوافـق ومقومـات الـدین االسـالمي ، رافضـا فـي  التنبیهوتدقیق ، مشددا على 

ا علــى التنــاغم مــع روح الوقــت نســفه االقتــداء بســلوكیات المجتمــع الغربــي المتنافیــة مــع روح الــدین القــویم ، حاًضــ
، اذ  "الراقیـة االمـم "فیـه للمضـي قـدما وعلـى حـد تعبیـره فـي طریـق المدنیـة والوصـول الـى مصـاف "والعمـل" "العلم"

  : انشد قائال 
  انــــــــــا دعونــــــــــا العصــــــــــر عصــــــــــر تقهقــــــــــر

  
  فلیـــــــــــــــدع عصـــــــــــــــر تقـــــــــــــــدم وتجـــــــــــــــدد  

  مــــــــــــــاذا یرجــــــــــــــى مــــــــــــــن وراء حضــــــــــــــارة  
  

ــــــى البصــــــیر بیهــــــ   ــــــدى اعم   وضــــــل المهت
ـــــــــــك اضـــــــــــل قومـــــــــــا   ـــــــــــد من   دجـــــــــــى التقلی

  
  ولــــــــــــــــــــــواله صـــــــــــــــــــــــباحهم یجلـــــــــــــــــــــــى  

     
  
  : وقال ناقدا سلبیاتها  

  یظنـــــــــون هـــــــــذا العصـــــــــر عصـــــــــر هدایـــــــــة
  

ــــــــدعوه عصــــــــر ضــــــــالالتلواجــــــــدر      )٤(وا ت
        

                                     
ـــــدجیلي ،ایهـــــا امـــــام المصـــــلحین ،) ١(  -٢٠٠، ص) ٤(و) ٣(، العـــــددان ١٩٥٨اذار  ٣، )١(، الســـــنة ) لنشـــــاط الثقـــــافيا(احمـــــد ال

 .   ٢٠٢ص

: ، ینظـر ١٩/١٠/١٩٦٧بتـاریخ ) (القیت القصیدة في المهرجان العالمي الذي اقیم بمناسبة ذكرى میالد امیر المؤمنین علـي )٢(
، ) ١٩٦٨كلیـة اصـول الـدین ، : بغـداد ( ، )١٩٦٨-١٩٢٨( ،سـطین فـي الشـعر النجفـي المعاصـرمحمـد حسـین الصـغیر ، فل

 . ٣٢٩ص

، رشـید یاسـین ، ذكریـات ) ١٠٨(، العـدد ١٩٦٨تمـوز  ١٦، بغـداد "مجلـة" )الشـعب(احمد الصافي النجفي یخـرج مـن صـمته ، )  ٣(
 . ١١، ص)٢٢٦(، العدد ١٩٧٧ ، بغداد ، تموز" مجلة" )االذاعة والتلفزیون(عن الصافي النجفي ، 

 .١٧٨، ص) ٦(، العدد ١٩٧٦، النجف ، كانون الثاني " مجلة" )الرابطة(محمد رضا المظفر ، االصالح ، )  ٤(
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 نهض االدب النجفي الحدیث بوجه القدیم، ویثبت دوره في الصـراع داخـل المجتمـع بـین القـدیم والحـدیث ، واخـذ   
 لكــي تلبــي مقتضــیات العصــر وحاجاتــه ، وتطــرق فــي الفاظــه ومعانیــه ، واســالیبه الحدیثــة )١(یواكــب االدب العربــي 

مـن قضــایا اجتماعیـة واقتصــادیة ، وبالتــالي فـان االدب النجفــي تحــرر مـن القیــود واصــبح االدبـاء والكتــاب مــدركین 
وسـاطة مـن اقـوى الوسـائط الفعالـة فـي  "والشـعر" "الكتابة"بضرورة ایقاظ الهمم واثارة الروح الجدیدة وعبروا عـن ان 

  .)٢(والتجدید في نفوس العامة توجیه معاني االصالح
بكونهـا عصـر یقظـة وتفـتح فـي الفكـر والشـعور ومحاولـة التعبیـر عـن  ١٩٥٨تمـوز  ١٤وتتمیز مدة ما بعد ثورة    

الراغبــة فــي الــتخلص  هضــةالــى مجــاراة االمــم النا "النفــوس الطامحــة"االعجــاب واالنــدهاش والتعبیــر عــن هــواجس 
  . )٣( "االدب"اراد ان یمثل هذا الطموح هو  من عوامل الضعف واالنحالل ، وخیر ما

اذ طالــب  ، تــدخل التیــار االدبــي االصــالحي النجفــي فــي الــنظم االقتصــادیة الســائدة فــي مدینــة النجــف االشــرف   
  . یتكفل بحل المشاكل االنسانیة ویضع الخطط الكفیلة النجاح ذلك نظاما اقتصادیاً 

قتصادیة في العراق وهو على ابواب العقد السادس مـن القـرن العشـرین وبنفس السیاق انتقد االدباء االوضاع اال   
واصــفا تلــك الحــال بالســیئة التــي یعیشــها معظــم ســواد البلــد وعلــى الــرغم ممــا یمتلكــه مــن المــوارد ، ووســائل الخیــر 

ن والرفـــاه ، اال انـــه بقـــي یعـــیش فـــي اقســـى صـــور االهمـــال والتخلـــف والتـــاخیر ، وســـوء االوضـــاع المعاشـــیة ، مبـــی
  . )٥(،  بها ارض العراق  )٤(ضرورة االهتمام بالثروة الزراعیة الزاهرة

  . ، مبین انها كلمة من اروع الكلمات التي ادت دورا كبیرا  )٦("الحریة"سلطت النخبة االدبیة االضواء على مفهوم 

                                     
حینمـا قبـل مجلـة طریـق ) امـین نخلـة(لقد اثر االدب العراقي عامة والنجفي خاصة بالفكر العربي ، هذا ما بینه االدیب اللبنـاني )  ١(

هـو : ادیة حمل االقطار العربیـة التـي سـبقت الـى حمـل رسـالة االدب العربـي الهـادف الـى خدمـة االجیـال ، فاجبـا الشعب االبغد
 . ٢٧، ص) ٧٤(، العدد ١٩٥٦،، بغداد " مجلة" )طریق الشعب(: العراق ، ینظر 

، ) ١(، العــدد ١٩٥٨الثــاني ، تشــرین  ، النجــف"  مجلــة ) " المعــارف(، ) (اغــابزرك الطهرانــي ، ذكــرة مولــد االمــام علــي )  ٢(
 . ١٢، ص) ٦(، العدد ١٩٦٨، تموز ) ٢(السنة  ،  )النجف (، عبد الهادي الفضلي ، علم البالغة العربیة ٨ص

، عبــد ٨، ص) ١(، العــدد ١٩٥٨تشــرین الثــاني ) ١(، الســنة  )المعــارف(محمــد حســن الطالقــاني ، ثــورة العــراق حلــم تحقــق ، )  ٣(
 .٥٧ص -٥٥بارادة اهللا تعالى ، المصدر نفسه ، ص بارادة الشعالهادي العصامي ، اقتران 

لـــم یغفـــل الـــدین االســـالمي بدعواتـــه باالهتمـــام بـــالثروة الزراعیـــة كمصـــدر اقتصـــادي ثـــري وبـــاب مـــن ابـــواب التحضـــر والرقـــي )  ٤(
وایــة لهــم االرض : ((  للمجتمعــات ، فمــن ایــات القــرآن الكــریم التــي تــدعو الــى االهتمــام بمصــادر الثــروة الزراعیــة قولــه تعــالى

المیتة احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاكلون، وجعلنا فیها جنات من نخیل واعنـاب وفجرنـا مـن العیـون ، لیـاكلوا مـن ثمـره ومـا 
 . )  ٣٥-٣٣(عملته ایدیهم افال یشكرون ، سورة یس ،  ایة 

قــیس  ؛ ١٦٧ص -١٥٢، ص)١٠(و) ٧( ان، العــدد١٩٦٨)االیمــان (صــادق مهــدي ، حقــوق االنســان المعاشــیة فــي الحیــاة ، )  ٥(
 .٣٣ص -٢٠، ص) ١(، العدد ١٩٦٨كانون الثاني ) ٢(، السنة "مجلة"،  )النجف(النوري ، العمل في المجتمع البدائي ، 

ال هــي القــدرة علــى االیجــاد والتحقیــق واالرادة والفعــل وكــل مــا یتصــل بــذات الشــخص ، امــا التحقــق والوجــود واالنفعــ: الحریــة )  ٦(
االداب ، : النجــف (الحریــة  محمــد مهــدي االصــفي ، حقیقــة: وحصــول المــواد فهــي اشــیاء خارجیــة عــن ذات المریــد ، ینظــر 

 . ١٩٠، ص)١٩٦٠
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ذریع لـنظم الشـعوب ، وانـه مـن الفشـل الـ)١( "عصـر الحریـة"في تاریخ االنسان الحدیث ، وان هـذا العصـر سـمي    
، فال یحـده نظـام او أي شـيء اخـر سـوى التربیـة )٢( "الحریة الفكریة"التي ترغب منها الحریة المطلقة لالفراد ، اما 

  .)٣( منذ المراحل االولى لنشاة المرء نوالتوجیه والتلقی
بـین النظـام والمجتمـع ركز احد االدباء علـى مسـالة العالقـة  ١٩٥٨في شان النظام الجمهوري الذي تشكل في     

وجـاء عنوانـه واضـحا فـي مغـزاه ، فاشـار فیـه بـان هـذه الكلمـة  "كلكم راع وكلكـم مسـؤول عـن رعیتـه"وانـه نمذكرا بع
تتجلى فیها فكرة اجتماعیة سامیة ، وطبیعة عالقة الفرد بالسلطة ، فـان كـل فـرد عراقـي  )(خالدة لالمام علي 

  .)٤(هو الراعي وانه هو المسؤول عن الرعیة
فـي جمیـع المـدارس ، لكـي یـتمكن ابنـاء المجتمـع العراقـي المعرفـة الكاملـة  "بتـدریس الـدین "طالب ادباء المدینـة   

بحقائق دیـنهم وزیـادة الـوعي االسـالمي وتثقیـف الشـباب منـذ وقـت مبكـر فـي حیـاتهم التعلیمیـة ، ومـا ینـتج مـن ذلـك 
لــیم فـــي ایصـــال الحقــائق العلمیـــة ، والتاریخیـــة االســـالمیة انعكاســا فـــي ســـلوك الطالــب مســـتقبال ، والهمیـــة دور التع

  . )٥(للطلبة للتعرف على تاریخ االمة ورموزها
، بعـــد ان اعتبـــر هـــذا الجانـــب مـــن اهـــم الجوانـــب  "بالخـــدمات الصـــحیة"وبینـــت النخبـــة االدبیـــة اهمیـــة االهتمـــام    

واحــد مــن  "المــرض"مــة بعــد ان اعتبــرت لتطــویر المجتمــع ورقیــه ، الن التخلــف فــي هــذه الناحیــة یعنــي انحطــاط اال
  . )٦("الخوف –الفقر " بعد ثالوث التخلف ، 

                                     
محمـد مهـدي االصـفي : من االدباء الذین تناولوا عصر الحریة واثره على الواقع الفكري للمجتمع على سـبیل المثـال ال الحصـر )  ١(

، محمـــد كـــاظم ) ١٩٦٠االداب ، : النجـــف االشـــرف (مـــد جمـــال الهاشـــمي ، المـــراة وحقـــوق االنســـان ، ، حقیقـــة الحریـــة ، مح
 ). ١٩٦١،الغري : النجف (القزویني ، االسالم المعاصر ، سلسلة منابع الثقافة االسالمیة ، 

البحـث عـن المعلومـات او االفكـار هي حریة ابداء الراي والتعبیر عن أي تدخل ویشمل ذلك حریة العقیـدة وحریـة : حریة الفكر )  ٢(
دار : القــاهرة ( ،  احمــد زكــي بــدوي ، المصــطلحات السیاســیة والدولیــة : واســتالمها ونلقهــا بغــض النظــر علــى الحــدود ینظــر 

 .٦٠، ص) ٢٠٠٤الكتاب المصري ، 

 لحســني المیالنــي ،، فاضــل ا٤-٣، ص) ١٢(، العــدد ١٩٥٨اب  ١٨، النجــف ، "مجلــة ) " الفصــیلة (محمــد رضــا المظفــر ، )  ٣(
مهـــدي االصـــفي ، حقیقـــة الحریـــة ،  ؛   ٤٨ص – ٤٢ص) ١( ، العـــدد  ١٩٨٦، تشـــرین الثـــاني ) النجـــف ( حـــول الحریـــة ، 

 . ١٩٣ص

 . ١، ص) ٥(، العدد ١٩٥٨تشرین الثاني  ٢٦،  )النجف(هادي فیاض ، كلم راع وكلم مسؤول عن رعیته ، )  ٤(

، عبــد الحســین ٥ص -١ص ؛) ٩(و) ٨(، العــددان ١٩٦١كــانون االول  ٢٠، )النجــف (ة، احمـد حســن الــرحیم ، التربیــة الدینیــ)  ٥(
، ١٩٥٩اب  ١) ٣(الســـنة . ٤١-٣٩، ص) ٧(، العــدد ١٩٦٨البهبهــاني ، التربیــة جامعــة اساســیة ، النجـــف ، كــانون الثــاني 

، هــادي ٢٦-٢٢، ص )١١(، العــدد ١٩٥٨اب  ٢٨) النجــف (، عبــد الســالم الرفیعــي ، صــرخة معلــم ، ٢٣، ص) ٣(العــدد 
 .  ٤ص -٣ص) ١٦(، العدد ١٩٦٠شباط١٨یس الدین في المدارس ، النجف فیاض تدر 

ص المقدمـة ، محمـد جــواد مغنیـة ، الفقـر ولیـد النظــام ؛  ) ت. النعمـان ، د: النجـف (  ، عبـد الهـادي الفضـلي ، مشـكلة الفقــر)  ٦(
ي الحكـیم ، االسـالم یضـع الحـواجز دون تضـخم الثـروات محمـد تقـ ؛ ٤-٣، ص١٩٥٩تشرین الثـاني  ٣٠،  )النجف(الجائر ، 

 .١٣ص -١٣، ص )٦(، عدد ١٩٦٠شباط  ١٨،  )النجف(غیر الشرعیة ، 
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 "والمـــودة" "العـــدل"واكــد احـــد االدبــاء علـــى ضــرورة التاكیـــد علــى بنـــاء اســس لمجتمـــع قــویم وســـلیم یتركــز علـــى    
الــذي قامــت  )(، فــي عهــد االمــام علــي بــن ابــي طالــب )١(، مقیــدا بحكومــة العدالــة  االجتماعیــة " واالحســان"

  ، تلـــــــــك الدولــــــــة التـــــــــي یجـــــــــب االعتمـــــــــاد علـــــــــى فكرهـــــــــا)٢(علىاســــــــاس ومقومـــــــــات الـــــــــدین االســـــــــالمي الحنیـــــــــف 
بنــاء العــراق وهــو یقتــرب مــن نهایــة ســتینات القــرن العشــرین ، ممــا یعكــس مجتمعــا متحضــرا اســالمیا ل، )٣(الثــري  

  .)٤(یستطیع مواكبة التطور واللحاق بركب العصر 
، كونهــا االســاس فــي  "باعمــار المســاجد وزیادتهــا"، رغــب ادیبــا اصــالحیا زیــادة االهتمــام وفــي جانــب التعلــیم    

، لمــا یعكــس عــن ذلــك جــیال واعیــا ، علــى ان تلــك الصــروح الدینیــة ان تواكبهــا عملیــة )٥(البنــاء الفكــري االســالمي 
 یبـةبوجـه االفكـار الوافـدة الغر انشاء واهتمام بالمؤسسات المعرفیة الحدیثة ، اذ من خاللهما تستطیع االمـة الصـمود 

  .)٦(عن المجتمع
بمـا ینسـجم والتطـورات الحاصـلة  "منـاهج التعلـیم"ادباء اخرین وفي مجال غایة في االهمیة الـى اصـالح  دعاو     

،لمــا لهــذا الموضــوع مــن دور فعــال ومــؤثر فــي  "ومعلمــه" "التــاریخ"اخــص علــى منــاهج  جــهفــي العــالم، والتركیــز بو 

                                     
اعطــاء البشــر حقــوقهم فــي كافــة مجــاالت الحیــاة بــدون التمییــز فــي طوائــف المجتمــع ، ومعــاملتهم علــى : العدالــة االجتماعیــة )  ١(

 ).  ٢٠٠٢دار الشرق ، : بیروت (، ٥١االجتماعیة في االسالم ، ط سید قطب ، العدالة: اساس العدل ، ینظر 

بكـل عقیـدة وثبـات ، فكانـت ) (بایمانه الثابت وسعة فكره ودفاعـه عـن تعـالیم القـرآن والنبـي محمـد ) (عرف االمام علي )  ٢(
ا ضــمن التــاریخ وهــو یســجل فــي ولطالمــ)) مــن اذى كتابیـا فقــد اذانــي(( تلـك التعلــیم اســاس حكمــه ، وتجســیدا لــذلك فهــو القائــل 

ولو ثنیت لي وسادة فجلست علیها لحكمـت فـي اهـل التـوراة بتـوراتهم ) : (( (اجمل صفحاته هذا القول لعلي بن ابي طالب 
للمزیـد عـن مفهـوم العدالـة )) ، وفي اهل االنجیل بانجیلهم ، وفـي اهـل القـران بقـرانهم ، حتـى تركـت كـل كتـاب ینطـق مـن نفسـه

 ) (العدالـة االجتماعیـة عنـد االمـام علـي بـن ابـي طالـب  ،احمـد عـدنان المیـالي : ینظر ) (ند االمام علي االجتماعیة ع
، جـورج جـرداق ، االمـام علـي صـوت العدالـة االنسـانیة ، ) ٢٠٠٧كلیـة العلـوم السیاسـیة، : جامعـة بغـداد (  ،رسالة ماجسـتیر،

ام نــور الحســیني ، ســفر وكرمــات اهــل  ؛١٩٥ص -١٩٤ص) ٢٠٠٣، مطبعــة لیلــى : بیــروت ( ،تحقیــق حســن حمیــد الســنید 
ناصر حسین ، االنسـان فـي فكـر االنسـان علـي  ؛١٤-١٣ص) ٢٠٠٨مؤسسة االعلمي للمطبوعات : بیروت ( ، )(البیت 

 .١٠، ص) ١٠١٧(، العدد ٢٠٠٩ایلول  ١٥، " جریدة"،  )المواطن()(بن ابي طالب 

بالعدالة ، حتى عدت میزة بارزة لتلك الشخصیة الكریمة ، اذ سعى جاهدا لتحقیقها في ) ( اتصفت شخصیة االمام علي بن ابي طالب)  ٣(
المجتمع االسالمي ، من خالل مسعى حارب فیه ، وقدر ما استطاع الظلم والفساد واالستبداد ، مثلثا عده اسس بالء االمة المؤدي الـى 

، ) (جعفــر عبــاس الحــائري ، ســعادة المجتمــع بوالیــة االمــام علــي : ظــر الفقــر والحرمــان والتمــایز البغــیض بــین مكونــات المجتمــع ین
 .  ٢٢٣ص -٢١٧ص) ٤( و ) ٣( ، العددان ١٩٦٤-١٩٦٣كانون االول والثاني   )االیمان(

 . ١٢ص) ١٦(، العدد ١٩٦٨، تموز )النجف (عبد الهادي الفضلي ، علم البالغة العربیة ، )  ٤(

ااقرا باسم ربـك الـذي (( بقوله تعالى ) اقراء(ة التعلیم ، اذ ان اولى االیات القرانیة الكریمة جاءت بكلمة وضحت عقیدة االسالم على اهمی)  ٥(
، كمـا حـث ) ٥ -١( سورة العلق ، ایة )) خلق ، خلق االنسان من علق ، اقرأ وربك االكرم ، الذي علم بالقلم ، علم االنسان ما لم یعلم

: ینظــر )) تعلمــوا مـا شــئتم ان تعلمـوا فلــیس یـاجركم اهللا حتــى تعلمـوا(( همیــة التعلـیم فهــو القائـل علـى ا) (نبـي الرحمــة الرسـول محمــد 
 .  ١٨، ص) ١٩٠٢المطبعة الحسینیة ، : القاهرة (محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، فاتحة العلوم ، 

 .  ١٨٠ص) ١٠(، العدد ١٩٦٨،  )االیمان(احمد امین ، المسجد المعهد االول للتعلیم عند المسلمین ، )  ٦(
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تــاریخ العــرب المســلمین فــي عصــورهم  اســتلماماً ى بنــاء المســتقبل والعمــل علــى تغییــر المجتمــع ، تحفیــز الطلبــة علــ
  .   )١(والعراقي النجفيالزاهرة ، مما سیكون له انعكاساته على الواقع العقلي للمجتمع 

قافیــة فهــم صــاغت النخبــة االدبیــة افكارهــا باســلوب جدیــد وســهل ، یســتطیع ابنــاء المجتمــع بكافــة مســتویاته الث    
الكاتــب وهدفــه مــن الكتابــة ، وذلــك االســلوب القصصــي الــذي بــدء یتســع اســتخدامه فــي الطــرح الثقــافي والفكــري ، 

للواقـع تعـدیًا خاصة ان القصص التي یكتبونهـا منتزعـة مـن صـمیم الحیـاة التـي یحیاهـا المجتمـع مسـتخدمین اسـلوبا 
  . )٢(كافةفضال عن مطالبتم باصالح االوضاع المعیشیة والثقافیة 

معرفــي  –شــك الـى بــث وعــي فكــري  وممـا تقــدم ان االدبــاء بانفتــاحهم علـى الموضــوعات المتنوعــة ، هــدفوا دون   
علمــي تراثــي ومعاصـــر بــین صــفوف قـــرائهم ، فضــال عـــن محــاولتهم المحســوبة لهـــم فــي الســعي الجـــاد الــى انمـــاء 

تطاع ، ان تضــع بـین ایــدي االمـة زادا شــهیا عنـد الجمـاهیر ، جوانــب سـعو وقــدر المسـ "والشــعري" "الـذوق االدبــي"
  . النماء الفكر والوعي االصالحي

ا كــان ادبــاء النجــف االشــرف ركنــا اصــیال ومهمــا مــن اركــان المنظومــة الفكریــة وفــي اطــار النســق الفكــري ایًضــ   
فـي صـیاغة االسالمیة المصلحة المتكاملة ، فقد استند الـى جملـة مـن السـمات والخصـائص الممیـزة منطلقـین منهـا 

المواقف وارائهم بشان قضایا االنسان والمجتمع والدین وحقوق االنسـان والسـلطة السیاسـیة، ولعـل مـن ابـرز سـمات 
بــین الــدین والسیاســة ومــن ثــم ایجــاد صــلة " التوفیقیــة"النســق الفكــري لــدیهم والتــي وجــدت انعكاســاتها فــي جهــودهم 

  . وثیقة بینهما
لالصــــالح والتجدیــــد لمواجهــــة  ركــــن اساســــیاً دبیــــة فــــي النجــــف االشــــرف ، لــــذلك عــــدت النخبــــة االصــــالحیة اال   

التحدیات واالخطار التي تـداهم الفكـر والتحـرك االسـالمیین ، ویتجلـى هـذا االصـالح والتجدیـد مـن خـالل تواصـلهم 
     .مع المرجعیة الدینیة ودعم مواقفها الفكریة لعصرنة المجتمع ، وهذا ما سیدرسه الباحث في الفصل القادم

  
  ل الثالثـالفص

  الواقع الفكري في النجف االشرف عیة الدینیة العلیا ودورھا في اسنادالمرج

  م١٩٦٨ـ  ١٩٥٨

  .الحوزوي وتطوره  النظام التعلیمي:المبحث االول

                                     
 .  ٤، ص) ١٦(، العدد ١٩٦٠، شباط  )النجف(محمد هادي الفیاض ، تدریس الدین في جمیع المدارس ، )  ١(

، تشــرین الثــاني ) ١(، الســنة  )المعــارف(عبــد المجیــد لطفــي ، فــي البیــت ، : للتفاصــیل عــن نمــاذج مــن تلــك القصــص ینظــر )  ٢(
، تموز واب ) ٢(السنة  ؛ ٧٩ص -٧٦ركي كاظم جودة ، ذات لیلة ، المصدر نفسه ، صت ؛٧٢-٦٨ص) ١(، العدد ١٩٥٨
، العــدد ١٩٥٩ایلــول المصــدر نفســه ،  جلیــل ابــراهیم العطیــة صــار انســانا ، ؛ ٧٩ص -٧٦، ص) ٥(و) ٤(، العــددان ١٩٦٠

 .٦٧ص -٦٣، ص) ١(، العدد ١٩٦٨، كانون الثاني )النجف(، نةمكي زبیبة ، خبز المعو  ؛٨٦ص -٨٤ص) ١٠(
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  .المرجعیة الدینیة في اسناد الفكر أثر : المبحث الثاني

  .مفكروا الحوزه العلمیة ومؤلفیھا : المبحث الثالث

  .الطروحات الفكریة لتطویر المرجعیة الدینیة : الرابع المبحث 
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  المبحث األول
  الحوزوي وتطوره النظام التعلیمي

كونهـا المعبـر الحقیقـي ، الدینیـة الشـیعیة  المؤسسـةم فـي ر هـفي النجف االشرف قمة ال )١(تمثل المرجعیة الدینیة    
فیمــا یخــتص بــأمور ، )علــیهم الســالم (ة أهــل البیــت عــن الفكــر األمــامي أالثنــي عشــر واالمتــداد الطبیعــي لفكــر أئمــ

  . )٢(لذا فهي أعلى سلطة روحیة لألمامیة في العالم   .واالخر دینا وفكرا وسیاسة  نیاالد
  
  

                                     
امـا عـن بـاقي االدیـان والمـذاهب فكانـت تسـمى بمسـیمات مختلفـة ، ان كلمة المرجعیة لم تعرف تاریخیا اال عنـد الشـیعة االمامیـة )١(

فكـل هـذه المسـمیات ، المسیحیة والیهودیة واالسالمیة تسمى البابا والحاخام ومشیخة الى المرجعیة ، في الدیانات االخرى مثال 
درج ثالثـة عوامـل نـویمكـن ان ، حد هو جهة علیا یتم الرجوع الیها لمعرفة احكام الدین وادارة شؤون المـذهب تدل على معنى وا

اذ وردت كلمــات ، انهــا قــد اســتلت مــن القــران الكــریم : ســاهمت كلهــا او بعضــها فــي نشــوء التســمیة عنــد الفكــر الشــیعي منهــا 
قَة منهم م((كما في قوله تعالى ،  لفظا او معنى، ومفاهیم تقترب من هذه التسمیة او تكاد  ركُلِّ ف نم الَ نَفَرافَّةً فَلَو مؤمنون لينفروا كَ ا كَان الْ

ملَّهلَع هِملَي لينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِ و مهموا قَورنذيل ينِ و ي الدوا فتَفَقَّهيفَةٌ لائ إِلَى اللَّه مرجِعكُم ((وقوله تعالى ، )١٢٢( سورة التوبة ایة )) يحذَرونطَ
ا يعم وهـذه اآلیـات القرآنیـة وردت فیهـا ألفـاظ ،  )٨ (ایـة سـورة العلـق))  ان إلى ربك الرجعى(( و ، )٤٨( ایة   سورة المائدة)) ج

  .)مرجعیة ( قریبة من لفظة 
وأهل بیتـه فـي مـدح الفقهـاء وبیـان أهمیـتهم ومنـزلتهم فـي )  (ن الرسول محمد ب ـ أنها قد تكون مأخوذة من األحادیث الواردة ع 

وضـرورة الرجـوع الـیهم وهـذه الرویـات معظمهـا رویـت عـن   الفقهـاءوهذه األحادیث لفت أنظار الناس إلـى أهمیـة وجـود ، األمة 
لعلمـاء وفقهـاء المسـلمین بشـكل مـن أحادیـث فـي حـق ا)  (مـا روى عـن الرسـول ، طریق السنة والشیعة ومـن هـذه الرویـات 

افتخـر " وقولـه "  اسـرئیلعلمـاء أمتـي كأنبیـاء بنـي : " وقولـه " فـي الـدنیا  االرسـل مـالم یـدخلو  ءالفقـراء امنـا" ــ قولـه  :عام وفیهـا 
فقهــاء وأشــارت هــذه األحادیــث إلــى مكانــة ال وقــد "علمــاء أمتــي كســائر األنبیــاء قبلــي : " وقولــه ، " یــوم القیامــة بعلمــاء أمتــي 

 ویمكـن ان تكـون سـببا فـي لفـت أنظـار المسـلمین بشـكل عـام والشـیعة بوجـه خـاص إلـى مكانـة، )  (وأهمیتهم عنـد الرسـول 
  . وضرورة الرجوع إلیه ، الفقیه 

  : ها منإلى مكانة الفقهاء وضرورة الرجوع إلیهم  أشارتعدة روایات ) المعصومین ( كما وردت عن أئمة الشیعة األمامیة 
  .لعلماء یجلسون مجالس األنبیاء ویقدمون بكل ما یقوم به االئمة أ ـ ا

  .ب ـ العلماء حكام على الملوك والملوك حكام على الناس 
محمـد مهــدي : للمزیـد عـن تلـك التفاصـیل بنظـر  األمنـاء علـى حاللـه وحرامـه جــ ـ مجـاري األمـور واألحكـام علـى أیـدي العلمـاء بـاهللا

،  ) م ١٩٩٩، الدولیــــة للدراســــات والنشــــر المؤسســــة  : بیــــروت ( ، فــــي الفقــــه اإلســــالمي  یــــدداالجتهــــاد والتج، شــــمس الــــدین 
ـــــاقر المجلســـــي محمـــــد ،   ١٤٧ص ـــــوار ، ب ـــــروت (، بحـــــار األن مرتضـــــى  ؛ ١١٠ ص،  ٢ج ،) ١٩٨٣، مؤسســـــة الوفـــــاء : بی

،  ٣ج، ) ت . د ، مـط . د : النجـف ( ، من منشـورات جامعـة النجـف الدینیـة ، تحقیق محمد كلنتر ، المكاسب ، االنصاري 
( المرجعیة الدینیة ، دراسة في فكرها السیاسي ومواقفها السیاسیة فـي العـراق ، رسـالة ماجسـتیر   ،  الهادياحمد عبد  ؛ ٦٤ص

       .           ٩ـ ص ٨ص ) ٢٠٠٧كلیة العلوم السیاسیة ، : جامعة بغداد 
ري والعلمـي كـضـمن  بحـوث المـؤتمر الثالـث الحیـاء التـراث الف )بحـث(، لقیـادة قـدرة الحـوزة العلمیـة علـى ا ،حسـین كـاظم الحكـیم  )٢(

 . ٩٢ص، ) م ٢٠٠٩، مطبعة النخیل  : النجف( ، للشهید ایة اهللا السید محمد باقر الحكیم 
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تعــیش األم ، مــن هنــا جــاء تمیــز الشــیعة األمامیــة عــن غیــرهم مــن الفــرق اإلســالمیة بوجــود قیــادة دینیــة شــرعیة   
معهــا ویــأتمرون بامرهـــا مــن خــالل الفتــاوى التـــي  یقفــونو ، فــي التفقــه بــأمور دیـــنهم یرجعــون لهـــا ، النــاس وأمــالهم 

  .  ضعیةتصدرها والتي لها سلطة تفوق في أحیان كثیرة سلطة القوانین الو 
 )١(م ١٠٥٦/ هــــ ٤٤٨مدرســة الفقــه الشــیعي إلـــى النجــف االشــرف بانتقــال الشـــیخ الطوســي الیهــا عــام  انتقلــت    

النجــف  ضــحتلــذلك أ، م والفقهــاء مــن أهــل المدینــة والوافــدین الیهــا مــن مختلــف المنــاطق فــالتف حولــه طــالب العلــ
  )٢( ستثناءاتمع بعض اال، االشرف تحتضن هذه الحوزة وترعى الحركة العلمیة فیها قرابة قرن من الزمان 

لدراســیة أو الطــرق امتلـك النظــام التعلیمــي فــي حــوزة النجــف الدینیــة نوعـا مــن الخصوصــیة والتفــرد فــي المنــاهج ا   
درسـة النجـف یعنـي تجربـة طویلـة مـن ماذ ان التحصیل الدراسـي فـي ، شهادات التخرج  حوكذلك في من، التدریس 
وهـو فـي كـل ذلـك ال یطمـح ،  العلمـي لتحصـیللیمتد ـ فـي بعـض االحیـان ـ أكثـر مـن أربعـین عامـا  لجهدالدراسة وا

علــى  ینصــببــل ان جــل اهتمامــه ، منــه  یعتــاشى عمــل بالحصــول علــى وظیفــة مدنیــة أو یســتثمرها للحصــول علــ
  . )٣( بین الناس نشر الدین

                                     
دینیـة بـدات قبـل زمـن یفیـد بـان الدراسـة ال: األول ، اراء المهتمین بالدراسة الدینیة في النجف االشـرف لتنقسـم إلـى  رأیـین  تاختلف )١(

امــا ، وأل الطحــال وغیــرهم ، یعتمــد علــى وجــود بعــض البیوتـات العلمیــة القدیمــة مثــل أل شــهریار  الــرايهــذا ، الشـیخ الطوســي 
ومـــن ابــرز مـــن تبنـــى هــذه الفكـــره هـــو المفكـــر ، مــن انتقـــال الشـــیخ الطوســي الیهـــا ز الــرأي الثـــاني فینســـب الدراســة الدینیـــة إلـــى 

ان مــؤرخي هجـرة الشــیخ الطوســي إلــى ".... حیــث یقــول ، ) المعــالم الجدیـدة ( بــاقر الصـدر فــي كتابــه  اإلسـالمي الســید محمــد
وهـو دلیـل علـى  النجـف هجرتـه إلـى عنـدأو التحقـوا بـه  مـذة الشـیخ الطوسـي فـي بغـداد قـد رافقـوهلـم یشـیروا إلـى ان تال، النجف 

محمــد بــاقر : للمزیــد ینظــر ...."  لتحقــق الطــالب بشــیخهملــك الكیــان موجــودا ال اذ لــو كــان مثــل ذ. عــدم وجــود كیــان علمــي 
الفكـــر  لتنمیـــةمركـــز الحضـــارة  ؛ ٦٤ص،  ) م ١٩٨١، دار المعـــارف : بیـــروت ( ، ٣ط، وال صـــالمعـــالم الجدیـــدة األ، الصـــدر 

د . إلسـالمیة معهـد الرسـول األكـرم العـالمي للدراسـات ا: بیـروت ( ، مشاریع التجدید اإلصالح في الحوزة العلمیـة ، اإلسالمي 
باعتبـار ان االسـر العلمیـة التـي كانـت فـي النجـف االشـرف آنـذاك لـم ، ویرجـع الباحـث الـرأي الثـاني  ؛ ٣٠ـ ص ٢٩ص، )  ت، 

كمـا انهـا لـم تتبنـى منـاهج دراسـیة معینـة ، تتبنى التعلیم الدیني الحوزوي بالشكل الـذي أطلـق علیـه عنـد مجـيء الشـیخ الطوسـي 
      .       علمیة  ةیطلق علیها مدرسة دینیة أو حوز  إلى مستوى یمكن ان ترتقي

في القرن السادس الهجـري نشـطت الحركـة العلمیـة فـي مدینـة الحلـة لوجـود الشـیخ محمـد بـن ادریـس الحلـي حفیـد الشـیخ الطوسـي  )٢(
ي لوجـود محمـد ونشطت الحركة العلمیة في مدینة كـربالء فـي منتصـف القـرن الثـاني عشـر الهجـر ،)  السرائر( وصاحب كتاب 
ونشطت الحركة العلمیة في سامراء في اوائـل القـرن الثـاني عشـر الهجـري ، م ١٧٩٣المتوفي عام ) البهبهاني ( باقر المعروف 

؛ علـي  ٨٥ـ ص ٨٢ص ، )م ١٩٩٤، منشـورات دار الثقلـین : بیـروت ( ، الحوزة العلمیة في النجـف ، محمد الغروي : ینظر . 
    .  ١٧٠ـ ص ١٦٨ص،  ) هـ ١٤٥٠، مط . د : قم ( ، تاریخیا وتطور  علم االصول، الفضل النجفي 

،  المصـــدر الســـابق،  ني؛ ســـلیم الحســـ ٢٩ص)  ١٩٨٤، د مـــط : بیـــروت ( ،   ٦ط، الشـــیعة والحـــاكمون ، محمـــد جـــواد مغنیـــة  )٣(
 .  ١٢٠ص



١٥١ 
 

، هي التي تحكم وضع البرنامج الدراسي ،  "والقریبة" "والمتوسطة" "البعیدة"لذا فان أهداف الدراسة بأقسامها    
 "اهدافا" عن فهم االسالم  عبارة، )١(لمؤسسة تعلیمیة مثل المرجعیة الدینیة النجفیة  "األهداف البعیدة"فان كانت 

    ي مجالـساهمة الجادة فـوالم "ي الدینيـوتنمیة واثراء الوع"،  " ومفاهیم" "اـواحكام"، 
هـي تربیــة المجتهـدین والمدرســین والمحققـین والبــاحثین  "األهــداف المتوســطة"فـان ،  "ء الحضــارة اإلســالمیةبنـا"   

امــا ، لغـین القــادرین علـى حمـل مسـؤولیة التبلیــغ واالرشـاد الـدیني إضـافة إلـى المب، فـي مجـال الدراسـات اإلســالمیة 
والنشــاطات التربویــة التــي تحمــل ، فتتمثــل فــي انجــاز وتطبیــق مجموعــة مــن المقــررات الدراســیة  "األهــداف القریبــة"

  )٢(.في طیاتها بلورة األهداف البعیدة والمتوسطة في امد زماني محدد وضمن الیة معینة
ومعرفـــة الطاقـــات والقـــدرات االنســـانیة ، ال بـــد مـــن التقـــدیر الـــدقیق للحاجـــات الفعلیـــة ، لبرنـــامج ولتخطـــیط وانجـــاز ا

إضـــافة إلـــى االحاطـــة بـــالموانع ، وخصائصـــها االجتماعیـــة والثقافیـــة ، ومتطلبـــات البیئـــة و مســـتلزماتها ، الموجــودة 
  )٣(. والمعوقات في العمل واالجراء 

مفترشـین ، حـول اسـتاذهم  یلتفـوناذ كـان الطـالب ، االشـرف بالبسـاطة  اتسـمت طبیعـة الدراسـة فـي حـوزة النجـف  
غیـر ان االسـتاذ اذا كـان مرجعـا ، األرض في غرفة صغیرة ملحقة بالمساجد اوفي باحة الصحن الحیدري الشریف 

  . فانه یرتقي المنبرویحیط به طالبه الذین یزداد حضورهم في حلقة الدرس كلما كان المرجع ذا علمیة منفردة 
النجــف  بهــا اعتمــد طــالب الحــوزة العلمیــة للحصــول علــى مصــادرهم العلمیــة علــى المكتبــات العامــة التــي عرفــت   

وتنشــر هــذه المكتبــات فــي انحــاء المدینــة وتحــوي علــى ، فكانــت تــزودهم بكــل مــا یحتاجونــه مــن الكتــب ، االشــرف 
  )٤(.صادر وبشتى أنواع المعارف والعلوم مخزین ضخم من ال

الن جمیـــع ، ولكـــل مدرســـة صـــیغة خاصـــة للوقـــف ، والســـكن فیهـــا ، رس انظمتهـــا الخاصـــة فـــي الدراســـة لمـــداول   
امـا شـروط القبـول بهـا ، المدارس شیدت من الموقوفات التي وقفهـا العلمـاء والمحسـنون علـى طـالب العلـوم الدینیـة 

، وباكسـتان ، ل ـ مـن لبنـان فالـذین یـاتون إلـى النجـف االشـرف ـ علـى سـبیل المثـا، فلكـل واحـدة قبـول خـاص بهـا 
فیقبلـــون دون شـــروط ، لغـــرض الدراســـة الحوزویـــة داخـــل المدینـــة ، والســـعودیة ، والبحـــرین ، والهنـــد ، وافغانســـتان 

  .كونهم قد تجثموا عناء السفر لغرض التحصیل العلمي 

                                     
ویمكـــن ان تنشـــا بعـــض ، زارات الدینیـــة الحقیقـــة المعروفـــة ان معظـــم الحـــوزات العلمیـــة تنشـــا فـــي المـــدن المقدســـة التـــي تضـــم المـــ )١(

اال ان أهم الحوزات العلمیة الموجودة علـى اإلطـالق هـي الحـوزة االم فـي النجـف االشـرف ، الحوزات الصغیرة في اماكن أخرى 
بیـروت ( ، المرجعیـة الدینیـة العلیـا عنـد الشـیعة ، حسین معتـوق : ینظر ، ) (حیث بركان مرقد االمام علي بن ابي طالب 

 .  ٥ص، ) م ١٩٧٠، مط . د : 
، محمــد مهــدي شــمس  ٣٥٨ص) م ١٩٨٥، دار الزهــراء : بیــروت ( ، بــاب مدینــة علـم الفقــه ، علـي محمــد رضــا كاشــف الغطــاء  )٢(

 .  ٦٩، ص) م ١٩٨٤، مطیعة الزهراء : بیروت ( ، مواقف وتامالت قضایا الفكر والسیاسة ، الدین 
 .   ١٣٢ص، ) ت . د ، مطبعة صور : بیروت ( ة النجف في عصرها الحاضر، جامع، محمد تقي ال الفقیه العاملي  )٣(
؛ جعفـر بـاقر  ٢١٠ـ ص ١٩٨ص،  ٢ج، موسوعة العتبات المقدسة قسم النجف ، جعفر الخلیلي : للمزید عن تلك المكتبات ینظر  )٤(

  .  ١٦٣ـ ص ١٤٧ص،  ١ج، المصدر السابق ، محبوبة 
 



١٥٢ 
 

نــاة الشــدیدة علــى الــرغم مــن المعا، وتجــذب الدراســة فــي حــوزات ومــدارس النجــف الطــالب مــن مختلــف البلــدان   
فهوالء الطـالب یفضـلون الدراسـة فـي النجـف االشـرف علـى غیرهـا مـن الحـوزات لمـا تتمتـع بـه ، لسكنهم ومعیشتهم 

  . )١(من سمعة علمیة وتعلیمیة عالیة بوجود أفضل االساتذه فیها
خهـا قبـل البحـث طائها الفكـري طـوال تاریعویمكن اإلشارة إلى المدارس الدینیة في النجف االشرف والتي تمیزت ب  

  . نماذج منها )  ١٨( وبعده للطلبة العراقیین واالجانب ویبین الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٨( جدول رقم 
  )١(العلمي  هاعطائنماذج من المدارس الدینیة في النجف االشرف المستمرة في 

                                     
 .  ١٩٦ص، ) م ١٩٩٢، دار البالغة  للطباعة والنشر : بیروت ( ، الشرق سیاحة في ، النجفي القوجاني  )١(



١٥٣ 
 

  المالحظات  المكان  التأسیس  المؤسس  اسم المدرسة  ت
  ) ٣٠( عدد غرفها   سوق الكبیر  ١٧٢٧  خان االصفهاني محمد حسن  الصدر  ١
  غرفة)  ٢٠( تحتوي على   العمارة  ١٨٣٤  عباس قلي خان  المعتمد  ٢
مهدي بن الشیخ علي كاشف   المهدیة  ٣

  الغطاء
، غرفة )  ٢٢( تحتوي على   المشراق  ١٨٧٤

  مؤلفة من طابقین
  غرفة)  ٢٦( لها   المشراق  ١٨٨٢  قلي علي خان الشیرازي  القوام  ٤
  غرفة)  ١٩( وعدد غرفها   العمارة  ١٨٨٧  مهدي االیرواني  االیرواني  ٥
)  ٢٠( ذات طابق واحد ولها   الحویش  ١٩٠٢  محمد الشربیاني  الشربیاني  ٦

  غرفة
الخرساني   ٧

  الكبرى
  غرفة)  ٤٠( تحتوي على   الحویش  ١٩٠٣  محمد كاظم الخرساني

تعرف ، )  ٤٦( مجموع غرفها   الحویش  ١٩٠٤  حسین الخلیلي رزاالمی  الخلیلي الكبرى  ٨
  )(الیوم مدرسة االمام الحسن 

  غرفة)  ٣٠( لها   الحویش  ١٩٠٦  محمد اغا االمیني  القزویني  ٩

  ) ٣٢( مجموع غرفها   المشراق  ١٩٠٧  علي البادكوبي  )٢(البادكوبي  ١٠
السید كاظم   ١١

  الیزدي
ن غرفة م)  ٨٠( تحتوي على   الحویش  ١٩٠٧  محمد كاظم الیزدي

  نظیر لها في وقتها ال، طابقین 
  غرفة)  ٢٠( وتحتوي على   المشراق  ١٩١٠  ناصر على خان الالهودي  الهندي  ١٢
  ) ٢٠( مجموع غرفها   الحویش  ١٩١١  محمد یوسف البخاري  البخاري  ١٣

  
فقـد ظهـر ، ي ها الثقـافي والفكـر طكانت إلى جانب دورها التعلیمي الـدیني ونشـا، ان المدارس التي بینها الجدول    

حتـى عـدت الثقافـة النجفیـة خارجـة مـن معطـف الحـوزة الدینیـة ، اذ ، من داخل  اغلب المثقفون والمفكرون الشیعة 

                                                                                                                        
المصــدر ، ؛ جعفــر بـاقر محبوبــة  ٤٧ـ ص ٢٤ص، المصــدر الســابق  ، امـال حســین خـویر: للتفاصـیل عــن تلـك المــدارس ینظــر  )١(

ســـوعة النجــــف ضــــمن مو ) بحـــث(، النجــــف االشـــرف مدینــــة اســـالمیة عریقــــة ، ؛ رؤوف األنصـــاري  ١٣٣ص،  ١ج، الســـابق 
االدارة المحلیــة ، ، ؛ محافظــة كــربالء  ٤٥١ص،  ١المصــدر الســابق ، ج، اســهامات فــي  فــي الحضــارة االنســانیة ، االشــرف 

  .  ٨ص، ) م ١٩٧٤، مط . د : كربالء ( ، النجف حقیقة النشوء واالرتفاء 
وعاصــمة مقاطعــة اذربیجــان بعــد انهیــار االتحــاد  ، ) ســابقا ( مدینــة مــن مــدن اذربیجــان الواقــع فــي االتحــاد الســوفیتي : بادوكــة  )٢(  

  . وفیها عددًا كبیرًا من ابناء الطائفة الشیعیة السوفیتي 
 
 



١٥٤ 
 

مـا یمكـن ان یقـال عـن  النخب النجفیةالروحانیة الدینیة على اغلب  طغت النزعة خارجة من معطف الحوزة الدینیة
   )١( .واالدباء یقال أیضا عن السیاسیین ، المثقفین 

  : ویصف احد الباحثین الوضع التغلیمي والدراسي داخل مدارس النجف االشرف قائال    
  فقهـاء الشیعـة هـم أكثر الناس دابًا على طلب العلوم الدینیة" 
  فهذه المدینة تعد االن مركز... واللغویة وفـي التنافـس علیها  

  قهاء والطالب التشیع في العالم اإلسالمي كلیا حیث یجتمع فیها الف 
  اعترف اني لم اشهد انكبابا على طلب ....مـن مختـلف البلدان 

  .)٢("وتنافسا فیه بمثل ما شهدت لدى هوالء الناس                            
علـى تبـرع الشخصـیات والمحسـنین الهـادفین السـتمرار الدراسـة فـي المـدارس  مـدتتفأع اما موارد بنلء المـدارس   

  . ائها یدفعهم الوازع الدیني والرغبة في نشر التعلیم الدینیة بعط
اذ اعتمـــدت ، عملــت علــى تــدریس طالبهــا ، أسســت تلــك المــدارس فــي النجــف االشــرف علـــى منهجیــة خاصــة   

المتمثلـة بـالقران  باط االحكام الشرعیة من مصـدرها ومنبعهـاالتي تقوم على استن)٣(فلسفتها على المدرسة االصولیة 
قـة نفسـه بـاب االجتهـاد و تاركـه فـي ال، النبـوة بمـا یـتالئم مـع االجمـاع والعقـل  بیـت سنة النبویة وفقه اهلوال، الكریم 

  )٤(. مفتوحا امام العلماء الستنباط االحكام بما یالئم العصر وتطوره 
دمها التــي یقــ تلــك االراء مــن ســتاً رصــد الباحــث  ، فقــد ظهــرت عــدة أراء فــي ذلــك، امــا مراحــل الدراســة الحوزیــة   

  :بشكل مجمل كاالتي 
ـــرأي األول    ـــدین ان مرحلـــة :  ال رأى عـــدد مـــن المفكـــرین ومـــنهم الشـــیخ الفقیـــه العـــاملي ومحمـــد مهـــدي شـــمس ال

  . الدراسة تقتصر على مرحلتین األولى تسمى السطوح والثانیة الخارج 
  لة الفضالء ثم تلیها االجتهاد تبدأ أولها السطوح ومرح، الثالث  تتعدىان مراحل الدراسة ال :  الرأي الثاني  

                                     
 )  ٥٨٨( م ، العدد  ٢٠٠٦ایار  ٢٣) ٣( ، السنة " جریدة )" الصباح الجدیدة ( )١(
  .   ١٩٤ص، )  ت. د ، مكتبة الحیدریة : النجف ( ، دراسة في طبیعة المجتمع العراقي ، علي الوردي  )٢(
توجد مدرسة اخرى تسـمى االخباریـة الـذي تختلـف عـن االصـولیة فـي الفلسـفة والفقـه فهـي ذهبـت الـى تحـریم االجتهـاد وان الرعیـة   )٣(

 (         مقلـده لالمـام المعصـوم الثـاني عشـر ، وتعتبـر الیوجـد فـي الـدین اصـال وتنفـي فكـرة تصـانیف االحادیـث النبویـة الــى 
فهــي جمیعــًا فــي فقهــم صــحیحة ومحفوظــة وكانــت اكبــر مواجهــة بــین المدرســتین فــي بدایــة ) ؤثــق وحســن وضــعیف صــحیح وم

القرن التاسع عشر المیالدي بین الشیخ كاشف الغطـاء ابـرز مرجـع الـدین فـي وقتـه ، وحقـق نصـر للمدرسـة االصـولیة بتصـدیه 
در كبیر من االهمیة الن االخیر كان علـى وشـك اقنـاع فـتح لمحمد السینابوري واحبط حركته في ایران ، وكانت الخطوة على ق

علــى شــاه القاجــاري بتبنــي االتجــاه االخبــاري وجعلــه رســمیًا فــي ایــران ، ومنــذ ذلــك الوقــت اصــبحت االصــولیة هــي الســائدة فــي 
" ) المنــاهج ( ي ، عبــد الهــادي الفضــلي ، االجتهــاد ، دراســة  فقهیــه لظــاهرة االجتهــاد البشــر : للمزیــد ینظــر . الحــوزة العلمیــة 

  .  ٣٣، ص )  ١٨( م ، العدد  ٢٠٠٠، )  ٥( بیروت ، السنة  "مجلة 
 .  ١٧٧ص  – ١٧٥، ص )  ١٩٧٧مط ، . د : بیروت ( محمد بحر العلوم ، االجتهاد واصوله واحكامه ،  )٤(



١٥٥ 
 

مراحـل الدراسـیة ال تتعـدى الـدورین األول السـطوح الالـذي یـرى ان  )١(مثلـه عبـد الهـادي الفضـلي :   الرأي الثالث  
  ) .الخارج( ا مرحلة االجتهاد خیرً والمقدمات وا

وأخیـرا ، السـطوح العالیـة ، ة ولیـالسـطوح األ، المقـدمات ، بـین ان الدراسـة تمـر علـى مراحـل أربـع :  الـرأي الرابـع  
  . الخارج

األولـــى ، أن الدراســة فـــي حـــوزة النجــف لهـــا ثــالث مراحـــل ،  )٢(ذكـــره محمـــد مهــدي االصـــفي :  الــرأي الخـــامس  
الخـارج یقابــل الدراســات ، السـطوح تقــوم مقــام الـدور المتوســطة واالعــدادي ، المقـدمات وتقــوم مقـام الــدور االبتــدائي 

  .العلیا 
الجامعـة (    ان تلـك الدراسـة یمكـن ان أطلـق علیهـا  )٣(بحر العلوم  محمد هو ما طرحه السید:  دسالرأي السا  

تبــدء بالدراســات التمهیدیــة والثانیــة اســمها ، اذ یــرى أنهــا ال تتعــدى الــثالث مراحــل ، ) العلمیـة فــي النجــف االشــرف 
  )٤(وأخیرا الدراسات العلیا ، الوسط 

تة یـرى الباحـث ان لـیس هنـاك فـوارق كبیـرة بینهـا سـوى فـي اللفـظ والشـكل فـي حـین ومن خالل دراسة اآلراء السـ   
ثـالث       ولكـن یـرى الباحـث ان الدراسـة الحوزویـة ال بـد لهـا ان تمـر ، یبقى المضمون هو األسـاس لتلـك اآلراء 

  . ا االجتهادوأخیر ، السطوح ، فعلى الطالب دراسة المقدمات أوال ثم ، مراحل للوصول إلى الهدف المنشود 
  : اما تفاصیل الدراسة خالل تلك المراحل حتى الوصول إلى االجتهاد فهي    

                                     
ویعـد مـن خریجـي الدفعـة االولـى م ،  ١٩٤٩ولد في البصرة ، انتقل الى النجف سـنة  ) ٠٠٠٠٠ـ  ١٩٣٥( عبد الهادي الفضلي  )١(

 واخیـه زین الدین والشیخ محمد علي الخماسـي امیندرس المقدمات عند السید محمد حسین الحكیم والشیخ محمد  لكلیة الفقة، 
لـــه العدیـــدمن الدراســـات ، والســـید محمـــد تقــي الحكـــیم ، والســـید الخـــوئي ، عنـــد الســـید محســـن الحكــیم الخـــارج ودرس البحــث ، 

حســـین للتفاصـــیل ینظـــر ، "شـــریع اإلســـالمي تتـــاریخ ال "مـــن أشـــهر مؤلفاتـــه، ي الفقـــه واالصـــول والتـــاریخ والرجـــال اإلســـالمیة فـــ
 ) .  ٢٠٠٩مط ، . د : بیروت ( منصور الشیخ ، الشیخ عبد الهادي الفضلي وتجدید مناهج التعلیم الدیني ، 

،  ١٩٦٢كلیــة الفقــه الدفعــة االولــى عــام  مــن تخــرج، ولــد فــي النجــف االشــرف ) :  ٠٠٠٠٠ـ  ١٩٣٨( محمــد مهــدي االصــفي  )٢(
وعـاد إلـى النجـف بعـد تحریـر العـراق ، م ١٩٧٠هـاجر إلـى ایـران ، انضم إلى حزب الدعوة وأصبح من األعضـاء البـارزین فیـه 

، مي دراســة التشــریع اإلســال المــدخل :ابــرز مؤلفاتــه ، وهــو الیــوم مــن كبــار اســاتذة الحــوزة العلمیــة فــي النجــف . م ٢٠٠٣عــام 
معجــم ،  مینــيینظــر محمــد هـادي اال. نظریــة السیاســة والحكـم فــي االسـالم ، فیهـا  صــالحیةالنجــف وتطـور الحركــة اإل مدرسـة

 .  ٤٦ص،  ١ج، رجال الفكر واالدب 
ولد في النجف االشرف ، انضم الـى حـزب الـدعوة االسـالمیة بعـد تاسیسـه كـان عضـوًا ) : ٠٠٠٠ – ١٩٢٣( محمد بحر العلوم  )٣(

م ، ثــم اســتقر فــي لنــدن لیعمــل مــع  ١٩٦٩زًا فــي النشــاط االســالمي فــي الســتینات ، هــاجر مــن العــراق الــى الكویــت عــام بــار 
المعارضــة العراقیــة ضــد الســلطات البعثیــة الحاكمــة فــي العــراق ، اســس اوائــل الثمانینــات التجمــع االســالمي العراقــي ، اصــبح 

حســن : ینظــر .  ٢٠٠٤، ثــم رئیســًا لــه خــالل شــهر اذار  ٢٠٠٣ق عــام عضــوًا فــي مجلــس الحكــم االنتقــالي بعــد تحریــر العــرا
 .  ٢٣٧لطیف الزبیدي ، المصدر السابق ، ص 

، )  ٥( العــدد ، م ١٩٩١تشــرین الثــاني ، لنــدن ،  "مجلــة  " )النــور(الجامعــة العلمیــة فــي النجــف االشــرف ، محمــد بحــر العلــوم  )٤(
  .  ١٨ص



١٥٦ 
 

ویقصــد بهــا الــدروس األولیــة التــي یتلقاهــا الطالــب اول شــروعه بالدراســة  "المقــدمات"وتســمى :  المرحلــة االولــى   
ج كتب مقدمـة ففـي النحـو اههذه المنفي الحوزة العلمیة وتشمل العلوم العربیة كالنمو والصرف والبالغة والمنطق ول

وكتــاب قطــر النــدى لمؤلفــه ابــن هشــام عبــد اهللا بـــن ا محمــد بــن محمــد بــن داود هــیــدرس الطالــب االجرومیــة لمؤلف
وفــي المراحـل المتقدمـة مــن ، وفـي البالغــة یـدرس مختصـر المعــاني لمؤلفـه مسـعود بــن عبـد اهللا التفتـازاني  یوسـف 

سا في الفقه وعلم الكالم والحساب والهندسة وشيء من العلوم االدبیـة ومـدة هـذه دراسة المقدمات یاخذ الطالب درو 
  )١(المرحلة من ثالث إلى خمس سنوات 

س باختیــار فقــه أوســع مــن ســابقتها ویتمتــع الــدار وفیهــا یتوجــه الطالــب إلــى دراســة :  )الســطوح( المرحلــة الثانیــة   
لحریة التعلیق علـى شـرح اسـتاذه وعلـى االخیـر تصـحیح راي باالضافة إلى المدرس وله ا، الكتاب الذي یدرس فیه 

: " الفقـه"واشهر الكتـب التـي یدرسـها الطالـب فـي هـذه المرحلـة فـي ، الطالب أو النزول عنده اذا كان یستحق ذلك 
وقــد یــدرس الطالــب فــي هــذه ، الكفایــة ، القــوانین : فــان الكتــب المعتمــدة  "علــم االصــول "امــا فــي، الروضــة البهیــة 

رحلــة الفلســفة االلهیــة وعلــم الكــالم والتفســیر واصــوله والحــدیث والرجــال واصــوله وهــذه المباحــث غیــر الزامیــة اال الم
ومدة الدراسة في هذه المرحلة من ثالث إلـى سـت سـنوات وقـد تزیـد أحیانـا عـن ذلـك ، لمن یرید التخصص باحدها 

  )٢(. لذكاء الطالب  تبعاً 
   ) :البحث الخارج( المرحلة الثالثة 

فـــي المراحـــل  ةلعـــدم اســتخدام الكتـــب المعتمــد، وتختلــف هـــذه المرحلــة عـــن ســابقاتها كونهـــا أهــم المراحـــل الدراســیة 
ویحـــق ، الســـابقة وتعتمـــد علـــى األخـــذ المحاضـــرت مـــن المحاضـــرین التـــي تكـــون علـــى مســـتوى عـــالي مـــن العلمیـــة 

ــــــل اســــــتاذه  ــــــب المناقشــــــة علــــــى جمیــــــع المعلومــــــات التــــــي یحصــــــل علیهــــــا مــــــن قب                  ویســــــمى كــــــل خریجیهــــــا للطال
  .المنهاج الدراسي المتبع في حوزة النجف االشرف تاریخیا )  ١٩(رقم  المخططویبین  )٣() بالمجتهد العام( 
  
  
  

  ) ١٩( مخطط رقم 
  )١() تاریخیاً ( المنهاج الدراسي المتبع في حوزة النجف االشرف 

                                     
، )  ٢٠٠٩مركــز الهــدى للدراســات الحوزویــة : النجــف االشــرف( ، )  مؤرخــاً (  طهرانــي ، اغــا بــزرك ال، امجــد رســول العــوادي  )١(

 .  ٢٧٣ص
 ٣٣ص، المصـدر السـابق ، ؛ علـي عبـد المطلـب علـي خـان  ٢٧٤ـ ص ٢٧٣ص، الحوزة العلمیة في النجـف ، علي احمد البهادي  )٢(

 .  ٤١ص ، ١ج، ) م ١٩٧٥، مطبعة الزهراء : بغداد ( ، المنطق ، ؛ محمد رضا المظفر 
، ؛ محمـد بــاقر البهــادي .  ١١١ص المصـدر الســابق؛  جمیـل القریشــي  ١٠٧المصـدر الســابق ، ص، محمـد تقــي الفقیـه العــاملي  )٣(

 . ٣٦ص،  المصدر السابق

؛ علي احمد البهادلي ، الحوزة  ٤١، ص ١المظفر ، المنطق ، ج  محمد رضا : المخطط مستقاة من مجموعة مصادر منها ) ١(  
؛ عصام عیتاوي ، الشیخ محمد جواد مغنیة ، دراسة سرسیولوجیة في مشروعه  ٢٧٥ص – ٢٧٣العلمیة في النجف ، ص
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؛ سلیم الحسني ،  ١٢٩ص – ١٢٣، ص )  ٢٠٠٨مركز الحضارة لتنمیة الفكر االسالمي ، : بیروت ( االصالحي ، 

االسالمیة ، مشاریع التجدید واالصالح في  ؛ معهد الرسول االكرم العالي للدراسات ٢٤ص – ٢٠المصدر السابق ، ص
 – ١٦٥ت ص. مركز الحضارة لتنمیة الفكر االسالمي ، د : بیروت ( الحوزة العلمیة ، تعلیقات وتحقیق محمد مصطفوي ، 

  . ١٧٥ص

 مرحلة المقدمات 

 النحوعلم  علم البالغة  المنطق  الفقه 

شرائع اإلسالم 
 المحقق الحلي

تبصرة 
المتعلمین 

 العالمة الحلي 

حاشیة 
المال 
 عبداهللا

المنطق 
 المظفر

مختصر 
المعاني 
 التفتزاني

شرح ابن 
 عقیل

قطر الندى 
 ابن هشام

االجرمیة 
 الصنهاجي

 مرحلة السطوح

 علم الكالم الفلسفة
 درایة الحدیث 

 اصول الفقه الفقه

منظومة 
 السبزواري

باب  شرح
 الدرایة للحلي الحادي عشر 

 معالم الدین اللمعة الدمشقیة

 تجرید االعتقاد االسفار االربعة

 الرسائل المكاسب

 مرحلة الخارج

 خارج اصول الفقه خارج الفقه

محاضرات استداللیة   محاضرات نقدیة

جواهر 
البالغة 
احمد 
 الهاشمي

 الكفایة
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كتعبیـــر عـــن المرحلـــة ، وهنـــاك ألقـــاب لطالـــب الدراســـات الدینیـــة یمنحهـــا العـــرف الحـــوزوي فـــي النجـــف االشـــرف   
  :  )١(واالقاب المتعارف علیها هي ، العلمیة التي بلغها الطالب 

  . وتمیز على إقرانه خالل الدراسة   ، من أوشك على االنتهاء من مرحلة المقدمات :الفاضل  
  . من أنهى مرحلة المقدمات والفضالء باستیعاب كامل وبدء بمزاولة التدریس في المرحلة االولى :  العالمة  
وكان متمیزا في علمیته ، یطلق على من أنهى دورة في بحث االصول والمراحل السابقة :  حجة االسالم  

        . السابقةویمارس التدریس في المراحل 
  .مرحلة االخیره وكان على أبواب االجتهادالویطلق من أنهى شوطا كبیرا في : حجة االسالم والمسلمین  
  . یستعمل الستاذة البحث الخارجي والذین في طریقهم لالجتهاد المطلق :  )٢( آیة اهللا  
یهم ولهــم رســالة عملیــة للتعبیــر عــن أرائهــم مراجــع التقلیــد ممــن لهــم أتبــاع یرجعــون الــیلقــب بــه : آیــة اهللا العظمــى  

  . الفقهیة
تمثـل فـي التخطـیط لمواكبـة ، م ظهور واقع جدید داخـل المرجعیـة الدینیـة فـي النجـف االشـرف ١٩٥٨شهد عام    

فـي محاولـة للخـروج مـن دائـرة تـأثیر األسـماء أشخاصـا ، التطور العلمي في مجاالت مختلفة مـن المعـارف والعلـوم 
وعلـى مسـتوى العملیـة ، وأثارهـا علـى الطالـب ، كانت لها من انعكاسات على المعرفة والعلم تطبیقاتهـا وما ، وكتبا 

  . )٣(التعلیمیة بأسرها 
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  ٢٥ص،  )م٢٠٠١، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر : بیـروت ( ، جدلیة الدین والسیاسة ، وحیه كوثراني :  لقابللمزید عن تلك اال )١(

، ؛ سـلیم الحسـني  one. com www.Islam )انترنـت ( ، ایـات اهللا العظمـى ومراجـع التقلیـد عنـد الشـیعة ، ؛ حامـد محمـود 
 .   ٢٢ـ ص ٢١ص ، المصدر السابق  ، ؛ احمد عبد الهادي ٢٠ص،  المصدر السابق

ثـم المحـدث ، وكـان الثـاني العالمـة الحلـي ، ولـم یسـبقه احـد بـه ) هــ ٧٢٦ت ( بن یوسف الحلي ان اول من لقب به هو الحسن  )٢(
، نــور الــدین الشــاهرودي : نظــر یزیــد ملل. طــالق اللقــب علــى الفقهــاء المســتحقین لــه أواســتمر ، المجلســي  محمــد بــاقر الشــیخ

الموسـوعة اإلسـالمیة  ، مینـي؛ حسـن اال ٦٤ص) م ١٩٩٥، عماد للمطبوعـات : هران ط( ، المرجعیة الدینیة ومراجع األمامیة 
دینیــة لوقــف المرجعیــة ام، ؛ علـي عبــد المطلــب علــي خـان  ٦٤ص) م ١٩٧٦، للمطبوعــات  التعــارفدار : بیــروت (، الشـیعیة 

، " مجلــة  ) "دراسـات فـي التـاریخ واالثـار ( ، ) البابیـة و البهائیـة  –الوهابیـة ( فـي النجـف االشـرف مـن الفـرق الدینیـة الهدامـة 
   .  ١١٢ص – ١٠٩ص)  ٢( ، العدد  ٢٠٠٨ایار 

  .  ١٢٩ص) م ١٩٩٤، دار الصفوة : بیروت ( ،  الحوزة العلمیة ثوابت ومتغیرات ، جعفر الباقوري  )٣(
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مــــع بدایــــة العقــــد الســــادس مــــن القــــرن  الــــت الیــــهالتــــي  كــــان لتصــــدي الســــید محســــن الحكــــیم للزعامــــة الدینیــــة     
الــذي لــم یــالو جهــدا فــي تشــجیع عملیــة اإلصــالح فــي جمیــع جوانــب ،  األثــر الكبیــر فــي ذلــك التطــور )١(العشــرین

بعـد ادراكـه أن هـذه الرؤیـة تلتقـي بالحریـة الفكریـة وتعـد نظـره منفتحـة علـى الواقـع اإلسـالمي فـي ، المؤسسة الدینیـة 
لتــي النــه اعتبرهــا القـوة الفاعلــة ا، لــذلك نالحــظ ان جـل اهتمامــه تمركــز علـى تطــویر الدراســات الحوزویـة ، عصـره 

  .  )٢(وهنا یجب ان یظهر الدین وجوده وقدراته في الزعامة واإلرشاد ، قیادات المجتمع والدولة  خراجتستطیع ا
سعت المرجعیة الدینیة لتحقیق أهداف رئیسة تتبنى هموم األمة وقضایاها المصیریة وتعمل من اجل أصالح    

 )٣(ق والمنظارلذلك بالمفردات التفصیلیة من هذا المنطالمجتمع واألوضاع العامة لألمة بكل مفرداتها وتهتم بعد 
 .  
أكدت مرجعیة السید الحكیم على االهتمام باألسالیب الحدیثة واالستفادة من توفیر الرفاهیة للطالب عن طریق    

هي و ، ات على القناعه والزهد ز مع ان العادة جرت في الحو ، لكي یتفرغ ذهنیا للدراسة ، تامین راتبا شهریا له 
كان للجانب االقتصادي ورفعه لهم جانبا مهما لم ، ولكن مع هذا ، وعلى الطالب المحافظة علیها  هعادة حسن

   بدء نظام الرواتب داخل الحوزة العلمیة النجفیة على ید، یة الدینیةعتغفله المرج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                     
ظهــور  بعــدالبرجــوردي  الســید حســین، انتقلـت المرجعیــة الدینیــة إلــى قــم االیرانیــة بعــد وفــاة المرجــع الســید ابــو الحســن االصــفهاني  )١(

فكثــر ، م فــي النجــف االشــرف ١٩٥٨شخصــیات الســید محســن الحكــیم علــى الســاحة الحوزیــة تصــدى للزعامــة الدینیــة  بــروزو 
عصـام : ینظـر .  للنجـفم فـي ایـران ثـم انتقلـت الزعامـة بشـكل كامـل ١٩٦٣عـام  البرجـوردي وبعد الوفاة السید حسین، مقلدوه 

  . ١١٢عیتاوي ، المصدر السابق ، ص
مــع علمــاء ، محمـد جــواد مغنیـة ،  ٧ص، )  ١٩٧٥، مــط .  د: بیـروت ( ، الجدیــد  ثوبـهاصــول الفقـه فــي ، جــواد مغنیـة  محمـد )٢(

  .  ٢٠٠ـ ص ١٩٨ص، النجف االشرف 
م ٢٠٠٥، ید المحـراب مؤسسة شـه: النجف االشرف ( ، االمام الحكیم ،  ةموسوعة الحوزة العلمیة والمرجعی، محمد باقر الحكیم  )٣(

 . ١٢٥ص،  ٢ج، ) 
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نظـام قـد اختـل بعـد وفاتـه وأصـبح شـبه اال ان هـذه ال، نتیجـة مجـي أمـوال كثیـرة ، السید ابي الحسن االصفهاني    
وبوصول السید محسن الحكیم للزعامة الدینیة استطاع العودة إلیه والعمل به حتـى أصـبح الطالـب یعتمـد ، وقف تم

  . )١(اد المالیة الثابتة التي یمكن ان تؤمن له الحد االدنى للوضع المعیشي ر على المو 
فتمیــز بهــذا الجانــب عــن ســابقیه القلــة االمــوال التــي ، لیــة التوزیــع اســتخدم الســید الحكــیم أســلوب العدالــة فــي عم   

واســتمرت عملیــة توزیــع الرواتــب علــى الدارســین فــي  )٢(كمــا شــمل جمیــع الطلبــة بنظــام الرواتــب ، یحصــلون علیهــا 
  : )٣(المؤسسة الدینیة بشكل ثابت منظم حتى وفاته كال حسب مرحلته الدراسیة على النحو اآلتي 

  )٤(دیناران شهریا ، مبتديءـ الطالب ال
  ثالث دنانیر شهریا ، ـ طالب السطوح العالیة 
  خمسة دنانیر شهریا ، ـ طالب البحث الخارج 

ویبـــدو ان ذلـــك الفـــارق فــي المرتبـــات تتصـــل بحاجـــة الطالـــب إلـــى ، )٥(واخـــرى  فئــةلقــد اختلـــف قیمـــة المبلـــغ بـــین   
  ،الخطوات ایجابیا على المستوى الفكري للطالب  انعكست تلك. االجور والكتب والشؤون المعیشیة األخرى

                                     
 ؛ احمـد الحسـیني ٩٩ص ،) ١٩٩٣دار الزهـراء ، : بیـروت ( ،  ١٩٧٠ – ١٨٨٩االمـام محسـن الحكـیم ، عدنان ابـراهیم السـراج  )١(

   ٥٦ص، المصدر السابق  ،
بـدایات ي وصـول اول مبلـغ مـالي كبیـر للسـید الحكـیم فـمـثًال ، والهـدایا والنـذور  فاالوقـا، تمول المرجعیة مالیا من مصادر عـدة  )٢(

وامـا المصـدر الرئیسـي للتمویـل یقـوم علـى الخمـس ، فـي بغـداد  رة أربعة االلـف دینـار مـن المقلـدینخمسینیات القرن العشرین قد
مـن التنظـیم الدراسـي فـي ، محسـن محمـد محسـن : مـن االربـاح السـنویة لإلنسـان ؛ للتفاصـیل ینظـرر % ٢٠والذي یكون نسبة 

 .  ٦٥ص،  ) م ١٩٩٨،  مط . د : بیروت (  ،النجف االشرف 
السـید محسـن الحكـیم فــي ، الكرعـاوي  سـعیدوسـن  ؛ ١٣٨، ص  ٣ج، موسـوعة الحـوزة العلمیـة والمرجعیــة ، محمـد بـاقر الحكـیم  )٣(

 .  ٣٨٥ص)  ٢٠٠٩مطبعة ثامن الحجج ، ( دوره السیاسي والفكري في العراق 
، ان كیلـو اللحـم قیمتـه ثالثـین فلسـافمـثال كـ، سعار السـائدة فـي االسـواق اذ كانت موازیة لال، كانت المبالغ المقدمة جیدة نوعا ما  )٤(

 .  لذلك یمكن للطالب االستعانة بها في دراسته ومعیشته 
زاد السید الحكیم رواتب الطالب الهنود والباكستانین واالفغان والخلیجین الذین یعانون من الفقر الشدید ، كمرعاة انسـانیة خاصـة   )٥(

  .  ٢٠٨ص  – ١٩٩، ص  ٢عیشیة ،  محمد باقر الحكیم ، موسوعة الحوزة العلمیة والمرجعیة ، حلضروفهم الم
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لكــي ینصــرف نحــو التعمــق فــي دراســته واتمامهــا علــى ، اذا وجــدت لدیــه نوعــا مــن االســتقرار النفســي مقبــوال      
  .احسن وجه

ممـا شـجع ذلـك ، تمثلـت فـي زیـادة عـدد طـالب حـوزة النجـف الدینیـة ، وكانت لتلك السیاسة نتائج مهمة أخـرى     
وخاصــة حــوزة قــم التــي عانــت مــن انتكاســة كبیــرة ، تقطاب إعــدادا لیســت بالقلیلــة مــن الحــوزات المجــاورة علــى اســ

وهـو امـر تنبـه لـه السـید الحكـیم ، بسبب هجرة اعداد من طالبها إلى النجـف االشـرف كـي تحظـى بتلـك االمتیـازات 
  . فقرر شمول حوزة قم بالرواتب

بـین المرجعیـة الدینیـة العالقـة تمثـل ذلـك فـي تـوتر ، ت باتجاهـات أخـرى بید ان تلك السیاسة كانت لها انعكاسا    
تلـك ا مـن لـم یخفـى خشـیته )١(كمـا ان السـلطات االیرانیـة. یـرق لهـا ذلـك التوسـع  السلطات البعثیة الحاكمة التي لمو 

مبـدیا فیـه قلقـه مـن إلـى رفـع تقریـره إلـى حكومتـه  )٢() السـافاك(وهو أمر دفع بجهاز المخـابرات االیرانیـة ، التطورات
والتــي ادت إلــى امــتالء المــدارس الدینیــة إلــى الحــد الــذي اضــطرت فیــه الجهــات ، % ٢٥تلــك الزیــادة التــي بلغــت 

  )٣(الحوزویة إلى تاجیر البیوت لتكون محطات دراسیة 
بـان  الدعم المالي على الدارسین داخل النجف االشرف بشكل كبیر فیشـیر احـد المعاصـرین لتلـك المرحلـة ظهر   

المــدارس الدینیـــة رغـــم انشـــارها فـــي المدینـــة اضـــحت ال تكفـــي الســـتقبالهم ممـــا دفعهـــم إلـــى الحضـــور إلـــى المســـاجد 
 )٤(جـار المنـازل فـي المدینـة القدیمـةواما سكنهم كان مشكلة ممـا دفهـم إلـى النـزول فـي الفنـادق وای، لغرض الدراسة 

، طالـب )٧٠٠٠(غ خـالل فتـرة مرجعیـة والـده إلـى أكثـر مـن ان عدد الطلبة بل،  )٥(ویؤكد السید محمد باقر الحكیم 

                                                                                                                        
انتصــار الثــورة اإلســالمیة فــي  عنــدم حتــى سـقوطه علــى یــد االمــام الخــومیني ١٩٤١محمــد رضــا شــاه مــن الفتــرة  كانـت ایــرا تحــت )١(

، رسـالة ماجسـتیر ،  ١٩٧٩ــ  ١٩٠٠الـدین والتحـدیث ایـران ، حمـد امجد عبد الغفور م: للتفاصیل ینظر . م ١٩٧٩ایران عام 
الجـــذور ، الثـــورة اإلیرانیـــة ،  ؛ ابـــراهیم الدســـوقي ) م ١٩٨٨، معهـــد الدراســـات االســـیویة واالفریقیـــة : الجامعـــة المستنصـــریة (

 ) .  م ١٩٧٩، مط . د : بیروت (  ، االیدیولوجیة 
: ینظـر . وكان سيء الصیت  القمعیةوكان جهازا امنیا دمویا ینفذ سیاسة الشاه ، م ١٩٤٦أسسه شاه إیران محمد رضا شاه عام  )٢(

  .  ٢٠٤ص، ) م ٢٠٠٢، مطبعة النهار : بغداد ( ، م ١٩٥١ـ  ١٩٤١التطورات الداخلیة في إیران ، طاهر خلف البكاء 
 .   ١١٢٢ص)  ١٣٧٦، مط . د : طهران ( ، نهضت امام خمیني ، ) زیارتي ( حمید روحاني  )٣(
 .   ٩٧ص، ) م ٢٠٠٣، مؤسسة البالغ : بیروت ( ، اساطین المرجعیة العلیا في النجف االشرف ، حمد حسین الصغیر م )٤(
درس المنطق والفقهة واالصول عند المرجع محمد سعید بـن ، ولد في النجف االشرف ) :  ٢٠٠٣ـ  ١٩٣٩( محمد باقر الحكیم  )٥(

والســید محمــد بــاقر الصــدر وقــد عنــد الســید یوســف الحكــیم والســید محمــد حســین الحكــیم الســید محمــد علــي الحكــیم كمــا حضــر 
م استاذًا في كلیة اصول الدین في بغداد لیدرس علوم القران والشـریعة والفقـه  ١٩٦٤، اختیر عام  ١٩٥٧انقطع عنده منذ عام 

، تعــرض  ١٩٧٤و  ١٩٧٢قیـة عـام حصـل علــى لقـب مجتهـد ، اعتقـل مـن قبــل السـلطات العرا ١٩٦٥المقـارن ، وحصـل عـام 
اب  ٢٩الــى تســع محــاوالت اغتیــال داخــل العــراق وخارجــه ، كــان اخرهــا عنــد خروجــه مــن الصــحن الحیــدري الشــریف بتــاریخ 

 ٢٠٠٥النجـف ، اب " مجلـة ) " النبا العظـیم : ( له مجموعة من مؤلفات الفقهیة والتاریخیة ینظر . والتي ادت بحیاته  ٢٠٠٣
مؤسســة تــراث الشــهید الحكــیم ، : النجــف ( ، وفــاء جــواد الجیاشــي  ، مــن النجــف الــى النجــف ،  ٣٣ص  ) ١٠( م ، العــدد 

 .  ١٧٩ص – ١٧٠، ص)   ٢٠٠٦
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اذ مـا ،  )١(الحـوزوي   خالل تلك الحقبه وهي نسـبة قیاسـیة فـي التـاریخ %) ٥٠٠(اذ تصل هذه النسبة إلى حوالي 
م فـــي العـــراق الـــذي كـــان مجمـــل أعـــدادهم مـــن مختلـــف البلـــدان بلـــغ ١٩٥٧م اقرنـــت بإعـــدادهم حســـب إحصـــاء عـــ

  )٢() طالبا ١٩٥٤(
ولتطویر الكفـاة الطالبیـة ثقافیـا وفكریـا سـعت المرجعیـة إلـى تنظـیم الدراسـة مـن خـالل ادخـال الـدروس واالبحـاث    

، وتماشــیا مــع متطلبــات العصــر فــي التجدیــد، بعــد ان كانــت جــل الدراســة تعتمــد علــى الفقــه واالصــول ، الجدیــدة 
بـذلك الــرد علــى مثیـر الفــتن والشــكوك حــول  راغبــة، مـة التعلــیم و مــن منظ يســاادخلـت الفلســفة واالقتصــاد كجـزء أس

  . )٣(أمكانیة تطور المرجعیة الدینیة 
بنـــاء الفكـــري لمواكبـــة التطـــور وتخلـــیص الدراســـة الحوزویـــة مـــن طابعهـــا التقلیـــدي الســـعت الزعامـــة الدینیـــة إلـــى    

إلـى جانـب  مبلغـینبضـم عـدد مـن ال ارتئـتاذ ،   "بالمـدارس"المحافظ عن طریق بنـاء المؤسسـات الفكریـة المتمثلـة 
تبنـى السـید  لتلك المفـاهیم وتنفیذ ، لسد الفراغ الحاصل على صعید التوعیه والتوجیه. االساتذة االختصاص داخلها

ذ نــافكــار الســید محمــد بــاقر الصــدر م نــاتالتــي كانــت مــن ب )٤( "العلــوم اإلســالمیة"محســن الحكــیم تأســیس مدرســة 
معــات تیر التطــور الحاصــل فــي المجاج القدیمــة التــي كانــت ال تســهادفــا مــن وراهــا تطــویر المنــاه، م ١٩٦٣عــام 

   :دوتحدي الصعوبات التي یواجهها من الحافظین لذلك االتجاه قائال بهذا الصد
  اب بكتاب اخر في مجال التدریس وهذاـر كتـتغی ـداذا أری" 

  أظل مظاهر التغیر حینئذ یقال البد من الوقوف البد من الثبات 
   )٥(.... " لى نفس الكتاب الذي كان یدرس فیهرار عـواالستم 

راغبـــا فــــي جعــــل نظامهـــا التعلیمــــي مشــــابها إلــــى ، م ١٩٦٥نفـــذ الســــید محســــن الحكـــیم تأســــیس المدرســــة عــــام    
متخــذا مــن جــامع الهنــدي فــي منطقــة ، الجامعــات االكادیمیــة مــن خــالل تحدیــد ســنوات الدراســة فیهــا بــأربع ســنوات 

ـــــا لهـــــا  ـــــین أســـــمائهم الجـــــدولفهـــــيء ل، الحـــــویش مكان            هـــــا مجموعـــــة مـــــن االســـــاتذه الكفـــــوئین المجـــــددین وكمـــــا یب
  ) .٢٠(رقم 

  
  
  
  

                                     
دور االمـام الحكـیم فـي حركـة الـوعي اإلسـالمي فـي ، ؛ محمـد زیـد   ١٠٠ـ ص ٩٩ص،  المصـدر السـابق، عـدنان إبـراهیم السـراج  )١(

 ) .  ٢٧٨( العدد . م ١٩٨٦كانون األول  ٢، طهران ،  "صحیفة  "،  )لواء الصدر(، العراق 
 .  ٤من الفصل األول ص االولینظر الجدول الذي عده الباحث في المبحث  )٢(
 .   ٣٧ص، )  ١٤٦( العدد ، م ١٩٨٦تشرین الثاني  ٢٩، لندن ،  "مجلة  "، )العالم (، الذكرى السنویة لرحیل االمام الحكیم  )٣(
 .   ٥٧ص، ) م ١٩٨١، دار المالك : بیروت ( ، رة في العراق صاعاریخ الحركة اإلسالمیة المت، عامر الحلو  )٤(
 .       ٦١ص، ) م ٢٠٠٤، مؤسسة النبراس : النجف ( و نیاالمحنة وحب الد، محمد باقر الصدر  )٥(
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  ) ٢٠(جدول رقم 
  )١(اسماء مدرسي مدرسة العلوم اإلسالمیة 

  المالحظات  المرحلة  المادة  كنیته  اسم االستاذ  ت
  ١٩٧٥توفي سنة   االولى  فقه  عراقي  السید محمد كاظم الحكیم  ١

  مؤلف موسوعة االمام المهدي  الثاني  فقه  عراقي  حمد الصدرالسید م  ٢

    الثالثة  اقتصاد      

عالما من ال الحكیم في )  ١٦( استشهد مع   الثالثة  فقه  عراقي  السید عبد المجید الحكیم  ٣
  ١٩٨٩زنزانات البعث عام 

قه استاذ في جامعة النجف وكلیة الف  الثالثة  اصول فقه  عراقي  الشیخ احمد البهادلي  ٤
ومؤلف كتاب محاضرات في العقیدة 

  .اإلسالمیة  
یشرف على الندوة االسبوعیة بشكل   الرابعة  اصول الفقه  عراقي  السید محمد كاظم الحائري  ٥

مؤلف كتاب الحكومة ، دائم 
  .اإلسالمیة 

صاحب مؤلف  تعارض االدلة   الثالثة  المنطق  ایراني  السید محمود الهاشمي  ٦
  .الشرعیة

امام مسجد االمام المهدي في الغبیرة   الثانیة  البالغة  لبناني  طراد الشیخ حسن  ٧
  بیروت

  ) .فلسفة الصالة ( مؤلف   االولى  النحو العربي  لبناني  الشیخ علي الكوراني  ٨

النحو   لبناني  الشیخ خلیل شقیر  ٩
  العربي

من المشاركین في تاسیس الحوزة العلمیة في   االولى
  )حوزة صغیرة ( بعلبك 

االیرانیة كجامعة االمام  اتاستاذ في الجامع  االولى  النحو العربي  ایراني  سید نوري االشكوريال  ١٠
  الصادق بطهران

وكیل المرجعیة الدینیة العلیا بدمشق   الثانیة  االخالق  لبناني  السید علي مكي  ١١
  حالیا

مدرسه   لبناني  الشیخ نجیب سویدان  ١٢
  اإلسالمیة

  ر بجبل عاملعالم مجتهد بمدینة صو   الثانیة

                                     
            فـي النجــفالحـوزة العلمیـة ، ي لدالبهــا علـي احمـد ؛  ١١٨ص،  ٩ح، المصـدر السـابق ، جعفـر الــدجیلي :  مسـتقاه مـن الجـدول   )١(

، ؛ علـــي الفضـــلي النجفـــي  ٣٠ص ،المصـــدر الســـابق ، ؛ مركـــز الحضـــارة لتنمیـــة الفكـــر اإلســـالمي  ٣٥٢ـ ص ٢٤٢ص، 
 .    ١٧٧ص، المصدر السابق 
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بمــا یتناســـب واألوضــاع المدنیـــة . لقــد عرفـــت تلــك الشخصـــیات بالتجدیــد والقـــدرة علــى العمـــل بــالتثقیف العـــام      
نخبــة اســالمیة متخصصــة فــي  ادعــدا الیب والوســائل محــاولینـن الثقــافي ولألســالجدیــدة والتطــور العلمــي للمضــمو 

االجتماعیــة والحریــات العامــة والعمــل علــى االلتــزام العقائــدي المجــاالت المختلفــة تأخــذ علــى عاتقهــا تحقیــق العدالــة 
مـن خــالل  قـافي العقائـدي والتحلـل االخالقـي والتصـدي للغـزو الث، ساط األمـة اإلسـالمیة الواحـدة ـوالسـلوكي فـي أوـ
  . )١(كریة وغیرها من الحركات الف، یة العنصریة ـأو القوم، الغربیة  ةیة أو الرأسمالیسـیة الماركـالتیارات السیاس

اتســـمت المدرســـة بـــالتنظیم وادخـــال مـــواد حدیثـــة للدراســـات الحوزویـــة المتمثلـــة بمـــادة الفلســـفة وعلـــم االقتصـــاد      
 )٢(لتصـــدي لمشـــاكل اإلنســـانیة باألدلـــة واالقتنـــاع ا علـــى الفكـــر اإلســـالمي واظهـــرت مناهجهـــا بشـــكل واضـــح مقـــدرة

  . رسة العلوم اإلسالمیة تعلیمي لمدبرنامج النظام ال) ٢١(ویشیر المخطط رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٢١(  مخطط رقم 
                                     

 .  ٢١٠ص،  المرجعیة الدینیة ، ؛ محمد باقر الحكیم ١٧ـ ص ١٦ص،  المصدر السابق، بن النجف االخطیب  )١(
 .   ٦٩ص، )  ١٩٨٤، مطبعة الزهراء : بیروت (، مواقف وتامالت في قضایا الفكر والسیاسة ، محمد مهدي شمس الدین  )٢(
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  برنامج مدرسة العلوم االسالمیة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .  قر الصدر ، السید محمد با) المدرسة االسالمیة(المصدر المعتمد في هذه المادة هو  )١(  

  .للسید محمد باقر الصدر) ماذا تعرف عن االقتصاد االسالمي( المعتمد هنا  )٢(
  . للسید ابو القاسم الخوئي) البیان في تفسیر القرآن( المقرر المعتمد للتدریس في هذه المادة  )٣(
   . للسید محمد باقر الصدر) اقتصادنا(المقرر المعتمد في هذه المادة  )٤(
  .للسید محمد باقر الصدر) فلسفتنا(تمد هنا المع )٥(

 السنة األولى 
 

 النحو  نهج البالغة    )١(قضایا اجتماعیة االحكام

 السنة الثانیة 

 الفقــه  االخالق  )٢(اقتصاد اسالمي البالغة 

 السنة الثالثة 

 )٣(وم القرآنعل الفقه المنطق )٤(اسالمياقتصاد 

 السنة الرابعة

 اصول الفقه الفقه  )٥(فلسفة اسالمیة

 قضایا اجتماعیة

 اصول الفقه
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 تاذا أدركــــ، شــــمل التجدیــــد علمــــي الفقــــه واالصــــول اللــــذان یمــــثالن أساســــا للدراســــات الحوزویــــة لقــــرون عــــده     
فبـدء السـید محمـد بـاقر الصـدر بتطـویر الدراسـة الفقهیـة برسـالته ، المرجعیة الدینیة ضرورة اإلصـالح لهـذا المجـال 

مخالفــا بـــذلك ،  )١(الــذي اخرجهــا علــى نمــط یســـهل علــى القــارىء فهمهــا  " الفتــاوى الواضـــحة "العملیــة المعنونــة 
  .النمط القدیم في كتابتها الذي عرف بعباراته الفلسفیة المبهمة الذي یصعب على القارىء فهمها بسهولة 

خهـا دون اصـالح یـذكر ة طـوال تاریتأب طـالب الحـوزة العلمیـة علـى دراسـدذلـك العلـم الـذي ، ما علم االصول ا   
المعــالم الجدیــد فــي  "كتابــه المعنــون  الصــدر فاصــدر،فـادرك الحاجــة إلــى تطــویره بمــا یناســب الدراسـات الحدیثــة ، 

  )٣(في الدراسة الحوزویة فـي النجـف االشـرف وخارجـه  الذي اتسع استخدامه كاساساً ، م ١٩٦٤عام  )٢( " االصول
علـى ایـد  "علـوم القـران"لعلمیة لتدریسها في ستینات القرن العشرین مادة ومن الدروس الجدیدة التي دخلت الحوزة ا

ا حتـى اصـبح درًسـ. م ١٩٦٢عـام  " البیان فـي تفسـیر القـران" السید ابو القاسم الخوئي باصداره موسعته الشهیره 
ــ جــب االحاطــة و وا، اوجــد الســید الخــوئي عــدم االكتفــاء بهــذه الحقــول فحســب ، وفــي الوقــت ذاتــه  )٤(ا ا رئیًســحوزویً

،  "كعلـــم الحـــدیث والرجـــال"، ضـــرورة توئمتهـــا مــع الغیـــر واجبــا علـــى الطالـــب االحاطــة بهـــا  بعلــوم اساســـیة موكــداً 
الیــة لزیــادة تالمكونــة مـن أربــع وعشــرین جـزءا كخطــى مت،  )٥( " معجــم رجــال الحــدیث "فاصـدر موســوعته المعنونــة 

الممارســـة التعلیمیـــة داخلهـــا إلـــى بوترتفـــع ، ئمـــة مـــع االوضـــاع وتكـــون متوا، الثقافـــة الفكریـــة داخـــل الحـــوزة العلمیـــة 
  . مستوى تحدیات العصر 

  

                                     
؛ مـال اهللا  ٢ـ ج ١ج، ) م ١٩٩٩،  شـریعة مطبعـة  : قـم ( ،  الفتـاوى الواضـحة وفقـا لمـذهب اهـل البیـت ، محمد باقر الصـدر  )١(

  ١٧٥ص، )  ١٧( العدد ، م ١٩٩٨نیسان ، " مجلة ) " الفكر الجدید ( ، لشهید الصدر اركان التجدید في فكر ا، العطیة 
الدینیـة  المؤسسـةمتكـامال عـن علـم االصـول وتاریخـه واهـم مراحـل تطـوره وتـاریخ دراسـة داخـل  بحثـاً قدم السید الصدر في مقدمته  )٢(

واعتبـر ، ادخـال اإلصـالح علیـه  ومفكـرین والـذین حـاولین والحذاكر العوائق التي وقفت بوجـه المصـل، على ید الشیخ الطوسي 
والـذي لـم یخلـو تـاریخ كتابتـه مـن تحـدیات وحمـالت اصـابته ، هذا الكتاب من بین أهم االنجازات االصولیة في القـرن العشـرین 

 ) .    ١٩٨٩، دار التعارف للمطبوعات : بیروت ( ، المعالم الجدیدة لالصول ، محمد باقر الصدر : ینظر . بالصدمة 
، رسـالة ماجسـتیر، محمـد بـاقر الصـدر الفكر الكالمي عند السـید ، ؛ نزارالدین الشمري  ١٤ص، المصدر السابق ، المالط  بيشل )٣(

 .  ٩ـ ص ٨ص، )  ٢٠٠٩، كلیة الفقه : جامعة الكوفة ( 
بحث الدقیق فهو یشیر إلـى المصـدر والمرجـع متاز مؤلفه بمنهجیة علمیة في الوا، القرانیة في القرن العشرین  من اوسع الدراسات )٤(

السـید ابـو القاســم : ینظـر . اذ قلمـا نجـد هــذا المـنهج فـي الدراسـات الحوزوبــة ، بدقـة مسـتعمال الهـوامش علـى الــنهج االكـادیمي 
 .  ٣٥ـ ح  ١ج، ) ت . د ، مؤسسة احیاء اثار االمام الخوئي : قم ( ، البیان في تفسیر القران ، الخوئي 

حركة البحـث والتحقیـق والتقصـي فـي  ادرك اناذ ، ب دراسته في الحوزة العلمیة الدركه باهمیة وجوده لتطویر الفكر االمامي اوج )٥(
 ها یشــكل المــدار األول واالهــم الســتنباط االحكــام الفقهیــةففــي صــحة الرویــات وثقتهــا اوضــع لهــا ارتبــاط وثیــق احــوال الرجــال 

،   ١،  ج)  ١٩٧٢مطبعــة االداب ، : النجــف ( ســم الخــوئي ، معجــم رجــال الحــدیث ،ابــو القا: للتفاصــیل ینظــر .  الصــحیحة
 . ص المقدمة 
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أن ـ فیمـا تملیـه المعاصـرة الموجـودة والجل ان یكون بمقدور المرجعیة الدینیة ان تتفاعل مع واقعهـا فكـان علیهـا    
لى أنشـاء قاعــدة علمیـة متنیـه تتمتــع بالحیویـة لتـتمكن مــن تطـویر نفسـها ال لمزیـد مـن الجهــد لتحقیـق ذلــك ازمــا تبـادرإ

)١( .  
الحكومــة العراقیــة رعایــة الطــالب ،  م١٩٥٨تمــوز  ١٤طالبــت المرجعیــة الدینیــة ومنــذ ثــورة ، وفــي جانــب أحــر    

فضـال عـن ،  ومنح االقامـات الرسـمیة لالجانـب مـنهم راقییناهم من الخدمة العسكریة للعفالحوزویین عن طریق أع
  .  )٢(ن حریة السفر والتنقل لضما رمنحهم جوازات السف

هم یانعكــس ذلــك التطــور فــي مجــال التعلــیم الحــوزوي علــى جوانــب المؤسســة الدینیــة ومفكریهــا مــن خــالل تصــد  
الفكــري الواضــح لقضـــایا المجتمــع االجتماعیــة والفكریـــة مــن خــالل بحـــوثهم وكتابــاتهم خــالل مـــدة البحــث وهــذا مـــا 

  . سیدرسه الباحث في المبحث القادم

                                     
، )  ٢٠٠٤، دار النـــور للطباعـــة والنشـــر : لنـــدن ( ، زعـــیم الحـــوزة العلمیـــة ، االمـــام ابـــو القاســـم الخـــوئي ، طــرادة حمـــادة واخـــر  )١(

كلیـة : جامعـة الكوفـة ( ، رسالة ماجستیر ، جال الحدیث منهج السید الخوئي في معجم ر ، ؛ محمود شاكر الخفاجي  ٢٢٣ص
 .  ١٩ـ ص ١٧ص، ) م ٢٠٠٦، الدراسات اإلسالمیة 

 .  ٨٣ص، المصدر السابق ، ص ؛ عدنان ابراهیم السراج ،  ٣ج، زة العلمیة موسوعة الحو ، محمد باقر الحكیم  )٢(
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  يـث الثانـحالمب
  المرجعیة الدینیة في اسناد الفكر  أثر

بـــدعم  )١(علـــى مـــا تقـــدم ســـعت المرجعیـــة الدینیـــة فـــي النجـــف االشـــرف بزعامـــة الســـید محســـن الحكـــیم  تاسیســـاً    
تلـك التحركـات لالرتقـاء  ا الـى اسـنادیساع )٢(على االمة  هاالمشاریع الفكریة التي قام بها خالل مدة مرجعیته وتاثیر 

  .قعین االجتماعي والفكري والنهوض بهما بالوا
الرســول االكــرم  اجلهــاداب الســید محســن الحكــیم علــى تــذكیر االمــة باالهــداف الدینیــة المقدســة التــي جاهــد مــن   
) ( وأهــل بیتــه) (لها مـــن ســباتها الطویــل الـــذي أشــغلها عـــن فـــي مســعى منـــه الیقاضــها مــن غفلتهـــا وانتشــا

  : طرق هي  ةثالث ه االسالم وتعالیمة علىدافاالمة الى اه اإلسالم لذلك دعى
  .تعریف المسلمین باحكامه: األولى 
  .تربیة جیل مؤمن صالح: الثاني 

 اختالفهـا مـن حیـث المعتقـد و على الرغم مـناشاعة روح الوحدة االسالمیة بین المذاهب االسالمیة : الثالث   
  . بلة واحدةواحد یتوجهون لق حتى یشعروا انهم أبناء كتاب،  هقومیال
هامـــة علـــى مســـتوى االمـــة االســـالمیة خارجیـــا او مـــا یتعلـــق بـــامور  مراحـــلتمیـــزت مرجعیتـــه الدینیـــة بإنجـــازات و    

خاصــة بعــد ان كانــت ، ســواء فــي الجانــب الروحــي والفكــري او فــي الجانــب العملــي واالجتمــاعي ، المجتمــع داخلیــا
فـاعتبر السـید الحكـیم ذلـك ، اشـئة عـن صـلة اإلنسـان بدینـه الرابطة بین المجتمع والمرجعیة عالقة روحیة ن ةعالقلا

فعمــل علــى توســیع الــروابط الفكریــة والروحیــة بــین الزعامــة ، الســبب غیــر كــاف لالرتقــاء بعمــل المرجعیــة القیــادي 
فكــان ال بــد لــه مــن االهتمــام بعمــود المجتمــع وأساســه ، فاكــد علــى وجــوب العمــل فــي هــذا االتجــاه ، الدینیــة واالمــة 

بعــد ان ادركــت المرجعیــة الدینیــة بانهــا ال تســتطیع ، والســعي الحثیــث لتطویرهــا ثقافیــا ، "بــالقوى الشــبابیة"مثــل المت
أساســا لكـــل اصـــالح وتجدیــد داخـــل المجتمـــع عـــة وجعلهــا فئـــة مثقفـــة واعیــة تكـــون العمــل والنجـــاح بــدون هـــذه الطلی

  . )٣(.اإلسالمي
یمتـــد داخـــل الحـــوزه  "االول"، إلصـــالحیة عملــت باتجـــاهین الوصـــول إلــى تلـــك األهـــداف او  ذلـــك وألجــل تحقیـــق    

  ویرى احد الفكرین،  "بالكادر الوسطي"یركز على الشریحه ألمثقفه من الشباب المسمى  "والثاني"،ورجالها 

                                     
كان المرجـع االول لـیس داخـل العـراق فحسـب ، م  ١٩٧٠ام م حتى وفاته ع ١٩٥٨بدءت مرجعیة السید محسن الحكیم من عام  )١(

الباحـث علـى  اكـد ومـن ذاك، كمـا تمیـز بعالقـات واسـعة مـع المسـلمین عمومـا، بل امتد نفوذه لعموم شیعة العـالم االسـالمي ، 
 .  شخصیة السید محسن الحكیم في مشاریع المرجعیة الدینیة في النجف االشرف خالل مدة البحث

فقـد جـاء فـي قولـه . وم االمة في القران الكریم بمعنـى امـة المسـلمین كافـة بغـض النظـر عـن انتمـاءتهم العرقیـة أو القبلیـة ورد مفه )٢(
عـن تفسـیر  )٣(أیه ، البقرة ،) وكنتم خري امة أخرجت للناس( ، )١١٠(ایه  ،سورة ال عمران ، )وكذلك جعلناكم امة وسطا ( تعالى 
 ،) ٢٠٠٧،یعة مطبعــة شــر : قــم ( ، ٢ط،مواهــب الرحمــان فــي تفســیر القــران ، ى الســبزواري عبــد األعلــ: ینظــر ) امــة (مفهــوم 

 .    ٢٣٨ص_ ٢٣٦ص،٦مج
 .  ٤المصدر السابق ، ص، محمد زید  )٣(
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ــل مــؤمن واع یحمــل قســطا مــن"ان مرجعیــة الســید الحكــیم ســعت لالهتمــام بتلــك الشــریحه مــن     اجــل تهیئــة جی
فــي موســم الحــج عــام  كلمتــه التــي وجههــا لألمــة االســالمیة وعلمائهــاشــار الســید الحكــیم لــذلك بوقــد أ )١(" لمعرفــةا

رة تعبئة الجهـود والقـوى فـي سـبیل اإلسـالم وأهدافـه مـن خـالل نشـر مبادئـه وأحكامـه وكنـوزه مؤكداعلى ضرو ١٩٦٧
  : قائال ،اإلسالم        روح العلمیة والفكریة بین المسلمین باالعتماد على الشریحه المؤمنة الصالحة المشبعة ب

  لذلك فان الرسالة اإلسالمیة الغالیة التي بذل النبي األعظم " .....  
  ن نفوسهم في سبیلها تطلب منا الیوموه المجاهدـه وصحبـوال

  ودنا وقوانا للعمل في سبیل االسالم وذلك عنـئ كل جهـان نعب 
  تربیة جیلف المسلمین باحكامه وكنوزه العظیمة و ـق تعریـطری 

  الم قادر على الصمود في ـروح االسـبع بـح مشـؤمن صالـم 
  . )٢(......" وجه التیارات الكافرة وحمایة مقدساته من خطرها                                        

العراقــي فكــرین فــي الــداخل مأهمهــا التــأثیر علــى عقــول ال اقهــكانــت لتلــك الخطابــات اهــدافا رئیســة ابتغــى تحق لقــد   
، لشـــعارات القومیــة العربیـــة والهادفــه لتحقیـــق مصــالح شخصـــیة ةخاصــه بعـــد بــروز المجـــامیع الحاملــ، قبــل خارجـــه

إلـــى بنـــاء طلیعـــة مؤمنـــة بشـــكل جـــدي  الهـــادف )٣(االســـالمي لتوجهـــات الـــدیني وظهـــور االتجـــاه المـــادي المعـــادي
  .  )٤(ومدروس

والتــي مــن خاللهــا ربــط  )٥( "المرجعــة الصــالحة"حتــه لفكــرة ایــد ذلــك التوجــه الســید محمــد بــاقر الصــدر فــي اطرو    
عالقـة مـع شـباب االمـة وامكانیـة عـدهم فكریـا الداء دورهـم فـي بنـاء المجتمـع ب دینیـة العلیـا وتحقیـق اهـدافهالقیادة الا
كــاره بانهــا عالقـة مصــالح مشــتركة وتكامــل بالعمــل ومشــاركة للمرجــع باف"  الطلیعــة والمرجعیــة" فبـین العالقــة بــین ،

لفقـدان هـذه  متممـه كنتیجـة انیأتیـ، المرجعیـة فـي مشـاریعها  انتصـیب فتبین ان الفشـل واالنتكاسـة التـي، وتصوراته 
علـى  الحثیـثزمـام المرجعیـة الدینیـة العمـل  یتقلـدفاكد على كـل مـن  )٦(القاعدة األساسیة لتحقیق كل نجاح وتطور 

  : فیقول بهذا الصدد، نة في المجتمع ایجاد طبقة مثقفة واعیة تكون نواة الطلیعة المؤم
  ن یفكرفي قیادة تطویر المرجعیة الىـا على مـلزامان ـك"

                                     
جهـاد ، ؛ صـدر الـدین القبنجـي ٦و) د ت ،مكتبـه الشخصـیة :النجـف االشـرف (،)مخطـوط(،تـارخ المرجعیـة ، محمد بحـر العلـوم  )١(

 ).٢٣٤(العدد ، م ١٩٨٦جماد االول  ٤، )لواء الصدر(، ماالمام الحكی
 . ٣٣ص، ) ٣(م العدد ١٩٦٨آذار  ٣، ) ٣(، ألسنه ، النجف ، "مجله) " العدل( )٢(
بــرز هــذا التوجــه الجدیــد بصــوره ملموســه بتاســیس االحــزاب والجمعیــات التــي تحمــل شــعارا الوطنیــة والقومیــة والتــي غالبــا مــا تبغــي  )٣(

وارفــق هــذا التوجــه التــاثر بــالغرب وحضــارته وتقالیــده حتــى عمــت ظــاهرة التقلیــد االعمــى ، اصــه مــن وراء ذلــك تحقیــق اهــدافا خ
: الغربیــة فــي الجوانــب الشــكلیة المتمثلــة فــي طبیعــة الملــبس واالبتعــاد عــن االخــالق االســالمیة الرفیعــه للمزیــد ینظــرللمجتمعــات 

 .  المصدر السابق ، صدر الدین القبانجي 
 ).            ٣٣١(العدد ، م ١٩٨٧كانون االول  ٢٠، ) اء الصدرلو (  )٤(
 . سیتم التعریف بهذا المصطلح الحقا في المبحث الرابع من هذا الفصل   )٥(
  ٣٣ص، )  ٥( العدد ، م ١٩٨٠، ) ١(السنة ، طهران " مجلة ) " صوت االمة (  ، المرجعیة الصالحة، محمد باقر الصدر  )٦(
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  ، ة صالحة ان یمارس هذا العمل المسبق بدرجة ماـمرجعی 
  دم ممارستها هو الذي جعل عددا من العلماء الصالحینـوع

  یشعرون عند تسلم المرجعیة بالعجز ، بالرغم من صالحهم  
  ولم،  اً مسبقیر النهم لم یمارسوا هذا العمل لتغالكامل عن ا

  التي، یة والقاعدةعداف الرشیدة للمرجـقا األهـمسبیحددوًا 
  " )١(٠٠٠٠تؤمن تلك األهداف                   

تحقــق المرجعیــة أهــدافها فــي اعــداد طلیعــة شــبابیة مؤمنــة تاخــذ علــى عاتقهــا قیــادة المجتمــع ومواجهــة  نوالجـل ا   
وكــذلك ، لتــي بــداءت تحــیط بــالمجتمع والــدین والمتمثلــة باالفكــار الشــیوعیة المادیــة القادمــة مــن الخــارج االخطــار ا

عملــت علــى اتخــاذ ، بعــض االفكــار القومیــة مــن داخــل المجتمــع والتــي كانــت قــد اتخــذت مــن اإلســالم عــدوا لهــا 
  : وسائل عدة للوصول الى تلك الغایة وهذه الوسائل تمثلت في االتي

   )٢(وخارجه  مكتبة عامة كبرى في النجف االشرف مع فروعها العدیدة داخل العراق ـ انشاء 
  .ـ تشجیع اقامة االحتفاالت الخطابیة والمحاضرات والندوات الفكریة والمساهمة فیها 

  . یین ورعایتهمواالعالم والصحفیین الشعراء واالدباء تشجیع ـ 
، اعـــاله  ةغییــري فــي االوســاط العراقیـــة مــن خــالل الوســائل االربعــلقــد اتخــذ الســید الحكــیم مشـــروعه الثقــافي الت   

    فبـــدء ،تـــؤدي دورهـــا الـــذي رســـمه لهـــا  )٣(فكانـــت وســـائل مـــؤثرة ومشـــاریع كبیـــرة ظـــل بعظهـــا قائمـــا حتـــى بعـــد وفاتـــه 
ــ ،  نمــن ذلــك تحقیــق هــدفین أساســی اباقامــة المحاضــرات الفكریــة ـ الدینیــة والنــدوات واالحتفــاالت الخطابیــة مبتغیً

                                     
 . المصدر السابق، لقبنجي صدر الدین ا )١(
 . في المبحث الثاني من الفصل الرابعسیتم التعرف بها  )٢(
فكانت بغداد قد قطعت برامجهـا االعتیادیـة لـتعلن وفـاة ، م١٩٧٠اذار ٢٧توفاه اهللا الساعة العاشرة وخمس وعشرین دقیقة من مساء الثالثاء  )٣(

امــا فـي العـراق كــان تشـیعه یومـا مشــهودا ، الكبیـر وفــي ایـران اعلـن الحــداد ثالثـة ایـام واعلــن لبنـان الحـداد علــى الفقیـد ، المجتهـد االكبـر 
وكــان التشــییع مجــاال الظهــار نقمــة الشــعب العراقــي علــى الســلطة بســبب تــوتر العالقــة بــین ، وتحــول الــى تظــاهرة ملیونیــة اســتمرت یــومین

رئیس الجمهوریة العراقیة احمد حسن البكر االنسحاب مـن التشـییع بعـد مما اضطر كبار المسؤلین العراقیین المشیعین بما فیها ،الجانبین 
ودوت حنـاجر ، ودفـن فـي مقبرتـه الخاصـة فـي النجـف االشـرف ،حینمـا انـدفعت نحـوهم الجمـاهیر بهتافـات مضـادة ، دقـائق مـن مشـاركته 

  :رة ومنها االدباء والشعراء لتئبینه ومنهم االستاذ الدكتور محمد حسین الصغیر في قصیدته المشهو 
  وتدافع المتجمهرون یهزهم                              قدر وملء انوفهـم ارغـام 
  واذا بنعشك بینهم  وكـان                               یوم القیامة للحسـاب یقـام 

  لك بالصالة فامطروا واساموا    مدوا له االیدي طواال مدها                            
  . انه نعش الحسین بكربال                               ولنا قعـود عنـده وقیـامفك

تجربـــة الثــــورة  ، احمـــد الكاتــــب ؛٦٥ص)  م١٩٨٥،لنـــدن بمؤسســــة الجهـــاد ( ، الحركــــة االســـالمیة فـــي العــــراق ، ابــــو علـــي : للتفاصـــیل ینظـــر 
 ٢٩، )٣(الســنة ، لنــدن، "مجلــة )" العـالم ( ، ١٩٢ـــ ص،١٨٩ص، )م١٩٨٤، دار القــبس اإلســالمي : طهـران (، اإلسـالمیة فــي العــراق 

اسـتاذ فـي جامعـة الكوفـة ، ١٩٣٩موالیـد ، محمـد حسـین الصـغیر. د ))مقابلـة شخصـیة ( ( ؛٣٧ص،)١٤٦(العدد،  ١٩٨٦تشرین الثاني 
    . ٢٠١٠/  ١٢/  ٨بتاریخ 
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،  "سـلحة بثقافـة اسـالمیة واعیـةوین طبقـة مـن الكـوادر المثقفـة المتكـ" هماثانیو ، "خلق جو إسالمي عام اولهما"
االفكـــار  كبقیـــة البلـــدان اإلســـالمیة التـــي عانـــت مـــن، تـــي كـــان العـــراق یمـــوج بهـــا مواكبـــة للتطـــورات االیدیولوجیـــة ال

  .  )١(الشرق  توردة من الغرب اوسالم
ســائل الفكریــة لمواجهــة كونهــا تهــئ الو  وشــهدت اقبــاال واســعا مــن قبــل الشــباب، وات قبــوال حســناالقــت تلــك النــد    

خاصــه بعــد بلــوغهم درجــات عالیــة فــي االقنــاع ،وكــان اســلوب القــائمین علیهــا ســببا اخــر لــذلك االقبــال،  التحــدیات
میة معتمـدین علــى بــاعهم ثقافــة اإلســالضــال عــن سـعیهم الــى اشــاعة روح التعلقـب بالف،والمناقشـة وعــرض الحقـائق 

  .)٢(الطویل في الممارسات العلمیة في ادارة الندوات
مقتصـــرا علـــى طلبـــة العلـــوم الدینیـــة وانمـــا شـــمل فئـــات مختلفـــة مـــن  لـــذا كـــان  حضـــور هـــذه االحتفـــاالت غیـــر     

ق مل منــاطتبــل امتــدت لتشــ، كمــا انهــا لــم تقتصــر علــى مدینــة النجــف االشــرف فحســب،الشــباب والطبقــات العامــة 
الموضــوعات طــرح وكــذلك منــاطق الفــرات االوســط التــي شــهدت تنوعــا فــي .  )٣(كبغــداد وكركــوك والبصــرة ،اخــرى 

لبعــدهم عــن  دد الفكــري الــذي كــان الشــباب یعانونــهفــتحطم بــذلك حــاجز التــر  )٤(التـي كانــت تطــرح فــي تلــك النــدوات 
      . مركز الثقافة اإلسالمیة ـ النجف االشرف 

فقـد عملـت مرجعیـة السـید الحكـیم علـى تشـجیع البـاحثین لتـألیف فـي ، لتنوع الثقـافياالهتمـام بـاالى جانب ذلـك و     
خذ هـذا التشـجیع اتجـاهین وقد ات،  )٥(الموضوعات اإلسالمیة المختلفة كالعقائدیة والفلسفیة واالقتصادیة والسیاسیة 

والثــاني اهتمــام ، )٦(المختلفــة لى المكتابــاتـعــ ك البــاحثین وتوزیعــهئــز علــى شــراء النتــاج الفكــري الولیــركاألول الت: 
السـید جـواد شـبر   اذ تبنـى هـذا الموضـوع الخطیـب النجفـي ،  )٧(السید الحكیم بإقامة المسابقات في مجـال الكتابـة 

الــذي وجــه الــدعوة الــى الكتــاب والمــؤلفین فــي العــالمي اإلســالمي والعربــي للكتابــة والبحــث حــول شخصــیة امیــر  )١(

                                     
 .١٣٦ص،المصدر السابق ،عدنان ابراهیم السراج )١(
الســید :علمیــة التــي شــاركت فــي ادارة والقــاء تلــك المحاضــرات  الفكریــة المعروفــه داخــل العــراق وخارجــه هــمان مــن الشخصــیات ال )٢(

السید مهـدي الحكـیم ،السید محمد جمال الهاشمي ، السید موسى بحر العلوم ،السید نور الدین االشكوري ، محمد باقر الصدر 
الشـیخ محمــد ،الشـیخ محمــد مهـدي االصــفي ، ین الصــدر سـد حالسـی،الســید مرتضـى العســكري ، الشـیخ عبـد الهــادي الفضـلي ،

االمـام الحكـیم عـرض تـاریخي ،محمد هـادي االسـدي  ؛ ٥٧ص،المصدر السابق ، عامر الحلو: ینظر. رضا الجعفري وغیرهم 
 . ٢٠٧، ص١، ج)  ٢٠٠٧مطبعة العدالة ، : بغداد ( لدوره السیاسي والثقافي ، 

 .  ٦٣ص،)م١٩٦٤، دار الثقافة :النجف ( ،السید محسن الطبطبائي  احمد الحسیني  االمام  الحكیم )٣(
، دروس االخـالق : لقد اختلفت المواضیع التي یتم تداولها خالل تلك الندوات والمحاضرات مـن قبـل القـائمین علـى ادارتهـا فمنهـا  )٤(

قسـم االعـالم فـي ممثلیـة الســید : خـرى سـینظر الثقافـة العامـة والمطارحـات الفكریـة اال، فـي التربیـة واالداب ، السـیره ، التفسـیر 
 .  ٩ص) م٢٠٠٦، مط: د: دیوانیة ( ،من حیاة السید محسن الحكیم  اتشذر ،الحكیم في الدیوانیة 

المبـادى اإلسـالمیة  علـىفیه  راداً طالب السید محسن الحكیم من السید محمد باقر الصدر تالیف كتابه یناقش فیه الفكر الشیوعي  )٥(
الـذي اخـرج )) فلسـفتنا (( فاسـتجاب لـذلك فـالف السـید الصـدر كتابـه ،الفكر اإلسالمي لحل جمیع مشاكل االنسـانیة قوة  عموض

اثــــر ،رحـــیم عبــــد الحســـین  ؛٢٨٠ص،١ج ،المصــــدر الســـابق، االســـدي محمـــد هــــادي : م ینظـــر ١٩٥٩طبعتـــه األولـــى عــــام 
كلیـة التربیـة : الجامعـة المستنصـریة ( اطروحة دكتـوراه، ،  ١٩٦٣ – ١٩٤٥المجددین في الحیاة السیاسیة والثقافیة في النجف 

 .  ١٧٥ص)  ٢٠٠٦
 .  ٦ص، المصدر السابق ،  محمد زید )٦(
 .    ٣ص، ) م ١٩٨٥، مط . د : بیروت ( ، مصادر نهج البالغة واسانیدها . عبد الزهره الحسیني  )٧(
خـریج مـدارس منتـدى النشـر حتـى اصـبح ، وشـاعرا  دیبـاً واخطیبـا ، ولـد فـي النجـف االشـرف ) : م ١٩٨٢ـ  ١٩١٣( جـواد شـبر  )١(

ي فــي عــدد مـن المجــالت العراقیــة حالصـتنــاول فـي كتاباتــه الفكــر اإل، مــد الشــیوعي فـي العــراق للعــرف بعدائـه ، مـن اســاتذتها 
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فكانـت ، اذ اشـترك فیهـا عـدد مـن الكتـاب المسـلمین والمسـیحیین ، وسـیرته )  (ابن ابي طالـب المؤمنین علي 
السـید الحكـیم قـد اولـى "مراسـل احـد الصـحف النجفیـة بـان  ونقـل )٢(.مظاهره فكریة تكـاد تكـون فریـدة فـي المنطقـة 

لــة مــن كتــاب البیــان فــي شخصــیًا للحركــة الدینیــة والعلمیــة وقــد تفضــل باهــداء موســوعة كام،المشــروع عنایتــه 
  .  )٤("لبعض المشتركین في المسابقة )٣(تفسیر القران 

االمــام علــي "كتابــه الشــهیر  علــى بنــاني المســیحي ســلیمان كتــانياللالباحــث  وزاســفرت تلــك المســابقة الفكریــة بفــ   
ا ان نـــذكر ان تلـــك وال یفوتنـــ، مـــن بــین الحاضـــرین للفـــوز بالجــائزة  )٦(رشــحته لجنـــة التحكـــیم  )٥("ومتـــراس  نبـــراس

المباریات الثقافیة كانت تحضى بدعم من جمیع المراكز العلمیة والدینیة لما تمیزت بـه فـي دقـة التنظـیم والتحضـیر 
بعـد ان فـرزت تلـك المشـاریع الفكریـة مؤلفـات  )٧(حتى اصبحت معلما بارزا في الحركة العلمیة واالدبیـة فـي العـراق 

فجـات ، سـماء ظهورهـا الفكـري كـان ممیـزا فـي السـاحتین الداخلیـة والخارجیـة كبیرة ذات ثقـل فـي الوسـط المعرفـي أل
فسـاعدها ذلـك علـى ان تخلـق لهـا مشـاركة واسـعة ، نتاجاتها متناغمـة فـي افكارهـا واسـلوبها وروح العصـر والحداثـة 

   )٨(. في النشاط المعرفي والفكري لما تملكه من الحجة القویة والدلیل القاطع 
المسـلمین مـن  في استغالل تلك االحتفاالت والمناقشات الظهار الفكر الوحـدوي بـین مرجعیة الدینیةلقد رغبت ال   

مـن  اً من احد البـاحثین بانهـا اوسـع فتـرة شـهدت وفـود) ١٩٦٩ـ  ١٩٥٩( الفترة الممتدة بین  حتى اعتبرت، خاللها 
اذ كـان االحتفـال ،)٩(النجـف االشـرفبعد ان كانـت تقتصـر فـي احـد جوامـع ،  قبل المذاهب اإلسالمیة بشكل  كبیر

بحضـــور ممثلـــي    )  (م فـــي جـــامع الهنـــدي بمناســـبة والدة االمـــام علـــي بـــن ابـــي طالـــب ١٩٥٩األول عـــام 
كمـا شـارك ، هم فـي نشـاطاتهم االدبیـة اسـ  ممیـزاً  داً فـوكـان لعلمـاء السـنة و ، اكبـر  خمـاً الحكومة العراقیـة العطائـه ز 

                                                                                                                        
، ودولــة  اإلســالم دیــن،شــعراء العصــر الحاضــر، قــبس مــن حیــاة امیــر المــؤمنین :  منهــالــه مجموعــة مــن المؤلفــات ، والعربیــة 

تم اعتقاله في بدایة الثمانینـات مـع اثنـان مـن اوالده فـتم ، كما له مجموعه من المخطوطات ،) الى ولدي ( دیوان شعر بعنوان 
: تنظـر. من قبـل السـلطة الحاكمـة ) التیزاب ( م بواسطة رمیة باحواض ١٩٨٢تموز ٥اعدامهما ثم اعدام السید جواد شبر في 

بتــــاریخ ، صــــالح الخرســــان ،  )) مقابلــــة شخصــــیة (( ؛ ١٢٩ـــــص١٢٣ص، ٣ج، الســــابق  المصــــدر ،عبــــد الرضــــا فرهــــود 
٧/١/٢٠١١     . 

م ٢٠١١آذار  ٥ النجـــف االشـــرف ، ،م ١٩٢٧موالیـــد ،  رجـــل دیـــن ودكتـــور ،الســـید محمـــد بحـــر العلـــوم،)) مقابلـــة شخصـــیة ((  )٢(
 .  ١٤٢ص، المصدر السابق ، ابراهیم السراج  ؛عدنان

 . و یتالف من عشر اجزاء ) ٤٦٠(هیه الشهیرة للشیخ ابو جعفر الطوسي المتوفي في سنة من الكتب الفق )٣(
 . و یتالف من عشر اجزاء ) ه٤٦٠(من الكتب الفقهیه الشهیرة للشیخ ابو جعفر الطوسي المتوفي في سنة  )٤(
 . ١٨٩ص،المصدر نفسه  )٥(
الشــیخ مرتضــى ال ، الســید موســى بحــر العلــوم ، بــاقر الصــدر الســید محمــد : تــالف اللجنــة مــن شخصــیات فكریــة معروفــة وهــم  )٦(

 . السید جواد شبر ،یاسین 
 .م ٢٠١١ / ١/ ٢٠،  شيالشیخ باقر شریف القر )) مقابلة شخصیة ((  )٧(
للسید محمـد بـاقر الصـدر وكتابـات السـید مرتضـى العسـكري والشـیخ محمـد جـواد مغنیـة والسـید )) اقصادنا  ((ومن تلك الكتابات  )٨(

، محمد االسدي واخـرون  : للمزید من تلك االصدارات ینظر . والشیخ محمد جواد المظفر وغیرها ، عبد الحسین شرف الدین 
 .  ٤١ص ، )١٩٨٤، مط . د: قم ( ،طریق العلماء في طریق الجهاد

 .١٥٥ص، المصدر السابق ، عدنان ابراهیم السراج  )٩(
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في جامع ابـي حنیفـة النعمـان فـي االعظمیـة بمناسـبة اإلسـراء والمعـراج ، م المذكور ابناء الطائفة الشیعة بنفس العا
  .  )١(إلى جانب شخصیات فكریة وسیاسیة تمثل القومیة الكردیة

ت الكبیـرة فـي داخـل النجـف االشـرف بحضـور نـالقد حققت المرجعیـة الدینیـة تطـورا مهمـا فـي أقامـة تلـك المهرجا   
تلـــك الخطـــوة تمثـــل انطالقـــة مـــن تحویـــل تلـــك  تب مشـــاركاتها خـــارج المدینـــة فكانـــوفـــود ســـنیة ومســـیحیة إلـــى جانـــ

  . االحتفاالت البسیطة إلى مهرجانات ثقافیة كبرى 
اذ ، خرجـت تلــك االحتفــاالت مــن نطــاق النجـف االشــرف لتقــام نفــس العــام والمناسـبة ذاتهــا فــي كــربالء المقدســة    

د والكاظمیــة وســامراء وغیرهــا مــن مــدن العــراق واصــبح اســلوبا وجهــت الــدعوات للعدیــد مــن علمــاء الــدین فــي بغــدا
وانبثقـت عنهـا لجـان  )٣(ولضـمان اسـتمرارها شـكلت لجنـة مركزیـة دائمـة لهـذا الغـرض  )٢(متبعا خالل الفترة الالحقة 

تلــك  والهمیـة )٤(.فرعیـه ضـمت وجـوه النجــف وشخصـیاتها العلمیـة والثقافیــة والسیاسـیة والتجاریـة لتنفیــذ االحتفـاالت 
اهمیـــة فـــي تحقیـــق الغـــرض  نواتخاذهـــا لمســـاحة مهمـــة مـــن فكـــر الســـید الحكـــیم لمـــا یعولـــه علیهـــا مـــ، االحتفـــاالت 

كـان یوكـل المهمـه الحـد نجلیـه السـید محمـد بـاقر  اذ ، فقد كان یرسل ممثال عند تعذر حضوره شخصـیا ، المنشود
التــي غالبــا مــا تحمــل توجیهــات المرجعیــة وتحــث ،  )الكلمــة التوجیهیــه ( اللقــاء  )٥(الحكــیم أو الســید مهــدي الحكــیم 

)  كلمـة االحتفـال(                )٦(والى جانب ذلك یلقى السید محمد بحـر العلـوم ،على توضیح مبادئ اإلسالم 
وكــان السـید الحكـیم حریصــا علـى االطــالع علیهـا قبــل ،التـي یطـرح مــن خاللهـا مختلــف الشـؤون الحیاتیـة فــي البلـد 

                                     
 .  ١٣٨ـ ص ١٣٤ص، ر االمام محمد باقر الصد، صالح الخرسان  )١(
م فـي جـامع ١٩٦٩اذ شاركت المرجعیة بوفد كبیـر عـام ، م ١٩٦٩استمرت تلك االحتفاالت بنفس القوه واالتساع حتى نهایة عام  )٢(

السـید مهـدي : وقـد ضـم الوفـد كـل مـن ،وقد استقبل الوفد بحفاوة كبیرة من قبل المذاهب اإلسـالمیة االخـرى ،بكركوك) افندي ( 
ي ، عـدنان السـراج الشـیخ رفعـت البصـر ، السـید حسـن الشـیرازي  ، السید محمد تقي المدرسـي ، سید حسین الصدر ال، الحكیم 

 . ١٥٦، المصدر السابق ، ص
، الشـیخ عبـد الوهـاب ال شـیخ راضـي ،السـید محمـد جمـال الهامشـي ، الشـیخ محمـد المظفـر : ضمت هذه اللجنة  في عضویتها  )٣(

وكانـت برئاسـة السـید محمـد سـعید الحكـیم  ، السـید مصـطفى جمـال الـدین ، بحر العلوم محمد  السید، السید محمد باقر الحكیم 
 .٢٣ص، المصدر السابق ، عامر الحلو  ؛ ١٠/١/٢٠١١، ید محمد بحر العلوم الس،)) مقابلة شخصیة ((   . 

 . ١٣٧ص،المصدر السابق ، عدنان ابراهیم السراج  ؛٦٣ص،المصدر السابق ،احمد الحسیني  )٤(
درس ،نشـاء تحـت رعایـة والـده المرجـع السـید محسـن الحكـیم ،ولـد فـي النجـف االشـرف ) م١٩٨٩ـ  ١٩٣٥( السید مهدي الحكـیم  )٥(

ودروس الخـارج عنــد ،والســطوح عنـد الســید محمـد علـي الحكــیم ، فـي الحـوزة العلمیــة منـذ طفولتـه عنــد الشـیخ محمــد تقـي الفقیـه 
المركـز الوثـائقي لحقـوق اإلنسـان : للتفاصـیل ینظـر ،لسـودان مـن قبـل اجهـزة النظـام البعثـي استشهد فـي ا، الشیخ حسین الحلي 

شــهادة ، حــازم العــوادي  ؛٥٣ـــ ص٢ص ،) ت.د، مــط. د : طهــران ( ،  اغتیــال العالمــة الســید مهــدي الحكــیم ، فــي العــراق 
 .  ٤٥٠ـ ص٥ص، ) ت .د، ال الحكیم مركز شهداء : طهران (  ، اصداء وانعكاسات، العالمة السید محمد مهدي الحكیم 

اغلب االحتفاالت كان السید محمد بحر العلوم یقوم بالقاء الكلمه االحتفال وبعض السنین القاها السید محمد بـاقر الصـدر والسـید  )٦(
 .   محمد جمال الهاشمي وغیرهم 
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مـذكرة تقـدم   اذ كـان یعـدها بمثابـة ، ن جامعـه لكـل مشـاكل العـراق السیاسـیة واالجتماعیـة واالقتصـادیة القائها لتكو 
  . )١(للمسؤلین لمعالجة مشاكل الوضع العراقي وقتذاك

دعـــم الشـــعراء واالدبـــاء  والجـــل ذات الغـــرض كانـــت المرجعیـــة الدینیـــة بزعامـــة الســـید الحكـــیم ال تـــالو جهـــدا فـــي    
عـادا ایـاهم عـامال لشـد أحاسـیس النـاس ومشـاعرهم ،تم كثیرا بهذه الشریحة المهمة داخل المجتمـع فكان المرجع یه،

ال یمكـــن                        نحـــو واقعهـــم الـــدیني مـــن خـــالل نتـــاجهم االدبـــي حتـــى شـــكل ذلـــك النتـــاج تراثـــا ثـــرا
  . التغاضي عنه

مطالبــة ، م التشـجیع والعـون لهـم یوتقـد "باألدبـاء " علـى مـا تقـدم إلـى العنایــة الخاصـة دعـت المرجعیـة وتأسیسـاً     
والتضـحیة مــن اجلهـا واالخــالص ،فـي الوقـت ذاتــه الشـعراء بضــرورة التحلـي بالشــجاعة والجرائـة علــى قـول الحقیقــة 

 )٢(فـي الوصــول إلــى الهــدف مؤكــده علـیهم بضــرورة معالجــة الشــأن السیاســي حتـى لــو كلفــه ذلــك التضــحیة بــالنفس 
اتبــاع الحــق واعــالء كلمتــه  الــى داعیــة )٣(،"  الشــعب ورغباتــهاللســان الجمــاهیري لطموحــات انهــم " لهــم ةمؤكــد

وقد اتضح ذلك جلیا مـن خـالل لقـاء السـید الحكـیم مـع وفـد ادبـي مصـري زاره فـي "   لسان االمة المعبر"باعتبارها 
  :بقوله ،مقرا اقامته في كربالء اكد فیه على ضرورة ان یقول الشاعر كلمة الحق 

  ه في الدعوة إلى الحق والوقوفـى الشاعر اتباعـب علـیج "
  وان هناك قسما من الشعراء خلدوا ببیت  ٠٠٠٠٠بوجه الظالم  

   )٤("ووضع حیث یجب ان یوضع،واحد من الشعر قبل في محله 
تمكیـنهم  الجـل، المـادي  بـل تعـداه إلـى االسـناد،على المعنـوي  المرجعیة لشریحة االدباء مقتصر لم یكن أسناد    

   :وقد عبر عن ذلك السید محمد بحر العلوم قائال ،من مواجهة ظروف الحیاة لیتمكنوا من االبداع 
  ان السید الحكیم كان له الفضل الكبیر، انني اعترف بهذه الحقیقة "

  فهو ،ا بالنسبة لجمعیة الرابطة االدبیة ـوخصوص،فـي تشجیعـي  
   )٥("والمواسم الثقافیة واالدبیة مثال یشجعنا مالیا وادبیا في الندوات 

أنتجت سیاسة التشجیع والدعم المتواصالن مجموعة من الشعراء واألدباء الملتزمین الـذین كانـت مـواقفهم ثابتـه     
 منه على اسـناد هـذا الخـط دعـا وتأكیداً  )٦(ومهمة في كشف الحقائق للشعب العراقي والمطالبة بحقوقهم المهظومة 

سـالح مـدوي       منه بان الكلمة الصـادقة بمثابـة  ناً ایما،جمیع مناطق العراق  نات الشعریة فيإلى أقامة المهرجا

                                     
 
 .٤٤ص، اساطین المرجعیة الدینیة ،محمد حسین الصغیر  )١(
   .١٤٢المصدر السابق ص،السراج عدنان ابراهیم  )٢(
  . ٥٣ص، فلسطین في الشعرالنجفي المعاصر ،محمد حسین الصغیر  )٣(
  . ٢٧٧ص، ١ج،  المصدر السابق ،محمد هادي االسدي  ؛٢٦٤ص،المصدر السابق ،الكرعاوي  سعیدوسن  )٤(
 . م٢١/١/٢٠١١مقابلة بتاریخ ، السید محمد بحر العلوم ، )) مقابلة شخصیة  (()٥(
 .  ٢٧٦ص، ١ج،المصدرالسابق ،  محمد هادي االسدي  )٦(
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ـــة المنشـــودة فـــي المجتمـــع وعـــدم االنصـــیاع لكـــل مســـتبد اثـــیم  ــالمین لتحقیـــق العدال ووفـــاء مـــن احـــد ،  )١(بوجـــه الظـ
ء كتـب لـه بیتـین مـن الشـعر تجسـد حـب للشعر محبا  للشعرا ذوقاً ولكونه ، الباحثین لهذا الدعم الذي قدمه للشعراء 

  )٢(الشاعر لمقامه 
اذ ادركـت المرجعیـة الدینیـة أهمیتهـا  "  الصـحافة" ومن المساءل الفكریة السریعة التأثیر في المجتمعات البشـریة    

 واعتبـرت احـدى قنـوات،لمواكبـة التطـورات الداخلیـة والخارجیـة مـن خاللهـا وب دعمها بكـل الوسـائل للرقـي بهـا ووج
ـــدفاع عـــن مبادئـــه االصـــلیة والتصـــدي لجمیـــع األیـــدلوجیات الغر  عـــن الواقـــع العراقـــي  یبـــةنشـــر الفكـــر اإلســـالمي وال

  :م حین قال ١٩٦٣ذلك اثناء لقاه احدى الصحف النجفیة عام  دفتجس،
  یة الهادفة بحاجة إلى االیمان الصحیح ـوة اإلسالمـان الدع" 

  المهلهة  دسقة واالبرااكثر إلى األلفاظ المنمقة واألسالیب المن
  ة واالبواق المزمرة الخادعة لتؤدي إلى االمة امانتها ـالواهی

  )٣("خالصة من الشوائب والرواسب                     
 اكــد، رئــیس تحریرهــا  )٤( زینوفــي رســالة إلــى أســرة مجلــة العرفــان اللبنانیــة معزیــا بفقــد الشــیخ احمــد عرفــان الــ    

اإلسالمي والتصدي إلى قضایا االمـة بكـل امانـة واخـالص بعیـدا عـن االنحیـاز  رر الفكعلى دور الصحافة في نش
شاكرا لها البحث في الجوانب الفكریـة و االجتماعیـة وفـق اسـس علمیـة حاملـة لـروح االنسـانیة المعتدلـة التـي اكـد ، 

  . )٥(علیها دیننا الحنیف 
بنیـة علـى التـزام جـانبي الحـق والمهنیـة فـي اداء مهامهـا الصـحافة الم دیهـاان االهداف السامیة التي یجـب ان تو    

  كلهـــا صـــفات اعتبرتهـــا المرجعیـــة الدینیـــة وجهـــة نظـــر ، إلـــى جانـــب الجـــراة فـــي عـــرض المشـــاكل ومجانبـــة الباطـــل 

                                     
 . ٥٣ص، فلسطین في الشعر النجفي المعاصر ، محمد حسین الصغیر ؛  ٧ص، المصدر السابق ،الحسیني  هاشم )١(
  : م بین یدي السید الحكیم عند مرضاه قائال ١٩٧٠یذكر الدكتور محمد حسین الصغیر انه انشد عام  )٢(

  غیر اني نذرت وحدي فطرا    ك صوما           نذر الناس یوم برئ
  عالما ان یوم برئك عید                 ال نرى صومه وان كان نذرا 

 . ٢٠١١/  ٢/  ٢٨،  الدكتور محمد حسین الصغیر))مقابلة شخصیة (( 
 . ٧ص، ) ٢( و )١( العدوان ،  م١٩٦٣، ) االیمان ( ،  مقابلة رئیس تحریر مجلة االیمان موسى الیعقوبي مع السید الحكیم  )٣(
لهـا إلـى قثـم ن فـي بیـروت،م ١٩٠٩اصـدرمجلة الفرقـان ، ولـد فـي قریـة شـحور اللبنانیـة ) : م ١٩٦٠ـ  ١٨٨٤(احمد عـارف الـزین  )٤(

ثـم انتقـل إلـى ،درس االبتدائیة فـي مـدارس النمطیـة ، ل عامل بم اصدرة جریدة سمیت ج١٩١١وفي عام ، م ١٩١٥صیدا عام 
وفـي صـیدا درس اللغـة ،  رفلدینیـة لینهـل مـن علمائهـا ومـنهم حسـن یوسـف مكـي حیـث درس المنطـق والبیـان والصـالمـدارس ا
، الجدیـده  دار: بیـروت ( ،صفحات من تاریخ جبـل عامـل فـي العهـدین العثمـاني والفرنسـي ، نوال فیاض : سینظر . الفرنسیة 

 . ١٣ـ ص٩ص، المصدر السابق ، مجید حمید الحدراوي  ؛١٣٠،ص) م١٩٩٨
، ایــد الســید محســن الحكــیم مجلــة العرفــان اللبنانیــة لمــا امتــازت بــه مــن حریــة الفكــر والتعبیــر والــدفاع عــن اإلســالم ونشــر مبادئــه  )٥(

 .  ٤٢٤ص، ) ٦(و ) ٥(العدوان ، م١٩٦١كانون الثاني وشباط ، "   لةمج) " العرفان : ( ینظر
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فشـــهدت ،  )١(ادفــة هاســالمیة ممــا دعــا المرجــع الســید محســن الحكـــیم إلــى تشــجیع تأســیس الصــحف والمجــالت ال
  .  )٢(ها تي حرصت على اقتنائجماهیر وخاصة الطبقة المثقفة الاقباال واسعا من ال

بعجلــة  هعلــى ربطــ عملــتكــان الجانــب االجتمــاعي مــن بــین أهــم الجوانــب التــي اهتمــت بهــا المرجعیــة الدینیــة و    
فـي اصـالح المجتمـع مركـزة علـى ضـرورة ان یكـون وتطلعاتهـا كقیـادة دینیـة  ینسـجمبالشـكل الـذي ، التطور الفكـري 

وفـي هـذا االتجـاه اكـد السـید الحكـیم  زع الدیني هو المهـیمن فـي العالقـات االجتماعیـة بـین االفـراد ولـیس غیـره ،الوا
  : قائال  كلمتهم ب١٩٦٥عام 

  نتعدى یث اختار اهللا لنا من دینه وان الجدیر بنا ان نقف ح" 
  ما وصـف لنا من حدوده وانها لكرامة كبرى ومنزلة رفیعة 

  ـبده ما یجـب فیامـره بـه وان یفرقه ماان یختـار اهللا لع 
  . )٣(" عنه  اغض فینهانبی           

تكـون تحـت سـیطرة قیادتهـا  نكانت المسالة العشائریة من اهم القضایا التي لفت نظر المرجعیة وعلمت علـى ا    
ت تجـر المجتمـع إلـى لـیس بعـض التقالیـد العشـائریة التـي كانـو ،  وان یكون حل مشاكلها منطلق من الدین أساساً ، 

ولعــل مــن بــین ابــرز ، تطــور لتصــبح دمویــة فتفــت فــي عضــد الفــرد وتمــزق المجتمــع تداخلیــة ســرعان مــا  صــدامات
هــو حلهــا لنـزاع عشــائري حصــل ،  یمالخالفـات التــي تمكنـت المرجعیــة الدینیــة مـن حلــه وفــق مـا یناســب الشــرع القـو 

اث شــرح عمیـــق فــي داخـــل المجتمــع لـــوال ان تملكـــت ان یـــؤدي إلــى احـــدكــاد  )٤(م ١٩٦٠فــي الفـــرات الوســط عـــام 
  .  )٥(منطقة طوع بنان المرجعیة الدینیةجاعلة مجتمع تلك ال، القیادة الدینیة زمام االمور وتمكنت من حله 

صـول حاولت المؤسسة الدینیـة تنفیـذ خططهـا اإلصـالحیة للمجتمـع مسـتخدمة الطـرق المباشـرة كاسـرع وسـیلة للو    
  : ثالث اتجاهات هي  فسلكت، هداف إلى تحقیق تلك األ

  : الشعائر الحسینیة : اوال 
هــــذه الشــــعائر مــــن اكبــــر الممارســــات حضــــورا جماهیریــــا التــــي مــــن خاللهــــا یمكــــن شــــد احاســــیس النــــاس  تعــــد    

أي ان المجتمـع اإلسـالمي یكـون قـادرا علـى مواجهـة التیـارات الفكریـة الوافـدة التـي ، ومشاعرهم نحو واقعهم الدیني 
واصـالحه مـن ، وائب شـمـن  انیـة مـن بعـض مـا علـق بهـكـان البـد مـن تخلـیص الذهلذلك ، ب الیقظة والحذر تتطل

                                     
الفكـر (، قـراة فـي المراحـل والتحـدیات منـذ االربعینـات وحتـى الفتـرة الحالیـة ، عـراق الوسط الشعبي الثقافي فـي ال، جعفر الموسوي  )١(

  .   ٣٦٠ص، )  ١٢( و )  ١١( العددان ، م ١٩٨٦شباط ، ) ٤( السنة ، لندن ، " مجلة ) " الجدید 
 . حة سیتناول الباحث اهم المجالت اإلسالمیة التي صدرت خالل مدة البحث في الفصل الرابع من االطرو  )٢(
رسـالة : ( للتفاصـیل ینظـر .  )علیـه السـالم (  من كلمة السید محسن الحكیم باسم المرجعیة الدینیة بـذكرى مـیالد االمـام الحسـین )٣(

 .  ٩٨ـ ص ٩٧ص، )  ٣( العدد ، م ١٩٦٥، )  ٢( السنة ، النجف االشرف ، "  مجلة ) " اإلسالم 
  .ع الذي كاد یتحول إلى نزاع مسلحا واسع بین الطرفین ر االك حدت ذلك النزاع بین عشیرتي الخزاعل وعشیرة )٤(
 .   ٤٠٧ص،  السابقالمصدر ، الكرعاوي  سعید  وسن )٥(
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لـذلك ، الداخل عن طریق ابعاد األفكار والطروحات التي تضعف روح الیقظـة فـي االمـة وتشـیع فیهـا روح التراخـي 
   -: التالیةاكدت على الشعائر 

اجتماعیــة فكریــة نواتهــا التقــاء ة هــذه الشــعیرة المباركــة الــى ظــاهرة  حولــت المرجعیــة الدینیــ -: صــالة الجماعــة -١
وحــرص الســید الحكــیم علــى ممارســتها شخصــیا والحــث علــى اقامتهــا فــي ، المســلمین والتباحــث فــي أمــورهم عامــة 

منبهــا مــن خــالل حطبهــا ، اذ كــان یقیمهــا شخصــیا الكثــر مــن مــرتین فــي الیــوم الواحــد  ، مختلــف المنــاطق العراقیــة
داعیـا فـي ذات الوقـت والجـل اسـتیعاب جمـوع ، ى ضرورة التصدي لالخطار التي تهدد المجتمع في فكره وكیانه إل

  . )١(المصلین إلى زیادة بناء المساجد وتزویدها بالمكتبات العلمیة 
  :  المجالس الحسینیة  ـ ٢
ســیما وان المدینــة قــد عرفــت ، ة خاصــة یــعار اهتمــت المرجعیــة الدینیــة فــي النجــف االشــرف بهــذه الجانــب واولتــه   
فاوجــب ،  )٢(اع مجالســها التــي كــان یؤمهــا مختلــف الطبقــات االجتماعیــة مــن علمــاء ومثقفــین وعامــة النــاس تســبا

، اذ یشــكل ذلـك حلقــة ربـط بــین األفكــار ، المرجعیـة علــى الخطیـب المعرفــة السـابقة  للخلفیــة الثقافیـة لمــن یخاطـب 
مع ضرورة التركیز على االبتعاد عـن الروایـات غیـر الصـحیحة ، ینیا وفكریا وهذا الیحقق اال من خالل الخطیب د

 )٣(ار اال انها تـنعكس سـلبا علـى الهـدف الـذي اقیمـت مـن اجلـه تلـك المجـالس التي قد تحرك مشاعر بعض الحّض 
 .  
واكــد علــى  )٤(عمــل الســید الحكــیم علــى المشــاركه الشخصــیة فیهــا: ) المواكــب الحســینیة ( التجمعــات الدینیــة ـــ ٣

ــ فتحولــت المواكــب إلــى عمــل اجتمــاعي وسیاســي فاعــل فــي المجتمــع وعنصــر محــرك ،ا فــي كــل مكــان اقامتهــا علنً
ومؤسسـة ،واصبحت مدرسة جماهیریـة واعیـة لالمـة االحداثمن خالل مشاركتها في  ةواالجتماعی ةلمواقفه السیاسی

ایمانـه بانهـا جـزاء مـن الهویـة والوجـود اإلسـالمي  انطالقـا مـن،عنایة خاصـة بهـا  لذلك اولى،تعبویة روحیة وثقافیة 
وعمـاد عملیـة االصـالح عبـر اشـاعة ثقافـة التعـاون والتوحیـد مـن خـالل ، فهي تشكل محور النهضة اإلسالمیة  )٥(

والتوحــد بــدال مــن قــیم القطیعــة واالنعــزال ، اعــادة انتــاج منظومــة القــیم الســائدة لتتحــول إلــى قــیم التواصــل والتعــاون 
  .ق والعمل على اعادة تفعیل الیات التواصل الحضاري الذي من اجلها اسست تلك الشعیرة الدینیةواالنغال

                                     
 .  ٢٧الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص؛   ٣و، تاریخ المرجعیة ، محمد بحر العلوم  )١(
 .  ٦٣ص، المصدر السابق ، ني ؛ احمد الحسی ٢٧٢ص،  ١ج، المصدر السابق ، محمد هادي االسدي  )٢(
، ؛ عــدنان ابــراهیم الســـراج  ٨٦ص، )  ١٩٨٢، مطبعــة الثبـــات : دمشــق (  یـــاتالنجـــف االشــرف خــواطر وذكر ، عــامر الحلــو  )٣(

 .  ١٦١ص، المصدر السابق 
عمیـد ال ( حكـیم عندما عجز عـن المشـاركة الشخصـیة كـان یمثلـه مقدمـة مریدیـه ومحبیـه وحاشـیته وابـرزهم السـید محمـد سـعید ال )٤(

فرغم كبر سنه كان یشترك في هذه الشعائر ممثال عن المرجعیة  الدینیـة لیعبـروا عـن حقیقـة انتمـاء هـذه الشـعائر إلـى ) الحكیم 
 . روح اإلسالم 

 )م ٢٠٠٢، دار الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزیــع : بیــروت ( ،العلــم والعمــران  مدینــةالنجــف االشــرف ،مــد كــاظم الطریحــي مح )٥(
 . ٢١٤ـ ص٢١١ص،
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ممـــا دعـــا الســـید  )١(حاولــت بعـــض العناصـــر االســاءة إلـــى تلـــك المراســـیم الدینیــة عـــن طریـــق التصـــرفات الغریبــة   
میة التـــي نشـــأت مـــن اجلهـــا هـــداف الســـاألمـــذكرا با، م ١٩٦٥ایـــار  ١٢فـــي  )٢(الحكــیم إلـــى اصـــدار فتـــوى التحـــریم 

   )٣(لكل اشكال االستبداد والطغیانالمواكب الحسینیة والتي عدها من أعظم المظاهرات السلمیة الحاشدة الرافضة 
  : المساجد والحسینیات  والثقافي من خالل ألنهوض الفكري :ثانیا 

للنهضـــة والرقـــي حتـــى یســـتطیع  رغبـــت المرجعیـــة بـــان تعـــود المســـاجد لقدســـیتها ودورهـــا الزاهـــر وان تكـــون ســـببا  
،  )٤(المسلمون الوقوف بوجه المخاطر المحیطة بدینهم فانشئت المرجعیة العدید مـن المسـاجد فـي العـراق وخارجـه 

لنكـوص اللتصـدي لحالـة  منبـراً وجعـل المسـجد ، فكانت تمثل الحلقـة المباشـرة لالتصـال بـین الزعامـة الدینیـة واالمـة 
ي وحولـــت المســـلمین إلـــى حالـــة مـــن الضـــعف والتخلـــف وابتعـــادهم عـــن عقیــــدتهم التـــي اصـــابة المجتمـــع اإلســـالم

واعتبرت المسـاجد سـبیال لتوحیـد االمـه وتنبیههـا ، اإلسالمیة التي كانت هدفا مباشرا لهجمات الغزو الثقافي الغربي 
         )٥(. واعادة مجدها من خالل التزام المسلمین بدینهم 

  : فكري وتوسیع مساحة انتشارهم تفعیل دور الوكالء ال: ثالثا 
فعــد ذلــك مبــداء ، اتخــذت قضــیة االتصــال المباشــر بــین المرجعیــة الدینیــة والمجتمــع جانبــا مهمــا فــي تخطیطهــا   

ال بـد للســید الحكـیم مــن ، ومـن هنــا ، وهـو مــن المبـادئ المهمـة فــي العمـل التطــویري داخلهـا ، تكمیـل وتطـویر لهــا 
كالء الـدینین ومتابعـة عملهـم بمـا یتناسـب مـع الزمـان والمكـان والواقـع الـذي تعیشـه ل من الـو یتوجیه الجهود لبناء ج

 التـي، عـن اغنـاء الفكـر بطروحـاتهم من خالل نشـر المفـاهیم اإلسـالمیة والتصـدي للمشـاكل العامـة فضـال ، االمة 
  :لحكیم هذا بقوله قر اوقد وضح السید محمد با )٦(، مسیرة التطویر ومبدأ التكمیل في المؤسسة الدینیة تخدم

  الرقـابـة علـى وكـالء المـرجعیـة فـي مختلـف البلـدان ٠٠٠٠٠" 
   )٧("تجاه مواقفهم التي یتخذونها من االمور واالحداث السیاسیة واألعمال التبلیغیة  

 ورغبة من السید الحكیم للوصول إلى المستوى الفكري القادر على التصدي لتلك المسائل في المجتمع وضع   
      )١(: في األلویة والمدن وهذه الشروط هي  تمثلهخاصه للشخصیة التي  شروطاً 

                                     
حیث كان یشعلون النار ثم یتوضاون ویدخلون فیها تعبیرا عن االرتباط  ، حاول البعض ان یوجودوا شعائر تشبه شعائر عبدة النار في الهند  )١(

الحكـیم  محمـد بـاقر: ینظـر . فوقف السید محسن الحكیم ضدهم فحرمها واستخدم  جمیع االماكن لمنع هذا االنحراف ، باالمام  الحسین 
 . ٩٦ص، محمد باقر الحكیم االمام الحكیم ،  ١٥٠ـ ص١٤٨ص، موسوعة الحوزة ،

 ). ٣١٠٣( ملفة فتاوى االمام السید محسن الحكیم تحت الرقم ، الملف الوثائقي ، )) مكتبة االمام الحكیم العامة ((  )٢(
 .٧ص، ) ٦(و ) ٥(العددان ، م ١٩٦٥مایس وحزیران ، الناصریة ، ) مجلة ) ( التضامن اإلسالمیة( )٣(
، القاسـم ، جلـوالء ، الكفـل ، الموصـل ، و الهندیـة ، حسـینیة فـي كركـوك والكـرادة الشـرقیة ببغـداد : اهم المساجد التـي شـیدها السـید الحكـیم  )٤(

 .وفي الهند وایران وافغانستان ولبنان وحلب ، الرحباویة ، الحلة ، قلعة سكر ، الدیوانیة ، الصویرة 
تمــوز ، )  ٤٣( المجلـد ، ) العرفـان ( ؛  ٤٢ص، ) م١٩٨٤، مـط . د: طهـران ( ، المرجعیـة المجاهـدة ، مـد هـادي االسـدي مح )٥(

 .   ١١١٨، ص  ١٠ج، م ١٩٥٦
 ). ١٢٢(العدد ، م ١٩٨٢،"  صحیفة ) " لوء الصدر ( ، مالمح الوعي في خطى االمام الحكیم ، نوري طعمة  )٦(
" مجلـة ) " رسـالة اإلسـالم (  ؛٢٢ص، ) ١٩٨٣، مـط . د : طهـران (  ، ت من مرجعیة السید الحكـیملمحا،  حكیممحمد باقر ال )٧(

 .  ٢٣ص، ) ١٨(العدد ، م١٩٦٦، ) ٣(السنة ، النجف ، 
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  . الوكیل بنفس المستوى االجتماعي للجماهیر  ـ ضرورة ان یكون
ً ، تجاه القضایا العامة ، ـ ان تكون مواقفه منسجمة مع موقف المرجعیة    . ا ا ومنظمً وان یكون دقیق

مؤكـــدا علـــى توجیـــه الحقـــوق الشـــرعیة ،  واخالصـــه فـــي عملـــه، مـــاهیر ني الجــــ ان یكـــون الوكیـــل متجاوبـــا مـــع امـــا
  . باالتجاه الصحیح 

حققــت اإلجـــراءات المـــذكورة انفــا نتـــائج مهمـــه اولهــا تحـــول المســـاجد والحســینیات مـــن مجـــرد مكــان للعبـــاده إلـــى    
التصــال المباشــر بــین الزعامــة ا وثانیهمــا، )٢(مــدارس اســالمیة مفتوحــة للنشــاطات الثقافیــه والسیاســیة واالجتماعیــة 

وساعد ذلـك االهتمـام بهـذا الجانـب إلـى  )٣(،الدینیة وابناء المجتمع لطي صفحه من التباعد واالنعزال بین الجانبین 
وقـد كــان لهــؤالء ، ممـثال عنهــا ) ٤٥( غانتشـار وكــالء المرجعیـة الدینیــة فـي اغلــب منـاطق العــراق وخارجــه حتـى بلــ

والعمـل علـى دفعـه نحـو الوحـدة وبعیـدا عـن التشـرذم والتمـزق ، الفكـري داخـل المجتمـع  دورا مهما في تحقیق الوعي
  . )٢٢(لفكریة والذي یبرزه الجدول رقموهذا یتضح جلیا من خالل اسماء الوكالء واسهاماتهم ا، 
تقتصــر  لــمالتــي  مــارس نشـاطاتها المختلفــةتان تلــك الخطــوات خلقـت قیــادات دینیــة واعیــة ، نسـتنتج ممــا تقــدم      

تباعــد كمـــا فضــال عــن نجاحهــا فــي تضــیق الفجــوة بــین االمــة والمؤسســة الدینیــة بســبب ال، علــى األمــور العبادیــة 
فــي الدراســات  عــدد المنضــمین باإلضــافة إلــى زیــادة الــوعي الثقــافي اإلســالمي ممــا اثــر ایجابــا علــى زیــادة ذكرنــاه ،

  . الحوزویة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢٢( جدول رقم 
  تهم الفكریة الممثلین لمرجعیة النجف االشرفااسهاماسماء الوكالء و 

                                                                                                                        
العـدد ، م ١٩٨٥ربیـع األول  ٢٥، ) لواء الصـدر ( ، وكالء المرجعیة ، من ارشیف التحرك اإلسالمي في العراق ، عامر الحلو  )١(

 . ٤٠٢ـ ص٣٩٤ص، المصدر السابق ، وسعد سعید الكرعاوي  ؛) ١٧٩( 
 . ٢٧٣ص ، ١جالمصدر السابق ، هادي االسدي ؛ محمد  ١٥٣ص، المصدر السابق ، ابراهیم عدنان السراج  )٢(
  . ٢٢ص، من مرجعیة السید الحكیم  لمحات، محمد باقر الحكیم  )٣(
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  )١( ١٩٦٨ـ  ١٩٥٨
المكان   اسم الوكیل

  المرسل الیه
  الدرجة العلمیة  )نماذج منها ( النتاج الفكري 

الفوائد في الفقه : مؤلف منها )  ٢٦( له   الكاظمیة  اسماعیل الصدر
شرح رسالة الحقوق لالمام ، واالصول 

  )(السجاد

  مجتهدا

العصمة وشروط الحفاظ على النظام الكوني   بغداد  د مهدي الحكیممحم
  ، المستقبل القریب وغیرها 

  استاذ حوزوي

دور االئمة في احیاء الدین في اربعة عشر   بغداد  مرتضى العسكري
  عبد اهللا بن سبا في ثالث اجزاء، جزء 

عمید كلیة ، مفكر 
االصول في بغداد 

١٩٦٤  
  استاذ حوزوي  ن القواعد الفقهیةمجموعة م  الكرادة  علي حامد

  مجتهدا  اصول االستنباط في اصول الفقهه وتاریخه  بغداد  علي تقي الحیدري
  استاذ حوزوي  لهُ حول االصول ، وفي علم الكالم  بغداد  محمد طاهر الحیدري

  مفكر وباحث  بحوث في التاریخ االسالمي  بغداد  عبد الجبار البصري
  خطیبا واستاذ حوزوي  عر وبحوث فقهیهدیوان ش  بغداد  خزعل السوداني

محمد حسین ال 
  یاسین

له ما یقارب المئة وخمسون مؤلفا ومحققا إلى   الكاظمیة
  .جانب دواوین الشعر 

  مجتهدا

  مفكرا وادیبا وشاعرا  دیوان شعر، حدیث رمضان ، سالسل ادبیة   بغداد  علي الصغیر
حسین محمد 

  العاملي
دة والتاریخ له مؤلفات في الفقه والعقی  دمشق

  اإلسالمي
  مجتهدا

الكوت ثم إلى   سلیمان الیحفوقي
  لبنان/ بعلبك 

  مجتهدا  مؤلفات عدیدة في الفقه واالصول والتاریخ 

علیه ( سبیل الرشاد في الفقه ، مشهد الحسن   الصویرة  حسین مكي العاملي
في صلب عقیدة الشیعة في االمام ) السالم 

  امجتهدً 

                                     
 ٢ح،  مـع علمـاء النجـف االشـرف، ؛ محمد الغـروي  ٨ـ ح ٧ح، جعفر الدجیلي  :معلومات الجدول مستقاة من المصادر التالیة  )١(

المصــدر ،  واخــر ؛ رشــید القســام ٣ـ ح ٢ح،  واالدب معجــم رجــال الفكــر،  مینــي؛ محمــد هــادي اال ٥٨٧ـ ص ٥٠٩ص، 
 ؛ حســن االمینــي ، مســتدرك اعیــان ٢٨ـ ص ٣٢ص، المصــدر الســابق ، ؛ احمــد الحســیني  ١٨٥ـ ص ١٦٩ص، الســابق 

، خ ،  ١٢؛ جعفــر الــدجیلي ، المصــدر الســابق ، ج ١٠، ج  ٩ج)  ١٩٩٩دار التعــارف للمطبوعــات ، : بیــروت ( الشــیعة ،
  .  ٣١٧ص
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  الصادق 
  مجتهداً     دمشق  يعلي مكي العامل

محمد مهدي شمس 
  الدین

بین الجاهلیة :  منهامؤلفا  ٨٣له اكثر من   الدیوانیة
  .الغدیر ، عاشوراء ، واالسالم 

  مفكر وباحث

فخر الدین ابو 
  الحسن

استاذ حوزوي وادیب   مؤلفات فقهیة ودیوان شعر  عفك
  وشاعر

في جبل عامل : مؤلف  ٣٠له اكثر من   الرفاعي  محمد تقي الفقیه
، اإلسالم الكامل ، قوعد الفقیه ، التاریخ 

  .دیوان شعر 

  مجتهدا

محمد حسین فضل 
  اهللا

مفاهیم ، ) جزء  ٢٥( من وحي القران   العزیزیة
  وغیرها) اجزاء  ١٠( اسالمیة عامة 

  مجتهدا

استاذ حوزوي وباحث   .كتابات اخالقیة وبحوث فلسفیة هامة   الكویت  علي الكوراني
  إسالمي

  استاذ حوزوي  تقریرات في الفقه واالصول  الدیوانیة  بانكاظم الغ
حقوق ،) (ثورة الحسین ، علوم القران   الكویت  محمد باقر الحكیم

  اإلنسان وغیرها
  استاذ حوزوي ثم مجتهدا

انشاء ، أسس معهد للدراسات اإلسالمیة   لبنان  موسى الصدر
  المجالس الشیعي األعلى

  مجتهداً 

المحمرة   حسین الفرطوسي
  والحواز

خطیبا ، استاذ حوزوي   دیوان شعر
  شاعرا، 

رجب علي 
  الباكستاني

  استاذ حوزوي وادیبا  دیوان شعر وكتب في التاریخ اإلسالمي  باكستان

ابراهیم سلیمان 
  العاملي

  مجتهدا وخطیبا  تقریرات في الفقه واالصول  الكوت

صفد حسین 
  المشهدي

  وزوي وباحثاستاذ ح  بحوث فقهیة وفلسفیة متعددة   بیشاور

  استاذ حوزوي وادیب  دیوان شعر، وقار اسالم   الهند  محمد عبادة التقوي
استاذ ، باحثا ، ادیبا   دیوان شعر وبحوث حول االمامة   بغداد  موسى السوداني

  حوزوي
 استاذ حوزوي وخطیبا  دیوان شعر ، شجرة الریاض في مدح البني   السماوة  محمد رضا السماوي
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   وشاعر
استاذًا حوزویًا وكیل   بحوث في الفقه واصوله  كربالء  الصافيعبد الرضا 

  المرجعیة في كربالء
  خطیبا واستاذا حوزوي  دیوان شعر ، بحوث فقهیة  العمارة  مفید الفقیه

  استاذا حوزوي  له بحوث اسالمیة تتصل باهل البیت  سامراء  عبود الساعدي
عبد الكریم علي 

  خان
مقتل الحسین ،  فوائد االصول، عبقات الحق   دیالى

  ) .علیه السالم ( 
  مجتهدا

تعلیقات على كتاب المكاسب لالنصار وعلى   كركوك  المیزرا جواد التریزي
  العروة الوثقى وغیرها

  مجتهدا

  مجتهدا  رسالة عملیة وبحوث في الفقه   مشهد  احمد االحمدي
  استاذ حوزوي  حول اهل البیت ، له في االصول   البحرین  عبد الحسن ال طفل

  مجتهدا  رسالة عملیة ، وله في المنطق   بغداد  علي العلوي

علي الموسوي 
  البعاج

  استاذ حوزوي  له بحوث فقهیة ، في المنطق واالصول   الدیوانیة

استاذ ، ادیبا و محققا   له حول الفقه واصوله ودیوان شعر   القطیف  فرج القطیفي
  حوزوي

ممثًال للمرجعیة في   فقه والكالم مؤلفاته في االصول وال  بیروت  محمد حسن العاملي
  بیروت 

محمد حسین 
  الخزاعي

  استاذ حوزوي  دیوان شعر وكتابات حول سیرة اهل البیت   الناصریة

  استاذ حوزوي  بحوث حول الفقه واصول في المنطق   الكوت  محمد صادق الحكیم
محمد علي علي 

  خان
بحث في اصول الدین ، كتاب في النحو   الكوت

  وغیرهاب ایمان ابو طال
استاذ حوزوي ومحقق 

  وخطیب
  استاذ حوزوي  تقریرات وكتابات في الفقه واالصول  العمارة  مهدي القریشي

النجفیة  حافةله مقاالت اصالحیة في الص  البصرة  یونس المظفر
  ودیوان شعر

  وخطیب باحث ومفكر 
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روح ملؤهـا التسـامح واالعتـدال مـن ابدى السید الحكـیم تفـاعال ایجابیـا مـع تطـورات العصـر بـ، وفي جانب اخر     
، فســهل عملیــة المعایشــة مــع ســكان تلــك البلــدان ، اجــل تهیئــة االجــواء امــام المســلمین للعــیش فــي الــبالد االجنبیــة 

  )٢(فاختلف معهم بفتواه ،  )١(فبعد ان كانت فتاوى اغلب العلماء الشیعة تقضي بعدم طهارة بدن الكتابي 
  . )٣(طهارتهم حول 
لقــاء إیـداعهم المبــالغ فــي المصــارف  ورفیة التــي یحصــل علیهـا المســلمصــالمرجعیــة لقضــیة الفوائـد الموتصـدت     

فانهــا ، للمســلمین الحصــول لیــه  زففــي الوقــت الــذي عدتــه بعــض المراجــع نوعــا مــن أنــواع الربــا ال یجــو ، األجنبیــة 
المسـلمین مالیـا مـن تلـك البلـدان  نةاتقاطعت مع رؤى السید الحكیم وأفكاره الحداثویة التـي تهـدف إلـى ضـرورة اسـتع

 ســـمحخاصـــة وان البلـــدان االجنبیـــة ذات الصـــلة ت، بالمصـــالح اإلســـالمیة  الفعـــلذلـــك  رمؤكـــدا علـــى ان ال یضـــ،
فــي بلــد  مســلم المقــیملافتــى بجــواز حصــول ا ، علــى ذلــك و تاسیســاً  .  بالحصــول علــى الفوائــد لقــاء إیــداع األمــوال

  .  )٤(داعاته المالیة یغیر إسالمي بالحصول على فوائد إ
  . )٢٣( للمشروع االصالحي للسید الحكیم تحت الرقم  الباحث زیادة للتوضیح بوضع مخطٍط◌ً  ىتوقد أر    
الباحــث مــن كــل ماتقــدم ان المرجعیــة الدینیــة للســید محســن الحكــیم كانــت مرجعیــة مواجهــة مــع الواقــع  یســتنتجو    

ل جـرأة وشـجاعته بعیـدا مـن االنـزواء والتفوقـع فـي اإلطـار الـدیني له ووضع الحلول الناجحة لمشـاكله بكـیبكل تفاص
وهـذا ممـا كـان انعكاسـاته االیجابیـة علـى ، الذي سـیؤدي حتمـا إلـى مـوت المنظومـة الدینیـة وشـل حركتهـا . الفقهي 

  .  الذین سیتناولهم الباحث في المبحث القادم ، انتاج نخبة حوزویة من المفكرین المجددین 

                                     
 . من كان مسیحیا أو یهودیا : الكتابي  )١(
  ) . ٤(، ینظر الملحق رقم ملفة فتاوى السید محسن الحكیم ، الملف الوثائقي  ،)) مكتبة الحكیم العامة ((  )٢(
 .  ١٦ص، ١٢ج، ) ١٩٧١ ، مط. د :بیروت ( ، مستمسك العروة الوثقى ،السید محسن الحكیم : التفاصیل ینظر  )٣(
 . ٤٠٩ص، المصدر السابق ، الكرعاوي  سعیدوسن  )٤(
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  )   ٢٣ ( مخطط رقم 
  مخطط المشروع االصالحي للسید 

  ) قدس سره( محسن الحكیم 

 تطور الحوزة ورجالها  خلق شریحة شبابیة مؤمنة  االهداف 

 الوسائل 

إنشاء مكتبة عامة مع  المنبر الحسیني واالحتفاالت الدینیة  االعالم والصحافة  الشعراء واالدباء 
 فروعها 

 الغایة 

مواكبة التطور العلمي ومالئمة 
 الفتوى للواقع الغربي 

لمسلمین التكالیف بین ا
 والتقارب في االدیان 

تهذیب الشعائر 
 الحسینیة 

الوقوف بوجه االفكار 
 السیاسیة الجدیدة  

 النتائج 

إصدار فتواه 
بخصوص 
الزواج من 

 الذمیة 

افتتاح مدرسة  -
  العلوم اإلسالمیة 

للمغترب  السماح -
المسلم الزواج من 

  ذمیة 
جواز اخذ الفائدة  -

من المصارف 
  اإلسالمیة 

ازدیاد عدد  -
طالب الحوزة 

 طالب  )٧٠٠٠(إلى

 

ارساله مبعوثین 
للمشاركة في 

 مؤتمرات التقریب 

التوسط بین العشائر 
وحل القضایا 

 .الكبیرة  العشائریة

الغاء بعض ما لحق 
بالشعائر الحسینیة من 

 . بدع وخرافات 
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  المبحث الثالث 
  الحوزة العلمیة ومؤلفیها  مفكرو

بظهــور ، ة األولــى مـن القــرن العشــرین تالحــوزة العلمیـة فــي النجــف االشــرف خـالل العقــود الســ مخرجــاتتمیـزت    
الفكـر اإلسـالمي بمـا  عـرضوعملـوا ناشـطین علـى ، الذین حملوا مشـعل التجدیـد واالصـالح ، ن المفكرین العدید م

ـــ الشـــبابوبمـــا یزیـــد ، یتـــوائم  والطروحـــات العصـــریة فـــي وقتهـــا أوال  ، ا وأدركـــًا بمتطلبـــات المرحلـــة ثانیـــاالمســـلم وعیً
بالتوجهــات  تمثلــةوالم، و الســاحة العراقیــة تغــز والمخلــص للتیــارات السیاســیة والفكریــة التــي راحــت  الجــادوالتصــدي 

  . والمد الشیوعي ثالثا ، القومیة 
 ءعلــى أحیــا وهــاالحــوزة ومفكر  ركــز فیــه مثقفــو یاً حــداثفكــرا إســالمیا  ،العوامــل أنفــة الــذكر وعوامــل أخــرى  نتجــتأ  

ــ اســالمیةضــارة حلــق خالفاعــل فــي  ودورهصــورة اإلســالم  ــعمّ مؤلفــاتهم حالــة  عكســوا مــن خــالل، ا طویلــة رت قرونً
ــ المســتمرة فــي اإلســالم دینــاً  دالتجــد صــادقة لتحصــین دعــوة مــع ، یصــلح لكــل العصــور  ا واقتصــادیاً ا سیاســیً ونظامً

  . ن األفكار المتعارضة والمتقاطعة مع مبادئ الدین الحنیف مالمسلم  الشباب
والــذین ، فــي النجـف االشـرف  مـن نتــاج الحـوزة العلمیـة صـلحینظهـر خـالل مـدة البحــث العدیـد مـن المفكــرین الم  
الفهــم الصــحیح لإلســالم دینــا  ظهــرســواء بالعدیــد مــن المؤلفــات التــي ت حــد اإلســالمیة علــىو دوا المكتبــة العراقیــة فــر 

حــیط ماألثــر المهــم فــي أحــداث نهضــه فكریــة معرفیــة صــحیحة لــم تختصــر فــي  اتهمفكــان لكتابــ، ونظامــا متكــامال 
  . ع العراقي ثم اإلسالمي بل تقدمه إلى المجتم، النجف االشرف 

البحـث ـ بـاكورة العمـل نحـو اصـالح المجتمـع وتطـویر  مـدةیـل األول لمفكـري الحـوزة ـ ضـمن عثلـث كتابـات الر م  
 )١( " فلسـفتنا"و "  اقتصـادنا" لصـدر فـي كتابـه كانت كتابات السید محمد باقر اف، فكر سیاسیا وفلسفیا واقتصادیا 

صـدار السـید محمـد  )٢( " النظـام المـالي وتـداول الثـروة فـي اإلسـالم"كتـاب والشیخ محمد مهدي االصـفي فـي ،  وإ
وكتابـات الشـیخ " مشـكلة الفقـر"وعبد الهادي الفضلي وكتابـه ،   "العدالة اإلسالمیة"المعنون ،  )٣(مهدي الشیرازي 

السیاســي فــي  ظــامالن"            تــاب الحصــر ـ بك المتمثلــة ـ علــى ســبیل المثــال ال،  )٤(بــاقر شــریف القرشــي
                                     

  . المبحث الثاني من الفصل الخامس من االطروحة سیتم التعریف بهما في  )١(
 ) .  ١٩٦٢،  مطبعة الغري : النجف ( ، في اإلسالم  روةوتداول الث النظام  المالي، محمد مهدي االصفي  )٢(
إذ واصــل ، انتقــل إلــى كــربالء وعمــرة تســع ســنین ، ولــد فــي النجــف االشــرف ) :   ٢٠٠١ـ   ١٩٢٧( محمــد مهــدي الشــیرازي  )٣(

حمـد هـادي المیالنـي والشـیخ والده السید مهدي الشیرازي والسـید حسـین القمـي والسـید م: دراسته على كبار علماء عصره منهم 
جعفر الرشتي واخرین حتى نال درجة االجتهاد وعلى ایدیهم ، تتلمذ على یدیه اكثر من الـف طالـب دیـن مـن مختلـف العواصـم 

السید محمد تقي المدرسـي ، السـید صـادق الشـیرازي ، السـید مرتضـى القزوینـي : االسالمیة ، اصبح جلهم مراجع عظام امثال 
موسوعة الفقه تتكـون مـن مئـة  -:ثر من الف ومئتان وثالثین كتابًا غیر المحاضرات والكاسیتات المسجلة منها واخرین ، له اك

لحـــرب ا، حــول حــزب البعــث العراقــي ، مشــاكل ) جــزء  ٧( ، كتــاب النكــاح ) جــزء  ١٥( وخمســون جــزءًا ، وكتــاب الطهــارة 
هــدي الشــیرازي ســیرته ، اثــره فــي الحیــاة الفكریــة واالجتماعیــة عــادل عنــاد ناصــر ، االمــام محمــد م: للتفاصــیل ینظــر . وغیرهــا 

 ) .  ٢٠٠٩كلیة التربیة ، : جامعة سانتي كلیمنس ( والسیاسیة ، رسالة ماجستیر 
فـي الفقـه واالصـول فـي حـوزة النجـف  تصـدى للتـدریس، باحث مؤلف  عالم مجتهد و ...... ) :ـ  ١٩٢٧( باقر شریف القریشي  )٤(

 الســید عبــد الكــریم ، الســید محمــد المرعشــي ، الســید أبــو القاســم الخــؤئي ، لــى اعــالم المرجعیــة الدینیــة امثــال درس ع، العلمیــة 
والیـزال یخـدم ، خـدم الطائفـة األمامیـة بمؤلفاتـه القیمـة ، السـید محمـد بـاقر الصـدر وغیـرهم ، السـید محسـن الحكـیم ، خان علي 

نظاك الحكـم واالدراة فـي اإلسـالم ، )  (حیاة االمام الحسن :ین مؤلفا منه له أكثر من ثمان. اإلسالم والفكر بقلمه وعمله 
مـع علمـاء النجـف االشـرف   ، محمـد الغـروي. وغیرهـا ) مجلدا ١٦( سیرة النبوة وال البیت ، ) مجلدات  ٤( ایضاح الكفاح ، 
  . ٢٣٢ص  ، ١المصدر السابق ، ج ،الدین  حرز؛ محمد  ٥٢٢ص،  ٢ح، 
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لمــا طرحــه الفكــري  صــغرةلتكــون صــورة م، فــي ســیاق البحــث  تأتينمــاذج اختارهــا الباحــث مــع أخــرى ســ،  "اإلســالم
الحوزوي على السـاحة النجفیـة والعراقیـة انـذاك والتـي التـزال انعكاسـاتها ماثلـة  امـام العـین فـي الكثیـر مـن الجوانـب 

  . والفكریة  معرفیةال
قاعـدة التقـوى أساسـا  یتخـذ مـنالـذي ، في كتابه أعاله على مبادئ اإلسالم فـي توزیـع الثـروة أكد الشیخ االصفي   

إلــى أن التحیـــز وال التــواء فـــي  منبهــاً  )١())  إِن أَكْـــرمكُم عنـــد اللَّــه أَتْقَـــاكُم ((االیــة الكریمــة مـــن لــذلك منطلقــا 
مــع التركیــز ، حریــات الشخصــیة المــع احتــرام ، تمــع المصــلحة العلیــا للمج مــنسیاســة اإلســالم العامــة التــي تنطلــق 

سیاستها وواجباتها من اجـل ازدهـار المجتمـع وتطـوره بعیـدا كمـا ینشـأ فـي ظـروف شـاذة بعلى دور الدولة في القیام 
  .  )٢(د قوله ـ حومتناقضة تؤدي إلى ابادة االقتصاد العام ـ على 

د االحمــر فــي الشــارع فــي محاولــة منــه للســیطرة علــى وحــذر الســید محمــد مهــدي الشــیرازي مــن زیــادة خطــر المــ  
مركـــزا علـــى ضـــرورة التمســـك بـــالقیم اإلســـالمیة التـــي ، مـــن خـــالل دغدغـــة عـــواطفهم بالشـــعارات البراقـــة ، الشـــباب 

وعملــت علــى اتحــاد سیاســة رشــیدة فــي بنــاء اقتصــاد متكامــل یمكنــه الوقــوف ،  رصــینوضــعت األســاس للمجتمــع ال
داخــل "  المظــاهر المســلحة" التــي عــدها مــن  البطالــةلتــي تحــاول النفــاذ الیــه مــن خــالل بوجــه االخطــار الخارجیــة ا

هـذه الشـریحة مـن العـوز لمـا تعانیـه ، همـوم الطبقـات الفقیـرة مفكـري الحـوزة الدینیـة  شـغلت )٣(. المجتمع اإلسالمي 
، اإلســالم األخالقیــة تكــزاتمر الماســة لالرتقــاء بمســتواها المعاشــي بالشــكل الــذي یتناســب و  حاجــةوال، قعوالفقــر المــد

التــي تریــدها أن تـنغمس فــي بحـر مــتالطم مـن الفســاد وســوء  غربیـةعـن مخالــب الشـیوعیة والرأســمالیة البهــا  مبتعـدا 
في دعوة إلى االستفادة مـن ثـروات البلـد الداخلیـة واالعتمـاد علیهـا فـي انتشـال تلـك الشـریحة ممـا تعانیـه ، االخالق 

)٤(  .  
معتبرهـا مـن المشـاكل االجتماعیـة ، فـي مؤلـف حمـل ذات العنـوان  "مشـكلة الفقـر"ادي الفضـلي وتناول عبـد الهـ   

مؤكـدا علـى أن الغایــة مـن ذلــك هـو تــأخر البلـدان اإلســالمیة ، التـي یسـتخدمها أعــداء اإلسـالم كســالح فعـال ضــده 
راتهــا وامــتالك عقــول الســیطرة علــى خی فتــتم،  الداخلیــةوانحطاطهــا بشــكل تســهل معــه عملیــة التــدخل فــي شــؤونها 

مــن خــالل تركیــز ،  ممــا یفســح المجــال النتشــار الظلــم االجتمــاعي والتخلــف الحضــاري والعــوز المــادي ، أبنائهــا 
الثروة بأیدي فئة مستبدة مستغلة ومن خالل الشعارات البراقة النفاذ إلـى جسـم البلـدان اإلسـالمیة بحجـة المحـرومین 

  .  )٥(والدفاع عنهم 

                                     
 )١٣(أیة ،  الحجراتسورة  )١(
 .  ٧٢ص)  ١٩٦٢، مطبعة الغري  : النجف( النظام المالي وتداول الثروة في اإلسالم ، محمد مهدي االصفي  )٢(
 .  ١٠ـ ص ٢ص، )  ١٩٦٠، مطبعة الغري : النجف ( ، العدالة اإلسالمیة ، محمد مهدي الحسیني الشیرازي  )٣(
، ؛ محمـد امـین زیـن الـدین  ٤٣ـ  ٣ص، )  ١٩٦٠، مطبعـة الغـري : النجـف ( ، بین اإلنسان وسائر الموجودات ، احمد الفالي  )٤(

 .    ٣٧ـ ص ٢٧ص، رسالت السماء 
 .  ٩ـ ص ٤ص، ) ت . د ، مطبعة النعمان : النجف ( ، مشكلة الفقر ، عبد الهادي الفضلي  )٥(



١٨٧ 
 

االجتمـاعي الـذي مـن شـانه  الضمان تمثلت بالدعوة إلى تطبیق نظام، لتلك المشكلة  ةناجعوال وضع الفضلي حل  
جـذوره   مؤكـدا علـى أن هـذا النظـام تمتـد ، أن ینتشل من الفقر والعوز العدید من شرائح المجتمع التـي تعـاني منـه 

علـى  تفاقهمـاالمشـكلة أو الحـد مـن كما انه لم ینسى دور الدولة في القضاء علـى هـذه ، إلى عصر اإلسالم األول 
مـذكرا بسیاسـة األمـام ،  )١(باعتبار أن من حق االفراد على الدولة رعایتهم وتـوفیر الحیـاة الكریمـة لهـم ، اقل تقدیر 

  .  )٢(حدة هذه المشكلة وخطورتها على المجتمع  من خفیففي الت) (على 
رادا مـن  )٣( الصـحفیة عمـال فـي سلسـلة مـن المقـاالتالعمـل وال على موضوعة وركز الشیخ باقر شریف القرشي   

وبرؤیــــا إســــالمیة عصــــریة معریــــا فیــــه ، بأســــلوب تحدیــــدي ، علــــى الطروحــــات السیاســــیة للتیــــارات المادیــــة  هخاللــــ
ــــرأي  العــــام عــــن طریــــق الشــــعارات والمنشــــورات الثقافیــــة  ــــار المــــادي فــــي كســــب ال أو مــــن خــــالل ، محــــاوالت التی

وخلیفـــة ) (منطلقــا مــن كـــون الرســول االعظــم ، دا فیـــه علــى احتــرام اإلســـالم للعمالــة مؤكــ، التنظیمــات النقابیــة 
ممــا اضــفى علــى العمــل والعمــال صــبغة تشــریفیة ،  ینهمــا جــزء مــن مجتمــع العمــال الكــادح، ) (االمــام علــي 

ب شــهریة الدولـة العـاجزین علــى العمـل رواتـ تمــنحمشــددا علـى ضـرورة أن ،  )٤(تنـاى بـه عــن االمتهـان والوضـاعة 
عـــدم االنجــراف وراء التیـــارات المادیــة ذات الشـــعارات الفضاضــة التـــي ، ا لیتمكنـــوا مــن العـــیش بســالم خزینتهــامــن 

  . )٥(تظهر حمایة المظلوم وتبطن معاداته 
مــن " اإلســالم والسیاســة " ذلــك هــو موضــوع ، وتنــاول الشــیخ القریشــي موضــوعا أخــر كــان غایــة فــي األهمیــة    

، فــي معالجــة فكریــة للموضــوع ارتقــت كثیــرا بقیــاس الــزمن والمكــان ، " ظــام السیاســي فــي اإلســالم الن" خـالل كتابــه 
فیه بان اإلسالم قد دعى إلى بناء النظام السیاسـي الحـدیث القـائم علـى الشـورى واختیـار االكفـاء الدارة الـبالد  مبیناً 

. الداخلیــة والخارجیــة باالعتمــاد علــى الــذات  مــع رســم سیاســته، مــع التركیــز علــى اســتعمال العقــول النیــرة للقیــادة ، 
مشـددا ، علـى ضـرورة ربـط اإلسـالم بتلـك النظریـة "  نظریـة العمـل السیاسـي" واكد الشیخ القریشي فـي مجـال   )٦(

شــرطا مهمــا مــن شــروط اســتمرار یتــه ، الفصــل بینهمــا كجــزء أســاس مــن روح اإلســالم وتعالیمــه وجــوهره  عــدم علــى
  :قائال 

                                     
 . ١٦ص -٦عبد الهادي الفضلي ، مشكلة الفقر ، ص )١(
االجتماعیــة  لعنــد زعامتــه للدولــة اإلســالمیة علــى والتــه ضــرورة التصــدي إلــى المشــاك)  (طالــب أكــد االمــام علــي بــن ابــي  )٢(

ومثال على ذلك طالـب والیـه علـى مصـر مالـك االشـتر عنـد تقلیـده ایـاه ، ومنها الفقر والعوز للرعیة على أساس العدالة االلهیة 
، ... مــن المسـاكین والمحتــاجین واهـل البــؤس ، الـذین الحیلــة لهـم اهللا اهللا فــي الطبقـة الســفلى مـن : (( امـور تلـك الوالیــة قـائال 

، ... فــان لالقصــى مــنهم مثــل الــذي لالدنــى ، واجعــل قســما مــن بیــت مالــك وقســما مــن غــالت صــوا فــي اإلســالم فــي كــل بلــد
 .  ٤٦٥ـ ص ٤٤٩ص،  المصدر السابق، نهج البالغة )) . فانك التعذر ، والیشغلك عنهم بطر 

 .  ٢٣٢ص، )  ١( العدد ، م ١٩٦٤اب ، )  ٥( السنة ، ) االضواء (  )٣(
)  ١٩٨٢، دار احیـاء تـراث اهـل البیـت : طهـران ( ، العمل وحقوق العامل في اإلسـالم ، باقر شریف القرشي : للتفاصیل ینظر  )٤(

 .  ٩٥ـ  ٢٠ص،  ١ج، 
 .  ٣٣ـ ص ١٠ص، المصدر نفسه  )٥(
  . ١٠١ص،  ) ١٩٦٣، مطبعة النجف : النجف ( ، اإلسالم  النظام السیاسي في، باقر شریف القرشي  )٦(



١٨٨ 
 

ه ـالم عن السیاسة الرشیدة       وجعلـرید اإلسـاطيء تجـم الخـن الفهـأن م"                                
  بل یفقد روحه ،ه یفقد فعالیته وذاتیاته ـفان، ا ـى عنهأنـبم

  فسیاستنا، .......تا وظال متهافتا ـا باهـحـون شبـویك، وهره ـوج
  )١(" هوى ودنس  ن كلالخالیة م) (واالئمة ) (هي سیاسة النبي 

شــتى الموضــوعات التــي كانــت علــى  ابــل تنــاولو ، لــم تكــن طروحــات مفكــروا الحــوزة ومثقفیهــا ذات اطــر محــددة    
مركــزین هــذه المــرة علــى الجوانــب االقتصــادیة وحمایــة المنتــوج المحلــي ، تمــاس مباشــر بحیــاة االفــراد والمجتمعــات 

ة اعتمـــاد الـــدول اإلســـالمیة علـــى قـــدراتهم اإلنتاجیـــة بمـــا مشـــددین علـــى ضـــرور ، جنبـــي لـــه مـــن اكتســـاح المنتـــوج اال
محــذرین مــن حالــة الضــعف  ، )٢( قتصــاد لــه ال اس أمــن لــه مــن ال ا" یحصـن أمــنهم الغــذائي منطلقــین مــن مقولــة 

    )٣(. في هذا الجانب الذي یحاول أعداء اإلسالم النفاذ من خالله لضرب المجتمعات اإلسالمیة 
ـــوث البیئـــي" نـــاقش باحـــث أخـــر موضـــوع    ◌ً عم، وتأثیراتـــه علـــى صـــحة العامـــة  "التل ذلـــك بوجـــود التجمعـــات   لـــًال

الســكانیة الكثیفــة وانتشــار معامــل الطــابوق بشــكل عشــوائي مــع عــدم تــوفر امــاكن خاصــة لرمــي النفایــات التــي كثیــرا 
  . )٤(ماتحرق مسببه انبعاث غازات سامة تؤثر بشكل مباشر على صحة االفراد 

فنبـه إلـى أهمیــة ، الزمـان والمكـان   واعـي بحسـابالباحـث إلـى موضـوع یـنم عـن تطــویر فكـري كمـا تطـرق ذات    
كمـا أنهـا ، الشرارة الكهربائیـة المتوالـدة مـن اصـطدام الغیـوم ببعضـها والتـي تولـد إشـعاعات مفیـدة للنباتـات الضـعیفة 

وتلــك حقیقــة أكــدها العلــم ،  )٥(لعفنــة وفــي الوقــت تكــون مطهــرا طبیعیــا للهــواء مــن الغــازات ا، الجــراثیم الفتاكــة  تقتــل
  . )٦(الحدیث والبحوث والتجارب الفیزیائیة على المستوى األكادیمي 

وظهرت كتابات ودراسات تؤكد على الـدور المهـم لإلسـالم فـي الحیـاة وقابلیتـه فـي طـرح الحلـول المثلـى فـي فتـرة    
ذلك فقـد كانـت تلـك االنطالقـة الجریئـة والحقیقـة لـ "عصرا ذهبیا للنجف في مجـالي العلـم واآلدب"سماها معاصریها 

ارات والبحـوث الخارجـة مـن اطـار الجمـود واالنعزالیـة والتـي سـادت صدمن ابرز المتغیرات التي امتازت بها تلك اال
تحدیـد النسـل مـن رؤیـة "                 تنـاول موضـوع  )٧(فنرى السـید عبـد الرسـول علـي خـان ، سنوات طویلة 

                                     
  ٧/٢٠١٠/ ١٨مقابلة بتاریخ ، الشیخ باقر شریف القرشي ، )) مقابلة شخصیة ((  )١(
 .  ١٠ص، ) ١٥(العدد ،  ١٩٦٠اشباط ، " مجلة ) " النجف ( ، أهمیة اإلصالح الزراعي ، حسین الخزرجي  )٢(
 .  ١٥ص، لفقر مشكلة ا، عبد الهادي الفضلي  )٣(
 .  ١٩ـ ص ٣ص، )  ١٩٦٠، مطبعة الغري : النجف ( ، المطهرات في اإلسالم ، مهدي البزركان  )٤(
 . المصدر نفسه  )٥(
 .   ٢٠١٠/  ١٢/  ١٠، النجف االشرف ١٩٥٤استاذ مساعد في قسم الفیزیاء كلیة التربیة للبنات  موالید ، االستاذ فاضل عبد الزهرة ، )) مقالة شخصیة ((  )٦(
درس علـــى یــد اعــالم عصــره امثــال والـــده الســید عبــد الحســین علــى خـــان والســید محســن الحكــیم والســید عبـــد اهللا ، ولــد فــي النجــف االشــرف ) :  ١٩٨٣ـ  ١٩٢٩( الســید عبــد الرســول علــي خـــان  )٧(

نــال رضــا الســید الحكــیم واعتــزازه فقــد عــرض علیــه أن یكــون ، هم مــن اســاتذة الحــوزة العلمیــة الشــیرازي والســید محمــود الشــاهرودي والســید جعفــر المرعشــي النجفــي والســید محمــود الروحــاني وغیــر 

فــتمكن مــن مثــل مرجعیــة السـید الحكــیم كــوكیال عنــه فـي قضــاء بلــد حتـى منتصــف ســتینیات القـرن العشــرین ، ممـثال لــه فــي دولـة الكویــت لكنــه رفـض ایثــارا منــه للبقــاء فـي العلــم النجــف االشـرف 

لـه اثـار فكریــة ، وقبــل نهایـة ذلـك العقـد عــاد إلـى النجـف االشــرف وأصـبح مـن العلمــاء المقـربین مـن مرجعیـة الســید أبـو القاسـم الخــوئي ، عامـة فیهــا اطلـق علیهـا مكتبــة بلـد العامـة تأسـیس مكتبـة 

( شــعر باســم دیــوان ، إســالمیة تحدیــد النســل مــن وجهــة نظــر ، الســالم مــن وحــي اهــل البیــت علــیهم ، دروس فــي علــم النحــو، نظــرات فــي المعــالم االصــول ، واســعة منــه بشــرح كفایــة االصــول 
: النجـف ( ، ) مخطـوط ( ، مؤلفـو السـید علـي خـان ، عبـد الوهـاب طـاهر علـي خـان . ومجموعة شعریة غیر مطبوعة تبلغ الف بیت شعري وغیرها، ) براعم واشواك 

 .  ٩٠٤، ص ٢ني ، معجم رجال الفكر واالدب ، ح؛ محمد هادي االمی ١٠ـ ص ١ص، ) ت. د ، مكتبة المؤلف الشخصیة 
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فــاعتبر ،  )٢(ونظریتــه الداعیــة للحــد مــن زیــادة الســكان  )١(دا علــى دعــوة اإلنكلیــزي روبــرت مــالثوس را" إســالمیة 
  .   )٣(السید عبد الرسول ذلك الطرح غریبا وبعیدا عن اإلسالم كما أعطى مبرراته لرفض مسالة تحدید النسل 

نبــر الحســیني ألهمیتــه فــي نشــر سـعى الســید محمــد بــاقر الصــدر وفـي جانــب األعــالم اإلســالمي إلــى تطـویر الم   
،  )٤(" كـل خطیـب عـالم وكـل عـالم خطیـب " : مؤكـدا علـى مقولـة ، الفكر المحمدي االصیل وبیان منهجه الثابـت 

في التصدي للوسائل اإلعالمیة المغرضة المدعومة مالیا من أعداء  الـدین عامـة والمـذهب علـى وجـه الخصـوص 
باعتبـار هـذا الموضـوع ذو أهمیـة   )٥(قضـیة االهتمـام بـالمنبر وتطـویره  وفي أكثر من مناسبة أثـار السـید الصـدر. 

لهـــم ولعقیـــدتهم ولمـــذهبهم فنفـــذ ذلـــك المشـــروع التطـــویري بفتحـــه لـــدورات  هبالغـــة بالنســـبة للمســـلمین باعتبـــاره الموجـــ
  : )٦(مشددا على سمتین لذلك العمل هما، توعویة تثقیفیة في مسجد الطوسي 

كـــدا علـــى ســـلوك علـــى أســـس علمیـــة فكریـــة واضـــحة المعـــالم مؤ  مبنیـــةون قواعـــد المنبـــر أن تكـــ:  المنبـــر ترســـیخــــ 
  .معالجة لجمع القضایا االجتماعیة والسیاسیة  الخطیب وقدرته على

  .ثراء مادة المنبر بالمادة العلمیة المسندة بالمصادر لكافة المذاهب اإلسالمیة: الفكري  المنبر ثراءاـ 
ر دافعا نفسیا لعدد من المفكرین للتصـدي للحالـة المتردیـة للمنبـر الحسـیني ومـا تخلفـه لقد كان طرح السید الصد   

الثــورة   تتناســب مــع عظمــة  )٧(بعــض الروایــات المبــالغ فیهــا عــن تشــویه للمبــادئ اإلســالمیة وخلــق منــابر حســینیة
                                     

تـأثر بنظریـة الكـاهن سـاري اإلنكلیـزي الـذي طـرح فكـرة ، عالم اقتصاد إنكلیـزي ) :  ١٨٣٤ـ  ١٧٦٦(   robert malthoseروبرت مالثوس  )١(
، وأكثـر مـن اهـتم بدارسـة السـكان ویعـد مـالثوس أول ، خطورة نمو السكان بـدون االسـتعداد لهـم تنظـیم الغـذاء والمـواد الضـروریة األخـرى 

  .   ١٠٥ص، ٢ج، المصدر السابق ، سمیر شیخماني : ینظر . حیث نشر كتابه مقاله عن السكان 
م أن عـدد السـكان اذا لـم یـنظم فانـه یتزایـد بمعـدل أسـرع مـن سـبل اعـالتهم باألغذیـة والمـواد ١٧٩٨تقول النظریة المالثوسیة التي نشرت سـنة  )٢(

، أي أن عـــدد الســـكان یمیـــل إلـــى الزیـــادة بســـرعة تفـــوق الزیـــادة فـــي انتـــاج المـــواد الغذائیـــة ، هـــو المـــرض والحـــرب والفقـــر وبـــدیل التنظـــیم 
 .     ١٠٥ص،  ١ج، المصدر نفسه : ینظر .وقداحدثت هذه لنظریة اضطرابا وقلقا كبیرین 

 ) .  ١٩٦، عة النعمان مطب: النجف ( ، تحدید النسل من وجهة نظر إسالمیة ، عبد الرسول علي خان  )٣(
 .  ١٧٤ـ ص ١٧٠ص، )  ١(  دالعد،  ١٩٦١األول  كانون ١٥، ) االضواء ( ، اإلسالم هو الحقیقة ، محمد باقر الصدر  )٤(
موضـحا انـه وجـد فـي مجلـس السـید محمـد بـاقر الصـدر اهتمامـا واسـعا واصـغائه ،لقد تحدث الشیخ احمد الوائلي عن تلك الـدورات واهمیتهـا  )٥(

موع األفكار الرامیة الى تطویر المنبر الحسیني بطریقة لم اراه عند غیره من المفكرین والعلماء مما دعاني إلى الحدیث عن الموضوع لمج
احمـد الـوائلي واخـرون : للتفاصیل سینظر . كلما دخلت الیه حتى استوعبت جمیع الجوانب واألفكار التي یرغب السید الصدر أصالحها 

 .   ٤٠٣ص، سمو الذات  محمد باقر الصدر،
 . ١٧٧ص، ) ٣٠(العدد ، م  ١٩٦٣نیسان ، ) االضواء ( ، عبد المجید الحمیري المرجعیة في اطارها الراعي  )٦(
تنفیذ المشروع االصالحي للمنبـر  عاتقهام تاخذ على ١٩٤٣طرح مجموعة من مفكري الحوزة العلمیة فكرة تأسیس كلیة للوعظ واالرشاد عام  )٧(

محمد رضا المظفر ، علي قسام ، احمد الوائلي ، جواد شبر وغیرهم ، ولكـن معارضـي هـذه الفكـرة اتهمـوا : ومن تلك الرموز ، الحسیني 
عبد اهللا علـي . اللجنة بمحاولة القضاء على الخطابة الحسینیة واصولها مما ادى في نهایة المطاف الى اللغاء تلك الخطوة بشكل كامل 

؛ محمد مهدي االصفي ، مدرسة  ١٧ص)  ١٨٩( العدد  ١٩٩٨، تشرین االول " مجلة ) " النور ( بالنخبویة ، جهد االربعینات اتسمت 
  .  ٣٣ص – ١٨النجف وتطور الحركة االسالمیة فیها ، ص

  
م عصـره مثـل الدینیـة علـى یـد اعـالخطیبًا وادیبًا مشهورًا ، ولد في النجف االشرف ، درس العلـوم ) :  ١٩٧٥ – ١٩١٣( مسلم الجابري )   ١(

  .  ٣١١، ص ١١محمد حسین الفیخراني ، السید شكر اهللا البهباني في علوم الهندسة ، علي الخاقاني ، شعراء الغري ، ح
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ل المثـال ال حصـر ولعـل مـن الشخصـیات البـارزة علـى سـبی، ورفعتها وتثقیف شخصیات مؤهلة الداء ذلك الواجـب 
الـذي ابتعـد عـن الروایـات الضــعیفة والرجـوع إلـى مصـادر المـذاهب األخـرى باإلضـافة إلــى  )١(الشـیخ مسـلم الجـابري

  .  )٢(میوله إلى األدب والشعر لنشر الثقافة في المجتمع وزیادة وعیه
لما یملكه مـن قـوة فـي األداء جانب الشیخ الجابري كان السید جواد شبر خطیبا المعا ومؤثرا في مستمعیه  الىو    

إلى جانب الثقافة العلمیة الموثقة المتمثلة بالحوادث التاریخیة والشعر مما كـان یتـرك اثـرا فـي مسـتمعیه ممـا یعكـس 
  .   )٣(ذلك حشد الجمهور الذي كان یتواجد في مجلسه 

متمیــزا منهــا فمــن خــالل  الشــیخ احمــد الــوائلي تلــك المســیرة اإلصــالحیة بحیــث اصــبح أساســا وركنــا شــاركوقــد    
العطائـات الوثابـة التـي جـاء بهـا الشـیخ الـوائلي أصـبح رمـزا اصـالحیا ذو تـاثیر بـالغ علـى الفكـر لـیس داخـل العــراق 

  . )٤(فحسب بل امتد للعالم اإلسالمي
یة بأنــه مــن اهــم الوســائل الحضــار " ایــاه  رة الفلســفیة للمنبــر الحســیني موضــحالشــیخ الــوائلي علــى النظــ لقــد اكــد   

المنبـر بشـكل  مؤكـدا بـان اسـتخدام" والیات االعالم الیصاله الحقائق للناس بعطاء غیر میسـور للوسـائل االخـرى 
  )٥(. الصحیح سیجعل للمستمعین حافظین لخزین من الحقائق التاریخیة والمعلومات الدینیة االكیدة 

قضـیة كـربالء طـوال ایـام السـنة مشــترطا  واكـد الشـیخ احمـد الـوائلي علـى خطبـاء المنبـر الحســیني ضـرورة تنـاول   
بل تكون أساسا للدعوة والعمل في خطـى اإلصـالح ولسـد الحاجـات ، التي خلفتها  ئواالس زنعدم التركیز عن الح

  :قائال بهذا الصدد ،المعرفیة المتجددة دائما 
  أن یكون المنبر صوت ملح یواصل الدعوة إلى العمل" ..... 

  اجل التعبیر عن صوت اإلنسان ومن، الح ـي خطى اإلصـف 
  ذب المظلوم الذي مثله صوت الطف في كربالء وضرورة ـالمع 

  ذه المناسبة الكبیرة إلى مستوى اوسع یبتعد عنـروج بهـالخ
  واقف رموزها وقادتهاـام مـات واستلهـدات والمبالغـالمزای 

   )٦("فان سیرة القائد حسب وصف الوائلي طعام النفس الجائعة  
یغفل الشیخ الوائلي عن التركیز في حطبه على ابراز خصائص حركة التاریخ كاشـفا لإلنسـان جوانـب واسـعة لم    

مــة اكر "  مــن أثــاره بــارزا الصــراع بــین اولیــاء اهللا وانصــار الشــیطان مركــزا علــى الخطبــاء أن یكشــفوا للعــالم ســمات 
، رافضـا التبعیـة إلـى االسـتبداد والظلـم  "اسـيسی"التـي جعلهـا علـى بعـدین األول ، " )علیـه السـالم(االمام الحسین 

                                                                                                                        
 .  ١٣٦، ص ١ح) ت . مطبعة دار النشر والتالیف ، د : النجف ( حیدر المرجاني ، خطباء المنبر الحسیني ، ) ٢(

 . ٩/٢٠١٠/ ٧، النجف االشرف ، لغطاء شریف كاشف ا، )) مقابلة شخصیة ((  )٣(
،  اطروحـة دكتـوراه ،  ٢٠٠٣ـ  ١٩٢٨احمد الوائلي سیرته ودورة في الحیاة الفكریـة واالجتماعیـة فـي العـراق ، غانم عباس نجیب  )٤(

 .  ٩٧ص ، )٢٠٠٥، معهد التاریخ العربي للدراسات العلیا . بغداد ( 
  .  ٧، ص) ت . مطبعة الشریف الرضي ، د : طهران ( احمد الوائلي ، تجاربي مع المنبر ،  )٥(
 .  ٧المصدر نفسه ، ص )٦(
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هادفا ایقـاظ االمـة وكسـر "  بالثورة المسلحة" وأساسه الخروج على الظالم الحاكم وما یسمى الیوم  "حركي"والثاني 
  )١(حاجز الخوف أمرا بالمعروف ناهیا عن المنكر 

رده مـــن خــارج العــالم اإلســـالمي الســیما مـــن أدرك مفكــرو المرجعیــة الدینیـــة ادراكــا واعیــا بخطـــورة األفكــار الــوا    
 (   اد اإلمـام الحسـین هة اسـتذكار واقعـة الطـف وذكـرى استشـالذین یدعون اإلسالم فكانـت دعـواتهم تؤكـد بضـرور 

 ( واعتبارها مناسبة فكریة ـ إصالحیة لخدمة اإلسالم والـدین والـدفاع عنـه والـرد علـى المشـعوذین والمتصـیدین
وأكـدوا علـى شـیئ مهـم ، للعالم اجمـع "  نهجه الرسالي  ومنهجه اإلنساني" طریق إظهار  بالماء العكر وذلك عن

" للظلــم أو " عقیـدة رفضـت االنصـیاع ، ذلـك الخـط الصـادر مـن جـوهر العقیـدة اإلسـالمیة السـمحاء  ان للغایـة هـو
إذ وصــل ، المعــاش  لألمــة الســیما بعــد التــدني الكبیــر للواقــع ، "  الــدكتاتور" اعــة الحكــم المســتبد طأو و "  الجــور

فكــان ذلــك مؤشــرا علــى مــدى االنحــراف والخــروج ) (ذلــك الحــال إلــى درجــة االرتــداد قبــل ثــورة اإلمــام الحســین 
"  متعـددة" " وكیانـات " " خاصـة "إلى مصالح فردیة  صیلةعن خط اإلسالم واالبتعاد عن قیمه وتغیر مفاهیمه األ

ر طریـق احكـم موقعـه الـدیني كإمـام لألمـة اإلسـالمیة وقائـدها أن یختـب، ) (فكان اإلمـام الحسـین بـن علـي  )٢(
نمــا خــرج لطلــب  .... أشــرا وال بطــرا    یخــرج" وانــه فــي موقفــه هــذا لــم ،الثــورة والمقاومــة ضــد الطغیــان وأنصــاره  وإ

ي مــن تلــك المنطلقــات أوجبــوا علــى خطبــاء المنــابر اإلســالمیة غــرس الــروح النضــالیة فــ "اإلصــالح فــي امــة جــده 
فـــض المفكـــرون أن تنحصـــر تلـــك الثـــورة فـــي ر إلـــى جانـــب ذلـــك ، أعمـــاق اإلنســـان وتثبیـــت عقیدتـــه وترســـیخ إیمانـــه 

 )٣(فقــط علــى حــد تعبیــرهم" الثــورة الخالــدة " بهــذه مجــالس العــزاء وبعــض المظــاهر االجتماعیــة الحســینیة المرتبطــة 
بـه فـي داخـل المجتمعـات اإلسـالمیة وغیرهـا  یحتـذى"  وفعلیـا عملیا قیمتها منهجا" مؤكدین على أهمیة أن تكـون 

  . )٤(من األدیان األخرى
ســــعوا بشــــكل واســــع للســــیطرة علــــى وســــائل التبلیــــغ و فــــال غــــرو اذا أن نجــــد مفكــــري الحــــوزة العلمیــــة وباحثیهــــا     

فنجــد ، تحقیــق المتطلبــات الجدیــدة للمجتمــع والتصــدي لألفكــار المنحرفــة المي والتوجیــه االجتمــاعي هــادفین اإلســ
ـــوائلي تمكـــن مـــن ایجـــاد مدرســـة خطابیـــة غا، علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر  هـــا رفـــع الـــوعي  یتأن الشـــیخ احمـــد ال

                                     
ـــوائلي ، ونجفیاتـــه فـــي الشـــعر واالدب والتـــاریخ والخطابـــة ،ح)١( مطبعـــة الغـــري الحدیثـــة ،    : النجـــف ( ســـن الحكـــیم ، الشـــیخ احمـــد ال

 . ٢٤٣ص – ٢٢٦، ص)  ٢٠٠٤عة ، مطبعة شری: قم المقدسة ( ؛ صادق جعفر الروازق ، امیر المنابر،  ٨ص)  ٢٠٠٦
محمـد  ؛ ٤٨٧ص، ) ٨(العـدد ،  ١٩٥٨اب  ٧، " مجلـة ) " النشـاط الثقـافي ( ، لماذا نهض الحسین ، عبد المنعم الشیمیساوي  )٢(

 .  ٢٢١ص، ) ٨(العدد ،  ١٩٥٨اب  ٧، ) النشاط الثقافي ( ،  في ظالل كربالء ، حسین فضل اهللا 
فـي النصـف األول مـن القـرن العشـرین موقفـا مناهضـا لـبعض االفعـال والمظـاهر االحتفالیـة المرتبطـة اتخذ بعض علماء األمامیـة  )٣(

ومنهم السـید هبـة الـدین الشهرسـتاني والسـید أبـو الحسـن االصـفهاني والسـید محسـن ،بالثورة الحسینیة كالتطبیر وضرب الزنجیل 
ثـورة الحسـین فـي ،محمد مهدي شمس الـدین ،  ٢٠٧ص، تهم هكذا عرف، جعفر الخلیلي : للتفاصیل سینظر . االمین العاملي 

،  المصــدر الســابق،اســماعیل طــه الجــابري  ؛ ٣٠٤ص، ) م ١٩٨٠،لــدار اإلســالمیة مطبعــة ا: بیــروت ( ، الوجــدان الشــعبي 
  .٦٣ص

، )٦(و ) ٥(العـــــددان ، م ١٩٦٠تشـــــرین الثـــــاني  ١٠،) النجـــــف ( ، اإلســـــالم والمادیـــــة التاریخیـــــة ، محمـــــد جمـــــال الهاشـــــمي  )٤(
 .  ٦٩ص، المصدر السابق ، المهدي الشیرازي  محمد ؛ ٢٤ـص٢٠ص



١٩٢ 
 

عتــدال والتســامح فــتمكن بــذلك علــى الثقــافي عنــد المجتمــع مــن خــالل المجــالس الحســینیة إذ اتســمت خطاباتــه باال
  . )١(االستحواذ على مشاعر أحاسیس الجماهیر العراقیة واإلسالمیة 

ل قبــمــن  )٢(لــم یغفــل مفكــري الحــوزة العلمیــة مســالة الــدین وتعریفــه ، مــا ســبق عفــي جانــب أخــر الیقــل أهمیــة و    
كمحاولــة ألبعــاد المســلمین عـن دیــنهم بغیــة إشــاعة الفكــر الخــاطئ فــي أذهــان ،  )٣(صــالحها مجهـات أجنبیــة طبقــا ل
حكـــام  تنصـــیب منهـــاتحقیـــق ذلـــك مســـتخدمین عـــدة أســـالیب ل ، ل الـــدین عـــن السیاســـة كلیـــاصـــالمجتمـــع بضـــرورة ف

مأربهم باإلضافة إلى طرح مناهج تعلیمیـة ذات ابعـاد فكریـة خاطئـة كمحاولـة للقضـاء علـى الفكـر  لتحقیق مستبدین
  . )٤(اإلسالمي الداعي الخضوع هللا وتعالیمة والدفاع عن دینه 

ضـرورة مـؤازرة الجهـود بالدینیـة  مـن المؤسسـة ي طالـب المفكـرونخطر المتمثل بالغزو الفكـر المن ذلك  اً وانطالق   
علــى مواكبــة الدراســة فــي المجــال األكــادیمي داخــل العــراق  وةكخطــ، تطــویر الدراســة واالهتمــام بمدرســیها لالرامیــة 
نــرى الشــیخ محمــد مهــدي االصــفي اســتخدم طریقــة  )٥(الكتــب المدرســیة  نقــدففــي مجــال ، قــدر المســتطاع  وخارجــه

یسـتخدم أسـلوب الشـدة تـارة فـي نقـدها وتـارة اخـرى یسـتخدم المرونـة وخصوصـا لتلـك  إذ،  النقد البناء لتلك المناهج 
ده المنــاهج التــي كانــت مالئمــة لعصــرها ثــر مــن أربعــة قــرون باإلضــافة إلــى نقــالكتــب التــي تســتخدم فــي الدراســة اك

 التثقیـفرة ضـرو  علـى مؤكـد، التي وضعت بها فوجدها غیر مالئمة في نهایة عقد الخمسینات من القـرن العشـرین 
  . )٦( بین أساتذة المدارس وطالبها

                                     
خــالل تســعینات القــرن  عــدنحــدث الباحــث األســتاذ الــدكتور حســن عیســى الحكــیم عنــد مــا كــان اســتاذا فــي الجامعــة الیمنیــة فــي  )١(

لـوائلي والتـزامهم فـي االسـتماع الحض شخصا اهتمام أبناء الیمن ومن مختلف الطوائف بمحاضـرة الشـیخ احمـد ا انه، العشرین 
الـدكتور ، )) مقابلـة شخصـیة . (( ذلك البلد الذي أبدى إعجابه بأسلوب الشیخ وسـعة معلوماتـه  ابناءالیها وقد تحدث إلى احد 

 .  ٢٠١٠/ ١٢/ ١٠، النجف االشرف أستاذ الدراسات العلیا في كلیة اآلداب جامعة الكوفة ، حسن الحكیم 
عبــد : للتفاصــیل ینظــر ، حیــاة للعقیــدة إلهیــة ینبثــق عنهــا نظــام كامــل : عي عبــد الهــادي الفضــلي الــدین انــه عــرف المفكــر الشــی )٢(

   . ١١٨، ص)  ١٩٦٧مطبعة القضاء ، : النجف ( ، اإلسالم مبدأ ، الهادي الفضلي 
یعـد خـاطئ ألنـه الیلتقـى وواقـع ،  وهو تعریف غربـي مشـهور)) عالقة فردیة بین اإلنسان وخالقه : (( عرف الغربیون الدین بأنه  )٣(

: بل یشـمل كـل العالقـات اإلنسـان ، إذ اإلسالم لم یقتصر على تنظیم وتوجیه العالقة بین اإلنسان وربه فقط ، دیننا اإلسالمي 
یــة الترب، عبـد الهــادي الفضــلي : ینظــر . بــین اإلنسـان وخالقــه وبــین اإلنسـان وجمیــع مــا فــي الكـون والحیــاة ، فردیـة واجتماعیــة 

   . ٦ص ٤ص، ) ت . د ، مطبعة النعمان : النجف ( ، الدینیة 
  . ٧؛ حسن مهدي الشیرازي ، المصدر السابق ، ص ١٤احمد الفالي ، المصدر السابق ، ص )٤( 
 خــص تجدیــد المنــاهج الحوزویــة وتطویرهــا بمــا یقاربهــا مــع الدراســات األكادیمیــة إلــىتترجــع جهــود مفكــري الحــوزة العلمیــة فیمــا  )٥(

كمـا دعـا إلـى ضـرورة أجـراء اختبـار للمتقـدمین ، العـاملي  ینطروحات الشیخ محمد الحسین كاشف الغطـاء والسـید محسـن االمـ
تحقیــق وشــرح هیــثم االمــین ، ســیرة الســید محســن االمــین ، محســن االمــین العــاملي :للتفاصــیل ینظــر ، إلــى الدراســة الحوزویــة 

 .  ١٠٩ـ ص ١٠٧ص، )  ٢٠٠٠، ریس للكتب والنشر شركة ریاض ال: بیروت ( ، وصابرین میبرقان 
یـت فـي المجمـع قوهي محاضـرة أل ،) كتب الدراسة في النجف ( مجلة النجف سلسلة من المقاالت للشیخ االصفي بعنوان  تنشر  )٦(

الصـفي و ا يمحمـد مهـد: اصـیل ینظـر فللت، مطالبا إعـادة النظـر فـي المـنهج وأسـلوب االمتحانـات ، الثقافي في منتدى النشر 
؛الحلقــة  ١٠ـ ص ٩ص، )  ٥( العــدد ، م ١٩٥٨نیسـان  ٢٤" مجلـة ) " النجـف(، الحلقــة األولـى ، تـب الدراسـة فـي النجـف ك

 .  ١٦ـ ص ١٥ص، )  ٧( و )  ٦( العددان ، م ١٩٥٨ایار  ٢٤، الثانیة 
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منــذ  " الدراســة الحــرة التقلیدیــة "القــدیم الــذي أطلـق علیهــا  أســلوبهامســالة االمتحانـات و  ونـاقش احــد المفكــرین     
وغیـر قـادرة  ةالتي تدل علـى عـدم المسـؤولی عقیمةالعشرین واصفا إیاها بالطریقة ال نبدایة عقد الخمسینیات في القر 

إال بوجـود امتحـان دوري  تـهفـي تطبیـق المـنهج الدراسـي ومراجع جدیـةإذ ال یكـون أكثـر ، ملكة الطالـب  ةى تنمیعل
،  )١(ملكتـه العلمیــة واألدبیــة ســریعا نمــوارتفــاع مسـتواه العلمــي و  ینــتجملـزم ممــا ینمــي أسـلوب المحاســبة والرقابــة قـد 

عــادة ال مطالبــة بــه فــي الصــحف النجفیــة فــي بدایــة ســتینیات ممــا دفــع الشــیخ االصــفي التأكیــد علــى ذلــك الطــرح وإ
   )٢(القرن العشرین 

إلصـالح المسـتوى العلمـي لتطـویر الطلبـة ورفـع كفـأتهم العلمیـة باسـتخدام  ةالبروجودي  خطـو  یناتخذ السید حس   
علـى  ه الدینیة كأسلوب معرفي یمكن مـن خاللـه المسـتویات الفكریـة للطـالبتأسلوب االمتحان الجبري داخل مدرس

  . أساس النتائج إلى جانب مستواه الیومي خالل المحاضرات 
ضافة إلى ذلـك نالحـظ اتخـاذ السـید البرجـوردي طریقـة مثلـى فـي تحدیـد شخصـیة الطالـب     السـیما مـن الـذین ، وإ

 رؤیتــه بــانتكمــن لكــن یجــب التفریــق بینـه وبــین مــن الیمتلـك مســتوى علمــي متمیــز لـذلك  مهمـاً عائلیــا  یمتلكـون إرثــاً 
ة وفــق مســـتواه الفكــري محققــا فـــي ذلــك مرتكـــزات تالطالــب الــذي یتحمـــل أعبــاء المســـؤولیة الشــرعیة تتحــدد شخصـــی

  .  )٣(والعلمیة  عیةالعدالة الشر 
إن تلك الرؤیة البد من تطبیقهـا علـى ارض الواقـع لـذلك نـراه یطالـب الصـحافة النجفیـة بوجـوب السـیر وفـق تلـك    

ؤیــدة لوجهــة نظــر إذ نــرى أن هنالــك العدیــد مــن الشخصــیات الم، علــیم الــدیني الخطــى مــن اجــل تطــویر منهجیــة الت
جمیــع المراجــع الدینیــة وأســـاتذة  اً مطالبــ"  الســید هــادي الفیـــاض" ویــأتي فــي مقـــدمتهم  وأفكــار الســید البروجــوردي

إلــى أخــرى  الحــوزة العلمیــة بضــرورة تطبیــق نظــام االمتحانــات لجمیــع المــدارس مــذكرا أن انتقــال الطالــب مــن مرحلــة
بدون استحقاق له سلبیات عدیدة منها عدم قدرة الطلبـة الغیـر مـؤهلین فكریـا وعلمیـا علـى مجـارات اقـرانهم المجـدین 

وعــن ســبب عــدم الرجــوع لــى ، باإلضــافة إلــى عــدم اســتطاعة عــودتهم إلــى المرحلــة الســابقة ، فــي المرحلــة الجدیــدة 
  :یقول الفیاض بهذا الصدد ، تلك المرحلة 

  ى ذلك الرجوع إلى مصاف من هو أقل سنا وشأنا وهذا ماـن معنال " .. 
  فتبقى هذه المجموعة من الطالب الذین لم یستفیدوا، ة طبعا ـاألنانی تاباه 
  من اسم الدین بحكم فشلهم في دراسة علومه إال ألوشل الضحضاح كما أن 
  )٤(" الدین نفسه لم یستفید منهم بأیة خدمة تذكر        

فطالـب بأعـادة النظـر فیهــا ، ل السـید الفیـاض قضـیة المنـاهج وقـدمها وعـدم اسـتطاعتها مواكبـة الحداثـة ولـم یهمـ   
  :مذكرا بأنها سببا في تدني المستوي العلمي لبعض الطلبة قائال حول ذلك 

                                     
 .  ٤٨٧ص، ) ٨( العدد ، م ١٩٥٠حزیران ، جف الن، " مجلة ) " البذرة ( ، تنمیة الملكة ودراسة منتدى النشر ، محمد رضا المظفر  )١(
 .  ٦٧ـ ص ٥٢ص، )  ١٠( و )  ٩( العددان ،  ١٩٦١حزیران ، ) االضواء ( ، من حدیث الدعوة والدعاة ، محمد مهدي االصفي  )٢(
 . ٢٩٤، ص)  ١٩٩٨دار المحبة البیضاء ، : بیروت ( عبد الكریم ال نجف ، من اعالم الفكر والقیادة للمرجعیة ، ) ٤(
 . ١، ص) ١١(م ، العدد  ١٩٥٨، تموز ) النجف ( ینیة جدیدة ، الفیاض ، حركة اصالحیة دهادي  )٤(
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  وما یقال في عدم استفادة الدین من شبكة الطالب الدینین" ... 
  ال لتقصیرهم نیقییالطالب الحق منادة ـدم استفـال في عـیق 
   )١(" من قصور منهجیتهم  في الواجـب بل لقصـور أكثرهم ا 

ومـن بــین الشخصـیات الفكریــة األخــرى والتـي كــان لهـا دورهــا الواضــح وتأكیـدها علــى أهمیـة اإلصــالح التعلیمــي    
ید محمــد تقــي الســ"علــى ســبیل المثــال ال الحصـر ـ  - الدینیــة ومدارســها المؤسســة السـیما المــنهج الدراســي داخــل

الذي كانت مطالباته تتلخص بتطویر التعلیم ومناهج الدراسة الحوزویة في جامعـة النجـف الدینیـة وبلورتهـا  "الحكیم
ذلــك مــن اجــل تهئیــة جیــل قــادر علــى حمــل رســالة اإلســالم إلــى العــالم مؤكــدا ، بمــا بتناســب مــع متطلبــات العصــر 

حاجـــة الطالـــب العلمیـــة وال یلبـــي متطلبـــات  و ال یتناســـب)  المقـــدمات( علـــى مـــنهج الدراســـة فـــي المرحلـــة األولـــى 
علـى أحسـن  هوكان قادرا على أن یـؤدي رسـالته عـن طریقـ، مالئما لحاجة عصره الذي وضع فیه  كان العصر بل

فعـــدا مـــن الواجـــب أن یـــدرس ، أمـــا االن فقـــد توســـعت رســـالته بســـبب توســـع الصـــراع العقائـــدي المعاصـــر ، صـــوره 
كـادیمي ویحصـل علـى العلـوم الحدیثــة التـي عـدها ضـروریة لرجـل الـدین المعاصـر وبــدونها ال بمـوازات المسـتوى األ

یســتطیع أن یقــوم بمهمتــه علــى خیــر وجــه فــي ســبیل الــدفاع عــن اإلســالم ضــد العقائــد األخــرى المجافیــة لإلســالم 
  . )٢(والمعادیة له 

الغـــة األهمیـــة فـــي وجـــه قیـــام النجـــف ب صـــعوبات ك أن األســـلوب المتبـــع فـــي هـــذه المرحلـــة الدراســـیة یضـــعدر وا  
ذیـــة المحـــیط العلمـــي دائمـــا بعناصـــر جدیـــدة مـــن جهـــة والتوجیـــه الـــدیني الـــواعي غاالشـــرف بمهمتهـــا الكبـــرى وهـــي ت

ت لتطـویر منـاهج الدراسـة الحوزویـة دالسید الحكیم مع النخبة التي تنا لولتحقیق ذلك عم، الحكیم من جهة أخرى 
  . )٣(:ائج المطلوبة وهي على وضع مبادئ توصلهم إلى النت

ـ توسعة المنـاهج الدراسـیة إلـى مـا یشـمل حاجـة الطالـب الـدیني فـي هـذا العصـر بحیـث یتلقـى مـن العلـوم مـا یجعلـه 
  . قادرا على خضوع الطرح العقائدي 

  . ـ العمل على تبسیط الكتب الدراسیة وجعلها خالیة من الغموض والتعقید قدر المستطاع
نما كانـت دعواتـه إلـى فـتح وتأسـیس المـدارس ومعاهـد ولم تقف نشاطاته و     جهوده اإلصالحیة عند هذا المجال وإ

العراقـي المجتمـع  التعلیم لحل األزمات والمشكالت الثقافیة والعقائدیـة واألخالقیـة وحتـى السیاسـیة التـي كـان یعـاني 
   :ول السید محمد تقي الحكیم فیق، والمجتمع العربي عامة 

  
    

                                     
 .  ١ص، )  ١٩( و )  ١٨( العددان ،  ١٩٥٩آذار  ٧، ) النجف ( ، امن الدین هذا التحكم ،هادي الفیاض  )١(
 .  ٦ـ ص ٥ص، )  ١٩٦٠، لنجف مطبعة ا: النجف ( ، االشرف النجف  كلیة الفقه في، منتدى النشر  )٢(
ضــمن كتــاب الســید محمــد تقــي الحكــیم ) بحــث ( ، تطــویر دراســة الحــوزة العلمیــة فــي النجــف االشــرف ، محمــد جــواد الطریحــي  )٣(

؛ عـالء الـدین محمـد تقـي  ٧٨ص، ) م ٢٠٠٣، معهد الدراسات العربیة اإلسـالمیة  :لندن ( ، وحركته اإلصالحیة في النجف 
 .   ٤٨ـ ص ٤٧ص، ر السابق المصد، الحكیم 
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رات المدارس ذات المناهج ـالدنا عشـد كنا ننتظر أن تنشأ في بـلق"                                      
  ى وسائل نشر الدعوة المنهجیة ـافة إلـة باإلضـیححة الصـاإلسالمی

  في ابتعادنا عن اإلسالم نار بألیـد اكتشفنا أن سـا دمنا قـى مخـر األ
  القها ونصمم للمستقبل برامجهامن عقائدها واخ شیئاً  لنعید إلى ناشیئتنا 

  لنعالجهاترة عابرة ـة أو فـة جماعـؤلیـت مسـة فمسؤلیتنا لیسـالحی 
  دــجیل واحدین ومسؤولیة  ؤولیة ي وال مسوهج العاطفـن الـيء مبش 

نما هي مسؤولیة امة ومسؤولیة أجیال                                    )١(وإ
انب فقد تلقت مسیرة اإلصالح دعمـا غیـر محـدودا السـیما فـي الجانـب المعرفـي في هذا اإلطار وضمن هذا الج   

هـذا الطـرح كمـا سـاند تلـك  "ایـد الشـیخ علـي كاشـف الغطـاء" فقـد ، وتأسیسها على اعتبـارات علمیـة وأسـس متینـة 
رســم وبنــاء  لــذلك عــدت تلــك الخطــوات واحــدة مــن أهــم األدوار الفاعلــة والتــي كــان لهــا تاثیرهــا البــالغ فــي، األفكــار 

  . الشخصیة وتوجیه الفكر والسلوك اإلنساني
وعلــى هــذا األســاس فقــد عــدت مهمــة المــدارس بالدرجــة األولــى هــو تربیــة وتعلــیم النشــئ التربیــة الصــحیحة التــي    

كمـــا تكمــن أهمیتهـــا باعـــداد كــوادر ومعلمـــین مـــن اهــل اإلصـــالح والـــورع . تــتالئم وروح العصـــر ومتطلبــات الحیـــاة 
  .والفضیلة 

وقــــام الشــــیخ كاشــــف الغطــــاء بتوجیــــه انتقــــادات جریئــــة لــــبعض طرائــــق التــــدریس فــــي المــــدارس النجــــف الدینیــــة    
وتمثــل ذلـك بــدعوات متواصــلة لتحقیـق اإلصــالح الدراســي وتشــكیل ، السـتمرارها فــي تقــدیم العلـوم بــالطرق التقلیدیــة 

فضــال عــن  )٢(. ة واألســالیب الحدیثــةلوضــع منــاهج جدیــدة تراعــي فیهــا الطــرق العصــری"  علمــاء الــدین"لجنــة مــن 
كعلـم ، رغبته في داخل العلـوم المختلفـة لتدریسـها فـي منـاهج تلـك المـدارس كحاجـة ملحـة لتـدریس العلـوم العصـریة 

إذ عـــد ذلـــك ســـببا أخـــر لبقـــاء النجـــف ، الـــنفس وعلـــم االجتمـــاع واألخـــالق والریاضـــیات والجغرافیـــة وتـــاریخ األدیـــان 
      )٣(. ریة وتحتفظ  بمكانتها بین الجامعات العلمیة والدینیة االشرف تسایر الحیاة العص

المرجعیـة الدینیـة ومـن خـالل طروحـاتهم  فـي أن مفكـري" األول"تمثـل ، یستنتج الباحـث ممـا تقـدم أمـرین مهمـین    
زویـة الحو قـد خرجـوا مـن اإلطـار التقلیـدي للكتابـات ، ي معرفـة مختلفـة یة التي اشتملت على الخوض في نواحالفكر 

وأوسـع تـأثیرًا ، ضـاءات فكریـة أرحـب مسـاحة إلـى ف، فـي الفقـه واألصـول والمنطـق المقتصرة على الكتابـة والتـألیف 
  .وأكثر مساسا بحیاة الفرد والمجتمع 

  
  

                                     
 . ٣٣ص،  )٤(العدد ، م ١٩٦٣كانون الثاني ، ) النجف ( ، قیم ومبادئ وشخصیات ، محمد تقي الحكیم  )١(
 .  ٩٠، ص ) ١٩٥٨، دار الزهراء للطباعة : بیروت ( ، باب مدینة الفقه ، علي كاشف الغطاء  )٢(
  ١٩٠ص، ) ٢٩(المجلد ، م ١٩٥٩نیسان ، " مجلة ) "  العرفان(  )٣(
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لـم تكـن ببعیـدة عـن ، فـي أن تلـك النشـاطات ومـا نـتج عنهـا مـن طروحـات معرفیـة ـ فكریـة " االمر الثاني"وتمثل    
التـي وجهـت ،بل أنها أثرت مدى التطور والتجدیـد فـي فكـر الزعامـة الدینیـة ذاتهـا ، ة الدینیة وارادتها تفكیر المرجعی

بـل واسـتجابت للعدیـد مـن األفكـار التـي طرحـت لتطـویر عمـل قیـادة المؤسسـة ، وفسـحت المجـال لنمـوا هكـذا أفكـار 
  . وهكذا ما سیعرض له الباحث في المبحث القادم ، الدینیة ذاتها 
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  عـث الرابـبحالم
  

  الطروحات الفكریة لتطویر المرجعیة الدینیة في النجف االشرف
  

ومـن  )١(شهدت المرجعیة الدینیة ومنذ بدایة نشأتها تحوالت وانتقاالت فكریـة مختلفـة حیـث مـرت بمراحـل عدیـدة    
لتطـور الـذي شـهدته حركـة كافة النواحي الفكریة والفقهیة بل وحتى االجتماعیة والتي یمكن اعتبارها بمثابـة أسـاس ا

فیـه المـدارس الفقهیـة التـي تبناهـا الفقـه األمـامي  تإلـى الحـد الـذي تنوعـ، التاریخیـة  صـیرورتهالفكر الشیعي ضمن 
 .  

                                     
أن تصـل إلـى هـذا الشـكل المـنظم مـرت المرجعیـة  فقبـل، لم تكن المرجعیة في طورهـا األول بـنفس الشـكل الـذي نـراه علیـه الیـوم   )١(

  : من الناحیة التنظیمیة بعدة مراحل هي 
جتهدین وقواعد شـعبیة فـي بلـدانهم اذا اعتمدت في الطور األول على االتصاالت الفردیة بین العلماء الم: أ ـ مرحلة االتصال الفردي 

وقــد اســتمرأت هــذه المرحلــة مــن حیــاة أصــحاب األئمــة  ، كــان هــذا االرتبــاط یقــوم بشــكل فــردي و مباشــر بــین النــاس والمرجــع ، 
  ) هـ ٧٢٦ت ( حتى أیام مرجعیة العالمة الحلي 

) م ١٣٨٤/ هــ  ٧٨٦ت ( وف بالشـهید األول أول من بلورها الشیخ محمد بن جمال الدین مكـي المعـر : ب ـ مرحلة الجهاز الرجعي 
، بالقواعـد الشـعبیة  یحطـونفعلى عهـده أصـبح هـذا الكیـان عبـارة عـن أجهـزة مـن الـوكالء وعلمـاء االطـراف یرتبطـون بـالمرجع و 

  .         ألول مرة في تاریخ المرجعیة  انا دینیًا قویا للمسلمین الشیعةبذلك إنشاء كی
ودخلـت المرجعیـة هـذه ، إذ ظهرت مرجعیات كبـرى غطـت مسـاحات واسـعة مـن العـالم اإلسـالمي : طاب جـ ـ مرحلة التمركز واالستق

الـذي اسـتندت مرجعیتـه إلـى شـیعة العـالم اإلسـالمي ) م ١٨١٢/ هــ ١٢٢٧ت ( المرحلة علـى یـد الشـیخ جعفـر كاشـف الغطـاء 
  .واالجتماعیة وحتى السیاسیة وفرض قیادته على المجاالت الفكریة 

فبعـد ان دخـل المسـلمون عصـرا االسـتعمار حتـى وجـد نـوع ، دخلت المرجعیة الدینیة في هذه المرحلة طورا جدیـدا : لة القیادة د ـ مرح
یسـتقطب أنظـام العـالم الشـیعي ، ل والتطور في الكیان المرجعـي فبعـد أن أصـبح فـي مرحلـة الثالثـة مركـز االسـتقطاب تحو من ال

فـدخل الصـراع مـع المسـتعمر وتبنـى مصـالح المسـلمین لیـدخل بـذلك مرحلـة اخـرى ، القیادة نراه في هذه المرحلة بدا یتسلم زمام 
( ، المرجعیة الدینیة مـن الـذات إلـى المؤسسـة ، بركة الشامي  ینحس: ینظر . مرحلة القیادة زیادة على استقطاب وتمركزه  هي

؛ احمـد عبـد ٢٣المحنـة وحـب الـدنیا ، ص، محمـد بـاقر الصـدر ،  ٣٧ـ ص ٣٦ص، )  ١٩٩٩، مؤسسة دار اإلسالم : لندن 
 .  ٢٤ص، المصدر السابق ، الهادي السعدون 
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د منهج فكـري وال طریقـة واحـدة فـي التفكیـر بـل اسـتمروا فـي طـرح رؤى وأفكـار نلم یقف مفكروا الحوزة العلمیة ع   
وقــد نجــح ، ما فــي تطــویر المرجعیــة الدینیــة علــى الصــعیدین الفكــري والتنظیمــي كــان هــدفها األساســي المضــي قــد

  .  )١(أولئك المفكرون من خالل ذلك في كسر حواجز الصمت و إیذانا بنهایة عصر التقلید المطلق 
موقع القیادة لالمة والتصدي للمشاكل الداخلیة كان الهدف األساسي من وراء ذلك هو جعل الكیان المرجعي    

في اتخاذ موقعة الصحیح  )٢(بینوا من خالل ذلك إمكانیة الفكر األمامي  للمجتمع والدفاع عن مصالحهم وقد
  .  )٣(والمتمیز الذي یعتمد ویستند على تعالیم وأفكار القران المجید 

لنصــف یمكــن القــول بــان المحــاالت الجــادة فــي إبــراز تلــك اآلراء ووجهــات النظــر الفكریــة قــد ظهــرت فــي نهایــة ا   
الثـاني مـن القــرن العشـرین وتمثلـت بطــرح رؤى فكریـة كـان هــدفها األساسـي تطـویر المرجعیــة الدینیـة والنهـوض بهــا 

  : وهي ، ویمكن تبیان أهم المشاریع التي طرحت خالل هذه المدة ، من حیث الشكل والمضمون 
  ) : المؤسسة ( المرجعیة الشاملة -١

فــي مطلــع الســتینات مــن  اهللا مــة التــي طرحهــا الســید محمــد حســین فضــلوهــي أحــدى المفــاهیم األساســیة والمه   
الهــدف منهــا تفعیــل عمــل المرجعیــة وجعلــه أكثــر نشــاطا وحیویــة ویمكــن تحدیــد ســماتها بنقطتــین ، القــرن العشــرین 

   )٤( :هما  أساسیتین
، مــــوم عالمیـــة مختلفــــة أن تتبـــع المرجعیـــة الدینیــــة خطـــًا قیادیـــًا منفتحــــًا تضـــطلع مــــن خاللـــه بشـــؤون وه: أوال     

دارة  احــداثهاوالتصــدي للتــأثیر فــي  "          بالشــكل الــذي الیمكــن بالضــرورة داخــل إطــار مشــاكلهاوحــل  ازماتهــاوإ
بــل ترتفــع إلــى مســتویات أعلــى وتنفــتح علــى محیطهــا السیاســي ، أو مــا شــابه  "محلــي " أو " إقلیمــي " أو " طــائفي

 مصــلحة االمــة وتطلعاتهــا ومظهــرة إیاهــا بمظهــر األب الروحــي المــدافع فتتخــذ مواقــف سیاســیة وفكریــة تتوافــق مــع 
  . حقوقها في المحافل كافة عن 

                                     
وعلى وجه التخصیص الشیخ الطوسـي الـذي ، أطلق هذا المصطلح على رعیل المرجعیة األول المتمثل بالشیخ المفید والمرتضى  )١(

مدینــة النجــف االشــرف وفقهــا :  ءا مــا ظهــر فقهــااذ حتــى الفقهیــة علــى حركــة الفقــه الشــیعي لفتــرة مــن الــزمن اطبقــت شخصــیته
، المصـدر السـابق ، احمـد عبـد الهـادي السـعدون : ینظـر . حركة االجتهاد الشـیعیة  تطور انهار سدا منیعا امام، الحلة  مدینة
 .  ١٩٠ص

بالخالفــة )  ( لــيالــى االمــام ع)  (بــانهم الشــیعة القــائلون بــالنص والتعیــین وبمضــمون وصــیة النبــي ، یعــرف األمامیــة  )٢(
أولهـم علـي بـن أبـي طالـب واخـرهم ، )  (ن یتسـعة مـنهم مـن ولـد الحسـ، ویعتقـدون بـاثني عشـر إمامـا ، والدین  ولالمامة

أسـالفهم مـن الشـیعة و تـاریخ األمامیـة ، عبـد اهللا فیـاض : للتفاصـیل ینظـر ، )  (المهدي المنتظر ، اإلمام الغائب الحجة 
 .    ٢٧ص، )  ١٩٧٥، مؤسسة االعلمي : بیروت ( ، القرن الرابع الهجري  مطلع حتىشاة التشیع نمنذ 

، ؛ حامـد محمـود   www . froon . com، )) انترنیـت (( دعـوة إلعـادة النظـر فـي شـرعیة المرجعیـة الدینیـة ، احمـد الكاتـب  )٣(
   www . islamon linco . net، )) انترنیت (( ، ایات اهللا ومراجع التقلید 

 ؛ ١٢٦ص، المصـدر السـابق ،  محمـد حسـین فضـل اهللا ،  ٢٠١٠/ ١١/ ١٠تاریخ ، صالح الخرسان ، )) مقابلة شخصیة ((  )٤(
 www . alsuden    ،الفلسفة السیاسیة للمرجعیة الشیعة في الدولة العراقیة المعاصرة ، فراس طارق ، )) الموقع انترنیت (( 

. com  العراق  التحریك اإلسالمي في، ؛ سامي العسكري ،www . dainislam . com    .   
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ــة"، التأكیــد علــى أن تكــون المرجعیــة : ثانیــا      ) الفتــوى (تكــون قرراتهــا ال مشــددة علــى أن ، " مؤسســة متكامل
            مــن خــزین تجــارب المراجــع  نهــلفانــه یإذ إن المرجــع الــدیني الــذي یرتقــي ســلم قیــادة المؤسســة الدینیــة ، شخصــیة 
  السابقین 

حته بمرتكـز ثالـث یقـوم علـى أسـاس اتخـاذ المرجعیـة موقعـا اقـرب مـا یكـون إلـى المجتمـع و ویعزز فضل اهللا طر     
وذلــك بـــان یخاطــب المرجـــع النــاس وجهـــا لوجــه ویســـتمع  ألمـــهحتــى تعـــیش فــي وســـط أمالــه وتطلعاتـــه وتشــعر با، 

مـن عینـات ذات صـفات قیادیـة  لضروري أن یكونـوا ممـن تـم انتقـاؤهأما وكالء المرجعیة فمن ا. ًا كلهم شخصیالمش
وحـذر فــي ذات . ناجحـة تمكنهـا مـن االتصـال بالجمـاهیر بشـكل یلیـق بالمتحـدث باسـم المرجـع التحـرك تحـت لوائـه 

یحات اإلعالمیـة بـل یجـب النـزوع الت واالكتفـاء بالتصـر مالوقت من انـزواء المرجعیـة الدینیـة وراء الشـكلیات والمجـا
فیقــول ، وبعكســها ســوف یصــیبها الضــعف وتفقــد الكثیــر مــن هیبتهــا ، إلــى محاولــة التــأثیر فــي األحــداث العالمیــة 

  : السید فضل اهللا بهذا الصدد 
  ات العصر وشمولیة قضیاه والمتغیرات التي ـأن طبیعـة تحدی" 

  رجعیة منتحتاج إلى ان تخرج الم، م وأخر ن یو ـتتحـرك بی
  على اإلسالم كله وعلى فتحاً وان یكون المرجع إنسانا من، لتها ز ع 

  العالـم كلـه بكـل متغیراتـه التي تتحرك فیه ساحته ال بالثقافة 
نما بالمواقف أیضا                . )١(" فحسب وإ

، ة وذات رؤیــة فاحصــة رى أنهــا عملیــیــوقــد دعــا أیضــا إلــى أتبــاع أســالیب إجرائیــة معینــة تجعــل الباحــث فیهــا     
تقضــي بإنشــاء مجلــس یضــم عــددا مــن الخبــراء المتخصصــین فــي المجــاالت غیــر الفقهیــة كــي یكــون حكمــه مبنیــا 

  .  )٢(ة للوصول إلى نتائج مقنعة في المسائل التي یرغب مناقشتها یعلى الدراسات االكادیم
جلــس عــن طریــق إنشــاء ممثلیــات للمرجعیــة ودعمــا لهــذه الفكــرة اقتــرح فضــل اهللا إقامــة قاعــدة عریضــة لهــذا الم   

علــى أن تكــون ذات مســتوى رفیــع مــن النــاحیتین الثقافــة والفكریــة تعكــس حضــورا فــاعال ، تنتشــر فــي بلــدان العــالم 
  .   )٤(اإلقلیمیة والدولیة  ماتال یقل شانا عن المنظ )٣(وحیویا في بلدان العالم المختلفة 

                                     
 .   ٨٤ص، ) م ٢٠٠٥، مؤسسة العارف للمطبوعات : بیروت ( ، المرجعیة بین الواقع والطموح ، حمید الدهلكي  )١(
: ت بیـرو ( ،  ٤ط، دراسـة وحـوار مـع أیـة اهللا السـید محمـد حسـین فضـل اهللا ، المعالم الجدیدة المرجعیة الشیعیة ، سلیم الحسني  )٢(

 .  ١٢٠ص، )  ١٩٩٨، دار المالك 
مشـاریع لتجدیـد واإلصـالح فـي ، ؛ مركز الحضارة لتنمیة الفكـر اإلسـالمي  ١٢٧ص، المصدر السابق ، محمد حسین فضل اهللا  )٣(

 .   ٩ـ ص ٨ص، ) ت . د ، مط . د : بیروت ( ، الحوزة العلمیة 
فروع الجامعة العربیـة ودولـة الفاتیكـان المسـیحیة المنتشـرة فـي انحـاء العـالم یرغب السید فضل اهللا ان تكون تلك الممثلیات مشابه ل )٤(

 .العربي واالسالمي وحتى الدول الغربیة 
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ویبـدو أن "  الفاتیكـان" و " المرجعیـة المؤسسـة " مـن المقارنـة بـین فكـرة حاول السید فضل اهللا أن یجري نوعـا    
دفعــه          الثانیــة علــى االســتقرار و التقــدم ونجاحهــا فــي تقــدیم الــدین المســیحي بأشــكال وقوالــب متجــددة لقــدرة

  :للقول 
ذا أردن"                                             فكرة المرجعیة المؤسسة فإننایة لا أن نجري مقارنة واقعـوإ

  یمكن أن نجدها في نموذج البابویة التي تنطلق في صفتها الدینیة 
  ة واالجتماعیة وتتحرك ـة والثقافیـع السیاسیـو المواقـة نحـالشامل
  ة فيـروحـالمط یااـل القضـي كـة فـها بفعالیـالل ممثلیـن خـم

  ل عامـیون بشكـلمسیحأو ا، ها الكاثولیك ـش فیـي یعیـدان التـالبل 
  .)١("بل حتى تتدخل في القضایا التي تهم المسلمین أیضا                      

ــ    ا بــالنموذج الــذي تقدمــه القیــادة الدینیــة ونلحــظ ـ مــن خــالل طرحــه أعــاله ـ انــه یــدعو إلــى اإلقتــداء ولــو جزئیً
یة الدولیـة التـي عجـز عـن حلهـا قـادة المسیحیة التي استطاعت أن تتدخل للتوسط في حـل بعـض معظـالت السیاسـ

  .  )٢(مما یعكس رغبة بان تكون للمرجعیة الدینیة الشیعة القیام بنفس الدور الفعال ، دول العالم وزعمائه 
لكنه یعترف في الوقت نفسـه بالصـعوبات الحـادة والمعوقـات الحقیقـة التـي تقـف فـي وجـه تطبیـق طروحاتـه علـى    

ان معظـــم وقـــت المرجعیـــة مخصـــص لدراســـة الفقـــه واألصـــول والتـــدریس الحـــوزوي ویعلـــل ذلـــك فـــي ، ارض الواقـــع 
  . )٣(تحركهاةلمحافظة تقف عائقا أمام انطالقتها على المستوى الدولي مما یحدد من مساحأمؤكدا على أن أفكارها 

معــاییر (كونهــا ویصــل فضــل اهللا إلــى مســتوى االنتقــاد للمعــاییر المتبعــة فــي اختیــار مــن یتــولى الزعامــة الدینیــة ،   
علمیـة  إال     ط ر شـ یمكن لإلصالح أن یصل من خاللها إلـى مراتـب متقدمـة ،معتبـراً الـ  هـ في نظر ) هشة وغائمة 

  :عامال معوقا ال یجب التركیز علیه معتبرا عن ذلك بالقول 
  )٤( ))انك تصطدم بشخص أكثر علما ولكنة ال یملك ابعادا واسعة ((
لقبول ، فتعرضــت للنقــد مــن كونهــا ال تالئــم الواقــع الــدیني تعیشــه والتــي اعتمــدت منــذ لــم تحضــى هــذه الفكــرة بــا   

   )٥(:إلى زعامتها مستندین في ذلك إلى المبررات التالیة" االعلم"تأسیسها على وصول 
علــى  ونـــ أن اطروحــة مرجعیــة المؤسســة الشــاملة قــد تفســح المجــال امــام تــدخل القــوة فــي انتخــاب المرجــع ویؤكــد١

  . بقاء الحریة لكل شخص في اختیار المرجع الذي یقلده  ضرورة

                                     
 .  ١٢١ص، المصدر السابق ،  نيسلیم الحس )١(
 .  ١٢١ص، المصدر السابق ، محمد حسین فضل اهللا  )٢(
؛ محمـد حسـین فضـل اهللا ، حـوارات فكریـة فـي شـؤون   www . alsadn . com)) انترنیـت (( ،  ١٢٨ص، المصـدر نفسـه  )٣(

  .  ٣٣ص)  ٢٠٠٣مط ، . د : بیروت ( المرجعیة و الحركة االسالمیة ، 
 . ١٢٣، المصدر السابق ،ص ني،سلیم الحس ١٣٢المصدر نفسه ،ص )٤(
، احمـد عبـد الهـادي  ؛ .www. efnoox. Com. ، )) االنترنـت (( دولـة فـي دولـة ، المرجعیة الدینیـة الشـیعیة ، احمد الكتاب  )٥(

  .  ٣٠ص، المصدر السابق 
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أمـا المرجعیـة المؤسسـاتیة فیفتـرض  فیهـا انحسـار الشـرعیة بمـن ، ـ ال بد من بناء المرجعیة علـى األدلـة الشـرعیة ٢
   مثـــل مـــن لـــه ، فـــال یمكـــن فاعلیتهـــا دینیـــا إال بإقامـــة الـــدلیل الشـــرعي الكـــافي علیهـــا وعلـــى جمیـــع اركانهـــا ، تختـــاره 

، حــق تشــكیل اللجنــة وتحدیــد صــالحیاتها مــن حیــث نصــب المرجــع فقــط أو الرقابــة علیــه أو عزلــه اذا فقــد االهلیــة 
  . وما الموقف عند اختالفهم إلى غیر ذلك ، وتحدید عدد اعضائها ومرتبتهم  من العلم 

ازنـة بـین البـدیلین ومقارنـة یـؤجج العاطفـة نحـو التغییـر مـن دون مو الـ أن التفكیر في إصالح المرجعیة ینبغـي أن ٣
ایجابیا تهما وسلبیاتهما والتدبر في اإلصالح منهما واألجدى عملیا فكـم جـر االنـدفاع العـاطفي إلـى ماسـئ وفجـائع 

  . ال تدارك لها 
ــ أن المرجعیــة المؤسســة قــد تســد الطریــق عــن الفــرد وان كــان محقــا فــي دعوتــه مخلصــا فــي عملــه مســتقیما فــي ٤ ـ

  . سلوكه 
تلك المرجعیـة قـد تصـدر قـرارا مخالفـا لمبـدأ المـذهب الشـیعي یكـون سـببه احـد المنحـرفین الـذي اسـتطاع  ـ أن مثل٥

  ومن خالل تأثیرهم  یستطعون حینئذ حرف مسیرتها والتخلي عن مبادئها، التسلل إلى تلك المؤسسة 
إذ تصـطدم بمعوقـات ، یـة غیـر عمل)  المؤسسـة(ویسـتنتج الباحـث ممـا تقـدم أن الـدعوة إلـى المرجعیـة الشـاملة     

الــذي یمنــع وصــول مثــل هكــذا مؤسســة تأخــذ علــى عاتقهــا دورا "  اإلقلیمــي" " الــدولي " كثیــرة ألحــد لهــا كالعــاملین 
مع وجود مجموعة من الحكام العرب والمسلمین الـذین ینتمـون إلـى ، "  واإلقلیمیة" " الدولیة " مؤثرا في الساحتین 

ممــا یولــد حقــدا علــى تنــامي الفكــر الشــیعي فیــدفعهم إلــى ، س الطــائفي علــیهم مــذاهب إســالمیة  أخــرى یطغــى الــنف
  . باإلضافة إلى عدم االستجابة إلى مطالبها "  الزعامة" خلق األعذار والحجج لعدم السماح لقیام مثل تلك 

  :  المجلس الفقهي -٢
تفصــل المرجعیــة عــن جمــاهیر الســید محمــد حســین فضــل اهللا هــذه المبــادرة بهــدف تقلیــل المســافة التــي  عــرض    

نهاء االحتكار التام للمسألة الفتوائیة  فقد دعـا إلـى تأسـیس مجلـس یضـم مجموعـة  مـن .  -حسب رایة  –الشعب وإ
وبتبـــادل اآلراء المختلفـــة   )١(الفقهــاء المجتهـــدین األكفـــاء تكـــون مهمتـــه توحیـــد عملیـــة إصـــدار الفتـــوى بعـــد مناقشـــتها

  .)٢(واقعي أكثر سالمة من رأي مجتهد واحد حتى لو كان األعلم ر و حولها مما یؤدي إلى تكوین تص
، أن أتباع مثل هذا النهج یجنب النـاس المشـاكل التـي قـد یسـببها انتقـال التقلیـد فـي حـال مـوت المجتهـد األعلـى    

بــاك تعـیش حالـة مـن اإلر  حیـاتهمالن حیـاة النـاس قـد ترتبـك عنـدما یختلـف الثـاني مـع األول الــذي خلفـه ممـا یجعـل 
  .  )٣(بسبب اختالف الالحق مع السابق 

وبــذلك یضــمون صــدور فتــوى  المجتمــعأمــا عنــدما یوجــد مجلــس فقهــي فانــه یطلــق هــذه المســالة لتمتــد فــي حیــاة    
التـي قـد تصـدر إزاء  واألخـالقویتخلصـون مـن حالـة التضـارب ، موحدة تكون عامال موحـدا بـدال مـن عامـل تفرقـة 

                                     
   www. fnoor . comدعوة إلعادة النظر في شرعیة المرجعیة الدینیة ، احمد الكاتب  )١(
  www. is lamomlinc .netایات اهللا العظمى ومراجع التقلید عند الشیعة ، حامد محمود  )٢(
ص ، ) م ١٩٩٨، مكتــب االعــالم اإلســالمي : قــم ( ، ي فــي الحــوزة العلمیــة التحصــیل الدراســي الشــیع، محمــد علــي رضــاءي  )٣(

 .  ٢٥ص، المصدر السابق ، احمد عبد الهادي السعدون ، المقدمة 
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ومـا نشـهده یحصل دائمـا فـي ثبـوت رؤیـة الهـالل مـثال فـي شـهر رمضـان والعیـدین موضوع واحد كاالختالف الذي 
وعلـى    )١(لتي قـد تهـدد امـن الـبالد ومسـتقبلفي هذه المسألة فما بالك بالمسائل الخطیرة ا من اختالف بین الفقهاء

ت دون تطبیقـــه الــرغم ممـــا فـــي هـــذا الطـــرح مـــن ایجابیـــات كثیـــرة وأســـس قویــة جـــدا فانـــه لـــم یلـــغ العقبـــات التـــي حالـــ
حالله محل المرجعیة الدینیة ومن هذه العقبات    ـ :وإ

ـ واجهت هذه الفكرة عقبة تحدید المكان الذي سوف یستقر فیه المجلس فكل بلـد إسـالمي سـیحاول أن یكـون بلـده ١
  . مما قد یشكل عقبة تحول دون إنشائه ، هو مقر المجلس 

إذ مـا هـي اإللیـة ، فیمـا بیـنهم  فـواومـاذا لواختل، الفتوى بشكل موحـد ـ لم یشیر إلى اإللیة التي من خاللها إصدار ٢
  . القضیة بالتصویت بنظام األغلبیة وعندها أي إجماع سوف یتحقق وأي فتوى موحدة سوف تصدر  مهل ستتم

ن هـل هـي عـ، المجلـس الفقهـي  الـىمروجو هذه الفكرة إلى اإللیة التي من خاللها یصل هؤالء الفقهـاء  یشیرـ لم ٣
  . طریق االنتخاب أو التعیین أو كلیهما 

ذا كانــت مــدة محــددة هــذا یســعني أن ، هــل مــدى الحیــاة ام لمــدة محــددة ، ـــ مــا هــي مــدة بقــاء المجلــس الفقهــي ٤ وإ
وت المجتهـد األعلـى لحـل مـ جـراءوبذلك سوف تنشئ المشاكل التي مـن ، مجلسا أخر سیحل محل المجلس األول 

  .ا أخر اعلم مجتهدً  همحل
فــي الجـــدل قـــد  كبیـــراً ال الــذلك یمكـــن القــول أن هـــذه المســألة لیســـت مســـألة عملیــة بمعنـــى أنهــا ســـوف تأخـــذ مجــ   

  . فهناك من یأخذ بها وهناك من ال یأخذ ، الناس یختلفون فیها  ونوقد یجعل، یجمدها 
  : ـ المرجعیة الصالحة والموضوعیة  ٣ 

غیــرات والتحــوالت الســاخنة التــي عصــفت بــالعراق فــي عقــد طــرح الســید محمــد بــاقر الصــدر هــذا المبــدأ بعــد الت   
ألنهـا أصـبحت فـي نظـر ، االمـر الـذي فـرض علیهـا تحمـل أعبـاء جسـام ومسـئولیة تاریخیـة عظیمـة  )٢(.ات یالستین

وعلیهـــا أن تكـــون بمواصـــفات تناســـب مـــع هـــذا الواقـــع ، الكثیـــرین تمثـــل القاعـــدة واإلطـــار العـــام للتحـــرك اإلســـالمي 
نها وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضوج والتكامل، طلبات المرحلة وتتجاوب مع مت   .السیما وإ

یعبــر عــن رغبــة  فــي تبنــي مشــروع تغییــري قــائم علــى النــزول إلــى " المرجعیــة الصــالحة " أن اختیــار مصــطلح    
، دة فـي البلـد مؤكـدا علـى وجـود توأمـة مـع األوضـاع السـائ فالمیدان الجماهیري لیتسـنى لـه التوعیـة الفكریـة والتثقیـ

وألجـل أن تقـوم بـذلك التفاعـل علیهـا بإنشـاء . بذلك تتمكن المرجعیة الدینیة من أن تكون بمستوى تحدیات عصرها 

                                     
  .  ١١١سلیم الحسني ، المصدر السابق ، ص )١(
الحكـیم منـه االنسـحاب  بعد طلب السـید محسـن، ول هذا الطرح حم ١٩٦٢ذكر السید محمد باقر الحكیم بان الصدر تحدث عام  )٢(

كمــا ركــز فــي حدیثــه حــول زیــادة ، مــن قیــادة حــزب الــدعوة اإلســالمیة للتجنــب االحتكــاك المباشــر مــع الســلطة الظالمــة القائمــة 
ن الحكیم والمرجعیة الدینیة بعد مجيء حزب البعث إلـى السـلطة بانقالبـه الثـاني سالمحنة وشدتها التي المت بمرجعیة السید مح

حیــاة ، محمــد بــاقر الصــدر ، محمــد طــاهر الحســیني  ؛٨٥ص، المرجعیــة الدینیــة ، ینظــر محمــد بــاقر الحكــیم . م ١٩٦٨عــام 
 .  ٩٥ـ ص  ٧٥ص ،  )٢٠١٠، دار السالم : بیروت ( ، حافلة فكر خالق 
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مراكـز تقـوم بجمـع معلومـات واسـعة عـن الجوانـب الفكریــة والثقافـة وحتـى الشخصـیات المختلفـة فـي أرجـاء المعمــورة 
  . )١(.ة بصورة مدروسة حجالل ذلك یمكنها وضع الحلول الناخمن و ، كافة 

الـذي حـذر "  الغـزو الثقـافي" إلى ما اسماه بــ شئلین والقائمین على تربیة النو ولفت السید الصدر أنظار المسئو    
الن الغـرب یخـوض معركـة ، من تأثیراته السـلبیة الفادحـة علـى هویتنـا الثقافیـة و سـلوكیات أجیالنـا وعقائـدنا الدینیـة 

مـن أن قسـما مـن أنصـار الفكـر  ئـهعلـى مـا را طبیعیاً  عمقها الدیني والمعنوي وجاء ذلك رداً ضد حضارتنا المتمیزة ب
بــزعم أن التفكیــر اإلنســاني مطلــق وغیــر محــدود لــذلك  )٣( اللیبرالیــةو  )٢(العلمانیــة الشــیعي قــد استســلموا لألفكــار 

ا موضــوعیا علمیـــا مقنعـــا أن تكـــوم علــى تمـــاس مـــع المجتمــع وان تبـــدي كفاهمـــ"  الزعامـــة الصـــالحة" وجــب علـــى 
  .  )٤(للحفاظ على التراث الفكري الشیعي 

لقـــد تمیـــز الســـید الصـــدر لـــیس فقـــط بإدراكـــه جملـــة المشـــاكل التـــي یعانیهـــا المجتمـــع العراقـــي واألمـــة اإلســـالمیة   
ُ وتایـد، "  محنهـا" و ، "  مسـؤولیاتها" واستیعابه لها بل تعامل معها بایجابیة وتصدي لها وتحمـل  السـید  فقـلمواه

 )٦(مصـالحها     ین والـدفاع عـنلموتقـدیم الخدمـة لجمـاهیر المسـ، السیاسـي    وعلـى المسـتوى الفكـري  )٥(الحكیم 
.  
علقـة بالزعامـة الدینیـة نظریـا فـي تومن هنا نجـد السـید محمـد بـاقر الصـدر بـدا بإعـادة ترتیـب المفـردات الفكریـة الم  

  : التالیة وینتهي بهذا الترتیب إلى النتائج ، األمة 

                                     
◌ِ ، محمد باقر الصدر  )١(  .  ٦٣ص - ٦٢ص، ، حنة وحب الدنیا محاضرات المْ
هـي الالدینیـة او الدنیویـة ، بــل بمعنـى اخـص وهـو ماالصـلة لــه بالـدین ، او مـا كانـت عالقتــه  ) : secularisation( العلمانیـة  )٢(

   ٤٢، ص)  ٢٠٠٦مطبعة المدني ، : القاهرة ( یوسف القرضاوي ، االسالم والعلمانیة وجهًا لوجه، . بالدین ، عالقة تضاد 
ویقــال أن االفــراد لهــم ، قیمــة الحریــة الفردیــة وعالقتهــا بالدولــة تقلیــد فــي الفكــر السیاســي یتركــز فــي ) :  lisenlism( اللیبرالیــة  )٣(

وجودهـــا مســـتقل عـــن الحكومـــة مكونــة قاعـــدة القیـــود الدســـتوریة علـــى صـــالحیات ، ) حقوقـــا طبیعیــة ( حقــوق غالبـــا مـــا تكـــون 
مــع  الحقــوق  م تلــكومهمــة الحكومــة هــي احتــرا ملــةاالمن بالحیــاة والحریــة الكابــأن مثــل هــذه الجقــوق تكــوم التمتــع . الحكومــة 

، ) ت . د ، لمعرفـة لشـركة بهجـة : بیـروت ( ، م السیاسـي الحـدیث جـالمع، أحمـد عطیـة اهللا السـعید ، احترام حقـوق اآلخـرین 
  .   ٢٤٤ص

 .  ١٥٠ص، الشهید الصدر المحنة ، ماني نع؛ محمد رضا ال ٢٩ص، المصدر السابق ، غالب حسن  )٤(
دل تــإذ أطلقــت مصــطلحات ، لســلطات العراقیــة للمرجعیــة الدینیــة بعــد وفــاة الســید محســن الحكــیم التصــرفات االســتفزازیة ل تازداد )٥(

ممـا حـدى بالسـید الصـدر علـى إعـادة التأكیـد ، ) الرجعیـة الدینیـة ( ن ضـد الطائفـة الشـیعیة وهـو مصـطلح نید وغل دفیقعلى ح
االعتقــاالت بــین صــفوف التیــار اإلســالمي داخــل  التــي تزامنــت أیضــا مــعو علــى اثــر تلــك المواقــف ، م ١٩٧٢لتلــك الفكــرة عــام 

وحســینیة الشــباب مــن االنــدفاع نحــو األفكــار ، وللحفــاظ علــى االتجــاه الــدیني داخــل المجتمــع ، العــراق عامــة والنجــف خاصــة 
عـة مطب: بغـداد ( ، ) )معایشـة مـن قریـب ((اإلمـام محمـد بـاقر الصـدر. محمـد الحیـدري : للتفاصیل ینظـر . والتیارات األخرى 

   . ١٥٩ـ ص ١٥٦ص، ) م ٢٠٠٣، السالمي 
 .  ١٦٤ـ ص ١٥٨ص،  ٤ج، موسوعة الحوزة العلمیة والمرجعیة ، محمد باقر الحكیم  )٦(
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ودورهــا فــي ، وأجهزتهــا ، فیهــا تصــوره عــن التركیــب الــذاتي للقیــادة  لصــدرن اـــ إطروحــة المرجعیــة الصــالحة یكــو ١
حیــث یــرى أن المرجعیــة القائمــة فــي المجتمــع اإلســالمي فــي هــذه المرحــل لهــا الــدور القیــادي فــي األمــور ، األمــة 

  . السیاسیة واالجتماعیة 
مجـرد تشـخیص موقـف للنـاس بـل هـو ـ مضـاف إلـى ذلـك ـ عملـه تعبـوي للمجتمـع مـن  ــ أن العمـل السیاسـي لـیس٢

للقائـد  الموقف نفسه وهو یحتاج إلى درجـة عالیـة مـن الوثـوق واالطمئنـان بـالحكم الشـرعي لكـي یمكـن  تجسیداجل 
  . أهدافه أن ینقل ثقته واطمئنانه إلى الناس في حركته السیاسیة واإلصالحیة التعبویة ومن خالل ذلك یحقق 

یحتــاج فــي كثیــر مــن المــوارد إلــى اجتهــاد ، ـــ أن تطبیــق األحكــام الشــرعیة المهمــة علــى مصــادیقها وموضــوعاتها ٣
  . صفات قیادیة قادرة على تحقیق اإلصالح في األمة  وبذلك البد من زعیم دیني ذي، عي شر 
لجمـــاعي إال انـــه رأى أن العمـــل ضـــمن عمـــل االوعلــى الـــرغم مـــن كونـــه نـــادى بإبعـــاد الـــروح الفردیــة واســـتبدالها ب   

المرجعیــة الصــالحة ال یلغــي مطلقــا األشــراف المباشــر للــزعیم المجتهــد ألنــه بــدون ذلــك ســیكون مــن العســیر تحقیــق 
  . األهداف المنشودة 

  "الموضـوعیة المرجعیـة" وفي االتجاه نفسه قدم السید الصدر أطروحتـه الثانیـة ولـیس البدیلـة التـي أطلـق علیهـا    
تي تضمنت أفكارا إصالحیة تنبثق من داخل الكیان المرجعي هدفها المحافظـة علـى منهاجهـا الفكـري واألخـذ بهـا ال

إذ وجــد أن تغیــرات الواقـــع ، إلــى طریــق تحــدیات العصـــر والوقــوف بوجــه أعـــداء المــذهب خاصــة واإلســالم عامـــة 
الضـعف فـي أسـلوب العمـل المرجعـي  الفكري في العراق منذ نهایة خمسینات القرن العشرین تتطلب تشخیص نقاط

 )١(والتـــي لــم تكـــن مطروحـــة علــى مفكـــري الفتـــرات الســـابقة ، فــي عصـــر یضـــج بمختلــف المشـــكالت والتعقیـــدات ، 
 ةالعامـة لتلـك األطروحـ یـةفقـد رأى الباحـث تقـدیم الهیكل، " محمـد بـاقر الصـدر " وألهمیة ذلك الطرح الفكري للسـید 

  ) . ٢٤(في المخطط رقم 
  
  
  
  
  
  
  
 

  )   ٢٤( مخطط رقم 

                                     
  .   ٧٤ص، مواقف وتامالت في قضایا الفكر والسیاسة ، محمد مهدي شمس الدین  )٣(
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   )١(الهیكل التنظیمي الطروحة المرجعیة الموضوعیة حسب طرح السید محمد باقر الصدر

                                     
كـاظم الحــائري ، مباحــث  ؛٢٥٣العلمیــة فـي النجــف ، صعلـي احمــد البهـادلي ، الحــوزة : المخطـط مســتقاة مـن المصــادر التالیــة  )١(

( محمـــد الحســیني ، اإلمـــام محمـــد بـــاقر الصــدر ، دراســـة فـــي ســـیرته ومنهجـــه  ؛١٣ص؛ ) ت.مـــط ، د. د: قـــم ( االصــول ، 
 . ١٥٥امیر سعید الیاسري ، المصدر السابق ، ص ؛٣٥٣-٣٤٠، ص) ١٩٨٩دار الفرات ، : بیروت 

 المرجع االعلى 

  مجلس العمل المرجعي 
 ) یتكون من العلماء مع اللجان االختصاصیة ( 

 اللجنة الدراسیة  اللجنة العلمیة  لجنة متابعة علماء المناطق لجنة االتصاالت 

 لجنة رعایة العمل االسالمي

 لجنة المالیة 

 علماء المناطق 

 الحركات اإلسالمیة 
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  : المرجعیة الرشیدة ـ ٤ 
شهد عمل المرجعیة الدینیة فـي النجـف االشـرف منعطفـا هامـا وكبیـرا علـى الطروحـات الفكریـة التـي ظهـرت فـي    

خاصــة بعــد وفــاة ، مــا ذكرنــا ســابقا إلــى جانــب التغیــرات الثقافیــة والفكریــة التــي ســادت المجتمــع ك، الحــوزة العلمیــة 
برمتـه لــذا فهــو لــم  هتوحیــد الكیـان الشــیعي وتفعیلــ یــةفكــان الصــدر مشـدودا إلــى أهم، المرجـع الســید محســن الحكـیم 
وفاة السـید الحكـیم بـدأت تقریبـا مرحلـة عد بو ،  )١(معها " تكاملیا " إذ مارس منهجا ، یتمرد أطالقا على المرجعیات 

و ألنــه یــؤمن بضــرورة تكــریس ) ولــم یكــن راغبــا بــذلك ( ، " محمــد بــاقر الصــدر " التحــدي الفعلــي لمرجعیــة الســید 
الصــفوف وعــدم االنجــرار وراء صــراعات جانبیــة وهــو مبــدأ عــام یــؤمن بــه وقاعــدة أساســیة بناهــا  حیــدالطاقــات وتو 

إذ طالــب ،  )٢(" بالمرجعیــة الرشــیدة " الصــدر  مرحلتــه لمرجــع الحكــیم والــذي وصــفهفضــال عــن الفــراغ الــذي تركــه ا
والتـي تســتبطن فـي داخلهـا هــدفا ، " المرجعیــة الموضـوعیة " بتطویرهـا وتكـون امتـدادا لطــرح المرجعیـة الموضـوعیة 

مكونـــه جهـــازا ، بعملهـــا  رتقـــاءالكبـــرى واال ترئیســا هـــو األخـــذ تخطـــى المرجعیـــة نحـــو المعاصـــرة وتحمــل المســـؤولیا
  .  )٣(عمل المؤسسة الدینیة للء راشدا و مرجعیا متخصص وكف

تقتضــي أن تكــون جهــازا إداریــا متكــامال ال یــرتبط بــالمرجع التصــدي الزعامــة الدینیــة " المرجعیــة الرشــیدة "تطــویر   
  . )٤(ق حإنما یستمر عمله اخذ التجارب والمواقف التي یجب أن یستفاد منها المرجع الال، فقط 

خراجهـا مــن إطـار النظریــة والكـالم المتناقــل    ـاقر الصــدر امكاناتـه الذاتیــة لتطبیـق فكرتــه وإ لـم یــدخر السـید محمــد ب
وبـروزا بكـل أبعادهـا ومضـامینها الكلیـة واألساسـیة  وضـوحاً في المجالس إلـى حیـز الواقـع والتطبیـق و جعلهـا أكثـر و 

ولــم تضــطره الصــعوبات التــي واجهتــه داخــل . أخــر  بعیــدا عــن تجزئــة المشــروع وتأجیــل جانــب علــى حســاب جانــب
المؤسســة الدینیــة وخارجهــا إلــى االنســحاب التــام أو إلــى تقهقــر طموحــه فــي مواصــلة مشــروعة وتأســیس أدواتــه بــل 

مـــن رحـــم المؤسســـة المـــذكورة لوضـــع الخطـــوط  تـــدریجيبشـــكل  دوعمـــل بجـــ. اســـتقبلها بشـــجاعة منقطعـــة النظیـــر 
  .)٥(ة وبجعل دوره أكثرأندكاًكا باألمةل المؤسسة الدینیاألساسیة للمرجعیة الرشیدة حو 

  

                                     
 ١٨٠، ص ٤ح، موسـوعة الحـوزة العلمیـة والمرجعیـة ، ؛ محمـد بـاقر الحكـیم  ٤٠ـ ص ٣٩ص،  المصدر السـابق ،غالب حسن  )١(

   . 
مرجعیة السید محسن الحكیم زعامة السید أبو القاسم الخوئي والتي واجهت اشد الحمالت العدائیة من السلطة القائمـة ممـا  اعقبت )٢(

االهتمـام بالعمـل  وابتعـد عـنورها ینحصر في حفظ الحوزة العلمیة حیث تراى أن د، حدى به إلى اتخاذ جانب المنحى التقلیدي 
  .   ١٨٨ص، المصدر السابق ، حسین بركة الشامي : ینظر ... . السیاسي 

 .   ٢٦ص، المصدر السابق ، احمد عبد الهادي  )٣(
وزارة اإلرشــاد : طهــران ( ، الحیــاة  یقــوداإلســالم ، ؛ محمــد بــاقر الصــدر  ٤٢٣ص، المصــدر الســابق ، محمــد طــاهر الحســیني  )٤(

 .  ١١٩ص، ) ت . د ، اإلسالمي 
 . ١٢٠محمد باقر الصدر ، االسالم یقود الحیاة ، ص )٥(



٢٠٧ 
 

 )١("  مدرســـة إســـالمیة فكریـــة أصـــلیة" حــاول الســـید محمــد بـــاقر الصــدر مـــن خــالل أفكـــاره ونظریاتـــه تأســیس    
لــذلك ، والمیــادین التــي تحــاول بحثهــا  )٣(مــن حیــث القضــایا والمشــاكل التــي عنیــت بهــا ،  )٢("  بالشــمول" اتســمت 
حركـــة إصـــالحیة واســـعة تحـــاول تحقیـــق إنجـــازات إصـــالحیة حیـــث تواصـــل " طروحـــة المرجعیـــة الرشـــیدة إ" كانـــت 

 )٦(،اإلصـــالح التعلیمـــي  )٥(،التبلیـــغ العقائـــدي  )٤(، منهـــا التصـــدي للتبشـــیر الصـــلیبي ، عطائهـــا لفتـــرات متالحقـــة 
  .ة المرجعیة الرشید) ٢٥( وبین المخطط رقم ،  )٧(لتوجیه التربوي ورعایة الشباب 

                                     
غیـر  المدرسة الفكریة تعني مجموعـة اعتقـادات اإلنسـان التربویـة واالجتماعیـة والسیاسـیة واالقتصـادیة أو االعتقادیـة المذهبیـة أو  )١(

، تـاریخ الحضـارة ، علـي شـریعتي ، ون لنـا بنـاء فكریـا واحـدا و غیر جماعیة هذه االعتقـادات تكـالمذهبیة سواء كانت جماعیة أ
 .  ٢٢٦ص ، ) م ٢٠٠٦، مؤسسة اآلداب الشرقیة : النجف االشرف ( ، تعریب حسن نصري 

العدیــد مـن األشــخاص اطالعــات أو تصـدیقات أو معلومــات فهنـاك  وجـود أن المدرسـة الفكریـة لــم تكـن مرتبطــة بوجـود دار وعــدم )٢(
فهنـاك علـى أصـحاب نظریـات واكتشــافات ، الـذین أسسـوا مدرسـة فكریـة ولكـنهم لـم یكونـوا مــن الشخصـیات المعروفـة وبـالعكس 

 .   ٢٢٧ص ، المصدر نفسه ، ) مدرسة فكریة ( لكنهم لم ینتموا إلى أي 
 .  ٤٩٨ص ) ١(العدد ، م ١٩٦١شباط ،  "مجلة ) " األضواء ( ،  ١٢٧ص  ،المصدر السابق ، أمیر سعید الیاسري  )٣(
 . ٣٠٧ص ،  ١المصدر السابق ، ج، حسن شبر  )٤(
، ١٩٩٢كـانون األول ، لنـدن ، " مجلـة ) " الفكر الجدیـد (  ؛ ١٣ص،  المصدر السابق، حسین بركة الشامي : للتفاصیل ینظر  )٥(

 .  ٣٥ـ ص  ٣٠ص )  ٤( العدد 
 . ٤٥٣ـ ص  ٤٣٩ص ، ) ٥(العدد ، م ١٩٩٧، قم ،  "مجلة ) " قضایا إسالمیة : ( ینظر  )٦(
 .  ٣ص ، ) ١(العدد ، م ١٩٦٤أب  )األضواء (  ؛ ١٢٨ص ، المصدر السابق ، أمیر سعید الیاسري  )٧(
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  ) ٢٥(المخطط رقم 
   )١(هیكلیة المرجعیة الرشیدة 

  
  تنظیم دراسة ماقبل الخارج                                            إیجاد دوائر                  

  ي متابعة الفكر العالم                                                                                  
  تنظیم البحث الخارج 

  
  

  وضع المنهاج والكتب 
  التنسیب الجغرافي للطلبة                                                    ترشیح المناطق الستقبال الوكیل 

  
  ضبط الهویة الشخصیة  

  والمناطقالصلة بین المرجعیة             متابعة سیرتهم                                                            
  
  

    متابعة نواقصهم 
  كتابة التقریر                                                                     القیام بالزیارات التفقدیة 

  االتصال مع مفكري العالم                                                                                         
  تسجیل المال وضبط موارده

  ایجاد وكالء مالیین                                                         معرفة مصادیق العمل اإلسالمي    
  م العون والمساعدة تقدی                                                                                 

  
  

  تنمیة الموارد وبیت المال 
  تسدید مصاریف المرجعیة                                                بذل النصح والتشاور      

                                     
ـ ص  ٢٤٠ص ،  المصـدر السـابق، ص المالحق ؛ محمد الحسیني ، المصدر السابق ، أمیره سعید الیاسري : للتفاصیل ینظر  )١(

موسوعة الحـوزة العلمیـة والمرجعیـة ، ؛ محمد باقر الحكیم  ١١٠ـ ص ٩٧ص، ٩ج ، المصدر السابق ، بو زید احمد أ ؛ ٣٥٣
 .  ١٧٨ص ،  ٤ج، 

لجنة المرجع 
 التخطیط

 

الدراسي في الحوزة  لجنة الوضع

الدراسي في 

 

 

 لجنة شؤون العلماء
اءالعلم

 اللجنة المالیة

 لجنة النتائج العلمیة

 لجنة االتصاالت

 لجنة رعایة العمل اإلسالمي
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ما تزال واحدة من اهم المشاریع الفكریة التي طرحت "  أطروحة المرجعیة الرشیدة" أن ، ونستنتج مما تقدم     
الفردیة الى  لتطویر عمل المرجعیة الدینیة وترشیدها واالرتقاء بها وانتشالها من حالة ، ة الشیعیة في الساح

إلى جانب العمل على زیادة سعة ، أكثر اتزانا وتنظیما مع المحافظة على األسس التي قامت علیها تاریخیا حالة
ن طریق الجان المتقرحة لتكون القناة المساحة الجغرافیة لنشاط المرجعیة في محیطها العربي واإلسالمي ع

  .الفكریة بین المرجعیة واألمة 
التـي تبنـت هـذا االتجـاه وعملـت علـى ، )  ١٩٧٠ـ  ١٩٥٨( وقـد تمثـل ذلـك فـي مرجعیـة السـید محسـن الحكـیم    

مــن خــالل اختیارهــا لوكالئهــا فــي مــدن العــراق وبعــض ، مــد جســور التواصــل مــع المجتمعــین العراقــي واإلســالمي 
معـززة ذلـك بـدعم واسـع ، والخبرة المتراكمة في التعامـل مـع المجتمعـات ، ول اإلسالمیة من ذوي الفكر المتجدد الد

مــن خــالل تنشــیط المهرجانــات األدبیــة ، لكــل مــا مــن شــأنه االرتقــاء بالمســتوى الفكــري والثقــافي إلــى مراحــل متقدمــة 
  . یا واجتماعیا والثقافیة بما یساعد على خلق وعي فكري على مساحة أوسع فرد
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  الفصل الرابع 

  مظاھر الحیاة الفكریة في النجف االشرف 

١٩٦٨ -١٩٥٨  

    

  .أنواعھ والتعلیم : المبحث األول 

  

  .الصحافة والنشر : المبحث الثاني 

         

  الجمعیات الثقافیة واألدبیة: الثالث  المبحث
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  المبحث األول 

  أنواعـه و  التعلیم
  : التعلیم الدیني : أوال 

ـاب(ظـل التعلـیم الــدیني فـي النجــف االشـرف وفـي مراحلــه األولـى قائمــًا علـى  ، ومتقصــرًا علـى قواعــد ) الكتّ
د مـن البیوتـات لتعلـیم التالمیـذ الراغبـة بـذلك اللغة العربیة ، وحفظ سور مـن القـرآن الكـریم ، فنشـأت فـي المدینـة عـد

، ومــع ازدیــاد أهمیــة المدینــة بعــد توســع الدراســات الحوزویــة فیهــا وشــیوع الهــدوء واالســتقرار فیهــا ممــا شــكل عامــل 
استقطاب الراغبین بالدراسات الدینیـة ، اضـحت الحاجـة ملحـة النشـاء مـدارس دینیـة نظامیـة ، تعتمـد نظامـًا خاصـًا 

منــاهج دراســیة محــددة ، فضــًال عــن الجوانــب االداریــة ، نشــأت العدیــد مــن تلــك المــدارس التــي بلغــت  للقبــول ، مــن
  : ، إال ان ما یقع منها ضمن مدة البحث تتمثل بالمدارس التالیة )١(العشرات

  :    جامعة النجف الدینیة  -١
الدینیـة فـي النجـف  )٢(رسم، بتبرعات الوجیه محمد تقي اتفاق ، فكانت من اوسـع المـدا١٩٥٦انشأت عام   

نشــر "وأكثرهـا دقـة فــي التنظـیم، وتمســكًا بـالقیم العلمیـة الرصــینة ، كمـا بنیــت علـى اهـداف ســامیة كـان فــي مقـدمتها 
مــع التركیــز علــى بــث الــوعي " تشــجیع حركــة التــالیف والنشــر"، و " تنشــیط الحركــة العلمیــة"، و" الثقافــة اإلســالمیة

  .)٣(فضًال عن تخریج الدعاة والمبلغین لنشر رسالة اإلسالم ومبادئه الفكري بمبادئ الدین اإلسالمي ،
اسندت إدارة الجامعة إلى احد علماء المدینة ومفكریها ممـن سـعوا فـي فكرتهـا ، ووضـع لبناتهـا األولـى وهـو 

رحًا ، الــذي وجــَد فیهــا مشــروعًا یلبــي طموحاتــه فــي تطــویر الدراســة فــي المدینــة ، ولــتكن صــ)٤(الســید محمــد الكلنتــر
  . علمیًا یقف بوجه ریاح األفكار الغربیة المعادیة لإلسالم

  
  

، )١(علــى ابنیــة خدمیــة كالمســجد والمكتبــة التــي احتــوت علــى أكثــر مــن ســتة االف كتــاب اشــتملت الجامعــة
ــــداخلي ، وســــارت الجامعــــة وفــــق نظــــام دراســــي صــــارم ، تمیــــز بــــالحزم  فضــــًال عــــن القاعــــات الدراســــیة والقســــم ال

                                     
؛ جعفــر الخلیلــي ، موســوعة العتبــات ٤٧-٢٣امــال حســین خــویر ، المصــدر السـابق ، ص: للتفاصـیل عــن تلــك المــدارس ینظـر  )١(

   . ١٧٧ص -١٢٨، ص٢المقدسة ، ج
في منطقة حي السعد ، وتم رصـد مبلـغ مـالي كبیـر فـي حینـه النشـائها وفـق الطـراز الحـدیث ، ) ٢م٥٠٠٠(احة الجامعة تبلغ مس )٢(

   . ١٤٦، ص١دینار عراقي ، جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق ، ج) الف١٥٠(إذ بلغ مقداره 
   . ١٤، ص)١٩٦٢مطبعة القضاء ، : النجف (جامعة النجف الدینیة ، النظام الداخلي لجامعة النجف الدینیة ،  )٣(
، ولــد فــي النجــف ) كلنتــر(هــو محمــد بــن ســلطان بــن مصــطفى الموســوي الشــهیر بـــ) : م٢٠٠٠-١٩١٧(الســید محمــد الكلنتــر  )٤(

م، له العدید مـن اآلثـار الفكریـة ١٩٤٣االشرف ، درس المقدمات والسطوح على مشاهیر علماءها حتى نال درجة االجتهاد عام 
سات في أصول الفقه في أربعـة أجـزاء ، البـداء عنـد الشـیعة األمامیـة ، وحقـق شـرح اللمعـة الدمشـقیة وكـان مـن عشـرة درا: منها 

   . ١،ص١،ج)٢٠٠٣مط ، . د: بغداد (أجزاء وغیرها ، محمد مهدي النراقي ، جامع السعدات ، 
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تحدیــد أیــام الغیابــات ، كمــا واهتمــت إدارة الجامعــة بتحدیــد ســنوات الدراســة بخمــس ســنوات ، تتــوزع واالنضــباط ، و 
خاللها مفـردات المـنهج الدراسـي ، التـي شـملت علـوم العربیـة والمنطـق واالصـول والفقـه والفلسـفة واالخـالق ، وعلـم 

  . )٢(النفس والفقه المقارن ولغة اجنبیة تحددها االدارة
حانات فیها قائم على االمتحانات الشهریة والسـنویة ، والتـي تشـمل امتحانـات شـفویة وأخـرى كان نظام االمت

  . )٣(تحریریة ، اشترط ان یؤدیها الطالب بنجاح خالل السنوات األربع األولى كي ینقل إلى مرحلة البحث الخارج
ــي تنـــأى الجامعــــة بنفســـها عــــن التجاذبـــات السیاســـیة ومالحقــــات الســـلطات الحاكمــــة  ، اشـــترطت علــــى ولكـ

، كـي )٤(اتجاهـات مـن هـذا النـوعید على ان ال تكـون لـه حتـى طالبها االبتعاد عن االنتماءات السیاسیة ، مع التشد
  .الفكریة ، ولكي تحقق الغایة التي انشأت من اجلها اتتمكن من تنفیذ برامجه

وتوجیههــا بمــا یخــدم مســیرة ولتفعیــل النشــاطات الطالبیــة ، واحتضــان المواهــب والطاقــات األدبیــة والفكریــة 
، )٥(" دراســـات اســـالمیة"م مجلـــة شـــهریة اســـمها ١٩٦٤الجامعـــة الفكریـــة ، وینمـــي قـــدرات طالبهـــا ، اصـــدرت عـــام 
  . وركزت في موضوعاتها على الجوانب الفكریة واالصالحیة 

ألجــــل  ارتكــــزت الجامعــــة علــــى نخبــــة مــــن المدرســــین الــــذین عرفــــوا بالعلمیــــة الواســــعة ، والمقــــدرة الفكریــــة ،
التاسـیس لقاعـدة معرفیـة وفكریــة نهضـویة ، تعتمـد الـدین والعلــم أساسـا فـي أحـداث اإلصــالح داخـل المجتمـع ، وقــد 

  ).٢٦(رأى الباحث وضعهم في الجدول رقم 

                                                                                                                        
، النجـــف االشـــرف ، ١٩٦٥نجلـــه ، موالیـــد ، الســـید ضـــیاء محمـــد كلنتـــر ، عمیـــد جامعـــة النجـــف الدینیـــة و ) مقابلـــة شخصـــیة( )١(

٧/١١/٢٠١٠ .   
، الســید ضـــیاء محمــد كلنتـــر ) مقابلـــة شخصــیة(قــررت الهیئــة االداریـــة ان تكــون اللغــة االنكلیزیـــة ضــمن المـــنهج التدریســي لهــا  )٢(

،١/١٢/٢٠١٠ .   
   . ١٤جامعة النجف الدینیة ، المصدر السابق،ص )٣(
   . ٢٦، ص)١٩٦٥مط، .د: النجف (نظامها األساسي، وقفیة جامعة النجف الدینیة و  )٤(
   . سیتم التعریف بها خالل المبحث الثاني من هذا الفصل )٥(
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  )٢٦(جدول رقم 
   )١(أسماء اساتذة جامعة النجف الدینیة

    
  یة نماذج من اثارهم الفكر   المادة الدراسیة   جنسیته  اسم األستاذ   ت
  دیوان شعر،بحوث فقیه  النحو الصرف واالصول  عراقي  الشیخ محمد تقي الجواهري  - ١
تقریرات شیوخه في الفقه   البالغة والمنطق  لبناني  الشیخ محمد هادي معرفة  - ٢

  واالصول واخرى
جزء ٤دراسة في أصول الفقه   الفلسفة ،علم الكالم  ایراني  السید محمد كلنتر  - ٣

  وغیرها
بحوث في المنطق وأصول   علم الحدیث وتفسیرالقرآن  لبناني  لم الرابيالشیخ مس  - ٥

  الفقه وغیرها
له الوضیاع،كتاب محاضرات   الفقه اإلسالمي عامة  افغاني  الشیخ محمد اسحاق فیاض  - ٦

  في أصول الفقه 
بحوث في الفلسفة وأصول   الفقه الجعفري خاصة  ایراني  الشیخ إبراهیم الجناتي  - ٧

  الفقه  
    تفسیر القرآن الكریم  عراقي  یخ احمد البهادلي الش  - ٨
  

كـان لنظامهـا االداري واالمتحــاني الـذي امتـاز بــالحزم والصـرامة، مــع التنـوع فـي مفــردات المـنهج الدراســي ، 
فضًال عـن كادرهـا التدریسـي النخبـوي ، انعكاسـه الواضـح علـى مسـتوى طالبهـا العلمـي والفكـري بالشـكل الـذي ادى 

لــیس بالیســیر مــن الطــالب الــذین كانــت لهــم اســهاماتهم المــؤثرة فــي الواقــع الفكــري لــیس النجفــي إلــى تخــرج عــددًا 
  .)٢(فحسب بل واالسالمي أیضا

  ): مدرسة النجف الدینیة(مدرسة الجزائري  -٢
تمیزت المدارس الدینیة التي ظهـرت فـي هـذه المـدة كونهـا لـم تكـن تقلیدیـة فـي نظامهـا التعلیمـي واالمتحـاني 

سسـیها مــن النخــب النجفیــة المثقفـة ذات التوجهــات االصــالحیة ، والتــي تمكنـت مــن الممازجــة بــین الثقافــة ، الن مؤ 
مثلـــت هـــذا االتجـــاه    الحوزویـــة والدراســـة االكادیمیـــة ، فكـــان ذلـــك انعكاســـًا للمشـــاریع العلمیـــة التـــي تبنوهـــا ، وقـــد 

                                     
؛ محمـد الغـروي ، مـع علمـاء ٢٠-١٨وقفیة جامعة النجف الدینیة ونظامها األساسي ، المصـدر السـابق ، ص: للتفاصیل ینظر  )١(

   . ٥٥٧، ص٢النجف االشرف ، ج
، )مجتهـد(؛ السید علـي البعـاج ) مجتهد(الشیخ محمد الیعقوبي : ات التي كانت من خریجي جامعة النجف الدینیة ومن الشخصی )٢(

، الشــیخ یوســف عبــد الســتار ) مجتهــد(، الشــیخ صــبحي الطفیلــي ) مجتهــد(، الســید إبــراهیم امینــي ) مجتهــد(الشــیخ علــي العفــي 
   . ١٠/٣/٢٠١١لكلنتر ،، السید ضیاء ا) مقابلة شخصیة(وغیرهم ) ادیب وباحث(
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هدف من خاللهـا إلـى تنشـأة جیـل مـن الخـریجین ، وهو ی)١(مدرسة الجزائري التي أسسها الشیخ عز الدین الجزائري 
دیًا للطروحـــات المادیـــة والقومیـــة العنصـــریة التـــي بـــدأت تغـــزو ئـــیأخـــذون علـــى عـــاتقهم عملیـــة التصـــدي فكریـــًا وعقا

المجتمـــع العراقـــي والنجفـــي علـــى وجـــه الخصـــوص ، وتغطـــي بأفكارهـــا ومعتقـــداتها علـــى الســـاحة اإلســـالمیة التـــي 
  .)٢(وسًا في مجال التنظیم الحزبي ، ومواجهة تلك األفكارشهدت هي األخرى نشاطًا ملم

م، ویقــوم منهاجهــا الدراســي علــى تــدریس علــوم ١٩٥٧ســنة تتحــت المدرســة فــي الثــامن مــن كــانون الثــاني اف
الشریعة ، وعلوم العربیة ، بما ال یختلف والدراسة التقلیدیة ، إال من حیـث طریقـة التـدریس التـي جـاءت وفـق نظـام 

ــــة ، وســــنوات الدراســــة ، مــــع وجــــود نظــــام تعلیمــــي جد ــــى ضــــوء مقــــررات الدراســــة فــــي كــــل مرحل ــــد ، حــــددت عل ی
، معـززة ذلـك النظـام بالمحاضـرات التـي  ایتهـمتحانات األسبوعیة ونصـف سـنة ونهالالمتحانات قائم على أساس اال

  . )٣(لدارسینتساعد على فرز الطلبة األذكیاء والمتفوقین ، مما یعمل على رفع المستوى العلمي لدى ا
ـــم تكـــن الدراســـة فـــي المدرســـة الجزائریـــة ذات اطـــر جامـــدة ، ومحـــددة بـــالمنهج الدراســـي ، بـــل كانـــت لهـــا  ل

، التـــي كـــان مـــن شـــأنها ان تظهـــر طاقـــات الدارســـین ، وتنمـــي مـــواهبهم وقابلیـــاتهم األدبیـــة ) الالصـــفیة( نشـــاطاتها 
  : والفكریة ، فأتخذت األشكال التالیة 

نیــة والمهرجانــات الموســمیة ، التــي كــان یشــارك فیهــا الطلبــة بالكلمــات والقصــائد ، التــي االحتفــاالت الدی -أ
یــوم الخطابــة "تعكــس امكــانیتهم األدبیــة وااللقائیــة ، فضــًال عــن تخصیصــها لیــوم واحــد فــي األســبوع أطلــق علیــه 

  . تها وتقویمها، التي عمل المدرسون على تنمی ةخطابی، اهتم بإبراز قابلیات الطلبة اال)٤( "االسبوعي
  
  
طیلـة أیـام االسـبوع  م رفدها بالعدید من الكتب ، وفتحت ١٩٦٠ة عامة في المدرسة سنة تأسیس مكتب -ب

  .)١(للقراء من الطلبة ، والتي ظلت مستمرة حتى إغالقها

                                     
مـن اسـرة علمیـة ، والـده المفكـر الشـیخ محمـد جـواد الجزائـري ، اكمـل تعلیمـه االبتـدائي ) : م٢٠٠٥-١٩٢٤(عز الـدین الجزائـري  )١(

داخل النجف ، ثم انتقل إلى الدراسة الحوزویة ، الذي تلقى علومه فیهـا علـى یـد والـده وعمـه الشـیخ عبـد الكـریم الجزائـري والسـید 
د الحســین شــرف الــدین ، وتوجـــه بعــد ذلــك إلــى المـــدارس الرســمیة لیكمــل مرحلتــي المتوســـطة والثانویــة ، یــدرس فــي بغـــداد عبــ

ودبلـوم فـي علـوم التجاریـة ، ثـم عـاد مدرسـًا فـي حـوزة ) الـدیكور(ویحصل على دبلوم في الهندسة المدنیة ودبلوم هندسة التجمیل 
ــدرس الفقــه واصــوله ، ویعــد مــن رواد العمــل السیاســي فــي العــراق ، إذ أســس اثنــین مــن المنظمــات السیاســیة  النجــف االشــرف لیّ

: واالســالمیة فــي خمســینیات القــرن العشــرین همــا منظمــة الشــباب المســلم ومنظمــة المســلمین العقائــدیین ، لــه مجموعــة مؤلفــات 
جـودت القزوینـي ، : لتفاصـیل ینظـرم، ل٢٠٠٥شرح دعاء كمیل ، شرح الصحیفة السجادیة ، أصول الفقه ، توفي في لبنان عام 

   . ٢٣-١٩، ص) ٢٠٠٥دار االضواء ،: بیروت (عز الدین الجزائري  رائد الحركة اإلسالمیة في العراق ، 
   . ٥٥٨،ص) ٥(م، العدد ١٩٩٧، قم ، " مجلة) "قضایا اسالمیة(عز الدین الجزائري ، تنظیم الحوزة العلمیة ،  )٢(
) ١٩٩٨دار االضـواء،: بیـروت (ظیم الدراسي في النجف االشرف والحواضر العلمیـة المتشـابهة، محسن محمد محسن ، من التن )٣(

   . ٢٠، ص
   . ٢٠؛ محسن محمد محسن ، المصدر السابق ، ص١٠٤رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص )٤(
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فـــي " لجنــة التوعیــة"أصـــدرتها " التوعیــة"ابتــدأت المدرســة باصــدار نشـــرة جداریــة باســم : اإلصــدارات  -ج
ة المكونــة مــن نخبــة مــن الطلبــة ، تطــور عملهــا بعــد ذلــك لیشــمل إصــدار سلســلة مــن اإلصــدارات والنشــرات المدرســ

  : المطبوعة تمثل ذلك في اآلتي 
سلســـلة دروس دینیـــة ، ركـــزت أبحاثهـــا علـــى التعریـــف باإلســـالم ومقدرتـــه علـــى حـــل مشـــاكل المجتمـــع،  -١

، " اإلســالم نظــام المســـتقبل"، " العلـــم فــي اإلســالم"، ، "اإلســالم یــدعو للســعادة": فكــان مــن تلــك الموضــوعات 
  ".محو االمیة"، "الصالة حكمة"

م وتوقفــت فــي نهایــة العــام ١٩٦٠صــدر عــددها األول فــي بدایــة العــام " الــذكرى"نشــرة مطبوعــة بعنــوان  -٢
  . )٢(م، بعد ان أصدرت عشرة أعداد١٩٦٤الدراسي 
  .)٣(،لم یصدر منها سوى عدد واحد فقطهادفة علمیة وهي مختارات : المعارف اإلسالمیة  -٣
م، وتوقفـــت بعـــد ١٩٦٧وهـــي سلســـلة فكریـــة عامـــة صـــدر عـــددها األول أواخـــر العـــام : رســـالة النجـــف  -٤

  .  )٤(م١٩٦٨صدور عددها الثالث في اذار سنة 
، وذلــك  )٥(المدرســة لنفســها سیاســة تعلیمیــة مســتقلة ، نــأت بنفســها عــن االعتمــاد علــى جهــة أخــرىوضــعت 

افظ على خطها الفكري المسـتقل البعیـد عـن التجاذبـات السیاسـیة ، علـى الـرغم مـن حصـولها علـى اعتـراف لكي تح
  .وزارة المعارف بها ، وكذلك وزارة الدفاع التي اعفت طلبتها الناجحین من اداء الخدمة االلزامیة 

ة ، أو مــن خــالل عملــت مدرســة الجزائــري علــى نشــر الثقافــة اإلســالمیة ســواء مــن خــالل مناهجهــا الدراســی
نشــاطاتها الثقافیــة ، ممــا انعكــس ایجابــًا علــى تخــریج عــدد مــن الخطبــاء والمرشــدین القــادرین علــى القیــام بالتوعیــة 

  . الفكري في المجتمع النجفيي واالصالح داخل المجتمع ، فكانت بحث اسهامة مهمة في رفد الوع
  :  لشبریةالمدرسة ا -٣

                                                                                                                        
م، ١٩٦٨فـي العـراق بعـد انقـالب عـام تعرضت المدرسة حالها حال التجارب االصالحیة األخـرى إلـى مضـایقات مـن قبـل الحكـم  )١(

م، ولـم یتوقـف األمــر عنـد االنغـالق بـل تعـداه إلـى هـدم بنایـة المدرسـة بعــد ان ١٩٧٠والتـي عملـت علـى اغالقهـا فـي بدایـة عـام 
اتهمتها السلطة باتخاذها مقرًا لها من قبل الحركات اإلسالمیة ، وهي تهمة دئبت سلطات البعث التي حكمـت الـبالد حجـة تتخـذ 

   . ٧٣نها سببًا إلى اغالق المدارس الدینیة  ، جودت القزویني ، المصدر السابق ، صم
   . سیتم التعریف بها أكثر تفصیال ضمن المبحث الثاني من هذا الفصل )٢(
   . ٣٣٦احمد البهادلي ، الحوزة العلمیة في النجف ، ص )٣(
ص الغـالف ؛ محسـن محمـد محسـن ، المصـدر السـابق ، ) ١(العـدد م، ١٩٦٧، النجف ، كـانون األول " مجلة) "رسالة النجف( )٤(

   . ٢٣ص
رغب مؤسس المدرسة بجعلها بعیدة عـن السـلطات الحاكمـة قـدر المسـتطاع ، إذ ان المدرسـة تاسسـت فـي العـام قبـل األخیـر مـن  )٥(

مجـيء الـزعیم عبـد الكـریم قاســم  الحكـم الملكـي فـي العـراق ، ولـذا فلـیس هنــاك مـا یـذكر مـن احتكـاك بینهـا وبـین الســلطة ، وعنـد 
م، اخــذ یتقــرب مــن أصــحاب المــدارس الدینیــة قــدر المســتطاع ،إال ان عــز الــدین الجزائــري اســتمر باالتبعــاد عــن ١٩٦٣-١٩٥٨

م، التـي ١٩٦٨تمـوز  ١٧السلطة ، ورفضه جمیع المنح المقدمة لـه ، وبقـي علـى هـذا الـنهج حتـى مجـيء السـلطات البعثیـة فـي 
   .   ٣٣٧كل علني إلى المشاریع االصالحیة ، احمد البهادلي ، الحوزة العلمیة في النجف ، صاعلنت عداءها وبش
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، وكانــت )٢(١٩٦٧تشــرین الثــاني ســنة  ١٨، وافتتحــت بتــاریخ )١(يأسســها الســید محمــد علــي شــبر الحســین
والوعـاظ  "الـدعاة"رسالتها التربویة تؤكد على ضرورة التمسك باالخالق الحمیدة ،كونهـا ركیـزة أساسـیة ، مـن ركـائز 

مــن ) . كونــوا دعـاة باعمـالكم قبـل ان تكونــوا دعـاة بالسـنتكم: (الـذي یقـول ) (، عمـًال بحـدیث اإلمـام الصــادق 
هنــا جــاء نظامهــا الــداخلي لــیعكس الحــزم والشــدة مــع الطــالب فــي الحضــور واالنصــراف ، والتغیــب عــن ســاعات 

فــي دیباجــة النظــام  بعــدها مــن المدرســة ، وهــذا تعكــس الــدرس التــي صــدرت بشــدة وكــان عقابهــا ان یفصــل الطالــب
  .)٣(التي تؤكد على حسن السلوك وعدم المجاملة مع االخرین

لى مستوى دراسي جید ، یمكن من خالله إفـراز الطلبـة ذوي المسـتویات العلمیـة المتقدمـة والجل الوصول إ
جهــود الطالــب  مییــأربعــة أشــهر ، تكــون األسـاس فــي تق ، حـددت إدارة المدرســة إجــراء امتحانــات فصــلیة تجـرى كــل

یمتلكـون المقـدرة العلمیة ، التـي مـن شـأنها ان تضـعه علـى الطریـق الصـحیح ، ألجـل تخـریج طلبـة دعـاة ومرشـدین 
  .)٤(الفكریة والخطابیة ، كي یكون لهم الدور المؤثر في المجتمع

لقــد عكســت كلمــات طلبتهــا التــي القیــت فــي حفــل افتتاحهــا علــى إمكانیــة خطابــة ، ومقــدرة لغویــة ، وتمكــن 
ة  دلـت من بیانها وبالغتهـا ، فضـًال عمـا ورد فیهـا مـن طروحـات أصـالحیة تجدیدیـة علـى مسـتوى الفكـر والممارسـ

  . على ارسائها على أسس فكریة سلیمة ، وقاعدة علمیة متینة
غـذت " معطـاء"بمیزة تفـردت بهـا مـن بـین مـدارس النجـف الدینیـة، إذ كانـت مدرسـة  الشبریةتمیزت المدرسة 

داد مـن الساحة النجفیة فكرًا وثقافة بالكوادر النخبویة من خریجیها ، وان الدلیل علـى هـذا التمییـز وذلـك التفـرد االعـ
والعقیــدة المحمدیـــة  علــى طریــق الفكــر اإلســالمي الصــحیح شــهداء الفكــر والعقیــدة الــذین قــدمتهم المدرســة قـــرابین 

شـخص ، جـراء مـا كـانوا یحملونــه )  ٣٨٩( نـاظم الحكـم الصـدامي مـا یقـارب  السـمحاء ، فبلـغ عـدد الـذین اعـدمهم
  .من فكر إسالمي صحیح ، شكل خطرًا مروعًا على النظام انذاك

م ، حـوت علـى ١٩٦٨واتساقا مع نهجها القائم على نشر الفكر والمعرفة فقد اسست فیها مكتبة عامة سـنة 
عنوانــات متعــددة فــي موضــوعات الفقــه واالصــول وعلــوم القــرآن ، والتفســیر، وعلــوم الحــدیث والرجــال ، فضــًال عــن 

والفلك والعلـوم الطبیعیـة وبـاللغتین العربیـة الصرف والنحو والبالغة والمنطق ، وناهیك عن كتب التاریخ والجغرافیة 
تنوع موضوعات كتب المكتبة اهتماما كبیـرا مـن قبـل ادارتهـا  اظهروالفارسیة ، فضًال عن المخطوطات النادرة وقد 

                                     
، فـي النجـف ، وهـو ابـن السـید علـي السـید حسـین عبـد اهللا شـبر الـذي ادت مؤلفاتـه ١٨٨٦ولد عـام : محمد علي شبر الحسیني  )١(

لشیخ باقر الجـواهري ، والمیـرزا حسـین النـائیني والسـید أبـو ا: (كتابًا ، درس السید محمد على ید اعالم عصره منهم  ٣٠٠على 
الحسن األصفهاني وغیرهم ، وله اثارا مطبعة مثل ، فوائد الصوم واسراره ، السوانح الحیدرابادیة، العمـل االبقـى فـي شـرح العـروة 

   . وغیرها  ) جزءان(الوثقى 
   . ف  التي كانت مثبتة على الواجهة عند االفتتاح حسب اللوحة الموجودة في خزینة المدرسة في النجف االشر  )٢(
   . ٩، ص) ت.مطبعة دار الكتب ، د: بیروت (ذكرى افتتاح المدرسة الشبریة في النجف االشرف ،  )٣(
   . ١٠المصدر نفسه ، ص)٤(



٢١٧ 
 

التي حرصت علـى تـوفیر مصـادر الدراسـة للطـالب بالشـكل الـذي یسـهل علـیهم الحصـول علیهـا لتسـاهم فـي تعزیـز 
  .           )١(فكریةقدراتهم العلمیة وال

المدرســة علــى الواقــع الثقــافي والفكــري النجفــي والعراقــي ومــن ثــم اإلســالمي ، واضــحة مــن  تــاثیراتكانــت 
لیبــین ) ٢٧(خــالل الطــالب النخبــة الــذین خــرجتهم المدرســة ، والــذین وضــع الباحــث نمــاذج مــنهم فــي الجــدول رقــم 

لثقافـــة اإلســـالمیة القـــادرة علـــى التعـــایش مـــع الثقافـــات الـــذي اضـــطلعت بـــه هـــذه المدرســـة فـــي نشـــر ا االثـــرللقـــارئ 
  . األخرى في حینها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢٧(جدول رقم 

  )٢(نماذج من خریجي المدرسة الشبریة في النجف االشرف
  المالحظات  المدینة   البلد  االسم   ت

                                     
كسـیر السـعادات فـي احكـام جعفر شبر ، مخطـوط ا: كتابا ومخطوطا نادرا منها ) ١٢٠٠(تحتوي المكتبة عند افتتاحها أكثر من  )١(

، ومخطـوط أبـي الحسـن القمـي تفسـیر القـرآن الكـیم ومخطـوط رسـالة فـي الفلـك والنجـوم لمؤلفـه خواجـه نصـیر ) جـزء٣(العبـادات 
الـدین محمــد بــن محمـد بــن الحســن الطوسـي ومخطــوط فــروق اللغــات لنـور الــدین الجزائــري ، ومخطـوط قصــص األنبیــاء وعمــدة 

، الخزانة الخاصة بالمخطوطات ؛ محمد أمین شبر ، المدرسـة الشـبریة ، ))المدرسة الشبریة. ((ر وغیرهاالعلماء إلى عبد اهللا شب
   .  ٢٠٧ص -٩٥،ص) ٢٠٠٦المؤسسة الشبریة الحیاء التراث ، : م.د(

حمـد أمـین شـبر، ؛ م) وثـائق متفرقـة(، اولیات الطلبـة المسـجلین فـي المدرسـة ، )طبق األصل(، السجل العام ) المدرسة الشبریة( )٢(
   .    ٢٥٩ص -٢٢٢المصدر السابق ، ص
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   في بلدهادیبا وله دیوان شعر ثم عالما فاضال  جبل عامل  لبنان  الشیخ حسن طراد العاملي   - ١
بهـا لـه بحـوث حـول وجـود كاتبا وادبیا ومن اشـطر طال  )الموصل(سنجار  العراق  الشیخ فیصل السنجاري  - ٢

  . كتب تاریخیة أخرى) عج(دياإلمام المه
  .اكمل مرحلتي المقدمات والسطوح  صور  لبنان  الشیخ حسین سبیتي  - ٣
  .  لس الشیعي االعلىعاد إلى لبنان واحد أعضاء المج  بیروت  لبنان  الشیخ سرور   - ٤
  .وصل إلى مرحلة البحث الخارج ثم عاد إلى بالده  جبل عامل  لبنان  خلیل شقیر  - ٥
  .خطیبا وادبیا ، له دیوان شعر ومؤلفات تاریخیة عدة  النجف  العراق   الشیخ شاكر القرشي   - ٦
الطـف خطیبا وادیبا وشاعرا لـه شـعراء الحسـین ادبیـات   النجف  العراق  السید جواد شبر   - ٧

  .وغیرها 
خطیبـا مشــهورا اعــدم علــى یــد نظــام البعــث فــي العــراق   العمارة  العراق  الشیخ عبد األمیر الساعدي  - ٨

  .  في بدایة ثمانینیات القرن العشرین
علـــــى یـــــد  ١٩٨١مـــــدرس فـــــي الحـــــوزة ، اعـــــدم عـــــام   بغداد  العراق  الشیخ حسین باقر حمودي  - ٩

  . السلطة
  .م١٩٨٢احد اساتذة الحوزة العلمیة، اعدم عام   كشمیر  اكستانب  السید عارف حسین الحسیني  -١٠
ممثــــل المرجعیــــة الدینیــــة فــــي منطقــــة كشــــمیر الجــــزء   كشمیر  الهند  السید عباس الكشمیري  -١١

  .الهندي
من الطالب المتمییزن وكان خطیبا وشـاعرا اعتقـل فـي   البصرة  العراق  الشیخ ناظم عبد البصري  -١٢

ـــــات مـــــن القـــــ ـــــم یعـــــرف بدایـــــة الثمانینی رن العشـــــرین ول
  .مصیره

  
  
  
  
  
  
  

   -:التعلیم األهلي  :ثانیًا 
لنخب النجفیة المثقفة على عاتقها مسؤولیة العمـل علـى تأسـیس المـدارس األهلیـة فـي المدینـة ، منطلقـة اأخذت    

فكریـًا  تـهفاضطلعت بدور رائد في دعم المؤسسات التربویة الجل تطـویر المجتمـع وتنمی ،من توجهاتها اإلصالحیة
فأسســـت مـــدارس أهلیـــة نهاریـــة . مـــن خـــالل تلـــك المـــدارس التـــي قـــدر لهـــا ان تســـتمر خـــالل مـــدة البحـــث ومابعـــده 

كــــان إقبـــال الدارســــین علیهــــا واضــــحًا منــــذ و ومســـائیة حظیــــت بالــــدعم مــــن المفكـــرین واألهــــالي بمعظــــم تكالیفهــــا ، 
  . تأسیسها
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 ) ١(العشــرین ثــالث مــدارس هــي العلویــة والرضــویة  كــان عــدد المــدارس األهلیــة التــي أسســت فــي بدایــة القــرن   
نموذجـًا للتعلـیم األهلـي فـي النجـف أ، وسوف یركز الباحث على الدراسة علـى المدرسـة العلویـة یتخـذها  )٢(والغري 

  . االشرف ، كونها المدرسة األهلیة الوحیدة التي استمرت أهلیة حتى نهایة مدة البحث 
  

                                     
م في محلة المشراق على ید المیرزا عبد الرحیم الباوكوبي ، درس  فیها  ١٩٠٩أسست في النجف عام : المدرسة الرضویة  )١(       

ابو القاسم الماممقاني ، اذ عدد من المدرسین الحاملین للشهادات العلمیة االجنبیة للتدریس فیها ، ایدیها رجال الدین أمثال 
ونالت . وفر موسسها كتبًا ودوریات الى مكتبتها التي احتوت على قاعة للمطالعة المنظمة . قدموا لها دعمًا مالیًا زمعنویًا 

المدرسة اهتمام القنصل الروسي في النجف ابو القاسم الشیرواني الذي حاول الحصول على امتیازات خاصة من السلطات 
م سببًا إلى إغالقها بعد التدهور االقتصادي  ١٩١٤وكانت نشوب الحرب العالمیة االولى عام . ة ، دعمًا لمجهودها العثمانی

: بغداد ( ،  ١٩٢٠ض ، الثورة العراقیة الكبرى سنة اعبد اهللا فی. الذي اصاب البلد مما انعكس علیها حتى انتهى دورها كلیًا 
 ٥٠علي عبد المطلب علي خان ، الحیاة االجتماعیة في النجف االشرف ، ص ؛ ١٢٥، ص )  ١٩٧٥مطبعة دار السالم ، 

  .  
كانت الهیأة المؤسسة للمدرسة مؤلفة من نخبة من االصالحین وهم السید حسین عیسى كمال الدین ، السید   : مدرسة الغري ) ٢(

السید سلمان ، یوسف ابو عجینة ، كاظم  سعید كمال الدین ، الحاج محسن ابو عجینة ، السید یحیى الحبوبي ، السید كریم
م ، وقبل الموافقة الرسمیة اخذت النخبة المؤسسة العمل لتنفیذ مشروعها ،  ١٩٢١السید علي طالبًا الى وزارة المعارف عام 

ایة العام م ، مدرسة مسائیة ن وفي بد ١٩٢٢فقاموا بتأجیر منزل في محلة المشراق كمحًال لها وبدء الدوام الفعلي نهایة شباط 
م عجزت الهیئة االداریة عن مواصلة العمل في هذه المدرسة فطلب الحاقها بوزارة المعارف فالحقت بها واصبحت  ١٩٢٤

، تحقیق  ١٩٠٨محمد علي كمال الدین ، النجف في ربع قرن منذ سنة : للتفاصیل ینظر . ضمن المدارس االبتدائیة الرسمیة 
؛ جعفر الخلیلي ، موسوعة  ١١١ص - ٨٥، ص)  ٢٠٠٥ار القارى للطباعة والتوزیع ، د: بیروت ( كامل سلمان الجبوري ، 

  .    ١٨٢ص – ١٨١، ص ٢العتبات المقدسة ، ح
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  :المدرسة العلویة  -
لتعلــیم ، ) كتابــا(وكانــت فــي بدایــة أمرهــا ، م فــي محلــة الحــویش فــي النجــف االشــرف ١٩٠٧ة أسســت ســن

مبتعــدة عــن الطریقــة الهجائیــة التــي اعتــادت "  المقطعیــة" التالمیــذ القــراءة والكتابــة بطریقــة مســتخدمة هــي الطریقــة 
  .علیها طرق التعلیم السابقة 

،تشـــكلت لهـــا هیئـــة إداریـــة مـــن رجـــال )١(١٩٠٨مـــوز ت ٢٣بعـــد االنقـــالب العثمـــاني والعمـــل بالدســـتور فـــي 
، التي اخـذت علـى عاتقهـا عملیـة تحویلهـا إلـى مدرسـة حدیثـة ، تقـوم منهاجهـا الدراسـیة علـى إدخـال العلـوم )٢(الدین

  .)٣(المعاصرة في حینها كالعلوم والریاضیات والتربیة الریاضیة ،فضًال عن اللغتین االنكلیزیة والفرنسیة
ــــدین المجتهــــدین ومــــنهمدرســــة بــــدعم وتحظیــــت الم       ــــد رجــــال ال ــــد اهللا  أیی المــــال كــــاظم الخراســــاني والشــــیخ عب
وقـد بلـغ هـذا الـدعم للمدرسـة ، )٥(والمیـزرا حسـین الخلیلـي )٤(اني و والشیخ فتح اهللا شیخ الشریعة االصفهانير المازند

  . باصدارهم فتاوى تجوز االنفاق من الحقوق الشریعة على المدرسة 
وتــأثیرات التــدهور االقتصــادي الــذي شــهده ، م ١٩١٨انتهــاء الحــرب العالمیــة  االولــى عــام  مدرســة عقــبت الشــهد

تــدهورا فــي وضــعها المــادي ممــا انعكــس ، البلــد مــن جــراء العلمیــات الحربیــة التــي كــان العــراق واحــدا مــن ســاحاتها 
  لها في خالل )٦(االیراني رضا شاه ة الملكر التي شهدت بعض التحسن بعد زیا، سلبا على إمكانیاتها التعلیمیة 

  
  
  

                                     
،بانقالب عسكري قادته جمعیة االتحاد والترقي ،التي طالبـت باعـداة العمـل بالدسـتور ١٩٠٨حدثت الثورة الدستوریة في تركیا سنة )١(

: م، للتفاصــیل ینظــر١٩٠٩م،وادت بالنتیجــة إلــى االطاحــة بالســلطان عبــد الحمیــد الثــاني ســنة١٨٧٦العثمــاني المعطــل منــذ ســنة 
   .   ٣١٦-٣١٣، ص) ١٩٧٦دار الثقافة ،: القاهرة(محمد كمال الدسوقي ، الدولة العثمانیة والمسألة الشرقیة ، 

جي ، الشیخ مهدي الخراساني ، میـرزا محمـد المحالتـي السید ابو القاسم الكاشاني ، الشیخ مهدي الكاشي ، مهدي الالئی: امثال  )٢(
   . ، الشیخ اسحاق الدشتي وغیرهم 

   . ٢١٢،ص)١٩٥٩شركة الطبع والنشر االهلیة ،: بغداد(عبد الرزاق الهاللي ، تاریخ التعلیم في العراق في العهد العثماني ،  )٣(
ف خـالل الربـع األخیـر مـن القـرن التاسـع عشـر ، أصـبح مـن درس في النجـف االشـر ) :١٩٢-١٨٥٠(شیخ الشریعة األصفهاني  )٤(

م، محمـد حـرز الـدین ، ١٩١١كبار المجتهدین ، له مواقف سیاسیة منها ، فتواه الشهیرة ضـد االحـتالل االیطـالي إلـى لیبیـا عـام 
   .   ٢٨٠المصدر السابق ، ص

علماءهـا ، تــولى الزعامـة الدینیـة بعــد وفـاة المجــدد ولـد فـي النجــف واصـبح مــن كبـار ) : ١٩٠٩-١٨٢١(المیـرزا حسـین الخلیلــي  )٥(
م ، شــرف مجلســه العــامر بحضــور رمــوز االصــالح وكــان مــن المؤیــدین للمــدارس الحدیثــة  ١٨٩٤محمــد حســن الشــیرازي عــام 

   .   ٥٧٧ص – ٥٧٣، ص ٢واالهتمام بها ، اغا برزك الطهراني ، المصدر السابق ، ح
، ضـد اآلسـرة ١٩٢١هلوي ، مؤسـس االسـرة البهلویـة فـي ایـران بعـد قیادتـه انقـالب عـام هو رضا ب) : ١٩٤٤-١٨٧٨(رضا شاه  )٦(

على ایران حتى اجبرته ، القوات البریطانیـة والسـوفیتیة علـى ) شاه(م، أصبح ملكًا ١٩٢٥القاجاریة حتى تمكن من إسقاطها عام 
یـران تفـاقم الصـراع الـدولي وأثـره فـي سـقوط رضـا خضـیر مظلـوم البـدیري ، ا: التنازل على العرش البنه محمد رضا شاه ، ینظـر

   .  ١٨، ص)٢٠٠٧مطبعة دار الضیاء،: النجف(، ١٩٤٣-١٩٤١(شاه وعقد مؤتمر طهران 
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         . )١(ةالمادیـــمــن المـــال ســاعدها علـــى تجــاوز الضـــائقه  اذ محنهــا مبلغـــا، ١٩٢٣زیارتــه للنجـــف االشــرف عـــام     
وهــي خطــوة شــجعت أدارة ، م ألحــاق المدرســة بــوزارة المعــارف اإلیرانیــة ١٩٢٩قــررت الحكومــة االیرانیــة فــي عــام 

فتمكنـت مـن ذلـك وحصــلت ،  )٢(وزارة المعـارف العراقیـة للحصـول علـى اعتـراف رسـمي بهـاالمدرسـة علـى مخاطبـة 
وكان مشـروطا بـان یضـاف إلـى مقرراتهـا ،  )٣(م١٩٤٠\٦\١١في  ٣٣٧٦\٦٠على االعتراف بكتاب الوزارة المرقم 

وأسـس التعلـیم الرسـمي فـي وبمـا یتفـق ، والتربیـة الوطنیـة ، والجغرافیـة ، والتـاریخ ، الدراسیة مفـردات باللغـة العربیـة 
ممــا ســاعد علــى ، لتوســع فــي التعلــیم مــن اجــل اأدارة المدرســة  ، ممــا ســاعد علــى توســع خطــة القبــول  الــى العــراق

م ١٩٥٤فطالبــت علـــم ، وهــو أمــر جعــل مســاحتها ال تســـتوعب تلــك االعــداد ، إقبــال الطــالب علــى الدراســة فیهـــا 
ــــــه اوســــــع الســــــتیعاب أعــــــداد ال ــــــى بنایت ــــــال إل ــــــة فــــــي ، تالمیــــــذ باالنتق ــــــى الموافق ــــــت مــــــن الحصــــــول عل ــــــد تمكن وق

  . )٤(م١٩٥٤\٤\٢٨
اذ ، فســاعد ذلـك علــى زیــادة أعــداد طالبهــا ، م ١٩٥٧أسـتكملت المدرســة العلویــة مراحلهــا االبتدائیـة فــي عــام      

واســـتمر هـــذا ، طالبـــا )  ٦٠٨( أصـــبح هـــذا العـــدد بعـــد عـــام ، طالبـــا )  ٥٩٨( ،  ١٩٥٨بلـــغ عـــددهم نهایـــة عـــام 
بتهـا خـالل مـدة المبحـث یحمـل یمثـل تطـور اعـداد طل جـدوال وزیادة في الفائدة وضع الباحـث .  في االعداد لتزاید ا

  ) .  ٢٨( الرقم

                                     
   .  ١٠٨،ص)١٩٨٤دار الرشید ،: بغداد(فاضل البراك ، المدارس الیهودیة واالیرانیة في العراق ،  )١(
   ) . ٢٠٨(، وثیقة ٦٠/٣٣٧٦، رقم الملف ، ) العلویة االیرانیة المدرسة(و ، مدیریة المعارف العامة . ك . د )٢(
   ) . ١٦(المصدر نفسه، وثیقة  )٣(
غرفــة صــالحة وصــحیة وغرفــة للمــدیر ) ١٢(غرفــة ، منهــا ) ١٥(اســتأجرت المدرســة بنایــة فــي محلــة األمیــر غــازي تحتــوي علــى  )٤(

) ٢٨٩(و، التقریـر المدرسـي السـنوي للمدیریـة رقـم الملـف .ك.، د دینـار سـنویاً ) ٣٨(والمعلمین ومخزن ، مقابل بدل ایجـار قـدره 
   ) . ١٨٦(، وثیقة ٢٨/٤/١٩٥٤في



٢٢٢ 
 

  ) ٢٨( جدول رقم 
  . )١(م١٩٦٨ـ  ١٩٥٨أعداد طلبة المدرسة العلویة خالل المدة البحث 

  نسبة النجاح                    ت           السنة الدراسیة                       أعداد الطلبة
  % ٩١                            ٥٩٨                       ١٩٥٨ـ  ١٩٥٧             
  %  ٩٣                            ٦٠٨                       ١٩٥٩ـ  ١٩٥٨             
  %  ٨٥                            ٥٧٨                       ١٩٦٠ـ  ١٩٥٩             
  % ٧٢                            ٦٠٨                       ١٩٦١ـ  ١٩٦٠             
  % ٧٨                            ٥٧٤                       ١٩٦٢ـ  ١٩٦١             
  %  ٧٩                            ٧٠٣                       ١٩٦٣ـ  ١٩٦٢             
  %  ٩٩                            ٧٣٢                       ١٩٦٤ـ  ١٩٦٣             
  % ٨٨                            ٨٨٣                       ١٩٦٥ـ  ١٩٦٤             
  % ٩٠                            ٨٨٦                       ١٩٦٦ـ  ١٩٦٥             
  %   ٩٣                            ٨٩٧                       ١٩٦٧ـ  ١٩٦٦             
  %  ٩٨                            ٩٦٨                       ١٩٦٨ـ  ١٩٦٧             

السـنوات العشـر  مـدى التطـور الـذي حصـل فـي إعـداد الطـالب خـالل یظهـرللجدول أعاله  أن قرأه بسیطه
    أي بمعـــدل زیـــادة، م ١٩٥٨طالبـــا بالقیـــاس إلـــى ســـنة االســـاس )  ٣٧٠( م زیـــادة بلغـــت ١٩٦٨اذ شـــهدت ســـنة ، 

وهــو رقــم لـیس بالیســیر فــي حسـابات الزمــان والظــرف الـذي كانــت تعیشــه المدینــة ، طالبــا تقریبــا سـنویا )  ٣٧( بلـغ 
  . انذاك 

وكــان ذلــك عــام ، ت أدارة المدرســة إلــى افتتـاح مدرســة للبنــات لـم یكــن التعلــیم مقتصــرا علــى البنـین بــل ســع
وقـد حصـلت ،  )٢(یقوم علـى تعلـیمهن خمسـة معلمـات، طالبة )  ٩٨( اذ بلغ عدد طالبات سنتها االولى ،  ١٩٦٦

  . )٣( ١٩٦٧المدرسة على االعتراف الرسمي من وزارة المعارف العراقیة سنة 
علـى افتتـاح مرحلـة متوســطة مبتـدأین فـتح صــف ، االبتدائیــة شـجع عـدد الطـالب المتخــرجین مـن المرحلـة 

، متوسـطة للبنـین  ١٩٦٠ـ  ١٩٥٩حت منـذ العـام الدراسـي بثـم اصـ، ملحقـا بالمدرسـة االبتدائیـة  ١٩٥٧واحد سـنة 
  . )٤(عاما بعد أخر  دأخذ باالزدیا، طالبا )  ١٢٤( بلغ عدد طالبها في عام التأسیس 

                                     
، ٣٢١٢٠؛ ٦٢، رقــم الملــف ) المدرســة العلویــة االبتدائیــة(و، وزارة المعــارف العراقیــة ، .ك. د: معلومــات الجــدول مســتقاة مــن  )١(

   . مجموعة الوثائق والتقاریر السنویة المتعلقة بالمدرسة 
   ) . ٢٢٢(، وثیقة١٦١/٤٢١٢٠٠، رقم الملف ) المدرسة االیرانیة للبنات(و، .ك.د )٢(
   ). ٣٠٣(، وثیقة ١٦١/٤٢١٢٠٠، رقم الملف ) المدرسة العلویة االیرانیة(و، .ك.د)٣(
   ) . ٣٠٦(، وثیقة   ٤٢١٢٠٠/  ١٦١، رقم الملف ) المدرسة العلویة االبتدائیة ( و . ك . د  )٤(
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اذ بلــغ عــدد الطــالب فــي العــام ، مرحلــة إعدادیــة  تك فتحــلــوســطة تتلموالجــل اســتیعاب خرجــي الدراســة ا
)  ٣٩٤( ثــم ارتفــع هــذا العــدد فــي الســنوات التالیــة حتــى بلــغ عــددهم ، طالبــا )  ٣٩(  ١٩٥٨ـ  ١٩٥٧الدراســي 

  .  )١(طالبا في بدایة سبعینات القرن العشرین
ف االشــرف خــالل مــدة البحــث  وحتــى كانــت المدرســة العلویــة واحــدا مــن مظــاهر الحیــاة الفكریــة فــي النجــ

ـــذین تخطـــو الســـاحة النجفیـــة  )٣(ان یلمـــس ذلـــك الـــدور مـــن خـــالل خریجیهـــاولعـــل القـــارئ یســـتطیع ،  )٢(اغالقهـــا ال
والتـي اسـهمت وبمـا ال یقبـل الشـك فـي تحریـك ، بنشاطاتهم الفكریة ومؤلفاتهم ذات الطروحات الفكریة واإلصـالحیة 

  . جع على تنامي الجوانب الفكریة في المدینة الوسط الثقافي في المدینة بما ش
  : جامعة الكوفة  مشروع ـ

كان المرجعیة الدینیة في النجف االشرف دعم واسناد للعدید من المؤسسـات والجهـات العلمیـة واألكادیمیـة 
  . فكانت جامعة الكوفة إحدى تلك المؤسسات التي اولتها المرجعیة الرشیدة اهتماها البالغ 

عیــة منــذ بــدایاتها للمبحــث عــن مؤسســة أكادیمیــة فكریــة قــادرة علــى نشــر العلــوم الحدیثــة ألبنــاء دأبــت المرج
یمكــن مــن خاللهــا التصــدي وتحــدي التیــارات الشــیوعیة والقومیــة الهادفــة الــى ، األمــة علــى أســس وقواعــد رصــینة 

 وال یعنـي مـا ذكـر أنفـا بـأن مسـتقال علمیاً  مشروعا "  مشروع جامعة الكوفة"  وكان، تأثیر على شباب المسلمین ال
المشــروع مباركتهــا القویــة وتأییــدها  ، إذ أنهــا كانــت قــد منحــت  ســةالمرجعیــة كانــت تتــدخل فــي شــؤون هــذه المؤس

ُ تأییــد الشخصـــیات المؤسســـة  نفضـــال عـــ، ومســاندتها  وهــذا یعتبـــر ردا لكـــل االدعــاءات التـــي تـــتهم المرجعیـــة ،  لـــه
كانـــت الجلســـات الخاصـــة العـــداد هــذا المشـــروع كـــان یحضـــرها الســـید ف، بالتــدخل فـــي شـــؤون المؤسســـات األخــرى 

  .  )٤(مهدي الحكیم ابن المرجع األعلى السید محسن الحكیم
لذلك یعد المشروع مـن أهـم المشـاریع التـي انبعثـت وبرعایـة مباشـرة مـن المرجعیـة العلیـا وكـان أصـل الفكـرة 

وقـد تـم تـداول األفكـار والـرؤى ، كـیم العامـة كـاظم شـبر جاء من قبل المهندس المشرف على بناء مكتبـة اإلمـام الح
حول هذا الموضوع وانضاجها خالل االجتماعات الدوریة المنعقدة بین السید مهدي الحكـیم وعـدد مـن الشخصـیات 

   )٥(وطرحه على السید حسن الحكیم، والتداول بالشأن العام  لنقاشالسیاسیة والعلمیة واالجتماعیة ل

                                     
) ٣٩٤(م عـددهم١٩٧١-١٩٧٠خذت اإلعداد الطالب تزداد في الدراسة االعدادیـة خـالل العـوام التالیـة ، إذ بلغـت خـالل السـنة أ )١(

، رقــم ) الدرسـة العلویـة االیرانیـة(و، .ك.د. طالبــًا ) ١٧٦(مجمـوعهم  ١٩٧٨-١٩٧٧طالبـا واصـبح عـددهم خــالل العـام األخیـر 
   ).٦٠٤(،و)٤٨١(، وثیقة ١٦١/٤٢١٢٠٠الملف 

م، بعـد التغیـرات التـي طـرأت علـى العالقـات بـین ایـران والعـراق اثـر انتصـار الثـورة االیرانیـة ١٩٧٩اغلقتها السلطات العراقیة عام  )٢(
 .مما دعا ایران إلى الرد بنفس االتجاه باغالق المدارس العراقیة فیها 

دیــب والباحــث عبــد الــرحیم محمــد علــي ، الســید ضــیاء جعفــر الخلیلــي ، محمــود الحبــوبي ، محمــد مهــدي الجــواهري ، اال:مــنهم  )٣(
   . الدین بحر العلوم ، الشیخ عبد الرزاق الشیخ راضي ، االدیب علي حسام الدین واخرین 

   .  ٧٢؛ الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص٢١٥، ص٢محمد باقر الحكیم ، موسوعة الحوزة ، ج )٤(
 -١٤٠، ص ١؛ محمـد هـادي االسـدي ، األمـام الحكـیم ،ح١٥٧یة فـي النجـف االشـرف ، صحیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدین )٥(

   .  ١٤٢ص
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سســـون للجامعـــة مـــن أكثـــر مـــن خمســـة وعشـــرون شخصـــیة عراقیـــة مـــن األكـــادمیین تـــألف األعضـــاء المؤ 
وكــان رئـیس الهیئـة التأسیسـیة الــدكتور محمـد مكیـة االســتاذ ، واسـاتذة الجامعـات والتجـار والسیاســیین ورجـال الـدین 

 أن یقـدموقبـل ، ول والـوزیر السـابق في كلیة الهندسـة وصـالح كبـة عضـو مجلـس السـیادة فـي النظـام الجمهـوري األ
ك لــاجتمعــت الشخصــیات اعــاله بالســید محســن الحكــیم لعرضــهم الهــدف مــن ذ، الطلــب الرســمي للحكومــة العراقیــة 

  : فخاطبهم بالقول ، التأسیس 
ـــي الواقـــع ال اهـــتم كثیـــرا بهـــذا "  ان هـــذا العمـــل هـــو عمـــل ثقـــافي وف

المشــروع بكونــه ثقــافي الن الدولــة لهــا إمكانیــات اكثــر مــن إمكانیاتنــا 
 عرمــل علــى تخــریج أطبــاء ومهندســین وغیــرهم ولــذلك فــأن ألشــوهـي تع

ــوب منــه ان یكــون وســیلة ت  كــمعجمأننــا بحاجــة وانمــا هــذا العمــل مطل
  .)١("ن تكون هذه الجامعة جامعة لكمأوقال 

إلـى وزارة الداخلیـة العراقیـة ، م ١٩٦٦تشـرین األول  ١٨قدمت الهیئة المذكورة طلبا للسلطات العراقیـة فـي 
وردت ، "  الجمعیــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة" حصــال موافقتهــا علــى تأســیس جمعیــة عرفــت باســم مــن اجــل است

  .  )٢(الوزارة بعد شهرین من تقدیم الطلب على أجراء تعدیالت في النظام الداخلي المقترح
وافقــت الــوزارة علــى تأســیس الجمعیــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة واعتبارهــا مــن المنــافع العامــة حســب كتــاب 

م باالســــتناد علــــى قــــرار مجلــــس الــــوزارة العراقــــي ١٩٦٧/  ١١/  ١والمــــؤرخ فــــي  ٢٥١١/ ج . لداخلیـــة المــــرقم م ا
م وتمخـض عـن ذلـك انتخـاب لجنـة إدارة مؤقتـة لتسـییر أمـور الجمعیـة والتـي ١٩٦٦/ بجلسته المنعقدة بتـاریخ اذار 

الــدكتور ، الــدكتور محمــد مكیــة رئیســا م وكانــت تلــك اللجنــة مؤلفــة مــن ١٩٦٧/ اذار /  ١٣كــان مقرهــا بغــداد فــي 
  .  )٣(الدكتور كاظم شي أمنیا للصندوق، باقر عبد الغني أمینا للجمعیة

باشر المؤسسون األوائل لمشروع جامعة الكوفة بوضع المخططـات المسـتقبلیة لهـذا المشـروع لتكـون مركـزا 
لمشــروع فــي المنطقــة الواقعــة إلــى یســار وقــد تــم االتفــاق علــى مرقــع هــذا ا، متقــدما علــى غــرار الجامعــات العلمیــة 

  . الذاهب من النجف إلى الكوفة مقابل المنطقة الصناعیة لكي تكون مكانا للجامعات المرتقبة 
علــى العدیــد مــن المبــالغ للمســاهمة فــي تنفیــذ المشــروع وقــد منحــت  )٤(حصــلت الجامعــة عــن طریــق التبــرع

تقـع هـذه األرض فـي واجهـة یبلـغ ، ) دونـم ٤٩١٧( احتها م قطعت االرض البالغ مسـ١٩٦٦الحكومة العراقیة عام 

                                     
م،  نقـال عـن صـالح الخرسـان ، اإلمـام السـید محمـد بـاقر الصــدر ، ٢٥/١١/١٩٩٥مقابلـة مـع السـید محمـد بـاقر الحكـیم بتـاریخ  )١(

   .  ٣٢٣ص
   .  ٩،ص)م١٩٦٨مطبعة االزهر، : بغداد(تها ، اهدافها ،تاسیسها ،الجمعیة المؤسسة لجامعة الكوفة ، جامعة الكوفة فكر  )٢(
   .  ٣٠-١٠المصدر نفسه، ص )٣(
م فـي منطقـة الكـرادة باالضـافة إلـى دعـم تجـار ٢٥٠٠الـف دینـار عراقـي وقطعـة ارض مسـاحتها ٥٠تبرع احد تجار بغداد كاظم مكیة بمبلغ  )٤(

  .   ١٧٩، ص)٤(م، العدد١٩٦٦، )٢(، السنة "مجلة) "العدل(تنفیذ المشروع ، اخرین مع مبالغ التي قدمتها المرجعیة الدینیة ل
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وكـان تعبیـر ،  عبیةوسـاط الدینیـة والشـممـا ولـد ذلـك ارتیاحـا لـدى اال، من شارع النجف ـ كوفـة ) م ١٥٥٠( طولها 
  : احد الصحف النجفیة واضحا لذلك الترحیب قائلة 

الطـب والفقـه ب ـها الـروح عة یمتـزج فیــحاجة الـى جامــیوم بـحن الـن"  
والعلم واالدب لیتخرج فیها علماء نحتاج الیهم على ید اساتذة جمعـوا 

... " الفقه والحكمـة واالدب والعلـم كعبـاقرة الفكـر االسـالمي الخالـدین 
)١( .  

ــــذ المشــــروع  مبتــــدى عملهــــا بــــإجراء االتصــــاالت والتباحــــث مــــع ، شــــكلت لجــــان أخــــذت علــــى عاتقهــــا تنفی
باالضـــافة إلـــى وضـــع جـــدول أعمـــال ، هـــادفین الـــى تكـــوین كیـــان جـــامعي  المؤسســـات المعنیـــة فـــي نقـــاط المشـــروع

  .  )٢(ونظاما أساسیا للجامعة وتعیین الكلیات والمعاهد التي یمكن ان تبدئ بها الجامعة
وبدء العمل الفعلـي لـذلك بتنفیـذ األسـس الخاصـة بـه ، لتنفیذ المشروع  اداداتهعأتمت الجمعیة المؤسسة است

بــدون أي ، م ١٩٦٨مجــيء البعثیــین الســیما بعــد انقالبهــم الثــاني إلــى الســلطة فــي تمــوز غیــر ان ، علــى االرض 
فقـــد تمـــت مصـــادرة االمـــوال ، قـــد شـــكلت ذلـــك نهایـــة مأســـاویة لمشـــروع جامعـــة الكوفـــة ، مقـــدمات وســـابق انـــذار 

وجبـــة وتـــم ســـحب اجـــازة الجمعیـــة بم، دینـــار )  ٤,٥٣٠,٠٠٠( المرصـــودة للجامعـــة قیـــد اإلنشـــاء وكـــان مجموعهـــا 
  .  )٣(قانون تأمیم المدارس اإلسالمیة

فــاحتج الســید محســن الحكــیم ، قوبلــة ذلــك الحــدیث بامتعــاض شــدید مــن قبــل رجــال الــدین والمراجــع الكبــار 
وابلغـــه  )٤(فطلـــب مـــن نجلـــه الســـید مهـــدي الحكـــیم مقابلـــة رئـــیس الجمهوریـــة أحمـــد حســـن البكـــر، علـــى ذلـــك القـــرار 

  : االحتجاج قائال احتجاج والده والذي رد على ذلك 
   

                                     
  .   ١٧٩، ص) ٤(م، العدد ١٩٦٦، ) ٢(، السنة " مجلة) "العدل( )١(
  .  ٦، ص) ٩(م، العدد ١٩٦٧، ) ٢(، السنة ) العدل()٢(
المركــز اإلســالمي المعاصــر ، : بیــروت (م، ١٩٨٧-١٩٥٧علــي المــؤمن ، ســنوات الجمــر ســیرة الحركــة اإلســالمیة فــي العــراق  )٣(

المنشــأة : طــرابلس (؛ عبــد اهللا طــاهر التكریتــي ، مــذكرات وزیــر الــدفاع العراقــي االســبق حــردان التكریتــي ، ١١٠، ص)م٢٠٠٤
  .  ٦٠،ص)م١٩٨٣العامة للنشر والتوزیع ، 

م، ١٩٣٨ثـم التحـق بالكلیـة العسـكریة عـام  ولد في تكریت ، مارس التعلـیم فیهـا فـي شـبابه،) :م١٩٨٢-١٩١٤(احمد حسن البكر )٤(
م وأصـبح رئیسـا للـوزراء ، وبعـد عـام واحـد اعتقـل ١٩٦٣شـباط  ٨م، ثم انقلب علیها بمشاركته في انقالب ١٩٥٨ساهم في ثورة 

فــي  م، خــرج مــن ســجنه وشــارك١٩٦٨وفــي عــام مــن قبــل عبــد الســالم عــارف بتهمــة التــآمر وبقــي فــي ســجنه خمــس ســنوات ، 
تموز مـن العـام نفسـه واصـبح رئیسـا للجمهوریـة اطـاح بـه صـدام حسـین فـي انقـالب ابـیض واجبـر علـى  ١٧اني في االنقالب الث

،طالـب الحسـن ) هیـثم(م ، فرضت علیه اإلقامة الجبریة وقضى أخر سنینه منعزال خاصة بعد اغتیال ولده ١٩٧٩االستقالة عام 
؛ ١٩٢ص -١٩١،ص١،ج)٢٠٠٢دار اور للنشـــر ، : روت بیـــ(، حكومـــة القریـــة ،فصـــول مـــن ســـلطة النـــازحین مـــن تكریـــت ، 

 .   ٥٣ص -٤٨،ص)٢٠٠٥دار الحوراء للطباعة والنشر ،: بغداد(عالء جاسم الحربي ، رجال العراق الجمهوري ،  
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وان هـــذا ، ...إننــا لـــیس لــدنیا علـــم ال فــي الحـــزب وال فــي الحكومـــة " 
  . )٢( ... "اتخذ هذه الخطوة وحده  )١(حردان

والــذي  والحـزب ثانیـاً  أن خطـاب اإلنكـار لـرئیس الجمهوریـة البكـر ال یتمـاش مــع طبیعـة النظـام العراقـي اوالً 
لمســألة  فكیــف، یحــق الي شــخص اتخــاذ ابســط القــرارت بصــورة منفــردة عــرف عنهــا قــوة المركزیــة فــي الحكــم وال 

  .  بصورة مباشرة تخص اكبر مشروع علمي ترعاه المرجعیة الدینیة
علمــا ان ، خســرت النجــف االشــرف خســارة فكریــة كبیــرة بســبب ســطوة الســلطة ومصــادرتها لهــذا المشــروع 

حیـث تـم القضـاء علـى اكبـر مشـروع ، بشـكل عـامتلك الخسارة لم تكن على حساب النجف فحسب بل علـى العـراق 
  . ولو قدر للظروف تنفیذه ال صبح صحا حضاریا یفتخر به ویتحذى له ، حیوي علمي أهلي 

ویتضـــح ممـــا تقـــدم ان المرجعیـــة لهـــا االشـــراف المباشـــر والمســـاندة و التشـــجیع األول لهـــذا المشـــروع وهـــذا 
رابط الوثیــق والعالقــة الحمیمــة والمشــتركة مــا بــین القیــادة یعتبــر خطــوة متقدمــة جــدا علــى صــعید تنســیق وایجــاد التــ

وكانــت حالـة مــن حــاالت التطــور ، اذ كانـت االخیــرة تعــیش فـي عــالم یختلــف عـن االولــى ، لدینیـة والطبقــة المثقفــة 
فضـال عـن نجـاح االولـى باسـتیعاب طموحـات االخـرین یبحثـون ، في مجال عالقة المرجعیة بالمثقفین واالكادمیین 

  .  ة تعمل على بناء األجیال اركة فعلیة في بناء صروح فكریعن مش
  : التعلیم الرسمي : ثالثا 

  : ـ التعلیم العام  ١
ممـا انعكـس  داخـل النجـف االشـرف م١٩٥٨شهد التعلیم الرسمي تطورا وازدیاد عدد الطلبة بعـد ثـورة تمـوز

عــداد الطــالب المســجلین فیهــا فــي  بعــد أن  فــي مختلــف مراحــل التعلــیم .  )٣(زیــادة واضــحة فــي أعــداد المــدارس وإ
شــهدت هــذه الفتــرة اهتمامــا مــن قبــل االبــاء بأرســال أبنــائهم إلــى المــدارس الحكومیــة للحصــول علــى التعلــیم الحــدیث 
مما تعكس صورة مغایرة اتجاه تلك المؤسسات المعرفیة من قبـل األسـر التـي طالمـا أخـذت مواقـف سـلبیة منهـا منـذ 

اذ وجـدت فـي التعلـیم الحكـومي القاعـدة االساسـیة والعلمیـة ، بدایـة القـرن العشـرین  وحتىاق االحتالل العثماني للعر 
  . لبناء شخصیة الفرد معرفیا 

                                     
م، كــان موالیــا إلــى زعــیم االنقــالب عبــد ١٩٦٣لعــب دورا فــي انقــالب شــباط ) : م١٩٧١-١٩٢٦(حــردان عبــد الغفــور التكریتــي )١(

م، ١٩٦٨تمــوز  ١٧عـارف الــذي عینـه نائبـا للقائــد العـام ووزیـرا للــدفاع، وبعـد عـام اقالــه مـن منصـبه، شــارك فـي انقـالب السـالم 
ثــم ابعــده البكــر وصــدام عــن المنصــب . ثــم نائــب رئیســا للجمهوریــة ) ١٩٧٠-١٩٦٨(وعــین نائــب رئــیس الــوزراء ووزیــرا للــدفاع 

یا الــذي لــم یلحــق بــه وفضــل بقــاءه فــي الكویــت الــذي اغتالتــه المخــابرات خوفــا مــن تعــاظم نفــوذه وعــین ســفیرا للعــراق فــي اســبان
 . عبد اهللا طاهر التكریتي ، المصدر السابق : م، ینظر ١٩٧١اذار  ٣٠العراقیة فیها بتاریخ 

   . ١٨٠، ص) ٤(م، العدد ١٩٦٦، ) ٢(، السنة ) العدل()٢(
   . ، خالل المبحث االول من الفصل االول من االطروحةم١٩٥٧ذكر الباحث اعداد المدارس وطالبها حتى نهایة عام )٣(
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تســعة عشــر  ١٩٥٩ـ  ١٩٥٨بلــغ عــدد المــدارس الرســمیة داخــل النجــف االشــرف وخــالل الســنة الدراســیة 
( مــدارس للبنــات بلــغ عــدد طالباتهــا  وخمســة، طالبــا )  ٤٤٩٦( ضــمت ، كــان منهــا اثنــي عشــر للبنــین ، مدرســة 
  .  )١(فضال عن مدرستین مسائیتین، )  ١٣٩٧
"         فبلغــت مــدارس البنــین ، زیــادة واضــحة فــي عــدد المــدارس  ١٩٦٠ـ  ١٩٥٩شــهد العــام الدراســي        

)  ٢٢( یقـــوم علـــى تعلـــیمهن ، طالبـــة )  ١٥٠٩( ضـــمت ، مـــدارس " ســـت " وللبنـــات ، مدرســـة "  أربعـــة عشـــر
  . )٢(معلمة 

اضـمت الحاجـة ملحـة ألرسـال أبنـائهم إلـى المـدارس فـي العـام ، ومع تنامي والوعي المعرفي لدى األهـالي 
، مدرسـة للـذكور )  ١٧( كـان منهـا ، مدرسة أبتدائیة لكل الجنسین)  ٢٤( لیصل إلى ،  ١٩٦٢ـ  ١٩٦١الدراسي 

فــــي حــــین شــــهدت اعــــداد ، طالبــــة )  ١٥٧٨(مــــدارس لألنــــاث ضــــمت )  ٧( و ، طالبــــا )  ٤٩٩٨( یــــدرس فیــــه 
  . )٣(معلمة)  ٢٦( معلما و )  ٧٦( المعلمین زیادة طردیة مع ازدیاد عدد التالمیذ لیصبح عددهم 

لكنهــا شـــهدت زیــادة فـــي عـــدد ، م أیــة زیـــادة فــي عـــدد المـــدارس ١٩٦٣ـ  ١٩٦٢لــم تشـــهد الســنة الدراســـیة       
  .)٤(طالبا وطالبة )  ٦٧٢( الطالب فبلغ عددهم 

(      عــدد طالبهــا مدرســة ابتدائیــة مختلطــة واحــدة بلــغ م بافتتــاح١٩٦٥ـ  ١٩٦٤تمیــزت الســنة الدراســیة 
ومدرسـة  لإلنـاث )  ٨( و، مدرسـة للـذكور)  ١٩( لتصبح بـذلك أعـداد المـدارس االبتدائیـة ، طالبا وطالبة )  ١١٩

كــان منهــا مدرســة )  ٢٩( لــى ل إم لیصــ١٩٦٨ـ  ١٩٦٧زاد هــذا العــدد فــي العــام الدراســي . )٥(مختلطــة واحــدة 
  . )٦(طالبا وطالبة)  ٨٩٠١( تظم ، مدارس )  ٩( ولإلناث ، مدرسة )  ٢٠( للذكور 

رحلتین المتوسـطة والثانویـة فقد شهد التعلیم فـي المـ، وتماشیا مع تزاید أعداد المدارس االبتدائیة وتالمیذها 
مـــدارس للبنـــین والبنـــات بـــین متوســـطة ) ٩(ء وجـــود اذا اظهـــرت الســـجالت االحصـــائیة فـــي لـــواء كــربال، ا اضــطراد
عدادیة ) ٤(فضال عن ، وثانویة    . )٧(مدارس مسائیة ما بین متوسطة وإ

بمــا ، م  ١٩٦٨ -١٩٥٨یخلــص الباحــث ممــا تقــدم ان عــدد التالمیــذ قــد شــهد زیــادة مقبولــة للمــدة مــا بــین 
كمـا انهــا تعكـس مــدى أهتمــام ، فــي تلـك المــدة  زیـادة لیســت بالقلیلـة المــدةوهـي ، تلمیــذ فـي الســنة )  ٤٤٠( معدلـه 

علـى الـرغم مـن ان الزیـادة فـي ، ورغبة االهالي في االرتقـاء بموسـتویات أبنـائهم العلمیـة ، المجتمع النجفي بالتعلیم 
حیـث ان عـدد المـدارس خـالل ذات المـدة لـم یـزدد ، عدد األبنیة المدرسیة لم تناسب وحجم التزاید العـددي للتالمیـذ 

                                     
   . ٧٣، ص)م١٩٥٩المطبعة العامة ، : بغداد(وزارة المعارف ، )١(
   . م٣٠/١١/١٩٦٠في  ١٥٧، نشرة رقم )٧٦(و، وزارة المعارف ، نشرة االنباء الیومیة ، ملفة تحت الرقم .ك.د)٢(
   ). ٢٧(، )١١(، ) ١٠(م، جداول رقم ١٩٦٢-١٩٦١الء للسنة و، نتائج االحصاء الثقافي في لواء كرب.ك.د)٣(
   ). ٢٧(،) ١٩(، )١١(م، جدول رقم ١٩٦٣-١٩٦٢و، نتائج االحصاء الثقافي لواء كربالء للسنة .ك.د)٤(
   ). ٢٧(، )٢٦(، )٢(م، جداول رقم ١٩٦٥-١٩٦٤و، نتائج االحصاء الثقافي في لواء كربالء للسنة .ك.د)٥(
   ). ٣٧(،) ٣٦(، )٢٦(م، جدول رقم ١٩٦٨-١٩٦٧االحصاء الثقافي لواء كربالء للسنة  و، نتائج.ك.د)٦(
، )٣٦(، )١١(، جـــداول رقـــم ٣/٣٢١٢٠و، وزارة التربیـــة والتعلـــیم ، االحصـــاء التربـــوي ، التعلـــیم الثـــانوي ، ملفـــة تحـــت رقـــم .ك.د)٧(

)٤١(، )٣٧ .(   
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وهــي نســبة ضــئیلة جــدا اذا مــا قیســت بحجــم االقبــال ، الســنة  يأي بمعــدل مدرســة واحــدة فــ، مــدارس ) ١٠(ســوى 
  . )١(على التعلیم

فلــم ، ظــل التعلــیم المهنــي فــي مدینــة النجــف االشــرف متخلفــا عــن ركــب التطــور الــذي شــهده التعلــیم العــام 
اسـتمرت ذاتهـا خـالل ، ن القـرن العشـرین تفتح في النجف سوى مدرسة صناعیة واحدة هي في بدایة الخمسینات مـ

درس ، طالبـا مـن الـذكور فقـط )  ١٠٢٧ (والبالغ عددهم ، وقد غصت بإعداد الطلبة الدارسین فیها ، مدة البحث 
فــي حــین ، وقــد أختصــت هــذه المدرســة بــالتعلیم الصــناعي . مدرســا اجنبیــا )  ١٧( مدرســا عراقیــا و )  ٨٩( فیهــا 

  . )٢(وعلى شكل أقسام تجاریة في المدارس الثانویة  ظل التعلیم التجاري ملحقا
(      ففتحـت فـي النجـف االشـرف، م قـد شـهدت اهتمامـا بشـؤون الطفولـة  ١٩٦٨ـ  ١٩٥٨بیـد أن الفتـرة 

، دل ذلك على اهتمام العائلـة بتنشـئة االطفـال نشـئة صـحیحة ،  )٣(طفال)  ٢٩٠( ریاض لألطفال بلغ عددهم ) ٤
ممـا شـكل نقلـة ، فضال عن انشغال اولیاء امورهم فـي اداء واجبـاتهم فـي دوائـر الدولـة ، دائیة وتهیئهم للمرحلة االبت

  . نوعیة في مجال التفكیر في مدینة محافظة مثل النجف 
ان شهدت النجف حملة لمحـو االمیـة بـین غیـر المتعلمـین ، وترافق مع التطور الحاصل في مجال التعلیم 

دارسـا یقـوم علـى تعلـیمهم احـد ) ٣٤٥(كز لمحو االمیة بلغ عدد الدارسـین فیهـا مرا) ٥(م ١٩٥٨اذ أفتتحت عام ، 
  . )٤(عشر معلما 

كمـــا ، معلمــا ) ٢٤(و ، دارســا ) ٤١٠(مركــزا یــدرس فیهـــا ) ٧(م لیصـــبح ١٩٦٤ازداد عــدد المراكــز عــام 
   )  ١٢(هن ویقــــوم علــــى تعلــــیم، دراســــة ) ٣١٠( شــــعب لتعلــــیم اإلنــــاث بلــــغ عــــدد المتعلمــــات فیهــــا ) ٩( افتتحــــت 

  . )٥(معلمة 
وحســب احصــاء % ٤٨اذا أنخفضــت نســبة األمـین إلــى ، ین نتــائج مقبولـة یــحقـق هــذا االهتمــام بتعلـیم األم

وهـو ، % ١٠أي بانخفـاض مـا نسـبته ، م  ١٩٥٧حسـب احصـاء % ٥٧في حین كانـت النسـبة ،  )٦(م١٩٦٤عام 
  . شرف یشكل بحد ذاته تطورا نوعي في مستوى عدد االمین في النجف اال

  
  
  

                                     
   ). ٢٧(،) ١٩(، )١١(م، جدول رقم ١٩٦٣-١٩٦٢ و، نتائج االحصاء الثقافي لواء كربالء للسنة.ك.د)١(
   ). جداول(،٢٠/١٢/١٩٥٨، في ) ٧٣(نشرة رقم ) ٨٠١(و، وزارة المعارف ، نشرة االنباء الیومیة ، ملفة تحت الرقم .ك.د)٢(
   ). طفالمجموعة الجداول الخاصة بریاض اال(م، ١٩٦٨-١٩٥٧و، مجموعة االحصاءات الثقافیة في لواء كربالء من عام .ك.د)٣(
   ). جداول(، ٢٠/١٢/١٩٥٨، في )٧٣(، نشرة رقم )٨٠١(و، وزارة المعارف ، نشرة االنباء الیومیة ، ملفة تحت الرقم .ك.د)٤(
   . ٤٩-٧،ص)ت.مدیریة الشؤون الثقافیة العامة ،د: بغداد(، ١٩٦٤-١٩٦٣وزارة التربیة والتعلیم، االحصاء التربوي )٥(
   . لفصل األول من االطروحةبین الباحث ذلك خالل ا)٦(
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مـــن وزارة  كـــاً وادرا، وانطالقـــا مـــن أهمیـــة الكتـــاب فـــي رفـــع مســـتوى الـــوعي واإلدراك والثقافـــة لـــدى الطـــالب 
، فـي المـدارس االبتدائیـة او الثانویـة  المعارف العراقیة لتلك االهمیة فقد زودت المدارس بالمكتبات المدرسیة سـواءاً 

، اقیـة والعربیـة ر فـي  فرفـدت تلـك المكتبـات بالعدیـد مـن المؤلفـات العهادفة من ذلك إلى زیـادة الـوعي الثقـافي والمعر 
كنموذجــا للمكتبــات المدرســیة فــي ) ٢٩( ولزیــادة الفائــدة یضــعها الباحــث فــي الجــدول رقــم ، فضــال عــن الــدوریات 

  . المدارس االبتدائیة والثانویة 
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  )  ٢٩( جدول رقم 
  سب عدد الكتب والقراء حاالشرف عداد المكتبات في المدارس االبتدائیة في النجف أ

  )١( ١٩٦٨ـ  ١٩٥٨للمدة من 
عدد   السنة 

  المكتبات
عدد الكتب والمجالت 
  والنشرات بدایة السنة 

عدد الكتب والمجالت 
  والنشرات الوافدة 

مجموع النشرات 
  المشروطة

مجموع الكتب 
والمجالت 
  والنشرات 

عدد القراء 
  خالل السنة 

  ١٠١٤  ٤٥٩٠  ـ  ٢٨٠  ٤٣١٠   ١١  ١٩٥٩ـ١٩٥٨
  ١٠٩٨  ٥١١٠  ١١٠  ٢٤٠  ٤٩٨٠  ١٥  ١٩٦٠ـ١٩٥٩
  ٢٢٧٨  ٦٣٣٤  ـ  ٣٢٠  ٦٠١٤  ١٩  ١٩٦١ـ١٩٦٠
  ٣٠٥٥  ٨٢٢٨  ٢٦٦  ٦٢٦  ٧٨٦٨  ٢٨  ١٩٦٢ـ١٩٦١
  ١١١١  ١٥٤٣٧  ـ  ١٨٨٤  ١٣٥٥٣  ٣٦  ١٩٦٣ـ١٩٦٢
  ٢٦٨٩  ٩٩٢٠  ٩٨٥  ٥٩٠  ١٠٣٢٥  ٣٨  ١٩٦٤ـ١٩٦٣
  ٣٠٢٣  ١١٩٦١  ٢٤٧  ٤٧٤  ١١٧٣٤  ٤٣  ١٩٦٥ـ١٩٦٤
  ٢٤١٣  ١٢٩٥٠  ١٩٠  ٤١٠  ١٢٧٣٠  ٤٤  ١٩٦٦ـ١٩٦٥
  ٢٤٩٠  ١٥٠١  ١٨٧  ٣٩٠  ١٢٩٨  ٤٥  ١٩٦٧ـ١٩٦٦
  ٣٠٤٩  ١٢٥٦٠  ١٩٠  ٢٤٠  ١٢٣١٠  ٤٥  ١٩٦٨ـ١٩٦٧
  : ـ كلیة الفقه ٢

ممثلــة بشـخص رئیسـها محمـد رضــا المظفـر علـى تحویــل  )٢(عملـت الهیئـة المؤسسـة لجمعیــة منتـدى النشـر
بالشــكل الــذي تــتم فیـــه ، دراســة الدینیــةنشــاطات الجمعیــة الــى عمــل أكــادیمي مــنظم یعمــل علـــى أصــالح منــاهج ال

ممـا یـؤدي إلـى تهیئـة مدرسـیین وخطبـاء " المحـافظ والعصـري" وبین ، "  الحوزوي واالكادیمي" عملیة مزاوجة بین 
  . ات العصر بلغة تلقى القبول لدى أبناء المجتمع قادرین على التعامل مع كل مستجد ومرشدین

                                     
حتـى عـام  ١٩٥٧و،التقـاریر السـنویة ونتـائج االحصـاءات الثقافیـة فـي لـواء كـربالء مـن سـنة .ك.د: معلومات الجدول مستقاة مـن )١(

(  المالحـق         رقـم: م،الجداول المعلقة بموضوع المكتبات في المدارس الرسمیة ، وكنموذج مـن تلـك الجـداول ینظـر ١٩٦٨
١٥   .(   

   . سیتم التعریف بها في المبحث الثالث من هذا الفصل)٢(
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ت علــى االعتــراف الرســمي مــن وزارة التربیــة والتعلــیم بكتابهــا فحصــل،  )١(م١٩٥٧أسســت كلیــة الفقــه ســنة 
یمــنح المتخــرج ، كــون الدراســة فیهــا لمــدة اربــع ســنوات علــى ان ت،  )٢(م١٩٥٨فــي كــانون األول )  ٢٣٠( المــرقم 

مــع تمتعـه بـالحقوق واالمتیــازات المنصـوص علیهــا فـي األنظمــة والقـوانین الخاصــة ، )  سالبكلوریــو ( منهـا شـهادة 
  .  )٣(جي المعاهد العالیةبخری
  بكتابهــا المــرقم  ریعة واالدابالشــ شــهادة الكلیــات المنــاظرة لهــا فــي جامعــة بغــداد مثــل كلیــةكأصــبحت شــهادتها     
  .  )٤(م١٩٦٢كانون الثاني  ٢٩في )  ٢٠٣٨٣( 

ازوا یكــون لطــالب الحــوزة الدینیــة الــذي اجتــ، وبحســب نظامهــا الدراســي ، حــددت الكلیــة ألیــة القبــول فیهــا 
كمــا حــددت مصــادرها المالیــة بــاجور . وخریجــي الدارســة االعدادیــة او مــا یعادلهــا ، مرحلتــي المقــدمات والســطوح 

  . )٥(والمساعدات الحكومیة ، ومساعدة المرجعیة الدینیة ، والموقوفات ، التبرعات ، الطلبة 
د عملـت علـى ادخـال مقـررات فقـ، انطالقا من النهج التجدیـدي الـذي اختطتـه جمعیـة منتـدى النشـر للكلیـة 

معاصرة على مفردات المنهج الدراسي مثل الفلسفة الحدیثة واللغة االنكلیزیة وعلم االجتماع والفقـه المقـارن والتربیـة 
ولزیـادة االیضـاح یضـع الباحـث منـاهج الدراسـة فـي كلیـة الفقـه بحسـب مراحلهـا الدراسـیة فـي الجـدول ، وعلم النفس 

  ) .  ٣٠( رقم رقم 

                                     
   .  ١٢٩محمد مهدي االصفي ، الحركة االصالحیة في النجف ، ص)١(
م، وكــان یحــول ذلــك سیاســة الحكومــة فــي المعهــد ١٩٥٨تمــوز  ١٤الجمعیــة  الحصــول علــى اعتــراف وزارة المعــارف قبــل  طالبــت )٢(

م، قـدمت طلبــا إلــى وزارة ١٩٥٨االهلــي وزعمهـا ان ایــد غیـر عراقیــة توجهــة فلمـا حــدثت ثـورة تمــوز الملكـي ازاء التعلــیم الطـائفي 
لالعتــراف بهــا ، فشــكل لجنــة برئاســته وعضــویة منــدوبین مــن مدیریــة  ٢٢/٩/١٩٥٨التربیــة والتعلــیم هــدیب الحــاج حمــود فــي 

سمي بها ، سـعد عبـد الواحـد، جمعیـة منتـدى النشـر األوقاف العامة وجامعة بغداد وبعد دراستها للموضوع اصدرت االعتراف الر 
   . ١٢٨،ص) ٢٠٠٩كلیة التربیة ، :جامعة القادسیة (م، رسالة ماجستیر،١٩٦٣-١٩٣٥ودورها الفكري والسیاسي في العراق 

طبعــة م: النجــف (، ١٩٦٠-١٩٥٩كــراس كلیــة الفقــه فــي النجــف االشــرف ، تقریــر عــن فكرتهــا وفعالیتهــا ومیزاتهــا خــالل العــام  )٣(
   . ١٥،ص)١٩٦٠النجف ، 

   . ٥،ص) ت.مطبعة اآلداب ، د: النجف(جمعیة منتدى النشر ، نظام كلیة الفقه في النجف االشرف ، )٤(
كـــان ایجــــار الحوانیــــت الواقعــــة فــــي الطــــابق االرضــــي األول لمبنــــى الكلیــــة  مصــــدرا للتمویــــل ، باالضــــافة إلــــى موافقــــة االســــاتذة )٥(

الجامعات األخرى ، وفي مرحلة التاسیس قد وافقـوا علـى تقـدیم محاضـراتهم مجانـا، والـى جانـب ذلـك المحاضرین في ا لكلیة من 
دینــار ، محمــد  ١٦٠تقـدیم شخصــیات تجاریـة وحكومیــة بتبرعـات مالیــة وعینیـة ومثــاال علــى ذلـك ، تبــرع حسـین الشــاكري بمبلـغ 

دینـــار ،  ٥٠٠دینـــار ، ومـــن وزارة المالیـــة  ٥٠ي دینـــار ، صـــادق الخلیلـــ ٥٠دینـــار ، هـــادي جبـــارة  ١٠٠علـــي الطحـــان بمبلـــغ 
كـراس كلیـة الفقــه . دینــار عراقـي ٢٣٠٦دینـار ، حتـى بلــغ مجمـوع التبرعـات خـالل الســنة األولـى مـن االعتـراف  ١٠٠واألوقـاف 

   . ١٥في النجف االشرف ، المصدر السابق ، ص



٢٣٢ 
 

  )  ٣٠( رقم  جدول
   )١(المواد الدراسیة في كلیة الفقه بحسب الفصول الدراسیة

  المراحل الدراسیة
  المواد 

  الدراسیة  

  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى 
الفصل   الفصل األول 

  الثاني
  ٢ف  ١ف  ٢ف  ١ف  ٢ف  ١ف

  النحو   الفقه  النحو  الفقه  البالغة  الفقه  تاریخ   الفقه  
              االدب     
ول الفقه أص  

  الحدیث 
أصول 
البحث 
  العلمیة

تاریخ االدب   أصول الفقه
  ال

أصول الفقه   العروض  أصول الفقه
  المقارن

تاریخ االدب 
  العربي

التفسیر   التعدیالت   النحو  المنطق  النحو  
علوم (

  )القرآن

تاریخ االدب 
  العربي

  فقه اللغة  أصول الفقه

علم   البالغة  
  االجتماع 

التاریخ 
  االسالمي

        التاریخ   نفس علم

اللغة   المنطق  
  االنكلیزیة

الفلسفة 
  االسالمیة

اللغة 
  االنكلیزیة 

الفلسفة 
  االسالمیة

علم (التفسیر   النقد االدبي
  )القرآن

طرائق 
  التدریب 

االلتزام           
  )القانون(

الفلسفة   التربیة
  الحدیثة

احول البحث 
  والحدیثة 

  العرف                
جیهاتهــا التجدیدیــة علــى ان یكـون كادرهــا التدریســي مـن ابــرز كــوادر الحــوزة ومــن ضـمن تو ، ركـزت الكلیــة 

فضـــال عـــن اســـاتذة ، فحرصـــت علـــى ان یكونــوا مـــن الحاصـــلین علـــى أجـــازة االجتهــاد حصـــرا ، العلمیــة وأســـاتذتها 
خ أكادیمین متخصصین ممن یحملون شهادة الدكتوراه في اختصاصـات التربیـة وعلـم الـنفس وعلـم االجتمـاع والتـاری

  . واللغة االنكلیزیة 
فضــال عــن التركیــز علــى حملــة الشــهادات ، كــان لهــذا التنــوع فــي األســاتذة بــین الحــوزویین واألكــادیمیین 

أثـره فـي صـناعة طـالب حملـوا بعـد تخـریجهم مشـعل النهضـة الفكریـة لـیس ، سـتین راالد لتـاالتخصصیة العلیـا مـن ك
الكلیـة وهـي تعـانق األزهـر الشـریف مكانـة علمیـة ومسـتوى  حتـى غـدت،  في العـراق وحسـب بـل وفـي بلـدانهم ایضـاً 

في المجتمع من الناحیتین المعرفیة والفكریة وقد دفع هـذا التمیـز احـد المفكـري بوصـف الكلیـة بأنهـا  تدریسي وتأثیراً 
وألجـــل االطــــالع علـــى مســـتویات هیئتهـــا التدریسیســــة . مقارنـــة بجامعــــة األزهـــر فـــي القـــاهرة   )٢(" أزهـــر العـــراق" 

  ) .  ٣١(وامكانیاتهم الفكریة یضعهم الباحث في الجدول رقم 
                                     

؛ سـعید عبـد الواحـد ، ٩االشـرف ، المصـدر السـابق ، صكراسـي كلیـة الفقـه فـي النجـف : الجدول مستقاة من عـدة مصـادر منهـا )١(
ـــــة الفقـــــه فـــــي النجـــــف االشـــــرف ، ١٢٩المصـــــدر الســـــابق ،ص ،         )١٩٦٠مطبعـــــة النجـــــف ، : النجـــــف(؛ منتـــــدى النشـــــر ، كلی

   .   ١٠ص -٦ص
   .           ١٨٢، ص) ٤(، العد  ١٩٦٦، ) العدل (  )٢(



٢٣٣ 
 

  ) ٣١(جدول رقم 
  . )١(م ١٩٦٢ـ  ١٩٥٩ذة كلیة الفقه في دورتها االولى ساتأ

  المالحظات  المادة  االسم   ت
اصول الفقه المقارن   محمد تقي الحكیم   ١

  والتاریخ االسالمي
  . م ١٩٦٤عمیدا للكلیة عام ،  ذمجتهدا بدرجة استا

  .  م ١٩٦٤عمیدا للكلیة حتى وفاته عام   الفلسفة اإلسالمیة   محمد رضا المظفر   ٢
  . من كبار اساتذة الحوزة العلمیة ، مجتهدا   النحو والصرف   عبد المهدي مطر   ٣
  مســــــــــــــــــــــــــاعد رئــــــــــــــــــــــــــیس جامعــــــــــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــــــــــداد   االدب العربي   الدكتور عبد الرزاق محي الدین    ٤

  ) . محاضرا ( 
علم النفس والتربیة   الرحیم الدكتور احمد حسن   ٥

  وطرائق تدریس 
  ) . محاضرا ( استاذ في جامعة بغداد 

  
  ) . محاضرا ( استاذ في جامعة بغداد   علم االجتماع   الدكتور حاتم الكعبي   ٦
  ) .محاضرا ( استاذ في جامعة بغداد   الفلسفة الحدیثة   الدكتور صالح الشماع   ٧
  ) .محاضرا ( استاذ في جامعة بغداد   النكلیزیة اللغة ا  الدكتور عباس الوهاب   ٨
  ) .محاضرا ( استاذ في جامعة بغداد   التاریخ الحدیث   الدكتور فاضل حسین  ٩
  .حاصل اجازة التدریس من المراجع بدرجة مدرس   التاریخ االسالمي   محمد مهدي شمس الدین   ١٠
  مدرسا في الحوزة العلمیة   الفقه   علي سماكه   ١١
  . على المالك الدائم للكلیة   )القانون ( االلتزام   كتور عبد المجید الحكیم الد  ١٢
  ) .محاضرا ( استاذ في جامعة بغداد   االدب العربي   الدكتور عناد غزوان   ١٣
  .اساتذة الحوزة العلمیة ، مجتهدا   الفقه   عبد الهادي حموزي  ١٤
  . لكلیة على المالك الدائم ل  النحو   الدكتورمحمدالبستاني  ١٥

  

                                     
، كــراس كلیــة الفقــه فــي النجــف االشــرف ، المصــدر الســابق ، ٣٨٥ص-٣٨٣ف ، صاحمــد البهــادلي ، الحــوزة العلمیــة فــي النجــ)١(

   . ١٣٧ص-١٣٦،ص٩، جعفر الدجیلي، المصدر السابق ،ح١٠ص



٢٣٤ 
 

اذ شــكلت فیهــا ،  یركــز علــى النوعیــة دون الكمیــة ، اعتمــدت الكلیــات فــي القبــول علــى نظــام خــاص بهــا 
اكـدت فیهـا علـى ضـرورة ان یجتـاز المتقـدم اختبـارا فـي ، لجنة للمقابلـة برئاسـة عمیـدها الشـیخ محمـد رضـا المظفـر 

شــكلوا الوجبـة االولـى التــي  )١(طالبـا)  ٦٩(قبـول م  ١٩٥٩ـ  ١٩٥٨فــتم فـي العـام الدراســي ، مـادتي النحـو والفقـه 
اذ حــاز ، طالبــا بســبب الرســوب والتــرك ) ٢١(طالبــا بعــد ان تخلــف ) ٤٨(كــان عــددهم  و م ١٩٦٢تخرجــت عــام 

% ٩٣,٢٥بعـد حصـوله علـى معـدل "  االولـى" علـى المرتبـة " السید عبد الهادي السـید محسـن الحكـیم" الطالـب 
بحصـــول علـــى "  مصـــطفى جمـــال الـــدین" للطالـــب " الثانیـــة " م كـــان نصـــیب المرتبـــة ثـــ،  الثالثـــة والرابعـــةلســـنین 
مــن خریجــي الكلیــة لــدفعتها  ةأســماء الطلبــة الحــائزین علــى المراتــب الخمســ) ٣٢(ویبــین الجــدول رقــم ، % ٩٢,٢٥
  . االولى 

  ) ٣٢(جدول رقم 
    )٢(١٩٦٢الطالب الخمس االوائل من خریجي الدورة االولى في كلیة الفقه عام 

  المعدل  الرابعة  الثالثة   الثانیة   السنة االولى   االسم   ت
  ٩٤  ٩٣  ٩٥  ٩٤  ٩١  عبد الهادي السید محسن الحكیم   -١
  ٩٢،٥  ٩٠  ٩٥  ٩٣  ٩١  مصطفى جمال الدین   -٢
  ٩٠،٥  ٩٢  ٨٩  ٩٠  ٩١    عارف البصري  -٣
  ٨٩  ٨٥  ٩٣  ٩٤  ٩٥  محمود الكوثراني    -٤
٥  
  

  ٨٧  ٨٥           ٨٩    ٩٤  ٩٣        احمد الوائلي           

        
وقـــد ، والســـعودیة، وایـــران ، ولبنـــان ، وقـــد تـــوزع المتخرجـــون مـــن الدفعـــة األولـــى علـــى جنســـیات مختلفـــة كـــالعراق  

  .كنماذج من خریجیها )  ٣٣(خصهم الباحث في جدول رقم 
  
  
  
  

                                     
طالـب للدراســة فیهــا ، فعملـت عمادتهــا علـى تكــوین لجنــة  ٢٠٠فتحـت الكلیــة أبوابهـا للطلبــة الـراغبین فــي الدراســة ، فتقـدم حــاوالي )١(

 ٦٦شیخ المظفـر الجـراء المقابلـة العلمیـة وكانـت اسـئلة االختبـار مـن كتـب الفقـه والنحـو ، فلـم یـنجح إال علمیة یراسها عمیدها ال
طالبًا ، ثم قدم ثمانون طالب من خریجي االعدادیات مطالبین بفتح شعبة مسائیة ونظرًا لعدم تـوفر االمكانیـات الالزمـة مـن قبـل 

ممــن تــوفرت فــیهم  هااللتحــاق بالشــعب الصــباحیة مــنهم ، وتــم قبــول ثالثــالعمــادة ، قــررت الكلیــة عــدم قبــولهم ســوى مــن یــتمكن 
ـــــــى أصـــــــبح عـــــــدد الـــــــدورة األولـــــــى الكلـــــــي المقبـــــــول  ـــــــًا ) ٦٩(شـــــــروط القبـــــــول المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي النظـــــــام ، حت . طالب

   .  ٨٥ص’٥٦،ص٥٣،ص٣٦، ٣٥م،ص١٩٦٢-١٩٦١العام كلیةالفقه،التسجیل،سجل القید)٢(



٢٣٥ 
 

  ) ٣٣(جدول رقم 
  )١( ١٩٦٢ـ  ١٩٥٩نماذج من خریجي الدفعة االولى لكلیة الفقه 

  المعدي   التقییم  الموالید  مسقط الراس  الجنسیة   االسم   ت
  ٦٥  متوسط   ١٩٢٠  جبل عامل   لبناني   احمد حبیب قصیر   - ١
  ٧٣  جید   ١٩٢٤  النجف  عراقي   احمد حسن ابو طبیخ    - ٢
  ٨٠  جید جدا   ١٩٤١  قندهار   افغاني   احمد على المقدسي   - ٣
  ٨٥  جید جدا   ١٩٣٩  النجف   ایراني   باقر محمد علي المقدسي  - ٤
  ٧١  جید   ١٩٢٩  النجف   عراقي   حسین مرتضى الخرسان   - ٥
  ٧٣  جید   ١٩٢٦  النجف   عراقي   صالح الظالمي   - ٦
  ٨٢  جید جدا   ١٩٤٠  كربالء   عراقي   صالح مهدي الحائري   - ٧
  ٧١  جید   ١٩٣٣  الرفاعي   ذي قار  طالب الرفاعي   - ٨
  ٧٣  جید   ١٩٣٠  العمارة   عراقي   عبد الرحیم الشوكي   - ٩
  ٨٣  جید جدا  ١٩٣٣  االحساء   السعودیة   عبد الهادي الفضلي   -١٠
  ٨٠  جید جدا   ١٩٣٩  النجف  عراقي   عدنان علي البكاء   -١١
  ٦٩  متوسط   ١٩٣٤  بیروت   لبناني   محسن یوسف سبتي   -١٢
  ٧٧  جید   ١٩١٨  النجف   عراقي   محمد جواد الحكیم   -١٣
  ٧٣  جید   ١٩٣٧  ور ص  لبناني   محمد حسین القیسي   -١٤
  ٧٤  جید   ١٩٤١  بصرة   عراقي   محمد حسین المظفر   -١٥
  ٧٧  جید   ١٩٤٠  النجف   ایراني   محمد صادق االیرواني   -١٦
  ٧٤  جید   ١٩٢٧  النجف   عراقي   محمد علي بحر العلوم   -١٧
  ٨٣  جید جدا   ١٩٤٣  نجف   عراقي   محمد محمد صادق الصدر   -١٨
  ٧٧  جید   ١٩٣٨  النجف   ایراني   محمد مهدي علي االصفي   -١٩
  ٨٢  جید جدا   ١٩١٩  النجف   عراقي   مسلم الجابري  -٢٠
  ٨٤  جید جدا   ١٩٣٧  سماوة   عراقي   مهدي السماوي    -٢١
  ٨١  جید جدا   ١٩٢٦  النجف  عراقي   میر حسن ابو طبیخ   -٢٢
  ٦٧  متوسط   ١٩٢٨  النجف   عراقي   هاشم محمد السید سلمان   -٢٣

والقاضـي بتعـین خریجـي كلیـة الفقـه  ٩/٧/١٩٦٣لوزراء على قرار جامعة بغـداد فـي بعد مصادقة مجلس ا
فضـال عـن رغبـة هیئتهـا الداریـة ، فقـد شـجع ذلـك الطلبـة علـى التقـدم للقبـول فیهـا، )٢(أسوة بخریجي كلیاتهـا المنـاظرة

                                     
   . ٩٢ص -١م، ص١٩٦١/١٩٦٢لسجل العام ، التسجیل ، ا) كلیة الفقه()١(
   . ٩٤،ص)٤(م، العدد ١٩٦٣، كانون األول ، ) النجف()٢(



٢٣٦ 
 

التـي أدت إلـى ازدیـاد عـدد  فكـان مـن بـین األسـباب،  )١(الجدیدة بالتوسع بالدراسـة لتفـتح قسـما للدراسـات العلیـا فیهـا
  ) .  ٣٤(الطالب المقبولین فیها ویمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول رقم 

  ) . ٣٤(الجدول رقم 
  )٢( ١٩٦٨ـ  ١٩٥٨أعداد الطلبة المسجلین في كلیة الفقه خالل المدة 

  عدد الطالب   التاریخ   ت
  ٦٩  ١٩٥٩ـ  ١٩٥٨ .١
  ٢٧  ١٩٦٠ـ  ١٩٥٩ .٢
  ١٧   ١٩٦١ـ  ١٩٦٠ .٣
  ٢٣   ١٩٦٢ـ  ١٩٦١ .٤
  ١٩   ١٩٦٣ـ  ١٩٦٢ .٥
  ٤٠  ١٩٦٤ـ  ١٩٦٣ .٦
  ٢٦  ١٩٦٥ـ  ١٩٦٤ .٧
  ١٣٨  ١٩٦٦ـ  ١٩٦٥ .٨
  ١٤٥   ١٩٦٧ـ  ١٩٦٦ .٩

   ١٣٧  ١٩٦٨ـ  ١٩٦٧ .١٠
ومكانــة مرموقــة  تحظــى بســمعة علمیــة، ورات مــن طالبهــا بعــد تخــریج عــدة د الســیماأضــحت كلیــة الفقــه و 

نحهــا مســاحة اوســع فــي التعامــل مــع محیطهــا العربــي وبنــاء وهــذا م، بــین الكلیــات والجامعــات العراقیــة و العربیــة 
وألجل ذلك طلبـت جامعـة األزهـر ولغـرض فـتح أفـاق ، وتأثرا  على الواقع الفكري تاثیراً تاثیراتهالها ، عالقات علمیة 

، فـي جامعـة األزهـر  الشـیعي العلمـین مـن عمادتهـا إعـارة اسـتاذین لتـدریس الفقـه من التعاون العلمي بین المعهدین
    .)٣(مقاعد دراسیة لخریجیها للحصول على شهادتي الماجستیر والدكتوراه هكما خصصت ثالث

  

                                     
م بالتخطیط لتطویر الدراسة في الكلیة ، فشكلت لجنـة مكونـة ١٩٦٦باشرت عمادة كلیة الفقه برئاسة السید محمد تقي الحكیم عام )١(

ومحمـد  يادي الفیاض والسید محمد تقي الحكـیم وعبـد الهـادي الفضـلمن أعضاء مهمتها فتح قسم للدراسات العلیا وتتألف من ه
   . ١٢٨حیدر نزارعطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص: كاظم سمشاد، ینظر 

) ٣(، الســنة "مجلــة) "النجــف(م؛ ١٩٦٩، التســجیل ، الســجالت العامــة للكلیــة منــذ الســنة األولــى حتــى ســجل عــام ) كلیــة الفقــه()٢(
   . ٩٤، ص) ١(م، العدد ١٩٦٨الثاني  ،كانون

   . ١٢٣، ص) ٤(م، العدد ١٩٦٦، تموز )١(، السنة ) النجف(منتدى النشر في شهر ، )٣(



٢٣٧ 
 

مهـم فـي  بـاثركانت كلیة الفقه من ابرز المؤسسات المعرفیة والفكریة في النجـف االشـرف التـي اضـطلعت 
حفــــزات النخــــب فأصــــبحت إحــــدى م، والمیــــدان الفكـــري ،  )١(أحـــداث نقلــــه نوعیــــة فــــي میـــداني اإلصــــالح والتجدیــــد

دخال مفردات العلوم الحدیثة في منهاجها  صالحها وإ كمـا أنهـا كانـت الـرابط الحیـوي والصـحیح للفكـر ، الحوزویة وإ
الشیعي بمحیطه العربي من خالل أسهامها فـي تكـوین عالقـات ثقافیـة وفكریـة بینهـا وبـین اعـرق الجامعـات العربیـة 

  . المتمثلة باألزهر الشریف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
م حینمــا تــم تــامیم كافــة مراحــل التعلــیم وجعلــت تابعــة لــوزارة ١٩٧٤ایلــول  ٩اســتمرت كلیــة الفقــه بعطاءهــا الفكــري الخــاص حتــى )١(

كمـا أصـبحت شــهاداتها مقتصـرة علـى الشــریعة والعلـوم اإلسـالمیة ، وتابعــة إلـى جامعـة بغــداد،  التعلـیم العـالي والبحـث العلمــي ،
م، أصــبحت احــدى ١٩٨٧م الحقــت بالجامعــة المستنصــریة ، وعنــد اســتحداث جامعــة الكوفــة ســنة ١٩٧٦كــانون الثــاني  ١وفــي 

م، كلیاتهـا ١٩٩٢م اعـادة جامعـة الكوفـة عـام م الغیت جامعة الكوفة ومن ضمنها كلیة الفقه ، وحینمـا تـ١٩٩١كلیاتها وفي سنة 
عشـر عامـًا حتـى اعیـد تشـكیلها مـن جدیـد مـع بدایـة العـام الدراسـي  نـامن جدید ، لم یتم اعادة تشكیل كلیـة الفقـه وبقیـت ملغـاة اث

ها م إذ اعیــد إلیهــا اســم٢٠٠٦/٢٠٠٧م باســم كلیــة الدراســات اإلســالمیة ، واســتمرت كــذلك حتــى العــام الدراســي ٢٠٠٣/٢٠٠٤
، الــدكتور حســـن ) مقابلــة شخصـــیة(؛ ٣٨٧القــدیم لتصــبح كلیـــة الفقــه مـــن جدیــد ، عبـــد الســتار شـــنین، المصــدر الســـابق ، ص

   . ١٠/١١/٢٠١٠الحكیم، 



٢٣٨ 
 

  المبحث الثاني
  الصحافة والنشر 

  :  الصحافة -اوالً 
ــة ذات التوجهــــات االصــــالحیة فــــي مدینــــة النجــــف االشــــرف ، وبأســــناد وتأیــــد مــــن  أدركــــت النخــــب المثقفــ
المرجعیة الدینیة ومفكریها ، أهمیة الصحافة كوسیلة مهمة مـن وسـائل االتصـال ونشـر األفكـار بـین ابنـاء المجتمـع 

ي والوطني ، وبما یهدف إلى تكوین مجتمع متفاعـل مـع االحـداث ، ومتنـاغم مـع الطروحـات ، في بث الوعي الدین
هــي الـنجم الـذي یهتــدي بـه الضـالون إلــى  "عاصـرة ، لـذا فهـي كمـا عبــر عنهـا احـد البـاحثین بـالقول مواالفكـار وال

   .)١( "طریق الصواب ، وهي التي توقظ الضمیر االنساني وتحفزه نحو األخطار المحدقة به
من هنـا جـاءت رغبـة المرجعیـة الدینیـة فـي مواجهـة األفكـار والنشـاطات داخـل المجتمـع بـاقالم رجـال الـدین 
والتـي تحمــل بــین جنباتهــا الـروح االصــالحیة ، بمــا یعــزز مـن قــدرتها علــى مواجهــة المشـاكل المعاصــرة التــي تحــیط 

  .    )٢(ئهعلى انحرافه عن خط اإلسالم ومباد -ربما –وتعمل . بالفرد والمجتمع 
تحظـى باألهمیـة لـدى مـن سـعى إلـى ) النجفیـة(ت الصـحافة المحلیـة ان اضـحفبعـد  ، تأسیسًا على ما تقـدم
فضـًال  تصال واحتكـاك أصـحابها بـالمجتمع االسهولة  عا لقربها من مسرح اإلحداث ، متأسیسها كونها األكثر تاثیرً 

ة مــن بلــدان بعیــدة ، كــي تســتطیع مــن خاللهــا إفــادة عــن ذلــك فانهــا تشــكل عــامًال مهمــًا فــي نقــل االوجــه الحضــاری
المجتمــع بمــا هـــو حســن ومقبـــول ، وكــذلك مواكبـــة التطــورات التــي تحصـــل فــي العـــالم فتقــرب المســـافة بینهــا وبـــین 

  . المجتمع الذي نشأ فیه
عـدد مـن الجرائـد والمجـالت  نتجتوالجل ذلك فقد نشطت حركة الصحافة والنشر داخل المجتمع النجفي فأ

، إال )٣٥(لتـي وان كانــت األقـل عــددًا مقارنـة بمثیالتهــا فــي المـدن العراقیــة األخـرى وكمــا یوضـحها الجــدول رقــم ، ا
ت العدیـد مـن األقـالم الحـرة والمجـددة والتـي ارتقـت بالثقافـة والفكـر جـانهـا تمكنـت مـن أحـداث حراكـًا فكریـًا ، كمـا أنت

  . النجفي إلى مصافي المدن المتحضرة

                                     
   . ٨٨ناجي وداعة الشریس ، لمحات من تاریخ النجف ، ص )١(
   . ٧، ص) ٢(م، العدد ١٩٦٣، تشرین الثاني )١(السنة " مجلة) "اإلیمان( )٢(



٢٣٩ 
 

  )٣٥(جدول رقم 
   )١(أعداد الجرائد والمجالت في النجف االشرف مقارنة بعددها في مدن عراقیة أخرى

  النسبة المئویة  المجالت  النسبة المئویة  أعداد الجرائد  المدینة   ت
  ٨٢.٦٨  ٢٠٨  %٨١.٣٩  ١٠٥  بغداد  - ١
  ٥.١٧  ١٣  ٧.٧٥  ١٠  البصرة  - ٢
  ٥.١٧  ١٣  ٦.٩٧  ٩  الموصل  - ٣
  ٣.١٨  ٨  ٢.٣٢  ٣  كربالء  - ٤
  ٣.٥٨  ٩  ١.٥٥  ٢  فالنج  - ٥

وسیعرف الباحث الصحافة المستمرة خالل مدة البحث باإلضافة إلى الجرائـد والمجـالت التـي تأسسـت فیهـا 
  : وهي 

  : جریدة التوحید  -
كــانون الثــاني  ٢١جریــدة ذات توجــه سیاســي وأدبــي ، وتعتبــر جریــدة أســبوعیة ، صــدر عــددها األول یــوم 

  ،)٢("هادي كمال الدین"م، وكان صاحبها ورئیس تحریرها ١٩٥٩
انتهجـــت هـــذه الجریـــدة توجهـــًا سیاســـیًا وادبیـــًا ، حیـــث نشـــرت صـــفحاتها العدیـــد مـــن الموضـــوعات السیاســـیة 
والفكریــة واألدبیــة وحتــى الموضــوعات المخالفــة لتوجهاتهــا ، حیــث نشــرت فــي أعلــى صــفحاتها الرئیســیة فــي الجهــة 

  .)٣( "لعقیدتنا فقد ننشر ما ال یتفق ورأینا عمًال بحریة النشر لیس كل ما ننشره موافق"الیمنى عنوانًا بارزًا هو 
نشــرت بعــددها األول الــذي جــاء بثمــان صــفحات العدیــد مــن المواضــیع السیاســیة منهــا علــى ســبیل المثــال 

الشـیوعیة "، وفي جانب أخر نشرت موضوع تحت عنـوان )٤("تموز الخالدة حررت الشعب من العبودیة ١٤ثورة "
  .)٥(، مبینة فیه ان الشیوعیة مبدأ هدام مدمر ألبناء المجتمع وأركانه" الدینبین السیاسة و 

  
  

همة إیاه بالتدخل السـاخر والسـلبي فـي الشـأن مت" جمال عبد الناصر"تناولت مواضیع سیاسیة خارجیة منها 
  . )١( األخرى   العراقي ، معتبرة شعاراته القومیة سالحًا لتحقیق أهدافه الشخصیة والطائفیة على حساب الدول

                                     
   ). ١٩٧١دار الحریة للطباعة ، : بغداد (زاهدة إبراهیم ، كشاف الجرائد والمجالت العراقیة ،  )١(
بدء حیاته ادیبًا وشاعرًا ، ثـم درس العلـوم الدینیـة فـي النجـف ، حتـى صـار مـن علماؤهـا، ) : ١٩٧٠-١٩٠٨(هادي كمال الدین  )٢(

، الحـرب بـین الرذیلـة والفضـیلة ، فقهـاء الحلـة وغیرهـا ، هـادي محمـد شـرح نهـج البالغـة : له مجموعة من اآلثـار الفكریـة منهـا 
   . ١٠٩٤، ص٣االمیني ، معجم رجال الفكر واالدب ، ج

   ). ١(م، العدد ١٩٥٩، كانون الثاني ، ) ١(، السنة " جریدة) "التوحید( )٣(
   . المصدر نفسه )٤(
   ). ٢٧(م، العدد ١٩٥٩ایلول  ١٢، ) ١(السنة  )التوحید (  )٥(



٢٤٠ 
 

، إذ طالبـت بتأسـیس نـوادي ثقافیـة لتطـویر )٢(لم تغفل صـفحاتها نشـر المواضـع الثقافیـة واألدبیـة بقلـم كتابهـا
تعلیم القـراءة والكتابـة فحسـب ، بـل الحصـول علـى جمیـع العلـوم بالمجتمع ، مؤكدة على أبناء النجف عدم االكتفاء 

  .م١٩٦١اب  ٢١لنهج حتى الغي امتیازها في ، واستمرت على ذلك ا)٣(لما فیه خیرُا للبلد
  : جریدة الحوزة  -

، وتعتبـر مـن بـین الصـحف المهمـة )٤( "ریـاض شـیر علـي"جریدة دینیة أسـبوعیة صـاحبها ورئـیس تحریرهـا 
والناطقة باسم الحوزة الشـریفة فـي النجـف االشـرف ، وكانـت تحمـل أفكـار ورؤى جدیـدة تختلـف عـن بـاقي الصـحف 

م، وبینــت فــي عــددها األول ١٩٥٨كــانون الثــاني عــام  ٦الفتــرة ، وقــد صــدر عــددها األول فــي الموجــودة فــي تلــك 
  : األسباب الرئیسة في تأسیس الجریدة قائلة " اهدافنا"بمقال افتتاحي تحت عنوان 

ــــزى تســــمیة هــــذه "  ــــدرك مغ ــــریم ی ــــارئ الك ــــب ان الق ال شــــك وال ری
الشــریفة فــي  تیمنــًا بــالحوزة الروحانیــة... الصــحیفة باســم الحــوزة 

النجف بعد هذا ایحق لجریدة الحـوزة ان تهـدف إلـى غیـر مـا ترسـمه 
الحوزة الروحانیة الشریفة إلى المسلمین من مقاصد طیبة فیها خیـر 

  .)٥( "الدارسین
تناول عددها الثاني أخبار األسرة الملكیة الهاشمیة الحاكمة في العراق باإلضافة إلـى اخبـارًا محلیـة متعـددة 

بار المدن العراقیة فضـًال عـن نشـرها موضـوعات دینیـة وتغطیـة المواضـیع التـي تتعلـق بـالنجف االشـرف تتعلق بأخ
ولكــل ســـؤال جــواب ، نصـــیحة "، " صـــدى الحـــوزة" ، " كلمـــة الحــوزة: "، وخصصــت الصــحیفة أبـــواب ثابتــة هـــي 

  . )٦("قصة الحوزة"الحوزة ، مكتبة الحوزة ، 
نشــرت الصــحیفة مقــاًال افتتاحیــا واســعا بینــت اهــداف الثــورة  ١٩٥٨تمــوز  ١٤وعنــد نجــاح ثــورة تمــوز فــي 

وجـاء       وسعت الدعم الجماهیري لها وثانیة على قادتها مطالبـة الزیـادة فـي العمـل مـن اجـل التطـور واألمـان ، 
   :فیه

                                                                                                                        
   . المصدر نفسه  )١(
   . حمزة الباقوري ، عزیز ضیاء الدین ، طارق الخالصي ، غازي عبد الحمید ، موسى طه ، وغیرها: منهم  )٢(
   . ١١١، ص)١٩٩٥كلیة االداب ، : جامعة بغداد (م، رسالة ماجستیر ، ١٩٦٨-١٩١٠هاشم احمد الزویعي ،صحافة النجف  )٣(
ولــد فــي النجــف االشــرف ، درس فــي مدارســها ، واصــبح صــحفیًا وكاتبــًا لــه مؤلفــات عــدة ) : ١٩٨٨-١٩٢٢(ریــاض شــیر علــي  )٤(

، ٢حمیــد المطبعـي ، المصــدر الســابق ، ج: مختــارات ادبیـة ، جولــة صـحفیة فــي ایـران ، علــى السـن الحیوانــات وغیرهـا : منهـا 
   . ٨٧ص

   ). ١(العدد م، ١٩٥٨كانون الثاني  ٦، ) ١(، السنة " جریدة) "الحوزة( )٥(
   ). ٢(كانون الثاني ، العدد  ١٣، ) الحوزة( )٦(



٢٤١ 
 

یجـــب ان تصـــدق إذا قلـــت لـــك ان بغـــداد المعروفـــة فـــي العهــــد " 
ادت الیــوم بغــداد الماضـي بكــل مـا یــدل انــه ال امـان وال اطمئنــان عـ

  .)١( ..."تحترم الدین والقانون 
، إذ أضــیفت ألبوابهــا فقــرة ثابتــة  )٢(طــورت الصــحیفة مــن أبوابهــا الثابتــة لتتــیح فرصــة اكبــر للتعبیــر لكتابهــا

، وبقــي الحـال علـى ذلـك حتــى توقفـت الجریـدة عــن " اخبـار الفـن"و " مـن ینــابیع األدب العـالمي الحــر"أخـرى هـي 
  .)٣(منها في العهد الجمهوري" خمسة" احد وعشرین عدداً "در منها الصدور بعد أن ص

  : مجلة النجف  -
مجلــة أســبوعیة ، علمیــة ، أدبیــة ، نصــف شــهریة صــاحبها ورئــیس تحریرهــا هــادي فیــاض ، صــدر العــدد 

لفكریـة ، اهتمـت بنشـر المقـاالت الدینیـة واألدبیـة وا)٤(م١٩٥٦األول من سنتها األولى فـي األول مـن تشـرین الثـاني 
، " لنجـف فـي سـطورا" " افـاق العلـم واألدب"نصـف شـهري ، لهـا أبـواب ثابتـة تحـت عنـوان، فـي  ها، وكان صدور 

ماجـد مـن "      ، "اقـرأ معـي" ، " إضافة إلى القصة"، "الشعر قدیمًا وحدیثاً "، " منبر النجف"، " نوادر وفكاهات"
  . )٥("القصة"، " المطبوعات

  : أهدافها جاء فیه  "افتتاح"عنوان تحت  فتتاحيكتب صاحبها في مقالها اال
امــا ... فكــرة فرغبــة ثــم عــزم فاقــدام علــى إصــدار مجلــة النجــف " 

ــي  ــه كــل أاألهــداف الت تــوخي تحقیقهــا فهــي فــي جملتهــا كمــا یقول
، أدبیــة ، اجتماعیــة ، امــا  علمیــةسیاســي ، خــدمات  غیــرصـحفي 

ــي اســتطیع تحقیــق مــا أقولــه فــي هــذا المضــمار أو ال  اســتطیع ان
سـاهم فـي بنـاء حضـارة علمیــة یف... المسـتقبل مـا سیكتشـفه فهـذا 

  .)٦("تقع في مصاف الحضارات العلمیة الراقیة
، إذ تنـاول العدیـد مـن )٧(نشر فیها سلسلة من أعالم الفكر واألدب المنتمین إلـى منتـدى النشـر وكلیـة الفقـه 

  ،" الحریة الفكریة"ال ال الحصر ، ـل المثیـى سبـها وعلـة خالل مسیرتـة والفكریـع األدبیـالمواضی
  

                                     
   ). ٨(، العدد ١٩٥٨اب  ٢، ) ١(، السنة ) الحوزة( )١(
عبـــد الــرحیم محمـــد علــي ، عبـــد الــرزاق الشهرســـتاني ، عــدنان النعیمـــي ، حســـن : مــن ابـــرز الشخصــیات التـــي كتبــت بهـــا هــي  )٢(

   . الجواهري ، علي الصیاد
   . ٢٨ص -٢٧اس الدراجي ، المصدر السابق ، صمحمد عب )٣(
   . ١، ص) ١(، العدد ١٩٥٦، تشرین الثاني ) ١(، السنة ) النجف( )٤(
   .  ٦٤ص -٦٣غفران محمد صیهود ، المصدر السابق ، ص )٥(
   . ١، ص) ١(م، العدد ١٩٥٦، تشرین الثاني ) النجف( )٦(
د جـواد مغنیـة ، هـادي الجزائـري ،عبـد المهـدي مطـر ،محمـد علـي كمـال الـدین ، محمد تقي الحكیم ،محمـ:من ابرز كتاب المجلة )٧(

   . احمد الوائلي ،محمد رضا المظفر ، مصطفى جمال الدین ، محمد صادق القاموسي، جورج صیدح ، عباس شبر وغیرهم



٢٤٢ 
 

  . )١("مدرسة الشعر الحر"، " التجدید في االدب العراقي"، " مفهوم المثالیة" 
ة إلـى أهـداف الثـورة منهـا مـا جـاء م نشـرت مواضـع حـول األحـداث متطرقـ١٩٥٨تمـوز  ١٤وعند قیام ثـورة 

مـا حققتـه الثـورة "، " الثورة فـي مدینـة الثـورة صدى"، " اسم في ظل انتفاضة وطنیة مباركةعهد ق"تحت عنـوان 
  .)٢(وغیرها" في أیام النظام الجمهوري

م، ففـي تشـرین األول مـن العـام المــذكور ١٩٦٢بقیـت مجلـة النجـف تسـیر بخـط المنتـدى وكلیـة الفقـه حتـى عـام    
 أذم ١٩٦٢م تحــت عنــوان مجلــة النجــف یحررهــا طــالب كلیــة الفقــه ، واســتمرت علــى هــذا الحــال حتــى نهایــة عــا

  .)٣(أصبح لها هیئة تحریریة جدید
بـة امتیـازات التـي جم توقفـت المجلـة عـن الصـدور ، ثـم صـدرت ضـمن و ١٩٦٣شـباط  ٨وعند قیام انقالب 

  .)٤(م، وكان أخر صدورها في نهایة شباط من نفس العام١٩٦٣شباط  ١٧منحتها الحكومة الجدیدة في 
تصـدر عـن كلیـة " بقضـایا العقیـدة والفكـر" ریة تعنـى م بعنوان مجلـة شـه١٩٦٦عادت للصدور في شباط 

، وكــان مجمـوع أعـدادها فـي الســنة تسـعة مجـالت واســتمرت )٥(الفقـه فـي النجـف االشــرف ، یحـددها طـالب الكلیـة 
  .)٦( م١٩٦٨حتى اب 
  : مجلة النشاط الثقافي  -

تشــرین الثــاني  ١٠مجلــة دینیــة علمیــة ثقافیــة ، ذات أهــداف ومســاعي أصــالحیة صــدر عــددها األول فــي 
، وبینـت المجلـة أهـدافها  )٧(، ومـدیرها المسـؤول مرتضـى الحكمـي "عبـد الغنـي الخضـري"م، رئیس تحریرهـا ١٩٥٧

  :)٨(في افتتاحیة عددها األول 
  
  
  

                                     
   . ١٢٤ص -٩٧، غفران محمد صیهود ، المصدر السابق ، ص٣، ص١٩٦١، كانون األول ) ٤(، السنة ) النجف( )١(
   . ٢٠، ص البدایة ، ) ١٠(، العدد ١٩٥٨تموز  ٣١، ) ٢(السنة ) النجف( )٢(
تتكون مـن عبـد الهـادي الفضـلي ومحمـد االصـفي والسـید عـدنان البكـاء واالسـتاذ محمـود المظفـر وهـم مـن خریجـي الـدورة األولـى  )٣(

   . لكلیة الفقه
   . ٣ص -١، هاشم نغیمش الزوبعي ، المصدر السابق، ص) ٥(م، العدد ١٩٦٣، شباط ) ٥(، السنة ) النجف( )٤(
السـید عبـد الهـادي الحكـیم ،السـید فاضـل الحسـیني المیالنـي ، الشـیخ هـاني فحـص ، الشـیخ مسـلم : تتألف هیئة تحریرها الجدیدة  )٥(

   . ٢٤١، ص) ٥(، العدد ٢٠٠٧، ) ٢(، النجف ، السنة " مجلة) "افاق نجفیة(هاشم الجابري 
   . ٢٧١ص -٢٧٠مصدر نفسه ، صال )٦(
كاتب أدیب ، له بحـوث عدیـدة فـي الصـحف المحلیـة اإلسـالمیة ، تـولى إدارة مجلـة النشـاط ): ١٩٨٩-١٩٢٨(مرتضى الحكمي  )٧(

م ، كتب افتتاحیتها الدالة على نبوغه االدبي وخبرتـه الواسـعة فـي اللغـة العربیـة والعلـوم اإلسـالمیة ، لـه مـن  ١٩٥٧الثقافي عام 
   . ١٨٣، ص١جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ج. االدب النجفي المعاصر وغیرها : تب الك

   .  ١٧، ص) ١(، العدد ١٩٥٧كانون األول  ١، ) ١(، السنة " مجلة) "النشاط الثقافي( )٨(



٢٤٣ 
 

ان تكــــون اداة اصــــالحیة بیــــد المفكــــرین وبیــــد القــــادة مــــن " ... 
العلماء والموجهین یستعینون بها علـى محاربـة الجهـل ، ومقاومـة 
االنحطاط ، والعمل على توجیه الناشئة الجدیدة إلى الـدین والخلـق 

وبهـــذا نحــاول ان نمثـــل جانبــًا مـــن رســالة النجـــف ... واالنســانیة 
العلمیة واالصالحیة ، وننطق باسم ثقافتهـا إلـى جانـب نشـر ثقافـة 

  ...".عربیة واسالمیة من مختلف االقطار 
المواضـیع التـي تخـص الـدین اإلسـالمي حضـور متمیـز اهتمت المجلة بنشر مختلف المواضـیع وبـاألخص 

" انبـاء عامـة"، " مكتبـة النشـاط الثقـافي"ثابتة في كل عـدد منهـا  على صفحتها ، وكذلك أوجدت المجلة لها أبواباً 
  ". نقص علیك"، " موكب الشعر"، 

ة سـواء عـن نشرت المجلة لعدد كبیر من أدباء العرب إضافة لمفكري النجف االشرف خاصة والعـراق عامـ
  . نشرها للقصة والمواضیع التاریخیة التي من شأنها إشاعة التعالیم والقیم االجتماعیة 

بــرزت المجلــة فــي أعــداد مــن القصــائد لشــعراء النجــف االشــرف فــي مختلــف الجوانــب اإلصــالحیة وخاصــة 
  . )١(التي تتعلق بقضیة الطف الخالدة وأهدافها

م ، ١٩٥٨تشــــرین األول  ٩لعاشـــر مـــن الســــنة األولـــى فـــي اســـتمرت المجلـــة حتــــى انقطعـــت فـــي عــــددها ا
ها األول فـــي كـــانون دلظــروف اجتماعیـــة خاصــة اكتنفتهـــا ، ثـــم عــاودت للصـــدور فـــي ســنتها الثانیـــة ، فصـــدر عــد

م، وانقطعــت تمامــًا عــن الصــدور بموجــب ١٩٦٣م، وعــددها الثــاني فــي األول مــن نیســان عــام ١٩٦٣الثــاني عــام 
  . الصحف والمجالت بایقاف )٢(المرسوم القضائي

  : مجلة المعارف  -
ریة دینیــة ، تعنــى بــالعلم واالدب والتــاریخ هبــرزت الحاجــة لــدى األوســاط الثقافیــة النجفیــة لتأســیس مجلــة شــ

م، صــاحبها ورئــیس تحریرهــا ١٩٥٨رین الثـاني ـجلة وصـدر عــددها األول فــي تشـــتأسســت هــذه المــف وواالجتمـاع ، 
ب في مقـال افتتاحهـا فـي عـددها األول مقـاًال تحـت عنـوان أهـدافنا أوجـزه بنقـاط ، الذي كت "محمد حسن الطالقاني"

ــ":  )٣(منهــا ــة والــنظم فــي م ــة "، " یدان االدب بنشــر نتاجــاتهمـتشــجیع الشــباب علــى الكتاب ــة العربی خدمــة الثقاف
جتمـاعي علـى االصـالح اال" ، " العمـل علـى إرسـاء قواعـد الفضـیلة والخلـق اإلسـالمي النبیـل"، "بمختلف الوانها

  .، وغیرها "ي واالخذ بیده في تسهیل انجاز مؤلفهـخدمة المؤلف العراق" ، " ضوء التعالیم الدینیة واالسالمیة 

                                     
   . ٦٧٣، ص )١(م، العدد ١٩٦٣؛ كانون الثاني ٤٨٩، ص) ٨(م، العدد ١٩٥٨اب  ٧، ) النشاط الثقافي : (ینظر  )١(
م، والغي جمیع االمتیـازات الممنوحـة للصـحف قبـل هـذه الفتـرة مـن قبـل السـلطة الجدیـدة ، ١٩٦٣مایس عام  ٥صدر القانون في  )٢(

جعفــر عبــاس حمیــدي وآخــرون ، تــاریخ الــوزارات : لتحقیــق الرقابــة المركزیــة عــن طریــق وزارة االرشــاد وعلیهــا للتفاصــیل ینظــر 
    .٦٠-٥٨، ص٦،ج)٢٠٠٢بیت الحكمة ،: بغداد(، ١٩٦٨-١٩٥٨مهوري العراقیة في المعهد الج

   . ٣، ص) ١(م، العدد١٩٥٨، تشرین الثاني ) ١(، السنة ) المعارف( )٣(



٢٤٤ 
 

كونها احد الفنون األدبیة ونشرت العدید مـن المواضـیع التـي سـلطت األضـواء " المقالة"ركزت المجلة على 
  .)١(فیها من خاللها على المقالة وتعریفاتها وأسالیب الكتابة

" الشـعر"ابـرز األبـواب األدبیـة و  للجانب االدبـي مكـان واسـع فیهـا أعداد سنویًا ، كان  "عشرة"تصدر المعارف     
ومـــن  " دیـــوان المعـــارف"تحـــت عنـــوان  فـــرزت مســـاحة لنشـــر حتـــى خصصـــت بابـــا ، إذا " المقالـــة"، " القصـــة"، 

  .هدي الجواهري ومحمد صالح بحر العلومالذین نشروا فیها لصورة مستمرة محمد م ونالشعراء النجفی
  . )٢("باب القصة"، نشرت مجموعة تحت باب ثابتة سمیت  "القصة"اما فیما یخص 

مجلـة فـي العاشـر بابـا بعنـوان لخصصت المقاالت واألعمدة لالحتفاء بالمناسبات الدینیـة ، وقـد خصصـت ا
هـار الكتـب الدینیـة التـي تناولـت الفكـر الشـیعي ، كتوجـه ثابـت نحـو الجوانـب الدینیـة ، لغـرض اظ" مكتبة المعارف"

ضـافة إلـى كتـب وموضـوعات )٣(لمؤلفـه أغـا بـزرك الطهرانـي"  الذریعة إلى تصانیف الشـیعیة"ومن هذه الكتب  ، وإ
  .)٤(أخرى

إلى جریدة اسـبوعیة ، إذ اسـتمرت بالصـدور حتـى احتجبـت عنـد قیـام  ١٩٦٢تحولت المجلة في نهایة عام 
  .)٥(م١٩٦٣شباط  ٨انقالب 

  : مجلة األضواء  -
ســالمیة تعنــى بنشــر الثقافــة علــى ضــوء الــدین ، كانــت تصــدرها شــهریًا اللجنــة أرة نشــصــدرت فــي بــدایتها ك

وأربعـین  بثمـانم، وجـاء ١٩٥٩التوجیهیة لجماعة العلماء في النجف االشرف ، إذ صـدر عـددها األول فـي شـباط 
"  اإلســالمیة االضــواء"ســنة الرابعــة تغیــر اســمها إلــى ، وفــي ال صــفحة واشــرف علــى تحریرهــا مرتضــى الكشــمیري

وأصــبحت مجلــة دینیــة تشــرف علیهــا لجنــة توجیهیــة مــن العلمــاء ، وطــرء تغییــر علــى صــفحة الغــالف األول ، إذ 
  .)٧(، وكان صاحب االمتیاز كاظم الحلفي)٦( "انا مدینة العلم وعلي بابها: "كتب علیها الحدیث الشریف 

                                     
   . ٣٤٣، ص) ٨(و ) ٩(م، العدد١٩٥٩، ) ١(،السنة ) المعارف(یوسف یعقوب مسكوني ، دراسات في المقالة ، : ینظر  )١(
م، ١٩٥٩، ایلـــول )١١(، الســـنة) المعـــارف.(نشـــروا فــي بـــاب القصـــة إبـــراهیم العطیـــة وحســن الجـــواهريمــن ابـــرز الكتـــاب الـــذین  )٢(

   . ٥٩ص-٢٣، ص) ١٠(العدد
مــؤرخ ومحقــق كثیــر البحــوث والتــالیف ، ولــد فــي طهــران ثــم هــاجر إلــى النجــف عــام ) : ١٩٧٠-١٨٧٥(أغــا بــزرك الطهرانــي  )٣(

ه نجـــف ، والســـید كــاظم الیـــزدي وغیــرهم، ابـــرز مؤلفاتــه الذریعـــة إلـــى م ودرس علــى یـــد علماؤهــا مـــنهم الشــیخ محمـــد طــ١٨٩٣
عبــد الــرحیم محمــد علــي ، شــیخ البــاحثین أغــا بــزرك الطهرانــي حیاتــه : جــزءًا للتفاصــیل ینظــر  ٢٥تصــنیف الشــیعة یتكــون مــن 

   ). ١٩٧٠مطبعة النعمان، : النجف (، ١٩٧٠-١٨٧٥وآثاره 
، ١٩٥٩، ایلــول ) ١(، الســنة) المعــارف: (ینظــر : تــألیف الحســن بــن موســى ) الشــیعةفــرق (ومــن الكتــب التــي نشــرتها المجلــة  )٤(

   . ٤٣، ص) ١٠(العدد
   . ٥٧، ص)١٩٧١مطبعة الوزارة ، : بغداد(دلیل الصحافة العراقیة ، وزارة االعالم ،  )٥(
   . ، ص الغالف) ١(م، العدد ١٩٦٢، )٣(، السنة ) االضواء()٦(
ادب االندلسـیات ، : كاتـب وشـاعر ، ولـه مقـاالت وكتابـات فـي الصـحف ومؤلفـات منهـا ) :   ١٩٨٢   -١٩٢٢( كاظم الحلفـي )٧(

   . ٤٦٦، ص٥االدب والمجتمعات ، دیوان شعر ، ادباء السجون ، علي الخاقاني ، شعراء الغري ، ج
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 هــامقالمــد بــاقر الصــدر الــذي تبنــى كتابــة فــي المدینــة وعلماؤهــا ، ومــنهم الســید محكتــب فیهــا نخبــة مــن مثق
بداء مالحظات علیها" رسالتنا"ت عنوان ي  تحاالفتتاح   . فضًال عن مراجعته ما یكتب من أفكار وإ

مختلـــف الجوانــــب االجتماعیــــة وتشـــخیص المعوقــــات التــــي  نشــــرتتناولـــت المجلــــة مواضــــیعًا اصـــالحیة حیــــث    
دعـوة انسـانیة "ابناء األمة للوصول إلـى اهـداف سـامیة وحیـاة كریمـة ،مؤكـدة علـى الـدعوة اإلسـالمیة بانهـا تعترض 

هـو سـبب فسـاد المؤسسـات  ، مشـیرة ان الواقـع الحكـومي المتـردي " نیة عالمیة شاملة لجمیع مظاهر الحیاة اإلنسـا
  .  )١(التي كانت من اجلها االجتماعیة ولذلك من الضروري االصالح تلك المراكز لتادیة واجبها
  .)٢(م١٩٦٦استمرت المجلة بالصدور حتى توقفها نهائیًا في تموز عام 

  : مجلة اإلیمان  -
إذ صـدر عـددها المشـترك  )٤(صـاحبها ومحررهـا )٣("الشیخ موسى الیعقـوبي "مجلة دینیة شهریة ، أصـدرها

، بینــت فــي مقالهــا )٥(م١٩٦٨ن الثــاني كــانو  ٨م ، وتوقفــت عــن الصــدور فــي ١٩٦٣تمــوز  ١٠األول والثــاني فــي 
  : االختتامي عن أسباب صدورها ذاكرة 

لقــد كانــت فكـــرة اصــدار اإلیمـــان امــال یخــامرني منـــذ زمــان لـــیس "
بالقصیر معتقدا ان خیر مـا یعتقـد اإلنسـان فـي حیاتـه العلمیـة هـو 
المثابرة على دعم األسـس العقائدیـة وتركزیهـا فـي ارجـاء المجتمـع 

  ...".االنساني
    
  
،  )٦(ُعرفــت المجلــة باهتماماتهــا بــالنواحي األدبیــة ، والثقافیــة فضــًال عــن تنــاول شخصــیات تاریخیــة اســالمیة 

وهــي ســجل  )١(لسلســلة مــن األســاتذة والكتــاب مــن داخــل العــراق وخارجــه هونشــرت فیهــا العدیــد مــن المقــاالت القیمــ

                                     
   . ٩٣، ص) ١(م، العدد ١٩٦٢، شباط ، ) ٣(، السنة ) االضواء ( )١(
   . ٢٨، المصدر السابق ، ص محمد عباس الدراجي)٢(
ولــد فــي النجــف االشــرف ، درس فــي بدایــة حیاتــه فــي الكتاتیــب النجفیــة لــتعلم القــرأة والكتابــة ) : ١٩٨٢-١٩٢٦(موسـى الیعقــوبي )٣(

صــورة مســتمرة إلــى المنتــدیات والمجــالس النجفیــة ، درس الــدروس الحوزویــة علــى یــد نخبــة مــن اعالمهــا ، ب،كمــا صــاحب والــده 
محمـد :یخ باقر شریف القرشي والشـیخ محمـد علـي المظفـر وغیـرهم ،حتـى أصـبح خطیبـا فاضـال وادیبـا مشـهور ،ینظـر منهم الش

  .  ٢٠ص -١٠، ص) ٢٠٠٢مط ، مط، . د: النجف (الیعقوبي ، موسى الیعقوبي حیاته ، شعره ، 
، ) اإلیمـان(، ١٩٦٤ذ نیسـان ومـایس عـام كان الشیخ موسى الیعقـوبي محررهـا ثـم أصـبح السـید هـادي الحكـیم رئیسـا للتحریـر منـ )٤(

   . ١، ص) ٨-٧(، العددان ١٩٦٤نیسان ومایس 
   . ٢٩محمد عباس الدراجي ، المصدر السابق ، ص )٥(
رســـالة " دراســـة تاریخیـــة"١٩٦٨-١٩٦٣علـــي فلـــیح الـــتفالوي ، مجلـــة اإلیمـــان النجفیـــة : للتفاصـــیل عـــن تلـــك المواضـــیع ینظـــر  )٦(

   ). ٢٠١٠كلیة االداب ، :  جامعة الكوفة(ماجستیر ، 
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مــن " ، " مــن تفســیر القــرآن الكــریم" واب ثابتــة ، ، إذ كــان لهــذه المجلــة أبــ ادبــي تــاریخي  للمرحلــة التــي واكبتهــا
، نشـرة  "بریـد المجلـة"، " اخترنـا لـك"، " ملتقـى األفكـار"، " دراسات في الفلسفة"، " نقد وتفریض"، " تراثنا الخالد

نمـا  تحتها سلسلة من المقاالت الفكریة والفلسـفیة لرفـد الحركـة الثقافیـة واألدبیـة لـیس فـي النجـف االشـرف وحسـب وإ
  . ي العراق عموماً ف

  :  مجلة دراسات أسالمیة -
م، مــن جامعــة النجــف ١٩٦٤مجلــة ثقافیــة دینیــة تصــدر كــل شــهرین مــرة واحــدة ، صــدرت للمــرة األولــى عــام 

  .)٢(" ة اعدادتس"الدینیة ، وقد بلغ مجموع إصداراتها خالل السنة 
إذ  ینیــة وعات الدـالموضــ علــى امـا عــن ابــرز الموضــوعات التــي ركــزت علیهــا المجلــة فــي طرحهــا فقــد أكــدت

، )٣(وعطــاءه الفكــري ) (صــفحة بحیــاة اإلمــام جعفــر الصــادق " ١٧٦"اخــتص عــددها األول الــذي صــدر فــي 
مـن تعـالیم "، " ومـن حقـائق القـرآن"، " تفسـیر القـرآن الكـریم"وتناول العدد الثاني مقاالت مختلفة أسالمیة منها ، 

  .)٤("لتبلیغ اإلسالميا"، " العدالة في اإلسالم"، " اإلسالم
م الـذي لــم یختلـف عـن األعـداد السـابقة فـي تنـاول المواضــیع ١٩٦٥وصـدر عـددها الثالـث واألخیـر فـي عـام 

  . )٥(تهالدینیة البح
  : مجلة عبقر  -

م، وهي حلقات أشبه بالكتاب ، تصـدرها نـدوة عبقـر األدبیـة فـي النجـف ١٩٦٧صدر عددها األول في تموز 
  . االشرف

  : حلقتها األولى  في افتتاحیة
  
  

هذا هو اللقاء األول بینك ایها القارئ الكریم وبین عبقـر وقـد " 
تكون األخیر فهذا هـو الواقـع المفـروض علـى الصـحافة عنـدنا 
فـي العـراق ، فهـي تولـد بعـد مخـاض مـؤلم ولكنهـا تمـوت بعثـرة 

  .)٦( ..."تافهة بسیطة
                                                                                                                        

علـي الصـفي محمـد تقـي الحیـدري ، مرتضـى آل یاسـین ، محمـد حسـین الصـغیر ، محمـد : نماذج من كتـاب المقـاالت العـرقیین  )١(
علي الكوراني ، حسن األمین ، انطوان كرم، أمین الخولي ، نظیر زیتون ، محمـد جـواد مغنیـة : الحیدري ، وغیرهم، اما العرب 

   .  ، وغیرهم
   ). ١(من العدد ١٩٦٤، شباط " مجلة) "دراسات اسالمیة( )٢(
   . المصدر نفسه )٣(
   ). ٢(م، العدد ١٩٦٤، نیسان ) دراسات اسالمیة( )٤(
   ). ٣(م، العدد ١٩٦٥، حزیران ) دراسات السالمیة( )٥(
   . ١، ص) ١(م، العدد ١٩٦٧، تموز ) ١(، النجف ، السنة " مجلة) "عبقر( )٦(
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االجتماعیـة وحتـى السیاسـیة داخـل الـبالد ، كمـا من خاللها األوضـاع  تناولت المجلة القصص التي تناقش
ولهـا مختلـف ا، فضـًال عـن تن)١(كانت تسلط األضواء علـى الشـعر الناقـد للوضـع االجتمـاعي واالقتصـادي للمجتمـع

  .ني بالقضیة الفلسطینیةمیًا من خالل نشر القصائد التي تعبنت اتجاهًا قو تالمواضیع األدبیة كالمقالة و 
األدبـــاء العـــرب بـــدورهم الریـــادي المتمثـــل بالـــدعوة مـــن الحكومـــات العربیـــة القائمـــة وبینـــت أهمیـــة اضـــطالع 

، إذ نشـــرت )٢(العمـــل الجـــاد إلـــى حـــل مختلـــف القضـــایا القومیـــة العربیـــة وعلـــى رأســـها قضـــیة فلســـطین المختصـــة
 االدب علــى مــن خاللــه إلــى التاكیــد، التــي طالبــت " االدیــب العربــي امــام تحــدیات المســؤولیة"موضــوعًا بعنــوان 

  .)٣(المقاوم الذي ظهر في تلك المرحلة
م، ١٩٦٨على هـذا األسـلوب حتـى صـدور عـددها الخـامس واألخیـر فـي اذار عـام " مجلة عبقر"واستمرت 

  .)٤(،احتوى على مختلف القضایا الفكریة واالجتماعیة" صفحة ٧٢"وكان مجموع صفحاته 
  : رسالة النجف  -

وكـان مجمـوع )٥(م١٩٦٧ألول فـي النجـف االشـرف أو آخـر عـام مجلة دوریة فكریة عامة ، صـدر عـددها ا
  .)٦(م١٩٦٨صدورها بالعدد الثالث في اذار  ختمتأعداد ، و  "عشرة" هدها السنویاعدا

اهتمــت المجلــة بنشــر القصــة والشــعر ، فضــًال عــن تغطیــة مختلــف اإلخبــار األدبیــة ، إذ شــارك فیهــا نخبــة 
نتاجـاتهم تـتالءم وفـق مطالـب األمـة المصـیریة ، فضـًال عـن الـدعوة لبنـاء الذین حاول ابراز  )٧(من األدباء والكتاب

  .  )٨(مجمع قائم وفق النظریات العلمیة الحدیثة
  
  

لم تهمل المجلة الجوانـب السیاسـیة ، إذ نشـرت علـى صـفحاتها مقـاالت سیاسـیة تطالـب السـلطات المحكمـة 
  . )٩(عن التمییز الذي یعتبر سالحًا مدمرًا لوحده البالدعلى االهتمام بالجوانب المعرفیة داخل المدینة واالبتعاد 

  : مجلة الكلمة  -

                                     
محمــد حســین األمــین ، محمــود درویــش ، محمــد مهــدي الجــواهري ، عبــد : كتــب فیهــا مختلــف الشــعراء العــرب والعــراقیین امثــال  )١(

   . الجبار البصري ، صالح الجعفري ، محمد البستاني وغیرهم
   . ١٣، ص) ١(، العدد ١٩٦٧، تموز ) ١(، السنة ) عبقر( )٢(
   . ٣٣، ص) ٥(م، العدد ١٩٦٨، اذار ، ) ٢(، السنة ) عبقر( )٣(
   . ١٢٢هاشم احمد الزوبعي ، المصدر السابق ، ص )٤(
   . ، ص الغالف) ١(م، العدد ١٩٦٧، حزیران )١(، السنة " النجف) "رسالة النجف( )٥(
   . ١٢٣هاشم احمد الزوبعي ، المصدر السابق ، ص )٦(
   . الجعفري ، علي الصغیر ، وغیرهممصطفى جمال الدین ، محمد علي الیعقوبي ، صالح : امثال  )٧(
   . ٤٤ص -٣٤، ص) ٣(م، العدد ١٩٦٨، اذار ) ٢(السنة ) رسالة النجف( )٨(
   . المصدر نفسه )٩(



٢٤٨ 
 

تعتبر من بین المجـالت المهمـة التـي اهتمـت بالجانـب األدبـي فـي الدرجـة األسـاس وقـد صـدر العـدد األول 
فـي  لـیس: "، وقـدمت نفسـها للقـراء بـالقول  )١("حمیـد المطبعـي"م، أساسـها واشـرف علیهـا ١٩٦٧في كانون الثاني 

  . )٢( ...."الجولة األولى إال ان نعلن البدء في رحلة كالتي نعیشها باعصابنا ، ونترجمها اعماقاً 
أســـهمت المجلـــة فـــي تحریـــك الجـــو األدبـــي لـــیس فـــي النجـــف االشـــرف فحســـب بـــل فـــي العـــراق عامـــة ، إذ 

بمختلـف اتجاهـاتهم  )٣(اهتمت بالشعر والقصة والنقد ، وكتب فیها معظم أدباء العراق وبشكل خـاص الشـباب مـنهم
 األدبیة والفكریة وربما كانت أكثر المجالت النجفیة شهرة وجمهورًا خـالل تلـك الفتـرة ، وقـد تمیـزت بتخصـیص بـاب

علـى غـرار مـا كانـت تفعلـه مجلــة االداب "  قـرأت فـي العـدد مـن الكلمـة"عنـوان  شـیر فیهـا تحـتلنقـد النتـاج الـذي ت
  . یها بأقالم نقاد معروفینالبیروتیة من تقییم ونقد لما ینشر ف

رئیســًا لتحریرهـا فـي ســنتها الثانیـة واألخیـرة ، إذ ذكـر عــددها األخیـر علـى القصــة  )٤(وأصـبح موسـى كریـدي
  . )٥(واهمیتها ومدى اثرها في التاثیر في المجتمع إلى حسب تاناولها شخصیة محمد مهدي الجواهري

  : مجلة العدل  -
، صــدر عــددها  "إبــراهیم احمــد الفاضــلي"اســبوعیة ، صــاحبها ورئــیس تحریرهــا كانــت بــذرتها األولــى جریــدة ادبیــة 

ذكــرت . م، ثـم اغلقـت بسـبب صــدور قـانون المطبوعـات الجدیـد فـي نفـس العـام١٩٦٣نیسـان  ٦األول والوحیـد فـي 
  . )٦(مجلة العدل النجفیة في مقالها االفتتاحي األول 

  
إلســالم إلــى افــاق ان العــدل هــو الرســالة األولــى التــي انطلــق بهــا ا" 

ــدعوا النــاس إلیهــا،  ــدنیا لیبشــر بهــا وی ــاواننــا إذ .... ال هــذا  افتتحن
العدد من جریدتنا العـدل بهـذه الكلمـة المـوجزة لنـدرك اإلدراك كلـه ان 

  ...".البحث في موضوع العدل یحتاج إلى مجال غیر هذا

                                     
مقالـة فــي الصــحف  ٥٠٠٠كاتـب وناقــد ادبــي ، ولـد فــي النجـف االشــرف ، نشــر بمـا یقــارب .....) :  -١٩٤٢(حمیـد المطبعــي  )١(

رســالة فــي الحریــة ، اعــالم العــراق : كتابــا اهمهــا  ٤٠والتــاریخ والنقــد االدبــي ، اصــدر أكثــر مــن  العراقیــة والعربیــة فــي الفلســفة
، ٢،ج١،ســقراط الرمــز الــذي یعنــي التضــحیة مــن اجــل المبــادئ ، وغیرهــا ، عبــد الرضــا فرهــود ، المصــدر الســابق ، ج) جــزء٣(

   . ٩٩ص
   . ٢، ص)١(م، العدد ١٩٦٧) ١(، النجف ، السنة " مجلة) "الكلمة( )٢(
ومــن تلــك الكتــاب والشـــعراء موفــق خضــر ، محمـــد البكــاء ، موســى كریـــدي ، محمــد علــي الخفـــاجي ، محمــد حســین األمـــین ،  )٣(

   . مصطفى جمال الدین ، بشرى البستاني واخرین
سـًا للغـة م، وعمـل مدر ١٩٦٥ولـد فـي النجـف االشـرف ـ خـریج مـن جامعـة بغـداد كلیـة االداب ....) :  -١٩٣٩(موسـى كریـدي  )٤(

لمـدة خمـس سـنوات، عـرف بكتابـة القصـة الهادفـة ، لـه ) الكلمـة(العربیة في مدارس النجف ، شغل منصب رئـیس تحریـر مجلـة 
   . ٤٣٩، ص٤دیوان شعر ، اصوات في المدینة وغیرها عبد الرضا فرهود ، المصدر السابق ، ج

   ). ٢(م، العدد ١٩٦٨، )٢(، السنة ) الكلمة( )٥(
   . ١، ص) ١(م، العدد ١٩٦٣نیسان  ٦، ) ١(، السنة " مجلة") العدل( )٦(



٢٤٩ 
 

واألدبیــة ، كمــا كانــت لهــا مواقــف مــن ركــزت منــذ بدایــة انطالقهــا علــى المواضــیع الدینیــة والفكریــة والثقافیــة 
ــار"القضــایا الوطنیــة العربیــة الســیما القضــیة الفلســطینیة فضــًال عــن أبوابهــا الثابتــة وتحــت عنــوان  شــؤون "، " اخب

  ". خواطر سریعة"، " صحیة
م، تصـدر مـرتین فـي األسـبوع برئاسـة صـاحبها ١٩٦٥وعادت للصدور مجلة العـدل علـى شـكل مجلـة عـام 

وكان رئیسًا لتحریرها عبد الهادي العصامي، وكانت المجلة تخصص عـددًا مـن صـفحاتها للشـعر  األول الفاضلي،
فـي المحافـل العربیـة ، إذ نشـرت ذلـك تحـت عنـوان  ونكلون من ألوانها األدبیة ، وتغطي مساهمات الشعراء النجفی

  .، وكان للقصة حضورها في هذا العدد)١("شعراء النجف في نوادي القاهرة"
المجلــة تســلط األضــواء علــى مدینــة النجــف وأثارهــا الفكریــة واألدبیــة ، باإلضــافة إلــى أبوابهــا الثابتــة وكانــت 

  . ، واستمرت على منهاجها حتى توقفها عن العمل" عالم المخطوطات"، " اآلثار المخطوطة في النجف"المتمثلة 
واإلصــــالحیة فــــي الجوانــــب تناولــــت الصــــحف النجفیــــة التــــي تــــم تعریفهــــا أنفــــا مختلــــف المواضــــیع الفكریــــة 

االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من خالل المقاالت التـي عبـرت مـن خـالل كتابهـا عـن تلـك المواضـیع ، إذ اتسـمت 
فتــرة البحــث بظهــور رؤى حدیثــة وأفكــار تجدیدیــة ، اظهــر تقــدمًا ملموســًا فــي مجــال الطــرح والنشــر وعكــس مــدى 

ة التـي نـادت بمواكبـة العصـر والتطـور فـي المجـاالت كافـة ، وزیـادة توهج الفكر النجفـي وبـروز األفكـار اإلصـالحی
لإلیضاح بین الباحث نماذج من تلك المقاالت التـي صـدرت فـي الصـحافة النجفیـة خـالل مـدة البحـث فـي الجـدول 

  ).٣٦(رقم 

                                     
   . ٢٢، ص) ١(م، العدد ١٩٦٥،مایس ) العدل( )١(



٢٥٠ 
 

  ) ٣٦(جدول رقم 
   )١(نماذج من المقاالت الفكریة في الصحافة النجفیة خالل مدة البحث

  الصفحات  التاریخ   العدد  الكاتب  نوعه  اسم الموضوع   المجلة  ت  
  ١٧-١٥  ١٩٥٨  ٥  محمد حسین المحتصر   ادب  االدب النجفي   النجف   - ١

  ١٣-١١  ١٩٦٠  ١٣  محمد مهدي االصفي  فلسفة  عث في الفلسفة    
  ٢٠-١٨  ١٩٦١  ١٥، ١٤  خضر عباس الصالحي  اجتماعي  وصمة عار    
  ٢٧-١٧  ١٩٦٣  ٢  مهدي االصفي محمد   دیني   التقوى في القرآن الكریم    
الرهن التامین في التشریع     

  اإلسالمي 
  ٣٧- ٩  ١٩٧٦  ٨،٩  محمود المظفر  اقتصاد

التشریع اإلسالمي وعامل     
  الزمان

  ١٤٢-١٣٢  ١٩٦٧  ٨،٩  عبد الكریم القزویني  فقهي

  ١٥- ٥  ١٩٦٨  ٤  محمود المظفر  فكر سیاسي  مع القائلین بعلمانیة الدولة     
ین بعلمانیة نقد مع القائل    

  الدولة 
  ٩٣-٨٦  ١٩٦٨  ٤  محمد مهدي االصفي  فكر سیاسي

النشاط   - ٢
  الثقافي 

  ٤٢٩-٤٢٧  ١٩٥٨  ٨  العالمة الصدر  تاریخي  سیقى هذا الصوت خالدًا 

  ٢٦٣-٦٢٦  ١٩٥٨  ٥  باقر شریف القرشي  تاریخي  نضرة في ماضي النجف    
ال مخرج للشیوعیة إال     

  باالسالم
  ٨٠٧-٨٠٥  ١٩٦٣  ٢  محمد عز الدین  فكر

  ٨١٥-٨١١  ١٩٦٣  ١  جواد شبر  دیني  )(اإلمام جعفر الصادق    
  ١٨-١٤  ١٩٥٨  ١  محمد حسن الطالقاني  سیاسة  ثورة العراق حلم تحقق  المعارف  - ٣

  ٣٨-٣٧  ١٩٥٩  ٩، ٨  هدیب الحاج حمود  اقتصاد  الزراعة دعامة اقتصادنا    
  ٦٩-٦٤  ١٩٥٩  ٩، ٨  محمد الخلیلي  اجتماعي  الطب في القرآن    
  ٣٥-٢٨  ١٩٦٠  ٦  محمد رضا فرج اهللا  دیني  مولد الرحمة والنور    
  ٣٨-٣٥  ١٩٦٠  ٦  یوسف امجد داغر  تاریخي   االدیار في لبنان واثرها    
  ٥- ٢  ١٩٦٥  ٧، ٦  عبد الكریم الزنجاني  دیني  المثل االعلى للدین  العدل  - ٤

  ٣- ٢  ١٩٦٦  ١٤، ١٣  محمد الحسین البغدادي  اصالح  تاكید االخوة بین المسلمین    
  ٣٢-٢١  ١٩٦٦  ٨  خلیل رشید  تاریخي  )(ثورة اإلمام الحسین    
  ٩- ١  ١٩٦٧  ٤  إبراهیم الفاضلي  اقتصاد  حول النقابات    
  ٥- ٤  ١٩٦٨  ١٣  ابن النجف  اجتماعي  انقذوهم من المخدرات    

                                     
   . اعتمد الباحث على معلوماته للرجوع إلى المجالت النجفیة وأعدادها المشار إلیها في الجدول )١(



٢٥١ 
 

فــي والتــي تـدخل ضــمن نطـاق الصــحافة النجفیـة التــي ادت دورًا بـارزًا  االهلیـةوأسسـت العدیــد مـن النشــرات 
هذه الحقبة الزمنیة في استطقابها أصحاب االقالم المبدعة والمواهب الشابة ، إذ برزت كثیـر مـن الطاقـات األدبیـة 

  : م، هي١٩٦٨-١٩٥٨والعلمیة واالجتماعیة ، ومن النشرات الصادرة خالل الحقبة الزمنیة 
  : نشرة الذكرى  -

الدینیـة ، وكـان صـدورها األول فـي حزیـران عـام نشرة دینیة ثقافیة تصدرها لجنة طالبیة من مدرسة النجف 
  : ، وقد جاء في افتتاحیة عددها األول  )٢(وكان مؤسسها محمد تقي الوائلي )١(م، بحجم صغیر١٩٦٠

ـــاریخ"  ـــاء یحفـــل ت ، وقـــد  النجـــف االشـــرف الثقـــافي بازدهـــار االدب
الخــدمات مــا یــذكر  ت اخیــرا مــن االعــالم واالدبــاء الــذین قــدموانجبــ

ــــ ــــب عدیــــدة لهــــم باالكب ــــة اإلنســــانیة جوان ــــوا مــــن المكتب ار واكمل
ـــك  بمؤلفـــاتهم الغنیـــة فـــي شـــتى العلـــوم والمعـــارف والـــى جانـــب ذل

  .)٣(... "حفظت النجف اللغة الفصحى في ارجاء واسعة
مختلــف المواضــیع األدبیــة والدینیــة والفكریــة كالتشــریع اإلســالمي وأصــول الفقــه وتغطیــة " الــذكرى"وتناولــت 
ألراء المفكــرین العــرب واالجانــب حــول الــدین اإلســالمي والــرد علــیهم بــأقالم  لدینیــة والتطــرقعیــة واالمسـائل االجتما

  .)٤(نخبة من مفكري المدینة
تعـــالیم اإلســـالم فیمـــا یخـــص تربیـــة الـــنشء الجدیـــد والـــدعوة إلـــى اتباعهـــا مـــن اجـــل بنـــاء  نشـــرودعـــت إلـــى 

، بینــت أهمیــة غایـة التعلــیم لیســت حشــو " المدرســةالتلمیــذ فـي "المجتمـع الرصــین ، حیــث نشـرت موضــوعًا بعنــوان 
الـذهان بالمعلومـات النظریــة فحسـب ، بــل البـد مــن تربیتـه علـى النبــل وحـب الخیــر والسـلوك المســتقیم فـي الحیــاة ، 

  . )٥(المدرسة وخارجها داخل واجب اخالقي یهوعل
  : نشرة العامل االشتراكي  -

، صـدر  "حمیـد المطبعـي"العمـال فـي النجـف رئـیس تحریرهـا  نشرة أسبوعیة لسان المكتب التنفیذي لنقابـات
  .)٦(١٩٦٣تشرین األول  ٤العدد األول في 

ن فیــه "لكــن التنظــیم النقــابي مطلقــا"افتتاحیــا بعنــوان تحریرهــا فــي عــددها الصــادر مقــاًال اكتــب رئــیس  ، بــیّ
  .نضال مقدس من اجلتأخر الحالة المعیشیة للطبقة العاملة وتعرضها لإلهمال طوال تاریخها ، تخوض 

                                     
   . سم عرض ١٢× سم طول  ١٩صدرت النشرة بقیاس  )١(
كاتـب وادیــب وشـاعر ، درس الفقـه واالصـول فـي المــدارس الدینیـة فـي النجـف االشــرف، ) : ١٩٧٦-١٩٠٦(وائلي محمـد تقـي الـ )٢(

، ١عرف بمقاالته الصحفیة الداعیة إلى الصالح والتجدید ، ساهم في تحریر مجلـة الـذكرى، علـي الخاقـاني ، شـعراء الغـري ، ج
   . ٢٩٣ص

   . ٢، ص) ١(م، العدد ١٩٦٠ران حزی) ١(، النجف ، السنة " نشرة) "الذكرى( )٣(
   . محمد كاظم القزویني ، عبد اهللا الحسیني ، محمد جواد فرج اهللا ، محمد الحیدري واخرون: امثال  )٤(
    ٣، ص)  ١( ، العدد  ١٩٦٠، حزیران ) الذكرى( )٥(
   . غالف، ص ال) ١(، العدد ١٩٦٣تشرین األول  ٤، ) ١(، السنة " نشرة) "العامل االشتراكي( )٦(



٢٥٢ 
 

  .)١(اإلنسان ووجوده المقدس مطالبًا من المجتمع التوجه إلیها بشتى أسالیب الدعم واإلرشاد
فكـرة صـفحاتها ل سـتكر  ة المقاالت السیاسـیة معبـرة عـن وجهـة نظـر حـزب البعـث العراقـي ، اذتناولت النشر 

، كمــا عرضــت علــى صــفحاتها الثمــان  ، وأبــرزت نشــاطات العمــال فــي القطــر والــدفاع عــن أهدافــه وطــرح مبادئــه
  . موادًا ثقافیة وادبیة جلها حول النجف االشرف

ولــم یـتمكن رئــیس تحریرهـا أعادتهــا للعمــل  )٢(بقــرار وزارة األعـالم ر منهـا عــدد واحـد فقــط وأغلقـت وقـد صــد
  . ثانیاً 

  :نشرة النقابي  -
االشــرف ، صــدر عــددها األول فــي  نشــرة أســبوعیة لســان المكتــب التنفیــذي لنقابــات العمــال فــي النجــف   

، وتعتبــر امتــدادا لنشــرة العامــل االشــتراكي ، )٣(م، وكــان حمیــد المطبعــي رئیســًا لتحریرهــا١٩٦٣تشــرین األول  ٢٥
وكان نهجًا اشـتراكیا مكرسـا لخدمـة البعـث ونشـر مبادئـه والـدفاع عـن قضـایا العمـال ، وخصصـت أكثـر الصـفحات 

  .حسب ادعائها لتحقیق اهداف الوحدة والحصول على الحریة لالمة للشؤون الثقافیة القومیة المطالبة
المقــــاالت السیاســــیة التــــي دعــــت أبنـــــاء الشــــعب العراقــــي إلــــى التمســــك باهــــداف األمـــــة  )٤(وتنــــاول كتابهــــا

تشـــرین الثـــاني  ١٨عـــن الصـــدور فـــي  أحتجبـــت.)٥(واالســـتمرار بالنضـــال لتحقیـــق أهـــداف األمـــة العربیـــة الوحدویـــة
  .)٦(منها سوى ثالث أعداد م، ولم یصدر١٩٦٣

لــم تقتصــر عملیــة التوعیــة الفكریــة علــى الجرائــد والمجــالت والنشــرات األهلیــة والنقابیــة داخــل المدینــة ، فقــد 
عملــت المــدارس الرســمیة علــى اصــدار نشــرات خاصــة بهــا ، منطلقــة مــن منهجهــا فــي التاكیــد علــى زیــادة الثقافــة 

،فـي الجوانـب الدینیـة واألدبیـة ، " الكتابـة"و " االبـداع"جیل قادر على  للطلب ورفع الوعي المعرفي ، لیتسنى تربیة
أســماء النشــرات المدرســیة ) ٣٧(كمنــابر ثقافیــة وفكریــة حــرة معتدلــة لعــرض األفكــار والنتــائج ، ویبــین الجــدول رقــم 

  .١٩٦٨-١٩٥٨التي صدرت خالل مدة البحث 

                                     
   . المصدر نفسه )١(
اغلقـت مــن وزارة االعــالم العراقیـة لوجــود جریــدة بـذات العنــوان كانــت تصـدر فــي كركــوك ، وسـبب غلقهــا كــان مباشـرا مــن رئــیس  )٢(

هاشـم محمــد : وزارة العـراق حیـث كتـب شـرحا علـى واجهـة عـددها األول یتضـمن ســؤاال عـن سـبب مـنح الجریـدة امتیـازا ، ینظـر 
   . ١١٨المصدر السابق ، ص الزوبعي ،

   . ، ص الغالف) ١(م، العدد ١٩٦٣تشرین األول  ٢٥، " نشرة"، ) النقابي( )٣(
   . صالح إبراهیم ، عبود الطفیلي ، حمید المطبعي ، عبد اللطیف الدارمي ، محمود ید نر واخرین: ابرز كتابها  )٤(
   ). ٣(،)١(م، العددان ١٩٦٣تشرین الثاني  ١٨تشرین األول ،  ٥، ) النقابي( )٥(
   . ٤٣محمد عباس الدراجي ، المصدر السابق ، ص )٦(



٢٥٣ 
 

  ) ٣٧(جدول رقم 
  )١( ١٩٦٨-١٩٥٨النشرات المدرسیة الصادرة خالل المدة 

  المالحظات  سنة االصدار  مدیرها المسؤول  المدرسة  اسم النشرة  ت
  نشرة دوریة طبعت في مطابع النجف  ١٩٥٨    المختاریة  صوت المختاریة  -١
  طبعت في مطبعة الغري  ١٩٥٨  سعد عبد الكریم  العصمة للبنات  القدوة  -٢
  النجفادبیة اجتماعیة طبعت في مطبعة   ١٩٥٩    الوثبة  الثقافة  -٣
  ادبیة شهریة طبعت في مطبعة النجف  ١٩٥٩    الكرامة  صوت الكرامة  -٤
  طبعت في مطبعة االداب  ١٩٦٠    )(الصادق  الطرائف  -٥
  طبعة في مطبعة الغري  ١٩٦١  منعم عبد الحسین  النبراس  الطالب الجدید  -٦
  طبعت في مطبعة النعمان  ١٩٦١    الكمیت  صوت  -٧
  ادبیة ثقافیة اجتماعیة  ١٩٦١  الرفیعيعبد الحسین   الرشید  الرشید  -٨
  طبعت في مطبعة القضاء  ١٩٦٢    الكفاح  الكفاح  -٩
  طبعت في مطبعة القضاء  ١٩٦٢  شاكر البرمكي  النضال  نداء المعرفة  -١٠
  ادبیة ثقافیة طبعت في مطبعة الغري  ١٩٦٢    الخنساء  الخنساء  -١١
  طبعت في مطبعة القضاء  ١٩٦٢  عبد الرحیم محمد علي  المحمدیة  صوت المحمودیة  -١٢
  طبعت في مطبعة االداب  ١٩٦٢  رحیم موسى حاجب  النعمان  االنوار  -١٣
  شهریة ادبیة ثقافیة  ١٩٦٧    االسكان  ینبوع االسكان  -١٤

علي الساعدي وعبد   ثانویة الكندي  الیافعون  -١٥
    ١٩٦٨  األمیر معلة

  
جــف االشــرف ، كنتیجــة لتفــرع الصــحافة بــرزت نخبــة مــن مشــاهیر الفكــر والتعلــیم فــي الننخلــص ممــا تقــدم 

النجفیـة الممثلــة بالصــحف والمجــالت والنشــرات ، إذ احتاجــت تلــك المنـابر االعالمیــة إلــى تلــك االقــالم التــي یمكــن 
علــــى حركــــة الطباعــــة  تاثیرهــــالنتاجــــاتهم ان تكــــون احــــد عوامــــل التغییــــر والنهضــــة فــــي المجتمــــع ، فضــــًال علــــى 

  . والمطبوعات داخل المدینة
  : الطباعة  -اً ثانی

تعتبر مدینة النجف االشرف من أولى المدن التي أولت للطباعـة والنشـر اهتمامـًا خاصـًا ، فكانـت المطـابع 
فكـان الباحـث النجفـي یجهـز تلـك  )٢(ستمر وفي نشاط دائم منذ تأسیسـهامب و ؤ في هذه المدینة المقدسة في عمل د

                                     
محمـــد عبـــاس الـــدراجي ، : اعــد الجـــدول حســـب الســـبق الزمنـــي لصـــدور النشـــرات ، باالعتمـــاد علـــى العدیـــد مـــن المصـــادر هـــي  )١(

االمینــي ، معجـــم  ؛ محمـــد هــادي٩٤ص -٩٣؛ علــي فلـــیح الفــتالوي ، المصــدر الســابق ، ص٣٤-٣١المصــدر الســابق ، ص
   . ٢٣٨ص -٩٩المطبوعات النجفیة ، ص

تعتبر مطبعة جیل المتنبي أول مطبعـة جلبـت مـن الهنـد إلـى النجـف االشـرف بواسـطة السـید جـالل الـدین الحسـیني الـذي ارسـلها  )٢(
. ة وبعیــت ادواتهــا إلــى اخیــه فــي المدینــة الســید محمــد علــي حبــل المتــین ، وعنــد نهایــة الحــرب العالمیــة األولــى تعطلــت المطبعــ

   . ١٧٤، ص١جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ج



٢٥٤ 
 

ت الجـــاهزة للطبـــع ، وبـــین الحـــین واالخـــر تعـــرض المطـــابع المطـــابع بـــالبحوث العلمیـــة الرصـــینة والرســـائل والمقـــاال
سلسلة متنوعة من الكتب والمجالت بانواعها وقد كان لذلك األمر اثره البارز في تزاید واتساع النشـاط الثقـافي مـن  
 جهــة وتزایــد عــدد القــراء والمثقفــین مــن جهــة ثانیــة ، كمــا تبــث الــروح فــي العدیــد مــن مطابعهــا القدیمــة ، فبلغــت مــا

ت حاحتوته النجف أكثر من عشر مطابع ، إذ كان معظمها قد تأسسـت فـي عشـرینیات القـرن العشـرین حتـى اصـب
بــرز أثقافیــًا للعدیــد مــن شــرائح المدینــة قبــل حقبــة البحــث وبعــدها و  للحركــة العلمیــة واألدبیــة وصــدراً  المســاعد األول
  : تلك المطابع 

  : مطبعة الغري  -
وقـد طبعـت فیهـا طائفـة مـن نـوادر المطبوعـات .  )١(مـد علـي الصـحافم مـن قبـل مح١٩١٩تأسست عـام  

،  وقـد اضــیفت إلیهـا مطبعـة صـاحب الذریعــة) اجتماعیـة –ثقافیـة  –دینیـة (والكتـب المهمـة وعلـى مختلـف انواعهــا 
م وبعــد عــام واحــد أطلــق علیهــا الصــحاف ١٩٣٥العائــدة للشــیخ أغــا بــزرك الطهرانــي ، فقــام مؤسســها بشــرائها عــام 

، وقــد بــذلت فیهــا )٢(، بعــد ان أجریــت علیهــا تحســینات كثیــرة واضــیفت لهــا مكــائن حدیثــة " عــة الغــري الحدیثــةمطب"
م والـــذي ســـیبین الباحـــث اعـــدادها مـــع المطـــابع ١٩٦٨-١٩٥٨جهـــود كبیـــرة لنشـــر النتـــاج النجفـــي فـــي المـــدة مـــن 

  ). ٣٨(األخرى في الجدول رقم 
  :  المطبعة الحیدریة -

ریطانیــة إلــى النجــف االشــرف ، لطبــع منشــوراتها واالعالنــات الخاصــة بهــا ، وبعــد جــاءت بهــا الحكومــة الب
، واسـتغنائها عنهـا ، اشـتراها صـادق الكتبـي وأخـوه مـن البریطـانیین ، وقـد طبعـت نـوادر )٣(انقضاء حصار النجـف 

حـــت إدارة م ت١٩٢٢المطبوعـــات ، والكتـــب المهمـــة الدینیـــة والعلمیـــة بعـــد ان أبـــدلت إلـــى مطبعـــة حدیثـــة فـــي ســـنة 
  . )٤(محمد كاظم الكتبي

  : المطبعة العلمیة  -
م، انتقلـت بعـد وفاتـه إلـى اوالده ، فـاجروا علیهـا تحسـینات كثیـرة ، ١٩٣٢محمد إبراهیم الكتبـي سـنة  أنشأها

واضــافوا مكــائن حدیثــة ، حتــى صــارت مــن المطــابع المتطــورة فــي النجــف االشــرف ، وبعــد ســنتین انتقلــوا بهــا إلــى 
  .)٥(زل مستمرة في عملها في شارع المتنبي وتعرف بمطبعة االرشادبغداد ولم ت
  
  

                                     
ادیب فاضل وشاعر ، له مقاالت في الصحافة النجفیـة ، فـي االدب والتـاریخ ، عـرف ) : ١٩٢٣-١٨٥٤(محمد علي الصحاف  )١(

   . ٢٧٣، ص ١ح ، محمد هادي االمیني ، معجم رجال الفكر واالدب ،١بحبه لالدب والشعر ، وله دیوان شعر ،ج
 .١٣٠محمد باقر البهادلي ، المصدر السابق ، ص )٢(
   ). ١٩٨٣مطبعة العرفان ، : بغداد ( عبد الرزاق الحسني ، ثورة النجف ، : للتفاصیل عن حصار النجف ، ینظر  )٣(
   . ٣٣محمد هادي االمیني ، معجم المطبوعات النجفیة، ص )٤(
   .   ٧٦سابق ، صمحمد عباس الدراجي ، المصدر ال )٥(



٢٥٥ 
 

  :مطبعة دار النشر والتألیف  -
م ، أسســها شـــیخ العــراقیین عبـــد الرضــا كاشـــف الغطــاء ، اســـهمت فــي طباعـــة الكتـــب ١٩٤٢أنشــئت عـــام 

  .)١(ومجلة الغري
  : مطبعة النعمان  -

بـــراهیم الكتبـــي مـــن المطـــابع الجیـــدة الكبیـــرة م علـــى یـــد مؤسســـها حســـن إ١٩٥٩عـــام  انشـــأت هـــذه المطبعـــة
نواع المكـــائن ، طبـــع فیهـــا الكثیـــر مـــن الكتـــب العلمیـــة واألدبیـــة المـــزودة  بـــاباحـــدث وســـائل الطباعـــة والتصـــحیف و 

  .)٢(والنشرات والمجالت والمخطوطات
  : مطبعة القضاء  -
ب مجلـــة العـــدل فـــي م صـــاحبها إبـــراهیم احمـــد الفاضـــلي صـــاح١٩٥٦مـــن المطـــابع الحدیثـــة انشـــأت ســـنة  

النجــف االشــرف ، إذ عمــل مــن خــالل مطبعتــه بنشــر المؤلفــات العصــریة واألفكــار الحدیثــة المختلفــة عــن طریــق 
عالنـات ومنشـورات مختلفـة مطبوعاتها المتعددة كالكتـب الحدیثـة ، أو الصـحف فضـًال عـن طبعهـا أوراقـا تجاریـة  وإ

  .)٣(االشرف بكل قوة ونشاطوعرف عنها بدعم الحركة الفكریة والدینیة في النجف 
  : مطبعة االداب  -

م وقـد جلـب إلیهـا صـاحبها عبــد العزیـز البغـدادي المكـائن الحدیثــة ١٩٥٧انشـأت فـي النجـف االشـرف عــام 
والحروف الجیدة ، مع امهر العمال لذا تقدمت بشكل واضح على المطـابع األخـرى حیـث االنتـاج واقبـال المؤلفـون 

مـن داخـل النجـف وخارجهـا ، إذ عـدت منتوجاتهـا الطبعیـة تضـاهي مطبوعـات القـاهرة  بمطبوعاتهم ومؤلفاتهم علیه
  . )٤(، وجلب مؤسسها مكائن خیاطة المطبوعات بالطرق الفنیة

  : مطبعة دار الحكمة  -
م صــــاحبها حمیــــد الحكــــیم مــــن بغــــداد وشــــرعت فــــي العمــــل وطبعــــت بعــــض الكتــــب ١٩٦١أسســــت ســــنة  

  . )٥(م١٩٦٣عوامل فنیة بیعت عام والنشرات ولم تكن طباعتها جیدة ول
  
  
  
  
  

                                     
   .    ٧٩السابق ، ص المصدرمحمد عباس الدراجي ، )١(
   . ٩٣جالوي عبطان ، المصدر السابق ،ص  )٢(
   . ١٧٧،ص  ١جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ح )٣(
   . ٤٢محمد هادي االمیني ، معجم المطبوعات النجفیة ، ص )٤(
 .   ٨١،صالمصدر السابق محمد عباس الدراجي ، )٥(



٢٥٦ 
 

  : مطبعة الباقر  -
واسماها مطبعـة البـاقر واضـافها حـروف  )٢(محمد باقر الخرسان)١(م١٩٦٣اشترى مطبعة دار الحكمة سنة 

واداوت جیــدة حدیثــة واخــرج كتبــا ومخطوطــات نفیســة واســتمرت ســنة كاملــة ونظــرا النصــراف صــاحبها إلــى البحــث 
  . )٣(اجزائها على المطابع األخرىوالمطالعة ، تم بیع 

نشرت المطابع تلك العدید مـن المؤلفـات والدراسـات بمختلـف موضـوعاتها ، وتمكـن الباحـث مـن احصـاءها 
كتابـًا مـن خـالل الرجـوع إلـى مضـمون كتـابي العائـدین إلـى ) ٦٨٣(خالل مدة البحـث ، إذ بلـغ مجمـوع مطبوعاتهـا 

ــ"البــاحثین األول  كــل مــن ــة"وكتابــه الموســوم  )٤("يمحمــد هــادي االمین عبــد "والثــاني   "معجــم المطبوعــات النجفی
بجزئیـــه ، ممـــا یعنـــي ان مطـــابع النجـــف " فهرســـت المطبوعـــات العراقیـــة"ومؤلفـــه الموســـوم " الجبـــار عبـــد الـــرحمن

وألهمیـة الموضـوع مـن  كتابـا سـنویا ) ٦٨.٣(كتابـا ، أي  )٥,٦(االشرف في المـدة أنفـة الـذكر كانـت تطبـع شـهریًا 
ــــك المطبوعــــات حســــب جهــــ ة ، والوقــــوف علــــى طبیعــــة تنــــوع المطبوعــــات مــــن جهــــة أخــــرى  ،صــــنف الباحــــث تل

  ).٣٨(ا وكما مبین في الجدول رقم موضوعاته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
م، لعــدم مـنح الســلطات العراقیــة اجـازات موافقــة علــى ١٩٦٩توقـف فــتح المطـابع بــالنجف االشــرف حتـى فــتح مطبعــة الرسـالة عــام )١(

 . ذلك 
شــاعر كثیـــر الــنظم فـــي االدب الشــعبي ، یعــد مـــن ذوي الفكــر التجـــددي ، لــه قصـــائد ) : ١٩٩٣-١٩٣٥(محمــد بــاقر الخرســـان )٢(

 .١٥٣، ص١وغیرها ، محمد هادي االمیني ، معجم رجال الفكر واالدب، ج) الحریة الهوجاء(ى مشهورة منها االبجدیة تسم
 .٥٤هاشم احمد الزوبعي ، المصدر السابق ،ص)٣(
شـــاعر وادیـــب ومحقــق ، ولـــد ونشـــاء فــي النجـــف االشـــرف ، اتخــذ الصـــحافة العراقیـــة   ) : ٢٠٠١-١٩٤٣(محمــد هـــادي االمینــي )٤(

ره مـن جریـدة الیقظـة والقـدوة ومجلـة المكتبـة بغـدادیات الصـدور ، ومجلـة العرفـان اللبنانیـة ، لـه مجموعـة والعربیة منبـرًا لنشـر افكـا
معجـم المطبوعـات النجفیـة ، معجـم رجـال الفكـر واالدب فـي النجـف ومناعـة المجتمـع : من المؤلفات فـي العربیـة والفارسـیة منهـا 

 .) م١٩٩٧مطبعة ستارة ،: قم (میني ، العربي وغیرها ، حسین شاكر ، ربع قرن مع العالمة اال



٢٥٧ 
 

  )٣٨(جدول رقم 
   )١(م١٩٦٨ – ١٩٥٨المطبوعات النجفیة 

  النسبة المئویة   عدد المؤلفات  الموضوعات   ت
  %٣٦.٣١  ٢٤٨  الدینیة   - ١
  %١٧.٧١  ١٢١  خیة التاری  - ٢
  %١٧.٢٧  ١١٨  االدبیة   - ٣
  %١١.٥٦  ٧٩  االجتماعیة   - ٤
  %٥.١٢  ٣٥  الرد على الماركسیة   - ٥
  %٣.٠٧  ٢١  العلمیة   - ٦
  %٣.٣٦  ٢٣  السیاسیة  - ٧
  %٢.٠٤  ١٤  التراجم  - ٨
  %٠.٥٨  ٤  الجغرافیة   - ٩
  %١.١٧  ٨  التقریب بین المذاهب االسالمیة  -١٠
  %١.٩٠  ١٣  القومیة   -١١
  

 مـع مدینة النجف االشرف فـي النشـر والطباعـة مقارنـة قدمتهاستكماًال ألهمیة الموضوع ، بین الباحث ما و 
والــذي یتبــین مــن خاللــه جملــة مــن ) ٣٩( ، فكــان الجــدول رقــم ) ة والموصــلبغــداد والبصــر (مــدن العــراق الكبــرى 

مــن حیــث الكتــب المطبوعــة لتلیهــا  الحقــائق لعــل مــن بــین أبرزهــا انهــا احتلــت المركــز الثــاني بعــد عاصــمة العــراق
لي كــل مــن الموصــل فالبصــرة ، فضــًال عــن ان إنتاجیــة مطابعهــا كانــت األعلــى مــن بــین جمیــع مطــابع واوعلــى التــ

المــدن المــذكورة بمــا فیهــا بغــداد، هــذا األمــر ان دل علــى شــيء انمــا یــدل علــى مــدى ســعة حركــة النشــر والطباعــة 
التي نافست وعن جدارة العاصـمة ثقافیـًا وفكریـًا وكمـا مبـین فـي الجـدول رقـم وتداول األفكار في الساحة النجفیة ، و 

)٣٩.(  

                                     
محمد هادي االمیني ؛ معجم المطبوعات النجفیة ، عبد الجبار عبد الـرحمن ، المصـدر السـابق، : معلومات الجدول مستقاة من  )١(

   . ٨؛ علي فلیح الفتالوي ، المصدر السابق ، ص٢ج-١ج



٢٥٨ 
 

  ) ٣٩(جدول رقم 
  )١( ١٩٦٨ – ١٩٥٨احصاء لعدد المطابع والمطبوعات لبعض المدن العراقیة 

  المعدل العام إلنتاج كل مطبعة   عدد المطابع  عدد المطبوعات  اسم المدینة   ت
  ٢٦.٠٠٩  ١٠٥  ٢٧٣١  بغداد  - ١
  ٧٥.٨٨  ٩  ٦٨٣  النجف االشرف   - ٢
  ٢.٤٣  ١٦  ٣٩  الموصل  - ٣
  ٢٤.٤  ٥  ١٢٢  البصرة  - ٤

فـــي تـــدعیم الحركـــة الفكریـــة والنشـــاط الثقـــافي فـــي النجـــف االشـــرف بصـــورة  اهمت المطـــابع الموجـــودة ،ســـ
بـــة  النشـــر والتـــألیف ، وأصـــبح باعثـــًا علـــى الكتا ا التطـــور تقـــدمًا محسوســـًا فـــي عملیتـــيمباشـــرة فعالـــة ، واحـــدث هـــذ

  . ،وهذا ما عكسته األرقام أنفة الذكر كنتیجة للتطور الفني في عالم الطباعة
  : المكتبات 

ه مدینـــة النجـــف االشـــرف بمیـــدان للطباعـــة والنشـــر فقـــد امتـــازت كـــذلك بوجـــود بـــفـــي الوقـــت الـــذي امتـــازت 
همت وبشـكل فاعـل فـي والتـي تعـد مـن المؤسسـات والمراكـز الثقافیـة التـي اسـ" خزائن الكتـب"المكتبات أو ما یسمى 

ع الكتـب واقتنائهـا وتأسـیس یعـود ولـع النجفیـین واهتمـامهم بجمـتبلور وتنشیط الحیاة الفكریة في النجف االشرف ، و 
وا علـى اسـتبدال ، بـل حتـى عملـ)٢( ))أن النجفیـین صـرعى الكتـب والمكتبـات((المكتبات إلى أزمنة بعیـدة حتـى قیـل 

  .)٣( ))ان زكاة الكتاب رعایته((إلى عبارة أخرى )) رتهأن زكاة الكتاب أعا(( القول المشهور 
نمـا كانـت هنالـك عوامـل عـدة میـزت مـن خاللهـا هـذه یلم  أت اهتمام النجفیین بالكتب والمكتبات من فراغ وإ

المدینــة علــى بقیــة المــدن األخــرى ومــن بــین هــذه العوامــل المكانــة العلمیــة والدینیــة للمدینــة ، إذ ترنــوا إلیهــا أبصــار 
ومـــن هـــذه الناحیـــة اتصـــف اغلـــب "للتقلیـــد الـــدیني "لمین فـــي مشـــارق األرض ومغاربهـــا باعتبارهـــا مركـــزًا هامـــًا المســـ

  سكان المدینة باقتنائهم الكتب النفیسة وبذلك أصبحت هذه الكتب شغلهم الشاغل یتناقلونها من جیل ألخر 
، وســـیتناول الباحـــث )٤(یخیهـــالقـــد انتشـــرت فـــي المدینـــة العشـــرات مـــن المكتبـــات العامـــة والخاصـــة طـــوال تار 

القـــرن  مـــن تأسیســـها بعـــد منتصـــف الخمســـینیات ءمكتبــة اإلمـــام الحكـــیم العامـــة نمـــوذج للمكتبـــات النجفیـــة التــي بـــد
وفــــي خارجــــه ) فرعــــاً ٦٥(العشــــرین ، إذ تمیــــزت المكتبــــة بفروعهــــا فــــي العــــراق وخارجــــه ، فكــــان لهــــا فــــي العــــراق 

  .وسیرد ذلك في ثنایا البحث) فرعاً ١٥(
  

                                     
المطبوعات النجفیة ؛ عبد الجبار عـن الـرحمن ، المصـدر السـابق،  محمد هادي االمیني ، معجم: معلومات الجدول مستقاة من  )١(

   . ٩؛ علي فلیح الفتالوي ، المصدر السابق ،ص٢ج-١ج
   . ١٢١محمد باقر البهادلي ، المصدر السابق ،ص  )٢(
   . ١٠،ص)٢٣(،)٣١(، العددان ١٤١٣،بیروت ، " مجلة) "نور اإلسالم(علي البهادلي ، الكتب والمكتبات في النجف ،  )٣(
   . ١٧٣ص -١٤٧، ص١جعفر باقر محبوبة ، المصدر السابق ، ح: للتفاصیل عن تلك المكتبات ینظر  )٤(



٢٥٩ 
 

بــین االنجــازات والمســاهمات اإلصــالحیة التــي شــهدتها المكتبــات النجفیــة والتــي كــان هــدفها األساســي  مــنو 
، ما قام به السـید محسـن الحكـیم ودوره فـي تأسـیس  المهمة الشباب في العراق شریحةهو رفع الوعي والثقافة لدى 

یلة لتعریـف المسـلمین بالكتـاب شبكة واسـعة مـن المكتبـات ، شـملت اغلـب منـاطق العـراق وخارجـه ، فأصـبحت وسـ
اإلســالم وتعالیمــه ،حیــث  لمبــادئة إدراكهــم داإلســالمي وكانــت رغبتــه األساســیة هــو بــث الــوعي لــدى الشــباب وزیــا

  : یقول 
انـــه عمـــل فـــروع للمكتبـــة حتـــى تكـــون مراكـــز خاصـــة " 

لتجمیع الشباب بدًال من قضاء وقـتهم فـي دور السـینما 
معوا في المكتبـات ، والمالهي والمقاهي ، واحب ان یجت

  .)١( "وتكون لهم تربیة  دینیة
فــي التصــدي لألفكــار الشــیوعیة التــي انتشــرت بــین صــفوف الشــباب  مهمــاً  تأسیســها دوراً  فــيكمــا انــه رأى 

المنـاطق الشـعبیة والفقیـرة  الـىالسـیما  وسـهولة وصـولها بفعل كثرة الكتب والكراسات التي تدعو وتروج لهكذا افكار
لیـــة االنقــاذ تـــاتي عــن طـــریقهم ، ممــا دفـــع الســید محســـن الحكــیم إلـــى االهتمــام فـــي نشــر الـــوعي لتصــویرها ان عم

، ممــا دفــع نجلــه الســید )٢(الفكــري والثقافــة اإلســالمیة بــین الشــباب عبــر إنشــاء مكتبــة تســهم فــي تحقیــق ذلــك الهــدف
ن كـأفـراد األمـة ، ال یم الحكیم كـان یـرى فـي مقدمـة أهـدافها هـو وجـوب إیجـاد حالـة مـن الـوعي الفكـري بـین مهدي

  .)٣(ان یتم إال عن طریق العلماء الذین یتصلون بها ومن ثم تزوید هؤالء بالمكتبات العامة
التـي  النجفیة فانها كانت ترى بأنها من بین المشاریع الرائـدة ومـن الوسـائل المباشـرة "   مجلة االضواء"اما 

دیــدة ومبتكــرة فقـد نقــل الســید الحكــیم مـن خاللهــا العمــل الــدیني تعـالج الواقــع االجتمــاعي والــدیني ، اعتبرتهـا فكــرة ج
مــن عملیــة تبلیــغ فتــوى فــي المســائل العبادیــة إلــى تأســیس مركــز للتوعیــة والثقافــة اإلســالمیة ، باعتبــاره مــن انجــع 

  .)٤(الوسائل في مكافحة التخلف والجهل ونشر الوعي بین الشباب السیما المعارف اإلسالمیة وعلومها 
هتمام المرجعیة الدینیة بهذه المكتبة ومساندتها لها إلى عامل مهم إال وهـو الحیویـة التـي تمتعـت بهـا یعود ا

المؤسســة الدینیــة ، وتحركهــا المتعــدد الجوانــب وتعزیــز نفوذهــا مــن خــالل المكتبــات ونشــر ثقافــة االطــالع والقــراءة 
ذي أراد ایصــال تغلغلــه إلــى كــل مفاصــل الحیــاة فــي تلــك الفتــرة الــ ه االصــالحیةالدینیــ مرجعیــةوالتعلــیم ، إذ رغــب ال

  .  )٥(العامة ومالء الفراغ الذي قد تستغله األحزاب والتیارات الفكریة األخرى

                                     
احمد الحسـین االشـكوري ، رئـیس لجنـة متابعـة سـیر العمـل فـي مكتبـة اإلمـام الحكـیم العامـة ، نقـال عـن عـدنان إبـراهیم السـراج ،  )١(

   . ١٣٢المصدر السابق ،ص
   . ١٨، ص) ٢(م، العدد ١٩٦٦، )٣(السنة  ،) االضواء( )٢(
   . ٢٠الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص )٣(
   . ، ص   ) ٢٤(و ) ٢٣(م، العددان ١٩٦١، ) ١(السنة ) االضواء( )٤(
   . ٩٩محمد حسین الصغیر ، اساطین المرجعیة الدینیة ، ص )٥(



٢٦٠ 
 

م، حیـث بـادر السـید محسـن الحكـیم بشـراء داریـن ١٩٥٦تعود البـدایات األولـى لفكـرة تأسـیس المكتبـة عـام و 
ب الســـید طـــم، وافتتحـــت امـــام روادهــا ، وقـــد خا١٩٥٨ متصــلین بالمســـجد الهنـــدي ، وانتهــت المرحلـــة األولـــى عــام

  : ، ذلك الیوم)١(موسى بحر العلوم 
  هـــــــــذي ریـــــــــاض العلـــــــــم نافحـــــــــة الشـــــــــذى

  
ــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــدانیات قطوفهــــــــــــــــــــا للمجتن   ال

ـــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــفارها   ـــــــــــــــــــــات بحكم   الناطق
  

  التالیـــــــــــــــات لهــــــــــــــــا بغیـــــــــــــــر االلســــــــــــــــن  
ــــــــــــــــم والعلمــــــــــــــــاء كنــــــــــــــــزًا ارخــــــــــــــــوا     للعل

  
  )٢(فلتبـــــــــــق مكتبـــــــــــة الحكـــــــــــیم المحســـــــــــن  

م لفـتح مكتبـات ١٩٥٩بة نجاحًا في بدایتها مما دفع ذلك اللجنة المشرفة علیها في أوائـل عـام قت المكتقح   
فرعیة في المدن األخرى بوصفها فروعًا لمكتبة اإلمام الحكـیم وان تبقـى مكتبـة اإلمـام الحكـیم فـي النجـف االشـرف 

مــن المراجــع المختلفـــة ،   هجــبالمصــادر ومــا تحتا هـــازودكافــة أجــور ومصــاریف هــذه المكتبــات و ب والنهــوض األم
، فضــًال عــن )٣(لســد حاجاتهــا المختلفــة المكتبــاتواعتمـاد مؤسســها األمنــاء ألدارتهــا مــن وكالئــه كحلقــة وصـل بینــه 

بالجهـــات الثقافیـــة المختلفـــة فـــي البلـــدان اإلســـالمیة  ربـــط مباشـــرةیله االتصـــال بوكالئـــه خـــارج العـــراق كعملیـــة هتســـ
بـالكثیر مــن المصــادر األساســیة والعامــة ممـا تحتاجــه الدراســات الدینیــة ، وتــم وغیرهـا، حیــث زودت تلــك المكتبــات 

ــــدان ، كــــدار الكتــــب المصــــریة ومعهــــد  ــــب وتصــــویر عــــدد كبیــــر مــــن المخطوطــــات العربیــــة مــــن مختلــــف البل جل
  .)٤(المخطوطات التابع لجامعة الدول العربیة ومكاتب دمشق وطهران

إال ان بعضها احصـت تلـك الفـروع وتتفـق علـى ان عـددها  اختلفت المصادر في عدد الفروع التي فتحت ،
  . )٥(خمسة وستون فرعًا موزعة على جمیع مدن العراق وضواحیها من الشمال إلى الجنوب

، إذ افتتحـــت فـــي مدینـــة جاكارتـــا  هـــا فـــي الـــدول اإلســــالمیة انتشـــارها داخـــل العـــراق ،افتـــتح ل وعـــالوة علـــى
ص بســوریا، ومكتبــة فــي كرمنشــاه بــایران ، وافتــتح ـخــرى فــي مدینــة حمــم، وأ١٩٦١اب عــام  ٢٢باندنوســیا بتــاریخ 

م، وجنـــاح فـــي مكتبـــة ١٩٦٢كـــانون الثـــاني  ٢٢جنــاح خـــاص فـــي مكتبـــة المقاصـــد اإلســـالمیة فـــي بیـــروت بتـــاریخ 
  . أعداد فروعها في العراق وخارجه) ٤٠(، وبین الجدول رقم )٦(تان وغیرها ـاالزهر بالقاهرة ، وفي الهند وباكس

  
  ) ٤٠(طط رقم مخ

                                     
جـف ونشـا فیهـا ، كتـب فـي االدب والشـعر منـذ شـبابه ، تـوفي والـده وهـو ولد فـي الن): ١٩٧٦-١٩٠٩(السید موسى بحر العلوم  )١(

، مـن أثـاره ١٩٣١، تربى في حجر ابن عمه العالمة ، السید علي بحر العلوم، نظم السید موسى الشعر عـام  ابعةفي السن الس
   . ١٨٧، ص٢كتابات في الفقه واالصول ، دیوان شعر حرز الدین ، المصدر السابق ، ج: 

   . ١٣نان فاهم السلمان ، المصدر السابق ، صح )٢(
 ٣١٦صالح الخرسان ، اإلمام السید محمد باقر الصدر، ص )٣(
   . ٢٦٤، ص٢جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة، ج )٤(
   .  ٣٩؛ هاشم الحسیني ، المصدر السابق ، ص٣١٤صالح الخرسان، اإلمام السید محمد باقر الصدر ، ص: ینظر )٥(
   . ٢٠؛ الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص٣٥٣وسن سعید الكرعاوي ، المصدر السابق ، ص )٦(
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   )١(فروع مكتبة الحكیم العامة في العراق وخارجه
  عدد الفروع   المدینة   البلد  ت
      :العراق   - ١

  فرعًا  ١٤  بغداد    
  ١٣  البصرة    
  ١٠  القادسیة    
  ٧  بابل    
        
  ٨  كربالء المقدسة     
  ٥  واسط    
  ٤  میسان    
  ٢  نینوى    
  ٢  النجف االشرف     
      خارج العراق  - ٢

  ٢  حلب ودمشق  سوریا  
  ٢  بیروت  بیروت  
  ١  المنامة  البحرین  
  ١    غانا  
  ١  هامبورك  المانیا  
  ١  جاكرتا  اندنوسیا  
  ٢  كرمنشاه وطهران  ایران  
  ١  في مكتبة االزهر  القاهرة  
  ١    الهند  
  ١    باكستان  

  
عــد وصــول اعــداد رغــب مؤســس المكتبــة الســید محســن الحكــیم بتوســیع المكتبــة األم فــي النجــف االشــرف ب

كبیــرة مــن المصــادر وعــدم اســتیعاب المكــان األول لهــا فقــرر شــراء قطعــة أخــرى متصــلة بالمســجد والمكتبــة وبوشــر 

                                     
؛ صـالح ٧٥-٧٤، ص١٩حسن عیسى الحكیم ، المفصل فـي تـاریخ النجـف االشـرف ، ج: الجدول مستقاة من المصادر التالیة  )١(

   .  ٣٩مصدر السابق ، ص؛ هاشم الحسني ، ال٣١٤الخرسان ، اإلمام السید محمد باقر الصدر ، ص
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االسـفل فیهـا مخـزن للكتـب وللتجلیـد ، : البناء بها على وفق الطراز الحدیث ، صـممت المكتبـة علـى خمسـة ادوار 
ارضـي یحتـوي علـى االدارة وقاعـة الرجـال للمطالعـة وغرفـة وفوقه طابق یحتوي على إدارة وخزانة المخطوطات ، و 

وكــان االنتهــاء . ٢م١٨٠الفهرســت ، والــدور األول للمطبوعــات وقاعــة للنســاء ،  وبلغــت المســاحة الكلیــة للمكتبــة 
م ، بعــد ان زودت المكتبــة بكــل ١٩٦٦م، وفتحــت ابوابهــا بعــد إكمــال تجهیزهــا للــرواد ســنة ١٩٦٥مــن بنائهــا عــام 

  . )١(حة للمطالعین واحدث وسائل التصویر والعرض وقراءة افالم الكتبوسائل الرا
الجلهـا ، ولتحقیـق الغایـة األهـم التـي ظهـرت )٢(وبعـد توسـیع المكتبـة بـادرت لجنـة خاصـة بشـراء الكتـب لهـا 

الشــیوعي ، إلــى شــراء الكتـــب المتصــدیة إلــى ذلــك الفكـــر  الفــــكر ام ـن الشــباب امــفكــرة إنشــاء المكتبــة هـــي تحصــی
أعداد كبیرة تضع نسخة في المكتبة األم ومجامیع توزع على المكتبـات األخـرى ، إذ بلغـت التقـدیرات لعـدد الكتـب ب

  .مخطوط "وثالثة االف"مطبوع " ستة عشر ألف"الموجودة بها في النجف االشرف خالل مدة البحث بحوالي 
ي شـمل الداخلیـة والعالمیـة إلـى توافـد وكنتیجة لذلك ، أدى أزیاد نمو حركـة المكتبـة بشـكلها الشـمولي ، والـذ

ا ، وهــي غایــة ســامیة ســعت  لیهــا واســتطاع العلمــاء مــن اســتقطاب الجیــل وتــوجیههم اســالمیً الدارســون والبــاحثون ع
  . إلیها المرجعیة الدینیة بكل قوة لنشر تلك الثقافة بین صفوف الشباب المتعلم

       
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث 
   بیةلجمعیات الثقافیة واألدأ                                             

الجمعیــات الثقافیــة والفكریــة مــن الظــواهر المهمــة والســمات البــارزة التــي اتســمت بهــا النجــف االشــرف  دتعــ
الفاعــل الــذي تلعبــه فــي التطــور الحضــاري والبنــاء  االثــروتعــد مــن المعــالم الشاخصــة فیهــا ، وتعــود أهمیتهــا إلــى 

                                     
؛ حمید حمود ناصـر ، ١٣٣؛ عدنان إبراهیم السراج ، المصدر السابق ، ص٣٤٨وسن سعید الكرعاوي ، المصدر السابق ، ص )١(

   . ٥٩، ص)١٩٧٥دار الحریة للطباعة ، : بغداد (دلیل المكتبات العراقیة ، 
السـید : هـا تتـولى اختیـار الكتـب المقتضـبة لـذلك وشـرائها وتوفیرهـا وهـم قررت اللجنة المشرفة على المكتبة تشكیل لجنـة فرعیـة من )٢(

كاظم الحكیم ، السید محمد بحر العلوم ، السید محمد حسین الحكیم ، وباالستعانة بالسید محمد تقي الحكـیم والسـید محمـد بـاقر 
، )  ٨( ، العــدد        ٢٠٠٥، حزیــران " مجلــة ) " النبــأ العظــیم ( مكتبــة اإلمــام الحكــیم ، عطــاء ال ینظــب : ینظــر : الصـدر 

   . ١٢ص
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مدینة وكان لذلك الدور سببًا أخر له مبرراتـه التاریخیـة والدینیـة والبیئیـة ، إذ ال یمكـن إنكـار أو إغفـال الثقافي في ال
 اسـهمتالموقع الروحـي للمدینـة الـذي تمثـل بوجـود المرجعیـة الدینیـة فیهـا والتـي تعـد مـن بـین العوامـل المهمـة التـي 

وجـود المرقـد العلـوي ب جعیـة التـي ارتـبط وجودهـاوتلـك المر  في تشجیع وتأسیس مثل هكذا نشاط لیس هـذا فحسـب ،
  . الشریف

تكـــوین وتأســـیس الجمعیـــات والمؤسســـات األدبیـــة والثقافیـــة والفكریـــة وصـــقلت  مـــل ادت الـــىواالعكـــل هـــذه 
  .باألفكار والتوجهات التي نبعت من تلك المؤسسة الدینیة

ب النجفیة المثقفـة تتقلـى باسـتمرار كـل اصبغت ثقافة المدینة وفكرها بالصبغة الروحانیة ولذا فقد كانت النخ
جدید وما یحدث في العالم من تطورات ومنها الحضـاریة وكـان اسـتقبالها لالفكـار الجدیـدة مـن األمـور التـي تمیـزت 

  .  )١(بها عن باقي المدن
دأبــت النخــب المثقفــة فــي مدینــة النجــف االشــرف نحــو العمــل المــنظم وتوحیــد الجهــود وتنســیق نشــاطاتها و 

ر صــحیحة جامعــة للجهــود واالبــداعات ، لــذلك فقــد كــان لتاســیس الجمعیــات وبــروز العدیــد منهــا ســواء ضــمن اطــ
كانــت ادبیـــة أم علمیــة اســـتطاعت المشــاركة وفـــي مناســـبات واجتماعــات ثقافیـــة وفكریــة مختلفـــة كانــت مـــن خاللهـــا 

بــث األفكــار والتوجهــات تهــدف الظهــار قــدرات اصــحابها االبداعیــة وفــي مجــاالت كثیــرة وذلــك لالســهام الجــاد فــي 
ـــاً التـــي اعتنقتهـــا ، وأصـــبحت هـــذه الجمعیـــات المشـــك مثقفـــي المدینـــة ومتنوریهـــا المتطلعـــین ل لَّة والمؤلفـــة انـــذاك عنون

  . والمشغوفین بالتطورات العلمیة والفكریة والثقافیة في العالم
یاســـیة واالقتصـــادیة اتســـم النشـــاط الـــذي قامـــت بـــه الجمعیـــات النجفیـــة بتنـــاول جوانـــب ومشـــاكل الحیـــاة الس

لـذلك  مـن محـور الفكـر والثقافـة واالدب  واالجتماعیة وكیفیة معالجـة هـذه المشـكالت والنهـوض بهـا لكنهـا ال تخـرج
فـان هــدفها  ختلفـت فـي مناهجهــا واتــجاهاتها فقـد مارسـت تلــك الجمعیـات نشـاطاتها وفقــا لمبـادئ الشـرع القــویم وان ا

كیــان األمــة ورفــع شــأن الــبالد والنهــوض بــه إلــى المســتوى الــذي یجعــل مــن واحــدًا یتمثــل فــي خدمــة النــاس ، وبنــاء 
مــن تقــدم  یتســنى لالمــة ان تحصــل علــى مــا ترنــوابنائــه ادوات لالصــالح نافعــة لمجــتمعهم، كــل فــي محــال عملــه ل

  .)٢(تطمح إلیه  ومنزلة سابقة تتوخ الوصول إلیها 
مـا یتعلـق بالجمعیـات الثقافیـة ، ویمكـن  تنوعـًا وتعـدداً  ١٩٦٨-١٩٥٨شهدت النجف االشـرف خـالل المـدة 

اإلشارة إلى ان قسم من هذه الجمعیات قد تأسست خالل هذه المدة ، ولكن هـذا ال یعنـي عـدم وجـود جمعیـات قبـل 
ذلــك التــاریخ وهنالــك عــدد منهــا البــد مــن الوقــوف علیهــا للتعریــف بهــا وببرامجهــا وأفكارهــا والتــي اســتمرت بعطائهــا 

  : ل فاعل منهاشكبالفكري واالدبي و 
  : جمعیة الرابطة األدبیة : أوال 

                                     
دار النهـــار للنشـــر ، : بیـــروت (، ترجمـــة كـــریم عزقـــول ، ١٩٣٩-١٧٩٨البـــرت حـــوراني ، الفكـــر العربـــي فـــي عصـــر النهضـــة  )١(

   . ٣٢، ص) م١٩٧٧
مركـز دراسـات الكوفـة ،  :بغـداد (ضمن الذكرى السنویة االربعون للشیخ محمود جـواد الجزائـري ، ) بحث(حسین علي محفوظ ،  )٢(

   . ١، ص)١٩٨٨
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م وعــدت أول مدرســـة ١٩٣٢هــي أول جمعیــة رســمیة أدبیــة فـــي النجــف االشــرف تأسســت فـــي ایلــول عــام 
لـألدب فــي تـاریخ العــراق الحـدیث ، وكــان لهــا مسـاهمة فاعلــة فـي بعــث الحركــة األدبیـة والفكریــة فـي المدینــة ، وقــد 

ي عمیـــدًا لهـــا ، لـــذلك یمكـــن اإلشـــارة إلـــى ان هـــذه الجمعیـــة قـــد أصـــبحت رائـــدة انتخـــب الشـــیخ محمـــد علـــي الیعقـــوب
  .  )١(النهضة األدبیة الحدیثة فیها

وزیــادة للفائــدة العامــة ، افتتحــت الجمعیــة مكتبــة خاصــة بهــا ومــا ال یخفــى بــان هــذه الجمعیــة حصــلت علــى 
 )٢(رة مـن المراجـع الـبعض منهـا نـادرةكبیلتي تضم اعدادًا تشجیع السلطات الرسمیة ، لذلك أصبحت من المكتبات ا

  . ، فكان لذلك اثره البالغ على أعضاء الجمعة باعتباره یمثل دعمًا قویًا لنشاطهم االدبي والتنویري
امــا بــرز أهــداف الجمعیــة فهــي تهــدف إلــى نشــر اآلداب العربیــة وتنشــیطها بطــرق ووســائل كثیــرة منــه عقــد 

وارات الثقافیـة حتـى تعـدت بأهـدافها إلـى التصـدي للمشـاكل التـي تحـدث فــي االمسـیات األدبیـة والشـعریة واجـراء الحـ
العـــراق  مصـــالح لـــذلك فقـــد أخـــذت علـــى عاتقهـــا ض القضـــایا التـــي تخـــص الـــوطن العربـــيالعـــالم اإلســـالمي ، وعـــر 

الوطنیـــة بمـــا تســـتطیعه مـــن رعایـــة وتضـــحیة ، كمـــا كـــان لهـــا أثرهـــا المشـــرف فـــي التعریـــف بـــالنجف االشـــرف فـــي 
 عضـائهاأ سـایرإلسالمیة ، وتبنـت اسـتقبال الوفـود األدبیـة والعلمیـة العربیـة واالسـالمیة واالحتفـاء بهـم ، و العواصم ا

  . )٣(الرأي العام بكل ثبات واخالص
ا خطتهاـلـــة تنفیـــذًا ـكـــان للجمعیـــة إســـهامات فاعلـــة فـــي طبـــع ونشـــر العدیـــد مـــن االصـــدارات الفكریـــة واالدبیـــ

متنوعة من حیث اإلصدارات واحتضنت عدد كبیر مـن شـعراء النجـف االشـرف  العلمیة ، فكانت النتاجات الشعریة
واالهتمـام بتطوراتهـا  قضیة الفلسـطینیة علـى وجـه الخصـوص خصوصًا المهتمین بالقضایا العربیة بصورة عامة وال

جهـــاد المغـــرب "      م دیـــوان ١٩٥٧، واصـــدر عـــام " تدیـــوان الفلســـطینیا"وقــد تمخـــض ذلـــك االهتمـــام إصـــدار 
، الــذي یحتــوي علــى قصــائد حماســیة مشــجعة بنضــال الشــعب العربــي فــي الشــمال االفریقــي ، فضــًال عــن " عربــيال

م ، ١٩٦١قیامهــا بنشــر العدیــد مــن الــدواوین الشــعریة عرفــوا بفــنهم االدبــي الملتــزم أمثــال محمــد رضــا الشــبیبي عــام 
  .)٤(م١٩٦٥دیواني الشاعرین محمود الحبوبي ومحمد علي الیعقوبي عام 

الســتقبال  عــداً مو ســبوع الأبــت الجمعیــة منــذ منتصــف الســتینات مــن القــرن العشــرین وفــي كــل خمــیس مــن أد
الشعراء النجفیین والشباب الذین یجدون في أنفسهم القابلیة في تعـاطي الشـعر ، ومـن بـین الشخصـیات التـي كانـت 

                                     
مطبعــة النعمــان ، : النجــف (جمعیــة الرابطــة األدبیــة ، لمحــات مــن حیــاة الشــیخ الیعقــوبي عمیــد الرابطــة األدبیــة فــي النجــف ،  )١(

   . ٧، ص)ت.مطبعة النعمان ، د: النجف (، النظام األساسي لجمعیة الرابطة األدبیة في النجف ، ٣٠-٢٠، ص) ١٩٦٥
   . ٣٤ص -٣٣، ص٧حسن عیسى الحكیم ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، ج )٢(
اســتقبال الرابطــة ســلیمان كتــاني االدیــب اللبنــاني المعــروف وروكــس بــن زائــد العزیــزي ممثــل الرابطــة الدولیــة : علــى ســبیل المثــال  )٣(

. دیة عنــد زیــارتهم لمحافــل االدب فــي النجــف لحقــوق اإلنســان وعبــد اهللا الخنیــزي االدیــب المعــروف فــي المملكــة العربیــة الســعو 
) ١٠-٧(م، العـدد      ١٩٦٨، ) ٣(؛ السـنة ٢٠٠، ص) ٢(و) ١(م، العـددان ١٩٦٦، ) ٣(، السـنة " مجلة) "اإلیمان: (ینظر
   . ٥، ص

طبعـة الغـري م: النجـف (؛ في الرابطة األدبیة ، ١١ناجي وداعة الشریس ، المصدر السابق ، ص: حول تلك االصدارات ینظر  )٤(
   . ، ص المقدمة)ت.الحدیثة ، د
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ل الـدین ومحمـد علـي الیعقـوبي في الحضور هي شخصیة الشیخ احمد الوائلي والسید مصـطفى جمـا علیها مترددًا 
ومحمــــد مهــــدي الجــــواهري ومحمــــد رضــــا الشــــبیبي والمظفــــر وغیــــرهم مــــن األســــماء المعروفــــة فــــي عــــالمي الثقافــــة 

  .)١(واالدب
جمعیـــة الرابطــة األدبیـــة  قــدتخطتهـــا العلمیــة التــي نفـــذتها فــي ســبیل نشـــر الفكــر واألدب ، ع عاســتمرارا مــ

ـــًا بتـــاریخ  ، وقـــد عـــد معلمـــا مهمـــا مـــن معالمهـــا الفكریـــة والتـــي عرفـــت بهـــا النجـــف م١٩٦٦ایلـــول  ٢٩مـــؤتمرًا فكری
كـان مسـرحا " الموسـم الثقـافي األول"االشرف وقد حددت مدة شهرا كامال النعقـاده واطلـق علـى هـذا المـؤتمر اسـم 

تخلـل  وفیه نخبة من رجال الفكر واألدب في العـراق والعـالم العربـي ،  اسهمومنطلقا وملتقى لمختلف األفكار ، إذ 
  : ذكرى علمین من مفاخر األمة هما  ألحیاء  ین، وكذلك فقد تم تخصیص لیلت "أمسیات شعریة"هذا الموسم 

  . أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي -١
  .الشریف الرضي -٢

الطوسـي ،  خم ، وقـد خصصـت بالشـی٢٩/٩/١٩٦٦تم عقد الجلسة األولى مساء یوم الخمـیس المصـادف 
األدیــب العراقــي والباحــث  ألقــىفقــد  –فعلــى ســبیل المثــال ال الحصــر  –ة وفكریــة عدیــدة وتضــمنت مشــاركات ادبیــ

، وتنـاول األدیـب والشـاعر السـید محمـد صـادق بحـر " الطوسـي فـي سـطور" حسین محفـوظ كلمتـه وكانـت بعنـوان 
  .)٢("لمحة في مصنفات الشیخ الطوسي" العلوم محاضرة أطلق علیها اسم 

م واحتـــوت علـــى محاضـــرة الشـــیخ محمـــود جـــواد ٣٠/٩/١٩٦٦یـــوم الجمعـــة  عقــدت الجلســـة الثانیـــة عصـــر
ومحاضــرة ممثــل الرابطــة األدبیـة لحقــوق اإلنســان روكـس بــن زائــد لعزیــزي  "االجتهــاد"مغنیـة ، وكانــت تحــت عنـوان 

م وقــد خصصــت هــذه الجلســة ٦/١٠/١٩٦٦وكانــت الجلســة الثالثــة فــي مســاء الخمــیس " الجــاحظ الخالــد"وعنوانهــا 
ریة ضــمت جماعــة مــن األدبــاء والشــعراء أبــرزهم الشــیخ عبــد المــنعم الفرطوســي والســید محمــود الحبــوبي امســیة شــع

  .  )٤(ابناء المجتمع لحضورها لجمیعكانت الدعوة عامة و ،)٣(واالدیب الشاعر صدر الشهرستاني وغیرهم
ذا دلیــل علـــى لقــد اســتمرت الجمعیــة بأســبوعها الثقـــافي األول ، فبلــغ عــدد جلســاته إحــدى عشـــر جلســة وهــ

نجــاح عمــل هــذه الجمعیــة ونجــاح محاضــراتها ، وقــد خصصــت الجلســة األخیــرة عــن حیــاة الشــریف الرضــي بتــاریخ 
م وكانـــت قـــد ضـــمت مجموعـــة مـــن البحـــوث واالنجـــازات ، منهـــا للشـــیخ محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدین ٣/١١/١٩٦٦

"     حســین محفــوظ المعنونــة ، فضــًال علــى كلمــة  "شخصــیة اإلنســان المســلم" و " المســلم المعاصــر"المعنــون 
، وخــتم رئیســها الســید محمــد بحــر العلــوم بكلمتــه الختامیــة الموســم الثقــافي األول لجمعیــة  "بالغــة الشــریف الرضــي

  .)٥(الرابطة األدبیة

                                     
   . ٣؛ النظام االساسي لجمعیة الرابطة في النجف ، المصدر السابق ، ص٢في الرابطة األدبیة ، المصدر السابق ، ص )١(
   . ٢ص -١، ص) ١٩٦٦مطبعة النعمان ، : النجف (جمعیة الرابطة األدبیة ، الموسم الثقافي األول ،  )٢(
   . ٨-٤السابق ، صالمصدر  )٣(
   . ٢٠/٣/٢٠١١، الشیخ شریف كاشف الغطاء ، )) مقابلة شخصیة(( )٤(
   . ١٨١، ص) ٢(و ) ١(م، العددان ١٩٦٦، )٣(، السنة " مجلة) "اإلیمان( )٥(
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م ، وقـــد تمیـــز بدقـــة التنظـــیم وُعـــد عمـــًال ادبیـــًا كبیـــرًا ١٩٦٧عقـــدت الجمعیـــة موســـمها الثقـــافي الثـــاني عـــام 
ضــخمًا بمـا ســاهم فیـه كبـار األدبــاء ورجـال العلــم والمعرفـة والفكـر ، واتســم هـذا الموســم ومـا أقیمــت ومجهـودًا فكریـًا 

  .)١(النجف االشرف ونشاطها االدبي خاصة الىفیه من ندوات شعریة میزة 
م وقــد عبــر فیــه عــن أهمیــة ١٩٦٨وافتــتح رئــیس الجمعیــة الســید محمــد بحــر العلــوم المــؤتمر الثالــث عــام 

مــام بــاالدب والفكــر كعوامــل أساســیة ومهمــة تعمــل علــى دفــع األمــة نحــو العمــل والتطــور واالصــالح الثقافــة واالهت
  : قائًال بهذا الصدد 

لــیس هنـــاك مـــن یجهـــل قیمــة الثقافـــة فـــي حیـــاة األمـــة " 
ان ... ودورهــا فـــي تفتیـــق وعیهـــا ، واغنـــاء حضـــارتها ، 

تــاریخ الحضــارة اإلنســانیة یثبــت عبــر تحوالتــه الكثیــرة ان 
االدب كعامل من عوامل التعبیر التي تحفز االمـم  موضوع

ان الخطـب الثـائرة، ... التفكیر وتبعثهـا علـى العمـل  ىعل
والقصیدة الالهبة والمقالة المعبرة مـن أهـم الوسـائل التـي 

حسب القادة حسابها فـي عملیـة تحسـیس األمـة ودفعهـا ی
  .)٢( ..."للعمل

مبینـًا " رسـالة النجـف االشـرف"متـه والتـي حملـت عنوانـًا وكان للسید محمد جمال الهاشمي مشاركة عبر كل
  . من خاللها ان النجف االشرف سوف تبقى مشروعًا للنور واالشعاع ما دام لالسالم واحكامه تاثیر في العقول

للسـید محمــد بـاقر الصـدر موضـحًا فیــه " ة لحركــة االجتهـادیاالتجاهـات المسـتقبل"مـل عنــوان حوفـي بحـث 
ًا قواعــد فكریــة جدیــدة لكــي یــتمكن اإلســالم مــن تأدیــة رســالته الحقیقیــة فــي الحیــاة فــي الحیــاة أهــداف الحركــة واضــع

یبـین )  ٤١(  ، ولزیـادة الفائـدة فقـد وجـد الباحـث ضـرورة وضـع الجـدول المـرقم )٣(ویكون هو الحـل األول لمشـاكلها
النجـف االشـرف خـالل مـدة البحـث فیه نماذج من المساهمات الفكریة في المواسم الثقافیة الـثالث التـي عقـدت فـي 

  . والتي تعكس مدى النشاط الفكري التي تمتعت به االحتفاالت داخل المدینة
  
  
  
  
  

                                     
و ) ٥(ددانم، العــ١٩٦٧، ) اإلیمــان(م؛ ١٩٦٧مطبعــة االداب ، : النجــف (جمعیــة الرابطــة األدبیــة ، الموســوم الثقــافي الثــاني ،  )١(

   . ٦، ص) ٦(
   . ٨، ص) ١٠-٧(م، العدد ١٩٦٨، ) ٣(، السنة " مجلة) "اإلیمان( )٢(
   . ٤، ص)  م  ١٩٦٨مطبعة االداب ، : النجف ( جمعیة الرابطة األدبیة ، الموسم الثقافي الثالث ،  )٣(
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  ) ٤١(جدول رقم 
  )١(نماذج من الشخصیات المشاركة في المواسهم الثقافیة وبحوثهم

  تاریخ المحاضرة   العنوان   البلد  اسم الباحث  سنة التاسیس 
  ٢٩/٩/١٩٦٦  كلمة  بغداد/العراق  حسین محفوظ.د  : م١٩٦٦األول المؤتمر 

  ١٩٦٦ /٩/ ٢٩  االجتهاد  بیروت/ لبنان   محمود جواد مغنیة.د  
  ١٩٦٦ /٩/ ٣٠  الجاحظ الخالد  عمان/ االردن   روكسین زائد الغروي  
  ٦/١٠/١٩٦٦  قصیدة  كربالء/ العراق   محمود الحبوبي   
  ٧/١٠/١٩٦٦  المسلم المعاصر  بیروت/ لبنان   محمد مهدي شمس الدین  
  ١٢/١٠/١٩٦٦  في االدب الشیعي القدیم   بغداد/ العراق   باقر عبد الغني. د  
  ٢٧/١٠/١٩٦٦  مشاكلنا  بیروت/ لبنان   موسى الصدر   

  ٥/١٠/١٩٦٧  رسالة جمعیة الرابطة  النجف/العراق  محمد باقر الصدر   : م١٩٦٧المؤتمر الثاني 
قیمة العقل البشري ونقده في فلسفة   بغداد/العراق  توفیق الفكیكي  

  اإلمام علي والفلسفة الحدیثة  
٦/١٠/١٩٦٧  

  ٦/١٠/١٩٦٧  علم الكالم الحدیث  بغداد/العراق  احمد أمین   

                                     
موســم الثقــافي األول ، المصــدر الســابق ؛ الموســم جمعیــة الرابطــة األدبیــة ، ال: معلومــات الجــدول مســتقاة مــن المصــادر التالیــة  )١(

   . الثقافي الثاني ، المصدر السابق ؛ الموسم الثقافي الثالث ، المصدر السابق 
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  ١٢/١٠/١٩٦٧  اثر اإلسالم في احراز النصر  بغداد/العراق  محمود خطاب  
  ١٢/١٠/١٩٦٧  اإلسالم في افریقیا الغربیة  بیروت/لبنان  موسى الصدر  
  ٢٧/١٠/١٩٦٧  قضیة فلسطین في الشعر النجفي  بیروت/لبنان  علي الكوراني   
  ٢٧/١٠/١٩٦٧  شعراء جبل عامل  بیروت/لبنان  حسن األمین   
  ٨/١١/١٩٦٧  المنظمات الدولة في الحیاد  القاهرة/مصر  عبد الهادي مسعود  

  ٢٥/٩/١٩٦٨  رسالة النجف االشرف  نجف/العراق  محمد جمال الهاشمي   :م١٩٦٨المؤتمر الثالث 
  ٩/١٩٦٨/ا٢٥  االتجاهات المستبقلة لحركة االجتهاد  الكاظمیة/العراق  محمد باقر الصدر  
  ٣/٥/١٩٦٨  بین الحقیقة والخرافة السبئیة  بغداد/العراق  عبد اهللا فیاض  
  ٧/١٠/١٩٦٨  قادة الفكر التربوي في االسالم  بغداد/العراق  محمد جواد رضا   
  ٧/١٠/١٩٦٨  حقوق اإلنسان المعاشیة في الحیاة  دادبغ/العراق  صادق مهدي السعید   
المسجد المعهد األول للتعلیم عند   بغداد/العراق  حسین أمین   

  المسلمین  
١٢/١٠/١٩٦٨  

  ١٢/١٠/١٩٦٨  الحبوبيالقیم الجمالیة في شعر العالمة   بغداد/العراق  توفیق الفكیكي  
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افیة في المناسبات الدینیة المختلفـة كـوالدة النبـي محمـد بتنظیم االحتفاالت الثق قامت جمعیة الرابطة االدبیة
) ( ـــًا الهـــدف مـــن خاللهـــا الوصـــول إلـــى اللقـــاءات  تعـــدوال بیتـــه ، و غالبیـــة تلـــك االحتفـــاالت نشـــاطًا فكریـــًا أدبی

  .)١(المشتركة بین المجتمع والتعرف أو الكشف من خاللها عن طاقات الشباب الثقافیة والفكریة واألدبیة
جمعیـة الرابطـة األدبیـة ومنـذ تأسیسـها وجهـا مشـرفا لـألدب النجفـي وصـورة المعـة للثقافـة النجفیـة لقد كانـت 

ادبیة في شـتى المجـاالت ، ألنهـا ضـمت نخبـا كریمـة مـن ادبـاء المدینـة ومثقفیهـا  –ولسان معبر عن نهضة فكریة 
نمائــــه وكــــل ذلــــك ادى إلــــى ان یظهـــر مــــن بــــین ازقتهــــا الضــــیقة  بـــل فــــي العــــراق ، وعملــــت علــــى تطـــویر األدب وإ

 ٢٥ (العربي الحـدیث ولعـل الجـدول رقـم وفضاءاتها الواسعة الرحبة كبار االدباء والشعراء الذین یفتخر بهم االدب 
في المالحق یبین نماذج مختارة من الشعراء الـذین اعتمـد نجـاحهم بشـكل كبیـر علـى مقـدرتهم األدبیـة الفائقـة فـي ) 

  . صناعة الكلمة وبلورة الفكرة
تجربــة فریـدة ، اوجـدت تفــاعًال حیـًا بــین  )٢(كـن الحكـم علــى تجربـة جمعیــة الرابطـة األدبیـة وحتــى اغالقهـایم

وذلك بمجموعهـا ان األمـة مهمـا تحفهـا مـن احـداث واالم ومشـاكل " اإلسالمي"و " الفكر العراقي"و " الفكر النجفي"
  . فالبد ان تنتهي إلى ارحبة الفكر

  :  جمعیة منتدى النشر: ثانیًا 
 شــهدت مدینــة النجــف االشــرف منــذ بدایــة الثالثینیــات مــن القــرن العشــرین ظهــور مجموعــة مــن المصــلحین

الساعین الحداث تغییرات في المناهج واالسالیب المتبعة في التدریس الحوزوي وكـان لـذلك األمـر دوره فـي تجسـید 
اخـذ هـؤالء الـذین یملكـون روحیـة التغییـر المحاوالت االصالحیة التي اضطلع بها المجددون في مجال التعلیم ، إذ 

علـى عـاتقهم مهمـة النهـوض بمسـتوى التعلـیم الحـوزوي وادخـال المنـاهج الحدیثـة ، فاخـذ هـذا االتجـاه بالتجـذر شــیئًا 
وهــذا مــا اشــار إلیــه واكــده بوضــوح  فشــیئًا ویبــدو انــه االتجــاه الســائد قبــل نهایــة العقــد الخــامس مــن القــرن العشــرین

  : قاني قائًال بهذا الصدد األدیب علي الخا
  
  
  
  
  
  

  

                                     
   . ٩ص -٢في الرابطة األدبیة ، المصدر السابق ، ص )١(
دیـة الثقافیـة فـي المدینـة ، كنـوع مـن م اسـوة بجمیـع الجمعیـات واالن١٩٨٤أغلقت الجمعیة بأمر مـن السـلطات العراقیـة بدایـة عـام  )٢(

   . تحجیم الفكر في العراق وهي سمة سیاسة البعث الهادف من فرض قبضتها االستبدادیة على البلد وابناءه
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نجد ان العلوم األخرى مـن الحسـاب والهندسـة التـي " ... 
هـــي جــــزء مــــتمم للفقــــه بالنســــبة إلــــى معرفــــة المواریــــث 
وتشــخیص القبلــة الثـــر لهــا عنــدهم  وممـــا یلفــت النظـــر 
انهـــم تركـــروا دراســـة الفقـــه المقـــارن الـــذي كـــان القـــدماء 

للتخصـــص وامـــا  انفســـهم واتبـــاعهم كجــزء مـــتمم یلزمــون
ـــه الن یمتـــد  اللغـــات االجنبیـــة التـــي تعـــین الطالـــب وتؤهل
شخصــه وتعــم معلوماتــه لیســـتفید اكبــر عــدد ممكــن مـــن 
 "البشر فلم یعن بها وال یفسح المجال للطالـب ان یتعلمهـا

)١(.  
امــا المحاولــة األهــم مــن بــین تلــك المحــاوالت االصــالحیة التــي اضــطلع بهــا المجــددون فــي مجــال التعلــیم 

التـي اتـت بـبعض " جمعیة منتدى النشـر"خال المناهج الحدیثة هي ادلتي آخذت على عاتقها ، سد هذه الثغرات وا
النتــائج االیجابیــة علــى لســان الســید محمــد تقــي الحكــیم احــد ابــرز مؤسســیها مبینــا انهــا كانــت تجاربهــا تتــارجح بــین 

  . )٢(النجاح واالخفاق ، على اختالف ظروفها الخاصة

                                     
   . ٤٨٣ص -٤٨٢، ص١٢علي الخاقاني ، شعراء الغري ، ج )١(
   . ٢٥، ص)١٩٥٦مطبعة النعمان ، : النجف (عبد الحسین شرف الدین ، النص واالجتهاد ،  )٢(
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طلـب إلـى .  )١(ین حم، بعـد أن قـدم ثلـة مـن المصـل١٩٣٥ة منتدى النشـر فـي النجـف االشـرف عـام تأسست جمعی
  .)٢(م٨/٥/١٩٣٥في ) ٩٠٧٧(وزارة الداخلیة لتأسیسها وقد أجازتهم بحسب كتاب وزارة الداخلیة ذي الرقم 

الـرأي العـام  حاولت الجمعیة تطبیق مشاریعها اإلصالحیة دفعة واحدة من دون مراعاة تقبل أو عدم تقبـل
یمانا منها بالنهج االصالحي فقد ذكرت أهدافها بصورة أجمالیة فـي المـادة الرابعـة مـن نظامهـا األساسـي  للفكرة ، وإ

  : ، إذ جاء ما نصه 
تعمـــیم الثقافــــة اإلســــالمیة والعلمیــــة بواســــطة النشــــر " 

والتــالیف وغیرهمــا مــن الطــرق المشــروعة التــي یســنها 
  . )٣( "مجلس اإلدارة

الجمعیــة أكثــر وضــوحًا فــي ذكــر أهــدافها بعــد مــرور مــا یقــارب مــن عشــرین عامــًا علــى تاســییها ،  أصـبحت
  : م ما نصه١٩٥٤فقد جاء في المادة الرابعة من نظامها األساسي الجدید لسنة 

تعمــیم الثقافــة اإلســالمیة والعلمیــة : مقاصــد المنتــدى " 
واإلصـالح االجتمـاعي بواسـطة النشـر والتـالیف والتعلـیم 

غیــر ذلــك مــن الطــرق المشــروعة التــي یســنها مجلــس و 
  .)٤( "ادارته

نحـو تحقیـق هـدفها المركـزي ، وهـو أصـالح التعلـیم ، فبـدء الشـیخ  ، هااتجهت الجمعیة بعد سنة من تأسیس
ــدى النشــر" كلیــة  بنــاء ١٩٣٨محمــد رضــا المظفــر عــام  ، المكونــة مــن ثالثــة صــفوف ، وبعــد ســنة واحــدة "  منت

على االعتراف ، وهـو أول اعتـراف یمـنح لمدرسـة دینیـة الغـراض التاجیـل ، أو االعفـاء مـن حصل رجال الجمعیة 
  .)٥(الخدمة العسكریة

                                     
الشیخ محمد جواد قسام ، الشیخ محمد رضا المظفر ، السید هادي الفیاض ، السید موسـى : من الشخصیات المؤسسة للجمعیة  )١(

م ، ١٩٤٥ -١٩٣٢بحرالعلـــوم واخـــرین ، عـــز الـــدین عبـــد الرســـول علـــي خـــان المـــدني ، االتجاهـــات اإلصـــالحیة فـــي النجـــف ، 
   . ٩٩ص -٩٨، ص) ٢٠٠٤كلیة االداب ، : جامعة الكوفة (أطروحة دكتوراه ، 

   . ٧٠رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص )٢(
   . ٢، ص)١٩٣٥مط ، . د: النجف (، ١٩٣٥جمعیة منتدى النشر ، نظام جمعیة منتدى النشر لسنة  )٣(
م القاضـي بحـل الجمعیـات ١٩٥٤ة لسـن) ١٩(الغیت جمعیة منتدى النشر بعـد اصـدار وزارة نـوري السـعید الثانیـة عشـر المرسـوم  )٤(

واألحــزاب السیاســیة فــي العــراق ، واصــدرت وزارة الداخلیــة بیانــًا اوضــحت فیــه ان علــى الــراغبین باســتمرار نشــاط جمعیــاتهم ان 
یتقــدموا بطلبــات جدیــدة لغــرض اجازتهــا ، لــذا قــدم كــل مــن الشــیخ محمــد رضــا المظفــر والســید هــادي فیــاض والســید محمــد تقــي 

خ صادق القاموسي والشـیخ أحمـد الـوائلي والشـیخ محمـد حسـین المظفـر ، والشـیخ عبـد المهـدي مطـر والشـیخ مسـلم الحكیم والشی
، كـانون ٣٠فـي ) ١٩١٠٩(الجابري ، طلبًا جدیدًا بهذا الخصـوص وقـد اجـازت وزارة الداخلیـة الجمعیـة مـن جدیـد بكتابهـا المـرقم 

؛ جمعیــة منتــدى ١٥٠، ص٩ق الحســني ، تــاریخ الــوزارات العراقیــة ،جعبــد الــرزا: م، للمزیــد مــن التفاصــیل ینظــر ١٩٥٤األول 
   . ٢، ص)١٩٥٥مط ، . د: النجف (، ١٩٥٤النشر ، نظام جمعیة منتدى النشر لسنة 

   . ٧٣رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص )٥(
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ـــنفس والریاضـــیات والقـــانون  حرصـــت الجمعیـــة علـــى إضـــافة مـــواد جدیـــدة للدراســـة كعلـــم االجتمـــاع وعلـــم ال
یم بحــث ســنوي فــي مــادة معینــة تقــدبواخضــعت طالبهــا علــى اداء االمتحانــات الشــهریة والســنویة والتــزام الطــالب 

  .)١(باشراف احد اساتذتها 
م مدرســــة ابتدائیــــة ، وفــــي عــــام ١٩٤٤اســــتمرت جمعیــــة منتــــدى النشــــر بفــــتح المــــدارس ، إذ فتحــــت عــــام 

م، تـم ١٩٦١، وفـي عـام )٢( "مدرسـة منتـدى النشـر االبتدائیـة االهلیـة"تحمـل اسـم  سة اخـرىدر فتحت م م،١٩٤٩
طالبــًا وقــد درس علــى المــنهج المقــرر فــي ) ٥٠(، وعــدد طالبهــا نحــو " لمســائیةثانویــة منتــدى النشــر ا"افتتــاح 

المـــدارس الثانویـــة الرســـمیة بدراســـة شـــيء مـــن الفقـــه والعقائـــد  اإلســـالمیة والمنطـــق، وجهـــزت المدرســـة بـــالمختبرات 
  .  )٣(مستلزمات أخرىو 

را أعالمـي للنخـب المثقفـة ، كواجهـة ثقافیـة إعالمیـة لهـا وكمنبـ" مجلة النجف" ١٩٥٦أسست الجمعیة عام 
  . )٤(داخل المدینة

، والتـي تـم التعریـف  لفـقم بتأسـیس كلیـة ا١٩٥٧توجهت جمعیة منتدى النشـر فـي النجـف االشـرف ، عـام 
  . بها في المبحث الثاني من هذا الفصل

  : وفي الجوانب الثقافیة ، أسست الجمعیة لجنتان لالضطالع بتلك المهمة هما 
وهي لجنة دوریة تشكل في كل سنة من الطلبـة المتمیـزین فـي كلیـة منتـدى النشـر :  ي الطالبخاتلجنة  -

باشــراف احــد األســاتذة ، ومــن اعمالهــا بعــث الــروح العلمیــة والحمــاس الــدیني فــي الطلبــة وتشــجیع التوجــه االدبــي 
یًا ، لتكـــون الطـــالب شـــهر  تـــاخيالتـــي كانـــت تصـــدرها لجنـــة  )٥("البـــذرة"عنــدهم بالنشـــرات المدرســـیة ، فكانـــت نشـــرة 
  .)٦(ملتقى جهود الطالب جمیعًا ومجمع نشارتهم

  لمجلس إدارة جمعیة منتدى النشر  )٧(طالبت مجموعة من أعضاء الجمعیة:  لجنة المجمع الثقافي -

                                     
   . ٢٥، ص) ٢٠٠٤مط ، . د: النجف (محمد بحر العلوم ،جامعة النجف االشرف العلمیة ربط الحاضر بالماضي ،  )١(
 ٢٨/٧/١٩٤٥والمــــؤرخ فـــــي ) ١٨٠٥٣(، كتــــاب وزارة المعــــارف إلـــــى وزارة الداخلیــــة المــــرقم ) ملفــــات وزارة المعــــارف(و.ك . د )٢(

   ). ٢٤(، وثیقة رقم ) ٥٥٩(والمعنون فتح مدرسة ابتدائیة ، رقم الملف 
   . ٧، ص) ٥٥٧(المسائیة ، الملف رقم  ، كتاب مدرسة منتدى النشر) ملفات وزارة المعارف(ك و . د )٣(
   . عرف الباحث بها في المبحث الثاني من هذا الفصل )٤(
كتب فیهـا عـدد مـن رجـال الفكـر  ١٩٤٨شباط  ١٢نشرة مدرسیة شهریة اصدرتها لجنة التاخي ، صدر عددها األول في : البذرة  )٥(

ا المحـامي وزیـر الــنجم ، لـم یصـدر فــي سـنتها الثالثـة االعــدد فاصـبحت فـي ســنتها الثانیـة مجلـة صــاحبها هـادي الفیـاض ومــدیره
، ) م١٩٧٦مطبعـة االداب ، : بغـداد (فـائق بطـي ، الموسـوعة الصـحفیة العراقیـة ، : ینظـر : ثـم توقفـت  ١٩٥١واحد فقط عام 

   . ١٨٨ص
   . ١ص ١٩٥٤جمعیة منتدى النشر ، نظام جمعیة منتدى النشر لسنة  )٦(
، محمد الشریعة ، محمد حسین المظفر ، عبد الحسین الحجار ، ومحمـد جـواد قسـام ، محمـد تقـي الحكـیم،  هادي الفیاض: هم  )٧(

   . محمد جمال الهاشمي ، صادق القاموسي ، محمد سعید مانع ، مسلم الجابري ، جواد شبر
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  .)١(م، الــذي حصــلت علــى الموافقــة علــى تأسیســها فــي نفــس العــام١٩٤٤علــى الموافقــة علــى تاســیس للجنــة عــام 
  :لمادة الثانیة من نظامها ما نصه اهداف الجمعیة المؤسسة لها ، فنالحظ في ا سعت اللجنة إلى تحقیق

أهـــداف اللجنـــة هـــي بعــــض األهـــداف التـــي أســــس " 
ــدى النشــر مــن اجلهــا وهــي رفــع مســتوى الثقافــة  منت
وخدمــــة العلــــم والــــدین عــــن طریــــق النشــــر والتــــالیف 
والمحاضرات واحـداث الـروابط الثقـافي مـع المؤسسـات 

  .)٢( "األخرى
  :)٣(توزعت أنشطة المجمع الثقافي بین أربع لجان في سبیل العمل على تحقیق اهدافه ، وهذه األهداف هي   

مهمتهــا االشــراف علــى تحریــر مجلتهــا ان وجــدت ، وكتبهــا الدوریــة وطبــع الكتــب التــي :  لجنــة النشــر -١
  . تقرها إدارة المجمع

ا ، فضـــال إلـــى أعـــداد المباریـــات األدبیـــة وتشـــجیع ســـیرهیمهمتهـــا العنایـــة بـــالبحوث اللغویـــة وت:  االدب -٢
المتبارین ، والتماس الطرق لتجدیـد الفنـون األدبیـة ، بجانـب احیـاء ذكـرى المناسـبات الدینیـة والبحـث عمـن یسـتحق 

  . بعث ذكره من اعالم العلم واالدب
علمیــا حــدیثا ، مــن ابــرز مهــام االســرة البحــث عــن الكتــب الثمینــة وتحقیقهــا تحقیقــا :  لجنــة التحقیــق -٣

وتتبــع الدراســات اإلســالمیة ومالحظــة مــا یمــس المبــادئ اإلســالمیة ، ومراجعــة الكتــب المقدمــة للطبــع وابــداء الــرأي 
  .فیها واالشراف على طبعها 

أهــم أعمالــه القیــام بتنمیــة المكتبــة وتوســیعها وتنظیمهــا تنظیمــًا حــدیثا واعــداد فهــارس :  لجنــة المكتبــة -٤
  . لها

ففــي نهایــة خمســینیات القــرن   )٤(ثقــافي خــالل مــدة بحثنــا سلســلة مــن الكتــب تحقیقــا وتالیفــانشــر المجمــع ال
ـــثم التمـــار"كتـــاب  –علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر  -العشـــرین طبـــع المجمـــع كتـــب عـــدة منهـــا        " الشـــیعة"و " می

فـي المجمـع الثقـافي  للسید محمد تقي الحكیم من ابرز شخصیات لجنة التحقیق والنقـد "سلسلة عصور اإلسالم" و
م ، وواصــالت ١٩٥٩تــألیف الشــیخ محمــد رضــا المظفــر عــام " كفایــة األصــول"و " أصــول الفقــه"، وكــذلك كتــاب 

للســید عبــد الحســین " الــنص واالجتهــاد"جمهورهــا فــي ذلــك المجــال فــي ســتینیات القــرن العشــرین ، إذ طبعــت كتــاب 
االقتصــاد "تــب المحققــة بشــكل واســع ابرزهــا كتــاب م، وبعــد عــامین نشــرت العدیــد مــن الك١٩٦٦شــرف الــدین عــام 

                                     
   . ٢٨، ص١٩٣٥یة منتدى النشر لسنة جمعیة منتدى النشر،نظام لجنة المجمع الثقافي الدیني لمنتدى النشر، الملحق بنظام جمع)١(
   . ٣٠المصدر نفسه ، ص )٢(
   . ٣٥م، ص١٩٥٤؛ نظام جمعیة منتدى النشر لسنة  ٨٨ص -٨٧رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص )٣(
: لفـات اآلتیــة للسـید محمـد تقـي الحكـیم المؤ : فـي نشـر المؤلفـات وتحقیقهـا ، منهـا  ١٩٤٦نجـح المجمـع الثقـافي ابتـداء مـن العـام  )٤(

مالك االشتر وشاعر العقیدة ، وللسید محمد جمال الهاشمي كتاب الزهراء ، وللشـیخ محمـد رضـا المظفـر كتـاب المنطـق بجزئیـة 
   . ٤، ص) ١٩٤٦النعمان ، : النجف (وكتاب السقیفة  المجمع الثقافي الدیني ، اسبوع اإلمام ، 
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لمؤلفه الشهید األول محمد بـن مكـي  "القواعد والفوائد"للشیخ الطوسي ، وكذلك نشر كتاب " فیما یتعلق باالعتقاد
  . )٢(نوقام بتحقیقه السید عبد الهادي نجل السید محسن الحكیم وتم طبع الكتاب بجزئیی . )١(العاملي

بــارز فــي مجــال الخطــاب الثقــافي ، وأخــذت تطبــع بصــماتها علــى المنــاخ العــام فــي  ثــرالقــد كــان للجمعیــة 
خاصـة والعــراق عامـة، ونــرى اعضـاءها یشــاركون فــي  ینــةسـیرة النجــف الثقافیـة والخطابیــة ، وتـألق نجمهــا فـي المد

صـــیص یـــوم ، فضـــًال عـــن تخ)٣(المهرجانـــات األدبیـــة والقـــاء المحاضـــرات النافعـــة الحیـــاء ذكـــرى عظمـــاء اإلســـالم 
التــي كانــت إلیهــا  )٥(اقامــة دورات فــي بعــض العلــوم فــي مقرهــا اضــافة الــى )٤(الجمعــة مــن كــل اســبوع للمحاضــرات

الحاجة ملحة في العقد السادس مـن القـرن العشـرین ، مثـل دورة مسـك الـدفاتر الجاریـة ودورة قسـم العلـوم الریاضـیة 
  .)٦(إلى جانب الدورة الخاصة ببعض اللغات األجنبیة

ن خالل ما تقدم ، تمكنت المؤسسات التعلیمیة والثقافیة لمنتدى النشر بجهود القـائمین علـى امرهـا حتـى وم
ـــة شـــهادة البكـــالوریوس فـــي اللغـــة وعلـــم الشـــریعة اكمـــل عـــدد كبیـــر مـــنهم  )٧(اغالقهـــا مـــن تخـــریج االالف مـــن حمل

، والتــي " كلیـة الفقـه"واعین مـن كلیتهـا الدراسـات العلیـا فضـًال عـن تخـریج المئـات مـن علمـاء الـدین االكـادیمیین والـ

                                     
مس الدین أبو عبداهللا محمد بـن مكـي الجزینـي ، مـن خریجـي مدرسـة الحلـة األصـولیة ، هو ش) : هـ٧٨٦-هـ٧٣٤(محمد بن مكي العاملي  )١(

ولد في قریة جزین من جبل عامل ، تلقى علومـه االولیـة فیهـا ثـم هـاجر إلـى العـراق واسـتقر فـي الحلـة لیـدرس علـى یـد اسـاتذتها ومـن أهـم 
مفتي المالكي بهاء الدین والمفتي الشافعي عباد بن جماعة بعد ان سجن استشهد قتال بالسیف بفتوى من ال) اللمعة الدمشقیة(مؤلفاته كتاب 

  .  ١٧٧سنة كاملة بتهمة االرتداد عن الدین ، جودت القزویني، المصدر السابق ، ص
  .  ٣٨٣عبد الهادي الحكیم ، المصدر السابق ، ص )٢(
  : من نماذج من تلك النشاطات  )٣(

، احیـاء )ع(، احیاء وفاة اإلمام الحسـن١٩٥٩م، احیاء ذكرى عید الغدیر ، ١٩٥٨عام ) ع(علي مهرجان خطابي لذكرى استشهاد اإلمام 
م، العــددان ١٩٦٧، نیســان ٢٣ص) ١(، العــدد ١٩٦٦، شــباط " مجلــة) "النجــف(، وغیرهــا ، ینظــر ) ع(ذكــرى عاشــوراء اإلمــام الحســین 

  .  ٣٥-٣٢، ص) ٩و٨(
  .  ٤ص المجمع الثقافي الدیني ، المصدر السابق ، )٤(
  .  ٣٤٨، ص) ٢٠٠٤: مط . د: لندن (محمد بحر العلوم واخرون ، السید محمد تقي الحكیم وحركته االصالحیة في النجف ،  )٥(
  .  ٣٦٦المصدر نفسه ، ص )٦(
م، إذ وضع الحكم الجدیـد فـي ١٩٦٨نرى من الضروري اإلشارة هنا إلى مصیر المؤسسات العلمیة لجمعیة منتدى النشر التي لم تترك وشأنها بعد العام  )٧(

م، نصب عینیه مسألة تنامي الوعي اإلسالمي ، لذا اتخـذ قـرارًا مبكـرًا بالقضـاء علـى مـا اسـماه بالرجعیـة ١٩٦ ٨تموز ١٧العراق  الذي جاء في انقالب 
طه الجزراوي وناظم كزار : ر بلجنة مكونة من ، ونیط هذا األم١٩٦٩الدینیة في اجتماع للقیادیتین القطریة والقومیة لحزب البعث في الثاني من نیسان 

  : وعبد الوهاب كریم وشبلي العیسمي وصالح مهدي عماش ، وقسمت اللجنة علماء الحوزة على ثالث اصناف 
أن للسلطة بالعلماء العلماء الواعون ، وبحسب رأي اللجنة العلماء النفعیون یمكن شراؤهم باالموال وال ش -٣العلماء الجامدون  -٢العلماء النفعیون  -١

ولما كانت جمعیة منتدى النشر ومؤسساتها التعلیمیة واحدة من المؤسسـات . الجامدون ، اما العلماء الواعدون فهم هدف السلطة ویجب القضاء علیهم 
غة جدیدة ، لذا عملت السلطة على التي یشرف علیها نخبة من علماء الحوزة وتعمل على اعداد جیل من العلماء المبلغین الواعیین باسالیب معاصرة وبل

م باصـدار قـرار تـامیم التعلـیم االهلــي ، ١٩٧٠اخضـاع تلـك المؤسسـات للسـیطرة المباشـرة للدولـة ، بغیــة توجیههـا الوجـه التـي تریـد ، فكانـت البدایــة عـام 
منتدى النشر ، وعادت جمیع ممتلكات تلك المدارس  من غیر استثناء بما فیها مدارس) ابتدائیة ومتوسطة واعدادیة(وشمل القرار جمیع المدارس االهلیة 
   ١٢٤ص -١٠٠، ص٩، جعفـر الـدجیلي ، المصـدر السـابق ، ج٩٤رحیم عبد الحسین ، المصدر السـابق ، ص: ومبانیها واوقافها ملكا للدولة ، ینظر 

   .  
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الفــوارق بــین المــدارس الدینیــة القدیمــة والحدیثــة التــي تــدیرها الدولــة ، ممــا مكــنهم مــن النهــوض  تقلیــلأســهمت فــي 
  . باعباء تلك النهضة الفكریة في النجف االشرف خاصة والعراق عامة

  : جمعیة التحریر الثقافي  :ثالثاً 
وعلـــى رأســـهم الشـــیخ عبـــد الغنـــي  )١(جموعـــة مـــن طـــالب الحـــوزة العلمیـــةم مـــن قبـــل م١٩٤٥أسســـت عـــام 

الخضــري ، وكانــت الجمعیــة تهــدف إلــى محاربــة االمــراض االجتماعیــة ، والســعي لنشــر المبــادئ الخلقیــة الســامیة 
  . )٢(وخدمة اللغة العربیة والسعي لنشر العلم والثقافة. لالسالم  

كانتـا مـن . درسة ابتدائیة ومـا لبثـت ان فتحـت مدرسـة ثانویـة م م١٩٤٦فتحت جمعیة التحریر الثقافي عام 
م ، وقــد راعــت الجمعیــة فــي مدارســها مســألة تــدریس العلــوم الدینیــة بجانــب ١٩٧٠بــین المــدارس التــي أممــت عــام 

م مجلـة النشــاط الثقـافي التـي ُعرفــت باهتماماتهـا الثقافیـة واألدبیــة ١٩٥٧، واصـدرا الجمعیــة عـام )٣(العلـوم الحدیثـة 
  . وكما ذكر ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل

م ، اجتماعــا لشــعراء النجــف فــي مقرهــا الكــائن فــي حــي ١٩٥٨وات األدبیــة ، عقــدت عــام نــدوفــي مجــال ال 
السعد من المدینة ،حضـره عـدد مـن كبـار شـعراء المدینـة مـنهم محمـود الجبـري ، محمـد صـالح بحـر العلـوم ، عبـد 

  .)٤(الخضري وآخرین المنعم الفرطوسي ، عبد الغني
اكـــد مؤسســـوا الجمعیـــة بتـــأثرهم بأنشـــطة جمعیـــة الرابطـــة األدبیـــة ومنتـــدى النشـــر ، لكـــن جمعیـــة التحریـــر  

الثقــافي لــم تبلــغ مــا بلغتــه منتــدى النشــر مــن األهمیــة والتــأثیر ، ولــم تكــن قــادرة هــي األخــرى علــى تحقیــق أهــدافها 
  . )٥(الكبیرة لذا بقیت تراوح مكانها

  : یة التوجیه الدیني جمع -خامساً 
مهــم وصــدى واســع فــي مجــال العمــل المؤسســاتي  اثــرتعـد واحــدة مــن بــین الجمعیــات البــارزة التــي كــان لهــا 

المــنظم والــذي تكفــل بــه عــدد مــن الناشــطین فــي المیــدان الثقــافي والعلمــي والســیما ممــن وجــدوا فــي انفســهم الرغبــة 
هــدافها الداعیــة لــدعم ومســاندة النشــاطات الفكریــة فــي عقــد الــى أوالقــدرة ، علــى العمــل التضــامني الجمــاعي خدمــة 

الستینیات من القرن العشرین خصوصًا في الجوانب والنشاطات األدبیة والعلمیة والدینیة ، ولذلك فقـد أطلـق علیهـا 
  " . جمعیة التوجیه الدیني"تسمیة 

                                     
، ١وداعـة الشـریس ، المصـدر السـابق ، جنـاجي : ینظـر  وهم عبد المنعم الشمیسـاوي ومجیـد زایـر دهـام وكـاظم الكفـائي وغیـرهم )١(

   .    ٨٥ص
   .  ٨ص -٤، ص) ١٩٤٥مطبعة النعمان ، : النجف (جمعیة التحریر الثقافي ، وحي الیراع ،  )٢(
   .   ٣٥٥علي احمد البهادلي ، الحوزة العلمیة في النجف ، ص )٣(
     . ٩٣، ص١٨حسن عیسى الحكیم ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، ج )٤(
؛ حسـن عیسـى ١١؛ جمعیة التحریر الثقافي ، المصدر السابق ، ص١٨٦، ص٣جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة ، ج )٥(

   .  ٩٨ص -٨٩، ص١٨الحكیم ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، ج
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، بعــد ان قـــدم ) ١٠٧١/ـجـــ/م(، بالكتــاب المــرقم )١(م١٠/٥/١٩٦٥تأسســت جمعیــة التوجیـــه الــدیني بتـــاریخ 
ـــم مـــن اجـــل تأســـیس الجمعیـــة ، وقـــد عـــدت ٢/٥/١٩٦٥إبـــراهیم الفاضـــلي طلبـــًا إلـــى وزارة الداخلیـــة بتـــاریخ  وزارة ال

  . )٢(الجمعیة مؤسسة بعد مضي المدة القانونیة وأصبحت عاملة على الساحة العراقیة بعد هذه الموافقة
ان نلحـــظ ذلـــك جلیـــًا فـــي المـــادة الثالثـــة المعللـــة  ، ویمكـــن مـــن تاسیســـهاأعلـــن مؤسســـها عـــن الهـــدف األول 
  :ذلك ما نصه  لألغراض التي تشكلت على أساسها ذاكر

اقامـــة حفـــالت فـــي المناســـبات الدینیـــة والتاریخیـــة " 
واألدبیـــة والوطنیـــة التـــي ترفـــع مـــن شـــأن الجمهوریـــة 

ــــــة  ــــــع المؤسســــــات المماثلــــــة ... العراقی ــــــاون م التع
ربیــة الشــقیقة واالقطــار للجمهوریـة العراقیــة والــبالد الع

ـــــــة  ـــــــدان االدب والثقاف ـــــــي می ـــــــة الصـــــــدیقة ف األجنبی
) ٢١(العامةعلى ان تراعي بهـذا الشـأن احكـام المـادة 

لســـــــنة ) ١(ذي الـــــــرقم  )٣(مـــــــن قـــــــانون الجمعیـــــــات
٤(١٩٦٠(.  

ضــمت الجمعیــة فــي صــفوفها عــددًا مــن الشــباب المتطلــع للنشــاط المــدني ورفــد الحیــاة الثقافیــة والدینیــة فــي 
  .)٥(اق بالدماء الشابة لتحقیق نهضة علمیة دینیة تتسم باالعتدال والوسطیة العر 

والتـي تعـد احـد الواجهـات " مجلـة العـدل"توجت جمعیـة التوجیـه الـدیني أعمالهـا منـذ سـنتها األولـى بتأسـیس 
باحـــث فـــي الثقافیـــة والتـــي تناولـــت مختلـــف القضـــایا الفكریـــة واالجتماعیـــة الداخلیـــة والخارجیـــة ، كمـــا بـــین ذلـــك ال

  . المبحث الثاني من هذا الفصل عند تناوله موضوع الصحافة
لـم تقتصـر أعمــال الجمعیـة علــى إصـدارها المجلـة ، بــل سـعت إلــى إصـدار مجموعـة مــن الكتـب كمســاهمة 

  .نماذج من تلك اإلصدارات خالل مدة البحث )   ٤٢(  بین الجدول رقم یفعالة في مجال نشر الفكر ، و 

                                     
   .  ٩٩، ص١٨حسن عیسى الحكیم ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، ج )١(
كلیـة التربیـة للبنـات، : جامعة الكوفـة (م، دراسة تاریخیة ، رسالة ماجستیر، ١٩٧١-١٩٦٥حسناوي ، مجلة العدل تغرید جاسم ال )٢(

   .   ٢٦، ص)٢٠١١
تنص هذه المادة علـى منـع أي جمعیـة ان تنتسـب أو تشـترك أو تـنظم إلـى جمعیـة مقرهـا خـارج العـراق إال بـامر وزیـر الداخلیـة ،  )٣(

مبالغ مالیة من خارج الجمهوریة وان ال ترسل أي شيء ممـا ذكـر إلـى جهـة أو اشـخاص فـي الخـارج  كما ال یجوز لها ان تستلم
   .    ٦٤٧، المصدر السابق ، ص١٩٦٠إال باذن وزیر الداخلیة أیضا ، دلیل الجمهوریة العراقیة لسنة 

   .   ٥، ص)١٩٦٥عة القضاء ، مطب: النجف (جمعیة التوجیه الدیني ، النظام االساسي لجمعیة التوجیه الدیني ،  )٤(
إبراهیم الفاضلي ، عبد الهادي العصامي ، ناصر الساعدي  ،احمد البغدادي ، علي الشیخ احمد عبـد الكـریم الجزائـري ، : منهم  )٥(

حســین نصــار ، مــال عبــد الحســن االســدي ، عبــد األمیــر علــي الــوائلي ، عبــد الجبــار الزهیــري ، مــرزة هــادي الصــافي ، یــونس 
   .  دي ، عبد الباقي الجزائري واخرون الساع
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  )   ٤٢(   جدول رقم 
   )١(نماذج من اصدارات جمیعة التوجیه الدیني خالل مدة البحث

  مكان الطبع  التاریخ  اسم الكتاب  المؤلف  ت
  مطبعة القضاء  ١٩٦٥  مجلة العدل  إبراهیم الفاضلي   - ١
  مطبعة القضاء  ١٩٦٧  ثورة اإلمام الحسین   إبراهیم الفاضلي   - ٢
  مطبعة القضاء  ١٩٦٧  ألجل ان نكسب المعركة  إبراهیم الفاضلي   - ٣
  مطبعة القضاء  ١٩٦٧  تحریر فلسطین   خضر عباس الصالحي  - ٤
  مطبعة القضاء  ١٩٦٨  مناسك الحج  إبراهیم الفاضلي   - ٥
  

لقد اسهمت جمعیة التوجیه الدیني أسهاما فاعال في تطـویر الجانـب العلمـي والمعرفـي وكانـت داعمـا رئیسـا 
م طلبـًا تـروم فیـه تأسـیس مدرسـتین احـدهما ١٣/٣/١٩٦٨بتاریخ  دمت إلى رئاسة دیوان األوقاف في بغدادقلها ، ف

متوســـطة واألخـــرى ثانویـــة تاخـــذ علـــى عاتقهـــا أســـلوب الدراســـة وفقـــًا لألســـالیب الحدیثـــة فـــي اعـــداد وتأســـیس هكـــذا 
م ، وحصـلت الجمعیـة علـى موافقـة ١/٨/١٩٦٨مدارس ، بالفعـل فقـد حصـلت الموافقـة علـى ذلـك المشـروع بتـاریخ 

  . )٢(مدرسة تابعة لها بعد مرور شهرین من نفس العام من التاریخ المذكورواجازة بفتح 
ومــن بــین األهــداف األساســیة لهــذه الجمعیــة هــو عقــد النــدوات الفكریــة األدبیــة ، حیــث یلقــي اعــالم الــدین 
 وأقطاب الفكر محاضـراتهم إلـى جانـب القصـائد فـي المناسـب المختلفـة ، ومـن بـین النشـاطات األخـرى والتـي دأبـت

وال البیـت ) (الجمعیة على االحتفال بها هي مناسبة استشهاد اإلمام علي والسیدة فاطمـة بنـت محمـد الزهـراء 
ربیـع األول مـن كـل عـام بمناسـبة ذكـرى المولـد النبـوي الشـریف إضـافة  ١٧إلى جانب االحتفال السـنوي فـي یـومي 

  )٣(إلى المناسبات الدینیة األخرى التي یتم االحتفال بها
سًا على ذلك فقد أدركت الجمعیات في النجف االشـرف أهمیـة موقعهـا وخطـورة دورهـا الواجـب تأدیتـه وتأسی

بعد ان عرفت ان الغایات الكبرى مبنیة على فهم صادق لواقع النجـف كمركـز دینـي إسـالمي ولتطـورات العصـر ، 
تحقیـق حاجـات األمـة لاالمكـان  فكان البد من العمل على إیجاد النخب المثقفة التي تأخذ على عاتقها العمل جهـد

وان تـؤدي رسـالتها علـى الصـورة التـي یتطلبهـا الواقـع الملیـئ بالتیـارات الفكریـة المختلفـة ودورهـا السیاسـي ، إذ كـان 
مــن واجبـــات الجمعیـــات التصـــدي إلـــى تلــك األفكـــار العلمانیـــة مـــن خـــالل طــرح سیاســـي ناضـــج وهـــذا مـــا سیدرســـه 

  . الباحث في الفصل القادم
      

                                     
   .  الجدول معلوماته منتقاة من نفس المصادر المذكورة داخله  )١(
   .  ٢٠٦-٢٠١تغرید جاسم الحسناوي ، المصدر السابق ، ص: حول الوثائق المتعلقة بفتح مدارسها ینظر  )٢(
؛ ٤٩-٣١، ص) ١٥(م، العــدد ١٩٦٦، ) ١(؛ الســنة ٧، ص) ٦(م، العــدد ١٩٦٥، اب ) ١(، الســنة " مجلــة) "العــدل: (ینظــر  )٣(

   .  ٤٠، ص) ١٠(م، العدد ١٩٦٨، ایلول ) ٣(السنة 
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 فصل الخامس ال
  

  الفكر السیاسي في النجف االشرف  ، التطورات والمواقف 

   .تطور الفكر السیاسي : المبحث األول

  الصراعات الفكریة بین التیارات السیاسیة في النجف االشرف : المبحث الثاني  

  موقف النجف االشرف من األحداث السیاسیة في العراق : المبحث الثالث 

  وقف النجف االشرف من األحداث الدولیة م: المبحث الرابع 
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  المبحث األول
  الفكر السیاسي  تطور

وقائعًا في غایـة األهمیـة بتـاریخ العـراق المعاصـر ، ) ١٩٦٨ -١٩٥٨( شهدت المدة التي عالجها البحث 
ر السیاسـي وتحوالت مهمة على المستویین الداخلي والخارجي ، فقد تمیزت تلك المـدة بـالتوتر الـدائم وعـدم االسـتقرا

انــذاك ، ال بــل هــددت وجــوده فــي  العراقــي إلــى اهتــزاز أســس النظــام السیاســي –وفــي كثیــر مــن االحیــان  –، ادى 
جها في قیام النظام الجمهوري األول في صـبیحة  م، ومـا ١٩٥٨تمـوز عـام  ١٤احیان أخرى ، حتى وصلت إلى أوّ

  . م وهي نهایة مدة البحث ١٩٦٨اعقبه من سلسلة االنقالبات الدامیة التي استمرت حتى عام 
وعلى الـرغم مـن تلـك التطـورات الدراماتیكیـة التـي شـهدتها السـاحة السیاسـیة غیـر ان التیـارات الرئیسـیة فـي 

 –مدینـــة النجـــف االشـــرف وأهمهـــا الشـــیوعي والقـــومي لـــم تشـــهد أي تطـــور علـــى صـــعید الفكـــر خـــالل مـــدة البحـــث 
ي استمرار لطروحاته الفكریة منذ التأسیس والتـي عـرض لهـا الباحـث فالتیار الشیوعي كانت جمیع افكاره ومبادئه ه

فـي الفصــل األول ، غیـر ان هــذه الفتـرة شــهدت تطـورا علــى صـعید الممارســة یمكـن للباحــث ان یسلسـلها فــي اطــار 
السیاسة التكتیكیة لتلك التیـارات ، وقـد تمثـل ذلـك علـى سـبیل المثـال ، فـي ممارسـات الحـزب الشـیوعي العراقـي فـي 
النجـف المتمثلـة بمســایرة المشـاعر الدینیـة التــي تتمتـع بهـا مدینــة النجـف االشـرف بالمواكــب الدینیـة واالحتفـال بتلــك 

  . المناسبات لدغدغة مشاعر الجماهیر تحقیقا ألهدافه ووصوال إلى مبتغاه
ي ا جدیـــًدا علـــى صـــعید الممارســـة أیضـــًا خـــالل مـــدة البحـــث تمثـــل فـــفـــي حـــین شـــهد التیـــار القـــومي تطـــورً 

االعتمـــاد علـــى المدرســـین المصـــریین الـــذین وفـــدوا للتـــدریس فـــي مـــدارس النجـــف االشـــرف ، والـــذین كـــانوا یحملـــون 
األفكار القومیة التي عملوا علـى تغـذیتها لطلبـة المـدارس فـي محاولـة مـنهم لكسـب اكبـر عـدد ممكـن مـن الجمـاهیر 

  .ألجل توسیع قاعدتهم الشعبیة 
 )١(شــهد تطــورا علــى مســتوى الطروحــات الفكریــة تثمــل ذلــك فــي تجدیــدامــا الفكــر السیاســي اإلســالمي فقــد 

 ونهــا مــن الطروحــات الفكریــة التــي طرحــت مجــددا ، ك ة الفقیــه فــي الحكــم ، والتــي ســیعرفها الباحــث أطروحــة والیــ
  .خالل مدة البحث

  
   

                                     
لم تكن اطروحة والیة الفقیه بجدیدة على الفكر السیاسي اإلسالمي ، بل انما سبق ان طرحت قبل ما یزید على القـرن مـن الـزمن  )١(

، فغــدى بــذلك أول فقیــه شـــیعي ) والیــة الفقیــه العامــة(رد لهــا عنوانــا مســتثال ، حیــث طرحهــا أوال الشــیخ احمــد النراقــي الــذي افــ
یتصدى لهكذا موضوع في التاریخ الحدیث ، والذي أسس مرجعیة دینیة قائـدة تعـوض غیـاب اإلمـام المعصـوم كمـا احیـى محمـد 

غیـر انهـا ) جـواهر الكـالم( م فـي كتابـه ذائـع الصـیت١٨٤٨حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر هذا الطرح ثانیة في سـنة 
وهـو تلمیـذ النراقـي والنجفـي تمثـل ذلـك فـي مسـألة ) المكاسب(شهدت اعتراضا من قبل الشیخ مرتضى االنصاري صاحب كتاب 

تصـرف الفقیـه فـي حــق النـاس ، وعـدم وجــود دلیـل شـرعي علــى ذلـك ، فـال تجـب طاعتــه كطاعـة اإلمـام كمــا تبنـى تلـك النظریــة 
لغطـاء الـذي كـان یعتقـد بالوالیـة المطلقـة ، ومعتبرهـا واجـاب مـن أهـم واجباتـه  ووظیفـة یتـداولها ابـا الشیخ محمد حسـین كاشـف ا

 .   ٧٠ص -٤٩نورة كطاف هیدان ، المصدر السابق ، ص: عن جد ینظر 
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  :)١(والیة الفقیه  -
فـي الشــارع ، إذ قسـمت تلـك النظریـة إلــى لـم تكـن والیـة الفقیــه باتجـاه واحـد لمریـدیها مــن العلمـاء ومؤیـدیهم 

  : ثالث مسارات واتجاهات تمثلت بالشكل التالي 
  .)٢(نظریة والیة الفقیه العامة وتمثلها طروحات السید الخمیني -أ

  . نظریة والیة الفقیه المقیدة ومثلها الشهید محمد باقر الصدر  -ب
  .)٣() دام ظله(م الخوئي والسید علي السیستاني نظریة والیة الفقیه الوسطى ومثلها السید أبو القاس -ج
  : والیة الفقیه العامة  -أ

ذهب أنصارها إلى القول بان الفقیه الجامع للشرائط هو نائب اإلمام المعصوم فـي كـل األمـور المتعلقـة بـه   
عـادل ،  ه عـالمإذا نهض بامر تشـكیل الحكومـة فقیـ"اداریا وسیاسیا، ومؤكدین بالوقت ذاته على حقیقة ثابتة بأنـه 

  .)٤("منهم ، وواجب على الناس ان یسمعوا له ویطیعوه) (فانه یلي من أمور المجتمع ما كان یلیه النبي 
وللولي الفقیه الوالیة المطلقة على المجتمع وابناه ، فیجب علیهم االلتزام بكل أحكامه في شـؤونهم العامـة والخاصـة 

  .)٥(لحاجة إلى السلطة الحاكمة التي تدیر شؤون البالد والعباد التي تتحرك في دائرة النظام العام الخاضع

                                     
ل  –و ( ذر ، وهي لغـة تحمـل مفهومـًا هـو القـرب ومشـقة مـن جـ) ولي(فكلمة الوالیة مشتقة من : یمكن تعریف والیة الفقیه لغة  )١(

وتســتعمل فــي عــدة معــان مثــل الصــدیق والمحــب والناصــر ، فضــًال عــن معنیــین اخــرین همــا التســلط والتفــوق والقیــادة ) ي  –
ابــن منظــور ، لســان العــرب، . والحكومــة ، ولكــن أكثــر المعــاني ارتباطــات بهــذه المفــردة هــو معنــى االمــارة والحكومــة والزعامــة 

 .  ٤٠٩، ص ١٦، ح)  ٢٠٠٥ر الكتب العلمیة ، دا: بیروت ( تحقیق عامر احمد ، 

هــي الســلطة علــى الغیــر بحكــم العقــل أو الشــرع فــي البــدن والمــال أو كلیهمــا ، یــومكن ان تمــارس هــذه : وامــا اصــطالحًا     
رعیة أو السـلطة باالصـالة أو النیابــة ، وكـذلك تعــرف بانهـا الوالیــة التـي ترجـع بالنتیجــة إلـى الشــریعة والفقـه ومصــدرها االدلـة الشــ

األدلة العقلیة الكشافة عن الحكم الشرعي ومنها الوالیـة المجعولـة للفقیـه الجـامع للشـرائط والمتصـدي للشـأن العـام مـن قبـل اإلمـام 
؛ محمـد مصـطفوي ، نظریـا ٧١احمـد عبـد الهـادي ، المصـدر السـابق ، ص. المعصوم والثابتـة بـالنص الشـرعي والـدلیل العقلـي 

  .    ٣١، ص) ٢٠٠٢معهد الرسول األكرم العالي للشریعة والدراسات ، : بیروت (الحكم والدولة ، 
اسمه روح اهللا الخمیني ، جد في طلب العلم منذ صباه ، درس على مقدمات اإلسالمیة لـدى ) : ١٩٨٩-١٩٠٢(السید الخمیني  )٢(

اللغـة العربیـة ، ثـم ارسـل إلـى قـم  اخیه السید مرتضى ثم درس على ید الشیخ عبـد الكـریم الیـزدي فـي مدینـة اراك لیـدرس أصـول
شـرح : اكماال لدراسته ، بدء التدریس في حوزة قم العلمیة في بدایة الرابعة واالربعین من عمره ، له مجموعة من المؤلفات منهـا 
خصـیات دعاء السحر ، كتاب االربعون حدیثًا ، الحكومة اإلسالمیة ، دیوان شعر ، وغیرها من المؤلفات ، اعتبر مـن ابـرز الش

وأعلـن نظامـًا اسـالمیًا  ١٩٧٩العلمیة والسیاسة التي ادت دورًا هامًا في القرن العشرین ، إذ استطاع اسقاط حكم شـاه ایـران عـام 
 .  ٧٣رشید القسام واخر ، المصدر السابق ، ص: ، ینظر 

ظهـرت بعـد وفـاة السـید أبـو القاسـم الخـوئي التـي  مثلت الوالیة الوسطى اتجاها تقریبیـًا بـین الوالیـة المطلقـة والوالیـة الخاصـة والتـي )٣(
: والتـي احجـم الباحـث عـن التفصـیل فیهـا كونهـا خـارج مـدة البحـث ، للتفاصـیل ینظـر ) دام ظلـه(تزعمها السـید علـي السیسـتاني 
 .     ٧٩السابق ، ص: احمد عبد الهادي ، المصدر 

 .  ٧٢ص) ٢٠٠٣مؤسسة تنظیم ونشر تراث اإلمام الخمیني ، : طهران ( ، ) والیة الفقیه(اإلمام الخمیني ، الحكومة اإلسالمیة  )٤(
 .  ١٦، ص)١٩٨٩دار الفردوس ، : بیروت (حمید الدهلكي ، المصدر السابق ؛ محمد الشیراوزي ، الشورى في اإلسالم ،  )٥(



٢٨١ 
 

واعتبــرت شخصــیة الســـید الخمینــي ابـــرز الشخصــیات المعاصـــرة التــي اعـــادت طــرح الموضـــع فــي التـــاریخ 
، وراح یطــرح اراءه وأفكــاره عــن تلــك )١(١٩٦٥ایلــول  ٥المعاصــر مــن ارض النجــف االشــرف الــذي وصــلها بتــاریخ 

  .)٢(اضراته التي كان یلقیها على طالبه في المدینة النظریة من خالل مح
اســتندت النظریــة العامــة إلــى دعامـــة النصــب الشــرعي للفقیــه العــام العـــادل ولیــًا لالمــة بوصــفه نائبــًا عامـــًا 

وهـو ) (، ویملك هذا الحاكم من أمر اإلدارة والرعیة والسیاسة للناس مـا كـان یملكـه النبـي ) عج(لإلمام المهدي 
الحق الشرعي في رئاسة الدولـة االسـالمیة بـه بوصـفها احـد مظـاهر والیتـه ، ألنهـا شـرعیة مكتسـبة مـن أمر حصر 

  .)٣(والیة اإلمام المعصوم
ویمكــن القــول بــان مــا یمیــز هــذه النظریــة التــي طورهــا الســید الخمینــي ، بعــد منتصــف العقــد الســادس مــن 

ومســتقلة ، وتســتهدف التنظیــر للدولــة اإلســالمیة جــاءت اطروحــة فقهیــة اجتماعیــة عقلیــة "القـرن العشــرین انهــا 
) الخاصـة(المنشودة ، وهدم الذات االنتظاري ومحاولة منـه لـدحض متبنیـات دعـاة نظریـة والیـة الفقیـه الجزئیـة 

  .)٤("في معقلها
وامـده بتطـورات واسـتدالالت عقلیـة مستفیضـة ، وابعـاد ) البیـع(وطور اإلمام الخمیني والیة الفقیه فـي كتابـه 

ســعة وثبــت فیــه مفهومــًا متقــدمًا لالســالم الــذي هــو حســب الســید الخمینــي فــي النهایــة لیســت شــیئًا أخــر إال إقامــة وا
إن اإلسالم هو الحكومـة بشـؤونها واالحكـام قـوانین اإلسـالم وهـي شـأن مـن شـؤونه بـل االحكـام : "الدولة ، بما نصه

  . )٥("مطلوبات بالعرض وامور إلیه الجرائها وبسط العدالة
  
  
  
  

دیـن خالفـًا لالدیـان والمـذاهب غیـر التوحیدیـة ، یـدخل فـي جمیـع الشـؤون : "فاالسالم كما یراه الخمینـي 
الفردیة واالجتماعیة والمادیة والمعنویة والثقافیة والسیاسیة واالقتصادیة والعسكریة ویشرف علیها ، ولم یهمـل 

                                     
م  ١٩٦٤یر الـى نفیـه الـى تركیـا عـام عرف السید الخمیني بمعارضته العلنیة والشدیدة الى شاه ایران محمد رضا ، مما دفع االخ )١(

حمیـد االنصــاري ، الحیـاة العلمیــة والسیاسـیة لالمــام الخمینـي الراحــل ، : للتفاصـیل ینظــر .  ١٩٦٥، ثـم انتقـل الــى النجـف عــام 
 .    ١٣، ص)  ٢٠٠٥موسسة تنظیم ونشر تراث االمام الخمیني ، : طهران ( ،  ١١ط

 .  ٩٧في النجف االشرف  ، ص حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة )٢(
 -٢٤٩م ، ص١٩٩٦، قـم المقدسـة ، " مجلـة) "قضـایا اسـالمیة(سرمد الطائي ، مدخل لدراسة الفكر السیاسـي للشـهید الصـدر ،  )٣(

 .   ٣ن ص) المكتب االعالمي ، د ت: دم(؛ صدر الدین القبنجي ، الجاهد السیاسي للسید الصدر، ٢٥٣ص
 .   ٢٨٠، ص) ١٩٩٨دار الكنوز األدبیة ، : بیروت (الدولة ، فؤاد إبراهیم ، الفقیه و  )٤(
 .   ٤٧٢، ص٢، ح) ١٩٨٣مؤسسة مطبوعات اسماعیلیان ، : قم (اإلمام الخمیني ، البیع ،  )٥(
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مـع وتقـدمهما المـادي والمعنـوي ، وقـد حـذر آیة مالحظة ولو كانـت بسـیطة ولـه دور فـي تربیـة اإلنسـان والمجت
  .)١("من الموانع والمشكالت التي تقف في طریق تكامل المجتمع وسعى إلى ازالتها

  : )٢(واجماال یمكن ان نلخص أراء السید الخمیني في والیة الفقیه المطلقة بالنقاط اآلتیة 
  . ان وجود الحكومة في المجتمع هو أمر ضروري -١
نما تحتاج الوالیة إلى منشأ مشروعیة لیس ألحد من -٢   . نفسه حق الوالیة على االخرین وإ
وان ) (فـــي منصـــب الوالیـــة باخبـــار مـــن رســـول اهللا ) (ان اهللا تعـــالى هـــو نصـــب اإلمـــام علـــي  -٣

  . الوالیة بعد اإلمام علي هي لالئمة المعصومین واحدًا تلو األخر 
  : والیة ان تتوفر فیهم خصلتان یجب على الفقهاء العدول المتصدین المر ال -٤

  . العلم والعدالة
الولي الفقیـه هـو منشـأ مشـروعیة النظـام فكـل المؤسسـات الحكومیـة والدسـتوریة والقـوانین العادیـة تعتبـر  -٥

  . مشروعة بامضائه
  . لوالیة الفقیه مدى واسع جدًا عل الصعید الجغرافي واالنساني  -٦
  . قطالولي الفقیه مسؤول امام اهللا ف -٧

یمكـــن القـــول ان والیـــة الفقیـــه بالشـــكل الـــذي صـــاغها اإلمـــام الخمینـــي ، تعـــد ذروة الفكـــر السیاســـي الشـــیعي 
المعاصــر ، فقــد یؤســس فــي ظــل النظــري االفتراضــي لالســالم دولــة الــولي الفقیــه ، باعتبارهــا اعلــى قمــة فــي الهــرم 

ة ، ویكـون الفقیـه حـائزًا علـى شـروط القیـادة السیاسي الذي یرقى وظیفیا إلى رتبـة اإلمـام المعصـوم فـي عصـر الغیبـ
  . بمعاییر المدرسة الشیعیة التي تفترض في القائد انحداره من المراتب العلیا للمؤسسة الدینیة

كانــــت لطروحــــات الســــید الخمینــــي هــــذه اصــــداءات واســــعة فــــي القبــــول داخــــل الحــــوزة العلمیــــة ، التــــي راح 
بها ومن ثم العمل علـى تطوریهـا ، كـان مـن ابـرزهم السـید محمـد بـاقر مفكروها یعملون على دراسة النظریة واستیعا

الصـدر والســید محســن الحكــیم ، فـي حــین القــت النظریــة الـرفض مــن قبــل الشــیخ محمـد مهــدي شــمس الــدین الــذي 
حـد كان یـرى فیـها غیـر ذلـك مؤكـدًا علـى ان السـیادة التامـة والحاكمیـة المطلقـة والوالیـة هـي هللا تعـالى ، وال والیـة أل

علـــى احـــد ، ورفـــض نظریـــة والیـــة الفقیـــه ، ألنهـــا تحـــول دون ان یكـــون لالمـــة أي دور علـــى مســـتوى الســـلطة فـــي 
قائمـــة علـــى أســـاس انهـــا متفرعـــة عـــن الوالیـــة الكبـــرى المتمثلـــة فـــي ) العامـــة(المجتمـــع ، باعتبـــار ان نظریـــة الوالیـــة 

إلسـالمیة ، لكـن لـیس علـى اسـاس والیـة ، في كل زمان ، واكد أیضا ، على مشروعیة الحكومة ا) (المعصوم 
نما على أساس والیة األمة على نفسها   .)٣(الفقیه ، وإ

                                     
 .   ٤٦١،  ص٢االمام الخمیني ،البیع ، ج )١(
 . ٧٨ص-٧٣اإلمام الخمیني ، الحكومة اإلسالمیة ، ص )٢(
؛ محمـــد إبـــراهیم ٢٩٤ص) م٢٠٠٢دار الهـــادي للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع ، : بیـــروت (ولـــة واالمـــة ، فـــرح موســـى ، الـــدین الد )٣(

 .   ١٢٤الموسوي ، المصدر السابق ، ص
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التـي تسـمح لالمـة بـان تمـارس السـلطة مـن خـالل "طرح  شمس الدین مشـروعة والیـة األمـة علـى نفسـها 
ل مــن إنشـاء مؤسسـات اداریـة واجهـزة تنفیذیـة لهـا ، وتعیــین اشـخاص یمارسـون سـلطات علـى االنفـس واألمـوا

ــة  ــى فتــوى الفقیــه ، أو حكمــه ، خالفــًا لنظریــة والی دون ان تتوقــف شــرعیة االجــراءات التنظیمیــة والخاصــة عل
  . )١("الفقیه 

قامتهـــا ، علـــى أســـاس ان األمـــة ، هـــي المرجــــع  ـــر بمشـــروعیة الحكومـــة اإلســــالمیة وإ وبـــنفس الســـیاق ، اق
الحكومـة وتعیـین اشـخاص ، یمارسـون سـلطاتهم  االساسي للسلطة ، من حیث مصدر شرعیتها والقوانین ، وتشكیل

  .)٢(على االنفس واألموال
وایًضـا مـن حیـث وظیفتهـا ، فقـد اكـد علـى ان السـیادة التامـة والحاكمـة المطلقـة ، والوالیـة ، هـي هللا تعــالى، 

  .)٣(وال والیة ألحد على احد
 والیـــة الفقیـــه"حـــت اســـم طرحهـــا الســـید محمـــد بـــاقر الصـــدر ت:  )الفقیـــه والشـــورى(الوالیـــة المقیـــدة  -ب
فــي منتصــف ســتینیات القــرن العشــرین وهــي نظریــة حدیثــة تتوســط والیــة الفقیــه " الفقیــه المنتخــب" والیــة" والشــورى

ونظریــة الشــورى ، اذانهــا تشــترط الفقاهــة فــي ولــي األمــر ، ولكــن اختیــاره یــتم فــي اطــار الشــورى التــي تمثــل األمــة، 
ارســة الحكــم ، كمــا ان أســالیب إدارة الســلطة متروكــة لالمــة أیضــا مــن وانتخــاب األمــة هــو الــذي یمنحــه شــرعیة مم

خــالل ممثلیهــا ، وبــذلك تكــون لالمــة والیــة الحكــم ، وللفقیــه والیــة الرقابــة واالشــراف واالدارة العلیــا ، وبوصــفه نائبــًا 
  .)٤(لإلمام المعصوم ، ومظاهرها القیادة العامة ورئاسة الدولة اإلسالمیة

النظریة وبلورهـا السـید محمـد بـاقر الصـدر ، وتعـد هـذه النظریـة بهـذا الشـكل المرحلـة  ان أول من طرح هذه
  .)٦(، من مراحل تطور فكرة الدولة اإلسالمیة عند الشهید الصدر، كما عبر عن ذلك بعض تالمذته)٥(الثانیة

الغیبـة  برهن فیها على جواز أو وجوب قیام الحكومة اإلسـالمیة فـي زمـن"كتب الصدر في حینها رسالة 
  .)٨("، واكد في الرسالة شوریة الحكم اإلسالمي وحق األمة في االنتخاب)٧(، وذلك خالل آیة الشورى 

                                     
 . ١٥٥، ص) ١٩٩٤دار الثقافة للطباعة و والنشر ، : قم (محمد مهدي شمس الدین ، في االجتماع السیاسي اإلسالمي ،   )١(
 . ١٢٣بق ، صفرح موسى ، المصدر السا )٢(
 . ١٤٨محمد إبراهیم الموسوي ، المصدر السابق ، ص )٣(
 . ٨٠احمد عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص )٤(
كان التصـور االولـي للسـید الصـدر عـن النظـام السیاسـي للدولـة المفترظـة ، یقـوم علـى أسـاس الشـورى كشـكل للسـلطة فـي الدولـة  )٥(

مــن القــرن العشــرین تــأثرًا كبیــرًا بفكــر االخــوان  –وهــي مرحلــة الخمســینیات  –رحلــة اإلســالمیة المنشــودة ، حیــث شــهدت هــذه الم
المسلمین ، فقد لعب بعـض االعضـاء الشـیعة الـذین كـانوا منظمـین إلـى االخـوان المسـلمین ، وفـي حـزب التحریـر دورًا كبیـرًا فـي 

 .  ٧٢ص-٦٢مد باقر الصدر،صالتاثیر على فكر السید محمد باقر الصدر ، صالح الخرسان ، اإلمام السید مح
 . ١٠٣، ص١كاظم الحائري ، مباحث األصول ، ح )٦(
 ). ٣٨(سورة الشورى ، آیة  )٧(
 . ٢٥٠سرمد الطائي ، المصدر السابق ، ص )٨(
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ولكـــن فكـــر الصـــدر بـــدأ یطـــرئ علیـــه بعـــض التغییـــر فیمـــا یتعلـــق بالشـــكل الـــذي یفتـــرض ان تعتمـــده الدولـــة 
یــة الفقیــه العامــة ، وكــذلك نتیجــة اإلســالمیة خاصــة بعــد مجــيء الســید الخمینــي إلــى العــراق والبــدء بطــرح نظریــة وال

لطـــروء تغییـــر أساســـي علـــى فهـــم الســـید الصـــدر الدلـــة الشـــورى مـــن القـــرآن والكـــریم والســـنة الشـــریفة نتیجـــة لـــبعض 
  . )١(االعتراضات العملیة علیه

رغـم ذلـك التحــول ، لـم یلــغ الشـورى تمامــًا مـن نظریتــه ، ولكنـه حــاول إیجـاد نظریــة تتوسـط مــا بـین النظریــة 
، باعتبار الخالفة الممنوحـة لإلنسـان علـى األرض ) خالفة األمة ( ة والنظریة السنیة ، والذي سمى األولى الشیعی

باعتبــار نیابتــه العامــة لإلمـــام المعصــوم مــن خــالل انتخـــاب األمــة للفقیــه ســیلتقي خـــط " شــهادة الفقیـــه"، والثانیــة 
  .)٢(الخالفة بخط الشهادة ، فیكون الفقیه حینها مجسد للخطین

  : )٣(اعتمد السید الصدر في طرحه لنظریته على مجموعة من القواعد واالسس ، یمكن اجمالها باالتي
  . ال والیة باالصل إال هللا تعالى  -١
ان األمــة هــي المصــدر الرئیســي النتخــاب الفقیــه والــذي ینتخــب علــى أســاس قاعــدة الشــورى ، ویكــون  -٢

  . تحقیق ذلكنواب الشعب لهم االشراف والرقابة الدستوریة ل
النیابــــة العامــــة عــــن اإلمــــام المعصــــوم هــــي للمجتهــــد المطلــــق العــــادل الكفــــيء، وهــــي مصــــدر الوالیــــة  -٣

  . الممنوحة للفقیه ، بمعنى القیمومة على تطبیق الشریعة وحتى االشراف الكامل
ذي ینسـجم فكرة أهل الحل والعقد التي طبعت في الحیاة اإلسالمیة والتي یـؤدي تطبیقهـا علـى النحـو الـ -٤

  . مع قاعدة الشورى وقاعدة االشراف الدستوري من نائب اإلمام إلى افتراض یمثل األمة وینبثق عنها باالنتخاب
وبناء على ذلك ، یخلص السید الصدر إلـى ان اإلسـالم یـرفض نظریـة القـوة والغلبـة فـي تكـوین الحكومـة ، 

ورا الدولة عن عائلـة ، ویـذهب إلـى ان الدولـة ظـاهرة ونظریة التفویض اإللهي ونظریة العقد االجتماعي ونظریة تط
وظیفتهـــا تطبیـــق الشـــریعة  –كمـــا یقـــول  –نبویـــة وتجســـید للعمـــل النبـــوي ، امـــا مـــن الناحیـــة االوظیفیـــة فـــان الدولـــة 

مقـابًال للفــرد بـل بوصــفه ) هیغلیــاً (اإلسـالمیة التـي وازنــت بـین الفــرد والمجتمـع ، وتحمــي المجتمـع ال بوصــفه وجـودًا 
  .)٤(رًا عن مجموعة االفرادتعبی

التــي صـــاغها الســید الصـــدر ســجلت علیهـــا بعـــض ) والیــة الفقیـــه والشـــورى(ان نظریــة والیـــة الفقیــه المقیـــدة 
  : )٥(االنتقادات منها 

                                     
 . ٢١٢المصدر نفسه ، ص )١(
 . ٢١٢سرمد الطائي ، المصدر السابق  ، ص )٢(
 . ١٧ص-١٦محمد باقر الصدر ، اإلسالم یقود الحیاة ، ص )٣(
 .  ١٧ص -١٦المصدر نفسه  ، ص )٤(
؛ احمـد ٨٥ص-٨٤، ص) ٦(م، العـدد ١٩٩٨، " مجلـة) "قضـایا اسـالمیة(محسن الكلیدار ، نظریات الدولة في الفقـه الشـیعي ،  )٥(

 . ٨٢عبد الهادي السعدون ، المصدر السابق ، ص



٢٨٥ 
 

ان نظریـة الصـدر یـنم انهـا ال تعطـي الـولي الفقیـه فــي جانـب الوظیفـة أكثـر مـن كونـه شـهیدًا أو مشـرفًا ونــاظرًا   -١
  . ا تمنحه للولي الفقیه من صالحیات ال تقل عن نظریة والیة الفقیه المطلقة بل هي ذاتها، إال انها فیم

ان هذه النظریة وان كانت تؤكد حـق األمـة أكثـر ممـا أكدتـه نظریـة والیـة الفقیـه المطلقـة ، لكنهـا تراجعـت عنـه  -٢
ن صـالحیات واسـعة دون اشـراف من خالل اعطائها المرجع مركـزًا ال یسـأل فیـه ، هـذا باالضـافة إلـى مـا منحتـه مـ

  . ومراقبة
رغــم انهــا حــق االســتخالف األمــة إال انهــا ترجــع ممارســة هــذا الحــق إلــى امضــاء المرجــع ، فهــي وان اعطــت  -٣

الســــلطة (األمــــة حقــــا فــــي انتخــــاب رئــــیس الجمهوریــــة وحقــــًا فــــي االنتخابــــات المباشــــر لمجلــــس أهــــل الحــــل والعقــــد 
كمـا جحـدت مـا ) الرئاسـة(حریة األمة في اطار مرشحي المراجـع لهـذا الموقـع ، إال انها عادت لحد من ) التشریعیة

  . یصدر عن المجلس من قوانین إال بامضاء المرجع
لم تشر النظریة إلى انه إذا كـان المرجـع ولـه كـل هـذه الصـالحیات الواسـعة مسـؤوًال امـام األمـة أم ال ، ثـم هـل  -٤

جهــة الكشــف عنــه وحســب أم األمــة هــي صــاحبة حــق فــي هــذا  انتخــاب األمــة لــه فــي حــال تعــدد المراجــع هــو مــن
  .االنتخاب 

اما مؤسسة النجف الدینیة بزعامة السید محسن الحكیم فلم تكـن بعیـدة عـن الطروحـات الفكریـة التـي بـرزت 
  .على الساحة النجفیة ، إذ كان میاال لطرح السید الصدر في نظریته المقیدة

ذكـر العدیـد مـن الروایـات التـي اسـتدل بهـا انصـار هـذه النظریـة "فقاهة اعتمد السید الحكیم في كتابه نهج ال
: وحـدیث ) ان العلماء لم یورثوا درهمـًا وال دینـارًا ولكـن ورثـوا العلـم فمـن اخـذ منـه اخـذ بحـظ وافـر(الثباتها من قبیل 

متــي كانبیــاء بنـــي علمــاء ا( و ) مجــاري األمــور واالحكــام علــى أیــدي العلمــاء بــاهللا االمنــاء علــى حاللــه وحرامــه( 
أولـى باالنبیــاء اعلمهــم ( و ) افتخــر یـوم القیامــة بعلمـاء امتــي فـاقول علمــاء امتـي كســائر األنبیـاء قبلــي(و ) اسـرائیل

الــذین یــأتون مــن بعــدي : اللهــم ارحــم خلفــائي ثالثــًا قیــل ومــن خلفــاؤك ؟ قــال) : "(وقــول النبــي ) بمــا جــاءوا بــه
وامـا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فیهـا " قـد جعلتـه علـیكم حاكمـاً : " حنظلـة ، ومقولـة عمـر بـن " یروون حدیثي وسـنتي

، وبعــد االنتهــاء مــن ســرد هــذه الروایــات یقــوم الســید الحكــیم " آل رواة احادیثنــا فــانهم حجتــي علــیكم وانــا حجــة اهللا
ورد فـــي شـــأن  وال یخفـــى ان مـــا"یتفصـــیل الكـــالم فیهـــا ویردهـــا جمیعـــًا امـــا لضـــعف فـــي الســـند أو الداللـــة ، بـــالقول 
  .)١("العلماء مع ضعف سند بعضه قاصر الداللة على ثبوت الوالیة بالمعنى الواسع لها

ثم یبدأ الحكیم بتفصیل الكالم على كل حدیث علـى حـدة معرفـًا إیـاه ، عـن الحـدیث األول صـریح فـي ارث 
ان العلمــاء بــاهللا غیــر العلمــاء العلــم والثــاني فــي االئتمــان علــى االحكــام وتبلیغهــا والثالــث ال یخلــو مــن اجمــال مــع 

باالحكــام الــذین هــم موضــوع البحــث والرابــع محاولــة التشــبیه بانبیــاء بنــي اســرائیل الخــامس والســادس ال یخلــو مــن 
، ثـــم یجمـــل الحـــدیث عـــن هـــذه )٢(اجمـــال فـــي األولویـــة والســـابع ظـــاهر فـــي االســـتخالف فـــي روایـــة الحـــدیث والســـنة

  .ظاهرة في خصوص الوظیفة الدینیةالروایات بانها اضحة المعنى من انها 
                                     

 .  ٣٠٠، ص) ت.الدینیة ، دمنشورات جامعة النجف : النجف (السید محسن الحكیم ، نهج الفقاهة ،  )١(
 . ٣٠١ص-٣٠٠المصدر نفسه ، ص )٢(



٢٨٦ 
 

ثم ینتقل السید محسن الحكیم للحدیث عن واحدة من أهم الروایات في إثبات الوالیـة المطلقـة للفقیـه ، وهـي 
انــي قــد جعلتــه ) : "(الروایــة المشــهورة بمقبولــة عمــر بــن حنظلــة والتــي جــاء فــي بعضــها قــول اإلمــام الصــادق 

م الحكیم من هذه الروایة ان الحاكم الذي ورد ذكره فـي الروایـة یـراد منـه بأنـه مـن ویعني الفقیه ، فیفه" علیكم حاكماً 
له وظیفـة الحكـم بـین النـاس فیخـتص بـبعض الخصـومات بـین النـاس أو یـراد منـه بأنـه الحـاكم الشـرعي التـي تكـون 

  ". صومة بین الناسواما الحاكم في المقبولة فالظاهر من له وظیفة الحكم وفصل الخ"وظیفته االفتاء ، وبالقول 
ثــم یتعــرض الحكــیم فــي النهایــة إلــى الحــدیث المــروي عــن اإلمــام المهــدي الــذي ذكــره فــي البدایــة ، فیناقشــه 

بالجملة ال ینبغـي التأمـل فـي اجمـال التوقیـع الشـریف : "بشكل مفصل ویتوصل من خالل ذلك إلى نتیجة بالقول 
العامة للفقیه فضًال عن صالحیته الثبات الوالیة العامـة كمـا فال مجال للركون إلیه في إثبات الوالیة في األمور 

  . )١(" هو محل الكالم ومن ذلك تعرف ان التوقیع الشریف اجنبي عن إثبات الوالیة بالمعنى الواسع
 بنظریـــة"هــذا بشــكل مــوجز عصـــارة أراء الســید محســن الحكـــیم فــي والیــة الفقیـــه والتــي تظهــر عـــدم ایمانــه 

، وهــذا واضــح مــن خــالل دحضــه لجمیــع الروایــات التــي اعتبرهــا مســاویة لوالیــة " بالمقیــدة" ه وتأیــد" الفقیــه العامــة
  .اإلمام المعصوم 

هــذا علـــى الصــعید النظـــري امــا علـــى صــعید الواقـــع العملـــي ، فــان الحكـــیم كــان لـــه مواقــف سیاســـیة كبیـــرة 
  . أنصار الوالیة العامةواهتمام بأوضاع السیاسة والشأن العام بشكل جعل الكثیرین یعتقدون بأنه من 

لكن الحكیم لم یظهـر أي نزعـة نحـو إقامـة الدولـة اإلسـالمیة رغـم الفـرص الكبیـرة التـي اتیحـت لـه إلقامتهـا، 
  :یقول احد الباحثین

... وكنــا فــي بعــض األحیــان نــذهب للســید الحكــیم علــى شــكل وفــود " 
مهـا ونسأله عن رایه فیما لو تمكنا من إقامة الدولة اإلسـالمیة هـل نقی

ـــیكم ان تعملـــوا علـــى نشـــر الـــدین وتـــدعوا اهللا : ؟ فكـــان یقـــول  ان عل
  .)٢( )"عج(سبحانه ان یظهر الحجة 

إما فهمه للسیاسة فهو فهم خاص یختلـف عمـا هـو علیـه مفهومهـا ، فهـي ال تعنـي عنـده الحكـم أو السـلطة 
نما تعني شيء أخر إذ یقول    :وإ

ــاد و "  ــى السیاســة اصــالح شــؤون العب ــه إذا كــان معن ــى ترفی العمــل عل
احــــوالهم واستصـــــالح امــــورهم كمـــــا المفهــــوم مـــــن معنــــى السیاســـــة 
والمطلوب من الساسـة ، فلـم یـأت الـدین اإلسـالمي المقـدس إال للقیـام 
بهـذه األمــور ومــن الطبیعــي ان مــن واجـب رجــال الــدین القیــام بكــل مــا 
اوتوا من قوة بهـذه األمـور ، كمـا ان الـالزم علـیهم السـعي فـي تطبیـق 

الواجبات على حد سواء ، امـا إذا كـان للسیاسـة معنـى أخـر فهـذا هذه 
                                     

 . ٣٠٣السید محسن الحكیم ، نهج الفقاهة  ، ص )١(
 . ٥٦، ص) ت.دار االضواء ، د: بیروت (الصادق العهد ، صفحات من حیاة الداعیة المؤسس األستاذ محمد صالح االدیب ،  )٢(
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الشيء بعید عن روح اإلسالم اشـد البعـد ، وعلـى رجـال الـدین االبتعـاد 
عن مثل هذه االعمال التي تتنافى مـع الـدین اإلسـالمي وال تـتالءم مـع 

  .)١( "واقعیة عمله البناء
اطي مـــع السیاســـة یعطیـــه المرونمـــة فـــي التاســـیس هـــذا یعنـــي ان الســـید الحكـــیم اكتشـــف اطـــارًا خاصـــًا للتعـــ

واالدارة الهادئة بناء على الواقع والتصالح معه من اجل توظیـف اممكاناتـه بـدال مـن الخیـارات الثوریـة أو الخیـارات 
السیاسیة المباشرة ، وعلیه فان هذا االطار افرز بدًال من ذلك سیاسة مطلبیـة مـن األنظمـة السیاسـیة التـي عایشـها 

  . فرز مشروعًا صدامیًا مع السلطة أو مشروعًا تخطیطیًا لإلطاحة بهاولم ی
یســـتنتج الباحـــث ممـــا تقـــدم بـــان الفكـــر السیاســـي الشـــیعي ، كانـــت لدیـــه معرفـــة تامـــة بنظریـــة الحكـــم ، وان 
مفكریــه متفقــون علــى تلــك النظریــة باعتبارهــا بــدیًال للحكــم عــن النظریــات الوضــعیة ، بیــد ان االخــتالف یظهــر فــي 

صــیل تطبیــق هــذه النظریــة والیاتهــا ، التــي تتــارجح بــین حكــم المرجــع الفــرد ، وبــین حكــم المؤسســة ولعــل الكثیــر تفا
من أولئك المفكرین یرجحون نظریة الحكم المؤسساتي التي تعتمد علـى الرقابـة الجماعیـة فـي الجوانـب االجتماعیـة 

مــام المعصــوم لیتســنى لــه الحكــم بحســب النظریــة والمالیــة وحتــى السیاســیة فهــو لــم یســتطع بلــوغ مرتبــة النبــي أو اإل
  . المطلقة

  
  
  
  
  
  
  

  
 لمبحث الثاني ا

  الصراعات الفكریة بین التیارات السیاسیة في النجف االشرف 
شـــهدت مدینـــة النجـــف االشـــرف فـــي تاریخهـــا المعاصـــر تفـــاعالت سیاســـیة ، تبلـــورت علـــى شـــكل تیـــارات 

  . ا االجتماعي والسیاسي مختلفة التوجهات والطروحات وهو دلیل على ثقله
اثـــرت التیـــارات المختلفـــة ســـواء الوافـــدة إلـــى المدینـــة أو التـــي اظهـــرت مـــن وقاعهـــا فكریـــًا وسیاســـیًا لهـــا فـــي 
األحداث السیاسیة التي شهدها العراق ، مما افرز صراعًا حسب مراحلة الزمنیة ، المتسـمة بتغییـر سـماته مـدة إلـى 

انعكسـت سـلبا وایجابـا علـى الصـراع الفكـري السیاسـي بـین التیـارات السیاسـیة أخرى ، فضًال ان معرفـة أدواتـه التـي 
  . النجفیة 

                                     
 . ٩١-٩٠د عبد الهادي السعدون ، المصدر السابق ، ص؛ احم ٧٠احمد الحسیني ، المصدر السابق ، ص )١(



٢٨٨ 
 

  : التیار الشیوعي : أوال ً 
م ، واعتبروهـــا ثـــورتهم ، ولهـــم الـــدور المهـــم فـــي ١٩٥٨تمـــوز  ١٤استبشـــر الشـــیوعیون خیـــرًا بانبثـــاق ثـــورة 

شــاركتهم فــي جبهــة االتحــاد الــوطني عــام تفجیرهــا والقضــاء علــى الحكــم الملكــي ، منطلقــین فــي ذلــك مــن قاعــدة م
  . ، والتي شكلت لتوحید الجهود السیاسیة ضمن عمل ثوري یستهدف اسقاط النظام انذاك)١(م ١٩٥٧

، وراحـــوا یعملـــون علـــى ذلـــك األســـاس فـــي اتســـاع )٢(مـــنح الشـــیوعیون النفســـهم دورًا مهمـــًا فـــي قیـــام الثـــورة 
كة في الحكم بحصة تتناسـب ودورهـم ثانیـًا ، وتناسـوا فـي ظـل الوضـع قاعدتهم الشعبیة أوال ، وفي المطالبة بالمشار 

    . ، األحزاب السیاسیة التي اشتركوا معها ، غیر مبالین لها)٣(الجدید والتفاهم حول زعیم الثورة عبد الكریم قاسم 
هم وفـــي تحـــرك ال ینطلـــق مـــن إیمـــان مبـــدئ بقـــدر مـــا كـــان تكتیكـــًا سیاســـیًا هـــدفوا مـــن وراءه لتوســـیع قاعـــدت

الشــعبیة ، شــاركوا فــي إحــدى المناســبات الدینیــة فــي النجــف االشــرف بلــغ عــددهم وحســب بعــض المصــادر خمســة 
االف شــخص ، غیــر ان مشــاركة التیــار القــومي فــي هــذه المناســبة بموكــب وحملهــم شــعارات تقــاطع مــع الشــعارات 

  . )٤(. سقوط الجرحى منهما وكان من نتائجها التي رفعها الشیوعیون ادى إلى حدوث الصدامات فیما بینهم
م ، كـان مـوقفهم ١٩٥٩ازداد تنامي النفوذ الشیوعي داخـل العـراق عامـًة والنجـف خاصـًة ، ففـي أوائـل عـام 

، والـذي هـدف منهـا االطاحـة بحكومـة عبـد الكـریم )٥(م بقیادة عبد الوهـاب الشـواف١٩٥٩من احداث الموصل عام 
االحـــداث انعـــزاًال عراقیـــًا عـــن المحـــیط العربـــي بســـبب سیاســـة قاســـم بحجـــة تفـــرده فـــي الســـلطة ، ممـــا ولـــدت تلـــك 

  .)٦(الجمهوریة العربیة المتحدة الداعمة للنشاط القومي في العراق

                                     
  . ٢٤٨مقدام فیاض،المصدر السلبق،ص:ینضر)١(
دار : بغـداد (تمـوز فـي العـراق ،  ١٤لیث عبد الحسین الزبیدي ، ثـورة : م واهدافها ، ینظر ١٩٥٨تموز  ١٤للتفاصیل عن ثورة  )٢(

 ). م١٩٧٩الرشید ، 
ولد في بغداد ، ومؤسس الجمهوریة العراقیة ، رئیس الوزراء ، ووزیرًا للـدفاع ، عـین معلمـًا  ) :م١٩٦٣-١٩١٤(عبد الكریم قاسم  )٣(

للغة النجلیزیة ، في مدرسة الشامیة االبتدائیة في لواء الدیوانیة ، ثم استقال منها للدخول فـي الكلیـة  ١٩٣١في بدایة حیاته سنة 
م ١٩٥٨تمـوز  ١٤م، قـاد ثـورة ١٩٤٨ك فـي حـروب فلسـطین عـام م وتخرج منها بعد خمس سنوات ، شـار ١٩٣٢العسكریة عام 

م واقتـادوه إلـى مبنـى االذاعـة والتلفزیـون وقیـامهم بتنفیـذ ١٩٦٣شـباط  ٨التي اطاحت بالحكم الملكـي ، انقلـب علیـه البعثیـون فـي 
 .  ٣٨٠حكم االعدام بدون محاكمة ، الزبیدي ، حسن لطیف المصدر السابق ، ص

 . ١٧، ص) م١٩٥٩دار االضواء ، : بیروت (میین العرب ، العراق واعداء الوحدة ، منشورات حركة القو  )٤(
ولد في بغداد ، عمل مدیر الغرفة التـدریب فـي مدیریـة التـدریب العسـكري ، فـي وزارة ) : ١٩٥٩ – ١٩١٦(عبد الوهاب الشواف  )٥(

م بـدعم مباشـر ١٩٥٩الطاحة بعبد الكـریم قاسـم عـام الدفاع ، اتفقا مع الحاج سري وناظم الطبقجلي على القیام بانقالب یهدف ا
حسـن لطیــف الزبیــدي ، . مـن جمــال عبـد الناصــر فــي مصـر ، وكــان مــن نتـائج االنقــالب اعدامـه مــع أصــحابه فـي نفــس العــام 

 . ٤٢٩المصدر السابق ، ص
 . ١٢٣ص – ١٢١، ص) ٢٠٠٠: مؤسسة الوعي اإلسالمي : بیروت (محمد الحسیني الشیرازي ، تلك اإلیام ،  )٦(
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اخمدت الحكومـة العراقیـة ذلـك االنقـالب ، ممـا دفـع الحركـات الشـیوعیة الصـاعدة فـي تلـك الفتـرة إلـى جمـع 
والقیــام بتســـلیحها ، وقــد تمثــل ذلــك فـــي ان  )١(لجماهیریــةتشــكیالتهم الجماهیریــة مــن منتمــین واعضـــاء المنظمــات ا

  .  )٢(ارسلت النجف وفدًا من الشیوعیین إلى الموصل یترأسه الشیخ مهدي العبد 
وفـي ذات االطــار وقــف الحــزب الشــیوعي داعمــًا الصــدار الحكومــة العراقیــة قــانون األحــوال الشخصــیة فــي 

یـــر مـــن مـــوارد مـــع مبـــادئ الـــدین اإلســـالمي ، متكلفـــین مـــن ، علـــى الـــرغم مـــن تقـــاطع الكث )٣(م ١٩٥٩تمـــوز  ١٧
افكارهم في دعم حقوق حق المرأة العراقیة وحریتها والعمل عل انصـافها ، ممـا یتطـابق ونهـج الحكومـة انـذاك التـي 
ال ترى مبررًا في تعدد مصادر القضاء بین المـذاهب فـي موضـوع األحـوال الشخصـیة ، بمـا یجعـل العائلـة العراقیـة 

امـا أهـم بنـوده  )٤(ستقرة ، ووجـدت الحكومـة ان هـذا القـانون ، هـو جـامع الحكـام الشـرع الموجـود فـي العـراق غیر م
  : )٥(التي اوجدت نقاشًا في المجتمع العراقي فكانت

إلغـــاء القــــوانین اإلســــالمیة فــــي األحــــوال الشخصـــیة التــــي اعتمــــدتها المحــــاكم كقــــوانین النكــــاح ، ودور  -١
  . اج ، وتعدد الزوجات ، إذ أصبح الرجل مقید بزوجة واحدة ال غیرالقاضي الشرعي في الزو 

  . مساواة المرأة بالرجل في االرث بشكل متناصف فیما بینهما  -٢
  .امكان طالق المرأة للرجل  -٣

وقــد أیـــد التیـــار الشـــیوعي فـــي النجــف االشـــرف تلـــك القـــرارات ، ومـــن أوجــه الصـــراع األخـــرى بـــین التیـــارین 
، مـــا افرزتــه الحملــة االعالمیـــة ضــد الثــورة وزعیمهـــا والتــي تبنتهــا إذ اعتـــي صــوت العــرب مـــن الشــیوعي والقــومي 

القــاهرة واذاعــة دمشــق ، فضــًال عــن اذاعــات أخــرى اجنبیــة ناطقــة باللغــة العربیــة ، مــا كانــت لــه انعكاســاته الســلبیة 
  .)٦(على نوع العالقة وحجمها بین التیارین

                                     
 . انصار اإلسالم ومنظمة المقاومة الشعبیة : من المنظمات الجماهیریة الشیوعیة في النجف االشرف   )١(
. و . ك . شیخ عشیرة البو عـامر ، وهـو مـن الشخصـیات المقربـة للشـیوعیین وتربطـه بعالقـات صـداقة معهـم ، د: مهدي العبد  )٢(

، وثیقــة برقیــة مدیریــة االمــن العــام إلــى الحــاكم ) ٨٣١٠(االمــن العامــة تحــت التسلســل ، ملــف مدیریــة ) وزارة الداخلیــة العراقیــة(
 ). ١٦(العسكري ، وثیقة 

مطبعـة النعمـان ، : النجـف (محمد بحر العلوم ، اضواء على قانون األحوال الشخصـیة العراقیـة ، : للتفاصیل عن القانون ینظر  )٣(
١٩٦٣ .( 

 . ٤٣، ص) ١٩٥٩مطبعة القضاء ، : النجف (إلیمان وااللحاد ، ناصر البدیري ، المعركة بین ا )٤(
؛ محمـد ٧، ص) ت . مطبعة الـرواد ، د: بغداد (غانم زهدي ، محطات من تاریخ الحركة النسائیة ودور رابطة المرأة العراقیة ،  )٥(

 . ١٤بحر العلوم ، اضواء على قانون األحوال ، ص
 . ٦٩، ص) م١٩٥٩مطبعة النجف ، : بغداد (تموز ،  ١٤اریخیة لثورة إسماعیل رسول ، ضوء على الجذور الت )٦(
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عالمیـــة ، بوقــف الشـــیوعیین العـــراقیین مـــن الوحـــدة االندماجیـــة مـــع تمثلــت ردة الفعـــل علـــى تلـــك الحملـــة اال
الجمهوریة العربیة المتحـدة ، والتـي ظهـر خاللهـا الـدور المتمیـز للشـیوعیین النجفیـین فـي ذلـك مـن خـالل الشـعارات 

  .)١(التي كانوا یرفعونها والتي تمجد بزعیم الثورة وتؤكد على تفضیل الجمهوریة على اإلقلیم
عید الموقــف العملــي لجمــاهیر التیــار الشــیوعي داخــل النجــف مــن الوحــدة، فقــد تمثــل بتظــاهرة امــا علــى صــ

فدخلتـه كبیـر إلـى الصـحن الحیـدري الشـریف ،استنكاریة ، انطلقت من المیدان الرئیس في المدینة مخترقة السـوق ال
وكــان  م ومســاندة الحكومــة المؤیــدة للنظــا، والقیــت فیــه عــدد مــن الخطــب والكلمــات الحماســیة واالهــازیج الشــعبیة 

واضـــحًا الزیـــادة العددیـــة للمنتمـــین للتیـــار الشـــیوعي علـــى حســـاب التیـــار القـــومي الـــذي كـــان یتجـــه نحـــو االنحســـار 
  .)٢(والهبوط خالل تلك المرحلة الزمنیة من تاریخه

بالسـیطرة  واتساقا مع ما تقدم عمل الشیوعیون على زیادة اتساع قاعدتهم الشعبیة والتنظیمیة مـادین نفـوذهم
م ١٩٥٩علــى العدیــد مـــن التنظیمــات المدنیــة التـــي اصــبحت ذات توجهــات علمانیـــة تمثــل ذلــك فـــي تحــركهم عـــام 

ــاء"للســیطرة علــى تلــك النقابــات وهــي  " ، "النجــف اتحــاد نقابــات العمــال فــي"، " نقابــة عمــال ومســتخدمي الكهرب
ـــدفاع عـــن حقـــوق المـــرأة"، " المقاومـــة الشـــعبیة  ـــ"، و" ورابطـــة ال  واتحـــاد الشـــبیبة" ، " ة انصـــار الســـالمحرك

، وقــد اســتغلت الرمــوز الشــیوعیة الصــالت الشخصــیة المحــدودة التــي تــربط بــین " الدیمقراطیــة العراقــي فــي النجــف
لنشــر ثقافـاتهم وسیاســتها الهادفـة إلــى  )٣(العناصـر العلمانیـة ، والــى جانـب اســتغالل المناسـبات الســنویة االجتماعیـة

  . )٤(المجتمع نشر الفكر المادي في
وفـي محاولــة اخـرى مــن الشـیوعیین للتغلغــل داخـل صــفوف المجتمـع النجفــي ، وكسـب ودَّ كــل مـن التیــارین 

الشــــیوعیة ال "م ركـــزوا فیـــه علـــى ان          ١٩٥٩اإلســـالمي والقـــومي اصـــدروا منشـــورًا فـــي األول مـــن شـــباط 
رضـــاء التیـــارین اإلســـالمي والقـــومي وعـــدم ، وهـــي محـــاوالت الست"  تتصـــادم مـــع الـــدین وال مـــع القومیـــة العربیـــة

  .)٥(االنجرار إلى التصادم
لقــد اســتثمر الشــیوعیون قــربهم مــن عبــد الكــریم قاســم والتفــافهم حولــه أفضــل اســتثمار ، حینمــا طــالبوا زعــیم 

 ٣١بتـاریخ ) النجفـي(الثورة بالحصول على نصیب اكبـر فـي السـلطة ، مـن خـالل الرسـالة بعـث بهـا حسـین راضـي 
م إلـى الحكومــة العراقیــة مطالبــًا إیاهـا بــاربع وزارات حصــة للحــزب الشـیوعي شــریطة ان تكــون الداخلیــة ١٩٥٩اذار 

  .)٦(من ضمنها

                                     
م، رقـم المـف ١٩٥٩بتـاریخ تشـرین األول ) المظـاهرات (، برقیـة مـن متصـرفیة لـواء كـربالء بعنـوان ) وزارة الداخلیة(و ، . ك . د )١(

 ). وثائق غیر مصنفة(،  ١٣/١٢/١٠٤٦٠٠
 . ٢٣ص – ١٣م،ص١٩٦٠اذار  ١٧،في ) ٢٣٢٢(،رقم الملفة١٩٦٠-١٩٥٩اصة ،تقاریر خ) مدیریة االمن العامة(و،.ك . د)٢(
 . كمناسبة عید العمال والمهرجان السنوي لیوم الشبیبة الذي كان یعقد بالنجف بعد قیام ثورة تموز )٣(
 . ٤٥ناصر البدیري ، المصدر السابق ، ص)٤(
 . ٢٣س -٢٢، ص)م١٩٦٠بعة النعمان ، مط: النجف (محمد هادي االمیني ، الشیوعیة عدوة اإلنسانیة ، )٥(
 . ٥٨صالح الخرسان ، صفحات من تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، ص)٦(
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بید ان تلك الرسالة قد جاءت بنتائج عكسیة ، فولدت ردود فعل معاكسة من عبد الكریم قاسـم تمثلـت بعـدم 
فـي النجـف الـذین تعرضـوا إلـى حملـة مطـاردة فـي  االعتماد علیهم وعزلهم ومحاربتهم ، فانسحب ذلك على اتباعهم

  .)١(بیوتهم ومقراتهم الحزبیة من قبل شرطة المدینة
 )١(تعرض التیار الشیوعي النجفي إلى ضربة سیاسیة بعـد اعـالن عبـد الكـریم قاسـم قـانون الجمعیـات رقـم 

ي العراقــي ترخیصـــًا م، وفیــه رفــض إعطـــاء الحــزب الشــیوع١٩٦٠م فــي األول مــن كـــانون الثــاني ١٩٦٠لســنة  )٢(
بالعمـــل السیاســـي ، فـــي حـــین ســـمح للشـــیوعي المنشـــق داود الصـــایغ بتاســـیس هـــذا الحـــزب لیصـــبح حســـین احمـــد 

  .)٣(الراضي ، خارج الحكومة ، وكانه بمثابة تحدي للتیار الشیوعي النجفي الذي كان الراضي من أبناءه
دهم، إذ ازداد انتمـاء الشـیوعیین مـن ابنـاء ان الظروف التي احاطت بهم بعد ذلك القانن لم تؤثر على اعـدا

النجف االشرف إلى الجرأة في طرح نشاطهم ، فقد دعا الشیخ محمد حسن الصوري ، إلـى انصـاف المـرأة العراقیـة 
، ومنحها الحقوق الدستوریة ، ووصـل األمـر إلـى جـواز الشـیوعیة فـي الفكـر واالنتمـاء ، وكـان مـن أشـهر المؤیـدین 

  . )٤(بد الحلیم كاشف الغطاء ومجید زاید دهام ومحمد القائینيلهذا الطرح الشیخ ع

                                     
 .  ٦١المصدر نفسه، ص)١(
مطبعـة الفـرات ، : بغـداد(رعد ناجي الجـدة ، تشـریعات الجمعیـات واالحـزاب السیاسـیة فـي العـراق ، : للتفاصیل عن القانون ینظر )٢(

 . ٦٧ص -٦١، ص) ٢٠٠٢
 . ١٤٨، ص)٢٠٠٣دار المدى الثقافیة والنشر ،: دمشق (عبد الوهاب حمید رشید ، العراق المعاصر ، )٣(
 . ٤٣، ص) ١٩٥مطبعة القضاء، : النجف (ریاض حمزة شیر علي ، نفاق الرفاق ، )٤(
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شـــباط  ٨اســتمر تصـــاعد المـــد الشـــیوعي فــي الشـــارع العراقـــي عامـــة والنجـــف خاصــة ، حتـــى قیـــام انقـــالب 
م ، الــذي اطــاح بحكــم عبــد الكــریم قاســم ، واشــتركت فیهــا جمیــع الفئــات القومیــة وحتــى الموالــون الســابقون ١٩٦٣

الــذي نصــب رئیســًا للجمهوریــة العراقیــة فیمــا بعــد ، وتشــكیل حكومــة جدیــدة  یكــون   )١(م عــارفامثــال عبــد  الســال
رئــیس وزرائهــا إلــى احمــد حســن البكــر ، كمــا اعلــن تشــكیل قــوات الحــرس القــومي الــذي اســتخدمت كقــوة عســكریة 

  .)٢(موازیة للجیش والشرطة للسیطرة على الوضع االمني للبلد والقضاء على الخصوم
م والتــي تعــرض خاللــه الحــزب الشــیوعي إلــى المالحقــة ١٩٦٣شــباط  ٨حــداث التــي رافقــت انقــالب ان اال

، ادت تلـك االحــداث بـالحزب إلــى االنكفـاء نحــو التنظـیم الســري  الــذي )٣(والتصـفیة مــن قبـل قــوات الحـرس القــومي 
ظـــیم جمـــاهیر النجـــف م، حینمـــا حـــاولوا اعـــادة نشـــاطهم السیاســـي بتن١٩٦٥اســتمروا فیـــه حتـــى تشـــرین الثـــاني عـــام 

مظــاهرة فــي المدینــة تهــدف إلــى التحشــید لالطاحــة بالســلطة القائمــة انــذاك ، ممــا ولــّد ردة فعــل معاكســة مــن قبــل 
  . )٤(السلطات تجسدت في حمالت االعتقال والمطاردة

م ، طالـــب التیـــار الشـــیوعي الحكومـــة الجدیـــدة باقامـــة ١٩٦٨وعنـــد تســـلم احمـــد حســـن البكـــر الســـلطة عـــام 
لــوطني الــدیمقراطي االئتالفــي ممــا دفــع الســلطة إلــى تشــدید قبضــتها فــي العــراق عامــة والنجــف منهــا علــى الحكــم ا

تحركـــات التیـــار الشـــیوعي ، الـــذي بـــدء واضـــحا للعیـــان بعـــدم فعالیتـــة التـــي كـــان یتمتـــع بهـــا فـــي خمســـینیات القـــرن 
  . )٥(العشرین ومدا احتكار التیار القومي للساحة العراقیة عامة

ازات هــذا الصــراع بــین التیــارات السیاســیة ان نشــطت حركــة التــالیف والكتابــة ، مخلفــة حركــة كــان مــن افــر 
فكریــة كانــت لهــا انعكاســاتها علــى واقــع الحیــاة الفكریــة فــي المدینــة ، فشــهدت بــذلك الصــحف والمجــالت والنشــرات 

ـــة اعالمیـــة تبناهـــا الحـــزب الشـــیوعي فـــي التعریـــ ف بافكـــاره والـــدفاع المطبوعـــة فـــي النجـــف االشـــرف وبغـــداد ، حمل
  .)٦(عنها

                                     
وطمـوح ال حـدود  ولد في الرمادي ، نشأ فـي محـیط اجتمـاعي ضـیق تسـوده نزعـة طائفیـة) : ١٩٦٦ -١٩٢١(عبد السالم عارف )١(

م مع عبد الكـریم قاسـم ، أصـبح فـي عهـد األخیـر ١٩٥٨تموز  ١٤له اثرت على سلوكه الطائفي المتطرف ، لعب دورًا في ثورة 
تشـرین  ١٨م وبـنفس العـام بتـاریخ ١٩٦٣نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیـة ، ثـم اعفـي مـن منصـبه ، وقـام بانقالبـه األول عـام 

حســن لطفــي الزبیــدي ، المصــدر الســابق ، . لثــاني علــى البعثیــین الــذین مكنــوه مــن حكــم عبــد الكــریم قاســم الثــاني قــام بانقالبــه ا
 .  ٤٥٤ص – ٤٥٣ص

 . ٢٨١، ص١محمد هادي االسدي ، اإلمام الحكیم ، ح)٢(
 . ٨٣ریاض حمزة شیر علي ، المصدر السابق ، ص)٣(
 . ٤٣محمد الحسیني الشیرازي ، المصدر السابق ، ص)٤(
 .   ٤٤در نفسه، صالمص)٥(
نشــر اتبــاع التیــار الشــیوعي العدیــد مــن المقــاالت والقصــص مــن مبــدء الــدفاع عــن فكــرهم أوال وكوســیلة ثانیــة لالســتقطاب العقــول )٦(

حبزبـوز، الفلقـة (و الصـحف البغدادیـة ، ) المعـارف ، الصـباح(الصحف النجفیة ، : والشباب للتفاصیل عن تلك المقاالت ینظر 
 ). دل، المثقف ، قرن
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كمـــا تبنـــى عـــدد مـــن اتبـــاع التیـــار موضـــوع الـــرد علـــى مـــا كـــان یطـــرح فـــي الســـاحة الثقافیـــة مـــن موضـــوعة 
 –، أوضــح فیــه ) األفكــار الوافــدة(، فكتــب احــدهم فــي مجلــة المعــارف موضــوعًا تحــت عنــوان ) األفكــار الوافــدة (

كمة كونه یهـدد معالمهـا ، بعـد ان رأت انتشـار تلـك األفكـار انه قد أطلق من قبل الفئات الحا –وحسب وجهة نظره 
بـــین فـــي ) فـــي البیـــت قصـــة(، فـــي حـــین كتـــب أخـــر موضـــوعًا علـــى شـــكل قصـــة اســـماها )١(بـــین صـــفوف الشـــعب 

  .)٢(مضمونها بان المبادئ االشتراكیة هي الحل االمثل لجمیع مشاكل المجتمع
  :  التیار اإلسالمي : ثانیًا 

التیـــارین الشـــیوعي والقـــومي ، وســـیطرتهم علـــى الســـاحة النجفیـــة ، واتســـاع انتشـــار كـــان مـــن نتـــائج تنـــامي 
افكــارهم التــي شــملت عــددًا لــیس بالقلیــل مــن اتبــاع رجــاالت الــدین ، فضــًال عــن ان المبــادئ واألفكــار التــي كــانوا 

قامـة أسـس العالقـة یروجون لها تتقاطع تمامًا مع المبادئ اإلسالمیة ، وتوجه الحوزة العلمیـة فـي بنـاء المجتمـع  ، وإ
  . بین أبناءه

لقـد دفعــت تلـك النتــائج بـالمفكرین االســالمیین إلـى ضــرورة دخـول المعتــرك السیاسـي العراقــي ، لتشـارك فــي 
  . بناء المؤسسات السیاسیة التي تعمل على بناء المجتمع فكرًا وسلوكًا 

   :حزب الدعوة اإلسالمیة  -١
ي مقـــدمتها الســـید محمـــد بـــاقر الصـــدر عـــدم إمكانیـــة تطبـــق رأت مجموعـــة مـــن الشخصـــیات اإلســـالمیة وفـــ

عملیـة التغییـر الشــامل إال فـي حالــة تطبیـق الشـریعة اإلســالمیة فـي شــؤون الحیـاة اإلنسـانیة وجوانبهــا كافـة ، األمــر 
والعمــل علــى اعــداد المجتمــع فكریــًا مــن خــالل تربیــة . الــذي یتطلــب إقامــة دولــة اســالمیة لتتــولى عملیــة التطبیــق 

ة شعبیة واسعة مؤمنة باالسالم على انه نظام كامل للحیـاة ، فاخـذت علـى عاتقهـا التصـدي للتیـارات العلمانیـة قاعد
.  

ما زال تحدید تاریخ تاسیس حزب الدعوة اإلسـالمیة موضـع خـالف ، وواحـدة مـن النقـاط التـي أثـارت جـدًال 
تشــرین  ١٢زب ان تاسیســه كــان فــي طــویًال فــي صــفوف األحــزاب اإلســالمیة ، فبینمــا یؤكــد كــراس صــادر عــن الحــ

، مــن قبــل الســید محمــد بــاقر الصــدر ومجموعــة مــن المــؤمنین ، كمــا وجــدت بعــض المصــادر ان )٣(م١٩٥٧األول 
، فبینمــا حــددت )٤(م مــن قبــل علمــاء الــدین فــي مقــدمتهم الســید الصــدر ١٩٥٨تاســیس الحــزب كــان فــي نهایــة عــام 

                                     
 . ٦٩ص -٦٨، ص) ٨(م، العدد ١٩٥٩، ) ١(، السنة " مجلة) "المعارف(نوري جعفر ، )١(
 . ٧١ص -٧٠، ص) ١(م، العدد ١٩٥٨، ) ١(، السنة ) المعارف(عبد المجید لطفي ، في البیت قصة ، )٢(
م، وكـان بـین الحاضـرین السـید ١٩٥٧كان االجتماع التاسیسي األول للحزب عقد في دار السید مهـدي الحكـیم داخـل النجـف عـام )٣(

محمـد بــاقر الصــدر ، عبـد الصــاحب دخیــل ، عبــد الهـادي الفضــلي ، مرتضــى العســكري ، مهـدي الســماوي ، وكانــت االجتمــاع 
یــدور حــول الطــابع التنظیمــي والفكــري ، وتقــرر بعــد ذلــك انطــالق كــل داعیــة منــاطق العــراق لغــرض كســب االنصــار وتعریــف 

 . ٨١ص -٧٩، صالح الخرسان ، اإلمام محمد باقر الصدر ، صالمجتمع العراقي باهدافه 
: النجـف (؛ محمد باقر الحكیم ، الحوزة العلمیة ومرجعیة الشهید الصـدر ،  ٧٢محمد الحسیني الشیرازي ، المصدر السابق ، ص)٤(

 . ١٤٢، ص) ٢٠٠٥مؤسسة تراث الشهید الحكیم ، 



٢٩٤ 
 

غیـر ان الروایـة التـي یثبتهـا الحـزب عـن تـاریخ تأسیسـه تقـول انـه ، )١(م تاریخـًا لتاسیسـه ١٩٥٩مصادر أخرى عـام 
  . )٢(م على وفق ما ذكره محمد صالح االدیب١٩٥٧قد أسس في النجف االشرف في تشرین الثاني عام 

یرى المتتبع ان االختالف فـي تحدیـد تـاریخ تاسـیس حـزب الـدعوة  اإلسـالمیة یعـود إلـى جملـة أسـباب منهـا 
ى ذاكرة االعضاء المؤسسین ولم یكن ثمة اهتمام تـدوین تـاریخ الحـزب إال فـي وقـت متـاخرة ، اعتماد هذا األمر عل

نمـا أطلـق علیـه هـذا االسـم فـي ) حـزب الـدعوة اإلسـالمیة(فضًال عن ان الحزب لم یحمـل اسـم  فـي بدایـة تاسیسـه وإ
  .)٣(وقت الحق

م، وهـو أمـر یتضــح ١٩٥٨تمــوز  ١٤بعـد ثـورة " الــدعوة اإلسـالمیة"أطلـق السـید محمـد بــاقر الصـدر اسـم  
  : جلیًا من خالل احدى النشارت الداخلیة للحزب ، قائال 

ان اســـم الـــدعوة اإلســـالمیة هـــو االســـم الطبیعـــي لعملنـــا ، والتعبیـــر " 
الشرعي عن واجبنا فـي دعـوة النـاس إلـى اإلسـالم ، وال مـانع ان نعبـر 

  . )٤( ..."عن انفسنا بالحزب والحركة والتنظیم
الحــزب تــتلخص فــي تغییــر واقــع األمــة واعــادة ربطهــا بتاریخهــا وعقیــدتها والســعي مــن اجــل كانــت اهــداف 

تحقیق اهدافها ، واعادة اإلسالم إلى موقعه الطبیعي من التطبیق في كـل منـاحي الحیـاة لیعیـد صـیاغة فكـر األمـة 
  .)٥(وسلوك ابنائها

مي للحیــاة االجتماعیــة مقابــل مــا ومــن األهــداف األخــرى التــي ســعوا أصــحابه لهــا هــو طــرح البــدیل اإلســال
تطرحـــه التیـــارات الفكریـــة السیاســـیة الموجـــودة علـــى الســـاحة  ، والوصـــول إلـــى القطاعـــات الشـــعبیة التـــي یصـــعب 
الوصـول إلیهــا مـن قبــل علمـاء الــدین والمبلغـین بســبب الحـواجز النفســیة واالجتماعیـة والثقافیــة بـین هــذه القطاعــات 

  .  )٦(والحوزة العلمیة 
الــدعوة الیــة تنظیمیــة لعملــه تعتمــد العمــل الســري والتقــدم علــى شــكل مراحــل متتابعــة مــن اجــل  بــدء حــزب

یبـین المراحـل ) ٤٣(الوصول على تهیئة المجتمـع لقبـول فكـرة التغییـر وقیـام الحكـم اإلسـالمي ، ولعـل الجـدول رقـم 
  .االربع التي وضعها الحزب للوصول إلى اهدافه 

                                     
؛ محمـــد الحســـیني  ٦-٢، ص) ٢٠٠٠دار االنـــوار ، : بیـــروت (لحكـــیم ، حســـن شـــبر ، الـــرد الكـــریم علـــى الســـید محمـــد بـــاقر ا)١(

 . ٧٢الشیرازي ، المصدر السابق ، ص
ولــد فــي كــربالء واكمــل دراســته االولیــة والثانویــة فیهــا ، التحــق بكلیــة الزراعــة بجامعــة ) : ١٩٩٦-١٩٣٥(محمــد صــالح االدیــب )٢(

ب الـدعوة واصـبح مـن اعضـائه البـارزین ، غـادر العـراق بعـد مالحقـة بغداد وتخرج منها مهندسًا زراعیًا ، شـارك فـي تاسـیس حـز 
 . ٣٤ص – ٣٣الصادق العهد ، المصدر السابق ، ص: البعثین له وتوفي في المهجر ، ینظر 

 . ١٣٥رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص)٣(
 . ٣٦٥محمد الحسیني  الشیرازي، المصدر السابق ، ص)٤(
 . ٤، ص) ٢٠٠٣مط، . د: بیروت (، حزب الدعوة اإلسالمیة موجز یتاسیسه ومسیرته واهدافه ، حزب الدعوة اإلسالمیة )٥(
 . ١٩٨صالح الخرسان ، اإلمام السید محمد باقر الصدر ، ص)٦(



٢٩٥ 
 

  ) ٤٣(جدول رقم 
   )١(إلسالمي وسماتها لحزب الدعوة اإلسالميمراحل العمل ا

 األهداف  الوسائل السمات المراحل

 تكوین ونشر االیدیولوجیا  سریة / فكریة  فكریة  األولى 

 اضعاف نظام الحكم  العمل السیاسي العلني سیاسیة  الثانیة 

 ازاحة الحاكم غیر محددة ثوریة الثالثة

 المجتمع المثال بناء  غیر محددة  حكمیة  الرابعة 

ان مــن الطبیعــي ألي حركـــة أو حــزب سیاســي بعـــد تشــكیل قیادتـــه ان یتحــرك صــوب كســـب المزیــد مـــن   
االنصــار ، وهــذا بالضــبط مــا عمــل بــه حــزب الــدعوة اإلســالمیة فــي مدینــة النجــف االشــرف كونهــا منطلــق الحــزب 

ویـات ووكـالء المرجـع االعلـى  وفیمـا وكانت أولى محاوالت الكسب موجهة نحو طالب الحوزة ومن ثم طالب الثان
م بعد انتشاره في مـدن عـدة مثـل كـربالء والبصـرة  وبالتـدریج ١٩٥٨بعد امتد التنظیم إلى جامعة بغداد نهایة العام 

  .)٢(أصبح للحزب وجود في كل مناطق العراق تقریبًا وبدرجات متفاوتة
ء وبنـاء اجهزتـه الداخلیـة ، بـل فـي لم یقتصر نشـاط الحـزب خـالل هـذه المرحلـة علـى مجـرد كسـب االعضـا

الوقــــت نفســــه كــــان یقــــوم بنشــــاطات ثقافیــــة ذات طــــابع اخالقــــي تماشــــیًا مــــع اعتمــــاده العمــــل المرحلــــي ومــــن هــــذه 
  : النشاطات 
دعم فكرة تأسـیس المكتبـات العامـة ، كفـروع لمكتبـة اإلمـام الحكـیم فـي النجـف االشـرف وخارجهـا  وقـد  -١

  .)٣(ره الباحث انفًا ، لخلق جیل واع من الشباب المتسلح بالثقافة اإلسالمیةكما ذك) فرعًا  ٦٥(بلغ عددها 
التقلیــد الســنوي فــي تعبئــة اعضــاءه وانصــاره والجمــاهیر مــن طلبــة الجامعــات العراقیــة فــي مســیرة كبیــرة  -٢

التـي ) بـةبمواكـب الطل(م، إذ كانـت بـدایتها ١٩٦٦تنطلق سنویا في العاشر من المحرم ، بدئت هذه الممارسة عـام 
تنطلــق بالمناســـبات اإلســالمیة فـــي بغــداد والكاظمیـــة والبصــرة وكـــربالء ، ثــم أصـــبحت تضــم كلیـــات جامعــة بغـــداد 

و  ١٩٦٧والمــدن القریبــة منهــا ، واشــترك فیهـــا عــدد غیــر قلیــل مــن اســـتاذة الجامعــات ، وخــالل العــامین التـــالیین 
   فاطلق) البصرة ، أصول الدینبغداد ، الموصل ، (اشتركت مختلف الجامعات العراقیة  ١٩٦٨

  
  
  

                                     
دي ، ؛ فـالح عبـد الجبـار ، العمامـة واالفنـ ٨ص -٧حزب الدعوة اإلسـالمیة ، المصـدر السـابق ، ص: الجدول مستقاة من المصادر التالي )١(

 . ١٣١ص – ١٣٠، ص) ٢٠١٠منشورات الجمل ، : بیروت (سوسیولوجیا خطاب وحركات االجتماع الدیني ، ترجمة امجد حسین ، 
 . ١٤٧رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص)٢(
 . ٣٣صالح الخرسان ، اإلمام محمد باقر الصدر ، ص)٣(



٢٩٦ 
 

، إذ عــدت خطــوة لـربط الشــباب بــاجواء ایمانیــة ، تبعــدهم عــن افكــار الكفــر )١() الجامعــة مواكــب(علیهـا بـــ  
  .االلحاد

لـم یغفـل الحـزب الجانـب االعالمـي فـي نشـر افكـاره والـدفاع عنهـا ، فسـعت المجموعـة التنظیمیـة بــاالطالق 
، وكانـــت فــي بـــدایتها تكتـــب بخـــط الیــد ، ظهـــر منهـــا عشـــرة اعـــداد  "إلســـالمیةالـــدعوة ا"نشــرة ناطقـــة باســـمها هـــي 

  .)٢(م١٩٦٠في عام " صوت الدعوة"متتابعة ثم تحولت إلى مطبوع وتغیر اسمها إلى 
وقـد تصــدرت المنشــور آیتــان كریمتــان دلتــا فــي مضــمونهما علـى مــن یهــدف إلیــه مــن غایــات ســامیة ترتكــز 

أعــداد المنشــور الصــادرة ) ٤٤(، ویبــین الجــدول رقــم )٣(مــل بتحقیــق النصــر علــى قاعــدتي مــن اجــل اإلســالم ، واأل
  . خالل مدة البحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                     

رة شــعبیة منظمــة ، یتقــدمها عــدد مــن اســاتذة الجامعــات ، وتتقــدم كانــت الفكــرة تعتمــد علــى أســاس حشــد مئــات الطــالب فــي مســی)١(
المواكب صورة كبیرة للسید محسن الحكیم ، وترفـع شـعارات تحمـل مضـامین سیاسـیة وتاریخیـة ومفـاهیم ثوریـة ، وفـي بدایـة عـام 

. لمقیمــون فــي العــراق م اخـذت تــزداد فــي اعــداد المشــاركین بهــا ، إذ اصــطف معهــا الطلبــة االكــراد وكــذلك الفلســطینیون ا١٩٦٨
، حسین السعید ، نواطیر الغرب ، صفحات من ملف عالقة اللعبة الدولیة مع البعث العراقـي ٦٢حسن شبر ، الرد الكریم ، ص

 . ٢٥٨ص – ٢٥٥، ص)١٩٩٢دار االضواء ، : بیروت (م ، ١٩٦٨ – ١٩٤٨
شیر تدل علـى فقـر المـوارد المالیـة والمادیـة لـدى المجموعـة ان حقیقة كون هاتین المطبوعتین كانتا تكتبان بخط الید وتشبهان المنا)٢(

  . ٥١محمد الحسیني الشیرازي ، المصدر السابق ، ص. 
 ). ٣٢( آیة  :سورة فصلت)) ومن أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِنَّني من الْمسلمني: ((كتب على الجانب األیمن اآلیة )٣(

سـورة )) ين مـن قَـبلهِم  وعـد اللَّـه الَّـذين آمنـوا مـنكُم وعملُـوا الصـالحات لَيسـتَخْلفَنهم فـي األَرضِ كَمـا اسـتَخْلَف الَّـذ            : ((في حین كتب على الجانب الشمالي اآلیـة 
  ). ٥٤(آیة : النور 



٢٩٧ 
 

  ) ٤٤(جدول رقم 
   )١(م١٩٦٨ – ١٩٦٠في النجف االشرف ) صوت الدعوة(تواتر صدور منشور 

 المالحظات  التواتر فترة االصدار عدد االصدارات   الفترة   

العهد الجمهوري 
 األول 

نشاط بطيء بسبب  شهر ١٨كل  سنوات ٣ ٢
 الضعف وااللتباس 

العهد الجمهوري 
 الثاني 

  شهور  ٦كل  أشهر  ١٠ ٢

انقطاعات حادة في  اشهر ٤،  ٣كل  سنوات ٤ ١١ حكم العارفیان 
 ١٩٦٨و  ١٩٦٥

غیر ان النشاط كان 
مكثفا عند مقارنته 
 بالفترات السابقة 

العهد الجمهوري 
 ١٩٧٩-  ٦٨الثالث 

انحسار النشاط  شهر ١٣كل  سنوات ١٠ ٩
 بسبب ارهاب الدولة 

  

                                     
 . ١٥١ص – ١٤٦الح عبد الجبار ، المصدر السابق ، صف: الجدول معلوماته مستقاة من )١(



٢٩٨ 
 

  : جماعة العلماء  -٢
شـكل الفكـر الشـیوعي تحــدیًا كبیـرًا للمؤسسـة الدینیــة فـي النجـف االشـرف لمــا تمتـع بـه مــن نفـوذ وقـوة مقابــل 

تها تســهیل م، وكـان مــن تــداعیا١٩٥٨تمــوز  ١٤قوتهـا ونفوذهــا ، خاصــة بعـد االوضــاع المرتبكــة فــي اعقـاب ثــورة 
الطریق إلى اجتیاح الشـارع العراقـي عامـة والنجفـي خاصـة مـن قبـل التیـار الشـیوعي ممـا دعـا المؤسسـة الدینیـة ان 
تعمل بكل قوة ونشاط ضـد تلـك األفكـار وخاصـة األولـى منهـا ، ولمـا كانـت هـذه المواجهـة تحتـاج إلـى عمـل مـنظم 

ـــدین إلـــى تشـــكیل ت ـــه فقـــد ســـعت مجموعـــة مـــن علمـــاء ال ـــًا مـــن المواجهـــة ومخطـــط ل جمـــع یاخـــذ علـــى عاتقـــه جانب
  . المحتمدمة على الصعید الثقافي والفكري ویقدم الطروحات البدیلة عما تطرحه الشیوعیة من األفكار

م باشـــــراف مباشـــــر مـــــن المرجعیـــــة الدینیـــــة ١٩٥٩تاسســـــت جماعـــــة العلمـــــاء فـــــي النجـــــف االشـــــرف عـــــام 
ًا لهــا ورئیســًا توجیهیــًا وبعضــویة كــل مــن الســید محمــد تقــي ، واختیــار الشــیخ مرتضــى ال یاســین معتمــد)١(وتایــدیها

بحــر العلــوم ن والشــیخ حســین الهمــداني واحمــد الطــاهر الشــیخ راضــي ومحمــد بــاقر الشــخص والســید موســى بحــر 
  .)٢(العلوم والسید إسماعیل الصدر واخرون من الشخصیات الدینیة

وق للمســــلمین وطــــرح الفكــــر السیاســــي هــــدفت جماعــــة العلمــــاء فــــي النجــــف االشــــرف إلــــى المطالبــــة بــــالحق
اإلسالمي على الشعب ، واتخاذ المواقف السیاسـیة تجـاه االحـداث التـي تواجـه األمـة وایجـاد تیـار سیاسـي إسـالمي 
مقابل التیـارات األخـرى والعمـل علـى جمـع اطـراف الحـوزة العلمیـة والمراجـع الدینیـة فـي صـف واحـد تجـاه األحـداث 

  .)٣(تمثل كل اإلطراف في داخل الحوزةوالمواقف حیث كانت الجماعة 
اكــدت جماعــة العلمــاء فــي النجــف االشــرف مــن خــالل البیانــات التــي اصــدرتها علــى حكومــة تمــوز بالعمــل 
علــى حــل مشــاكل الــبالد االقتصــادیة ، والمشــاریع االصــالحیة بــاللجوء إلــى التشــریع اإلســالمي الــذي ســجلها علــى 

  .)٤(حلول لجمیع مشاكل األمة عامة ومعاناة المجتمع العراقي خاصةفضل وجه الن التشریع یتمكن من إیجاد ال
كمـــا وجـــدت جماعـــة العلمـــاء فـــي النجـــف االشـــرف مـــن یحـــاول عرقلـــة نشـــاطها وینافســـها ، ولكـــن بمســـتوى 
ضــعیف ال یمكــن االعتــداد بقوتــه أو اتســاع نشــاطه ، وذلــك عنــدما نشــطت جماعــة أخــرى مــن رجــال الــدین الــذین 

كومـــة ، وبـــاالحزاب السیاســـیة القائمـــة ، إذ أســـس تجمعـــًا أخـــر منـــافس اطلقـــوا علیـــه اســـم یملكـــون اتصـــاالت بالح
، تكــون مــن رجــال الــدین فــي النجــف وكــربالء والحلــة وتشــیر الكتابــات التاریخیــة " جماعــة رجــال الــدین االحــرار"

  .)٥(القریبة من جماعة العلماء ان رجال الدین االحرار ساهم في تاسیسها الشیوعیین والحكومة

                                     
 ). ٥(ینظر الملحق رقم )١(
 . ٢، ص) م١٩٨٠مط ، . د: طهران (محمد باقر الحكیم ، جماعة العلماء ، )٢(
 . ٧٢حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص)٣(
 . ٨ص – ٦جماعة العلماء ، صمحمد باقر الحكیم ، : للتفاصیل عن فقرات البیان ینظر )٤(
السـید مصـطفى جمـال الـدین ، الشـیخ عبـد الكـریم الماشـطة مـن الحلـة والشـیخ مجیـد زایـر دهـام والسـید محمـد : من ابرز وجوههم )٥(

)) موقـــــــــع انترنـــــــــت((ســـــــــامي العســـــــــكري ، الحركـــــــــة اإلســـــــــالمیة فـــــــــي العـــــــــراق ، : كـــــــــاظم الكفـــــــــائي واخـــــــــرین ، ینظـــــــــر 
www.is;amicdawaparxy,org/7-aslam.  .  
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م اكــد عــدم وجــود خطــر ١٩٥٩شــباط  ٢٣اصــدرت جماعــة رجــال الــدین االحــرار بیــانین فقــط ، األول فــي 
علــى اإلســالم مـــن األفكــار األخـــرى فــي میــدان حریـــة الفكــر ، والســـبیل الوحیــد لصــیانة اإلســـالم والعروبــة والحكـــم 

فیمــا صــدر البیــان الثــاني فــي  الــوطني هــو توحیــد الكلمــة ورص الصــفوف واشــاد البیــان بزعامــة عبــد الكــریم قاســم ،
م اسـتنكرت فیـه الجماعــة التـدخالت الجمهوریـة العربیــة المتحـدة بالشـؤون الداخلیــة ١٩٥٩االسـبوع األخـر مــن اذار 

  . للعراق
وهاجمـــت جماعـــة العلمـــاء فـــي النجـــف االشـــرف واتهمتهـــا بـــالخروج عـــن طاعـــة المرجعیـــة الدینیـــة وانهـــا ال 

  .)١(م السید محسن الحكیمتحظى بدعم علماء الدین وفي مقدمته
حظیت بعد ذلـك جماعـة العلمـاء فـي النجـف االشـرف بـدعم واسـع مـن علمـاء المرجعیـة الدینیـة ، ممـا كـان 

، إذ تمكنــت الجماعـــة مـــن الســیر بقـــوة لتحقیـــق اهــدافها بعـــد ان آثـــار  )٢(ســببًا رئیســـًا فــي فـــتح فرعـــًا لهــا فـــي بغـــداد
الحكــیم والســید أبــو القاســم الخــوئي والســید عبــد اهللا الشــیرازي  الــبعض الشــكوك فــي طریقهــا ، فاصــدر الســید محســن

والشـیخ عبـد الكــریم الجزائـري والســید مهـدي الشـیرازي والســید محمـد البغــدادي فتـاوى بهـذه الصــدد لتصـبح الجماعــة 
  .)٣(قویة في نشاطها

بواســـطة  عملــت الجماعـــة علـــى جـــذب اعـــداد كبیـــرة مــن الشـــباب المتـــاثر بالطروحـــات السیاســـیة اإلســـالمیة
تنظــیم االحتفــاالت والمهرجانــات بالمناســبات الدینیــة ، واعتبــرت تلــك الخطــوة مــن الخطــوات المتقدمــة علــى الــنمط 

  .)٤(التقلیدي السائد داخل الوسط الحوزوي 
، االطـر المعبــرة " بالمهرجانـات الشــعبیة الكبــرى"اعتبـرت تلـك المهرجانــات التـي وضــعها بعـض المــؤرخین 

الدینیــة وتوســعت هــذه االحتفــاالت لتشــمل مــدن أخــرى بعــد النجــاح الــذي حققتــه فــي كــل مــن عــن سیاســة المرجعیــة 
النجـف وكــربالء فكانــت االحتفــاالت الجماهیریـة تقــام فــي البصــرة وســامراء والدیوانیـة والحلــة وكركــوك كمــا اصــدرت 

بـرزت هـذه المنشــورات جماعـة العلمـاء منشـورات تتنـاول قضــایا سیاسـیة ، ووزعـت بكثافـة فـي كافــة انحـاء العـراق  ا
االطروحـات السیاسـیة اإلســالمیة ومواقعهـا الفكریــة ، ولعـل أوضـح مــا یمكـن رؤیتــه فـي هـذه المنشــورات هـو التاییــد 

  .)٥(م، ولعبد الكریم القاسم نفسه١٩٥٨تموز  ١٤القوى لثورة 

                                     
  . ٢٦٩ص – ٦٢٧صالح الخرسان ، اإلمام محمد باقر الصدر ، ص)١(
 . ٢٠٠ص– ١٩٨وسن سعید الكرعاوي ، المصدر السابق ، ص: للتفاصیل عن جماعة علماء بغداد ینظر )٢(
 . ٢٥، ص) م١٩٥٩مطبعة النعمان ، : النجف (جماعة العلماء في النجف ، منشورات جماعة العلماء ، )٣(
 . ٢٢١ص – ٢١٨، ص  ١دي االسدي ، اإلمام الحكیم، حممد ها)٤(
م ، یمكــن الرجــوع إلــى ١٩٥٨لالطــالع أكثــر علــى طبیعــة هــذا المنشــورات ومــا تتضــمنه مــن دعــوات ومناشــدات تاییــد ثــورة تمــوز )٥(

ات المنشــورات الســبع التــي اصــدرتها الجماعــة فــي كتــاب مســتقل صــادر عنهــا حیــث تتصــدر واجهــة الغــالف األول للكتــاب كلمــ
الـزعیم عبــد الكـریم قاســم تضـمنت عبــارات مــدیح لرجـال الــدین ودورهـم فــي توحیـد كلمــة الشــعب ورفـع مســتوى ثقافیـة الدینیــة عــن 

جماعـة العلمـاء فـي النجـف ، المصـدر السـابق ، . طریق التوجیه واالرصاد وهي كلمات موجهة إلى جامعة العلماء فـي النجـف 
 . ٢٥ص



٣٠٠ 
 

مـــن  تزایـــدت المحـــالت الدعائیـــة واالعالمیـــة الموجهـــة ضـــد جماعـــة العلمـــاء فـــي النجـــف االشـــرف وخاصـــة
ادخــــل الحــــوزة العلمیــــة ومــــن الفئـــــة المحافظــــة االكثــــر اقالقــــا والرافضــــة لوجـــــود جماعــــة منظمــــة تــــدخل المیـــــدان 

  .)١(السیاسي
كانت مجلة االضواء من االدوات المهمة لنشر الثقافة اإلسالمیة لجاعة العلماء ، إذ حظیـت المجلـة بـدعم 

ركیز على ان اإلسالم عقیدة ونظام كامل ومـنظم صـالح ومن خاللها تم الت )٢(المرجع االعلى السید محسن الحكیم
الدارة الحیاة وحل مشاكلها ، ولم تقتصر موضوعات المجلة على نقـد وتقیـد المبـادئ الشـیوعیة التـي اسسـت اصـال 
من اجل مواجهة انتشار بالشیوعیة ، بل كان للمبادئ الرأسمالیة نصیب في موضـوعاتها مـن حیـث المقارنـة والنقـد 

  . )٣(باالضافة المقاالت الرادة على تهجمات رجال الدین االحرار باقالم مشهورة من اعضاءهاوالتنفیذ 
ورغم ذلك ، فـان جماعـة العلمـاء سـاهمت بقـوة ونشـاط فـي تاكیـد العمـل السیاسـي المنـتظم ، واوجـدت جـیال 

دعــاة أشــداء للفكــر مــن رجــال الــدین والمثقفــین اإلســالمیة شــقوا طــریقهم فیمــا بعــد كمنظــرین وناشــطین سیاســیین و 
  . اإلسالمي ولحل المعضالت ، والمشاكل التي یعاني منها المجتمع اإلسالمي

وترافـــق مـــع النشـــاط السیاســـي الـــذي قامـــت بـــه التنظیمـــات الحزبیـــة ، نشـــاط جهـــادي مرجعـــي علـــى صـــعید 
ین وجهـوا تلـك الفتـاوى الفتوى ، لمواجهة األفكار المادیة الوافـدة ، وتمثـل ذلـك فـي فتـاوى العلمـاء ورجـال الحـوزة الـذ
م ن ١٩٦٠شــباط  ١٢المواجهــة المــد الشــیوعي ، وكــان ابرزهــا فتــوى المرجــع الســید محســن الحكــیم الصــادرة فــي 

ـر والحـاد وممـا جــاء فـي هـذه الفتــوى  ال یجـوز االنتمـاء إلــى : (( التـي حـرم االنتمـاء إلــى الحـزب الشـیوعي وعــده كفّ
  .)٤( ....))للكفر وااللحاد  الحزب الشیوعي فان ذلك كفّر والحاد وترویج

والوقــت ذاتــه اصــدرت مجموعــة مــن المراجــع الكبــار فتــاواهم المتعلقــة بتحــریم الشــیوعیة وتكفیرهــا ، ومــنهم 
وهـي ...نعـم االنتمـاء إلیهـا حـرام والـدعوة إلیهـا حـرام : (( السید مهدي الشیرازي الذي اعلن رأیه الصریح بهـا قـائال 

  .)٥( ...))كفر والحاد
سید أبو القاسم الخوئي تلـك اآلراء بفتـواه الشـهیرة بدایـة سـتینیات القـرن العشـرین ، موضـحًا فـي فتـواه واكد ال

  . )٦( ...))ان الشیوعیة كعقیدة فلسفیة تناقض أصول اإلسالم فهي كفر والحاد : (( .. 
ء والمراجــع امــا رئــیس جماعــة العلمــاء الشــیخ مرتضــى آل یاســین ، افتــى بــنفس االتجــاه التــي اتبعهــا العلمــا

  .)٧( ...))كان االنتماء إلى الحزب الشیوعي من اعظم المحرمات : ((... قائًال 

                                     
 . ١٧٨سابق ، صفالح عبد الجبار ، المصدر ال)١(
 ). ٦(ینظر نص فتوى التایید في الملحق رقم )٢(
 ) . ٥(؛ العدد ) ١(م، العدد ١٩٦٠، ) ٢١(، السنة " مجلة) "االضواء: (للتفاصیل ینظر )٣(
 ) . ٧(ینظر الملحق رقم )٤(
 ). ٨(ینظر الملحق رقم )٥(
 ) . ٩(الملحق رقم )٦(
 ) . ١٠(الملحق رقم )٧(



٣٠١ 
 

الشــیوعیة هــدم للــدین وكفــر وضــالل فــال یجــوز : ((امــا الشــیخ عبــد الكــریم الجزائــري اعلــن حــول ذلــك بــان 
  .)١( ))االنتماء إلیها 

ســـار التاییـــد الشـــیوعي األمـــر الـــذي تجســـد ، دروًا مهمـــًا فـــي اح)٢(ادت فتـــاوى تكفیـــر الشـــیوعیة أنفـــة الـــذكر 
بصورة واضحة من خالل الكثیـر لـدار السـید الحكـیم العـالن التوبـة ، فقـد خـف لهجتـه فـي فتـوى الحقـة فـرق علـى 

  . )٣(نوعین من االنتماء
وفي هذا السیاق من الصراع ، فقد رَد التیـار السیاسـي اإلسـالمي علـى اعدائـه الشـیوعیین بواسـطة مؤلفـات 

  ". اقتصادنا"و " فلسفتنا"لباحثین ، ومن ابرزها مؤلفي السید محمد باقر الصدروبحوث أ
  : فلسفتنا  -

، فــــي غضــــون احتــــدام المواجهــــة بــــین االســــالمیین )٤( ١٩٥٩صــــدرت الطبعــــة األولــــى مــــن الكتــــاب عــــام 
تـرد الشـبهات والشـیوعیین فـي الوقـت الـذي كانـت فیـه المكتبـة اإلسـالمیة بـأمس الحاجـة إلـى مثـل هـذا الكتـاب التـي 

  . عن الفكر اإلسالمي
هـــدف الســـید الصـــدر مـــن الكتـــاب هـــو التصـــدي الواضـــح للتیـــارات الفكـــر الغربـــي ، ومفاهیمـــه الحضـــاریة 
والتصـــدي لهـــا مـــن خـــالل الكلمـــة المبنیـــة علـــى اإلســـالم وتعالیمـــه التـــي تشـــمل الكـــون والحیـــاة واالنســـان والمجتمـــع  

  . )٥(والدولة والنظام
بأنـــه نقـــل المعركـــة الفكریـــة مـــن موقــع الـــدفاع إلـــى موقـــع الهجـــوم علـــى النظریـــات " فلســـفتنا"وصــف كتـــاب 

الماركســیة والراســمالیة وتفنیــدها، فــال نجــد فیــه المواقــف الدفاعیــة والتبریریــة التــي كانــت الســمة البــارزة فــي كتابــات 
  .  )٦(المفكرین الذین سبقوا السید محمد باقر اصدر في الدفاع عن العقیدة اإلسالمیة

  : اقتصادنا  -
، وخصــص لنقــد النظریــات االقتصــادیة الرأســمالیة والشــیوعیة )٧(م ١٩٦١صــدر فــي النجــف االشــرف عــام 

وقـدم نظریـة اسـالمیة لالقتصـاد السیاسـي فـي محاولـة لـدحض اطروحـة العلمـانیین والشـیوعیین القائلـة بـان اإلسـالم 

                                     
 ). ١١(الملحق رقم )١(
 . عبد الهادي الشیرازي ، السید محمد جواد الطباطبائي ، السید محمود الشاهرودي: والعلماء االخرین الذین اصدروا بتكفیر المرجعیة  الشیوعیة هم )٢(
  . ٣١٦، ص٢محمد هادي االسدي ، اإلمام الحكیم ، ح)٣(
  . ١٧٥صسامي العسكري ، المصدر السابق ؛ رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، )٤(
 . ٦٨، ص) م١٩٨٢دار المعارف ، : بیروت (، ٢محمد باقر الصدر ، فلسفتنا ، ط)٥(
زعیتر في دراسة لـه أرى واجبًا ان أورد واحدًا من أولى التقییمات المهمة التي قیلت بحق كتاب فلسفتنا ، فقد اكد الكاتب االكادیمي العربي المعروف اكرم )٦(

وهـذه الدراسـة تتسـم بالـدفاع المنطقـي الحـار عـن المیتافیزیقیـة اإللهیـة حتـى : ((... م جـاء فیـه ١٩٦٠نیسـان عـام  ٢٣فـي نشرتها جریدة الحیاة البیروتیـة 
لم تقرع ... الماركسیة ) الدیالكیتكیة(یمكن القول ان الكتاب هو جهد فلسفي منطقي موفق لنسف األسس الفلسفیة لاللحاد ، واعتقد ان المادیة الریالكتیة 

، فلـیس غریبـًا ان یتـرجم هـذا الكتـاب ، الـذي امتـاز بطروحاتـه )) میة من قبـل الكتـاب العـرب المتفلسـفین كمـا جبهـت وكمـا قرعـت بهـذا الكتـاب بردود عل
 . ١٧٧م، رحیم عبد الحسین ، المصدر السابق ، ص١٩٨٧العلمیة وجدیتها إلى اللغة االنكلیزیة سنة 

: بیـروت (مد باقر الصدر بین النجف االشـرف وشـیعة العـالم ، ترجمـة غسـان غـْص، شبلي المالط ، تجدید الفقه اإلسالمي ، مح)٧(
  . ٢٨٢، ص)م١٩٩٨دار االضواء ، 



٣٠٢ 
 

انـت مهمـة الكتـاب الرئیسـة ابـراز اهتمـام اإلسـالم یفتقر إلى الحلول التي من شأنها معالجة اإلنسـان المعاصـر ، وك
  . بحیاة اإلنسان االقتصادیة ورفاهیته

ان صدور هذا الكتاب ، یعني ان االسالم یمتلك رؤیا اقتصادیة وهـو أمـر مهـم ، ولـه تـاثیر كبیـر فـي إزالـة 
ك، األمـر الـذي خلـق فــي حالـة االنبهـار بالنظریـات االقتصـادیة الوافـدة لـدى اغلـب المهتمــین بهـذه المواضـیع حینـذا

هؤالء نزعة العـودة إلـى الثقافـة اإلسـالمیة وبخاصـة بعـد ان لمسـوا فـي البـدیل اإلسـالمي االصـیل تفوقـًا علـى الوافـد 
  . )١(المستورد

ومــن المؤلفــات األخــرى التــي ظهــرت فــي الســاحة النجفیــة فــي بدایــة ســتینیات القــرن العشــرین علــى ســبیل 
، الــذي رَد علــى أقــوال " الشــیخ طــاهر حســن الخطیــب"لمؤلفــه " عــن الشــیوعیةحقــائق " المثــال ال الحصــر كتــاب 

الشـــیوعیین التـــي تؤكـــد انهـــا ال تصـــدم مـــع الـــدین ، ومـــن ان الصـــراع وطـــرق كلمـــات االتحـــاد الفـــدرالي ، والنكـــران 
  .)٢(للخالق ، ما هي إال اقاویل المرتبطین باالستعمار

تضـمن حملـة علـى الشـیوعیین ، " كاظم محمد الطباطبـائي"لمؤلفه السید " الرفاق تحت المجهر"وفي كتاب 
ففــــي مقدمتــــه إشــــارة إلــــى الشــــیوعیة كنظریــــة فــــي االتحــــاد الســــوفیتي ، واســــالیبها للقضــــاء علــــى االدیــــان الیهودیــــة  

  .)٣(المسیحیة ، اإلسالمیة
  

تبـرًا افكارهـا هـاجم الشـیوعیة ، مع" محمـد علـي الطبیـب"لمؤلفه الشـیخ " اإلسالم والمبدأ الشیوعي"اما كتاب 
لصــاحبه "  الشــیوعیة عــدوة اإلنســانیة"م صــدر كتــاب ١٩٦٠، وفــي نهایــة عــام )٤(رجعیــة التــتالءم وروح العصــر

وصف الشیوعیة بـالجبروت الـذي یعمـل علـى اسـتبعاد النـاس باسـتخدام الوسـائل المختلفـة ، " محمد هادي االمیني"
ثباته ان هذا المبدء یعمل على تحویل العالقات البشر    . )٥(یة وفق األسس المادیةوإ

ـــین المرجعیـــة والتقدمیـــة"فـــي كتابـــه "  محمـــد حســـن آل یاســـین"وكـــان الشـــیخ  یـــذكر فیـــه ان " اإلســـالم ب
الشیوعیة هي جزء من العلمانیـة التـي تسـعى الـدول الكبـرى إلـى زرعهـا فـي نفـوس الجیـل الجدیـد بواسـطة المعلمـین 

  . )٦(استشراقیة تستخدم جمیع الطرق الملتویة للقضاء على اإلسالمالسیاسیین ، والمناهج الحدیثة ، واعتبرها حملة 

                                     
والـى هـذا الیـوم ، مـا : (( بهـذه الكلمـات ) اقتصـادنا(لم یكـن الباحـث المتمیـز شـلبي المـالط مجانبـًا للحقیقـة عنـدما وصـف الكتـاب )١(

 . ١٨٩المصدر نفسه ، ص. كثر شموًال بین كل ما كتب عن االقتصاد اإلسالمي األثر االهم شأنًا واال) اقتصادنا(زال 
 . ٢٢ص – ٤، ص)م١٩٩٩مطبعة القضاء ، : النجف (طاهر حسن الخطیب ، حقائق عن الشیوعیة ، )٢(
 . ٢٤ص -١٩، ص١، ح) م١٩٥٩مطبعة القضاء ، : النجف (كاظم محمد الطباطبائي ، الرفاق تحت المجهر ، )٣(
 .  ٢٠،ص )م١٩٥٩مطبعة النعمان ، : النجف (لي الطبیب، اإلسالم والمبدأ الشیوعي بین یدیك ، محمد ع)٤(
 . ١٨محمد هادي االمیني ، الشیوعیة عدوة اإلنسانیة ، ص)٥(
 . ٣٠، ص) م١٩٦١مطبعة النعمان، : النجف (محمد حسن آل یاسین ، اإلسالم بین المرجعیة والتقدمیة ، )٦(



٣٠٣ 
 

وعقــد مقارنــة " بــین اإلســالم ودارویــن"م نشــر السـید محمــد مهــدي الشـیرازي كتــاب بعنــوان ١٩٦١وفـي عــام 
، فـاألول صـاحب عقیـدة یعـرف ربـه ودینـه والثـاني أطلـق علیـه الملحـد المـؤمن بالطبیعـة " دارویـن"و " المسلم"بـین 

  .)١(هاوعبادت
  :التیار القومي : ثالثًا 

تضـافرت عوامــل عــدة علــى تحقیــق االنتشــار والكســب الواســع للتیــار القــومي داخــل النجــف االشــرف ، كــان 
م الهادفـة إلـى حشـد ١٩٥٨من بینها الزیـارة التـي قـام بهـا وزیـر الداخلیـة خـالل ثـورة تمـوز عبـد السـالم عـارف عـام 

لهـا بعـد فتـرة وجیـزة ، فاسـتطاع احـد القـومیین النجفیـین المـدعو عبـاس الجماهیر والحصـول عـل انصـار قـد اتـت اك
  .)٢(حتى أصبحت محلة العمارة شبه قومیة" الجابري من كسب عشرات الشباب إلى التیار القومي 

ومن األسباب التـي ادت إلـى دعـم ذلـك الفكـر داخـل المدینـة المقدسـة ، وصـول عـدد مـن المدرسـین العـرب 
مي ، فكـــان لهـــم دورًا مـــؤثرًا فـــي تعمیـــق ذلــك االتجـــاه بـــین شـــباب النجفیـــین ، ففـــي بدایـــة عـــام الحــاملین للفكـــر القـــو 

اذار مـن العـام المـذكور مشـددًا علـى الطلبـة  ١٧م ارسل االتحاد الطالبـي فـي النجـف كتـابیین رسـمیین فـي ١٩٥٩
ب علـــى جمیـــع مـــدارس حمایـــة المدرســـین القـــومیین المصـــریین مـــن اتبـــاع التیـــار الشـــیوعي ، وتـــم تعمـــیم هـــذا الطلـــ

  .)٣(المدینة 
وكنتیجة لذلك النمو المقبول على الساحة النجفیة ، نشر انصـار القومیـة مؤلفـات بـالنمو واالصـالح رافعـین 

الـذي كـان سـائدًا فـي السـاحة وهـو دلیـل " العـالم العربـي"شعارًا الوحدة بین ابناء األمة العربیـة مسـتخدمین مصـطلح 
،  "االجتمـاعي الثـورة واالصـالح"كتابـه " محمد رضا الموسوي" ، فقد نشر القومي )٤(على تصاعد نموهم السیاسي

موضحًا في بدایته مفهومهم للسیاسة ، إلـى جانـب التأكیـد علـى ضـرورة إرشـاد النـاس نحـو وجهـة اجتماعیـة سـلیمة 
التحــاد والتــآخي كمــا ربــط بــین اإلســالم والثــورة ، ودعــا إلــى نــوع مــن ا –حســب تعبیــره  –لتحقیــق الوحــدة مــع األمــة 

  .)٥(بین الكرد والعرب
 مـن وحـي العقیـدة"اصدر القومیون النجفیون سلسلة من المؤلفات تدعیمًا لمـوقفهم واهـدافهم ، تحـت عنـان 

الراعــي إلــى االتحــاد " قومیتنــا الثــائرة"، فكانــت أول إصــداراتها كتــاب " حمیــد المطبعــي"للكاتــب القــومي النجفــي " 
  .)٦(ابناه ، إلى جانب ضرورة محاربة اإلسالمیة السیاسیة والقومیات الكردیةالعربي ونبذ الخالفات بین 

                                     
 . ٢١ص – ١٨، ص) م١٩٦١مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف(ي ، بین اإلسالم وداروین ، محمد مهدي الشیراز )١(
 . ٥٦حمد عیسى القابجي ، المصدر السابق ، و)٢(
م، ١٩٥٩- ١٩٥٨اتحادنا الطالبي في عام ، مـوجز نشـاطات وفعالیـات وانجـازات اتحـاد الطلبـة العـام فـي النجـف للسـنة الدراسـیة )٣(

 . ٣٤، ص) ١٩٥٩،  مطبعة النعمان: النجف(
 . ٤٨ریاض حمزة شیر علي ، المصدر السابق ، ص)٤(
، )م١٩٥٨مطبعــة النعمــان ، : النجــف(محمــد رضــا الموســوي ، الثــورة واالســالم االجتمــاعي حــول السیاســة والتــاریخ واالجتمــاع ، ) ٥(

 .  ٣٤ص
 . ١٤ص، ) م١٩٦٠مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف(حمید المطبعي ، قومیتنا الثائرة )٦(
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لــم یــدم ذلــك البــروز واالنتشــار للفكــر القــومي فــي العــراق عامــة والنجــف خاصــة ، أذ بعــد محاولــة االغتیــال 
ن م، ضـــد الـــزعیم عبـــد الكـــریم قاســـم فـــي بغـــداد علـــى یـــد القـــومیی١٩٥٩تشـــرین األول  ٨الفاشـــلة التـــي نفـــذت یـــوم 

ـــًا وتـــدهور كبیـــر فـــي مدینـــة النجـــف االشـــرف ، ممـــا ادى اعـــالن حظـــرًا  البغـــدادیین ، والـــذي ســـببت اضـــطرابًا امنی
، التـي خرجـت فیـه مظـاهرات اسـتنكریة ضـد  )١(م حتى صباح الیوم التـالي١٩٥٩تشرین األول  ٨للتجوال من لیل 

  .  )٢(لقومیة العمیلةالقومیین وخاصة البعثیین وكانت شعاراتها تصفهم بالخونة والجبهة ا
انحســر المــد القــومي فــي النجــف االشــرف بعــد ذلــك الحــدث واصــبح نشــاطاتهم محــدودًا ، ولــم یظهــر لهــم 
حــراك یــدل علـــى هــویتهم القومیـــة وبالتــالي اخــذوا یرمـــون بانفســهم تحـــت جنــاح رجــال الـــدین ویســاندون توجیهـــاتهم 

  . )٣(بهدف مسایرة الوضع المعادي لهم في الشارع
م، فـي الموصــل ، شـهدت تلـك المرحلــة حـال مــن ١٩٥٩اإلشــارة إلیـه ، ان احـداث الشــواف عـام ومـا یجـب 

، فكــان التیــار األول بهــدف مــن )٤(التوافــق بــین االســالمیین السیاســیین والقــومیین ، علــى أســاس محاربــة الشــیوعیة 
ي البـروز وكسـب المزیـد خالل ذلك المحافظة على دماء العـراقیین بمـا سـعى الثـاني إلـى اعـالن المعارضـة رغبـة فـ

  . من المؤیدین على حساب دماء العراقیین
بید ان الصراع بین التیـاریین اإلسـالمي والقـومي قـد عـاد إلـى المواجهـة واالحتـدام بعـد ان بـدء رجـال حـزب 

م، فقـد بـین السـید ١٩٦٠فـي عـام " الحكومـة اإلسـالمیة"، بطـرح افكـارهم بشـأن إقامـة " مجلـة االضـواء"الدعوة في 
، ففـي )٥(التي كانت بمثابة برنامج سیاسي مـن األفكـار السیاسـیة" رسالتنا"د باقر الصدر عند كتابة االفتتاحیة محم

القومیـــــة (العــــدد األول كشـــــف عــــن هبـــــوط الــــوعي اإلســـــالمي بــــین النـــــاس ، وســــیطرة األفكـــــار العلمانیــــة الوفـــــادة 
النقـاذ النـاس ، هـي وجـود المبـدأ الصـالح ، التي وصفها بالرجعیة، واضعًا السـید الصـدر ثـالث شـروط ) والشیوعیة

ویبــدو واضــحًا ان المبــدأ الــذي كــان یرنــوا إلیــه الصــدر مشــروع  )٦(واالیمــان بهــذا المبــدأ ، وفهــم النــاس هــذا المبــدأ
  " . الحكومة اإلسالمیة"

لفـاظ ازداد معارضة القومیین للتیار اإلسالمي بواسطة االعتداءات علـى انصـار التیـار والتجـاوز علـیهم باال
مــن االردن لمدینــة النجــف االشــرف دافعــًا لرفــع الــروح المعنویــة " حركــة القــومیین العــرب"، وكانــت زیــارة )٧(النابیــة

اللـــذان عمـــال علـــى ترتیـــب " نـــایف حواتمـــة واحمـــد جبریـــل"للتیـــار ، فعمـــل أعضـــاء الحركـــة االردنیـــة المؤلفـــة مـــن 
                                     

م، رقـم ١١/١٠/١٩٥٩، برقیة متصرفیة لـواء كـربالء إلـى الـوزراء تحـت عنـوان المظـاهرات ، بتـاریخ ) وزارة الداخلیة(و ، . ك . د)١(
 ) . وثائق غیر منصفة( ،١١٠٤١٠الملف 

 . ٢٤٦حنا بطاطون ، المصدر السابق ، ص)٢(
 . ١٥٨ة ، صعدي حاتم عبد الزهرة ، االتجاهات السیاسیة في مدینة المقدس)٣(
 . ١٥٢المصدر نفسه ، ص)٤(
)٥(T.M.Aziz, the Role of muhammed BaqirAl-Sader in shi'I political Gtivism in Iraq From 1958 To 

1980, middle East stud "Journal" U.S.A, nom (25) 1993. P. 178 . 
 . ٢ص – ١، ص) ١(م، العدد١٩٦٠حزیران  ،) ١(، السنة " مجلة) "االضواء(محمد باقر الصدر ، رسالتنا ، )٦(
 . ١٣٦حسین بركة الشامي ، المصدر السابق ، ص)٧(
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ي شـــجع التیــار النجفـــي علـــى تعزیــز الثقافـــة القومیـــة ، األمــر الـــذ)١(صــفوف القـــومیین النجفیــین ، وتوحیـــد جهـــودهم
العــالم  الشــعوبیة وادوارهــا التاریخیــة فــي"م طبــع كتــاب ١٩٦٠بواســطة مطبوعــات نجفیــة ، حیــث اعیــد فــي عــام 

التـي تعنـي كـل فكـر یعـادي العـرب ووحـدتهم ) مصـطلح الشـعوبیة(، وقد تضمن هذا الكتاب توضـیحًا لــ )٢(" العربي
  .)٣(كارها، وقصد الشیوعیة واف

الـذي تضـمن قصـائد تمجـد الجزائـر وتـونس ومـراكش ،  )٤(" جهاد المغرب العربـي"وبنفس العام اعید كتاب 
  .فضًال عن نقد االوضاع السلبیة في العراق خاصة االوضاع المعیشة في االریاف 

وة وتـارة أخـرى لم یكن وجـود التیـار القـومي فـي السـاحة النجفیـة علـى وتیـرة واحـدة ، فتـارة یظهـر بمظهـر القـ
یتعرض إلى االنعزال والعمل شبه السري بین اعضاءه ، وكما ان طبیعة العالقة طوال تاریخیـة لـم تكـن علـى نهـج 

دمویـة  –واحد ، فالسمة االغلب تحقیق المصلحة الشخصیة وبكل الوسائل المتاحة مـن شـعارات أو وسـائل قمعیـة 
  .م١٩٦٣شباط  ٨وكما حدث سیطرته على السلطة في 

ند اعـالن االنقـالب األول انـف الـذكر ، اعلنـت التنظیمـات القومیـة تأییـدها ودعـت زعمـاء انقـالب شـباط وع
إلى تألیف حكومة تضم التیـارات القومیـة فـي العـراق مـن اجـل السـیطرة علـى األمـور وتسـییر الحكـم والقضـاء علـى 

  .)٥(الشیوعیین والرجعیین
الب ودعمـه مــن خـالل المظــاهرات المؤیـدة التــي انطلقــت إبـد التیــار القـومي فــي النجـف االشــرف ذلـك االنقــ

حسـب تعبیـرهم  –من مسـاحة المیـدان وحتـى الصـحن الحیـدري الشـریف مـرددة للوحـدة العربیـة وانهیـار االسـتبدادیة 
م ، ان سـلطة وصـالحیاته مقیـدة بالقیـادة ١٩٦٣ادرك عبد السالم عارف  منذ األیام األولى النقالب شباط عام  –

لتــي یمثلهــا المجلـس لقیادتهــا ، كمــا ادرك ان القیـادة الفعلیــة بیــد قیـادات حــزب البعــث لـذلك قــام بــانقالب الجماعیـة ا
  . )٦(م١٩٦٣تشرین الثاني  ١٨الثاني بتاریخ العراق وكان البیان األول في 

وجدت العناصر القومیة في النجف االشرف فرصة للبروز إلى السـاحة  السیاسـیة بقـوة مـرة أخـرى  مطالبـة 
بتظاهراتها مشروع حول الوحدة االتحادیة واهمیة تجسید مبدأ حكم الشـعب لمصـلحة الشـعب عـن طریـق مؤسسـات 

  . )٧(دیمقراطیة ثوریة للتمثیل الشعبي تعكس حقوق الجماهیر ومصالحها ورغباتها
ـــــة  ومـــــن الواضـــــح ان تلـــــك الرغبـــــة للتیـــــار القـــــومي لـــــم تحقـــــق ، قیاســـــًا لطبیعـــــة وایدلوجیـــــة النظـــــام الطائفی

  . واالستبدادیة التي مارسها عارف ضد جمیع فئات الشعب العراقي والرغبة الجامحة المهیمنة على السلطة
                                     

 . ١٨٢عدي حاتم المفرجي ، االتجاهات السیاسیة في مدینة النجف المقدسة ، ص)١(
 . م في مدینة النجف االشرف ١٩٤٨طبع الكتاب للمرة األولى عام )٢(
 . ٦، ص) ١٩٦٠مطبعة القضاء ، : النجف ( ، ٢ا التاریخیة ، طعبد الصاحب الدجیلي ، الشعوبیة وادوراه)٣(
 . م١٩٥٩طبع في النجف االشرف طبعة األولى عام )٤(
 . مصطلح برز بعد وصول البعثیین إلى السلطة ویطلق على رجال المرجعیة الدینیة في النجف االشرف )٥(
م، اطروحــة دكتــوراه ، ١٩٦٨-١٩٥٨م السیاســي فــي العــراق علــي حمــزة الحســناوي ، النظــا: للتفاصــیل عــن ذلــك االنقــالب ینظــر )٦(

 . ١٧٩ص – ١٦٥، ص) م١٩٩٨كلیة االداب ، : جامعة الكوفة (
 .  ٢٠/٢/٢٠١٠، األستاذ حسین المیالي، ) مقابل شخصیة()٧(
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م، )١(١٩٦٦نیسـان  ١٣لقي عبد السالم محمد عارف حتفه في حادث طائرة مروحیة غـامض فـي مسـاء ، 
  .لعراقرئیسًا ل )٢(م، انتخبت عبد الرحمن عارف١٩٦٦نیسان ١٨وبعد مرور خمسة ایام بتاریخ 

وبنـــاء علـــى هـــذه التغیـــرات عقـــدت االجتماعـــات  فـــي المـــدن العراقیـــة ومنهـــا مدینـــة النجـــف االشـــرف الـــى 
انصــارالتیار القــومي ، إذ نوقشــت ضــرورة العمــل بالحیــاة الدیمقراطیــة الســلمیة وتظــافر جمیــع جهــود المــواطنین فــي 

الدســتور علــى أســس دیمقراطیــة وحــل  هــذا الســبیل ، كمــا نوقشــت قضــیة االحــزاب السیاســیة وموضــوع اعــادة بنــاء
  .)٣(المسألة الكردیة

ا تقــدم بــان مــدة البحــث قــد شــهدت صــراعًا فكریــًا حــادًا بــین ثــالث تیــارات رئیســة علــى الســاحة یتضــح ممــ
النجفیة ، مثلتها الشیوعیة والقومیة واالسـالمیة ، ویظهـر ممـا عرضـناه أیضـا بـان مـدة الصـراع كـان فـي البـدء بـین 

إلـــى الغـــرور الـــدامي ، أو بـــین الشـــیوعیین الـــذین وجـــدوا مـــن التفـــافهم علـــى عبـــد الكـــریم قاســـم وثورتـــه قـــوة دفعـــتهم 
  . القومیین الذین كانوا یرون في مبادئهم وانفسهم أحق في اخذ ذلك الدور

  
  

غیــر أن هــذا الصــراع قــد اســتغل مــع قــوة ســاعد التیــار اإلســالمي وانتكاســة الشــیوعیین فــي اعقــاب انقــالب 
خیــر كونــه قــد اســتلم الســلطة م، إلــى صــراع إســالمي قــومي كانــت فیــه الغلبــة فــي كثیــر مــن الفتــرات لال١٩٦٣عــام 

مــا اوًال ، والســتخدامه أســلوب العنــف والقتــل واالعتقــال طریقــا للتمســك بالســلطة والتیــارات فــي الســاحة ثانیــًا ، وهــذا 
.                 حجم الوجود في الشیوعیین واإلسالمي من خالل تغییب قیاداتهم في سجون القومیین ، وعلى اعواد مشانقهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 ). ٨١٤(م، العدد ١٩٦٦نیسان  ١٥، " جریدة) "الجمهوریة: (لالطالع عن للتفاصیل مقتل عارف ینظر )١(
ولد في الرمادي ، كان یشغل منصب رئـیس أركـان الجـیش بالوكالـة ابـان حكـم اخیـه عبـد ) : ٢٠١٠-١٩١٦(لرحمن عارف عبد ا)٢(

الســالم ، ثــم أصــبح رئیســا للعــراق بعــد تــدخل مباشــر مــن القــومیین المصــریین بزعامــة جمــال عبــد الناصــر ، أطــیح بــه البعثیــین 
 . ٤٥٣حسن لطیف الزبیدي ، المصدر السابق ص. ا م، ونفي إلى تركی١٩٦٨تموز  ١٧بانقالبهم الثاني في 

 . ٢٣٠علي حمزة الحسناوي ، المصدر السابق ، ص)٣(
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  المبحث الثالث        

  موقف النجف االشرف من األحداث السیاسیة في العراق 
كانـت مدینـة النجـف االشـرف ممثلـة بمرجعیتهـا الدینیـة ، علـى اتصـال دائـم باالحـداث السیاسـیة فـي العـراق 

عًال فـي احـداثها ، بـدءًا مـن منذ بدایـة القـرن العشـرین ، حیـث شـهدت السـاحة السیاسـیة العراقیـة حضـورًا مرجعیـًا فـا
مقارعـة االسـتعمار البریطـاني واعـالن الثـورة علیـه ومـرورًا بموضـوع االسـتفتاء علـى شـكل الحكـم ، ومـن ثـم مـا تـاله 
من تطورات سیاسـیة تمثلـت فـي إجـراء انتخابـات المجلـس التاسیسـي  والموقـف منهـا ، وكـذلك المواقـف الثقافیـة فـي 

  . ة العهد الملكيكثیر من االحداث السیاسیة طیل
ممــا تقــدم نــرى بــان النجــف االشــرف كانــت متفاعلــة مــع الحــدث السیاســي العراقــي ومــؤثرة فــي العدیــد مــن 
مفاصله ، ان لـم تكـن هـي الموجـة األول لـه والفاعـل فیـه ، تقصـدها الشخصـیات القیادیـة فـي البلـد بهـدف ارضـائها  

مانـــا منهـــا باهمیـــة النجـــف االشـــرف مدینـــة ومرجعیـــة  أو تـــوحي بـــذلك لتكســـب ود الجمـــاهیر لـــتظمن االســـتقرار ، ای
فظلــت تتمتــع بفاعلیــة التــاثیر فــي جمیــع عهــود الحكــم والســیطرة السیاســیة ، والــذي ســنراه واضــحًا فــي فتــرة بحثنــا مــا 

  . م١٩٦٨-١٩٥٨بین  
  : م ١٩٥٨تموز  ١٤الموقف من ثورة  -اوالً 
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ة فتـرة لیسـت بالقصـیرة ،إذ حظیـت الثـورة فــور اسـتمرت النجـف االشـرف فـي تسـجیل مواقفهـا النضــالیة الثابتـ
انــدالعها بمــؤازرة جمــاهیر واســعة ، ووقــف العراقیــون فــي كافــة انحــاء الــبالد صــفًا واحــدًا إلــى جانبهــا ، مستبشــرین 

  . )١(بقیام الحكم الجمهوري
عــادة وقـف النجفیـون فــي مقدمـة الصـفوف المؤیــدة للثـورة ، ونزلـت الجمــاهیر إلـى الشـارع معبــرة عـن فرحهـا 

الثــورة نقطــة انطــالق نحــو تغییــر مســار العــراق سیاســیًا واقتصــادیًا واجتماعیــًا ، واوفــدت النجــف ادبیهــا الكبیــر علــي 
، معبـرًا عـن شـعور " صوت النجـف المـدوي"تموز كلمة بعنوان  ١٦الخاقاني ، لیقلي من دار االذاعة العراقیة لیلة 

  .)٢(ابناء النجف بذلك االنجاز وتایدهم الكامل له
والـى جانـب مشــاعر التأییـد التـي أبــداها الشـارع النجفـي ، فقــد انطلقـت عـدد مــن الجمعیـات الثقافیـة والدینیــة 
ــــت جمعیــــة منتــــدى النشــــر فــــي طلیعــــة تلــــك المؤسســــات العلمیــــة ، إذ اهابــــت  فــــي المدینــــة لمباركــــة الثــــورة ، فكان

وطالبـت )٣(تحقیـق امـاني العـرب والمسـلمینبالمسؤولین الجدد ان ینتصروا للدین اإلسالمي المقـدس ، ویعملـوا علـى 
إلـى توحیـد صـفوف العـرب " الثـورة الجبـارة"جمعیة التحریر الثقافیة على لسان الشیخ عبد الغنـي الخضـري معتمـدها 

  .)٤(تحقیقًا لسیادتهم وكرامتهم بین امم العالم
و " النجــف"ســیما انعكــس عمــق هــذا التفاعــل الــوطني فــي أنشــطة فكریــة ، مــن لــدن المجــالت النجفیــة ، وال

النشـــاط الثقـــافي اللتـــان طفحـــت صـــفحاتهما بالمقـــاالت السیاســـیة والخطـــب الحماســـیة التـــي تحیـــي الثـــورة وزعماءهـــا  "
وتعلــق اآلمــال الكبیــرة واالمــاني العریضــة علــى العهــد الجدیــد ، وهــي ال تنفــك تنشــر القصــائد الشــعریة فــي كــل عــدد 

  .)٥(لقادة الثورة وزعماء الجمهوریة من اعدادها ، وتورد رسائل التهنئة والتبریك
اسـتقبلت النجــف االشــرف نائــب رئـیس الــوزراء ووزیــر الداخلیــة عبــد السـالم عــارف بتجمــع جمــاهیري حاشــد 

م فـي سـاحة المیـدان تخللتـه هتافـات حماسـیة وشـعارات ترحیبیـة ، وقـام بالقـاء خطبـة ١٩٥٨تمـوز  ٢٤صبیحة یوم 
  .)٦(دینة مبینًا فیها اهداف الثورة وطموحاتها امام الجماهیر المتجمهرة في میدان الم
تمـــوز القـــت اســـتجابة وتفـــاعًال مـــن جانـــب المؤسســـة الدینیـــة فـــي النجـــف   ١٤وممـــا ال شـــك فیـــه ، ان ثـــورة 

سیما الطبقة العلیا منهـا ، وهـذا یعـود بالتأكیـد إلـى ان تلـك الثـورة قـد وفـرت مناخـًا ایجابیـًا اثـر علـى مواقـف وفاعلیـة 
لــى مجــرى الحیــاة السیاســیة فــي العــراق ، فبعــد اطمــأن العلمــاء علــى اهــداف الثــورة ونوایــا القــائمین تلــك المؤسســة ع

جأت رسائلهم وبرقیـاتهم مـؤازرة تامـة للحكومـة الجمهوریـة ، تتقـدمها رسـالة السـید محسـن الحكـیم إلـى رئـیس مجلـس 
                                     

، )م١٩٨١منشــورات مكتبــة الیقظــة العربیــة ، : بغــداد ( ،٢م فــي العــراق ، ط١٩٥٨تمــوز  ١٤لیــث عبــد الحســین الزبیــدي ، ثــورة  )١(
  . ١٩٣ص -١٨٢ص

  .١، ص) ١٠(م ، العدد ١٩٥٨ تموز ٣١، ) ٢(، السنة " مجلة) "النجف( )٢(
  .٢٤، ص) ١٢(م، العدد ١٩٥٨اب  ٢٨، ) النجف( )٣(
  .٤١٢، ص) ٨(و ) ٦(م، العددان ١٩٥٨تموز  ١٨، ) ١(السنة " مجلة) "النشاط الثقافي( )٤(
م، ١٩٥٨ز واب تمـو ) ١(، السـنة ) النشاط الثقـافي(؛ ) ٨(و ) ١(م، العددان ١٩٥٨، تموز واب ) ٢(، السنة ) النجف: (ینظر  )٥(

  ).٩(و ) ٨(العددان 
  .٤١٢، ص) ٨(و ) ٦(م، العددان ١٩٥٨تموز  ١٨، ) ١(السنة " مجلة) "النشاط الثقافي( )٦(
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ـــًا لهـــم بحســـن التوفیـــق لخدمـــة الـــدین ، ودا" الســـدیدة الجبـــارة"الـــوزراء عبـــد الكـــریم قاســـم ، لیبـــارك لهـــم أعمـــالهم  عی
اإلسالمي والمحافظة على الصالح العـام ، فـي حـین أعـرب الشـیخ علـي كاشـف الغطـاء فـي رسـالته إلـى قاسـم عـن 
وجــوب االتفــاق والتماســك ورص الصــفوف بــین ابنــاء الشــعب العراقــي كافــة ، وانتهــاج سیاســة عادلــة ال تفــرق بــین 

  . )١(الكفاءة والنزاهةابناء البلد الواحد إال على أساس 
تسـوده " عهـدًا مباركـاً " ودعا الشیخ عبد الكریم الجزائري في رسالته عن امله في ان یكـون عهـد الجمهوریـة 
  . )٢(العدالة االجتماعیة والمساواة والقیم الروحیة ، لیشعر الفرد بقیمته كمواطن له حریته وكرامته

الكبـار ، فقـد انطلـق عـدد مـن الشـعراء واالدبـاء النجفیـین والى جانب مشـاعر التاییـد مـن جملـة مـن العلمـاء 
بشـــعرهم ، ذلـــك الســـالح الـــذي طالمـــا ارهبـــت بـــه النجـــف اعـــداءها ، إذ اخـــذت حنـــاجر الشـــعراء بقصـــائد عصـــماء  
تفیض بالمشاعر النبیلة المعبرة عن ضمیر الشعب وارادته المؤیدة للثـورة ، فـنظم عبـد المهـدي مطـر احـدى روائعـه 

ــد              مشــت الســیادة"لتــي تشــید بــالثورة وتنــدد برمــوز الملكیــة ، وهــي تحمــل عنــوان الشــعریة ، ا " فــي البل
" تحیـة إلـى تمـوز"و " وطـن الـرؤى"و " معجزة التاریخ"ونشر الشاعر إبراهیم الوائلي مجموعة من القصائد منهـا )٣(
)٤(.  

یشـید بالــدور البطــولي الــذي نهــض بــه ان وطنیـة الفــرد النجفــي تجــاه شــعبه ووطنـه العــراق هــي التــي جعلتــه 
الشــعب انــذاك فــي ثورتــه المجیــدة بوجــه الحكــم الملكــي ، مشــددین علــى الوحــدة والــتالحم لتحقیــق الحریــة ومجاالتهــا 
المتمثلــة فــي حریــة الــوطن والــدین والعقیــدة ، ولــم تقتصــر تلــك االحتفــاالت علــى فئــة معینــة ، بــل امتــدت مــن اعلــى 

  . لدینیة العلیا إلى جمیع فئات المجتمع النجفيالهرم المتمثل بالمرجعیة ا
بیــد ان هــذا التعــاطف مــع الثــورة لــم یســتمر إلــى أمــد طویــل ، بــل ســرعان مــا اصــیبت المرجعیــة الدینیــة فــي 
خیبــة امــل كبیــرة ، شــعرت خاللهــا بــان الثــورة قــد طعنتهــا بالصــمیم كونهــا قــد تعرضــت لمســألة مــن أكثــر المســائل 

  .  ة ذلك هو قانون األحوال الشخصیة حساسیة من الناحیة الشرعی
  : م ١٩٥٩لسنة  ٨٨قانون األحوال الشخصیة  -ثانیاً 

م وكـان یحتـوي علـى نصـوص مخالفـة للشـریعة اإلسـالمیة ، منهـا ١٩٥٩تمـوز  ٢٨صدر هـذا القـانون فـي 
ج ، مــنح المــرأة حــق الطــالق والغائــه دون الحصــول علــى موافقــة ولــي الزوجــة أو حضــور القاضــي فــي عقــد الــزوا

  .)٥(ومنع القانون الزواج بأكثر من واحدة ، فضًال عن ذلك فقد ساوى القانون بین الرجل والمرأة في المیراث

                                     
  .٤، ص) ٢٩٢٢(م، العدد ١٩٥٨تموز  ٢٧، ) ٣٥(، السنة " جریدة) "الیقظة( )١(
  .٢٥٢مقدام الفیاض ، تاریخ النجف السیاسي ، ص )٢(
  .٧، ص)١٢(م، العدد ١٩٥٨اب  ٢٨، ) ٢(لسنة، ا" مجلة) "النجف( )٣(
كلیـة : جامعـة الكوفـة (م، اطروحـة دكتـوراه ، ١٩٧٠-١٩٢٠ملیحة عزیز الدعمي ، الحس القومي فـي الشـعر النجفـي المعاصـر  )٤(

  .١١١، ص) م١٩٩٥للتربیة للبنات ، 
  ) .١٤(سورة النساء ، آیة )). حظِّ الْأُنثَيينِيوصيكُم اللَّه في أَوالَدكُم للذَّكَرِ مثْلُ : ((قال تعالى  )٥(
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ادى ذلــك االخــتالف الفكــري إلــى تصــعید الموقــف ، الصــراع بــین المؤسســة الدینیــة والحكومــة الجدیــدة ، إذ 
یتركـوا المسـلمین احـرارًا فـي امـورهم الدینیـة  طالب المؤسسون من رجال الدین في كل مناسبة بضـرورة الغائـه ، وان

  .)١(یستقونها بحریة من منابعها المذهبیة دون ترجیح بعض على أخر
اظهـر السـید الحكــیم موقفـًا متشـدًد مــن القـانون ، فلـم یكتــف بالتندیـد بـل ارســل الوفـود إلـى عبــد الكـریم قاســم 

ة من المطالبة إلى العمـل ، فبـدأت كلمـات رجـال الـدین لحثه على الغاءه ، ولما لم یستجیب لذلك ، انتقلت المرجعی
تهــاجم القــانون فــي جمیــع االحتفــاالت األدبیــة والدینیــة منوهــة إلــى ضــرورة اســتبداله لتاثیراتــه الســلبیة فــي العالقــات 

  .)٢(االسریة خصوصًا في باب االرث والطالق
لباحـث انفـا مؤیـدا قویـا لـذلك القـانون وعلى المستوى الجماهیري ، كان التیار الشـیوعي المتنـامي كمـا ذكـر ا

لمــا یتنــاغم كلیــا مــع اهدافــه وأفكــاره وقــد عبــر عــن مناصــرة الحكومــة لمثــل هــذه القــوانین مــن خــالل الشــعارات التــي 
  .)٣("بعد شهر ماكو مهر ونذب القاضي بالنهر"ترفعها خالل المظاهرات في شوارع المدینة ومنها 
للقــانون ، فــراح الخطبـاء علــى المنـابر یلهبــون حمـاس النــاس فــي  أثـارت تلــك الشـعارات حفیظــة المعارضـین

التصــدي للقــانون والتعبیــر عــن اســتیائها الشــدید منــه وافــرز القــرار ردود فعــل غاضــبة فــي االوســاط الشــعبیة  كمــا 
انعكــس ذلــك فــي المؤسســات الحكومیــة نفســها إذ امتنــع بعــض القضــاة فــي  تطبیقــه فــي المحــاكم الشــرعیة ، وعــدم 

النســـاء ذوات االرث ، إذ رفضـــن اخـــذ الحصـــص المتســـاویة علـــى حســـاب الخـــروج علـــى نصـــوص الشـــریعة  التـــزام
  .)٤(اإلسالمیة

انعكــس ذلــك الصــراع بــین المؤسســـة الدینیــة والحكومــة علــى طبیعــة العالقـــة بینهمــا ، فنــرى امتنــاع الســـید 
بالرغبـة فـي ذلـك ، إال ان هـذا األمـر محسن الحكیم مقابلة الزعیم عبد الكریم قاسـم لمـرات عـدة رغـم الحـاح األخیـر 

لم یجبر الحكومة على الغاءه أو حتى تعدیله واستمر الحـال حتـى سـقوط النظـام ، وعمـل السـید محمـد بحـر العلـوم 
علـى تــألیف كتـاب حــول القـانون موضــح فیـه الجوانــب المخالفــة للشـریعة اإلســالمیة الـواردة فــي نصوصـه وقــد طبــع 

  .)٥(م١٩٦٤الكتاب مرتین في العام 
ادى ذلــــك الموقـــــف مـــــن رجـــــال المؤسســــة الدینیـــــة فـــــي النجـــــف االشــــرف إلـــــى نمـــــو المعارضـــــة السیاســـــیة 
واالجتماعیــة للحكــم الجمهــوري األول وتعبئــة المجتمــع ضــد سیاســة واعتبارهــا خارجــه عــن الشــرع ، والعــرف وممــا 

  . ه امیل إلى السقوطشكل عامل ضعف للنظام من بین العوامل العدیدة التي ابعدت الجماهیر عنه ، وجعلت

                                     
فــي النجـــف االشــرف اســهامات فــي الحضــارة اإلنســـانیة ، ) بحــث(صــاحب الحكــیم ، بعــض انتهاكــات حقـــوق المرجعیــة الدینیــة  )١(

  .٣٩٦ص-٣٩٥، ص٢المصدر السابق ، ج
  .١٦٦وسن سعید الكرعاوي ، المصدر السابق ، ص )٢(
  .٦٨، ص) م١٩٨٣مؤسسة الجهاد ، : لندن(الكریم قاسم رؤیة بعد العشرین ، حسن العلوي ، عبد  )٣(
  .٦، ص) ١٢(، العدد ١٩٥٩، كانون األول " مجلة) "النجف(؛ ٢٢٢إبراهیم السراج ، المصدر السابق ، ص )٤(
مطبعـة النعمـان فـي النجـف صدر الكتاب على هیئة كراس في اواخر ایام عبد الكریم قاسم ، وبعد انهیار نظامه طبع مـرتین فـي  )٥(

  .محمد بحر العلوم ، اضواء على قانون األحوال الشخصیة العراقي ، المصدر السابق . االشرف 
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  :  م ١٩٦٣شباط  ٨انقالب  -ثالثاً 
م عنـدما اتخـذ عبـد الكـریم قاسـم ١٩٥٩بدأت االوضاع داخـل العـراق تظهـر علیهـا عالمـات االنحـالل عـام 
م، ممــا زاد مــن ثقــتهم بانفســهم ١٩٦٣سیاســة اللــین والتهــاون مــع البعثیــین الــذین حــاولوا اغتیالــه فــاطالق ســراحهم 

ت تنظــیمهم مــن خــالل قیــادة جدیــدة تولــت مســؤولیة اعــادة النشــاط السیاســي وقــد نضــجت عنــدهم فعملــوا علــى اعــاد
م علـى االتصـال ١٩٦٢، وعملـت عـام )١(فكرة القیـام بـانقالب عسـكري تولـت اللجنـة العسـكریة السـریة التخطـیط لـه 

ق النشــاط العســكري بالضــبط والقــادة العســكریین حیــث شــكلوا لجنــة عســكریة تابعــة للبعــث تاخــذ علــى عاتقهــا تنســی
  .)٢(واعداد المیلشیات الحزبیة

اختلفت المرجعیة الشیعیة مع االنقالبـین منـذ الیـوم األول لالنقـالب عنـدما اتخـذوا االشـتراكیة هـدفا مـن بـین 
اهــدافهم ، فابرقــت إلــى الســلطة فــي بغــداد شــاجبة تلــك المبــادئ ، كمــا طلبــت وكالءهــا فــي المــدن العراقیــة بتقــدیم 

  .  )٣(عبارات االستهجان واالستنكاربرقیات تحمل 
سعت المرجعیة الدینیة إلـى بنـاء سـلطة تسـییر علـى أسـس المبـادئ والتعـالیم اإلسـالمیة السـمحاء ، منطلقـة 

  .، مع التدرج في العمل من اجل الوصول إلى النتائج المطلوبة" اكثریة الشعب المسلم"من المبدء االساسي 
لحــرس القــومي المســلحة فــي عهــد عبــد الســالم عــارف القتــل واعمــال مارســت العناصــر التــي یطلــق علیهــا ا

اضــرت بالســكان ممــا دفــع الشـــعب اللجــوء إلــى المرجعیــة الدینیــة ، التـــي اعلنــت ســخطها واســتنكارها القــائم ، ممـــا 
دعاهـا ارسـال وفـدًا علمائیــًا إلـى بغـداد لمقابلــة رئـیس الـوزراء احمـد حســن البكـر ، حـاملین رســالة مـن السـید محســن 

، وقـــد )٤(الحكـــیم تضـــمنت النصـــح الكـــریم ، والتاكیـــد علـــى نبـــذ الخالفـــات المذهبیـــة ورفـــض االســـتفزازات للمرجعیـــة
اســتجابت الحكومــة الســتقبال الوفــد ، وتــم التفــاهم علــى تشــكیل لجنــة ضــمت الشــیخ علــي الصــغیر والســید مرتضــى 

ــــاهج التعلــــیم و  ــــد الســــتار الجــــواري للنظــــر فــــي من ــــدكتور احمــــد عب ـــكري وال قضــــایا الوقــــاف وتطبیــــق العدالــــة العسـ
االجتماعیــة واالحتكــام إلــى اإلســالم عنــد الخــالف ومشــاركة اجهــزة االعــالم فــي نقــل النشــاط االســالمي والمرجعــي 

  . )٥(للجماهیر

                                     
ضمت أمین سر حزب البعث صالح السعدي واعضاء من القیادة القطریة منهم طالب شبیب وحازم جواد وساطع الراوي وصالح  )١(

  .وعبد الغني الراوي واخرین مهدي عماش وعبد السالم عارف وطاهر یحیى 
الزهــراء : القــاهرة ( مــاریون وبیتــر ســلوجلت ، العــراق الحــدیث مــن الثــورة إلــى الدكتاتوریــة ، ترجمــة مركــز الدراســات والترجمــة ،  )٢(

  .١٣٢، ص)م، ١٩٩٢لالعالم العربي ، 
  .٢٤٧، ص١عبد الهادي الفضلي ، هكذا قرأتهم ، ح )٣(
  .٦٨طین المرجعیة العلیا المعاصرین ، صمحمد حسین الصغیر ، اسا )٤(
  . ٢٠ص -١٩، ص١محمد هادي االسدي ، اإلمام الحكیم ، ح )٥(
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بید ان السلطة لم تكن جـادة فـي ذلـك ، فعمـدت إلـى اسـتفزاز المرجعیـة ومشـاعر المسـلمین ، ممـا دّل علـى 
  . ومد الجسور مع المؤسسة الدینیة. )١(اإلسالمیة في العراق عدم جدیتها تطبیق االحكام

ازداد الخـــالف بـــین المرجعیـــة الدینیـــة والســـلطات الحاكمـــة ، ممـــا دعـــا الســـید محســـن الحكـــیم إلـــى اعـــالن 
 ١٩٦٣تشــرین األول عــام  ١٧ســخطه وعــدم رضــاه عــن الحكومــة الجدیــدة ، ورفضــه لسیاســتها الطائفیــة فقــام فــي 

ى بغــداد وســامراء قصــد مــن ورائهــا اظهــار قــوة المؤسســة الدینیــة ونفوذهــا وقــدرتها إلــى تحریــك بمســیرة احتجاجیــة إلــ
الجمـاهیر ، وكــذلك اظهـار الوجــه الحقیقــي لطغیـان البعثیــین وحكمهــم ، الـذین صــموا اذانهــم عـن ســماع التوجیهــات 

  .انف الذكر )٢(والمطالب التي نقلها لهم وفد العلماء
) (احتفـاالت دینیـة واسـعة بمناسـبة مولـد اإلمـام علـي بـن أبـي طالـب شهدت النجـف االشـرف وكـربالء 

أثنــاء ســفر الحكــیم وادت الكلمــات التــي القیــت علــى الــدعم الجمــاهیري لمطالــب المرجعیــة الدینیــة المتمثــل بالعدالــة 
  .)٣(السیاسیة واالجتماعیة والغاء قانون األحوال الشخصیة
ب الشعبي ، سعت السلطة إلى اتبـاع سیاسـة ذر الرمـاد فـي وألجل امتصاص نقمة المؤسسة الدینیة والغض

م، إذ ١٩٦٣لســنة ) ١١(م وابدالــه بقــانون رقــم ١٩٥٩العیــون ، فعملــت علــى إلغــاء قــانون األحــوال الشخصــیة لعــام 
شملت فقرة واحدة خطط التعدیل المتعلقـة بمسـألة االرث باالضـافة إلـى إعطـاء القـانون القاضـي سـلطة الفقیـه ویسـد 

  . )٤(جتهاد في االحكام ، إال ان التعدیالت لم ترقى إلى طموح المرجعیة التي طابت بالغائهباب اال
أدت االختالفـات الفكریــة والتوجهــات العامــة لــدى الجــانبین إلـى توســع الهــوة بــین المرجعیــة الدینیــة والســلطة 

والحــرس القــومي التــي كانــت تثیــر القائمــة باالضــافة إلــى التجــاوزات واالعتقــاالت التــي قامــت بهــا القــوات االمنیــة ، 
قلــق المرجعیــة وغضــبها والتــي عكســها الســید محســن الحكــیم مــن خــالل رفضــه اســتقبال قیــادة البعــث فــي الكاظمیــة 

  . )٥(واحالهم إلى ولده السید مهدي الحكیم ووكیله الشیخ علي الصغیر

                                     
یبـدو ان الســید الحكــیم كــان یســعى إلــى تمكــین التیــار اإلســالمي الشــیعي والســني الســلمة قــوانین الدولــة بالتــدریج أو منــع القــوانین  )١(

وســن ، حـدًا ادنــى ، إال ان هـذا االجــراء لـم یرقــى للسـلطة فحــاولوا المماطلـة التـي تتعـارض مــع الشـریعة اإلســالمیة بوصـفه ذلــك 
  .٢١٥سعید الكرعاوي ، المصدر السابق ، ص

كانت نقطة االنطالق من مدینة كربالء مرورًا بالمسیب والمحمودیة إلى بغـداد ثـم الكاظمیـة ، وكـان السـید الحكـیم فـي كـل مدینـة  )٢(
من حشود كبیرة مـن االهـالي ، وهـو مـا حـدث خـالل مـروره بشـارع الرشـید ومـن ثـم الكاظمیـة ،  أو محطة یقف فیها یتم استقباله

فقد احتشدت امواج بشریة عارمة ، واستقبال الحشود الشعبیة والدینیة والعشائر في مقر اقامته في الكاظمیة خـالل ایامهـا السـبع 
  .٩٨١ص -٨٢٢، ص )٤(م، العدد ١٩٦٤) ١(، السنة " مجلة) "اإلیمان. (التي قضاها 

  .١٨٤المصدر نفسه ، ص )٣(
  .٨١حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص )٤(
، ) ت.دار المنـــوز األدبیـــة، د: بیـــروت (شـــباط مـــن حـــوار المفـــاهیم إلـــى حـــوار الـــدم ،  ٨علـــي كـــریم ســـعید ، : للتفاصـــیل ینظـــر )٥(

  .٣٣٦ص-٣٢٧ص
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الســـالم عــارف ال یمكـــن ان  یتضــح ممــا تقـــدم ان المؤسســة الدینیـــة قــد ازدادت اقتناعـــا بــان البعثیـــین وعبــد
یخطــو باتجــاه تحســین العالقــة معهــا عــن طریــق االســتجابة لــبعض طلباتهــا إذ كانــا علــى طرفــي نقــیض فــي الــرؤى 

  . واالفكار واالهداف
 ١٨لم یستمر الوئـام طـویال بـین عبـد السـالم عـارف والبعثیـین، حتـى قـام األول بانقالبـه علـى رفاقـه بتـاریخ 

  .یم السلطة بشكل منفرد مبعدًا حلفاءه البعثیین من طریقهم لتسل١٩٦٣تشرین الثاني 
وبوصــول عــارف إلــى الســلطة دخلــت العالقــة بــین المرجعیــة الدینیــة والحكــم الجدیــد مرحلــة جدیــدة امتــازت 
بالتنــافر وازدیــاد حــدة الخــالف الــذي تركــز علــى قضــایا سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة جوهریــة اتخــذت ابعــاد أكثــر 

  . عي السیاسي للمؤسسة الدینیة التي خبرت كل اإلطراف السیاسیة العاملة في الساحة العراقیةتاثیرا في الو 
، وارتكــز علــى التفریــق بــین أبنــاء المجتمــع علــى أســاس  )١(اتســم حكــم عبــد الســالم عــارف بالســمة الطائفیــة

خــالل كلمـة الســید مـذهبي ، وهــي سیاسـة امتعضــت منهـا المرجعیــة الدینیـة وعبــرت عـن رفضــها لتلـك السیاســة مـن 
م ، إذ دعــا فیهــا الحكومــة ١٩٦٤فــي عــام ) (محمــد بــاقر الحكــیم لمناســبة االحتفــال بــذكرى مولــد اإلمــام علــي 

بـین المسـلمین علـى " والعدالـة االجتماعیـة " المسـاواة"إلى نبذ السیاسة الطائفیة المعتمدة في البالد مطالبـًا بتحقیـق 
  .)٢(لمجموع أفراد األمة "االنهیار"و " الدمار"بان الطائفیة هي سیاسة  ، ومذكراً " الكفاءة"و " اإلسالم" أساس 

أظهرت مرجعیة النجف االشرف تذمرا شدیدا من تلك السیاسة المتبعة من قبل رأس السـلطة ، اتضـح ذلـك 
م برئاسـة رئـیس الـوزراء طـاهر یحیـى ١٩٦٤اذار  ١٩جلیا خالل مقابلة وفد الحكومة المرسـل مـن قبـل عـارف یـوم 

، إلــى دار الســـید الحكـــیم بذریعـــة االطمئنـــان علـــى صـــحته ، فـــازاح المرجـــع االعلـــى الغمـــوض الـــذي ویواجـــه بـــه )٣(
الــبعض الطائفیــة كاشــفًا لــرئیس الــوزراء مــا وصــل إلیــه حــال البلــد مــن تشــرذم وقــوى تعمــل علــى تــاجیج هــذا الوضــع 

  :قائًال بهذا الخصوص 
مـــة ، عمـــل علـــى ویؤســـفني ان أرى اآلن فجـــوة بـــین الشـــعب والحكو " 

ایجادهـا شــرذمة تحــاول اثـارة االغــراض والنعــرات الهدامـة بــین الشــعب 
بــان المفهــوم الســائد فــي الدولــة هــذه األیــام بــان : فلربمــا یقــول قائــل 

معامالت عبـد القـدر تنفـذ ومعـامالت عبـد الحسـین تـؤخر وتتـرك ، كمـا 
فـي ان هناك نعرات بلدیة ضیقة مثل هذا عاني وهذا تكریتي ، وهذا نج

                                     
  .١٤٨، ص) ٤(م، العدد ١٩٦٤، كانون األول ) ٥(، السنة " مجلة) "االضواء( )١(
  . ٤٥٤ص – ٤٥٣حسن لطیف الزبیدي ، المصدر السابق ، ص: للتفاصیل ینظر  )٤( 
ضــابط ورئــیس وزراء ســابق  ، مــن موالیــد تكریــت ، تقلــد مناصــب عــدة منهــا، مــدیرًا للشــرطة ) : ١٩٦٨-١٩١٤(طــاهر یحیــى  )٣(

م، اصـدر قـانون التـأمیم ١٩٦٣م وساهم في انقـالب البعـث األول عـام ١٩٦٢عام م، انتسب إلى حزب البعث ١٩٥٨العامة في 
م ومـات فـي سـجنه ١٩٦٨في عهده الذي ادى إلى جر بوادر أزمة اقتصادیة ضـربت االقتصـاد العراقـي ، اعتقـل فـي تمـوز عـام 

  .٩١ص-٩٠بظروف غامضة ، حنا بطاطو ، المصدر السابق ، ص
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فانــا ال ارغــب ان اذكــركم إال مــا فیــه صــالحي وصــالح ... وهــذا كــوفي 
  .)١( ..."شعبي على اختالف انواعهم

حــاول عبــد الســـالم عــارف مقابلــة الســـید الحكــیم عنـــدما بــدء بجولتــه لعـــدد مــن المــدن فـــي الفــرات االوســـط 
یم اسـتقباله ممـا ولـد عنـده م، وعند وصوله إلـى النجـف االشـرف رفـض السـید الحكـ١٩٦٤، في نسیان )٢(والجنوب 

امتعاضًا وغضبًا لعدم استقبال الحكـیم لـه أثنـاء الزیـارة ، وقـد هـدد باالنتقـام لهـذا األمـر حـال عودتـه إلـى بغـداد بعـد 
انتهـاء جولتـه، إال ان ذلــك لـم یحــدث حیـث ســقطت طائرتـه فــي مدینـة البصــرة ولقـي عبــد السـالم عــارف ومـن معــه 

  .)٣(فعل عاصفة رملیةم ب١٩٦٦نیسان  ١٣حتفهم في یوم 
  : م١٩٦٤الموقف من قرارات التامیم في تموز عام  -رابعاً 

اللــه تــامیم التجــارتین خم هادفــًا مــن ١٩٦٤تمــوز  ١٤اصــدر القــرار فــي عهــد عبــد الســالم عــارف بتــاریخ 
عوا الداخلیــة والخارجیــة ،  بعــد ان اتضــح لــه امتهــان شــریحة واســعة مــن الشــیعة مهنــة العمــل التجــاري التــي اســتطا

  .)٤(من خاللها اسناد المرجعیة الشیعیة والعلماء بواسطة دفع الحقوق الشرعیة
اختلف الباحثون في تحدید أسباب صدور القرار واالهداف المبطنة مـن المـراد تحقیقهـا مـن خاللـه ، فمـنهم 

بلـــغ عـــدد م التـــي ١٩٦٤مـــن یؤیـــد ان القـــرار جـــاء بعـــد تظـــاهرة االربعـــین فـــي كـــربالء ضـــد الحكومـــة بتـــاریخ تمـــوز 
  .)٥(المشاركین فیها من قبل الزوار إلى أكثر من ربع ملیون مواطن

ویرجح باحث أخر إلـى االنتقـادات التـي كـان یوجههـا الخطیـب الحسـیني احمـد الـوائلي فـي مجـالس العاشـر 
مــن المحــرم فــي بغــداد ، والتــي تصــادف حضــور رئــیس الــوزراء انــذاك طــاهر یحیــى ، فقــرر حینهــا توجیــه ضــربة 

  .)٦(إلى القطاع التجاري الذي كان غالبیته من تجار الشیعة في منطقة الشورجة التجاریةموجعة 
هـــدفت الســـلطة لضـــرب التجـــار مـــن ابنـــاء الطائفـــة الشـــیعیة التـــي عرفـــت باختالفهـــا مـــع الســـلطة ، كنتیجـــة 

نتیجـــة  لسیاســـة األخیـــرة الطائفیـــة ، ورغـــم ذلـــك فقـــد تضـــرر مـــن ذلـــك القـــرار مجموعـــة مـــن تجـــار الطائفـــة الســـنیة
  .)١(القرار

                                     
  .٣٨٢، ص) ٦(و) ٥(م ، العددان ١٩٦٤شباط واذار ) ١(السنة " مجلة) "اإلیمان( )١(
م، ١٩٦٤تبلــغ اعــداد الطائفــة الشــیعیة حســب تقــدیرات أحــد الوثــائق البریطانیــة ان نســبتهم بعــد عــام واحــد مــن االنقــالب أي عــام  )٢(

، الملـف من مجمـوع السـكان %) ٢٠و ٢٥(من سكان العراق ، اما أهل السنة العرب منهم حوالي %) ٥٥(كانت تشكل حوالي 
م، نقـًال عـن ١٩٦٥كـانون الثـاني  ٦توزیع وزارة الخارجیة والحكومـة البریطانیـة فـي  ١٠١١/١، أي كیو  ١٨٠٨٠٥/ ٧١اف أو 

؛ حامد البیاتي ، شیعة العـراق بـین الطائفیـة والشـبهات فـي الوثـائق السـریة ٢٣٤وسن سعید الكرعاوي ، المصدر السابق ، ، ص
  .٢٨، ص) م١٩٩٧دار الرافد ، : لندن (وثائقیة  م ، دراسة١٩٦٦-١٩٦٣البریطانیة 

، وزارة الثقافة واإلرشـاد العراقـي ، الـرئیس الراحـل عبـد السـالم محمـد عـارف بمناسـبة ٢٤٠عدنان السراج ، المصدر السابق ، ص )٣(
  .١٠٥، ص)١٩٦٧دار الجمهوریة ، : بغداد (مرور عام على استشهاد الرئیس ورفاقه االبرار ، 

  .٢٧٦، ص) م١٩٩١: مط . د: لندن ( كریم االزري ، مشكلة الحكم في العراق ، عبد ال )٤(
  .١٥١حامد البیاتي ، المصدر السابق ، ص )٥(
  .٢٧٦عبد الكریم االزري ، المصدر السابق ، ص )٦(
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افرز القرار نتائج خطیرة اضرت الشعب العراقـي عامـة ، ولكـن الوثـائق البریطانیـة تؤكـد ان الضـرر االكبـر 
  .)٢(%٨٠كان من نصیب التجار الشیعة أي بنسبة 

اصـرت السـلطة العراقیــة علـى تنفیــذ خطـة التــامیم والتـي اعلنــت علـى لســان رئـیس وزرائهــا طـاهر یحیــى ان 
   .، في العراق )٣(ق االشتراكیةهدفها تحقی

  .)٤(وثم اعلن القوانین االشتراكیة التي نصت على إنشاء المؤسسة االقتصادیة المرتبطة برئیس الوزراء
ادت تلك السیاسة إلى هجرة رؤوس األموال إلـى الخـارج وانخفـاض كبیـر فـي انتـاج الشـركات المصـدرة ممـا 

دان الخبـراء والفنیـین والمـوظفین االكفـاء الـذین لهـم القـدرة والكفـاءة فـي ادى إلى زیادة استیراد السلع مـن الخـارج وفقـ
  . )٥(إدارة الشركات والمؤسسات المؤممة

، ممــــا تاكــــد )٦(اثــــرت القــــرارات االشــــتراكیة الشــــركات الشــــیعیة والتجــــار الــــذین فقــــدوا ممتلكــــاتهم ومعــــاملهم 
شــیعیة خاصــة بعــد ســیطرة عناصــر تابعــة للوســط للمجتمــع العراقــي ان تلــك القــرارات موجهــة فعــًال ضــد الطائفــة ال

  . )٧(الحاكم واقارب المسؤولین باالضافة إلى أسماء اسر غیر شیعیة على السوق بعد تراجع التامیم
  

وقفــت المرجعیــة الدینیــة هــذه القــرارات موقفــًا رافضــا لهــا تجســد ذلــك فــي البرقیــات التــي رفعهــا مجموعــة مــن 
، والحقیقــة ان هــذه القــرارات لــم تواجــه )٨(مطــالبین بالغــاء  ١٩٦٤تمــوز  ٢٩اریخ طلبــة الحــوزة العلمیــة واســاتذتها بتــ

بمعارضة المرجعیة الدینیة في النجف االشرف فحسـب بـل رفضـتها مجموعـة كبیـرة مـن الخبـراء االقتصـادیین التـي 
التنصــل منهــا  اعتبروهــا برنامجــا تــدمیریا إلــى اقتصــاد الــبالد ، ولــم تمــر ســنة علــى تطبیــق هــذه القــرارات حتــى بــدأ

واعلن عبد السالم عارف ان اصدار هـذه القـرارات لـم یسـتند إلـى أسـباب اقتصـادیة بـل إلـى أسـباب سیاسـیة ، واراد 
التنصــل مــن مســؤولیة الفشــل الــذي احدثتــه هــذه القــرارت ، ومــا اصــاب االقتصــاد الــوطني مــن تــدهور وتضــخم ، 

                                                                                                                        
  .جي واخرینفتاح باشا ، التاجر محمد حدید ، الدامرجي ، الجقم: ومن تجار الطائفة السنیة التي تاثرت بالقرار  )١(
ــــف اف أو  )٢( ــــة فــــي  ١١٠٢/٢١، أي كیــــو ٣٧١/١٧٥٧٦٦المل ــــى وزارة الخارجی ــــة فــــي بغــــداد إل تمــــوز  ٢٥مــــن الســــفارة البریطانی

  .١٤٩م، نقًال عن حامد البیاتي ، المصدر السابق ، ص١٩٦٤
المجتمـع ویسـیطر علیـه ، الن االنتـاج عقیدة او ممارسة مسنده علـى االیمـان بـان وسـیلة االنتـاج ینبغـي ان یمتلكهـا : االشتراكیة  )٣(

ینبغـــي ان یكـــون موجهـــًا جزئیـــًا علـــى االقـــل لســـد الحاجـــات االجتماعیـــة ال ان یحـــدد الرغبـــات الشخصـــیة وحـــدها ، وان توزیـــع 
  .احمد عطیة،المصدر السابف) الواطي( المكأفات ینبغي ان تكون من یتعاطى االعانات االجتماعیة ذو الدخل المحدود 

  .١٩٧، ص) م١٩٨٣دار المستقبل العربي ، : القاهرة (م، ١٩٦٥-١٩٦٣ویدي ، كنت سفیرًا في العراق  أمین ه )٤(
  .٣١٥ص-٣١٤، ص) م١٩٩٧مطبعة أمیر ، : قم (مجید خدوري ، العراق الجمهوري   )٥(
  .٢٢٩، ص)ت.دار الثقافة، د: د م ( ، ١٩٩٠-١٩١٤حسن العلوي ، الشیعة والدولة القومیة في العراق ،  )٦(
  .٥٧٥، ص١مجموعة من الباحثین ، النجف االشرف ، اسهامات في الحضارة ، ح )٧(
السید سعید محمد علي الحكیم ، السـید محمـد صـادق الصـدر  الشیخ عبد الهادي الدجیلي ، السید عز الدین بحر العلوم ، : منهم )٨(

 . ٣٠٦، ص٣زة ، حمحمد باقر الحكیم ، موسوعة الحو : السید محمد باقر الحكیم ، ینظر 
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ادات إلــى اشــخاص ممــن تصــدروا المناصــب المهمــة والقــاء المســؤولیة علــى عــاتق مرؤوســیة ، وكــذلك وجهــت انتقــ
  . )١(الرتكابهم المخالفات ولثرائهم المفاجئ

تبلــور وبشــكل واضــح فشــل الحكومــة فــي أقامــة نظــام اقتصــادي قــائم علــى أســس علمیــة هدفــه األول خدمــة 
رارات التـامیم والتــي البلـد وابنـاؤه واعتمــاده السیاسـة الطائفیــة العنصـریة البغیضـة فــي تنفیـذ قــرارات مهمـة وخطیـرة كقــ

واجهت معارضة جماهیریة قادتها مرجعیتهم الدینیة بشعورها بخطـورة الموقـف والمخطـط الخبیـث الهـادف إلـى رفـع 
فئــة معینــة مــن الشــعب علــى حســاب أخــرى ، ویمكــن القــول ان نجــاح القیــادة الدینیــة فــي افشــال المشــروع واجبــار 

  . الوطني السلطة على عدم تنفیذه انقاذ للعراق واقتصاده
  :     الموقف من القضیة الكردیة  -خامساً 

منذ ان أصبح االكراد ضمن السـیادة العراقیـة اعلنـوا رفضـهم القبـول بـاالمر الواقـع ، واسـتمروا فـي مطـالبهم 
قامة حكم ذاتي لهم   .)٢(لنیل حقوقهم السیاسیة والثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة ، وإ

المشاكل التي تواجه العراق ، إذ ازدادت المعـارك بـین الجـیش العراقـي  أصبحت القضیة الكردیة من اخطر
م ، وفـــي عهـــد عبـــد الســـالم عـــارف ازداد العنـــف ١٩٦٣واالكـــراد مـــع اســـتالم البعثیـــین الســـلطة فـــي انقـــالب شـــباط 

المســلح بــین الطــرفین ، خاصــة بعــد فشــل المفاوضــات لتهدئــة الحــال ، باإلضــافة إلــى وقــوع عــارف شخصــیا تحــت 
بــار الضــباط فــي الجــیش والــذي خشــى مــن االطاحــة بســلطته ، ممــا دفعــه القیــام بهجــوم واســع فــي شــتاء ضــغط ك
م ، الذي لم یحقق اهدافه رغم التحضیرات الجیدة له ، وبالمقابـل ازدادت قـوة القائـد الكـردي المـال مصـطفى ١٩٦٤
  .  )٣(البرزاني

قضـیة االكـراد علـى العـراق بشـكل عـام  ابدت الصحف النجفیة تخوفها من تدهور الوضع االمنـي وانعكـاس
باالضــافة إلــى التخــوف الجمــاهیري الواســع مــن ســقوط ضــحایا مــن الطــرفین فضــًال عــن تســبب تلــك المعــارك مــن 

ـــة العـــدل"ظـــروف انســـانیة ، ممـــا دعـــى  فـــي كـــانون األول إلـــى حـــل المشـــاكل العالقـــة عـــن طریـــق التفـــاوض " مجل

                                     
 . ٣١٥؛ مجید قدوري ، المصدر السابق ، ص٨٨حیدر نزار ، عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص )١(
م رغبــتهم الحصــول علـــى حقــوقهم السیاســیة واالجتماعیــة إذ عملــت الـــدول ١٩١٨اعلــن االكــراد عقــب انتهــاء الحــرب العالمیـــة األولــى عــام  )٢(

م على إعطاء األراضي التي كان من المقرر ان تكون من حصة روسیا التـي خرجـت مـن الحـرب ١٩١٩یس عام المنتصرة في مؤتمر بار 
م، إلـى كـل مـن ارمینیـا واالكـراد لیقیمـوا دولـتهم المسـتقلة علیهـا ، هـذا مـا تجسـد فـي اتفاقیـة سـیفر التـي عقـدتها ١٩١٧بعد قیام ثورة اكتـوبر 

العثمانیة ، وقرر مصطفى كمـال اتـاتورك ان األراضـي التـي یتواجـد فیهـا االكـراد التـابعین  م مع الحكومة١٩٢٠اب  ١٠الدول الحلیفة في 
للدولة العثمانیـة أراضـي تركیـة یجـب تحریرهـا ، وهـذا یعنـي شـمول اراضـي كردسـتان العـراق بهـذا القـرار الـذي سـاعدت التطـورات السیاسـیة 

م حیـث ١٩٢٣لـدول الكبـرى علـى مصـالحها إلـى تعدیلـه باتفاقیـة لـوزان عـام على السـاحة العالمیـة وبـروز عالقـات دولیـة جدیـدة ، وخشـیة ا
دیفیــد مكـدول ، تـاریخ االكـراد الحـدیث ، ترجمـة راج آل محمــد ، . تـوزع االكـراد فعلیـا علـى ایـران وتكریــا والعـراق وعـدد مـن الـدول األخـرى 

 . ٢٨٦ص-٢٦٤، ص) ٢٠٠٤دار الفارابي ، : بیروت (
، حصــل علـــى لقبــه الـــدیني المــال فـــي عـــام ١٩٠٤زعـــیم الحــزب الـــدیمقراطي الكردســتاني ، ولـــد فــي بـــارزان ) :١٩٧٩-١٩٠٤( المــال مصـــطفى البرزانــي )٣(

تالف م، برز وهو في سن التاسعة والثالثین كاقوى زعیم قبلي في كردستان العراق ، عرف بمناوئتـه للحكومـات العراقیـة المتعاقبـة التـي كـان االخـ١٩٤٣
م في الوالیات المتحدة ونقل لیـدفن علـى الحـدود العراقیـة اإلیرانیـة قریبـًا مـن مسـقط رأسـه ١٩٧٩ي العالقة بین الطرفین ، توفي سنة معها السمة البارزة ف

 .  ٢٣٣حسن لطیف الزبیدي ، المصدر السابق ، ص: لمنع سلطات البعث دفنه في كردستان العراق ، للتفاصیل ینظر 



٣١٧ 
 

اللهــا حــل القضـــیة ، مؤكــدة علــى ان تلـــك اعمــال یعنــي الخســـائر واالبتعــاد عــن مبــدء القـــوة التــي ال یمكــن مـــن خ
  .)١(البشریة واالنهیار االقتصادي وتمزق البالد إلى مناطقیة
م ، فقد دعت الى ضبط النفس وعـدم االنجـرار وراء ١٩٦٤اما مجلة االضواء في الثامن من كانون األول 

یة التي سـتكون سـببًا إلـى تمزیـق وحـدة البلـد  والعمـل المخططات المعادیة للعراق واالنحراف خلف التخندقات القوم
مــــن الســــلطة علــــى انهــــاء التمییــــز وایجــــاد الحلــــول الســــلمیة والتاكیــــد علــــى ضــــرورة إلغــــاء الفــــوارق بــــین القومیــــات 

  . )٢(والطوائف
اهتمــت المرجعیــة الدینیــة بالمســألة الكردیــة اهتمامــا واضــحا ورفضــت أســلوب الحــل العســكري الــذي اتبعتــه 

ة فكــان تعاطفهـــا واضــحا مـــع االكــراد وربمـــا ذلــك نــاتج مـــن الشــعور بقســـوة الســلطة الحاكمـــة علــى االكـــراد الحكومــ
والشیعة ، لذلك كانت مشاركتها فعالة في االحتفاالت الدینیة عن طریق الخطب والكلمـات الملقـاة فیهـا مسـتخدمین 

ـــة حـــول الموضـــوع مؤكـــدین خاللهـــا علـــى ان مشـــكلة االكـــراد  ومشـــكلة الشـــیعة فـــي العـــراق ومـــا عبـــارات ذات دالل
  .واحده في جمیع الظروف  )٣(یتعرض له الطرفان من تمییز

م ١٩٦٥حزیـران  ٣٠عقد في بغداد وألجـل افضـاء الصـفة الشـرعیة علـى مصـالح الحكومـة مـؤتمرًا بتـاریخ  
القنــاع ، لیضــفي علــى حربهــا للكــرد طــابع الشــرعیة ، وعملــت الســلطة )٤("مــؤتمر علمــاء المســلمین"أطلــق علیــه 

، وقـد حصـل عـارف )٥(علمـاء النجـف االشـرف لحضـوره ، التـي رد علماؤهـا ورجـال حوزتهـا العلمیـة بعـدم الحضـور
  . )٦(على مراده للحصول على فتوى من قبل رجال الدین المشاركین في المؤتمر

رت اظهــرت المرجعیــة الدینیــة وعلــى رأســها الســید محســن الحكــیم موقفــًا مــن المــؤتمر خاصــة بعــد ان اصــد
الحكومــة بیانــًا مــزورًا اعلنــت فیــه حصــول الفتــوى مــن قبــل علمــاء الــدین بــدعم موقفهــا مــن حــرب االكــراد واعالنهــا 
كذلك منشورًا مزورًا یعلن استنكار السید محسن الحكیم للكرد وقد استنفر هذا المنشور المزور القیـادات الدینیـة فـي 

لحكومــة ، ودعــا الســید محســن الحكــیم جمیــع العلمــاء النجــف االشــرف ، فصــدر بیــان شــدید اللهجــة یكــذب خبــر ا
م، إذ القـى السـید مهـدي ١٩٦٥والطلبة إلى مؤتمر في كربالء عقد في الصحن الحسیني المطهر في حزیران عام 

، وقـام بقـراءة نـص الفتـوى )٧(الحكیم نجل السید محسن كلمة والـده التـي تضـمنت رفـض قـرارات المـؤتمر واسـتنكاره 

                                     
  . ١١٤، ص) ١٣(م ، العدد ١٩٦٥، كانون األول " مجلة) "العدل( )١(
  .١٥٠، ص) ٤(م، العدد ١٩٦٤، كانون األول ) ٥(، السنة " مجلة) "االضواء( )٢(
  .٢٠/٢٠١١، السد هاشم الغریفي ، )) مقابلة شخصیة(( )٣(
  .١١٧ص-١١٢تغرید جاسم ، المصدر السابق ، ص: للتفاصیل عن المؤتمر ینظر  )٤(
  .علي كاشف الغطاء ، والشیخ محمد مهدي الخالصي من الكاظمیة فقط شارك من الجانب الشیعي الشیخ )٥(
المؤتمر اإلسالمي العراقـي ، البرنـامج التفصـیلي للـدورة المنعقـدة فـي : لالطالع على نصوص فتاوى التأبید من الحاضرین ینظر  )٦(

  .١١٨ص -١١٧، ص) ت.مطبعة دار البصري ، د: بغداد (م، ١٩٦٥تموز  ٣ –حزیران   ٣٠بغداد خالل 
، ٣؛ محمــد بـــاقر الحكــیم ، موســـوعة الحــوزة العلمیـــة ، ح٥٩، ص)م ١٩٩٥مــط ، . د: بیـــروت (ســلیم العراقــي ، لمـــاذا قتلــوه ،  )٧(

  .٢٠٥ص



٣١٨ 
 

واحقـیهم فــي المطالبــة بحقـوقهم المســتباحة والمسـاواة مــع بقیــة  )١(حسـن الحكــیم بحرمــة قتـال االكــرادالشـهیرة للســید م
  . المواطنین العراقیین

نستنتج ممـا تقـدم ، ان فتـرة عبـد السـالم عـارف التـي حكـم بهـا العـراق منـُذ انقالبـه الثـاني فـي تشـرین الثـاني 
، تعـــد مـــن الفتـــرات التـــي امتـــازت بالصـــراع الطـــائفي م، بلـــغ مجموعهـــا ثـــالث ســـنوات وشـــهرین وســـتة أیـــام ١٩٦٣

والتســلط بقـــوة النـــار ، حتــى أصـــبح النـــزاع محتـــدمًا بــین المرجعیـــة المطالبـــة بالمســـاواة والعدالــة وبـــین عـــارف حتـــى 
  . أنهضت بإصرار األولى على مواقفها وموت عارف في اجواء البصرة 

                     : النجف االشرف وموقفها من عبد الرحمن عارف  -سادساً 
م ، بعـد مقتـل عبـد السـالم ، فـي عملیـة ١٩٦٦نیسـان  ١٦نصب عبد الرحمن عارف رئیسًا للجمهوریة فـي 

نیســان مــن العــام  ١٧انتخــاب صــوریة جــرت داخــل مجلــس الــوزراء العراقــي ، وصــدر بــذلك بیــان إلــى العمــوم فــي 
  . رئیسًا للوزراء )٣(البزاز، وبعد یوٍم واحد صدر امرًا أخر بتعیین عبد الرحمن )٢(نفسه

استقبلت النجف االشـرف الحـدث الجدیـد بكثیـر مـن الحـذر والترقـب خاصـة بعـد الحقبـة التـي حكـم بهـا عبـد 
  .مع الشیعة واالكراد ، فكان الشارع النجفي على علم مسبق" االختالف"و " الصراع"السالم عارف وسمتها 

  .)٤(ن انها اكثر اعتداال وانفتاح على الشعب العراقيبشخصیة عبد الرحمن عارف التي اعتبرها المؤرخو  
كان الرئیس الجدید معروفًا لدى المرجعیة واوساطها بمیله إلى التهدئة وابتعـاده عـن اسـتخدام لغـة التصـعید 
مما وفر ذلك امال لدى المرجعیة الدینیة واالوساط العامة بحلول هدوء نسبي فـي العالقـة بینهـا وبـین السـلطة ، بـل 

من ذلك عز لدى المرجعیة االمل باالنتقال من الحكم العسكري إلى الحكـم المـدني النیـابي القـائم علـى أسـاس  أكثر
  .)٥(التوازن

شهد عهد عبد الرحمن عارف نمو نشاط الحركة اإلسالمیة المرتبطة بالمرجعیة الدینیـة ، ممـا انعكـس ذلـك 
خــالل الكلمــات والخطابــات التــي كانــت تــدعوا إلــى علــى االحتفــاالت الدینیــة فــي العــراق عامــة والنجــف خاصــة مــن 

                                     
ثمنت القیادة الكردیة ذلك الموقف الصادر من السید الحكیم الداعم إلى قضـیتهم وحقـوقهم المسـلوبة علـى یـد السـلطات التـي تولـت )١(

، مما انعكس ذلك الموقف بارسال المـال مصـطفى البرزانـي وفـدًا كردیـًا رفیـع المسـتوى للمشـاركة فـي مجـالس العـزاء  حكم العراق
م براسـة مسـعود برزانـي النجــل االكبـر للمـال مصـطفى ، فقـام القــاء ١٩٧٠والفاتحـة المقامـة علـى روح السـید محسـن الحكــیم عـام 

تعـازي والـده إلـى العـراقیین جمیعـًا والـى المرجعیـة الدینیـة فـي النجـف خصوصـًا ، كلمة تابینیة في الحاضرین والمعـزین نقـل فیهـا 
  .٩٤حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص

  .٧٣، ص٢محمد هادي االسدي ، اإلمام الحكیم ، ح )٢(
، عقــب انقــالب  ١٩٤١، اعتقــل عــام ولــد فــي عانــة، سیاســي ووزیــر رئــیس وزراء ســابق ) : ١٩٧١-١٩١٢(عبــد الــرحمن الــزاز  )٣(

م، عـــین ســفیرًا للعــراق لــدى الجمهوریــة العربیـــة ١٩٦٣شــباط  ٨حركــة رشــید عــالي الكیالنــي ، ثــم أطلـــق ســراحه، بعــد انقــالب 
م بتهمــة العمالــة ، وبعــد عــام اخــرج عنــه ١٩٦٩المتحــدة ، تكلــف بتشــكیل الحكومــة فــي عهــد عبــد الــرحمن عــارف ، اعتقــل عــام 

  .٢٤٠حسن لطیف الزبیدي ، المصدر السابق ، ص: م ، ینظر ١٩٧١م ومات في لندن عا
  .٦٦سلیم العراقي ، المصدر السابق ، ص )٤(
  .٢٧٣ص -٢٧١وسن سعید الكرعاوي ، المصدر السابق ، ص )٥(
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بناء العراق على أسس تحقیق العدالة العلیا ، بعیدًا عن أنواع التطـرف والعصـف الطـائفي الـذي سـاق الـبالد خـالل 
  . )١(الفترات السابقة

شــهدت الســلطة فــي عهــد عبــد الــرحمن عــارف صــراعًا داخلیــًا بــین جناحیهــا الرئیســیین المــدني الــذي یمثلــه 
عبــد الــرحمن البــزاز والعســكري ممــثال بــوزیر الــدفاع عبــد العزیــز الفضــلي ، إذ ابــدى الجانــب العســكري ورغبتــه فــي 
العودة إلـى الحكـم العسـكري فقـد ادرك البـزاز عـن طبیعـة تفكیـرهم الـذي كـانوا یعتقـدون بـانهم االحـق بحكـم العـراق ، 

  .     )٢(حة الحاكمةمما اتصفت فترة حكومته بالصراع وعدم االستقرار بین االجن
وبقــدر مــا كــان الصــراع محتــدمًا فــي اوســاط الحكــم بــین المــدنیین والعســكریین كانــت عالقــة الســلطة بــالقوى 
األخــرى خارجهــا هادئــًا عمومــًا ، حیــث لــم یحصــل مــثًال أي احتكــاك ســلبي بــین المرجعیــة الدینیــة والحكومــة إال فــي 

  .)٣(حاالت نادرة ثم حلها في حینها
حافة بـاداء دورهـا مـن ذلـك الوضـع فـي العـراق ، ممـا دفـع مجلـة العـدل إلـى تقـدیم الشـكر إلــى لـم تغفـل الصـ

  . )٤(عبد الرحمن عارف على احترامه العلماء واهتمامه بشؤون المسلمین
  : م وموقف المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ١٩٦٨تموز  ١٧انقالب  -سابعاً 

م، مفاجئـًا لالوسـاط السیاسـیة العراقیـة ١٩٦٨تموز  ١٧ربعاء لم یكن االنقالب العسكري الذي وقع فجر اال
، فالشــهور األخیــرة التــي قضــاها عبــد الــرحمن عــارف رئیســًا للجمهوریــة شــهدت تراجعــًا كبیــرًا فــي ســیطرة الحكومــة 

  .)٥(م سیطرتهم على العراق١٩٦٨تموز  ١٧-١٦على مجریات األمور في البالد ، مما دفع العسكریین لیلة 
عیــة الدینیــة فــي النجــف االشــرف ، أو وكالئــه رد فعــٍل واضــح تجــاه االنقــالب الجدیــد ســواًء لـم تصــدر  المرج

كــان ایجابیــا أو ســلبیًا ، وكــان الجمیــع یترقــب االوضــاع واالجــراءات العملیــة التــي ســوف تتخــذها الحكومــة الجدیــدة 
عــرف هویــة القــادة الجــدد للحكــم فــي حیــال مختلــف القضــایا الجاریــة بــالبالد ، وهــذا ال یعنــي ان المرجعیــة لــم تكــن ت

بغــداد ، بــل كانــت تعــرفهم وتعــرف توجهــاتهم ســیما وان الكثیــر مــنهم كــانوا یمارســون نشــاطهم العلنــي عــل المســرح 
  .)٦(السیاسي في العراق ، وكانت ان بعض الشخصیات البعثیة لها دور بارز في االنقالب 

                                     
  .٨٨الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص )١(
 .   ١٨٦ص – ١٨١در ،صعلي حمزة الحسناوي ، المص: للتفاصیل عن تلك الحقبة ینظر  )٢(
م والتــي انتقـــد ١٩٦٧فعلــى ســبیل المثــال القصــیدة التـــي قرأهــا الــدكتور محمــد حســـین الصــغیر فــي جــامع باراثــا فـــي بغــداد عــام  )٣(

الحكومة بشكل عنیف وتم اعتقاله علـى اثرهـا واحالتـه إلـى االمـن العامـة بهـدف تقدیمـه للعدالـة واعدامـه لیكـون عبـرة لغیـره ولكـن 
، الـدكتور محمـد حسـین الصـغیر )) مقابلـة شخصـیة. (( عیة الدینیة ادت إلى اطالقه واغالق القضیة تمامًا بعد عامتدخل المرج

 ،٢٨/٣/٢٠١١.  
  .٦٩، ص) ٢(و )١(م، العددان ١٩٦٦، )٢(، السنة " مجلة) "العدل( )٤(
  .٩٧ص-٩٠الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص )٥(
البعثیــین بــل كــان إلــى جــانبهم بعــض القــومیین العــرب مثــل عبــد الــرزاق النــایف رئــیس االســتخبارات  لــم تكــن التشــكیلة كلهــا مــن )٦(

  .العسكریة وابراهیم عبد الرحمن الداود قائد الحرس الجمهوري وسعدون غیدان قائد كتیبة دبابات الحرس الجمهوري 
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معــــه عالقــــات جدیــــدة مــــع القــــوى األخــــرى  ، وبــــدأت)١(م١٩٦٨تمــــوز  ٣٠بـــدء فصــــل جدیــــد بــــالعراق یــــوم 
السیاسیة والدینیة ، ومنها المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، وقـد كـان رجـال الـدین أكثـر النـاس انزعاجـا وكـدرا 

م ، لكــنهم اطلقــوا علــى انقالبهــم الثــورة البیضــاء ١٩٦٣لوصــول البعثیــین إلــى الســلطة فــي العــراق بعــد تجربــة شــباط 
ح اخطـــاء الماضـــي ، وهـــذا مـــا دفـــع المرجعیـــة الدینیـــة ان تتخـــذ موقفـــًا حـــذرًا والحكـــیم بمراعـــاة وانهـــم جـــاؤوا لتصـــحی

جــانبین فــي التعامــل مــع حكومــة البعــث الجدیــدة تقــوم علــى أســاس عــدم االظهــار للحكومــة الجدیــدة أي مســالمة أو 
  .)٢(وان یراقب الموقف على اعتبار ان البیان األول مقبوًال نوعًا ما .محاربة 

لــت الســلطة التقــرب للمرجعیــة الدینیــة فــي النجــف ، إذ اوفــد احمــد حســن البكــر متصــرف لــواء كــربالء حاو 
نیابـــة عنـــه لزیـــارة المرجـــع الـــدیني االعلـــى الســـید محســـن الحكـــیم وتقـــدیم التحیـــة ، ثـــم اكمـــل المهمـــة بزیـــارة العلمـــاء 

قدسة ، واالهتمام بهـا لمكانتهـا السـامیة فـي االخرین مؤكدًا له ان حكومته لم تالوا جهدًا في سبیل رعایة العتبات الم
  .)٣(قلوب المسلمین ، وتحقیق المشاریع النافعة لمدن المقدسة

رَد علماء الدین على الزائر بالدعاء للحكومـة بـالتوفیق فـي خدمـة المـواطنین وتعزیـز كیـان الـدین اإلسـالمي 
م ١٩٦٨لــى النجــف فــي شــهر تشــرین الثــاني والــى توحیــد الصــفوف ، وفــي نفــس االتجــاه قــام البكــر بزیــارة مفاجئــة إ

وتوجه إلى منـزل السـید محسـن الحكـیم لالستفسـار عـن صـحته ، وقـد تنـاول الجانبـان األمـور العامـة ، ووعـد البكـر 
  .)٤(باالستجابة لما تحتاجه مدینة النجف االشرف

لزیـارة كـان متفـق حاولت السلطة تسـخیر تلـك الزیـارة لخدمـة مصـالحها ، بعـد ان بثـت وسـائل االعـالم بـان ا
علیهـــا مســـبقًا وان الســـید الحكـــیم قـــدم الـــدعم الكامـــل لزعمـــاء الثـــورة وقادتهـــا االحـــرار واعالنـــه الـــدعم والتاییـــد لقیـــادة 

  .)٥(الحزب والثورة على حد تعبیرهم
ادرك الســید محســن الحكــیم ان تلــك الزیــارة تهــدف إلــى كســب النــاس لصــالح الحكومــة ، كمــا ان نشــر خبــر 

انــه باتفــاق مســبق آثــار حفیضــة المرجعیــة الدینیــة ، ممــا دعــا الســید الحكــیم إلــى اصــدار بیــان شــدید الزیــارة علــى 
  .)٦(اللهجة مطالب فیه اعادت نشر الخبر مؤكدة ان الزیارة كانت مفاجئة

سعت حكومة البعث إلـى جـر المرجعیـة الدینیـة إلـى المواجهـة المباشـرة بعـد ان ادركـت قـدرتها علـى تحریـك 
، خاصــة بعـد اجبــار السـلطة علـى تغییــر خبـر زیــارة البكـر لـه ، ورفــض السـید الحكــیم التوسـط لــدى  الشـارع ضـدهم

شـاه ایــران فــي ایقـاف دعمــه لالكــراد فـي منطقــة كردســتان فجـاء الــرد الســریع مـن ســلطة باصــدار عـدد مــن القــرارات 

                                     
عد الـتخلص مـن حلفـائهم عبـد الـرزاق نـایف وابـراهیم عبـد م، فب١٩٦٨هو االنقالب الداخلي الثاني داخل سلطة البحث خالل عام  )١(

  .الرحمن الداود عاد البعثیین لیتفردوا بالسلطة
  .١١١حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص )٢(
  .٩١الخطیب ابن النجف ، المصدر السابق ، ص )٣(
  .١٣٨، ص٢محمد هادي االسدي ، المصدر السابق ، ح )٤(
  .١٣٩المصدر نفسه ، ص )٥(
  .٢٤٧ابراهیم السراج ، المصدر السابق ، ص )٦(
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انون التجنیـد االلزمـي لطلبـة العلـوم كان منها قرار ربط العتبات المقدسة واألوقـاف الدینیـة بـوزارة األوقـاف وتشـریع قـ
الدینیــة فــي حــوزة النجــف ، والغــاء مشــروع جامعــة الكوفــة ومصــادرة اموالهــا ، والقیــام بحملــة تغیــرات واســعة للطلبــة 

  . )١(االیرانیین المقیمین في العراق
صــة بعــد كانــت الســلطة تهــدف بتلــك االجــراءات إلــى اعــادة الهیبــة وابــراز القــوة علــى المرجعیــة الدینیــة خا

اجبارهــا علــى تقـــدیم التنــازالت علـــى الزیــارة ، إذ الســلطة كانـــت تحــاول االیحـــاء إلــى القطــاع الواســـع مــن الجمهـــور 
المؤیـد للمرجعیـة الدینیـة العلیـا فـي النجـف االشـرف بـان الحكـم الجدیـد بـات مقبـوًال مـن قبلهـا ، وبـذات الوقـت كانــت 

كومي ان تبعـث رسـالة إلـى الشـعب العراقـي وجمهورهـا العـریض المرجعیة من خالل اصرارها على تغییر البیان الح
  . ، بان هذا النظام ال یحضى بالتایید وان اللقاء لم یكن سوى حدث فرضه األمر الواقع

لقد اتسمت الحقبة التي تلت االنقالب داخل العراق عامة والنجف االشرف خاصة بسـمة التشـنج والتصـعید 
، انتشــرت فیهــا " فتــرة ظلمــأ"، وعبــروا عنهــا بانهــا )٢(د تحــدث معاصــروا الفتــرة واســتخدام الترهیــب ضــد العامــة ، وقــ

ملیشــیات البعــث فــي الســاحات ، وبــدء أســلوب اختطــاف الشــباب المتــدین مــن الشــوارع دون ســابق انــذار ، واعتقــال 
  .كل من یحمل فكر معارض ومخالف مهما بلغت درجة العلمیة واالجتماعیة

لمرجعیــة الدینیــة فــي النجــف االشــرف كانــت تشــكل ثقــًال سیاســیًا واجتماعیــا ال یــرى الباحــث ممــا تقــدم بــأن ا
یســتهان بــه ، جعــل الســلطات الحاكمــة علــى اخــتالف مشــاربها ومیولهــا تتجــه إلیهــا بكســب ودهــا ، ایمانــًا مــن تلــك 

  .السلطات بالدور الكبیر والمؤثر للمرجعیة على اوساط المجتمع المختلفة 
              

 رابع المبحث ال

  موقف النجف االشرف من االحداث الدولیة 
 ١٩٥٨شهدت الساحة السیاسیة الدولیة والعربیة منها على وجـه الخصـوص وخـالل المـدة المحصـورة بـین 

م، العدید من المتغیرات السیاسیة التي كانت لهـا اثارهـا الواضـحة علـى مجمـل جوانـب الحیـاة االجتماعیـة ١٩٦٨و 
مـــن قیـــام الوحـــدة بـــین مصـــر وســـوریا إلـــى احـــداث الـــیمن ومـــا رافقهـــا مـــن تـــدخل عســـكري واالقتصـــادیة والدینیـــة ، ف

م، وانتقـاًال إلـى المتغیـر الـدولي فـي الباكسـتان ١٩٦٧مصري فـي شـأنها ، إلـى هزیمـة العـرب علـى یـد اسـرائیل عـام 
ة االیرانیــة مــن وانتشــار الطائفیــة فیهــا ، وكــذلك مــا حصــل فــي ایــران مــن اعتــراف باســرائیل ، ومــا قامــت بــه الحكومــ

  . عملیة اصالح جرت البالد باتجاه التخریب
كانــت تلــك احــداثًا مهمــة وجــدت لهــا مكانهــا لــدى الشــارع والمثقــف النجفــي بوجــه عــام ، والمرجعیــة الدینیــة 
باعتبارها تمثل القیادة الدینیة لشریحة واسـعة مـن المسـلمین فـي العـالم بوجـه خـاص ، فحضـیت باالهتمـام والمتابعـة 

  :والمساندة والموقف في احیان أخرى ، فكان من بین تلك االحداث ما یلي  حیناً 

                                     
  .٢٢، ص) ٩(م ، العدد ١٩٦٨، اب ) ٣(، السنة " مجلة) "العدل(؛ ٧٥سلیم العراقي ، المصدر السابق ، ص )١(
ــــــة شخصــــــیة(( )٢( ــــــة شخصــــــیة((؛ ٤/١/٢٠١١، الشــــــیخ شــــــریف كاشــــــف الغطــــــاء ، )) مقابل ریفــــــي ، ، الســــــید هاشــــــم الغ)) مقابل

  .٢٠/٢/٢٠١١، حسین المیالي ، )) مقابلة شخصیة((؛ ١٣/٢/٢٠١١
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  )):الفلسطینیة انموذجاً (القضایا العربیة : أوًال 
( ، لكـن الفتـرة المـراد بحثهـا )١(ابدت النجف االشرف اهتماما كبیرًا وواضحًا منذ احتالل فلسـطین وتقسـیمها 

عربــي واالســالمي بتلــك القضــیة ، وخاصــة المرجعیــات الدینیــة شــهدت تصــاعدًا فــي االهتمــام ال) م١٩٦٨ – ١٩٥٨
فـي العـراق ، التــي ابـدت الكثیــر مـن االهتمــام والمتابعـة بشـأنها ، وصــدرت مـن النجــف مواقـف كلهــا تصـب لصــالح 

  . )٢(القضیة الفلسطینیة والتي من خاللها تم تعبئة الرأي العام العراقي دعما واسنادا
العربیــة ، فــي النضــال علــى صــعید االدب السیاســي مــن اجــل فلســطین إذ ســبقت النجــف غیرهــا مــن المــدن 

كان الحس القومي العربي االصیل فـي ذلـك الشـعر سـباقًا إلـى تسـجیل كـل شـاردة وواردة فـي احـداث وطننـا العربـي 
لعلــوم الكبیــر متفــاعًال معهــا بحكــم عالقــات التــرابط الجغرافیــة واللقومیــة والدینیــة فــنظم شــاعرها الســید محمــد بحــر ا

الــذي قصــد فیهــا مأســاة فلســطین  ١٩٥٨كــانون األول  ١٥بتــاریخ " مــن المأســاة الفلســطینیة"قصــیدته تحــت عنــوان 
  .)٣(ورسم معالمها واكد على الالجئ ومقاساته

التـي "  همسـات فـي لیـل الصـمت فـي فلسـطین" بقصـیدته المعنونـة" محمـود البسـتاني"كما عبـر شـاعرها 
یــه مــن خطــورة الصــهیونیة ، ودعــا إلــى العمــل الجــاد انقــاذ فلســطین خشــیة قیــام م والــذي بــین ف١٩٦٢نظمهــا عــام 

  .)٤(دولیة یهودیة مدعومة من بعض الرجعیة لتهدید الدین اإلسالمي
وحفزت زیارات الوفود العربیة األدبیة والعلمیـة لمدینـة النجـف االشـرف ، الشـعراء النجفیـین للتغنـي بالقضـیة 

الـذي زار المدینـة "  مؤتمر االدبـاء العـرب"بمناسبة زیارة وفد " عبد المهدي مطر" الفسلطینیة ، فنظم شاعر النجف
، مستعرضـا فیهـا جـرائم اسـرائیل ضـد " یـا شموسـًا "م في جمعیة منتدى النشر قصـیدة عنوانهـا ١٩٦٥المقدسة عام 

، مــذكرا فــي نهایتهــا بحتمیــة لهــا مجــدًا كاذبــًا ، وامــال فادًحــا  االســتعمار الــذي بنــا ابنــاء الشــعب الفلســطیني ومنتقــداً 
  .)٥(الزوال

لهـب التحریـر "قصـیدته بشارك الشاعر النجفي زمالئه في التعبیر عن الوالء للقضیة الفسلطینیة ، إذ نـدبها 
  .)٦(م ، داعیًا إلى المزید من التضحیات النقاذها من مغتصبیها١٩٦٧بدایة شهر حزیران " في األرض المحتلة

، ان یسـتنهض العـرب ، ویسـتنفر تحـولهم فـي الـَذّب عـن فلسـطین ، " الصغیر احمد"حاول الشاعر النجفـي 
 ١  التــي نظمهـا فــي " مـن اجــل فلسـطین"باثـارة عـواطفهم ، واشــد عـزیمتهم ، وقــد تجلـى ذلـك واضــحًا فـي قصــیدته 

  . )٧(م١٩٦٨كانون األول 
                                     

مطـــابع دار الكتـــب ، : بیـــروت (صـــالح صـــائب الجبـــوري ، محنـــة فلســـطین واســـرارها السیاســـیة والعســـكریة ، : للتفاصـــیل ینظـــر  )١(
 . ١٠٤ص -١٠١، ص) م١٩٧٠

 . ٢٤٧ص -٢١٧، ص١محمد باقر الحكیم ، موسوعة الحوزة العلمیة ، ح )٢(
 . ٣٠٠محمد حسین الصغیر ، فلسطین في الشعر النجفي المعاصر ، ص )٣(
 . ٦٨، ص) ١(م، العدد ١٩٦٣، ) ٢(، بغداد ، السنة " مجلة) "الكتاب( )٤(
 . ١٦٣، ص) ٢(و ) ١(م ، العددان ١٩٦٥، ) ٢(، السنة " مجلة) "اإلیمان( )٥(
 . ٣١٨، ص٨علي الخاقاني ، شعراء الغري ، ح )٦(
 . ٣٠٤حسین الصغیر ، فلسطین في الشعر النجفي ، صمحمد  )٧(
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نشــرها المقـاالت  فكتبــت نبهـت الصـحافة النجفیــة العـراقیین جمیعـًا إلــى حجـم الخطـر االســرائیلي مـن خـالل 
مجلة العدل النجفیة عن الحق الفلسـطیني فـي أرضـه عبـر تاریخـه الطویـل ومـذكرة بسلسـلة المـؤامرات التـي واجهـت 

، ونشــرت مقــاًال أخــر بینــت زیــف ادعــاء المقولــة القائلــة بــان )١(هــذا البلــد بهــدف تهجیــر اهلــه والســیطرة علــى أرضــه
  .)٢(مفندة ذلك بالدالئل الواقعیةالعدو االسرائیلي القوة التي ال تقهر 

ونبهت مجلة النجف إلـى ان كسـب قضـیة فلسـطین مقتـرن بحـد السـیف ، واالفسـیل الفجـائع ال ینقطـع ، مـا 
لـم تسـل الــدماء ، كـذلك القــوة واالسـتعداد تعمــل علـى حفــظ المجـد ، فالسیاســة االسـتعماریة العالمیــة ال تحـل مشــكلة 

العـدل زورًا ، والمضـي إلـى المـوت بـإرادة وتصـمیم یبقـى المجـد مرتفعـًا ، ویـدع فلسطین ، فدابها التفریـق ، متسـمة ب
  .)٣(التاریخ االنساني مفتخرًا ، كل ذلك من اجل انقاذ فلسطین من أیدي العصابات الصهیونیة

واصــدرت مجلــة اإلیمــان عــددًا خاصــًا حــول القضــیة الفلســطینیة احتــوى علــى العشــرات مــن المقــاالت منهــا 
ودعــت فیهــا العــرب إلــى الوحــدة مــن اجــل مواجهــة التحــدیات والتضــحیة بــالنفس " فــي وقضــیة فلســطینالشــعر النج"

واسـتمرت علـى هـذا الـنهج فنشـرت العدیـد مـن القصـائد الحماسـیة التـي اشـادت  )٤(والنفیس من اجل تحریـر فلسـطین
ُ بالقدس واع   . البلد المقدس حقاً  ده

المؤسسـة الدینیـة التـي سـارت علـى نفـس االتجـاه الشـعبي  كان الرأي العام في النجف االشرف منسـجمًا مـع
فـي دعـم الشـعب الفلســطیني فـي الحصـول علــى صـفة الشـرعیة باســتعادة وطنـه ، وكـان التجســید لهـذا المواقـف فــي 
عقـد السـتینیات مـن القــرن العشـرین ، عنـدما تطــور النضـال الفلسـطیني إلـى مســتوى الحركـات والمنظمـات المعتمــدة 

، حیـث اصــدر علمـاء النجـف الفتــاوى المؤیـد لـذلك االتجــاه  إذ افتـى السـید محســن )٥(كري المسـلحعلـى العمـل العســ
الحكــیم  بجــواز تقــدیم األمــوال للفــدائیین واالنخــراط فــي صــفوفهم ، واعتبــر قضــیة فلســطین اســالمیة ولیســت عربیــة 

ین خـارج دائـرة الصـراع ، ففـي فقط ، مستهجنا حصرها بالبعد القومي العربـي ممـا یـؤدي إلـى إخـراج مالیـین المسـلم
م ، اكــد علـــى هـــذه المفــاهیم داعیـــًا الجمیـــع باســـم ١٩٦٧رســالة إلـــى عبـــد الــرحمن عـــارف ایـــام حــرب حزیـــران عـــام 

  . )٦(المصلحة اإلسالمیة إلى حل الخالفات والتوحد لمواجهة الخطر الداهم
ـــة فـــي تحریرهـــا  بفتـــواه  دمـــن الیهـــود، واعـــطالـــب الســـید محمـــد البغـــدادي جمیـــع المســـلمین المشـــاركة الفعال

ـــة الفلســـطینیة مـــن أهـــم الواجبـــات اإلســـالمیة وارفعهـــا درجـــة ، كمـــا َعـــّد العمـــل " التطـــوع" فـــي حركـــة التحریـــر الوطنی
الفدائي ركنًا اساسیًا من التعالیم اإلسـالمیة وان مـن یسـقط فـي المعـارك شـهیدًا خالـدًا ، وفـي جانـب أخـر مـن فتـواه، 

                                     
 . ١٥، ص) ١٤(، ) ١٣(م، العددان ١٩٦٧، " مجلة) "العدل( )١(
 . ٤٣، ص) ٩(م، العدد ١٩٦٨، " مجلة) " العدل( )٢(
 . ، ص  (  ) م، العدد ١٩٦٧، " مجلة) "النجف( )٣(
 ). ٦(و ) ٥(م، العددان ١٩٦٧، ) ٣(السنة " مجلة) "اإلیمان( )٤(
 ). ٨(و ) ٧(م، العددان ١٩٦٨، ) ٣(، السنة " مجلة) " اإلیمان( )٥(
 . ٢٥عبد الجبار الزهیري ، المصدر السابق ، ص )٦(
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لتـــي مـــدت اســـرائیل ، معتبـــر تلـــك الـــدول مناوئـــة ومعادیـــة لالســـالم وان كانـــت اكـــد علـــى وجـــوب مقاطعـــة الـــدول ا
  . )١(مسلمة

إذا كـــان االنتصـــار متوقـــف علـــى  والســـیماواخیـــرًا طالـــب البغـــدادي بشـــرعیة االســـتعانة بالـــدول األجنبیـــة ، 
  . )٢(الحصول على االسلحة منها

ي أمیـر عبـاس هویـدا ، طالـب فیهـا الحكومـة بعث السید عبد اهللا الشـیرازي رسـالة إلـى رئـیس الـوزراء االیرانـ
االیرانیة إلى الوقوف مع الـدول اإلسـالمیة بكـل امكانیاتهـا المادیـة والمعنویـة وعلـى قطـع عالقتـه بـاالخیرة ، لیتسـنى 

  .)٣(للجمیع المشاركة في عملیة تخلیص األراضي اإلسالمیة من دنس الیهود واحتاللهم 
م بكتـــاب إلـــى ١٩٦٥مـــن مقـــر اقامتـــه فـــي النجـــف االشـــرف عـــام  وفـــي ذات االتجـــاه بعـــث الســـید الخمینـــي

الحكومــة االیرانیـــة یحمـــل ذات المعنــى ، ومؤكـــدا علـــى ضـــرورة دحــر الیهـــود ودفـــع خطــرهم عـــن الـــبالد اإلســـالمیة 
ــیاع الدولــــة اســــرائیل ، وان تعمــــل مــــع الــــدول اإلســــالمیة علــــى اقــــتالع الغــــدة  وحــــذر الدولــــة فــــي ایــــران مــــن االنصــ

سماها مـن الجسـد اإلسـالمي واعلـن السـید الخمینـي ان الشـعب االیرانـي وعلمائـه وجیشـه اخـوه لكـل السرطانیة كما ا
المسلمین یشاركونهم في السراء والضراء ، ویسیرون بنفس االتجاه لقضاء على ذلك الخطـر الكبیـر المتمثـل بوجـود 

  .)٤(اسرائیل
إذ نـــرى الفئـــة المثقفـــة النجفیـــة  ، اثرهـــا فـــي النجـــف بشـــكل واضـــح ،)٥(م١٩٦٧اوجـــدت نكســـة حزیـــران عـــام 

وجــدت معالجــات لتلــك القضــیة فــي شــتى المجــاالت ، فكتــب ادبــاء المدینــة قصــائد حملــت كثیــرًا مــن الیــأس وخیبــة 
داعیــــًا الفلســـطینیین إلــــى تفــــادي " إلـــى شــــعب فلســـطین"االمـــل ، فكتــــب شـــاعرها محمــــد حســـین الصــــغیر قصــــیدته 

  .)٦(االوضاع الشاذة واالحالم الصهیونیة
مــیالد الرســول "د الشــاعر عبــد المــنعم الفرطوســي فـي قصــیدته التــي حملــت وجهــة نظـر عربیــة اســالمیة واكـ

ــــاریخ " األعظــــم ــــا فــــي بغــــداد بت ــــة ضــــحایا العــــدوان ومطالبــــًا ١٩٦٧حزیــــران  ٢٧فــــي جــــامع براث م، اســــتعرض حال
  . )٧(باالنتقام

                                     
مطبعـة اسـعد ، : بغداد (، ٢جماعة الحوزة العلمیة في النجف االشرف ، موقف اإلمام البغدادي حول قضیة تحریر فلسطین ، ط )١(

 . ٣٥، ص) ١٩٧٠
 . ٣٧ص المصدر نفسه ،  )٢(
 . ٦٨ص -٦٢، ص) ٩(م، العدد ١٩٦٧، ) ٢(، السنة " مجلة) "العدل( )٣(
 . ١١٢، ص) م٢٠٠٢مؤسسة الفكر اإلسالمي ، : هولندا(محمد عبد الجلیل ، المرجعیة الشیعیة والقضیة الفلسطینیة ،   )٤(
جامعــة (ل العربیــة ، أطروحــة دكتــوراه علــي حســین ، القضــیة الفلســطینیة فــي جامعــة الــدو : للتفاصــیل عــن نكســة حزیــران ینظــر  )٥(

: بیــــروت ( ،  ١٩٦٧؛ حســـن مصـــطفى ، حـــرب حزیـــران ٢٣٧ص -٢٢، ص) م٢٠٠٤، ) ابـــن رشـــد(كلیـــة التربیـــة : بغـــداد 
 ) .  ١٩٧٣المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 

 . ٧٦محمد حسین الصغیر ، فلسطین في الشعر النجفي المعاصر ، ص )٦(
 . ١١٨ر السابق ، صحیدر محالتي ، المصد )٧(
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ة العـرب والمسـلمین كمشـكلة ال واتجه الشیخ احمد الوائلي بمعالجة قضیة فلسطین ، فحاول تصـویر المأسـا
ها إال عن طریقهم، بالوقوف صفًا واحدًا إلى جانب الشعب الفلسطیني الجـریح ، فـنظم قصـیدته  " فلسـطین"یمكن حّل

وال وهـن العـرم : م، مقدمًا من خاللها صـورة شـعریة رائعـة بـالقول ١٩٦٧تموز  ١عقب نكسة حزیران والمؤرخة في 
  .االمل ، فسوح الجاهد تنتظرها الحیاد  فاما الحیاة الشریفة ، واما الموت العزیز، وال مات اللهیب ، وال اظلم 

إلـــى جانـــب ادبـــاء النجـــف وشـــعارئها مـــن خـــالل إقامتهـــا  –وكعادتهـــا  –وقفـــت الجمعیـــات الثقافیـــة والدینیـــة 
شــرین األول ت ٢٠المهرجانــات الفكریــة للتعریــف باســباب النكســة ومعالجتهــا ، فعقــدت جمعیــة الرابطــة األدبیــة فــي 

 مهرجـــان"م نـــدوة فكریـــة لمناقشـــة احـــداث حزیـــران فـــي فلســـطین ، إذ القـــى محمـــد حســـین الصـــغیر قصـــیدته ١٩٦٧
  .)١(التي أوضح فیها خطورة الموقف وعظم المشاعر الحزینة وفداحة النكسة" فلسطین

مــنهم عبـد الغنــي  امـا جمعیـة التوجیــه الـدیني فكــان لهـا دورًا فــي عقـد امسـیات شــعریة وثقافیـة احیــاء للنكسـة
الخضري الذي القى قصیدة حمـل فیهـا الحكـام العـرب لـبعض الـدول العربیـة اسـبابها ، والشـاعر احمـد الصـغیر فـي 

، وللشــاعر )٢(واالدیــب والشــاعر یحیــى الصــافي الــذي طالــب بایقــاض الضــمیر والهمــم" مــن اجــل فلســطین"قصــیدته 
یطفـأ وان تناسـته العـرب ، فمـاهم بعـرب ، وان غفـت علـى  اكد ان لهب النكسة ال" یوم المحنة"جواد شبر قصیدته 

  الثار ، فال سجعت بامجادها الكتب ، فالعهد باالمة ان ال تعر على الضیم وال تتجرع الذل 
  .)٣(تهوى الممات ازاء شراذم الصهاینة 

" نجـفال"انعكس عمق هـذا التفاعـل الـوطني فـي انشـطة فكریـة أخـرى مـن لـدن المجـالت النجفیـة ، والسـیما 
الالتـــي حملـــت صـــفحاتها بالمقـــاالت السیاســـیة والخطـــب الحماســـیة ، التـــي تـــذكر باســـباب " اإلیمـــان"و " العـــدل"و 

النكســــة وتعلــــق اآلمــــال الكبیــــرة واالمــــاني العریضــــة علــــى الشــــرفاء مــــن ابنــــاء األمــــة للنهــــوض واخــــذ التــــاثر وانقــــاذ 
  . )٤(فلسطین

                                     
، حینما اعلنت بعـض الحكومـات العربیـة ، اعتبـار الیـوم نفسـه عیـدًا ، بالوقـت الـذي تهـاجم ٣٠/٩/١٩٦٧نظمت القصیدة بتاریخ  )١(

قوات العدو االسرائیلي ، األماكن الدینیة والمواقع العسكریة ویسفر عن ضحایا في االرواح وخسائر اقتصادیة ، فما یـدري اعیـاد 
 . ٩/٢/٢٠١١الدكتور محمد حسین الصغیر ، )) مقابلة خاصة((؟ أم مأتم

 . ٣٠١، ص٧علي الخاقاني ، شعراء الغري ، ح )٢(
 : ومن ابیات القصیدة  )٣(

  یـــــــــــوم علـــــــــــى الـــــــــــدهر ال یطفـــــــــــا لـــــــــــه لهـــــــــــب
 

  ان تنســـــــــه العـــــــــرب مـــــــــا هـــــــــم بعـــــــــده عـــــــــرب 
  وان غفـــــــــــت عـــــــــــن طـــــــــــالب الثـــــــــــائر ال ســـــــــــجعت 

 

  یومـــــــــــــــًا بامجادهــــــــــــــــا االقـــــــــــــــالم والكتــــــــــــــــب 
  بهـــــــــــــا ال تقـــــــــــــر الضـــــــــــــیم شـــــــــــــیمتها عهـــــــــــــدي 

 

ـــــــــــت االعـــــــــــوام والحقـــــــــــب  ـــــــــــى ولـــــــــــو طال   حت
   

ـــــــة)"اإلیمـــــــان(ینظـــــــر)٤(  -٢٣١، ص) ٨(و ) ٧(م، العـــــــددان ١٩٦٨، ٦٦ص -٤٢، ص) ٥(، العـــــــدد ) ٣(م،الســـــــنة ١٩٦٧،"مجل
 .٢٤٧ص



٣٢٦ 
 

جتمـع النجفـي الحـدیث والمعاصـر ، ألنهـا جـزء رئیسـي فال غرو ان نجد للقضیة الفلسطینیة مسـاحة فـي الم
واساسي من القضیة العربیة واالسالمیة ، فكانت النجف االشـرف السـباقة مـن المـدن العراقیـة إلـى تسـلیط االضـواء 
علـــى المواقـــف الخاصـــة بتلـــك القضـــیة ، انعكـــس ذلـــك جلیـــًا فـــي قصـــائد شـــعراءها وكتابـــات مثقفیهـــا فـــي الصـــحف 

صـفحاتها بمقـاالت جلهـا التنبیـه وكشـف زیـف الحكـام المحسـوبین علـى األمـة العربیـة واظهـار المحلیة التي طفحـت 
  .زیف معاهداتهم ووعودهم والتشهیر بفظائعهم ودسائسهم

وكانـــت المرجعیـــة الدینیـــة المؤسســـة الفكریـــة التـــي طالمـــا عبـــرت عـــن طریـــق مواقفهـــا وفتاواهـــا انهـــا اللســـان 
  .لمطالبة باعادة الحقوق المختصبة الصحابها الشرعیینالحقیقي عن الم األمة ومظلومیتها وا

  : م ١٩٦١المؤتمر اإلسالمي في القدس عام  -ثانیًا 
م، الهــدف األول مــن عقــده ١٩٦١عقــد فــي القــدس عاصــمة فلســطین مــؤتمرًا اســالمیًا فــي شــهر رجــب عــام 

والمــال مــن اجــل تحریــر  توحیــد المســلمین وجمــع كلمــتهم وحــث الجمیــع علــى مواجهــة التحــدیات والتضــحیة بــالنفس
  .)١(فلسطین وعدم السكوت واالغضاء على المؤامرات االستعماریة التي تحیكها دول الغرب ضدها

طلبـت رئاســة المـؤتمر مــن المرجعیـة الدینیــة فـي النجــف االشـرف المشــاركة الفعالـة فــي جلسـاته ، ممــا دعــا 
شـادات المعبـرة عـن طبیعـة المرحلـة الصـعبة التـي السید محسن الحكیم الـرد برسـالة تظمنـت الكثیـر مـن النقـاط واالر 

یعیشـــها العـــالم اإلســـالمي ، األمـــر الـــذي یســـتدعي التحـــرك الفعلـــي والـــتخلص مـــن المـــؤتمرات الشـــكلیة التـــي تعقـــد 
  . )٢(للتنفیس عن العواطف دون ان تقوم بعمل لحل مشاكل األمة في مختلف مجاالت حیاتها

ي وجـدها نافعــة وقـادرة علـى خدمــة المسـلمین وتحقـق تطلعــاتهم قـدم السـید الحكــیم جملـة مـن الطروحــات التـ
نحــو الهــدف الــذي یرنــون إلیــه والقضــاء علــى مصــائبها الحقیقــة التــي توالــت عبــر تاریخهــا الطویــل ، حتــى عزلــت 
مركزهــا الــرئیس فــي تیــار الحضــارة وفرضــت هــذه المصــائب علــى األمــة التــي كــان الواجــب علیهــا ان تقــوم بعملیــة 

  .)٣(العالمي مثلما كان دورها في تاریخها الطویل توجیه التیار
واكــد علــى المــؤتمرین بــان مــن الواجــب علــى مــن یتحســس بــاالم األمــة ومصــائبها ان ال یفكــر باالستســالم 
للمشـــاكل والمصـــائب التـــي یواجههـــا ، یعـــدها امـــورًا حتمیـــة والتصـــرف ضـــمن نطاقهـــا العـــام ، فالواجـــب الترفـــع عـــن 

األمــة حتــى یتــاح لقادتهــا ان یفكــروا فــي كیفیــة معالجــة الواقــع واصــالحه ، وفضــًال عــن  الواقــع الفاســد الــذي تعیشــه
ذلــك فــان المســلمین لیســوا بحاجــة إلــى التعــرف بقــدر مــا هــم بحاجــة إلــى أســس اســالمیة قویــة یقــوم علیهــا التعــارف 

ذلــك ان تتعــارف  ومــن تلــك المنطلقــات یعمــل المســلمون علــى الوصــول إلــى اهــداف األمــة وقوانینهــا لیتــاح لهــا بعــد
على أساس اإلسالمي وان أي تعارف بین حكومـات المسـلمین مهمـا كـان شـكله لـن یكـون اسـالمیا مـا لـم تكـن تلـك 

  .)٤(الحكومات اسالمیة بحد ذاتها

                                     
 .٦٣حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص: للتفاصیل عن المؤتمر ینظر  )١(
 .٢٦١، ص) ٥(م، العدد ١٩٦١، ) ٢(، السنة " مجلة) "ضواءاال( )٢(
 ).١٢(، وینظر الملحق رقم ٢٦٢المصدر نفسه ، ص )٣(
 .١٣٩محمد باقر الحكیم ، الوحدة اإلسالمیة من منظور الثقلین ، ص )٤(
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  : موقف النجف االشرف من الفتنة الطائفیة في باكستان  -ثالثاً 
بــین الســنة والشــیعة ، وذلــك بســبب  م صــدامات طائفیــة١٩٦٣شــهدت المــدن الباكســتانیة فــي حزیــران عــام 

تعـــرض بعـــض التجمعـــات والمنـــاطق ســــكنیة شـــیعیة إلـــى االعتـــداء ، فضـــًال عمــــا حصـــل أثنـــاء االحتفـــال بــــذكرى 
عاشــوراء ، حیــث جــرت اعتــداءات دامیــة علــى المحتفلــین راح ضــحیتها أكثــر مــن اربعمائــة قتیــل مــن بیــنهم نســاء 

  .)١(واطفال
ها االمنیة التي كانـت تشـارك المتطـرفین فـي مهاجمـة الشـیعة فـي منـاطق اخفقت السلطات الباكستانیة وقوات

مختلفة من البلد ، مما ولد قلقا كبیرا لـدى المرجعیـة الدینیـة فـي النجـف االشـرف مـن عـدم جدیـة تلـك السـلطات فـي 
جعیـة الدینیـة انهاء االزمة وحمایـة االهـالي ، وهـو أمـر رفـع حالـة القلـق عنـدما طالـب رجـال الـدین الباكسـتانیین المر 

فـي النجــف االشـرف إلــى التــدخل والتحـرك الیقــاف نزیــف الـدم ومطالبــة الحكومـة الباكســتانیة باخــذ دورهـا فــي وقــف 
المجـــازر ، وهـــذا ممـــا جعـــل الســـید محســـن الحكـــیم یرســـل برقیـــة إلـــى الســـفیر الباكســـتاني فـــي بغـــداد مســـتنكرا فیهـــا 

ب بالوقـت ذاتـه معاقبـة الجنـاة الـذین ارتبكـوا هـذه الجریمـة االعمال الوحشیة التي حلـت بالشـیعة فـي باكسـتان ومطالـ
  . )٢(وتقدیمهم للعدالة ، وتعویض المتضررین من ذوي الضحایا

م علـــى برقیــــة الســـید محســـن الحكــــیم ، بأنهـــا ابلغــــت ١٩٦٣حزیـــران  ٢٣ردت الســـفارة الباكســـتانیة بتــــاریخ 
ع تكرارهــا ثانیــًا وتكــوین لجــان تحقیقیــة للكشــف حكومتهــا بــذلك االحتجــاج وتعهــدت علــى اخــذ التــدابیر الالزمــة بمنــ

  .)٣(على الجناة وتقدیمهم للعدالة
بید ان الحقائق والوقائع خالل األیام التالیـة بعـد الحـادث االجرامـي اثبتـت عـدم جدیـة الحكومـة فـي معالجـة 

باالعتـداء علـى األمور ، خاصـة وان بعـض قیـادات االجهـزة االمنیـة الباكسـتانیة مـن حملـة الفكـر المتطـرف اخـذت 
المنــاطق االمنــة األخــرى ، فضــًال علــى قیامهــا باعتقــاالت عشــوائیة بــین صــفوف االبریــاء ، ممــا دفــع الســید الحكــیم 
إلى ابراق برقیة ثانیة إلى الرئیس الباكستاني محمد ایوب خان شجب فیهـا تهـاون الحكومـة الباكسـتانیة فـي معالجـة 

د االبریـاء ، وعبـر الحكـیم فـي برقیتـه ان النجـف االشـرف ومرجعیـة هذا الوضع وتواطئ بعض القیادات االمنیـة ضـ
الدینیة تشعر بالقلق العمیـق والحـزن لمـا قامـت بهـا تلـك العناصـر الخبیثـة التـي تـدعي اإلسـالم زورًا وهـو منهـا بـرئ 

طائفیـة المقیتـة إلى یوم الدین ، مطالبًا من الرئیس الباكستاني تحقیق العدالة في حكمـة بـین الرعیـة واالبتعـاد عـن ال
  .)٤(والعنصریة والكشف عن الخباة وعدم توریط االبریاء من الذین قتلوا اصحابهم وأهل ملتهم

ادعا السـفیر الباكسـتاني فـي بغـداد برسـالته إلـى النجـف بـان حكومتـه تتعامـل علـى وفـق مبـدأ التسـامح التـام 
تفـرق بـین احـد وانهـا مصـممة علـى الحیلولـة  مع كل االقلیـات الموجـودة فـي البلـد عامـة والمسـلمین خاصـة وانهـا ال

                                     
 .١٠١حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص )١(
 .٨٢ص -٨١، ص) ٤(م، العدد ١٩٦٣األول تشرین  ١٥" مجلة) "االضواء( )٢(
 ).١٣(الملحق رقم  )٣(
 .١٣٩احمد الحسیني ، المصدر السابق ، ص )٤(



٣٢٨ 
 

دون تكــرار وقــوع حــوادث فــي المســتقبل ، وقــد اتخــذت الخطــوات العملیــة مــن اجــل ذلــك وانهــا تســیر باتجــاه اعــداد 
  .)١(لجان تاخذ على عاتقها القیام بمصالحة بین الشیعة والسنة في باكستان

م برســالة للســید محســن ١٩٦٤حزیــران  ٦تــاریخ ابــرق الســفیر الباكســتاني فــي الســنة التالیــة مــن االحــداث ب
جــرت ) (الحكــیم یخبــره ان احتفــاالت عاشــوراء فــي ذكــرى استشــهاد اإلمــام الحســین بــن علــي بــن أبــي طالــب 

بدون أي احداث وفي اجواء امنة وان الوئـام والمحبـة تسـود المسـلمین جمیـع انحـاء باكسـتان توحیـدًا لكلمتـه واعـالء 
  .)٢(م اعدائهلشأنه ولتفویت الفرصة اما

لقد تجلى في اتـون هـذه االحـداث والتطـورات دور النجـف االشـرف وزعامتهـا الدینیـة فـي التصـدي للمشـاكل 
العالمیة مستندة على عراقتها وعمق تاریخیها وعطائها العظیم فضًال عن تاثیرها وأثرها على االخـرین ویظهـر ذلـك 

م مــن اعلـــى رمـــوز الســلطات الباكســـتانیة حـــول الحـــوادث جلیــًا مـــن خـــالل البرقیــات التـــي ارســـلت إلــى الســـید الحكـــی
  . الدامیة ضد ابناء الطائفة الشیعیة

  
  

  : م١٩٦٢الموقف من صراع شاه ایران حول التغیرات الدستوریة االیرانیة عام  -رابعاً 
اصــــدر شــــاه ایـــــران محمــــد رضــــا بهلـــــوي مجموعــــة مـــــن القــــرارات الهادفــــة الصـــــالح األوضــــاع السیاســـــیة  

، واالجتماعـیة فـي ایــران راغبـًا مـن ذلـك إلــى تغییـر القـوانین خدمـة لنظامــه ، وكـان أهـم القـرارات التــي واالقتصـادیة 
اصـدرها الشـاه قیامـه بالغـاء البرلمـان واعتمـاد مشـروع اللجـان المحلیـة ، المتضـمن إلغـاء شـرط القسـم بـالقرآن الكـریم 

عـــن ذلـــك الغـــاءه شـــرط اإلســـالم مـــن النـــاخبین  للمنتخبـــین ، واحـــالل كلمـــة الكتـــاب الســـماوي كبیـــدًال عنـــه ، فضـــالً 
  . )٣(والمنتخبین

هدف شاه ایران مـن تلـك التغیـرات إیجـاد قـوانین علمانیـة ، ممـا آثـار المؤسسـة الدینیـة الشـیعیة سـواء داخـل 
ایـران أو فـي العــراق ، التـي وجـدت علمــه منافیـًا للشــریعة اإلسـالمیة ، وسـلب الهویــة اإلسـالمیة التـي تعــد سـمة مــن 

ت الشعب االیرانـي وتراثـه وتاریخیـه الطویـل ، ممـا دفـع السـید روح اهللا الموسـوي الخمینـي الشـعب االیرانـي إلـى سما
التحرك الواسع لمواجهـة هـذا الخطـر الـذي یهـدد اإلسـالم فـي ایـران ومطالبـة الحكومـة إلغـاء هـذه البنـود ألنهـا تخـدم 

  .)٤(الدول الكبرى واعداء الدین حسب تعبیره
جاجــات التـــي قادهــا رجـــال الــدین داخـــل الشــارع االیرانـــي ، ممــا دفـــع الشــاه إلـــى اعــالن بیـــان ازدادت االحت

یوضـح نیتــه تنظـیم اســتفتاء شــعبي حـول االصــالحات التــي اعلنهـا ، واخــذ رأي شـعبه ، ممــا وجــد علمـاء الــدین فــي 

                                     
 .٨١، ص) ٤(م، العدد ١٩٦٣تشرین الثاني  ١٥" مجلة) "االضواء( )١(
 .٢١٦إبراهیم عدنان السراج ، المصدر السابق ، ص )٢(
،   ص ١یث ضـمت النجـف االشـرف اسـهامات فـي الحضـارة اإلنسـانیة ، حمحسن العراقي ، الصحوة اإلسالمیة المعاصرة ، بح )٣(

 .٣٦٤ص -٣٥٩
 .٦٤حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص )٤(



٣٢٩ 
 

الــذي أطلــق علیــه وتمریــر مشــروعه  -حســب تعبیــرهم –ایــران تلــك الخطــوة منــاورة سیاســة لتمریــر خطتــه المشــبوهة 
، والتــي اعتبروهـا عمــًال منافیــًا للدسـتور االیرانــي والتعــالیم اإلسـالمیة ، فطالــب الشــعب االیرانــي )١(" الثـورة البیضــاء"

بالقیــام بمظــاهرات اســتمرت ثــالث ایــام دفعــت الســلطات إلــى اصــدار بیــان بمنــع االحتجاجــات والتجمعــات وجمیــع 
بانهـــا ســـتتخذ اجـــراءات صـــارمة ضـــد المخـــالفین ، وعلـــى اثـــر تلـــك  حركـــات االحتجـــاج ، محـــذرة فـــي الوقـــت نفســـه

التعلیمــات اتخــذت الســلطات االمنیــة االیرانیــة اجــراءات امنیــة حــول بیــوت المراجــع الكبــار ونشــر تلــك القــوات فــي 
  .)٢(الشوارع االیرانیة 

دور العلمــاء أثــارت تصــرفات الســلطات االیرانیــة الداعیــة إلــى ضــرب التیــار اإلســالمي ومحاولتهــا تحجــیم 
واعتقالهم حفیظة المرجعیة الدینیة في النجف االشرف التي عـّدت ذلـك تجـاوزًا ال یمكـن السـكوت علیـه ، فاصـدرت 

، بیانــًا ادانــت تلــك التصــرفات ، واصــفة مــا یجــري فــي الــداخل االیرانــي مــن االحــداث )٣(الهیئــة العلمیــة فــي المدینــة 
عب االیرانــي وان ســببها األول هــو االســتعمار الهــادف إلــى الســیطرة بانهــا حــرب علــى اإلســالم ممــثًال بعلمائــه والشــ

  .)٤(والتوسع واذالل الدین
واكــد بیــان الرابطــة علــى ان هــدف لتلــك التغیــرات الدســتوریة هــو فصــل الشــعب عــن القاعــدة الفكریــة التــي 

ى مراكـزهم وبالتـالي تضعف من قوته على ید الحكـام العمـالء الـذین شـعروا بضـرورة التغییـر ولـو اسـمیا للحفـاظ علـ
یــؤدي ذلــك إلــى تقویــة النفــوذ االجنبــي ضــد االیــرانین الــذین وجــدوا فــي اإلســالم واحكامــه الحــل والعــالج للمشــاكل 

  . )٥(االجتماعیة
بین السید أبـو القاسـم الخـوئي موقفـه مـن ذلـك االسـتفتاء الـذي حاولـت السـلطات اجـراؤه ، بـالقول ان مجمـل 

عــد خارجــة عــن اإلســالم وتعالیمــه ، واكــد انهــا بنیــت ضــد المصــالح العامــة للنــاس االجــراءات الجاریــة فــي ایــران ت
  .)٦(وخداعهم لتمریر مخططات مریبة الشغال الناس عن المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة المتدهورة في البالد

ن تهـدفان إلـى اللتـا )١(وارجع الخوئي االحداث الجاریة على الساحة االیرانیة إلى تدخل الصهیونیة والبهائیـة
خلـق الفوضـى والبلبلـة واالنحـالل للسـیطرة علـى الـبالد والحكومـة وجعلهمـا منـاطق نفـوذ لهـا للحصـول علـى التوســع 

  .)٢(والهیمنة في العالمي العربي واالسالمي 

                                     
: الموصـل (خلیل علي مراد واخر ، ایـران وتركیـاا دراسـة فـي التـاریخ الحـدیث والمعاصـر ، : للتفاصیل عن الثورة البیضاء ینظر  )١(

 .١٨٨، ص) م١٩٩٢تب للطباعة والنشر ، دار الك
 .٧٤هاشم الحسیني ، المصدر السابق ، ص )٢(
 .هي رابطة من طالب العلوم الدینیة ، ورجال الدین من المراتب االقل من المجتهدین )٣(
 .٢٦٥، ص) ٨(و) ٧(م ، العددان ١٩٦٢، " مجلة) "االضواء( )٤(
 .٢٩المصدر نفسه ، ص )٥(
مطبعــة : النجــف (النجــف االشــرف ، تصــریحات خطیــرة لإلمــام الخــوئي حــول التغلغــل الیهــودي فــي ایــران ،  الهیئــة العلمیــة فــي )٦(

 .٢٨، ص) ت.االداب ، د



٣٣٠ 
 

امـــا موقفـــه مـــن مســـألة االقامـــة الجبریـــة التـــي فرضـــتها الحكومـــة االیرانیـــة علـــى رجـــال الـــدین ، بـــین عـــن 
یـة التـي تمتــع بهـا تلـك الطبقــة ، مؤكـدًا عـدم اســتطاعة أي احـد النیـل مــن قدسـیتها ، وذكـر بالدســتور الحصـانة الدین

  . )٣(االساسي االیراني الذي یوفر الحمایة الكاملة لهم
تصدت مرجعیة النجف االشرف لالحداث الدمویة التي جرت فـي مـدین قـم المقدسـة االیرانیـة فـي منتصـف 

شــاه ایــران مــن المضــي فــي ســفك دمــاء المــدنیین ، منبهــین إلــى إمكانیــة إمكانیــة م، وحــذر رجــال الــدین ١٩٦٢عــام 
  . )٤(اعالن الجهاد في حالة استمراره بتلك السیاسات

  
وفـي نفــس السـیاق ارســل السـید محمــود الشـاهرودي برقیــة بهـذا الخصــوص عبـر فیهــا عـن المــه الشـدید لمــا 

  . )٥(الدین في النجف االشرفتعرض له العلماء في مدینة قم التي جرحت قلوب علماء 
دفعت البرقیـات واالجتماعـات مـن قبـل المرجعیـة الدینیـة شـاه ایـران علـى التراجـع عـن بعـض مواقفـه  وقـرر 

م، وكان لقاؤه بالسـید محسـن الحكـیم الـذي اخبـره ١٩٦٢ارسال سفیره في بغداد للقاء العلماء الكبار في النجف عام 
الـــى افكـــار المرجعیـــة الدینیـــة فـــي النجـــف االشـــرف والنـــزول عنـــد مطالبهـــا  رغبـــة الحكومـــة االیرانیـــة إلـــى الســـتماع

  . )٦(وارشاداتها
اكد السید محسن الحكـیم للسـفیر االیرانـي ان الحكومـة االیرانیـة ارتكبـت اخطـاء كبیـرة سـببت سـخط الشـعب 

ذف ضــد علمــاء وزاد غضــبه للتصــریحات غیــر المنطقیــة للمســؤولین فــي ایــران ، والتــي اتصــفت بالســب والشــتم والقــ
الــدین المهتمــین بمصــالح الشــعب ، وحــذر الحكــیم الســفیر مــن انهیــار النظــام الملكــي فــي بــالده فــي حــال اســتمرار 
االوضــاع المتـــدهورة ، وطالـــب بضـــرورة إجـــراء اصـــالحات ترتقــي إلـــى طمـــوح الجمـــاهیر وفـــق المعـــاییر اإلســـالمیة 

ر تصریح رسمي من قبل الحكومة االیرانیـة یلـزم احتـرام وتقدیم االعتذار الى العلماء االعالم عما اصابهم ، وصدو 
الشــعب االیرانــي وحفــظ حریتــه وحقوقــه وبالفعــل ، فــأن الحكومــة االیرانیــة قامــت بتنفیــذ هــذه المطلــب مــن اجــل حــل 

م ودخلـت فـي صـراع جدیـد مـع علمـاء الـدین وزجـت ١٩٦٤النزاع الحاصل في ایران ، إال انها عادت مرة في عام 
  .)٧(السجون بكثیر منهم في

                                                                                                                        
م، ١٨٤٤احد الفرق المنحرفة المنشقة عن الحركة البابیة التي اسسها المیرزا علي محمد رضا الشیرازي فـي ایـران سـنة : البهائیة  )١(

بها ، للتفاصیل ینظر علي عبد المطلب المدني ، موقـف المرجعیـة الدینیـة فـي النجـف االشـرف مـن لها افكار ومعتقدات خاصة 
 . ١١٩ص – ١١٧الفرق الدینیة الهدامة ، ص

 .٢٩الهیئة العلمیة في النجف االشرف ، المصدر السابق ، ص )٢(
 .٢٩المصدر نفسه ،  )٣(
 .٧٨هاشم الحسیني ، المصدر السابق ، ص )٤(
  .٧٥یني اإلمام الشاهرودي ، صاحمد الحس )٥(
 .٨٠هاشم الحسیني ، المصدر السابق ، ص )٦(
  .٦٦حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ، ص )٧(
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ویستنتج الباحث مما تقدم ، ان العمق التاریخي لمدینة النجف االشرف الذي یمتد إلـى أكثـر مـن ألـف عـام 
هو ما اعطاها الكثیر من مصادر القوة والمراس على الفعـل واالسـتجابة لالوضـاع العامـة والتقلبـات السیاسـیة التـي 

 علــى ان النجـف واهلهــا ومرجعیتهــا الدینیـة العلیــا لــم تكــن تحصـل فــي العــالم العربـي واالســالمي ، وذلــك كـان دلــیالً 
بعیدة ومنفصلة عن الواقع العالمي ، بل هي متصلة فیه من خالل التواصل المباشر مـع الجمهـور بكـل فئاتـه ولهـا 

                                 .                  المواقف المؤثرة المشهورة كما مر بنا أنفًا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخــاتمة واالستنتاجـات
م ، توصل الباحث الى مجموعة من ١٩٦٨ – ١٩٥٨بعد دراسة الحیاة الفكریة في النجف االشرف    

 : االستنتاجات هي 

یبدو واضحًا مما تقدم ومن خالل استعراض فصول األطروحة ، إن تشرف النجف االشرف بمثوى األمام  -
 نشاطاً وحضاریًا وقدسیًا جعلها ابرز المدن العراقیة التي ادت  اكسبها عمقًا تاریخیاً ) (علي ابن ابي طالب 

. ، امتد أثره إلى معظم بقاع العالم ) م ١٩٦٨ - ١٩٥٨( كبیرًا في حقبة زمنیة مهمة من تاریخنا الفكري 
ن تعززت بوجود الدراسة اإلسالمیة فیها ، مما ولَد حرمة فكریة ، تمتاز من غیرها من الحركات الفكریة في المد

ه داخلیًا ودولیًا  ظهرواألقالیم األخرى ، ا   . والریب موقعها الفكري الممیز في تلك الحقبة واثرُ
شهدت النجف االشرف تطورات اجتماعیة واقتصادیة منذ منتصف القرن العشرین ، اذ نمت الصناعة   -

رات أوضاع السكان وازدادت الزراعة ، وانتعشت حركة التجارة والتبادل النقدي ، والعمل المصرفي وتطو 
الصحیة والمعیشیة عما سبق ، عوامل مجتمعة أدت إلى الحاجة الملحة والضروریة إلى فتح معاهد أكادیمیة 

ذلك ایجابیًا على الجوانب المعرفیة  ظهرلرفد تلك المؤسسات بالكوادر الوظیفة إلدارتها وتسیر أمورها مما 
 . للمدینة وابنائها 

یران مثًال عملت بعض الدول العربیة عل - ى التفاعل والتواصل الحضاري مع النجف ومثلت بالد الشام وإ
مركزًا للنهضة اإلصالحیة العربیة واإلسالمیة عززت الوعي الثقافي داخل المدینة من خالل حركة السفر 
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اریة والتنقل ، والزیارات الدینیة ، حیث تبادلت هذه الحواضر الكثیر من اإلبداعات الفكریة واالنجازات الحض
 . التي انعكست على مجمل الحیاة الفكریة في العراق والسیما النجف االشرف 

وعززت تلك المراكز من خالل صحافتها وطباعتها ، وكتابات مثقفیها  ، وانجازات روادها في مختلف فروع   
ألمة من في الطرح الذي شمل قضایا تخص مصیر ا ةالثقافة ، أواصر زادت من النمو الفكر اإلصالحي وجرأ

 . خالل أفكار وأسالیب لتحقیق أهدافها في الوحدة ونبذ الخالفات 

عرفت النجف االشرف باالنفتاح الفكري على جمیع المذاهب والثقافات على نحو علمي وأسس عملیة   -
وحس عمیق بضرورة الوحدة االسالمیة ، وكان ذلك نتیجة امتالكها ارثًا فكریًا غنیًا في االصالح التقریبي 

ُ العدید من كبار المراجع واالساتذة في الحوزة العلمیة وض   . عه مفكري االصالح من الشیعة فیها ، ودعمه
مثلت المرجعیة الدینیة في النجف االشرف الزعامة الروحیة المطلقة لعموم الشیعة في العالم واتصفت  -

لخط االمامة الذي اكسبها  بخصائص وسمات میزتها من غیرها من المؤسسات الدینیة ، فكانت تعد امتداداً 
تمتعت باستقاللیة كاملة في  وقدفي قیادة الجماهیر المسلمة ،  اثرهااحترامًا كبیرًا وصل إلى حد التقدیس وعزز 

 . الشؤون المادیة واإلداریة 

لها تخریج  یتسنىاستطاعت مؤسسة النجف من إدخال المناهج والمفردات الجدیدة للتدریس الحوزوي ، حتى  -
یر من المجتهدین والعلماء  والخطباء والمصنفین ، والمولفین ، وتم ذلك بعد دراسة معمقة وجهد عدد كب

متواصل ، توفرت داخل المدینة المقدسة عبر علمائها ومدارسها الدینیة فكانت نتیجة واضحة في رصف 
ن مضى ، المؤلفات والمصنفات التي احتوت على أفكار وأطروحات جدیدة لم تكن قد طرحت في أي زم

باالظافة إلى الدواویین الشعریة التي صدرت في تلك المدة ، فضًال عن عدد كبیر من الشعراء والمثقفین 
 . واصحاب الفضیلة

فكان . تمیز الطالب وأساتذتهم في الحوزة العلمیة في النجف بااللتزام باسس روحیة وأخالقیة وعلمیة  -
نما یستند إلى أسس روحیة علیا الطالب وأستاذه یتحرك بوازع روحي ذاتي ، دون  الرجوع إلى أجهزة رقابیة ، وإ

دون االلتفات إلى الجوانب المادیة ، الهدف االول منه الوصول إلى تكوین الشخصیة القویة الملتزمة بمبدأ 
 . اإلسالم ، المدعومة بالمنهجیة الرصینة 

م ، شهدت  ١٩٦٨ -١٩٥٨البحث  اما على صعید التطور الفكري لتطویر المرجعیة الدینیة ، فان فترة -
طروحات فكریة على الساحة النجفیة مثلت محاوالت جدیدة في تحدیث الفكر المرجعي ، وهي اقل مایقال عنها 
انها جدیدة في بابها جریئه في اقتحام أسوار المؤسسة الدینیة ، قد النغالي اذا ماقلنا انها لم تطرح منذ ان اسس 

 . وزویة شیخ الطائفة فیها اول حلقة ح
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سمه بارزةً لمدینة النجف واالشرف، خالل مدة )  العام ، الدیني ، االهلي( اعتبر التعلم بمختلف انواعه  -
البحث ، فنرى ارتفاع عدد الطالب في المدارس الرسمیة وانهیار جدار المحافظة الذي طالما عرفت به االسر 

ا االرقام المثبتة في السجالت العامة المخزونة في دار الى تلك المدارس والتي اثبتته ائهاالنجفیة من ارسال ابن
 . الكتب والوثائق وكما اظهرها الباحث في ثنایا البحث 

نجحت الصحافة النجفیة وبجزء حیوي كبیر بتحقیق أهدافها ورسالتها الخاصة المتمثلة تنویر النشئ الجدید  -
یتناسب  عرضهاالدفاع عن العقیدة اإلسالمیة و وقرائها من معاصریها بمكنونات كل جدید وحدیث باإلضافة الى 

مع العصر من خالل معالجتها المختلفة في القضایا الدینیة والسیاسیة وحتى األدبیة اذ كانت صفحاتها منبرًا 
ادبیًا دافقًا سجل فیها أدباء النجف االشرف من الشعراء وغیرهم اوًال وأدباء العراق ثانیًا العدید من القصائد 

 . دافها وتنوعات مضامینها لمختلف أه

أسهمت المطابع في المدینة على نحو فعال في دعم الحیاة الفكریة والنشاط الثقافي في النجف االشرف  -
وخارجه وأدى التنافس بین أصحابها إلى تطورها حتى استطاعت منافسه كبار المدن العراقیة كبغداد والموصل 

فیها الكثیر من الكتب والصحف والمجالت مما احدث تقدمًا  ایجابًا على الطباعة فطبع اظهروالبصرة مما 
 . كبیرًا في مجالي التألیف والنشر ودل على ازدهار الحیاة الفكریة فیها 

لعبت المكتبات دورًا مهمًا في دعم الواقع الفكري واتضح ذلك جلیًا في مكتبة األمام الحكیم العامة التي  -
ثابة مؤسسة تعلیمیة جامعة لمحبي العلم والتعلم ، باإلضافة إلى كسب اتخذت نموذجًا للدراسة والتي أضحت بم

الشباب المسلم والحفاظ علیه بواسطة المؤلفات والكتب التي تحویها من الغزو العقائدي والثقافي المعادي 
 . لإلسالم وتعالیمه داخل العراق وخارجه 

ي النجف االشرف لما تحویه من منتسبین من أسهمت الجمعیات الثقافیة واألدبیة في دعم الحیاة الفكریة ف -
االصالحي  عرضهاخیرة المثقفین من ابنائها ولكونها تسیر وفق إرشادات المرجعیة الدینیة مما انعكس ذلك في 

 . وتأسیس الموتمرات الثقافیة واإلسالمیة السنویة الهادفة إلى اإلصالح والتجدید 

في مركزیتها التي تعززت بوجود المراجع وعلماء الدین ، امتلكت النجف االشرف أهمیة سیاسیة ، تمثلت  -
مما كسبها أهمیة في أدارة الصراعات السیاسیة فالرجوع الى الزعامات الدینیة العلیا مكنها من امتالك رؤیة 

 . فكریة سیاسیة مستقبلیة 

جددًا على التراب تواصل البحث الفقهي السیاسي بوتائر متسارعة من التطور ، فرزت نظریة والیة الفقیه م -
م ، حیث طرح الول مرة شرعیة الدولة  ١٩٦٥النجفي عند وصول االمام الخمیني الى النجف االشرف عام 
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والیة " بالمقابل بروز الطرح الفكري المقابل "  والیة الفقیة العامة" القائمة في عصر الغیبة والذي أطلق علیه 
 . الفقهي الشیعي وعلى الفكر السیاسي الحدیث اشتقاقات اشتدت على التراث " الفقیه المقیدة 

شهدت النجف االشرف في مرحلة البحث ، زیادة الصراع السیاسي بین الشیوعیین واالسالمین والقومین   -
واثبت الوقائع المتقدمة ان ذلك الصراع اجتاح المجتمع في المدینة بكافة فئاته وطبقاتة مما احدث انقسامًا حادًا 

 . احة النجفیة وعنیفًا داخل الس

المرجعیة الدینیة في أتون اإلحداث والتطورات الداخلیة والخارجیة ، تلك المؤسسة التي عرفت  نشاطبرز  -
بعراقتها وعمق تاریخها النضالي وعطائها العظیم ، التي عبرت عن نفسها من خالل المواقف السیاسیة داخل 

 . العراق وخارجه 

مرحلة  ظهري میدان األدب النجفي ، شعرًا ونثرًا ، األمر الذي وجدت التفاعالت السیاسیة اصداءها ف -
سیما وهي المدینة العربیة التي أنجبت والاألدب السیاسي في العراق بصورة عامة والنجف بصورة خاصة ، 

 . فحوًال في میدان الشعر العربي المعاصر ، وكان لشعرهم أعظم األثر في أثارة العزائم وتوجیه الرأي العام

هكذا فان النجف االشرف تعد إحدى الحواضر العربیة واإلسالمیة في المشرق التي تفاعلت فیها حركة و   
الثقافة والفكر ، وأسهمت في نمو الحركة الفكریة العربیة واإلسالمیة ووضعت أسس التیارات الفكریة ورسمت 

  . أطیاف من اإلبداعات األدبیة والفكریة 
دباء قد نظمو قصائدهم اعتزاز وحبًا بتراثها وایماننًا ببركة قبة أمیر المؤمنین والغرو ان نجد الشعراء واأل   

  : فیقول الشاعر عبد المنعم الفرطوسي اعتزازًا بذلك التراث )  (علي 
  مدینة النجـف الغـراء  یاافقًا         یوصى ویاتربة تحیا بما خصبا   
  على اسفاره حـدبا  كم احتضنت وكم خرجت نابغة        فذًا وشیخـاً   
  فأنـت مدرسـة للعلـم جامعة        تقري العقول وترویها بمـا عذبا  

والننسى قول الشاعر العراقي مصطفى جمال الدین ، حول فضل القبة وبركتها الشریفة السامیة على مر 
  : العصور قائًال 

   یاقبة الكرار حسبك في الدنـى           مجدًا على هام السنین مدیدا
  ان ضمّ جنباك االمام المرتضى           وحوى ترابك طیبهُ المحمودا 

  
  
  
  



٣٣٥ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



٣٣٦ 
 

   
  
  

  
  
  
  

  )١(الملحق                                               
  ) قدس سرهة ( ترجمة السید اسماعیل علي الصدر بقلم شقیقه محمد باقر الصدر 



٣٣٧ 
 

  
  

  )  ٢(الملحق رقم 



٣٣٨ 
 

  داخلي لجمعیة الصدوق الخیري االسالمي النظام ال

  
  
  

  
  

  )  ٣(المحلق رقم 
  بشكل رسمي ) الجعفري ( فتوى الشیخ محمد شلتوت الداعیة الى االعتراف بالمذهب الشیعي 



٣٣٩ 
 

  وجواز االخذ عنه باالحكام الشرعیة 

  
  
  
  
  

  )  ٤(الملحق رقم 
  فتوى السید محسن الحكیم حول الكتابي 



٣٤٠ 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٥(رقم الملحق 
  فتوى السید محسن الحكیم حول تأیید جماعة العلماء في النجف االشرف 



٣٤١ 
 

  
  

  
    

  
  
  

  )  ٦(الملحق رقم   
  دعوة السید محسن الحكیم لدعم مجلة االضواء 



٣٤٢ 
 

  
  

  
  

  )  ٧(الملحق رقم 
  نص فتوى السید محسن الحكیم بتحریم االنتماء إلى الحزب الشیوعي 



٣٤٣ 
 

  
  
  

  )  ٨( الملحق رقم 
  ید مهدي الشیرازي حول الشیوعیة فتوى الس



٣٤٤ 
 

  
  

  
  
  
  

  )  ٩( الملحق رقم 
  فتوى السید ابو القاسم الخوئي حول تحریم االنتماء للشیوعیة 



٣٤٥ 
 

  
  

  
  
  
  
  )  ١٠( الملحق رقم 

  فتوى تحریم الشیوعیة للشیخ مرتضى ال یاسین 



٣٤٦ 
 

  
  

  
  
  
  
  

  ) ١١(الملحق رقم 
  ر الشیوعي فتوى الشیخ عبد الكریم الجزائري حول االنتماء للتیا



٣٤٧ 
 

  
  

  
  
  
  

  ) ١٢(الملحق رقم 
  نص رسالة السید محسن الحكیم الى المؤتمر االسالمي 



٣٤٨ 
 

  
  
  
  
  

  )  ١٣(الملحق رقم 
  نص جواب سماحة السید الحكیم حول حوادث التي وقعت في باكستان 



٣٤٩ 
 

  
  

  
  
  
  
  

  ) ١٣(تابع الى الملحق رقم 



٣٥٠ 
 

  
  

  
  

  
  
  

  )  ١٤(الملحق رقم 
   ١٩٦٣ -١٩٦٢هلیة واالجنبیة الدراسیة یة الرسمیة واالالمدارس الثانو 



٣٥١ 
 

 
  

  
  
  

  ) ١٥(الملحق رقم 
   ١٩٦٥ – ١٩٦٤عدد مكتبات المدارس الرسمیة موزعة حسب الوحداتاالداریة للسنة الدراسیة 



٣٥٢ 
 

  
  

  
  
  
  
  

  )  ١٦( حق رقم لمال



٣٥٣ 
 

   )١(أهم مطبوعات مطبعة النعمان 

                                     
استخدمت الحروف األبجدیة خالل تسلسل األسماء في جداول مطبوعات المطابع ، وكانت الغایة في اختیار هذه النماذج من المؤلفین ) ١( 

براز نشاطها خالل مدة البحث والتي ومطبو  عاتهم إلعطاء صورة واضحة عن طبیعة التوجه الفكري ، فضالً عن أظهار الطباعة والنشر وإ
  . تكون عادة نتیجة الزدهار الحیاة الفكریة 

 

  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت
  ١٩٦٥  االدب للحیاة   ابن الطف    ١
  ١٩٦٧  حل االلغاز في النحو   ابن هشام االنصاري   ٢
  ١٩٦٣  تصریحات خطیرة   ابو القاسم الخوئي   ٣
  ١٩٦٢  مناسك الحج   ابو القاسم الخوئي   ٤
  ١٩٦٤  المختصر النافع   ابو القاسم نجم الدین الحلي   ٥
  ١٩٦٧  تحقیق االماني لطالل االمالي   ابو هشام تعم جرجیس زرازني   ٦
  ١٩٦٥  سر العالمین   حامد الغزالي ابي  ٧
قالئد الدرر في بیان ایات االحكام   احمد اسماعیل الجزائري   ٨

  باالثر 
١٩٦٣  

منتخب خاتم الرسائل باحسن   احمد المتسبط الموسوي   ٩
  الوسائل 

١٩٦٥  

  ١٩٦٦  كفكرة اسالمي حج   احمد المطهري السادجي   ١٠
  ١٩٦٢  متن االجرومیة   احمد حبیب العاملي   ١١
  ١٩٦٧  مع ایلیا ابو ماضي في طالسمه   احمد عبد الحمید السماوي   ١٢
  ١٩٦٥  ذكرى میالد الرسول   احیاء الذكریات االسالمیة   ١٣
  ١٩٦٧  التقویم العربي   استخراج حبیب اهللا النجومي   ١٤
  ١٩٦٥  خطبة البیان   االمام امیر المؤمنین   ١٥
  ١٩٦٥  بطولة المراة المسلمة   امنة الصدر   ١٦
  ١٩٥٨  التصدیقة   بعض علماء القطیف   ١٧
  ١٩٦٥  التقویم العربي  تعریب بعض الفضالء   ١٨
  ١٩٦٤  سلوة الشباب   جابر عبد الرضا الشكرجي   ١٩
  ١٩٦٥  صوموا تصحوا   جعفر شیر   ٢٠
جمع وتنظیم السید محمد حسین   ٢١

  الطالقاني 
  ١٩٦٤  وسیلة الدارین الكبرى 



٣٥٤ 
 

  ١٩٥٩  تموز في الرابطة األدبیة  ١٤  یة جمعیة الرابطة األدب
  ١٩٦٠  الجزائره المجاهده   جمعیة الرابطة االدبیة في النجف 

  ١٩٦٥  أشعة من حیاة الصادق   جواد شبر 
  ١٩٦٦  نداء الى اعالم الفكر   جواد شبر 

  
  ١٩٦٤  النقد النزیه لرسالة التنزیه   حاتم الكعبي 
  ١٩٥٨  دیوان   الحاج زائر 

فرائد السمطین في فضائل   الحافظ الحمویني السشافعي 
  المرتضى والبتول والسبطین 

١٩٦٤  

  ١٩٦٧  المسافر وفیروزة البحار   حجر مهدي 
  ١٩٦٢  منیة االدیب وبغیة االدیب   حسین البالدي البحراني 

  ١٩٦٢  المرأة الناظرة لمنازل االخرة   حسین الهمداني 
  ١٩٦١  االسالم وشبهات االستعمار   زدي حسین الی

  ١٩٦١  انوار الهدایة   حسین الیزدي الكشنوبي 
  ١٩٦٤  محراث الكالم   حسین عبود قسام 

  ١٩٦٣  منهاج الزائر   الحسیني 
  ١٩٦٢  تاریخ االسر الخاقانیة  حمدي الشرقي 
  ١٩٦٠  كلكم راع   حمید الخفاجي 
  ١٩٦٣  عربي االدب ال  حمید المطبعي 
  ١٩٦١  اخي المثقف   حمید المطیعي 
  ١٩٦٤  عینان بال لون   خالد الحلي 

  ١٩٦٦  درس في قواعد اللغة العربیة   خلیل العاني مولود الدوري 
بمناسبة ذكرى وفاة عبد االمیر   خلیل رشید وشوكت الربیعي 

  الموسوي 
١٩٦٧  

  ١٩٦٥  القران والعلوم   سعید ناصر الدهان 
انعكاسات االضواء في االدب   سلسلة ادبیة تصدر بالمناسبات الدینیة 

  الشعبي
١٩٦٢  

  ١٩٦٨  فاطمة الزهراء   سلیمان كتاني 
  ١٩٦٧  االسالم على نبراس ومتراس   سلیمان كتاني 



٣٥٥ 
 

  ١٩٦٤  مقتل الحسین   السید جواد شبر 
  ١٩٦٤  مناسك الحج   السید علي االصفهاني 
  ١٩٦٣  هذا رسول اهللا   السید مجتبى الشیرازي 
  ١٩٦٣  مسائل وأجوبة في أعمال عمرة وحج التمتع الواجبة   السید محسن الحكیم 
  ١٩٦٢  حاشیة توضیح المسائل   السید محسن الحكیم 
  ١٩٦١  توضیح المسائل   السید محسن الحكیم 

  ١٩٦٥  صول المعالم الجدیدة لال  السید محمد باقر الصدر 
  ١٩٦٤  راهنماي مناسك  شمس المحدثین حسیني 

  ١٩٦٣  كشف الریبة في احكام العتیبة   الشهید زین الدین الجبعي العاملي 
   ١٩٥٨  تهذیب االحكام   الشیخ اطوسي 

  ١٩٦٥  الغیبیة   شیخ الطائفة الطوسي
  ١٩٦٤  االمالي شیخ الطائفة الطوسي محمد بن الحسن        

   ١٩٦٥  كیف تتعلم اللغة الفارسیة   الشیخ كاظم 
  ١٩٦٣  حلیف مخزوم   صدر الدین عبد الحسین شرف الدین 

  ١٩٦٥  غدیریات هادفة   طالب یوسف الخرسان 
  ١٩٦٦  االمام الصادق   عارف القره غولي
  ١٩٦١  ) ( أشعة من حیاة الرسول   عبد االمیر قبالت

  ١٩٦٠  المنافقون في القران   قبالت عبد االمیر 
  ١٩٦٠  عقیدة المؤمن   عبد االمیر قبالن 

  ١٩٦٤  الشریاق الفاروقي   عبد الباقي الفاروقي 
دیوان تحقیق وجمع حمید مجید   عبد الحسین الحویزي 

  هدو 
١٩٦٥  

  ١٩٦٥  دیوان ذخیرة الشیعة   عبد الحسین القطیفي 
  ١٩٥٨  النجوم الزاهرة   ئري عبد الحسین حبیب الحا

  ١٩٦٤  فلسفة المیثاق والوالیة   عبد الحسین شرف الدین 
  ١٩٦٤  مسائل فقهیة   عبد الحسین شرف الدین 
تحدید النسل من وجهة نظر   عبد الرسول علي خان 

  االسالم 
١٩٦٥  

  ١٩٦٧  المبداء والمعاد في معرفة الراي   عبد الزهرة الصغیر 



٣٥٦ 
 

  ١٩٦٥  في تطویر التربیة والتعلیم   لستار البعاج عبد ا
  ١٩٥٩  ماضي العراق وحاضره   عبد الستار البعاج

البطولة في ثورة العشرین ثورة   عبد الشهید الیاسري 
  ١٩٢٠العراق 

١٩٦٦  

  ١٩٦٥  اعالم العرب في العلوم والفنون  عبد الصاحب الدجیلي 
  ١٩٦٦  ب في العلوم والفنون اعالم العر   عبد الصاحب الدجیلي 
  ١٩٦٣  دمعة الحبیب   عبد الصاحب الریحاني 
  ١٩٦٣  دیوان الدمعة الحبیب   عبد الصاحب الریحاني 
  ١٩٦٧  االسالم والقضیة الفلسطینیة   عبد الكاظم البدیري 
  ١٩٦٣  ثمرات االفكار   عبد اهللا البحرایني 
  ١٩٦٤  دیوان   عبد اهللا الروازف 

  ١٩٦٤  منیة الراغبین واجوبة المسائل   عبد اهللا السندي البحراني 
  ١٩٦٤  ایضاح العوامل   عبد اهللا الموحدي القندهاري 

  ١٩٦٤  االخالق  عبد اهللا شبر 
  ١٩٦٤  دیوان   عبود غفلة الشمرتي 

  ١٩٦٣  األسرة المسلمة   عدنان البكاء 
القصیدة بین النقاد والرواة مكانة   عدنان غزوان اسماعیل 

  العرب
١٩٦٧  

  ١٩٦٣  الحسین الثائر   عدوة البطاط
  ١٩٦٣  عمار بن یاسر   عطیة حلیوت 

  ١٩٦٥  شرح الكیمیاء الفیزیاویة   عالء الدین نجف 
  ١٩٦٦  دستور حج وعمرة   علي االصفهاني 
  ١٩٦٠  حساء أنوار البدرین في تراجم علماء القطیف واإل  علي البالدي 
  ١٩٦٥  فلسفة الشهادة   علي البهادلي 

  ١٩٦٠  الروضیه العلمیة   علي الحبشي القطیفي 
  ١٩٦٦  دعبل بن علي الخزاعي   علي الخزاعي 

   ١٩٦٥  مختصر المسائل   علي الفاني االصفهاني 
  ١٩٦٥  مختصر المسائل   علي الفاني االصفهاني 

  ١٩٦٣  لناصب الزام ا  علي الیزدي 



٣٥٧ 
 

  ١٩٦٣  الزام الناصب  علي الیزدي الحائري 
  ١٩٦٨  مع التقدم والحضارة   علي بدر العاملي 

  ١٩٦٨  انوار الربیع في انواع البدیع   علي صدر الدین المدني 
  ١٩٦٦  االمام الصادق   علي محمد علي دخیل 
  ١٩٦١  األبطال   علي محمد علي دخیل 

  ١٩٦٥  الثقات في اسانید كامل الزیارات   م عرفاتیان غال
   ١٩٦٤  المجموعة الحسینیة   فارس محسن الهصاري 

  ١٩٦٢  دفاع عن العقیدة   فاضل المیالني 
  ١٩٦٥  سعیًا وراء السعادة   فاضل المیالني 

  ١٩٦٥  السعادة في نظر االسالم   فاضل عباس المیالني 
  ١٩٦٣  األزهار االرجیه في اآلثار الفرجیه   فرج القطیفي

مولد االمام الحسن   فریق من الروحانین في كربالء 
   المجتبى

١٩٦٥  

  ١٩٥٩  الشیوعیة في نظر االسالم   كاظم الحلفي 
  ١٩٦٨  الدعوة والعقبات   كاظم محمد النقیب 
  ١٩٦٣  اثر العلوم التجربییه  كامیل فال ماریسون

  ١٩٦٧  جببابرة العقل البشري  كریم اسماعیل آل كاشف الغطاء 
  ١٩٦٣  زیارة مفجعة زینب   لبعض الطالب 

حدیث االمام الحكیم مع رئیس   لجنة ادارة مختارات اسالمیة 
  الوزراء 

١٩٦٤  

  ١٩٥٩  ذكرى مولد االمام   لجنة االحتفال 
  ١٩٥٨  للواء العام مقررات مجلس ا  متصرفیة لواء كربالء 

  ١٩٦٤      مجموعة أدعیة الزیارات الحج 
  ١٩٦٥       جهاد الحسین   مجید حمید الثامر 

   ١٩٦٣  الدر النفید في مرائي السبط الشهید   محسن االمین العاملي 
الواعج االشیحان في مقتل الحسین   محسن االمین العاملي 

  
١٩٦٥  

   ١٩٦٥  المجالس السنیة   ن العاملي محسن االمی
  ١٩٦٤  وادي السالم في النجف   محسن عبد الصاحب المظفر 

  ١٩٦٥  صراط الحق   محمد اصف المحسني 



٣٥٨ 
 

  ١٩٦٣  االساسة في التشریع االسالمي   محمد االصفي 
  ١٩٦٣  الدین والحیاة  محمد الحسین االدیب

  ١٩٦٤  المفضلشرح توحید  م الصادق من أمالي األما  محمد الخلیلي 
  ١٩٦٣  تحریر االصول   محمد الشاهرودي 
  ١٩٥٨  االمامة الكبرى   محمد القزویني 

   البیان في اخبار صاحب الزمان  محمد الكبنجي الشافعي 
  )عج ( 

١٩٦٢  

  ١٩٦٠  االسالم ینابیعه مناهجه غایاته   محمد امین زین الدین 
  ١٩٦٣  أشعة من عقائد اإلسالم   باقر الصدر  محمد

  ١٩٦٤  المدرسة االسالمیة   محمد باقر الصدر 
  ١٩٦١  اقتصادنا   محمد باقر الصدر 

منهج السعادة في مستدرك نهج   محمد باقر محمود الحائري 
  البالغة

١٩٦٥  

مواقف حاسمة في تاریخ التضحیة   محمد بحر العلوم 
  والفداء

١٩٦٦  

نخبة االفكار في حرمان الزوج من   محمد تقي البروجوردي 
  االراضي والعقار

١٩٥٨  

  ١٩٦٥  تعلیم الصالة الیومیة واحكامها  محمد تقي الكشمیري
  ١٩٦١  االسالم في صالته وزكاته   محمد جمال الكلبایكاني

  ١٩٦٢  اصول الدین االسالمي   محمد جمال الكلبایكاني 
  ١٩٦٥  دول الشیعة في التاریخ   مد جواد مغنیة مح

   ١٩٦٤  أشعة االشراق   محمد حسن القبیسي 
  ١٩٥٩  الحج من شرح كتاب القواعد   محمد حسن المظفر 

  ١٩٦٣  أسلوب الدعوه في القران   محمد حسین فضل اهللا 
  ١٩٦٥  عقائد االمامیة   محمد رضا المظفر 

  ١٩٥٨  الثوره واالصالح االجتماعي   ي محمد رضا الموسو 
  ١٩٦٥   حول نهضة الحسین  محمد رضا محسن الكشمیري 

  ١٩٥٨  تفسیر البرغاني   محمد صالح البرغاني 
  ١٩٦٥  موجز تواریخ اهل البیت   محمد طاهر السماوي 



٣٥٩ 
 

  ١٩٦٨  ل المدرس االفضل في شرح مایرمز ویشار الیه بالمطو   محمد علي االفغاني 
  ١٩٦٤  شباب وسراب   محمد علي الخفاجي 
  ١٩٦٥  الشیعة   محمد علي الخفاجي 
  ١٩٦٥  مهرًا لعینیها   محمد علي الخفاجي 

االیفاد في وفاة النبي   محمد علي الشاه عبد العظیم 
   واالئمة

١٩٦٣  

   ١٩٦٥  برامكة وال لمهلب اللؤلوء المرتب في أخبار ال  محمد علي الشاه عبد العظیم 
  ١٩٦٥  مكررات المدرس شرح السیوطي   محمد علي المدرس االفغاني 
  ١٩٦٧  الكالم المفید لمدرس والمستفید   محمد علي المدرس االفغاني 

  ١٩٦٥  مع نظریة التطور   محمد علي النوري 
  ١٩٥٩  الشیوعیة تناقض الدین   محمد علي النوري 

  ١٩٦٢  معراج المؤمن وسعادة الدارین   علي الواعظ  محمد
  ١٩٦٣  منتخب الرباني في الشعر   محمد علي الواعظ الرباني 

  ١٩٦٤  حفریة وسائر االیام   محمد علي الوراق 
  ١٩٦٠  جهاد المغرب العربي   محمد علي الیعقوبي 

أضواء على قانون األحوال   محمد علي بحر العلوم 
  صیة الشخ

١٩٦٣  

اضواء على قانون االحوال   محمد علي بحر العلوم 
  الشخصیة 

١٩٦٣  

   ١٩٦٥  ماتم الحسین   محمد علي طاهر الحائري 
  ١٩٦٤  االخالق المرهینه  محمد علي قسام 
  ١٩٦٣  األخالق المرضیة   محمد علي قسام 

  ١٩٦٥  اخبار السید الحمیري   محمد عمران المزرباني 
  ١٩٦٦  هدایة المنطق   محمد عیسى القاسمي 
  ١٩٦٥  قاموس اللغة  محمد كاظم القزویني 
  ١٩٥٩  شرح نهج البالغة   محمد كاظم القزویني 
مدرسة النجف وتطور الحركة   محمد مهدي االصفي 

  االصالحیة 
١٩٦٤  

  ١٩٦٥النظام المالي وتداول الثروة في   محمد مهدي االصفي 



٣٦٠ 
 

  السالم ا
  ١٩٦٦  شرح الصحیفة السجادیة   محمد مهدي الشیرازي 
  ١٩٦٣  عبادات االسالم   محمد مهدي الشیرازي 
  ١٩٦٣  المسلم   محمد مهدي الشیرازي 
  ١٩٦٣  هل ترید الحج   محمد مهدي الشیرازي 
  ١٩٦٨  هل ترید الحج   محمد مهدي الشیرازي 

  ١٩٦٠   معالي السبطین في احوال الحسن والحسین   زندراني محمد مهدي الما
  ١٩٦٦  معجم المطبوعات النجفیة   محمد هادي االمیني
  ١٩٦٠  الشیوعیة ثورة وتامر   محمد هادي االمیني 
مفاتیح الصحة في طب النبي   محمود االصفهاني 

  ) (واألئمة
١٩٥٩  

  ١٩٦٠  اطیة في العراق الدیمقر   محمود العبطة المحامي 
  ١٩٦٨  توضیح المسائل   محمود حسین شاهرودي 
  ١٩٦٥  توضیح المسائل   محمود علي الشاهرودي 

  ١٩٦٥  مولد االمام الحجة   في كربالء  مدرسة االمام الباقر 
مبادئ القانون الدولي الخاص   مرتضى نصر اهللا

  التجاري
١٩٦٤  

 الحكیم العمامة في مكتبة ایة اهللا
  الجمهوریة 

  ١٩٦٣  ذكرى مولد الرسول 

  ١٩٦٥  شهر الصوم   مكتبة ایة اهللا الحكیم في الدیوانیة 
  ١٩٥٩  المرهونیات  المال عبد العظیم المرهون 

  ١٩٦٤  دیوان شعالن االحزان   ملة حسن البحراني 
   ١٩٦٥  مجموعة   الملة فاطمة 
  ١٩٦٥  قصیدة   ملة لمیعة 

  ١٩٦٤  جمع وتحقیق محمد هادي االمیني  الملك الصالح طالئع بن رزیك 
  ١٩٥٨  القواعد العربیة   منصور القطیفي 
  ١٩٦٤  أسس الدعوة المحمدیة   مهدي البصري 
  ١٩٦٥  ذكرى فتیة الشباب   مهدي السویج 

  ١٩٦٥  قول حكمة لعبد باسط الرحمة   مهدي خمیس الواسطي 



٣٦١ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )  ١٧( الملحق رقم 
أهم مطبوعات مطبعة 

  داباآل

  ١٩٦٥  تعلیقة العروة الوثقى   میرزا الیحنوري 
  ١٩٦٥  احقاق الحق  المیرزا موسى الحائري
  ١٩٦٣  العقل والشیطان الرجیم   ناظم عبیده الوزیر 
  ١٩٦٤  الهدایة الحسینیة   هادي القصاب 

  ١٩٦٥  الشعبنیات   هادي جبار الحلي 
  ١٩٦٣  هدیة المسترشدین   زي هادي زین العابدین التبری
  ١٩٦١  ماهو نهج البالغة   هبة الدین الشهرستاني

   ١٩٦٥  لمحات عن حیاة الیعقوبي   الهیئة االداریة لجمعیة الرابطة االدبیة 
  ١٩٦٥  قبس من مولد النبوي   في كربالء الهیئة العلمیة في مدرسة االمام الباقر

  ١٩٦٤  وان دی  یاسین عبد الكوفي 
  ١٩٦٢  دیوان   یعقوب النجفي الحلي 

   ١٩٦٥  لؤلؤ البحرین   یوسف البحراني 
  ١٩٦١  الكشكول   یوسف البحراني 
  ١٩٦٧  حسین یجف البحر   یوسف الحیدري 
  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت  ١٩٦٥  ) ( وفاة النبي   یوسف القدیحي 

  ١٩٦٤  توضیح المسائل    ) ق ( ابو القاسم الخوئي   ١
   ١٩٦٧  تاریخ خلیفة بن خیاط   ابو عمرو خلیفة بن خیاط   ٢
   ١٩٥٩  اتحادنا الطالبي   اتحاد الطلبة العام في النجف   ٣
  ١٩٦٤  العقائد الحقه في االصول الخمسة   احمد الموسوي المستنبط   ٤
   ١٩٦١  في ظل الوحي   احمد الموسوي الهندي   ٥
  ١٩٦٤  اصول تدریس اللغة العربیة   احمد حسن الرحیم   ٦
  ١٩٦٥  طبیعة االنسان البیولوجیة   احمد حسن الرحیم   ٧
  ١٩٦٤  محاضرات في علم النفس   احمد حسن الرحیم   ٨
  ١٩٦٤  شجاعة امیر المؤمنین    احمد عزیز الفالي  ٩
  ١٩٦٤  االمام الحكیم   شكلوري احمد علي اال  ١٠
   ١٩٥٨  العقود الدریة    باقر الحلي   ١١
  ١٩٦٥  حیاة الحسن بن علي   باقر شریف القرشي   ١٢
  ١٩٦٤  العمل   باقر شریف القریشي   ١٣
  ١٩٦٥  تاریخ المشعشیین   جاسم حسن شبر   ١٤



٣٦٢ 
 

   ١٩٦٥  وقفیة جامعة النجف   جامعة النجف الدینیة االسالمیة   ١٥
اخبار الدهور في حوادث االیام    عفر شبر ج  ١٦

  والشهور 
١٩٦١  

   ١٩٦٠  ضیاء المؤمنین   جعفر شبر   ١٧
  ١٩٦٦  أجلك اهللا   جمال مهدي الهنداوي   ١٨
  ١٩٦٥  أمل االمل   الحر العاملي محمد بن الحسن   ١٩
   ١٩٦٠  تموز  ١٤اقتباس من ثورة   حسن الجواهري   ٢٠
   ١٩٥٨  االسالم االعتصام بتعالیم   حسن الحلي   ٢١
   ١٩٥٩  علي واالسس التربویة   حسن القبانجي   ٢٢
  ١٩٦٣  االشتقاق   حسن مهدي الشیرازي   ٢٣
   ١٩٥٨  اغادیر الثورة   حسین البهبهاني   ٢٤
   ١٩٥٨  العزیز في االدب الشعبي    حسین البهبهاني   ٢٥
   ١٩٦٥  قالوا في االسالم   حسین بن خضر الظالمي   ٢٦
   ١٩٥٨  من وحي الثورة   ي حسین البهبهان  ٢٧
  ١٩٦٤  حالل المشاكل   حسین خضیر الضالمي   ٢٨
  ١٩٦٥  ریاض المدح والرثاء   حسین علي البالدي البحراني   ٢٩
   ١٩٥٩  نصیر االسالم   حیدر صالح المرجاني   ٣٠
  ١٩٦٥  شاعریة ابي المحاسن   خضر عباس الصالحي   ٣١
  ١٩٦٣  ح الخلف الصالح واالجر الراب  خلف الكیشوان   ٣٢
   ١٩٦٠  مع االدب العربي القدیم   داود سلوم    ٣٣
   ١٩٦٨  تعلیق عبد الجبار الساعدي   دیوان الیاسري   ٣٤
  ١٩٦٧  تحقیق احمد الحسیني  رسالة الشریف المرتضى   ٣٥
   ١٩٦٦  شعراء من كربالء   سلمان هادي الطعمة   ٣٦
  ١٩٦٤  تراث كربالء   سلمان هادي طعمة   ٣٧
  ١٩٦٦  البیان في تفسیر القران   قاسم الخوئي السید ابو ال  ٣٨
الفرائد الفوالي على الشواهد    السید المرتضى   ٣٩

  االمالي 
١٩٦٦   

  ١٩٦٤  الشعائر الحسینیة   السید حسن الشیرازي   ٤٠
  ١٩٦٤  شرح رسالة الحقوق   السید حسن علي القبانجي   ٤١



٣٦٣ 
 

  ١٩٦٤  الصوم   السید صادق الشیرازي   ٤٢
   ١٩٦٢  شرح تبصرة المتعلمین   لشیرازي السید صادق ا  ٤٣
عمدة الوسایل في الحاشیة على   السید عبد اهللا الشیرازي   ٤٤

  الرسائل 
١٩٦٤  

  ١٩٦٦  تقریب القران الى االذهان  السید محمد مهدي الشیرازي   ٤٥
  ١٩٦٥  الرسول في المدینة   السید محمد مهدي الشیرازي   ٤٦
  ١٩٦٥  بي طالب ایمان ا  شمس الدین فخار الموسوي   ٤٧
   ١٩٦٥  الفالكة والمفلوكون   شهاب الدین احمد الدلجي   ٤٨
الروضة البهیة في شرح اللمعة   الشهید الثاني زین الدین   ٤٩

  الدمشقیة 
١٩٦٦   

  ١٩٦٣  تلخیص الشافي   شیخ الطائفة الطوسي   ٥٠
  ١٩٦٣  االصالح الزراعي في االسالم   صادق مهدي الشیرازي   ٥١
   ١٩٦٥  المذهب االخالقي في القران الكریم   ماع صالح الش  ٥٢
   ١٩٥٨  مباحث علم الكالم   صفي الدین الطریحي   ٥٣
   ١٩٥٩  التوبة والعفو االلهي   طاهر ابو رغیف البصري   ٥٤
  ١٩٦٣  حرب الدیكه   طاهر ابو رغیف   ٥٥
  ١٩٦٣  دموع وفاء   طالب ثانویة منتدى النشر   ٥٦
  ١٩٦٥  لشهداء رثاء سید ا  عباس الفتالوي   ٥٧
  ١٩٦٠  ازهار الدماء   عبد االمیر الحصیري   ٥٨
  ١٩٦٤  عمدة الباكین   عبد االمیر عباس ال سمیسم   ٥٩
   ١٩٦٦  االسالم والطبقات   عبد الجبار شربه   ٦٠
  ١٩٦٥  سیرتنا وسنتنا   عبد الحسین احمد النجفي   ٦١
   ١٩٥٨  المواعظ واالداب   عبد الحسین الموسوي   ٦٢
سیرة االمام العاشر علي الهادي   زاق البدري عبد الر   ٦٣

   
١٩٦٢   

  ١٩٦٤  اصول الشیعة وفروع الشیعة   عبد الرسول الواعظي   ٦٤
اشعة من بالغة االمام الصادق   عبد الرسول الواعظي    ٦٥

   
١٩٦٢   

  ١٩٦٥  االمام الحسین   عبد الرضا الحسیني الشهرستاني   ٦٦
  ١٩٦٤  ام واعاجز انس  عبد الصاحب الدجیلي   ٦٧



٣٦٤ 
 

   ١٩٦٣  االسالم والتطور االجتماعي   عبد العالي المظفر   ٦٨
  ١٩٦٣  االسالم والتطور االجتماعي   عبد العالي محمد حسن المظفر   ٦٩
   ١٩٦٤  مبادى قواعد االنكلیزیة   عبد العظیم محمد سعید   ٧٠
   ١٩٦٤  المطهرون في القران   عبد الغفار االنصاري   ٧١
  ١٩٦٦  شعراء من الشیعة   د الحائري عبد المجی  ٧٢
   ١٩٦٢  الكوفة مولد الكندي ومدرسته   عبد المهدي البالغي   ٧٣
  ١٩٦٥  دراسات في قواعد اللغة العربیة   عبد المهدي مطر   ٧٤
  ١٩٦٤  خالصة المنطق   عبد الهادي الفضلي   ٧٥
  ١٩٦٥  الجبر االعدادي   عدنان زوین   ٧٦
  ١٩٦٣  ي شعر كربالء الغزل ف  عدنان غازي الغزال   ٧٧
  ١٩٦٤  بحوث فقهیة   عز الدین علي بحر العلوم   ٧٨
   ١٩٦٧  زینب الكبرى   علي الهاشمي   ٨٩
  ١٩٦٥  تاریخ مسجد براثا   علي حسن الحسیني   ٨٠
  ١٩٦٥  ابو دالمه االسدي   علي عبد عیدان الخزاعي   ٨١
   ١٩٦١  النور الساطع في الفقة النافع   علي كاشف الغطاء   ٨٢
  ١٩٦٦  االمام امیر المؤمنین   علي محمد علي دخیل   ٨٣
  ١٩٦٤  سیرة االئمة   علي محمد علي دخیل   ٨٤
   ١٩٦٦  شعراء القطیف قدیمًا وحدیثًا   علي منصور المرهون   ٨٥
فتاوي العلماء االعالم في تشجیع الشعائر   ٨٦

  الحسینیة 
  ١٩٦٥  

  ١٩٦٥  سلسلة مقاالت    في مرحلة البناء   ٨٧
   ١٩٦٥  قصة   لقاضي والحرامي ا  ٨٨
   ١٩٦١  المسند   كاظم الكفائي   ٨٩
  ١٩٦٤  صوموا تصحوا   كامل سلمان الجبوري   ٩٠
الطریقة البیانیة لتبسیط األعراب   مجید الماشطة   ٩١

  في اللغة العربیة 
١٩٦٨   

   ١٩٦٦  دیوان    محسن ابو الحب   ٩٢
   ١٩٦٠  حقیقة الحریة   محمد االصفي البروجوردي   ٩٣
   ١٩٦٧  الشیعة والعقائد االربعة   محمد الحائري   ٩٤



٣٦٥ 
 

   ١٩٦٢  الفقه   محمد الشیرازي   ٩٥
   ١٩٦٠  مقاالت   محمد الشیرازي   ٩٦
  ١٩٦٥  االرشاد لمن طلب الرشاد   محمد النائیني   ٩٧
   ١٩٥٥٩  فلسفتنا   محمد باقر الصدر   ٩٨
   ١٩٦٥  مع الرسل   محمد تقي المدرسي   ٩٩
   ١٩٦٧  الطفل بین الوراثة والتربیة    محمد تقي فلسفي  ١٠٠
   ١٩٦٤  كیف تستعید الحیاة   محمد جاسم العیدان   ١٠١
  ١٩٦٥  حل الطالسم   محمد جواد   ١٠٢
   ١٩٦٥  ترجمة اصول الفلسفة   محمد حسین   ١٠٣
  ١٩٦٥  طلب الثار في احوال المختار   محمد حسین الجزائري   ١٠٤
  ١٩٦٤  الفلسفة ترجمة اصول   محمد حسین الطباطبائي   ١٠٥
   ١٩٦٧  طرق تدریس الرسم في الثانویة   محمد حسین جودي   ١٠٦
  ١٩٦٥  اصل الشیعة واصولها   محمد حسین كاشف الغطاء   ١٠٧
  ١٩٦٥  االكراد في نظر العلم   محمد رشید الفیل   ١٠٨
  ١٩٦٥  جغرافیة العراق   محمد رشید الفیل   ١٠٩
   ١٩٥٨  العبرات الحسینیة   محمد رضا المظفر   ١١٠
  ١٩٦٤  ضیاء الصالحین   محمد صالح الجوهرجي   ١١١
   ١٩٦٨  المطالعات في مختلف المؤلفات   محمد علي الحمامي   ١١٢
  ١٩٦٤  فاجعة الطف   محمد كاظم القزویني   ١١٣
  ١٩٦٥  بین االزهار والنجف االشرف   محمد كاظم الكفائي   ١١٤
  ١٩٦٤  االسالم والزواج العصري   محمد كاظم الالمي   ١١٥
   ١٩٦٧  مفتاح الكتب االربعة   محمد مهدي االصفهاني   ١١٦
  ١٩٦٤  عاشور وثناء الشیعة   محمد مهدي البحراني   ١١٧
   ١٩٦٥  لماذا نزور األمام ؟   محمد مهدي الحسني   ١١٨
  ١٩٦٤  أعمال الحج   محمد مهدي الشیرازي   ١١٩
  ١٩٦٦  تقریب القران إلى االذهان   محمد مهدي الشیرازي   ١٢٠
   ١٩٦٣  هكذا الشیعة   محمد مهدي الشیرازي   ١٢١
   ١٩٦٥  الفوائد الرجالیة   محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي   ١٢٢
  ١٩٦٥الذكرى األلفیة لتأسیس جامعة محمد هادي االمیني ، عبد الرحیم محمد   ١٢٣
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  )   ١٨( الملحق رقم 

  أهم مطبوعات مطبعة الغري الحدیثة

  النجف   علي 
   ١٩٦٢  األنوار   مدرسة االنوار في النجف   ١٢٤
   ١٩٦١  مساعد مسرحیات شكسبیر   ي مصطفى كمال الهنداو   ١٢٥
  ١٩٦٢  مفهوم االشتراكیة في االسالم    مهدي البصري   ١٢٦
   ١٩٦٢  موقف االسالم من القومیة   مهدي البصري   ١٢٧
   ١٩٥٩  التفتح في شرح العروه   المیرزا علي التبریزي الغروي   ١٢٨
  ١٩٦٦   ثورة زید بن علي   ناجي حسن    ١٢٩
  ١٩٦٣  میالد االمام الرضا   ة االسالمیة الندوة الطالبی  ١٣٠
   ١٩٥٨  رأي في األعراب   یوسف كركوش   ١٣١

  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت
  ١٩٦٥  الدلیل الثوري   االتحاد العربي االشتراكي في الحلة   ١
   ١٩٦١  الرثاء واالسى   احمد المستنبط   ٢
  ١٩٥٩  معرفة المبتدئین   احمد بلستاني   ٣
   ١٩٦١  لجنة التابین   األمام الشیرازي   ٤
  ١٩٥٩  المنهاج والنظام الداخلي   باعة التبغ والعطارین المفردة في الحلة   ٥
   ١٩٦٨  ضباب في لظهیرة   برهان الخطیب   ٦
   ١٩٦٨  بین القصر والصیرفة   بهنام ودیع اوغسطیس   ٧
   ١٩٦٨  تاریخ امارة كعب العربیة   لي الحلو تحقیق ع  ٨
   ١٩٦٧  قصص فكاهیه   جابر عبود الهنداوي   ٩
   ١٩٥٨  أرشاد الخطیب   جاسم شبر   ١٠
  ١٩٦٧  دمعة وابتسامة   جبران خلیل جبران   ١١
  ١٩٥٩  نموذج النظام الداخلي   الجمعیات التعاونیة   ١٢
   ١٩٥٩  النظام الداخلي   جمعیة ارباب السیارات   ١٣
   ١٩٥٩  النظام الداخلي   جمعیة القصابین   ١٤
   ١٩٦١  الصالة جامعة المسلمین   جواد شبر   ١٥
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  ١٩٦٥  الدعوة للوحدة اإلسالمیة   حسن كاظم علوش الحلي   ١٦
  ١٩٦٥  االهازیج الشعبیة   حسین حمزة العامري   ١٧
  ١٩٦٣  الشاعره والده   حسین دره الكافلي   ١٨
  ١٩٦٣  لكالم سنجات ا  حسین عبود قسام   ١٩
  ١٩٦٠  قومیتنا الثائرة   حمید المطبعي   ٢٠
  ١٩٦٣  إقبال الشاعر الهندي   حمید مجید هدو   ٢١
  ١٩٦٥   خیرة االمام الصادق   ٢٢
   ١٩٦٠  الوعي اإلسالمي    السید حسن الشیرازي   ٢٣
  ١٩٦١  اجتماعیات اإلسالم    السید مجتبى الحسیني   ٢٤
   ١٩٦٩  نشائیة المجموعة اإل  شاكر البدري   ٢٥
   ١٩٦١  هدایة المدید الى علم التجوید   الشیخ عبد علي الحائري   ٢٦
  ١٩٦٥  كیف تتعلم اللغة الفارسیة   الشیخ كاظم   ٢٧
   ١٩٥٩  مأساة كركوك   صاحب رسن   ٢٨
   ١٩٦٥  الموجز    صادق الحسني   ٢٩
  ١٩٦٦  الموجز في المنطق   صادق مهدي الحسیني   ٣٠
   ١٩٦٨   الظل  صبیح الشماذ   ٣١
  ١٩٦٧  الحان صبا   صالح سعید الحدیثي   ٣٢
   ١٩٦٨  شوقي وامارة الشعر   عب الرحیم محمد علي   ٣٣
  ١٩٦٣  اهللا نور الحق   عبد الجبار مدفون االسدي   ٣٤
   ١٩٦٨  جواد السحب الداكنة   عبد الجلیل المیاح   ٣٥
  ١٩٦٣  دیوان   عبد الحسین السید عین اهللا البناء   ٣٦
   ١٩٦٥  كلمة حول الرؤیة   ین شرف الدین عبد الحس  ٣٧
   ١٩٥٩  تغارید الزعیم   عبد الحمید المطبعي   ٣٨
  ١٩٦٦  الرهیمه   عبد الرحیم محمد علي   ٣٩
   ١٩٦٦  الكاظمي شاعر العرب    عبد الرحیم محمد علي   ٤٠
   ١٩٦٨  ثقب في الجدار الصدئ   عبد الرزاق المطلبي   ٤١
   ١٩٥٩  این حقي   عبد الستار البعاج   ٤٢
  ١٩٦٥  دور البغاء   عبد الكریم البدیري   ٤٣
   ١٩٦١  الفقه االرقى   عبد الكریم الزنجاني   ٤٤
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   ١٩٦٢  الكندي   عبد الكریم الزنجاني   ٤٥
   ١٩٦١  الوحدة اإلسالمیة    عبد الكریم الزنجاني   ٤٦
دلیل المسلمین في زیارة أعمال   عبد المجید علي   ٤٧

  الحرمین 
١٩٦٤  

  ١٩٦٤  لمحات من التربیة اإلسالمیة   سن العاني عبد المح  ٤٨
   ١٩٦٢  الواجبات الدینیة   عبد المحسن العاني   ٤٩
   ١٩٦٦  دیوان الفرطوسي   عبد المنعم الفرطوسي   ٥٠
  ١٩٦٥  فدعة الشاعر   عبد المولى الطریحي   ٥١
   ١٩٦٨  االودیسه من وحي فلسطین   عدنان الراوي   ٥٢
   ١٩٦٠  ة جمیل  علي اسماعیل الغوار   ٥٣
   ١٩٦٤  ) ( مجموعة رسائل الرسول   علي االحمدي   ٥٤
   ١٩٦٨  الزنا    علي دخیل   ٥٥
  ١٩٦٧  االمام الرضا    علي دخیل   ٥٦
  ١٩٦٥  العاده السریه   علي محمد علي دخیل   ٥٧
  ١٩٦٥  التقویم االسالمي   عماد الدین الموسوي الحائري   ٥٨
  ١٩٦٥  عنتر بن شداد   قصة   ٥٩
  ١٩٦٣    ر الزمان قصة قم  ٦٠
   ١٩٥٩  هل تصدقون ؟   كاظم عبد الحسین الحلي   ٦١
   ١٩٦٣  المضمار الریاضي   لجنة الریاضة واأللعاب في كربالء   ٦٢
   ١٩٥٨  مقررات مجلس اللواء العام   متصرفیة لواء الدیوانیة   ٦٣
   ١٩٦١  مقررات مجلس اللواء العام  متصرفیة لواء الدیوانیة   ٦٤
   ١٩٦٠  مقررات مجلس اللواء العام  ء دیالىمتصرفیة لوا  ٦٥
   ١٩٦٠  مقررات مجلس اللواء العام  متصرفیة لواء كربالء   ٦٦
  ١٩٦٣  اإلسالم في صراعه مع الفكر   مجید حمید الثامر   ٦٧
   ١٩٦٣  االسالم قضیة عادلة   محسن مال اهللا   ٦٨
   ١٩٦٢  حسین مني وانا من حسین   محمد الخالصي   ٦٩
   ١٩٦٢  الفلسفة العربیة الجدیده    محمد الفواد  ٧٠
   ١٩٦٢  إنسانیة الدعوة اإلسالمیة   محمد حسین الصغیر   ٧١
  ١٩٦٨  انفاس الشباب   محمد رضا ال صادق   ٧٢
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  ١٩٦٥  قواعد اإلحسان في تفسیر القران   محمد رضا الحساني   ٧٣
  ١٩٦٨  أعوام الضما مجموعة قصص   محمد ضاري الجمیلي   ٧٤
   ١٩٦١  وشاع السماء في شان سامراء   اوي محمد طاهر السم  ٧٥
  ١٩٦٧  الصهیونیة وواجب المسلمین تجلها   محمد علي خرم ابادي   ٧٦
  ١٩٦٢  اإلسالم وواقع المسلم المعاصر   محمد كاظم القزویني   ٧٧
النصرة في رثاء العترة او دیوان   محمد كاظم القطبغي البهاغي   ٧٨

  القطیفي 
١٩٦٨   

   ١٩٦٨  التاریخ الصحیح   ي محمد مهدي الشیراز   ٧٩
  ١٩٦٨  مسرحیة في فصل واحد  –السر   محي الدین حمید زنكنة   ٨٠
   ١٩٦٠  من وحي االخالق   مصطفى ال االعتماد   ٨١
   ١٩٦٦  اصداء الحیاة   مظهر أطیمش   ٨٢
   ١٩٦٨  مدح في فردوس صغیر   موسى خضر   ٨٣
   ١٩٥٩  عشنا   نجم الجبوري   ٨٤
  ١٩٥٨  غمات الحسینیة الن  نجم عبود الكواز   ٨٥
نقابة عمال ومستخدمي البناء والمشاریع   ٨٦

  البنائیة 
   ١٩٥٩  النظام الداخلي 

نقابة عمال ومستخدمي وزارة المعارف   ٨٧
  العراقیة 

   ١٩٥٩  النظام الداخلي واألساسي 

   ١٩٦٣  لحساب من هذه الخیانة ؟   هادي كمال الدین   ٨٩
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  ) ١٩( قم الملحق ر 
  أهم مطبوعات المطبعة الحیدریة

  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت
القصد واالمم في التعریف باصول   ابن عبد البرالقرطیسیس   ١

  انساب العرب والعجم 
 ١٩٦٦   

   ١٩٦٨  تهیئة محمد مهدي الخرسان   ابو اسماعیل ابراهیم ابن طباطبا   ٢
   ١٩٦٥  بین مقتل الطال  ابو الفرج علي االصفهاني   ٣
   ١٩٦٢  الجبال واالمكنة والمیاه   ابو القاسم الزمخشري   ٤
  ١٩٦٤  المحاسن    ابو جعفر احمد البرقي   ٥
   ١٩٦٦  روضة الواعظین   ابو علي محمد بن الحسن السینابوري   ٨
   ١٩٦٣  سر السلسلة العلویة   ابي نصر سهل بن عبد اهللا   ٩
   ١٩٦٦  ذكر النقود شذور العقود في   احمد علي المقریزي   ١٠
   ١٩٦٥  خطبة البیان    االمام امیر المؤمنین   ١١
   ١٩٦٤  مجموعة ورام   االمیر ورام بن ابي فراس المالكي   ١٢
   ١٩٦٣  غایة االختصار   تاج السعدین احمد بن حمزة بن زهرة   ١٣
   ١٩٦٤   فاجعة بنت الحسین   جعفر النقدي   ١٤
   ١٩٦١  المؤمنین غزوات امیر    جعفر النقدي   ١٥
  ١٩٦١  معالم العلماء    الحافظ محمد علي اشوب   ١٦
   ١٩٦٨  تاریخ الكوفة    حسن البراقي   ١٧
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   ١٩٦١  رجال العالمة    الحسن الحلي   ١٨
   ١٩٥٩   فرقة الشیعة    الحسن النوبختي   ١٩
   ١٩٦٣  تحف العقول عن آل الرسول   الحسن بن علي بن شعبة البحراني   ٢٠
   ١٩٦٢  نعم المفزع لیوم الفزع    ن البحراني حسی  ٢١
   ١٩٦٥  طب االئمة   حسین عبد اهللا ابن سبطام الزیات   ٢٢
   ١٩٦٣  بشارة االسالم    حیدر الكاظمي   ٢٣
   ١٩٥٨  مراجع تراجم ادباء العرب    خلدون الوهابي   ٢٤
 الرسالة التي كتبها االمام الرضا   ٢٥

  الى المامون 
و طب االمام الرسالة الذهبیة ا
  الرضا 

١٩٦٥   

   ١٩٦٣   المالحم والفتن   رضي الدین ابن طاووس   ٢٦
   ١٩٦٠  موجز ترجمة التاریخ الفارسي    سعید بن علي الكاوسي   ٢٧
   ١٩٦٥  ینابیع المودة   سلیمان بن ابراهیم البالخي   ٢٨
   ١٩٦٥  فالح السائل   السید رشي الدین ابن طاووس   ٢٩
   ١٩٦٨  منطقة الطالبیة    اعیل العلوي الشریف ابو اسم  ٣٠
   ١٩٦٣  مثیرا االحزان   شریف عبد الحسین الجواهري   ٣١
   ١٩٦٦  توحید   الشیخ الصدوق ابن بابویه القمي  ٣٢
   ١٩٦٥  علل الشرائع   الشیخ الصدوق ابن بابویه القمي   ٣٣
   ١٩٦١  رجال الطوسي   شیخ الطائفة الطوسي   ٣٤
  ١٩٦٧  هة الحبیس ومنیة االدیب االنیس نز   عباس حسین الموسوي   ٣٥
   ١٩٦٠   تحفة االبرار    عبد اهللا القطیفي   ٣٦
المنح االلهیة في المجالس    عبد المجید القطیفي   ٣٧

  العاشوریة 
١٩٦٢   

   ١٩٦٢  الفصول المهمة   علي المالكي ابن الصباغ   ٣٨
   ١٩٦٠  أعمال وادعیة شهر رمضان   علي المرهون   ٣٩
   ١٩٦٨  المطالب المهمة في تاریخ النبي   مي علي الهاش  ٤٠
   ١٩٦٣  دیوان وحي الشعور   علي بن محمد الرمضان   ٤١
زهرة العقول في نسب ثاني فرعي    علي شد قم الحسیني   ٤٢

  الرسول 
 ١٩٦١   

   ١٩٦٤  قصص القران   علي منصور المرهون   ٤٣
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  ١٩٥٩  وفاة زینب الكبرى   فرج آل عمران القطیفي   ٤٤
  ١٩٥٨  مدرسة الحسین االبتدائیة   ادارة المدرسة  لجنة  ٤٥
   ١٩٦٦  مات النهار    لطیف عبد الحسین   ٤٦
   ١٩٦٦  شذور العقود في ذكرى النقود   احمد بن علي   ٤٧
   ١٩٦٤  التقویم العربي    محمد الجزائري   ٤٨
  ١٩٦٣  الروابط االجتماعیة في االسالم   محمد الحسني االدیب   ٤٩
   ١٩٦٢  امالي الشیخ المفید    محمد النعمان   ٥٠
   ١٩٦٦   النصائح الكافیة لمن یتولى معاویة   محمد بن عقیل العلوي   ٥١
   ١٩٦٣   قضاء امیر المؤمنین   محمد تقي التستري   ٥٢
   ١٩٦١   زینة الرجال    محمد حسین االدیب   ٥٣
   ١٩٦٥  علم االمام   محمد حسین المظفر   ٥٤
   ١٩٦٥  التمار میثم   محمد حسین المظفر   ٥٥
    االرض والتربة الحسینیة   محمد حسین كاشف الغطاء   ٥٦
   ١٩٦٤   مقتل الحسین   محمد شریف ال كاشف الغطاء   ٥٧
االیقاد في وفاة النبي واالئمة   محمد علي الشاه عبد العظیم   ٥٨

  
١٩٦٣   

   ١٩٦٢    التقویم العربي    محمد كاظم الكتبي   ٥٩
   ١٩٦٥  حلیة االداب   هري محمد مهدي الجوا  ٦٠
   ١٩٦٥  ماهي الزكاة   محمد مهدي الشیرازي   ٦١
   ١٩٦٥  هل تعرف الصالة    محمد مهدي الشیرازي   ٦٢
   ١٩٦١  صدى التهذیب   مدرسة التهذذیب االبتدایة   ٦٣
   ١٩٦١   تنزیه االنبیاء   المرتضى علم الهدى   ٦٤
قدس االنس الجلیل بتاریخ ال  معبیر الدین العنبلي   ٦٥

  والخلیل 
١٩٦٨  

   ١٩٥٩   دیوان وحي المشعور   ملة علي الخطي   ٦٦
   ١٩٦٦   ترجمة هادي الفضلي    مناظرة الوردة والكمامة   ٦٧
   ١٩٦١   قصص االنبیاء    نعمة اهللا الجزائري   ٦٨
   ١٩٦٦   دیوان الكعبي    هاشم بن حردان الكعبي   ٦٩
   ١٩٦٤   تذكره الخواص  یوسف بن قراوغلي ابن الجوزي   ٧٠
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  )  ٢٠( الملحق رقم 

  مطبعة النجف  مطبوعاتأهم 

   ١٩٦٥  تاریخ الحلة   یوسف كركوش الحلي   ٧١

  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت
   ١٩٦٥   روضة الكافي    ابوجعفر بابویه القمي   ١
حیاة االمام موسى بن   باقر القرشي   ٢

   جعفر
١٩٥٨   

   ١٩٦٢  العمل   باقر القرشي  ٣
   ١٩٦٥   من تراث الشیعة   حبیب سلمان الخطیب   ٤
   ١٩٦٥   دیوان    حسن القیم الحلي   ٥
  ١٩٦٧  الطریق الى اهللا    حسین البحراني   ٦
مناقشات مع الدكتور مصطفى   رؤوف جمال الدین   ٧

  جواد 
١٩٦٦  

عنایة االصول في شرح كفایة   السید مرتضى الحسیني الفیروزآبادي   ٨
  االصول 

١٩٦٤   

النقد السدید على مشرح الشقیقیة    الشیخ محسن آل كریم البزوني   ٩
  العلویة البن ابي الحدید 

١٩٦٣  

  ١٩٦٧  الخمر كولیرا المجتمع    صادق مهدي الحسیني   ١٠
   ١٩٦٤  مصابیح الظالم    صالح الحسن العلویات   ١١
  ١٩٦٣  عقیل بن ابي طالب   طاهر حسین الخطیب   ١٢
  ١٩٦٣  من علوم الطب في االسالم    غولي عارف سلیم القره  ١٣
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   ١٩٥٨  المواعظ واالداب   عبد الحسین حبیب الموسوي   ١٤
   ١٩٦٥  ثورة الحسین    عبد الهادي الفضلي   ١٥
   ١٩٦١  اخي المثقف    علي الكوراني   ١٦
   ١٩٦٤   كشف الغمة في معرفة االئمة    علي عبد الحسین االربلي   ١٧
   ١٩٦٣   دیوان    ي علي عبد الحسین الحیث  ١٨
   ١٩٦٥  شعراء القطیف    علي منصور المرهون   ١٩
  ١٩٦٥  أجوبة المسائل الكویتیة    فرج العمران   ٢٠
نخبة الحدیث في الوصایا   محمد ابراهیم الكرباسي   ٢١

  والمواریث 
١٩٥٨   

   ١٩٦٢  محاضرات في اصول الفقه   محمد اسحاق الفیاض   ٢٢
  ١٩٦٦  الصادق  طب االمام   محمد الخلیلي   ٢٣
   ١٩٦٢  الكندي   محمد بحر العلوم   ٢٤
   ١٩٥٨  مشكلة االمام الغائب وحلها   محمد جمال الهاشمي   ٢٥
   ١٩٦٥   حل الطالسم    محمد جواد الجزائري   ٢٦
   ١٩٦٦  ایات االحكام   محمد حسین الطباطبائي الیزدي   ٢٧
   ١٩٥٩   تحفة الحكیم   محمد حسین الغروي   ٢٨
  ١٩٥٨  مبادئ االیمان   حسین كاف الغطاء محمد   ٢٩
   ١٩٥٨  انوار الوسائل   محمد طاهر ال شبر الخاقاني   ٣٠
   ١٩٦٣   مناسك الحج    محمد طاهر آل شبر الخاقاني النجفي   ٣١
   ١٩٦٠  الواعظ    محمد علي الواعظ االصفهاني   ٣٢
  ١٩٦٧  وقفة مع الموجودین    محمد مهدي الشیرازي   ٣٣
مصادر الدراسة عن النجف    االمیني محمد هادي   ٣٤

  االشرف والشیخ الطوسي 
١٩٦٣   

من نوادر مخطوطات مكتبة    محمد هادي االمیني   ٣٥
  ) ق ( األمام الحكیم 

١٩٦٢   

   ١٩٦١   آنیة الذذهب والفة   مهدي الحجازي   ٣٦
  ١٩٦٥   اآلیات الساطعة   موسى بن جعفر السوداني   ٣٧
   ١٩٦٣   جامع السعادات     المولى محمد مهدي النرافي  ٣٨
  ١٩٦٧   المحاسبة نظریة وتطبیق    نجم یجري   ٣٩
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  ) ٢١( لملحق رقم ا
  أهم مطبوعات مطبعة القضاء

  ١٩٥٨  التهذیب لمغني اللبیب    هاشم الطباطبائي الیزدي  ٤٠
   ١٩٦٥  مجموعة أسئلة وأجوبة   واجبات المرآة المسلمة   ٤١

  الطبعسنة   اسم الكتاب  المؤلف  ت
   ١٩٥٩  الثورة في الشعر الشعبي    ابراهیم التمیمي   ١
   ١٩٥٨  العقد الثمین   احمد الخضراوي   ٢
   ١٩٦٠  خاتم الرسائل    احمد المستنبط   ٣
موجز صرف كتاب انوار الربیع   احمد نظام الدین الحسیني خلیل رشید   ٤

  في انواع   البدیع 
١٩٦٦  

   ١٩٦٥   السیاسي النظام    جمعیة التوجیه الدیني   ٥
   ١٩٥٨   االجتهاد والتقلید    حسن الناصري   ٦
الرحلة الدینیة في األقطار العربیة    حسن كاظم علوش   ٧

  والعواصم األوربیة واإلسالمیة 
١٩٦٦  

   ١٩٦٢   صورة من الماضي    خلیل رشید   ٨
  ١٩٦٨  لحظات من ابي الطیب المتنبي   خلیل رشید   ٩
    ١٩٦٣  محمد جواد    خلیل رشید المعماري   ١٠
   ١٩٥٩  نفاق الرفاق    ریاض حمزة شیر علي   ١١
   ١٩٦٠  بطانة حسن الركاع    ریاض شیر علي   ١٢
   ١٩٦٢   التدخین والسرطان    سالم جاوید   ١٣
   ١٩٥٩  الشیوعیة والدین االسالمي    صاحب جواد الحكیم   ١٤
   ١٩٦١الدرر الغرویة في مدح ورثاء    صالح القزویني   ١٥
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  رة المصطفویة العت
   ١٩٥٩  نحن والشیوعیة   صبري محمد حسن   ١٦
   ١٩٦٠  االغراء في التضلیل الشرعي    طاهر الخطیب   ١٧
   ١٩٦٢  صوت السماء   طالب دار المعلمین االبتدائیة في كربالء   ١٨
   ١٩٥٨  دموع الماس    عباس الجابري   ١٩
   ١٩٦٢  فوائد الناصریة    عباس الخوابیراوي   ٢٠
   ١٩٥٩  بطل الحریة    عباس الفتالوي   ٢١
   ١٩٥٩   من انوار االسالم    عبد الجبار االعظیم   ٢٢
   ١٩٥٩  السیدة سكینة   عبد الرزاق الموسوي   ٢٣
   ١٩٦٠  الشعوبیة   عبد الصاحب الدجیلي   ٢٤
   ١٩٦٤   كتاب الصوم    علي االرومي   ٢٥
   ١٩٦١  النظام الداخلي   غرفة تجارة كربالء   ٢٦
   ١٩٦٢  دیوان العبرة في رثاء العترة   فاضل الواسطي   ٢٧
   ١٩٦٠  االسالم ونظریة االنتخاب الطبیعي   كاظم الحلفي   ٢٨
   ١٩٦٠  اهللا صفاته واسماء الحسنى   كاظم الحلفي   ٢٩
   ١٩٦٠  اهللا في نضر االسالم والشیوعیة   كاظم الحلفي   ٣٠
   ١٩٥٩   تاریخ البصرة    كاظم الساعدي   ٣١
   ١٩٦٧  االسالم في العقیدة واالسالم   م الساعدي كاظ  ٣٢
    محسن االمین    المتبق في علم التصریف   ٣٣
   ١٩٦٤   الحلة الجدیدة    متصرفیة لواء الحلة   ٣٤
   ١٩٦٥  القران واالحوال المناخیة    محسن عبد الصاحب المظفر   ٣٥
   ١٩٦٢   كتاب الحج    محمد ابراهیم الشاهرودي   ٣٦
ارجوزة في الصوم واالعتكاف    صادق البغدادي محمد ابن   ٣٧

  والخمس 
 ١٩٦٤   

   ١٩٦٤  هدایة االنام الشریعة االسالمیة    محمد البغدادي الحسیني   ٣٨
   ١٩٦٣   مناسك الحج    محمد الحسیني البغدادي   ٣٩
   ١٩٦٧   وجوب النهضة    محمد الحسیني النجفي   ٤٠
   ١٩٦٥   قصتي مع صدیق مشكك  محمد باقر الناصري   ٤١
   ١٩٦١  تعلیم اللغات الشرقیة واالسالمیة   محمد تقي الهندي   ٤٢
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   ١٩٦٥  هكذا تحدث ابو تراب   محمد حسن علیوي   ٤٣
   ١٩٦٣   درر االخبار    محمد رضا الصبي   ٤٤
  ١٩٦٣  المنیة في حكم الشارب واللحیة   محمد رضا المطبعي   ٤٥
امیر  احادیث المسلمین في قضاء   محمد علي الطبي   ٤٦

  المؤمنین 
١٩٦١   

  ١٩٦٦  امثال وحكم    محمد علي جعفر التمیمي   ٤٧
مخطوطات مكتبة ایة اهللا السید   محمد هادي االمیني  ٤٨

  البغدادي
١٩٦٤   

   ١٩٦٢  عید الغدیر في عهد الفاطمین    محمد هادي االمیني   ٤٩
   ١٩٥٩  مناعة المجتمع العربي   محمد هادي االمیني   ٥٠
   ١٩٥٨  نظم دور السمطین    سف الزرندي الحنفي محمد یو   ٥١
   ١٩٥٨  ارشاد العباد الى سبیل الرشاد   محمود الكرموودي   ٥٢
   ١٩٥٩   تایید منشورات جماعة العلماء   مدرسة العلم الدینیة في الناصریة   ٥٣
   ١٩٦٢  نداء المعرفة   مدرسة النضال   ٥٤
  ١٩٦٦  ماعي االسالم دین اجت   مدرسة ایة اهللا الشیرازي   ٥٥
   ١٩٥٩   بیان    ممثلي طلبة القائمة المستقلة في النجف   ٥٦
   ١٩٦١  النظام الداخلي    نادي الغري الریاضي   ٥٧
   ١٩٥٩  السالم العالمي   ناصر البدیري   ٥٨
   ١٩٥٨   على ضوء القران    ناصر البدیري   ٥٩
النظام الداخلي لجمعیة التضامن   ٦٠

  االسالمي 
  ١٩٦٣   

   ١٩٥٩  من مخازي الشیوعیین   كمال الدین هادي   ٦١
   ١٩٥٩  رسائل العادلي   یوسف ماجد العادلي   ٦٢
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  ) ٢٢(  الملحق رقم 

  اهمم مطبوعات المطبعة العلمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت
   ١٩٥٨  تحریر الكتابة    احمد شوقي االمیني   ١
   ١٩٥٨   وة الوثقى حاشیة العر    السید محسن الحكیم   ٢
   ١٩٦٠   التقویم العربي    عبد الجلیل العادلي   ٣
   ١٩٥٨  جغرافیة العراق وتاریخه القدیم    عبد الرزاق البغدادي االسدي   ٤
ایة التطهیر في الخمسة اهل    محي الدین الغریفي   ٥

  الكساء 
١٩٥٨  

   ١٩٦٤   تذكرة الخواص   یوسف بن قراوغلي ابن الجوزي   ٦
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  ) ٢٣( الملحق رقم 

  أهم مطبوعات مطبعة دار الحكمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت
   ١٩٦٣  االیجاز في الفرائض والمواریث   شیخ الطائفة الطوسي   ١
   ١٩٦٣   یوم الحسین    علي محمد دخیل   ٢
   ١٩٦٢  عندما كنت قاضیا    محمد الخلیلي   ٣
   ١٩٦٢   دیوان الهدى والغرام    ي محمد باقر االیروان  ٤
   ١٩٦٢   حاشیة توضیح المسائل   یحیى المدرس الیزدي   ٥
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  ) ٢٤( الملحق رقم 

  أهم مطبوعات مطبعة الباقر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سنة الطبع  اسم الكتاب  المؤلف  ت
   ١٩٦٤   التقویم العربي    تعریب بعض الفضالء   ١
   ١٩٦٢  الموالید مجموعة    عباس الترجمان   ٢
   ١٩٦٣  دیوان    محمد حسین ابو المحاسن الكربالئي   ٣
   ١٩٦٣   ضحایاه العقیدة    محمد علي بحر العلوم   ٤
   ١٩٦٣   األصول االعتقادیة في اإلسالم    مسلم بن حمود الحسیني   ٥
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  ) ٢٥( المالحق رقم 
  )١(دبي المتمیز خالل مدة البحث نماذج من الشعراء ذات النتائج األ

  سنة التولد  اسم الشاعر  ت
   ١٩١٤  إبراهیم الوائلي   ١
   ١٩٢٣  احمد الجزائري   ٢
   ١٩٢٢  احمد السماوي   ٣
   ١٨٩٦   احمد الصافي   ٤
   ١٩٠٢   احمد الهندي   ٥
   ١٩٢٣   احمد الوائلي   ٦
   ١٩٢٥  احمد حسن الدجیلي   ٧
   ١٩٠٥   جواد قسام   ٨
   ١٩٢٠   میساوي حسن الش  ٩
   ١٩٠٩   حسین الصغیر   ١٠
   ١٩٠٦   حسین كمال الدین   ١١
   ١٩١٤   سلمان الخاقاني   ١٢
   ١٩١٥   السید جواد شبر   ١٣
   ١٩٠٨  صالح الجعفري   ١٤
   ١٩٢٧  صالح الظالمي   ١٥
   ١٩١١   ضیاء الدخیلي   ١٦
   ١٩٠٩  عبد الحسین الفرطوسي   ١٧

                                     
المعاصر ؛ محمد باقر      النجفي محمد حسین الصغیر ، فلسطین في الشعر: رتبت األسماء حسب األبجدیة وباالعتماد على المصادر التالیة ) ٢(  

 . الحیاة الفكریة في النجف ؛ علي الخاقاني ، شعراء الغري  البهادلي ،
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   ١٨٩٠   باقر الشبیبي   ١٨
   ١٩٣٢   فر الهاللي جع  ١٩
   ١٩٠٢  حسن الجواهري   ٢٠
   ١٨٩١   حسن الدجیلي   ٢١
   ١٩٢٦  حسین بحر العلوم   ٢٢
   ١٩١٧   حسین محمد الصغیر   ٢٣
   ١٩٠٥   خضر القزویني   ٢٤
   ١٨٩٩   سعید الحكیم   ٢٥
   ١٨٨٣   صادق االعسم   ٢٦
   ١٩٢٩   ضیاء الدین الخاقاني   ٢٧
   ١٨٨٣   عبد الحسین الحلي   ٢٨
   ١٩١٨  عبد الحمید الصغیر   ٢٩
   ١٩١٨   عبد الحمید الصغیر   ٣٠
   ١٩٠٦  عبد الرزاق محي الدین   ٣١
   ١٩١٧   عبد الزهراء الصغیر   ٣٢
   ١٩٠٧  عبد الصاحب الخضري   ٣٣
   ١٩١٤   عبد الصاحب الدجیلي   ٣٤
   ١٩١٨   عبد الصاحب سمیسم   ٣٥
   ١٩٢١  عبد العزیز الحلفي   ٣٦
   ١٩٠٨  لخضري عبد الغني ا  ٣٧
   ١٨٧٢  عبد الكریم الجزائري   ٣٨
   ١٩٠٦   عبد الكریم الدجیلي   ٣٩
   ١٩٠٠  عبد المنعم العكام   ٤٠
   ١٩١٧   عبد المنعم الفرطوسي   ٤١
   ١٩٠٠  عبد المهدي مطر   ٤٢
   ١٩١٩   عبد النبي الشریفي   ٤٣
   ١٩٣٤   عبد الهادي الشرقي   ٤٤
   ١٨٩٢  عبد الواحد المظفر   ٤٥
   ١٨٨٧   لي البازي ع  ٤٦
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   ١٩٠٤  علي الجواهري   ٤٧
   ١٩٠٣   علي الخالدي   ٤٨
   ١٨٩١  علي الشرقي   ٤٩
   ١٩١٤  علي الصغیر   ٥٠
   ١٨٩٣  علي حیدر   ٥١
   ١٩١٠   عمار سمیسم   ٥٢
   ١٨٩٨  قاسم محي الدین   ٥٣
   ١٨٨٨   كاظم السوداني   ٥٤
   ١٨٨٦   كاظم كاشف الغطاء   ٥٥
   ١٩٠٠  محسن شرارة   ٥٦
   ١٩٢٨  محمد ال حیدر   ٥٧
   ١٩٢١  محمد الحویزي   ٥٨
   ١٩٠٠  محمد الخلیلي   ٥٩
   ١٩٠٤   محمد السعبري   ٦٠
   ١٨٩٥   محمد تقي صادق   ٦١
   ١٩١٢   محمد جمال الهاشمي   ٦٢
   ١٩١١  محمد جواد الشیخ راضي   ٦٣
   ١٨٨٢  محمد جواد مطر   ٦٤
   ١٩٠٣  محمد جواد مغنیة   ٦٥
   ١٩٤٠   یر محمد حسین الصغ   ٦٦
   ١٩٤١   محمد رضا ال صادق   ٦٧
   ١٨٩٣  محمد رضا ذهس   ٦٨
   ١٩٠٧   محمد رضا سید سلمان   ٦٩
   ١٩٠٤  محمد طاهر شیخ راضي   ٧٠
   ١٨٩٢  محمد علي االورباوي   ٧١
   ١٩٣٧   محمود البستناني   ٧٢
   ١٩٠٤  مهدي االعرجي   ٧٣
   ١٩٠٠   مهدي الحجار   ٧٤
   ١٨٩٧  مهدي مانع   ٧٥
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     ١٩٠٢  محمد مهدي الجواهري  ٧٦

   ١٩١٥  محمد امین زین الدین   ٧٧
   ١٨٩٨  محمد باقر الشخص   ٧٨
   ١٩٠٣   محمد تقي الفقیه   ٧٩
   ١٨٩٨  محمد حسین الزین   ٨٠
   ١٩٢٤   محمد حسین الصافي   ٨١
   ١٩٠١   محمد رضا فرج اهللا   ٨٢
  ١٩٠٦  محمد شرارة   ٨٣
   ١٩٢٢  محمد صادق القاموسي   ٨٤
   ١٨٩٥  د صادق بحر العلوم محم  ٨٥
   ١٩٠٩   محمد صالح بحر العلوم   ٨٦
   ١٩٢١   محمد علي الحمامي   ٨٧
   ١٨٩٧  محمد علي الیعقوبي   ٨٨
   ١٩٠٥   محمود الحبوبي   ٨٩
   ١٩١٣  مرتضى فرج اهللا   ٩٠
   ١٩١٢  مسلم الجابري   ٩١
   ١٩٢٧  مصطفى جمال الدین   ٩٢
   ١٩١٥  مهدي المخزومي   ٩٣
   ١٨٩٩  ر العلوم موسى بح  ٩٤
   ١٩٠٧  نوري شمس الدین   ٩٥
   ١٩١٤  نوري شمس الدین   ٩٦
   ١٩١٠  هادي الفیاض   ٩٧
   ١٩٢١   یحي الصافي   ٩٨
   ١٩٢٠   یحیى الصافي   ٩٩
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  المصادر والمراجع 
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 المصادر والمراجع

  القرآن الكریم   
  

  : الوثائق  -:أوال 
 : الرسمیة غیر المنشورة الوثائق  - أ

كتاب مدیریة الداخلیة المتضمن من  ١١/  ١٠و ، ملف إحصاء النفوس في لواء كربالء المرقم . ك . د  - ١
  . ، القسم الخاص بنفوس لواء كربالء ) العراقیین فقط ( ألمشروعات وجداول نفوس العراق 

، برقیات مرفوعة إلى الملك فیصل )  ٣٨٣٧( م ، الملف المرق) البالط الملكي( ، ملفات ..............  - ٢
  .  ١٩٥٦الثاني لعام 

برقیات مرفوعة إلى البالط الملكي )  ٣٨٢٤/  ٢١١( ، الملف المرقم ) وزارة الداخلیة ( ، ............  - ٣
  ) .  ١٩٥٢( سنة 

  ) .  ١٠٨٤/  ٣٠٣( ، ملف رقم ) وزارة الداخلیة ( ، ............  - ٤
  ) .  ١٠٣٢٤( ، ملف رقم ) وزارة الداخلیة ( ، . ........... - ٥
  ) .  ٣٨٢٥( ، ملف رقم ) ملفات البالط الملكي ( ، ..............  - ٦
، حوادث )  ٣٢٠٦٠١/  ٧٢٩( رئاسة أركان الجیش ، الملف المرقم ( ، ) وزارة الدفاع ( ، ..............  - ٧

  .  ١٩٥٦/  ١١/  ٢٤النجف في 
بتاریخ تشرین ) المظاهرات ( ، برقیة من متصرفیة لواء كربالء بعنوان ) وزارة الداخلیة ( ، . ............... - ٨

  .  ١٠٤٦٠٠/  ١٢/  ١٣م ، رقم الملفة  ١٩٥٩االول 
في ) ) ٢٣٢٢( ، رقم الملفة  ١٩٦٠ – ١٩٥٩، تقاریر خاصة ) مدیریة األمن العامة ( ، ...............  - ٩

  .   ١٩٦٠اذار  ١٧
  .  ٣٣٧٦/  ٦٠، رقم الملف ) المدرسة العلویة االیرانیة ( ، مدیریة المعارف العامة ....... .... -١٠
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  .  ١٩٥٤/  ٤/  ٢٨في )  ٢٨٩( ، التقریر المدرسي الشهري للمدیریة رقم الملف ...............  -١١
 ١٩٥٤/  ١٢/  ٣١في )  ٤٨٣( ، تقریر المدرسي تحت الملف المرقمة ) التعلیم األهلي ( ،............  -١٢

.  
  .  ٤٢١٢٠٠/  ١٦١، رقم الملف ) المدرسة اإلیرانیة للبنات ( ، ..............  -١٣
  .  ٤٢١٢٠٠/  ١٦١، رقم الملف ) المدرسة العلویة اإلیرانیة ( ، ..............  -١٤
  .  ٣٢١٢٠/  ٦٢، رقم الملف ) المدرسة العلویة االبتدائیة ( ، وزارة المعارف العراقیة ، ................  -١٥
، نشرة ) ٧٦( ، نشرة االنباء الیومیة ما ملفة المرقمة ) وزارة المعارف(و ، . ك . ، د .................  -١٦
  .  ١٩٦٠/  ١١/  ٣٠في  ١٥٧رقم 
  .  ١٩٦٢ -١٩٦١، نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء كربالء للسنة ................  - ١٧
  .  ١٩٦٣ -١٩٦٢، نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء كربالء للسنة ...... .......... -١٨
  .  ١٩٦٥-١٩٦٤، نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء كربالء للسنة ...............  -١٩
  .  ١٩٦٨ -١٩٦٧، نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء كربالء للسنة ...............  -٢٠
/  ٣یة والتعلیم ، اإلحصاء التربوي ، التعلیم الثانوي ، ملف تحت الرقم ، وزارة الترب...............  -٢١

٣٢١٢٠  .  
  ) . ٨٠١( ، وزارة المعارف ، نشرة اإلنباء الیومیة ، ملف تحت الرقم ..............  -٢٢
  .  ١٩٥٥/  ٦/  ٣٠في )  ١٨٦( ، تقریر المدرسي تحت رقم الملف ) التعلیم األهلي ( ، ............  -٢٣
في )  ٧٣( ، نشرة رقم ) ٨٠١( ، وزارة المعارف ، نشرة اإلنباء الیومیة ، ملفة تحت الرقم .............  -٢٤
  ) . جداول ( ،  ١٩٩٨/  ١٢/  ٢٠
( ، كتاب وزارة المعارف إلى وزارة الداخلیة المرقم       ) ملفات وزارة المعارف ( ، ...............  -٢٥

  ) .  ٥٥٩( ،  الملف رقم ) لفتح مدرسة ابتدائیة ( ،  ١٩٤٥/  ٧ / ٢٨المؤرخ في )  ١٨٠٥٣
( ، كتاب مدرسة منتدى النشر المسائیة الملف تحت الرقم ) ملفات وزارة المعارف ( ، ................  -٢٦

٥٥٧  . (  
الجداول الخاصة بریاض (  ١٩٦٨ - ١٩٥٧مجموعة االحصات الثقافیة في لواء كربالء ، من عام  -٢٧
  ) .  طفال األ
  )  ٧١٣٠( ، كتاب تأسیس مدرسة حكومیة في النجف ، رقم الملف ) التعلیم االبتدائي ( ، ............  -٢٨
  .  ١٩٥٨/  ١٢/  ٣١في  ٣٢١٢٠، ملف تحت رقم ) مدیریة معارف كربالء ( ، ............  -٢٩
  ) .  ٤١١٠٠/  ٨٣( الملف ، وزارة المعارف ، رقم ) التعلیم الصناعي ( ، .............  -٣٠
،  ١٩٤٧، لواء كربالء ، توزیع منشورات شیوعیة ، كانون الثاني ) وزارة الداخلیة ( ، .............  -٣١

  . ك /  ٢٩الملف رقم )  ٣( التسلسل 
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(   ، الملف المرقم         ١٩٤٧برقیة مرفوعة الى البالط الملكي سنة ) وزارة الداخلیة ( ، ............  -٣٢
٣٩٣٤/  ٤١١  . (  
  . حوادث النجف)  ١٠١/  ٧٢٩( ، رئاسة اركان الجیش ، الملف رقم ) وزارة الدفاع ( ، .............  -٣٣
  
   -:الوثائق الرسمیة المنشورة  -ب

،  ١٩٥٧المملكة العراقیة ، وزارة الشؤون االجتماعیة ، مدیریة النفوس العامة المجموعة اإلحصائیة لتسجیل  - ١
  ) . ١٩٥٧مطبعة المعارف ، : غداد ب( 
( ،  ١٩٦٥الجمهوریة العراقیة ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد السكاني لسنة  - ٢

  ) .  ١٩٦٥مطبعة الجهاز المركزي ، : بغداد 
سم األبحاث والنشر ، ، وزارة التخطیط ، دائرة اإلحصاء ، دائرة اإلحصاء المركزي ، ق.................... - ٣

  ) .  ١٩٦٧مطبعة الحكومة ، : بغداد ( ،  ١٩٦٦المجموعة اإلحصائیة السنویة العامة 
  ) .  ١٩٧١مطبعة الوزارة ، : بغداد ( دلیل الصحافة العراقیة ، وزارة األعالم ،  - ٤
: النجف ( ،  ١٩٥٥ - ١٩٥١٤مقررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتماع األول ، الدورة الخامسة  ،  - ٥

  ) . ١٩٥٥المطبعة الحیدریة ، 
: النجف ( ،  ١٩٥٢ - ١٩٥١، االجتماع األول ، الدورة الرابعة ، ................................  - ٦

  ) .  ١٩٥٢المطبعة الحیدریة ، 
: النجف ( ،  ١٩٥٧٢ – ١٩٥٦، االجتماع االول ، الدورة السادسة  ، ................................  - ٧

  )  ١٩٥٧المطبعة الحیدریة ، 
: النجف ( ،  ١٩٥٦ -١٩٥٥، االجتماع االول ، الدورة السادسة ، ..............................   - ٨

  ) .  ١٩٥٦المطبعة الحیدریة ، 
: النجف ( ،  ١٩٥٩ – ١٩٥٨مقررات مجلس لواء كربالء العام ، االجتماع االول ، الدورة السابعة ،  - ٩

  ) .  ١٩٥٩الغري الحدیثة ،  مطبعة
مطبعة الجمهوریة ، : بغداد ( وزارة األعالم العراقیة ، مدیریة األعالم العامة ، دلیل الصحافة العراقیة ،  -١٠

١٩٧٢  . (  
مدیریة الشؤون الثقافیة العامة     ، د : بغداد (  ١٩٦٤ – ١٩٦٣وزارة التربیة والتعلیم، اإلحصاء التربوي  -١١
  ) .ت . 

  ) . ١٩٥٤مط . د : بغداد ( وزارة الشؤون االجتماعیة،  -١٢
  
   الوثائق غیر الرسمیة  -ب
  .، أولیات الطلبة المسجلین في المدرسة ) طبق األصل ( ، السجل العام ) المدرسة الشبریة (  - ١
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  .  ١٩٦٩ -١٩٥٨، التسجیل ، سجالت قید العام من ) كلیة الفقة (  - ٢
  .، السجالت الوثائقیة ) األرشیف ( ، مصرف الرهون فرع النجف  - ٣
، النجف االشرف رسالة الشیخ محمد الحسین ال كاشف الغطاء إلى ) مكتبة األمام كاشف الغطاء العامة (  - ٤

  .  ١٩٥٣الشیخ محمد البشیر االبراهیمي بتاریخ 
  . اشف الغطاء ، رسالة الشیخ محمد بشیر اإلبراهیمي إلى الشیخ محمد الحسین  ك................  - ٥
  ) .  ٣١٠٣( ، ملفة استفتاءات السید محسن الحكیم رقم ) مكتبة الحكیم العامة (  - ٦
  ) .  ١١٠٤( ، ملفه استفتاءات الشیخ علي كاشف الغطاء رقم ) مؤسسة الشیخ علي كاشف الغطاء (  - ٧
العزیز الى الشیخ الزنجاني ، رسالة الملك السعودي سعود بن عبد ) مكتبة ابو سعیدة الوثائقیة العامة (  - ٨

  .  ١٩٦٠كانون األول  ٢٢بتاریخ 
، وثائق المتعلقة بالسید محمد تقي الحكیم حول )الملف الوثائقي ( ، ) مكتبة محمد تقي الحكیم الشخصیة ( - ٩

  . مشاركة في مؤتمرات التقریب 
خ الزنجاني حول المقال بتاریخ ، نص رسالة أمیر الكویت إلى الشی) مكتبة ابو سعیدة الوثائقیة العامة ( -١٠
  .  ١٩٦٠تشرین الثاني  ١٤

   
  : المخطوطات  –ثانیًا 

:  النجف ( ، )  ٨٨٢( تحت الرقم ) مخطوط ( حسن الخاقاني ، التحقیقات الحقیقیة في االصول العلمیة ،  - ١
  ) ت . مكتبة  االمام كاشف الغطاء ، د 

المكتبة : النجف ( ، ) مخطوط ( تراجم اعالمها ، حسن عیسى الحكیم ، تاریخ الصحافة النجفیة و  - ٢
  ) . ت . الشخصیة ، د 

مكتبة المؤلف : النجف ( ، ) مخطوط ( عبد الوهاب طاهر علي خان ، مؤلفو السید ال علي خان ،  - ٣
  ) . ت . الشخصیة ، د 

االمام كاشف  مكتبة: النجف ( ، ) مخطوط ( علي كاشف الغطاء ، نهج الصواب في المكاتب والكتابة  - ٤
  ) ت . الغطاء ، د 

مكتبة المؤلف : النجف ( ، ) مخطوط ( كاظم محمد علي شكر ، االرهاط العربیة في النجف الغرویة  - ٥
  ) . ت . الشخصیة ، د 

  ). ١٩٩٣مكتبة المؤلف الشخصیة ، : النجف ( ، ) مخطوط ( ، المجالس النجفیة .....................  - ٦
مكتبة المؤلف الشخصیة : النجف ( ، ) مخطوط ( ، النجف رجال وافكار ومواقف ، ...... ...............- ٧

  ) . ت . ، د 
مكتبة : النجف ( ، ) مخطوط ( ، تاریخ الحركة القومیة العربیة في النجف االشرف ، ..................... - ٨

  ) . ت . المؤلف الشخصیة ، د 
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: النجف ( ، ) مخطوط ( احكام الهداة من الواجبات والمستحبات محمد مهدي الحلي ، فلك النجاة في  - ٩
  ) .  ١٩١( ، تحت الرقم ) ت . مكتبة كاشف الغطاء ، د 

  ) . ت . مكتبة االمام الحكیم ، د : النجف االشرف ( محمد بحر العلوم ، تاریخ المرجعیة ،  -١٠
مكتبة احفاده ، : النجف ( ، ) مخطوط  (محمد حسن الطالقاني ، جولة صحفیة في المانیا االتحادیة  -١١

١٩٦٠  . (  
          مكتبة المؤلف الشخصیة ،: النجف ( ، ) مخطوط ( محمد حسین المظفر ، المساجالت االدبیة  -١٢
  ) ت . د 

: النجف ( ، ) مخطوط(،  ١٩٦٨ – ١٩٤٨محمد محمود القابجي ، ذكریات وتاریخ النجف السیاسي  -١٣
  ) . ت . ة ، د مكتبة المؤلف الشخصی

  : مصادر التراث العربي االسالمي  -:ثالثًا 
  -) . ٢٠٠٥دار الكتب العلمیة ، : بیروت ( ابن منظور ، لسان العرب ، تحقیق عامر احمد ،  - ١
  ) .    ١٩٧٩د مط ، : بیروت ( ،  ٣المفید ، محمد بن النعمان الكعبري ، االرشاد ، ط - ٢
  

   : المقابالت الشخصیة  -:رابعًا 
  .  ٢٠١٠/ ، النجف االشرف ،       ١٩٤٢األستاذ حسین المیالي ، معلم متقاعد ، موالید - ١
  . ٢٠١٠/  ١٢/  ١٠، النجف االشرف ،  ١٩٢٧باقر شریف القرشي ، رجل دین مجتهد ، موالید - ٢
  .  ٢٠١٠/  ١٢/ ٢، الكاظمیة المقدسة  ١٩٦٤حسین آل یاسین ، مفكر اسالمي وادیب ، موالید  - ٣
  . ٢٠١٠/  ٢/  ١٠، النجف االشرف ،  ١٩٤٩حمد عیسى محمود القابجي  ، باحث ، موالید  - ٤
  .  ٢٠١٠/  ٢/  ٤، النجف االشرف ،  ١٩٢٦خلیل القزویني ، دفان ، موالید  - ٥
  .  ٢٠١٠/  ٣/  ١٦، النجف االشرف ،  ١٩٣٩داخل شاكر مال اهللا ، دفان ، موالید  - ٦
/  ١٢/ ٦، الكاظمیة المقدسة  ١٩٥٥عالم مجتهد ومرجع دین ، موالید السید حسین اسماعیل الصدر ، - ٧

٢٠١٠  .  
  . ٢٠١٠/  ١٢/  ٦، الكاظمیة المقدسة  ١٩٥٥السید صالح الخرسان ، باحث اسالمي ، موالید  - ٨
تشرین األول  ١٥، النجف االشرف ،  ١٩٢٧السید عبد الحسین شكر اهللا الموسوي ، صیدالني موالید - ٩

٢٠١٠  .  
.  ٢٠١٠/  ٢/  ١٧، النجف االشرف ،  ١٩٤٧السید هاشم الغریفي ، رجل دین واستاذ حوزوي موالید -١٠
،  ١٩٢٣، موالید  ٢٠٠٣السید محمد بحر العلوم ، دكتور ورجل دین ورئیس مجلس الحكم في العراق عام -١١

  .  ٢٠١١/  ١/ ٧النجف االشرف ، 
،  ١٩٣٧لحسین كاشف الغطاء ، رجال دین ، موالید الشیخ شریف كاشف الغطاء ، نجل الشیخ محمد ا -١٢

  . ٢٠١٠/  ٣/  ١٣النجف االشرف ، 
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 ٧، النجف االشرف               ١٩٦٥ضیاء الكالنتر ، رجل دین وعمید كلیة جامعة الكلنتر ، موالید  -١٣
 /٢٠١٠/  ١١  .  

  .  ٢٠١١/  ١/  ٤٥الشرف ، النجف ا ١٩٣٩محمد حسین الصغیر ، استاذ في جامعة الكوفة ، موالید  -١٤
  :الرسائل واالطاریح الجامعیة  - :خامسًا 

احمد عبد الهادي ، المرجعیة الدینیة دراسة في فكرها السیاسي ومواقفها السیاسیة في العراق ، رسالة  - ١
  ) .  ٢٠٠٧كلیة العلوم السیاسیة ، : جامعة بغداد ( ماجستیر، 

( ، رسالة ماجستیر ، ) علیه السالم ( عیة عند االمام علي بن طالب احمد عدنان المیالي ، العدالة االجتما - ٢
  )  ٢٠٠٧كلیة العلوم السیاسیة ، : جامعة بغداد 

    وعلومه ، رسالة ماجستیر،           امال حسین خویر ، مدرسة النجف االشرف وجهودها في الحدیث - ٣
  ) .  ٢٠٠٧كلیة الفقه ، : جامعة الكوفة ( 
: جامعة الكوفة ( لمحاویلي ، محمد حسین النایئني ،  دراسة تاریخیة  ، رسالة ماجستیر ، امجد سعید ا - ٤

  ) .  ٢٠٠٦كلیة االداب ، 
الجامعة ( ، رسالة ماجستیر ،  ١٩٧٩ -١٩٠٠امجد عبد الغفور محمد ، الدین والتحدیث في ایران  - ٥

  )  ١٩٨٨معهد الدراسات األسیویة واإلفریقیة ، : المستنصریة 
كلیة التربیة : جامعة بابل ( دراسة تاریخیة ، رسالة ماجستیر ،  –أمیره سعید الیاسري ، محمد باقر الصدر  - ٦
 ،٢٠٠٨  . (  
  ) .  ٢٠٠٣كلیة االداب ، : جامعة بغداد ( بلسم سمیر صالح ، التوزیع الجغرافي لسكان فلسطین ،  - ٧
جامعة ( ة تاریخیة ، رسالة ماجستیر  ، ، دراس ١٩٧١ -١٩٦٥تغرید جاسم الحسناوي ، مجلة العدل  - ٨

  ) .  ٢٠١١كلیة التربیة للبنات ، : الكوفة 
( ، رسالة ماجستیر ،      ١٩٥٨ -١٩٤٥جالوي عبطان ، التیارات الفكریة والسیاسیة في النجف االشرف  - ٩

  ) .  ٢٠٠٧معهد التاریخ العربي ، : بغداد 
كلیة التربیة : جامعة القادسیة ( ریخ العراق ، رسالة ماجستیر ، جنان فاهم ، اسرة بحرالعلوم ودورهم في تا -١٠
 ،٢٠٠٨  . (  

قسم " كلیة دار العلوم : جامعة القاهرة ( حاتم الساعدي ، شعر احمد الصافي النجفي ، رسالة ماجستیر،  -١١
  ) .  ١٩٧٩، " اآلداب 

، دراسة في التاریخ )  ١٩٣٩ – ١٩٣٢( حیدر سعد الصفار ، مجتمع مدینة النجف بین سنتي ،  -١٢
  ) .  ٢٠٠٧كلیة التربیة ، : جامعة بابل ( االجتماعي ، رسالة ماجستیر ، 

، اطروحة  ١٩٦٣ – ١٩٤٥رحیم عبد الحسین ، اثر المجددین في الحیاة السیاسیة والثقافیة في النجف  -١٣
  ) .  ٢٠٠٦كلیة التربیة ، : الجامعة المستنصریة ( دكتوراه  ، 
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، دراسة تاریخیة ، رسالة  ١٩٤٨ – ١٩٣٣ف جاسم الشمرتي ، مجلة االعتدال النجفیة رسول نصی -١٤
  ) .  ٢٠٠٥كلیة اآلداب : جامعة الكوفة ( ماجستیر ، 

،  ١٩٦٤ – ١٩٠٤رفعت لفتة ، الشیخ محمد رضا المظفر ، دراسة في جهوده الفكریة وارائه االصالحیة  -١٥
  ) .  ٢٠٠٩خ العربي والبحث العلمي ، معهد التاری: بغداد ( رسالة ماجستیر  ، 

جامعة بغداد ( سعد عبد الرزاق محسن ، محافظة النجف دراسة في جغرافیة السكان ، رسالة ماجستیر ،  -١٦
  ) .  ١٩٨٨كلیة االداب ، : 

، رسالة  ١٩٦٣ -١٩٣٥سعد عبد الواحد ، جمعیة منتدى النشر ودورها الفكري والسیاسي في العراق  -١٧
  ) .  ٢٠٠٩كلیة التربیة ، : جامعة القادسیة (  ماجستیر ،

كلیة : جامعة الكوفة ( صالح القریشي ، السید محمد تقي الحكیم وجهوده العلمیة ، رسالة ماجستیر ،  -١٨
  ) .  ٢٠٠٦الشریعة والعلوم االسالمیة ، 

( حة دكتوراه ،    ، أطرو  ١٩٥٨ – ١٩٣٩عباس فرحان الموسوي ، الحیاة االجتماعیة في مدینة بغداد   -١٩
  ) .  ٢٠٠٣كلیة التربیة ، : جامعة بغداد 

جامعة عین ( ، رسالة ماجستیر  ١٩٤٧ – ١٩٣٦عبد التواب احمد سعید ، العراق والقضیة الفلسطنیة  -٢٠
  ) .  ١٩٧٨كلیة االداب ، : شمس 

ورات السیاسیة في عدي حاتم عبد الزهرة ، االتجاهات السیاسیة في النجف المقدسة وموقعها من التط -٢١
  ) .  ٢٠٠٨كلیة االداب ، : جامعة الكوفة ( ، اطروحة دكتوراه ،  ١٩٦٣ – ١٩٥٤العراق 

، أطروحة  ١٩٤٥ – ١٩٣٢عز الدین عبد الرسول علي خان المدني ، االتجاهات االصالحیة في النجف  -٢٢
  ) .  ٢٠٠٤كلیة االداب ، : جامعة الكوفة ( دكتوراه ، 

كلیة التربیة : جامعة بغداد ( ضیة الفلسطنیة في جامعة الدول العربیة ، أطروحة دكتوراه ،علي حسین ، الق -٢٣
 ،٢٠٠٤  . (  

جامعة الكوفة ( ، اطروحة دكتوراه ،  ١٩٦٨ -١٩٥٨علي حمزة الحسناوي ، النظام السیاسي في العراق  -٢٤
  ) .  ١٩٩٨كلیة االداب ، : 

، رسالة  ١٩٣٢ -١٩١٤اة االجتماعیة في النجف االشرف علي عبد المطلب علي خان المدني ، الحی -٢٥
  ) .  ٢٠٠٤كلیة االداب ، : جامعة الكوفة ( ماجستیر ، 

: جامعة الكوفة ( علي عوادي مهدي ، الشیخ محمد امین زین الدین وجهوده العلمیة ، رسالة ماجستیر ،  -٢٦
  ) .  ٢٠٠٨كلیة الفقه ، 

( ، دراسة تاریخیة ، رسالة ماجستیر ،        ١٩٦٨ -١٩٦٣النجفیة  علي فلیح الفتالوي ، مجلة االیمان -٢٧
  ) .  ٢٠١٠كلیة االداب ، : جامعة الكوفة 

 – ١٩٢٨غانم نجیب عباس ، احمد الوائلي ، سیرته ودوره في الحیاة الفكریة واالجتماعیة في العراق  -٢٨
  )  ٢٠٠٥ث العلمي ، معهد التاریخ العربي والترا: بغداد ( ، أطروحة دكتوراه ،  ٢٠٠٣
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دراسة تاریخیة  ، رسالة ماجستیر ، ١٩٣٦ – ١٩٠٩مجید حمید عباس الحدراوي ، مجلة العرفان اللبنانیة  -٢٩
  ) .  ٢٠٠٧كلیة اآلداب ، : جامعة الكوفة ( ، 

جامعة بغداد ( محمد ابراهیم الموسوي ، الفكر السیاسي عند محمد مهدي شمس الدین ، رسالة ماجستیر ،  -٣٠
  )  ٢٠٠٩كلیة العلوم السیاسیة ، : 

 ، رسالة ماجستیر ،)  ١٩٦٨ – ١٨٨٦( محمد جواد جاسم الجزائري ، الشیخ عبد الكریم الزنجاني ،  -٣١
  ) .  ٢٠٠٩كلیة االداب ، : جامعة الكوفة ( دراسة تاریخیة ، 

جامعة الكوفة ( ستیر ، محمود شاكر الخفاجي ، منهج السید الخوئي في معجم رجال الحدیث ، رسالة ماج -٣٢
  ) .  ٢٠٠٦كلیة الدراسات االسالمیة ، : 

م ،  أطروحة دكتوراه  ١٩٧٠ – ١٩٢٠ملیحة عزیز الدعمي ، الحس القومي في الشعر النجفي المعاصر  -٣٣
  ) .  ١٩٩٥كلیة التربیة للبنات  ،  –جامعة الكوفة ( ، 

كلیة : جامعة بغداد ( عراق ، رسالة ماجستیر ، في ال ١٩٥٢مها عبد اللطیف ، انتفاضة تشرین الثاني  -٣٤
  ) .  ١٩٧٥القانون والسیاسة ، 

كلیة التربیة ، : جامعة بغداد ( ناهده ویس ، تاریخ النجف في العهد العثمانین االخیر ، اطروحة دكتوراه ،  -٣٥
١٩٩٩  . (  

،  ١٩٣٢ – ١٩٠٨ثة في العراق نجاة عبد الكریم ، بواكیر االتجاه التوفیقي في النهضة الفكریة الحدی -٣٦
  )  ١٩٩٨كلیة اآلداب ، : جامعة البصرة ( أطروحة دكتوراه ، 

كلیة : جامعة الكوفة ( نزار الدین الشمري ، الفكر الكالمي عند السید محمد باقرالصدر ، رسالة ماجستیر ، -٣٧
  ) .  ٢٠٠٩الفقه  ،

جامعة ( كاشف الغطاء ، رسالة ماجستیر ،  نورة كطاف عیدان ، الفكر السیاسي للشیخ محمد الحسین -٣٨
  ) .  ٢٠٠٨كلیة العلوم السیاسیة ، : بغداد 

كلیة : جامعة بغداد ( ، رسالة ماجستیر ،  ١٩٨٦ – ١٩١٠هاشم احمد الزوبعي ، صحافة النجف  -٣٩
  ) .  ١٩٩٥االداب، 

( ، رسالة ماجستیر          ١٩٩٩ – ١٧٩٨ولید خالد احمد ، صراع التیارات الفكریة في الوطن العربي  -٤٠
  ) . ٢٠٠٢معهد القائد المؤسس للدراسات القومیة واالشتراكیة، : الجامعة المستنصریة 

ولید عبد الحمید خلف االسدي ، مدرسة النجف وأبعادها العلمیة والفكریة في العهد العثماني ، أطروحة  -٤١
  ) .  ٢٠٠٢ي ، معهد التاریخ العربي والتراث العلم: بغداد ( دكتوراه ، 

   -:المراجع العربیة والمعربة : سادسًا 
   -:المراجع العربیة  - أ
  ) .  ١٩٧٩مط ، . د : بیروت ( ابراهیم الدسوقي ، الثورة اإلیرانیة الجذور واالیدیولوجیة ،  - ١
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 ١، ح ) ت  .مؤسسة احیاء اثار االمام الخوئي ، د : قم ( ابو القاسم الخوئي ، البیان في تفسیر القران ،  - ٢
  . ٣ح –
  ) . ١٩٧٢مطبعة االداب ، : النجف ( ، معجم رجال الحدیث ، .................. -٣ 
  ). مؤسسة الجهاد :لندن (ابو علي ،الحركة األسالمیة في العراق ،- ٤
یة اتحادنا الطالبي في عام ، موجز نشاطات وفعالیات وانجازات اتحاد الطلبة العام في النجف للسنة الدراس - ٥

  ) .  ١٩٥٩مطبعة النعمان ، : النجف ( ،  ١٩٦٨ - ١٩٥٨
  ) .  ١٩٦٤دار الثقافة ، : النجف ( احمد الحسیني ، االمام الحكیم السید محسن الطبطائي ،  - ٦
  ) .  ١٩٣٨المطبعة الحیدریة ، : النجف ( احمد الصافي النجفي ، صفحات من االدب الفارسي ،  - ٧
  ) . ١٩٦٠مطبعة الغري ، : النجف ( وسائر الموجودات ،  احمد الفالي ، بین االنسان - ٨
  ) . ١٩٨٤دار القبس االسالمیة ، : طهران ( احمد الكاتب ، تجربة الثورة االسالمیة في العراق ،  - ٩

  ) . ت . مطبعة الشریف الرضي ، د : طهران ( احمد الوائلي ، تجاربي مع المنبر ،  -١٠
  ) . ٢٠٠٣الغدیر للدراسات والنشر ، : بیروت ( یة الفقیه ، احمد جیهان بزرك ، نظریة وال -١١
  ) . ٢٠٠٤دار الكتاب المصر ي ، : القاهرة ( احمد زكي بدوي ، لمصطلحات السیاسیة والدولة ،  -١٢
  .  ٢، ج)  ١٩٤٥مط ، . د : بغداد ( احمد سوسة ، وادي الفرات ومشروع سدة الهندیة ،  -١٣
العارف للمطبوعات ، : بیروت ( محمد باقر الصدر والمسیرة في حقائق ووثائق ،  احمد عبد اهللا ابو زید ، -١٤

  .  ٤، ح ١، ح )  ٢٠٠٧
  ) . ت . شركة بهجة المعرفة ، د : بیروت ( احمد عطیة اهللا ، المعجم السیاسي الحدیث ،  -١٥
اهرة التغیر احمد مصطفى خاطر ، التغییر االجتماعي والتحدیث مدخل تكاملي لفهم واستیعاب ظ -١٦

  ) . ت . مط ، د . د : القاهرة ( االجتماعي ، 
  ) ١٩٥٩مطبعة النجف ، : بغداد ( تموز ن  ١٤اسماعیل رسول ، ضوء على الجذور التاریخیة لثورة  -١٧
  .  ١، ح )  ١٩٦٣مطبعة االداب ، : النجف ( اغا برزك الطهراني ، طبقات أعالم الشیعة ،  -١٨
)  ٢٠٠٨مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، : بیروت ( ، ) ع ( وكرامات أهل البیت  ام نور الحسین ، سفر -١٩
  .  
  . .  ٢، ح)  ١٩٨٣مؤسسة مطبوعاتي اسماعیلیان ، : قم ( االمام الخمیني ، البیع ،  -٢٠
مؤسسة تنظیم ونشر تراث االمام : طهران ( ، ) والیة الفقیه ( ، الحكومة االسالمیة ................ -٢١
  ) .  ٢٠٠٣میني ، الخ
مركز الهدى للدراسات الحوزیة : النجف االشرف ( ، ) مؤرخًا ( امجد رسول العوادي ، اغابرزك الطهراني  -٢٢
 ،٢٠٠٩  . (  

  )  ١٩٨٣دار المستقبل العربي ، : القاهرة ( ،  ١٩٦٥ -١٩٦٣امین هویدي ، كنت سفیرًا في العراق  -٢٣
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 ١٩٨٢دار احیاء تراث اهل البیت ، : طهران ( العامل في االسالم ، باقر شریف القرشي ، العمل وحقوق  -٢٤
  .  ١، ح) 

  ) .  ١٩٦٣مطبعة النجف ، : النجف ( ، النظام السیاسي في االسالم ، ...................... -٢٥
د  (،     ٢بنت الهدى ، المجموعة القصصیة الكاملة ، تحقیق عبد الكریم الزهري ، وماجد العاصي ، ط  -٢٦
  ) .  ٢٠٠٠مؤسسة التاریخ العربي ، : م . 

مطبعة االداب : النجف ( بین جامعة االمام علي كاشف الغطاء ومجمع البحوث االسالمیة في القاهرة ،  -٢٧
 ،١٩٧٤  . (  

  .  ٢، ح )  ١٩٦٢مط ، . د : بغداد ( تاریخ االدب العربي في العراق ،  -٢٨
  ) .  ١٩٦٢مطبعة القضاء ، : النجف ( اخلي لجامعة النجف الدینیة ، جامعة النجف الدینیة ، النظام الد -٢٩
  ) .  ١٩٩٤دار الصفوة ، : بیروت ( جعفر الباقوري ، الحوزة العلمیة ثوابت ومتغیرات ،  -٣٠
مؤسسة االعلمي للطباعة ، : بیروت ( ، ) قسم النجف ( جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة  -٣١

  .  ٢، ح )   ١٩٨١
  .  ١، ج) ت . دار التعارف ، د : بغداد ( ، هكذا عرفتهم ، .................. -٣٢
،  ٧، ج)  ١٩٩٧دار األضواء للطباعة والنشر ، : بیروت ( جعفر الدجیلي ، موسوعة النجف االشرف ،  -٣٣
  .  ١١ج 
  . )  ١٩٥٤مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف ( جعفر النقدي ، االسالم والمراة ،  -٣٤
  .  ١، ج)  ١٩٨٦دار االضواء ، : بیروت ( ،   ٢جعفر باقر محبوبة ، ماضي النجف وحاضرها ، ط -٣٥
: بغداد ( ،  ١٩٥٨ - ١٩٥٣جعفر عباس حمیدي ، التطورات واالتجاهات السیاسیة الداخلیة في العراق  -٣٦

  ) .  ١٩٨٠مطبعة جامعة بغداد ، 
بیت : بغداد ( ،  ١٩٦٨ - ١٩٥٨راقیة في العهد الجمهوري جعفر عباس واخرون ، تاریخ الوزارات الع -٣٧

  ) .  ٢٠٠٣الحكمة ، 
  ) .  ١٩٧٠دار صادره ، : بیروت ( مرحلة وتطور ،  –جالل الخیاط ، الشعر العراقي الحدیث  -٣٨
  ) .  ١٩٥٩مطبعة النعمان ،: النجف ( جماعة العلماء في النجف ، منشورات جماعة العلماء ،  -٣٩
: بیروت ( ن اخوان البغدادي في العراق ، مدرسة عبد العزیز البغدادي في النجف االشرف ، جماعة م -٤٠

  ) ت . مطابع المصري ، د 
  ) .  ١٩٤٥مطبعة النعمان ، : النجف ( جمعیة التحریر الثقافي ، وحي الیراع ،  -٤١
  ) . ١٩٦٥مطبعة القضاء ، : ف النج( جمعیة التوجیه الدیني ، النظام األساسي لجمعیة التوجیه الدیني ،  -٤٢
  ) .  ١٩٦٦مطبعة النعمان ، : النجف ( جمعیة الرابطة االدبیة  ، الموسم الثقافي االول ، -٤٣
  ) .  ١٩٦٨مطبعة االداب ، : النجف ( ، الموسم الثقافي الثالث ، ..................... -٤٤
  ) .  ١٩٦٧مطبعة االداب ، : لنجف ا( ، الموسم الثقافي الثاني ، ...................... -٤٥



٣٩٦ 
 

: النجف ( ، لمحات من حیاة الشیخ الیعقوبي عمید الرابطة االدبیة في النجف ، .......................-٤٦
  ) .  ١٩٦٥مطبعة النعمان ، 

  ) .  ١٩٣٥مط ، . د : النجف ( جمعیة منتدى النشر ، نظام جمعیة منتدى النشر ،  -٤٧
  ) .  ١٩٥٥مط ، . د : النجف ( ،  ١٩٥٤، نظام جمعیة منتدى النشر لسنة .. ..................-٤٨
  ) ت . مطبعة االداب ، د : النجف ( ، نظام كلیة الفقه في النجف االشرف ، ..................... -٤٩
  ) .  ١٩٩٥مكتبة نون للطباعة ، : بغداد ( جمیل القریشي ، مولد النجف والحوزة العلمیة  -٥٠
  ) ٢٠٠٥دار الرافدین ، : بیروت ( دت القزویني ، المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعة االمامیة ، جو  -٥١
دار االضواء ، : بیروت ( ، عز الدین الجزائري ، رائد الحركة االسالمیة في العراق ، ................. -٥٢

٢٠٠٥  . (  
مطبعة لیلى : بیروت ( حقیق حسن حمید السنید ، جورج جرداق ، األمام علي صوت العدالة اإلنسانیة ، ت -٥٣
 ،٢٠٠٣  . (  

مركز شهداء : طهران ( حازم العوادي ، شهادة العالمة السید محمد مهدي الحكیم ، أضواء وانعكاسات ،  -٥٤
  ) . ت . آل الحكیم ، د 

  . ) ١٩٧٨دار الطلیعة ، : بیروت ( حازم صاغیه ، صراع االسالم والبترول في ایران ،  -٥٥
،  ١٩٦٦ - ١٩٦٣حامد البیاتي ، شیعة العراق بین الطائفیة والشبهات في الوثائق السریة البریطانیة  -٥٦

  ) .  ١٩٩٧دار الرافد ، : لندن ( دراسة وثائقیة ، 
د : بیروت (  جز بتأسیسه ومسیرته وأهدافه ،حزب الدعوة االسالمیة ، حزب الدعوة االسالمیة  تعریف مو  -٥٧
  ) . ٢٠٠٣مط ، . 

  ) .  ١٩٧٥دار الحریة ، : بغداد ( حسن االسدي ، ثورة النجف على االنكلیز ،  -٥٩
  ) .  ١٩٧٦دار األضواء ، : بیروت ( حسن األمین ، الموسوعة اإلسالمیة الشیعیة ،  -٦٠
: النجف ( حسن عیسى الحكیم ، الشیخ احمد الوائلي ونجفیاته في الشعر واألدب والتاریخ والخطابة ،  -٦١

  ) .  ٢٠٠٦مطبعة الغري الحدیثة ، 
) ٢٠٠٨دار الكوفة للطباعة والنشر ، : بیروت ( ، المفصل في تاریخ النجف االشرف ، ............... -٦٢
  . ١٩، ج  ٨، ج  ٧، ج  ٤، ج
  ). ٢٠٠٣مط،.د:النجف (،النجف االشرف في ذاكرة الدكتور مصطفى جمال الدین ،....................-٦٣
 -١٩٤٨لسعید ، نواطیر الغرب ، صفحات من ملف عالقة اللعبة الدولیة مع البعث العراقي حسن ا -٦٤

  ) .  ١٩٩٢دار األضواء ، : بیروت ( م ،  ١٩٦٨
  ) . ت . دار الثقافة ، د : د م ( ،  ١٩٩٠ -١٩١٤حسن العلوي ، الشیعة والدولة القومیة في العراق  -٦٥
  )  ١٩٨٣موسسة الجهاد ، : لندن ( رؤیة بعد العشرین ، ، عبد الكریم قاسم ............... -٦٦
  ) .  ٢٠٠٠دار األضواء ، : بیروت ( حسن شبر ، الرد الكریم على السید محمد باقر الحكیم ، -٦٧



٣٩٧ 
 

 ١٩٩٠دار التراث العربي ، : بیروت ( ،  ١٩٥٧ -١٩٠٠، تاریخ العراق السیاسي المعاصر ........... -٦٨
  .  ٢، ح) 

  ) .   ١٩٩٩مط ، . د : م . د ( ، حزب الدعوة االسالمیة اشكالیة الصراع ،  حسن عالوي -٦٩
  ) .  ٢٠٠٧مؤسسة العارف للمطبوعات ،  : بیروت ( حسن لطیف الزبیدي ، موسوعة االحزاب العراقیة ،  -٧٠
 ١٩٩٩، مؤسسة دار االسالم : لندن ( حسین بركة الشامي ، المرجعیة الدینیة من الذات الى المؤسسة ،  -٧١
 . (  
  ) .  ١٩٩٧مطبعة ستارة ، : قم ( حسین شاكر ، ربع قرن مع العالمة االمیني ،  -٧٢
، )  ١٩٨٧المركز العالمي للدراسات االسالمیة ، : قم ( حسین علي منتظري ، دراسات في والیة الفقیه ،  -٧٣
  .  ١ح

  ) .  ١٩٧٠مط ، . د  :بیروت ( حسین معتوق ، المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعة ،  -٧٤
مط ، . د : بیروت ( ج التعلیم الدیني ، حسین منصور الشیخ ، الشیخ عبد الهادي الفضلي وتجدید مناه -٧٥

٢٠٠٩  . (  
  ) .  ١٩٨٥دار المعارف ، : بیروت ( ، ) الشهیدة بنت الهدى ( حسین نزار ، عذراء العقیدة والمبدأ  -٧٦
فهرسة مكتبة الملك : المدینة المنورة ( یز ال سعود والدعوة الى اهللا ، حمدان بن راجح ، الملك عبد العز  -٧٧

  ) .  ١٩٩٨فهد الوطنیة ، 
  )  ١٩٦٠مط . د : القاهرة ( ،  ٢االحداث ، االهداف ، االنتماءات ، ط –یولیو  ٢حمدي حافظ ، ثورة  -٧٨
  )٢٠٠٥عارف للمطبوعات ، مؤسسة الم: بیروت ( حمید الدهلكي ، المرجعیة بین الواقع والطموح ،  -٧٩
  ) .  ١٩٦٠مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف ( حمید المطبعي ، قومینا الثائرة ، -٨٠
دار الشؤون الثقافیة العامة ، : بغداد ( ، موسوعة اعالم العراق في القرن العشرین ، ............... -٨١

١٩٩٩  . (  
  ) .  ١٩٧٥دار الحریة للطباعة ، : بغداد  (حمید حمود ناصر ، دلیل المكتبات العراقیة ،  -٨٢
  ) .  ١٩٨٦مطبعة السالم ، : بغداد ( حیدر المرجاني ، النجف االشرف قدیمًا وحدیثًا ،  -٨٣
  .  ١ح) ت . مطبعة دار النشر والتالیف ، د : النجف ( ، خطباء المنبر الحسیني ، ................... -٨٤
  ) .  ١٩٩٩مطبعة ستاره ، : قم ( رطوسي حیاته وادبه ، حیدر محالتي ، عبد المنعم الف -٨٥
(        م ،  ١٩٦٨ -١٩٥٨حیدر نزار عطیة ، المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ومواقفها السیاسیة  -٨٦

  ) .  ٢٠١٠مؤسسة التاریخ العربي ، : بیروت 
مطبعة : بغداد ( لمراة العراقیة ، خانم زهدي ، محطات من تاریخ الحركة النسائیة العراقیة ودور رابطة ا -٨٧

  ) . ت . الرواد ، د 
( خضیر مظلوم البدیري ، ایران تفاقم الصراع الدولي واثره في سقوط رضا شاه وعقد مؤتمر طهران ،  -٨٨

  ) . ٢٠٠٧مطبعة دار الضیاء ، : النجف ( ، )  ١٩٤٣ - ١٩٤١



٣٩٨ 
 

  ) .  ١٩٧٩ مط ،. د : بغداد ( خطار سكار واخر ، جغرافیة العراق ،  -٨٩
)  ١٩٨١دار المقدسي ، : بیروت ( الخطیب ابن النجف ، تاریخ الحركة اإلسالمیة المعاصرة في العراق ، -٩٠
 .  

دار الكتب : الموصل ( خلیل علي مراد واخر ، ایران وتركیا دراسة في التاریخ الحدیث والمعاصر ،  -٩١
  ) .  ١٩٩٢للطباعة والنشر ، 

  ) .  ١٩٦٦دار الریحاني للطباعة والنشر ، : بیروت ( سه وغده ، خلیل كنه ، العراق ام -٩٢
  .  ٤ح)  ١٩٨٠دار العلم للمالیین ، : بیروت ( ،  ٥خیر الدین الزركلي ، االعالم ، ط -٩٣

  ) .  ١٩٦٢مطبعة المعارف ، : بغداد ( داود سلوم ، األدب المعاصر في العراق ، -٩٤ 
  ) . ت . مطبعة دار الكتب ، د : بیروت ( النجف االشرف ، ذكرى افتتاح المدرسة الشبریة في  -٩٥
. النبراس للطباعة والنشر ، د : النجف ( رشید قسام واخر ، االنوار الساطعة من سیرة علماء العصر ،  -٩٦
  .  ١ح) ت 
  ) .  ٢٠٠٣دار الحجة البیضاء للطباعة والنشر ، : بیروت ( رضا محمد حدرج ، بهجة الراغبین ،  -٩٧
 ٢٠٠٢مطبعة الفرات ، : بغداد ( رعد ناجي الجده ، تشریعات الجمعیات واالحزاب السیاسیة في العراق ،  -٩٨
 . (  
  ) .  ١٩٥٩مطبعة القضاء ، : النجف ( ریاض حمزة شیر علي ، نفاق الرفاق ن  -٩٩

  ) . ١٩٧١، دار الحریة للطباعة : بغداد ( زاهدة ابراهیم ، كشاف الجرائد والمجالت العراقیة ،  -١٠٠
  : ) بیروت ( زكي المیالد ، من التراث الى االجتهاد ، الفكر االسالمي وقضایا االحالم والتجدید ،  -١٠١
 ٢٠٠٣مؤسسة البالغ ، : بیروت ( سامي الغروي ، محمد الحسین كاشف الغطاء احد رواد التقریب ن  -١٠٢
 . (  
م  ١٩٦٦ -١٩٥٨التطورات السیاسیة في العراق  سعد مهدي شالش ، حركة القومیین العرب ودورها في -١٠٣

  ) .  ٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة ، : بیروت ( ، 
مطبعة االداب ، : النجف ( سعید عبود السامرائي ، الجهاز المصرفي ودوره في النخبة االقتصادیة ،  -١٠٤

١٩٨٣  . (  
( ة اهللا محمد حسین فضل اهللا ،        سلیم الحسیني ، المعالم الجدیدة للمرجعیة الشیعیة ، حوار مع آی -١٠٥

  ) .  ١٩٨٨دار المالك ، : بیروت 
  ) .  ١٩٩٥مط ، . د : بیروت ( سلیم العراقي ، لماذا قتلوه ،  -١٠٦
  .  ٢، ح)  ١٩٨٧مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر ، : بیروت ( سمیر شیخاني ، صانعوا التاریخ ،  -١٠٧
، ح ) ت . دار الراصد ، د : بیروت ( الحركة الشیوعیة في العراق ن  سمیر عبد الكریم ، اضواء على -١٠٨

١  .  
  .  ١٢،ح )   ١٩٧١مط . د : بیروت ( السید محسن الحكیم ، مستمسك العروة الوثقى ،  -١٠٩



٣٩٩ 
 

  ) ت . منشورات جامعة النجف الدینیة ، د : النجف ( ، نهج الفقاهة ، .................... -١١٠
ط ، تجدید الفقه اإلسالمي ، محمد باقر الصدر بین النجف وشیعة العالم ، ترجمة غسان شبلي المال -١١١

  ) .     ١٩٩٨دار األضواء ، : بیروت ( غصن ، 
مكتبة الصدر ، : قم ( صائب عبد الحمید ، محمد باقر الصدر ، تكامل المشروع الفكري الحضاري ،  -١١٢

٢٠٠٢  . (  
االعالم : بیروت ( اة الداعیة المؤسس االستاذ محمد صالح االدیب ، الصادق العهد ، صفحات من حی -١١٣

  ) .ت . المركزي ، د 
  ) . ت . مطبعت شریعت ، د : قم ( صادق جعفر الروزاق ، أمیر المنابر  -١١٤
مطابع دار الكتب : بیروت ( صالح صائب الجبوري ، محنة فلسطین واسرارها السیاسیة والعسكریة ،  -١١٥

١٩٧٠ . (  
  ) . ت . المكتب االعالمي ، د : م . د ( صدر الدین القبنجي ، الجهاد السیاسي للشهید الصدر ،  -١١٦
  ) ٢٠٠٤مطبعة الوسام ،:بغداد(صالح الخرسان ،االمام السید محمد باقرالصدرفي ذاكرة العراق ، -١١٧
مطبعة الفرات ، : یروت ب( ، صفحات من تاریخ الحركة الشیوعیة في العراق ، ................... -١١٨

١٩٩٣  .(  
 ١٩٩٠ -١٩٢٠، صفحات من تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، الحركة الماركسیة ................... -١١٩

  ) .  ٢٠٠١مؤسسة العارف للمطبوعات ، : بیروت ( ، 
لنشر ، دار اور ل: بیروت ( طالب الحسن ، حكومة القریة ، فصول من سلطة النازحین من تكریت ،  -١٢٠

  .  ١، ح)  ٢٠٠٢
مطبعة اوفسیت لالدباء ، : النجف ( طالب علي الشرقي ، ال الشرقي رجال االسرة الخاقانیة النجفیة ،  -١٢١

٢٠٠٤  . (  
  ) .  ١٩٧٨مطبعة االداب ، : النجف ( ، النجف االشرف عاداتها وتقالیدها ، ................... -١٢٢
  ) .  ١٩٥٩مطبعة القضاء ، : النجف ( الشیوعیة ، طاهر حسن الخطیب ، حقائق عن  -١٢٣
مطبعة            النهار : بغداد ( ،  ١٩٥١ - ١٩٤١طاهر خلف البكاء ، التطورات الداخلیة في ایران  -١٢٤

 ،٢٠٠٢  . (  
دار النور للطباعة : لندن ( طراده حمادة واخر ، االمام ابو القاسم الخوئي ، زعیم الحوزة العلمیة ،  -١٢٥

  ) .  ٢٠٠٤النشر ، و 
  ) .  ١٩٥٦مطبعة السجل ، : بغداد ( طه الفیاض ، االعصار الشدید في تنفیذ سیاسة السعید ،  -١٢٦
  ) .  ٢٠٠١المركز العراقي لإلعالم والدراسات ، : دمشق ( عادل رؤوف ، الصدر بین دكتاتوریین ،  -١٢٧
  ) .  ١٩٨٢مطبعة الثبات ، : دمشق ( عامر الحلو ، النجف االشرف خواطر وذكریات ،  -١٢٨
  ) .  ١٩٨١دار المالك ، : بیروت ( ، تاریخ الحركة اإلسالمیة المعاصرة في العراق ، ............. -١٢٩



٤٠٠ 
 

  )٢٠٠٨مطبعة النجف االشرف ، : النجف ( عباس كاشف الغطاء ، المدخل إلى الشریعة اإلسالمیة ،  -١٣٠
)  ٢٠٠٧مطبعة شریعت ،    : قم ( ،  ٢في تفسیر القران ، ط عبد االعلى السبزواري ، مواهب الرحمن -١٣١
  .  ٦، مج 
دار الحریة : بغداد ( ،  ١٩٥٨ -١٩٤٦عبد االمیر هادي العكام ، تاریخ حزب االستقالل العراقي  -١٣٢

  ) .  ١٩٨٠للطباعة ، 
  ) .  ١٩٧١ة تموز ، مطبع: كربالء ( عبد الجبار الزهیري ، ایة اهللا البغدادي ، حیاة جهاد ونضال ،  -١٣٣
  ) . ١٩٥٨دار المعرف ، : بغداد ( عبد الجبار ایوب ، مع الشیوعیون في سجونهم ،  -١٣٤
  ) .  ١٩٧٩دار الرشید ، : بغداد ( تموز في العراق ن  ١٤عبد الحسین الزبیدي ، ثورة  -١٣٥
  ) .  ١٩٧٥ة ، دار الحریة للطباع: بغداد ( ،  ٤عبد الحسین زیني ، االحصاء السكاني ، ط -١٣٦
  ) .  ١٩٥٦مطبعة النعمان ، : النجف ( عبد الحسین شرف الدین ، النص واالجتهاد ،  -١٣٧
(         ،  ١٩٧٠ -١٨٧٥عبد الرحیم محمد علي ، شیخ الباحثین اغا برزك الطهراني حیاته وافكاره  -١٣٨

  ) .  ١٩٧٠مطبعة النعمان ، : النجف 
 ١٩٨٨دار الشؤون الثقافیة العامة ،    : بغداد ( ،  ٧لوزارات العراقیة ، طعبد الرزاق الحسني ، تاریخ ا -١٣٩

  .  ٩، ح) 
مركز : بیروت ( ،  ٢، الجبهة الوطنیة في العراق جذورها التاریخیة وتطورها ، ط...................... -١٤٠

  ) .  ١٩٨٠االبجدیة للنشر ، 
مركز االبجدیة للطباعة : بیروت ( لسیاسیة العراقیة ، ، تاریخ االحزاب ا......................... -١٤١

  ) .  ١٩٨٣والنشر ، 
  .  ١، ج )  ١٩٥٣مطبعة النجاح ، : بغداد ( عبد الرزاق الهاللي ، معجم العراق ،  -١٤٢
  ) .  ١٩٤٦مطبعة السعادة ، : القاهرة ( عبد الرزاق محي الدین ، الحالي والعاطل ،  -١٤٣
 ١٩٦٥مطبعة النعمان ،    : النجف ( ن ، تحدید النسل من وجهة نظر إسالمیة ، عبد الرسول علي خا -١٤٤
 . (  
 ٢٠٠٧مطبعة النبراس ، : النجف ( عبد الرضا فرهود ، النجف االشرف ادباؤها ، كتابها ، مؤرخوها ،  -١٤٥

  .  ٣، ح) 
  ) . ١٩٨٥، مط . د : بیروت ( عبد الزهرة الحسیني ، مصادر نهج البالغة وأسانیدها ،  -١٤٦
،         ٢٠٠٦ -١٩١٩عبد الستار النفاخ ، مجالس النجف االشرف عبر التاریخ الحدیث والمعاصر  -١٤٧

  ) .  ٢٠٠٦مط ، . د : النجف ( 
مؤسسة دیموبرس للطباعة : بغداد ( ،  ١٩٦٨ – ١٩٣٢عبد الستار شنین ، التاریخ االجتماعي للنجف  -١٤٨

 ،٢٠١٠  . (  



٤٠١ 
 

مطبعة : بغداد ( ، ٢٠٠٣ -١٩٦٨كیم ، موسوعة عن قتل واضطهاد مراجع الدین عبد الصاحب الح -١٤٩
  . ٢، ح)  ٢٠٠٣حقوق اإلنسان في العراق ، 

  ) . ١٩٦٠مطبعة القضاء ، : النجف ( ،  ٢عبد الصاحب الدجیلي ، الشعوبیة وادوراها التاریخیة ، ط-١٥٠
) .   ١٩٥٥مط ، . د : بغداد ( یث ، عبد القادر حسین امین ، القصص في االدب العراقي الحد -١٥١
  ) .  ١٩٦٥مطبعة االداب ، : النجف ( محمد حرز الدین ، معارف الرجال ، -١٥٢
 ١٩٩٨دار المحبة البیضاء ،    : بیروت ( عبد الكریم ال نجف ، من أعالم الفكر والقیادة المرجعیة ،  -١٥٣
 . (  
  ) .   ١٩٩١مط ،. د : لندن ( ، عبد الكریم االزري ، مشكلة الحكم في العراق  -١٥٤
  ) .  ٢٠٠٩مط ، . د : بغداد ( عبد الكریم الدباغ ، محمد حسن ال یاسین ،  -١٥٥
مطبعة الغري : النجف ( عبد الكریم الزنجاني ، الوحدة االسالمیة اوالتقریب بین مذاهب المسلمین ، -١٥٦

  ) .  ١٩٦١الحدیثة ، 
)  ١٩٩٦مؤسسة النعمان للطباعة ، : بیروت ( االمام الزنجاني ،  ، صفحة من رحلة................  -١٥٧

  .  ١ح
مؤسسة الكاتب العربي للدراسات والترجمة :باریس( تموز في العراق ،  ١٤عبد الكریم فرحان ، ثورة  -١٥٨

  ) .  ١٩٨٦والنشر ، 
مكتبة ایة اهللا : قم ( عبد اهللا االصفهاني ، ریاض العلماء وحیاض الفضالء ، تحقیق احمد الحسیني ،  -١٥٩

  .  ٥ح) ت . العظمى المرعشي ، د 
  ) . ت . مط ، د . د : قم ( عبد اهللا الفریجي ، موقف المرجعیة من الحركة الشیوعیة في العراق ،  -١٦٠
  )   ١٩٧٣دار النهار ، : بیروت ( عبد اهللا النفیسي ، دور الشیعة في تطور العراق السیاسي الحدیث ،  -١٦١
المنشأة : طرابلس ( اهللا طاهر التكریتي ، مذكرات وزیر الدفاع العراقي االسبق حردان التكریتي ،  عبد -١٦٢

  ) .  ١٩٨٣العامة للنشر والتوزیع ، 
  ) .  ١٩٥٤المطبعة الحیدریة ، : النجف ( عبد اهللا علي الخنیزي ،  -١٦٣
  .  ١، ج )   ١٩٧٣ء ، مطبعة القضا: النجف ( عبد المحسن شالش ، موجز تاریخ النجف ،  -١٦٤
مجموعة العدالة : بغداد ( عبد الهادي الحكیم ، حوزة النجف االشرف النظام ومشاریع االصالح ،  -١٦٥

  ) .  ٢٠٠٧للطباعة والنشر ، 
  ) .  ١٩٦٧مطبعة القضاء ، : النجف ( عبد الهادي الفضلي ، االسالم مبدأ  -١٦٦
  ) . ت . مطبعة النعمان ، د : النجف ( ة ، ، التربیة الدینی..................... -١٦٧
  ) .  ١٩٦٥مطبعة النجف ، : النجف ( ، دلیل النجف االشرف ، .....................-١٦٨
  ) .  ١٩٦٣مطبعة النجف ، : النجف ( ، مشكلة الفقر ، .....................-١٦٩
  .  ١، ح)  ٢٠٠٣تضى ، دار المر : بیروت ( ، هكذا قراتهم ، .....................-١٧٠
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  ) . ١٩٥٩مطبعة القضاء ، : دمشق ( عبد الوهاب حمید رشید ، العراق المعاصر ،  -١٧١
  )  ٢٠٠٥مطبعة الضیاء ، : النجف ( عبود الطفیلي ، لوحة الشرف لرجال االعمال االوائل في النجف ، -١٧٢
  )  ١٩٩٣دار الزهراء ، : بیروت ( ،  ١٩٧٠ – ١٨٨٩عدنان ابراهیم السراج ، االمام محسن الحكیم  -١٧٣
دار : بیروت ( ،  ١٩٣٢ -١٩٠٨عدي حاتم عبد الزهرة ، النجف االشرف وحركة التیار اإلصالحي  -١٧٤

  ) .  ٢٠٠٥القاري للطباعة والنشر ، 
  )  ١٩٩٠مطبعة الدیواني ، : بغداد (عز الدین بحر العلوم ، التقلید في الشریعة اإلسالمیة ،  -١٧٥
 ٢٠٠٢منشورات الثقافة الجدیدة ، : دمشق ( سباهي ، عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي ،  عزیز -١٧٦

  .  ١،ح ) 
( عصام عیتاوي ، الشیخ محمد جواد مغنیة ، دراسة سوسیولوجیة في مشروعه اإلصالحي ،           -١٧٧

  ) .  ٢٠٠٨مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي ، : بیروت 
( دین محمد تقي الحكیم ، المفكر االسالمي السید محمد تقي الحكیم سیرته ومسیرته الفكریة ،    عالء ال -١٧٨

  ) .  ٢٠٠٩مطبعة الرائد ، : النجف 
  ).  ٢٠٠٥دار الحوراء للطباعة والنشر ، : بغداد ( عالء جاسم الحربي ، رجال العراق الجمهوري ،  -١٧٩
دار الزهراء ، : بیروت ( في النجف معالمها وحركتها االصالحیة ،  علي احمد البهادلي ، الحوزة العلمیة -١٨٠

١٩٩٣  . (  
  ) .  ١٩٦٩مطبعة دار الجمهوریة ، : بغداد ( علي الخاقاني ، تاریخ الصحافة في النجف ،  -١٨١
  ) .  ١٩٥٨مطبعة اسعد ، : بغداد ( ، شاعر الشعب محمد صالح بحر العلوم ، ............... -١٨٢
  ) .  ١٩٦٣مطبعة االرشاد ، : بغداد ( الشرقي ، االحالم ،  علي -١٨٣
  ) .  ١٩٨٤مط ، . د : قم ( علي الفضل النجفي ، علم األصول تاریخیًا وتطور ،  -١٨٤
المركز : بیروت ( ،  ١٩٨٧ – ١٩٥٧علي المؤمن ، سنوات الجمر سیرة الحركة االسالمیة في العراق  -١٨٥

  ) .  ٢٠٠٤االسالمي المعاصر ، 
  .  ٤، ح )  ١٩٦٩االرشاد ، : بغداد ( علي الوردي ،لمحات اجتماعیة في تاریخ العراق الحدیث ،  -١٨٦
  ) .  ١٩٧٩دار الزهراء للطباعة ، : بیروت ( علي كاشف الغطاء ، ادوار علم الفقه واطواره ،  -١٨٧
  ) .  ١٩٦٣االنوار ،  مطبعة: القطیف ( ، اسس التقوى لنیل جنة الماوى ، .................... -١٨٨
  ) .  ١٩٨٥مط ، . د : النجف االشرف ( ، الكلم الطیب ، ..................... -١٨٩
دار الكنوز االدبیة ، د : بیروت ( شباط من حوار المفاهیم الى حوار الدم ،  ٨علي كریم سعید ، عراق  -١٩٠

  ) .ت . 
مط ، . د : بیروت ( غویة وفقهیة وفلسفیة ، علي محمد الشریف الجرحاني ، تعریفات ومصطلحات ل -١٩١

١٩٦٩  . (  
  ) .   ١٩٨٥دار الزهراء ، : بیروت ( علي محمد رضا كاشف الغطاء ، باب مدینة العلم و الفقه ،  -١٩٢
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  ) .  ٢٠٠٤مطبوعات دار االندلس ، : النجف ( عمار الدجیلي ، زعماء الشیعة في النجف االشرف ،  -١٩٣
  ) .  ١٩٥٤مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف ( ،  ١٩٥٠ - ١٩٣٩جف االشرف غرفة تجارة الن -١٩٤
  ) .  ١٩٧٦مطبعة االداب ، : بغداد ( فائق بطي ، الموسوعة الصحفیة العراقیة ،  -١٩٥
  ) .  ١٩٨٤دار الرشید ، : بغداد ( فاضل البراك ، المدارس الیهودیة واالیرانیة في العراق ،  -١٩٦
مطبعة الشعب ،  : بغداد ( ،  ١٩٥٨ -١٩٤٦یخ الحزب الوطني الدیمقراطي فاضل حسین ، تار  -١٩٧

١٩٦٣ . (  
( فاطمة البدري ، لمحات مضیئة من النهج التربوي والرسالي في قصص الشهیدة بنت الهدى ،         -١٩٨

  ) .  ٢٠٠٧مط ، . د : النجف 
كات االحتجاج الدیني ، ترجمة امجد فالح عبد الجبار ، العمامة واالفندي ، سوسیولوجیا خطاب وحر  -١٩٩

  ) .  ٢٠١٠منشورات الجمل ، : بیروت ( حسین ،
  ) .  ١٩٩٣دار الهادي للطباعة والنشر ، : بیروت ( فرج موسى ، بین وهج اإلسالم وجلید المذهب ،  -٢٠٠
  ) .  ٢٠٠٢زیع ، دار الهادي للطباعة و النشر والتو : بیروت ( ، الدین والدولة واالمة ، .............. -٢٠١
المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر ، : بیروت ( ، بین وهج االسالم وجلل المذهب ، ...............-٢٠٣

  ) . م  ١٩٩١
  ) . ت . مطبعة الغري الحدیثة ، د : النجف ( في الرابطة األدبیة ،  -٢٠٤
  ) ت . غد ، د دار ال: بیروت ( قدري قلعجي ، تجربة عربي في الحزب الشیوعي ،  -٢٠٥
د : دیوانیة ( قسم اإلعالم في ممثلیة السید الحكیم في الدیوانیة ، شذرات من حیاة السید محسن الحكیم ،  -٢٠٦

  ) . ٢٠٠٦مط ، . 
  ) . ت . مط ، د . د : قم ( كاظم الحائري ، مباحث االصول ،  -٢٠٧
  ) .  ١٩٩٨مط ، . د : بیروت ( كاظم الفتالوي ، المنتخب من اعالم الفكر واالدب ،  -٢٠٨
  ) .  ١٩٥٩مطبعة القضاء ، : النجف ( كاظم محمد الطباطبائي ، الرفاق تحت المجهر ،  -٢٠٩
دار الطلیعة : بیروت ( كامل الجادرجي ، مذكرات كامل الجادرجي وتاریخ الحزب الوطني الدیمقراطي ،  -٢١٠

  ) .  ١٩٧٠للطباعة والنشر ، 
( ،  ١٩٦٠ – ١٩٥٩شرف ، تقریر عن فكرتها وفعالیتها ومیزاتها خالل العام كلیة الفقه في النجف اال -٢١١

  ) .  ١٩٦٠مطبعة النجف ، : النجف 
  ) .  ٢٠٠٠مكتبة لبنان ، : بیروت ( كمیل الحاج ، الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي االجتماعي ،  -٢١٢
( بالد العربیة ، موجز تاریخ النجف االشرف ، لجنة استقبال أعضاء مؤتمر وزارة التربیة والتعلیم في ال -٢١٣

  ) .  ١٩٦٤مط ، . د : النجف 
   ٥، ح)  ٢٠٠٥مط ، . د : قم ( اللجنة العلمیة في مؤسسة االمام الصادق ، معجم طبقات المتكلمین ،  -٢١٤



٤٠٤ 
 

العربیة  منشورات مكتبة الیقضة: بغداد ( ، ٢تموز في العراق ن ط ١٤لیث عبد الحسین الزبیدي ، ثورة  -٢١٥
 ،١٩٨١ . (  

مؤسسة الفكر : بریوت ( مؤسسة الدراسات االسالمیة ، العراق بین الماضي والحاضر والمستقبل ،  -٢١٦
  ) .  ١٩٩٩االسالمي ، 

دار الفرقان ، : بیروت ( ماجد النتراري ، عبد الصاحب دخیل ودوره في الحركة االسالمیة المعاصرة ،  -٢١٧
١٩٩٠  . (  
  ) .  ١٩٤٦مطبعة النعمان ، : النجف ( قافي الدیني ، اسبوع االمام ، المجمع الث -٢١٨
  ) . ٢٠٠٣مطبعة فجر االسالم ، : طهران ( مجموعة من الباحثین ، الحوزة العلمیة العراقیة والتقریب ،  -٢١٩
ات منشور : النجف ( مجموعة من الباحثین ، السید محمد تقي الحكیم وحركته االصالحیة في النجف ،  -٢٢٠

  )  ٢٠٠٣معهد الدراسات العربیة ، 
  ).  ١٩٧٤مط ، . د : كربالء ( محافظة كربالء ، اإلدارة المحلیة ، النجف حقیقة النشوء واالرتقاء ،  -٢٢١
دار التعارف : بیروت ( ،  ٥محسن االمین العاملي ، اعیان الشیعة ، تحقیق حسن االمین ، ط -٢٢٢

  .  ١٣،  ح)  ٢٠٠٠للمطبوعات ، 
: بیروت ( ، سیرة السید محسن االمین ، تحقیق هیثم األمین وصابرین میران ، ..................... .-٢٢٣

  ) .  ٢٠٠٠حركة ریاض الریس للكتب والنشر ، 
: بغداد ( دراسة في نشأتها وعالقتها االقلیمیة ،  –محسن عبد الصاحب المظفر ، مدینة النجف الكبرى  -٢٢٤

  ) .  ١٩٨٢دار الحریة للطباعة ، 
مطبعة النعمان ، : النجف ( ، وادي السالم بین اوسع مقابر العالم ، ............................ -٢٢٥

١٩٦٤ . (  
(       محسن محمد محسن ، من التنظیم الدراسي في النجف االشرف والحواضر العلمیة المتشابهة ،  -٢٢٦

  ) .  ١٩٩٨دار االضواء ، : بیروت 
  ) . ١٩٨٤مط ، . د : قم ( وآخرون ، طریق العلماء في طریق الجهاد ،  محمد االسدي -٢٢٧
  ) .  ٢٠٠٠دار األسوة للطباعة والنشر ، : طهران ( محمد الحسون وآخر ، أعالم النساء المؤمنات ،  -٢٢٨
  ) .  ٢٠٠٦مطبعة ستاره ، : قم ( محمد الحسین كاشف الغطاء ، المرجعیات الریحانیة ،  -٢٢٩
  ) .  ٢٠٠٠مؤسسة الوعي االسالمي ، : بیروت ( لحسیني الشیرازي ، تلك االیام ، محمد ا -٢٣٠
  )  ٢٠٠٣مطبعة السالمي ، : بغداد ( محمد الحیدري ، االمام محمد باقر الصدر معایشة من قریب ،  -٢٣١
  ) .  ١٩٨٩دار لفردوس ، : بیروت ( محمد الشیرازي ، الشورى في االسالم ،  -٢٣٢
  ) .  ١٩٩٤منشورات دار الثقلین ، : بیروت ( وي ، الحوزة العلمیة في النجف ، محمد الغر  -٢٣٣
  .  ٢ح )  ١٩٩منشورات دار الثقلین ، : بیروت ( ، مع علماء النجف االشرف ، ............... -٢٣٤
  ) .  ١٩٧١مطبعة القضاء ، : النجف ( محمد النویني ، اضواء على معالم محافظة كربالء ،  -٢٣٥



٤٠٥ 
 

  ) .  ١٩٦٠مطبعة النعمان ، : النجف ( محمد امین زین الدین ، االسالم ینابعیهُ  ، مناهجه ، غایاته ،  -٢٣٦
  ) .  ١٩٥٨مطبعة االداب ، : النجف ( ، العفاف بین السلب واالیجاب ، ........................ -٢٣٧
  ) .  ١٩٦٧بعة االداب ، مط: النجف ( ، الى الطلیعة المؤمنة ، ..........................-٢٣٨
  ) ت . مط ، د . د : م . د ( ، كلمة التقوى ، ..........................-٢٣٩
مطبعة : النجف ( ، مع الدكتور احمد امین في حدیث المهدي والمهدویة ، ..........................-٢٤٠

  ) .  ١٩٦٥النجف ، 
  ) .  ١٩٥٨مطبعة القضاء ، : النجف ( ، یاابنتي ، .......................... -٢٤١
  ) . ٢٠٠٦المؤسسة الشبریة الحیاء التراث ، : م . د ( محمد امین شبر ، المدرسة الشبریة ، -٢٤٢
  ). ٢٠٠٤ستارة،:قم( ١٩٤٥- ١٩٢١محمد باقر البهادلي ،الحیاة الفكریة في النجف االشرف  -٢٤٣
  ) .  ٢٠٠٣دار التبلیغ االسالمي : النجف ( ح ، محمد باقر الحكیم ، الحوزة العلمیة وحركة االصال -٢٤٤
مؤسسة تراث الشهید الحكیم ، : النجف ( ، الحوزة العلمیة ومرجعیة الشهید الصدر ، ................. -٢٤٥

٢٠٠٥  . (  
  ) . ٢٠٠٥مؤسسة تراث الشهید الحكیم ، : النجف ( ، المرجعیة الدینیة ، .................. -٢٤٦
مؤسسة تراث شهید المحراب ، : النجف ( ، الوحدة االسالمیة من منظور الثقلین ، ........... .......-٢٤٧

٢٠٠٨ (  
  ) .  ١٩٨٠مط ، . د : طهران ( ، جماعة العلماء ، .................. -٢٤٨
 ٤ج-١ج)٢٠٠٥مؤسسة تراث الشهید الحكیم ، :النجف (،موسوعة الحوزة والمرجعیة ، ................ -٢٤٩

.  
مطبعة عترت ن : الطهران ( ، مرجعیة االمام االحكیم ، نظرة تحلیلیة شاملة ، .................. -٢٥٠

٢٠٠٤  . (  
  ) . ت . وزارة اإلرشاد اإلسالمي ، د : طهران ( محمد باقر الصدر ، االسالم یقود الحیاة ،  -٢٥١
)  ١٩٩٩مطبعة شریعت ، : قم ( البیت ،  ، الفتاوي الواضحة  وفقًا لمذهب اهل.................. -٢٥٢

  .  ٢ح - ١ح
  ) .   ٢٠٠٤مؤسسة النبراس ، : النجف ( ، المحنة وحب الدنیا ، ................... -٢٥٣
  ) .  ١٩٨١دار المعارف ، : بیروت ( ،  ٣، المعالم الجدیدة لالصول ، ط................... -٢٥٤
  ) .  ٢٠١٠دار السالم ، : بیروت ( فكر خالق ،  ، حیاة حافلة................... -٢٥٥
  ) .  ١٩٨٢دار التعارف ، : بیروت ( ،  ٢، فلسفتنا ، ط.................... -٢٥٦
  .  ٢ح)  ١٩٨٣مؤسسة الوفاء ، : بیروت ( محمد باقر المجلسي ، بحار األنوار ،  -٢٥٧
مطبعة النعمان ، : النجف ( عراقیة ، محمد بحر العلوم ، أضواء على قانون االحوال الشخصیة ال -٢٥٨

١٩٦٣  . (  



٤٠٦ 
 

  ) .  ١٩٧٧دار االضواء ، : بیروت ( ، االجتهاد واصوله واحكامه ، ................... -٢٥٩
  ) .  ١٩٩١دار الزهراء ، : بیروت ( ، حصاد االیام ، ....................-٢٦٠
  )٢٠٠٤معهد الدراسات العربیة واالسالمیة ، : ندن ل( ، شمس الدین عطاء دائم ، ....................-٢٦١
مط . د : لندن ( محمد بحر العلوم واخرون ، السید محمد تقي الحكیم وحركته االصالحیة في النجف ،  -٢٦٢

 ،٢٠٠٤  . (  
 ١٩٦٥مطبعة االداب ، : النجف (  محمد حسن الحر العاملي ، امل االمل ، تحقیق احمد الحسیني ،  -٢٦٣
 . (  
ت . مطبعة صور ، د : بیروت ( محمد تقي آل الفقیه العاملي ، جامعة النجف في عصرها الحاضر ،  -٢٦٤
 . (  
  )  ١٩٦٣دار االندلس ، : بیروت ( محمد تقي الحكیم ، االصول العامة للفقه المقارن ،  -٢٦٥
  ) . ١٩٦٦اعة ، منشورات مؤسسة االعلمي للطب: بیروت ( ، النص واالجتهاد ، ................. -٢٦٦
  )  ١٩٨٢مكتبة النجاح ، : طهران ( ، قصة التقریب بین المذاهب وبحوث اخرى ، .................. -٢٦٧
  ) .  ١٩٦٠مطبعة االداب ، : النجف االشرف ( محمد جمال الهاشمي ، المراة وحقوق االنسان ،  -٢٦٨
  ) .  ١٩٨٤مط ، . د  :بیروت ( ،  ٦محمد جواد مغنیة ، الشیعة والحاكمون ، ط -٢٦٩
  ) .  ١٩٦٣مطبعة نهنم ، : بیروت ( ، مع علماء النجف االشرف ، ................. -٢٧٠
  ) .  ١٩٦١مطبعة النعمان ، : النجف ( محمد حسن ال یاسین ، االسالم بین المرجعیة والتقدمیة ،  -٢٧١
مؤسسة البالغ ، : بیروت ( ف ، محمد حسین الصغیر ، اساطین المرجعیة العلیا في النجف االشر  -٢٧٢

٢٠٠٣  .(  
كلیة : بغداد ( ، )  ١٩٦٨ -١٩٢٨( ، فلسطین في الشعر النجفي المعاصر .................... -٢٧٣

  ) .  ١٩٦٨أصول الدین ، 
  ) . ٢٠٠١مؤسسة المعارف للمطبوعات ، : لبنان ( ، هكذا رایتهم ، .................... -٢٧٤
  .  ١،ج)   ١٩٩٧منشورات دلیل ، : قم ( الدین ، تاریخ النجف االشرف ، محمد حسین حرز  -٢٧٥
مط ، . د : بیروت ( محمد حسین فضل اهللا ، حوارات فكریة في شؤون المرجعیة والحركة االسالمیة ،  -٢٧٦

٢٠٠٣  . (  
شركة : تبریز ( محمد حسین كاشف الغطاء ، الفردوس االعلى ، جمع وتعلیق محمد علي الفیاض ،  -٢٧٧

  ) .  ١٩٦٦جاب ، 
  ) .  ١٩٩٢دار النهار للنشر ، : بیروت ( محمد حسین هیكل ، عبد الناصر والعالم ،  -٢٧٨
  .  ١ح)  ١٩٧٥مطبعة الزهراء ، : بغداد ( محمد رضا المظفر ، المنطق ،  -٢٧٩
: النجف ( ، محمد رضا الموسوي ، الثورة واالسالم االجتماعي حول السیاسیة والتاریخ واالجتماع  -٢٨٠

  ) .  ١٩٥٨مطبعة النعمان ، 



٤٠٧ 
 

  ) .  ١٩٩٧مطبعة شریعت ، : قم ( محمد رضا النعماني ، سنوات المحنة وایام الحصار ،  -٢٨١
  .  ١، ح)  ٢٠٠٤مطبع شریف ، : قم ( ، شهید االمة وشاهدها ، ..................... -٢٨٢
، )  ٢٠٠٣مؤسسة المرشد ، : بیروت ( ،  ٦ى ، طمحمد سعید الحكیم ، المرجعیة الدینیة وقضایا اخر  -٢٨٣

  .  ١ح
  )  ٢٠٠٤دار المرتضى ، : بیروت ( محمد عارف كاظم ، الشهیدة بنت الهدى سیرتها ومسیرتها ،  -٢٨٤
  )  ١٩٨٩مطبعة دار الثقافة العامة ، : بغداد ( محمد عباس الدراجي ، صحافة النجف تاریخ وابداع ،  -٢٨٥
مؤسسة الفكر االسالمي ، : هولندا ( ، المرجعیة الشیعیة والقضیة الفلسطینیة ،  محمد عبد الجلیل -٢٨٦

٢٠٠٢  . (  
  )  ١٩٥٨مطبعة لجنة التالیف والترجمة ، : القاهرة ( ،  ٢محمد عبد اهللا ، تاریخ الجامع االزهر ، ط -٢٨٧
 ١٩٥٥بریة في االزهر ،     المطبعة المن: القاهرة ( محمد عبد المنعم خفاجي ، االزهر في الف عام ،  -٢٨٨

  .  ٢ح) 
  ) .  ١٩٤٦مطبعة الكشاف ، : بیروت ( محمد علي الحوماني ، بین النهرین دجلة والفرات ،  -٢٨٩
  ) .  ١٩٥٩النعمان ، : النجف ( محمد علي الطبسي ، االسالم والمبدأ ، الشیوعیة بین یدیك ،  -٢٩٠
مكتب اإلعالم اإلسالمي ، : قم ( في الحوزة العلمیة ، محمد علي رضاي ، التحصیل الدراسي الشیعي  -٢٩١

١٩٩٨ . (  
  )  ١٩٩٦مطبعة قلم ، : قم ( محمد عوض الخطیب ، صفحات من تاریخ الجزیرة العربیة الحدیث ،  -٢٩٢
دار الهادي للطباعة والنشر : بیروت ( محمد كاظم الطریحي ، النجف االشرف مدینة العلم والعمران ،  -٢٩٣

  ) .  ٢٠٠٢ ولتوزیع ،
مطبعة الغري : النجف ( محمد كاظم القزویني ، االسالم المعاصر ، سلسلة متابع الثقافة االسالمیة ،  -٢٩٤

  ) . ت . الحدیثة ، د 
  ) . ١٩٧٦دار الثقافة ، : القاهرة ( محمد كمال الدسوقي ، الدولة العثمانیة والمسألة الشرقیة ،  -٢٩٥
  ) ١٩٨٥مطبعة جامعة بغداد ، : بغداد ( اریخ اوربا في التاسع عشر محمد محمد صالح واخرون ، ت -٢٩٦
  ) .  ١٩٦٢الغري ، : النجف ( محمد مهدي االصفي ، النظام المالي وتداول الثروة في االسالم ،  -٢٩٧
  ) . ١٩٦٠مطبعة االداب ، : النجف ( ، حقیقة الحریة ، ...................... -٢٩٨
مطبعة النعمان ، : النجف ( ، مدرسة النجف وتطور الحركة اإلصالحیة فیها ، . ...................-٢٩٩

١٩٦٤  . (  
  ) .  ١٩٦٠مطبعة الغري ، : النجف ( محمد مهدي الحسیني ، العدالة االسالمیة ،  -٣٠٠
   ١ح)  ٢٠٠٣مط ، . د : بغداد ( محمد مهدي الزافي ، جامع السعدات ،  -٣٠١
  ) . ١٩٦١مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف ( بین االسالم ودارون ، محمد مهدي الشیرازي ،  -٣٠٢



٤٠٨ 
 

المؤسسة للدراسات : بیروت ( محمد مهدي شمس الدین ، االجتهاد والتجدید في الفقه اإلسالمي ،  -٣٠٣
  ) .  ١٩٩٩والنشر ، 

دار اإلسالمیة ، مطبعة ال: بیروت ( ، ثورة الحسین في الوجدان الشعبي ، ...........................-٣٠٤
١٩٨٠  . (  
( ، دراسة في نهج البالغة ،          ) ع ( ، حركة التاریخ عند االمام علي .......................... -٣٠٥

  ) .  ١٩٨٥المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، : بیروت 
لثقافة للطباعة والنشر ، قم دار ا( ، في االجتماع السیاسي االسالمي ، .......................... -٣٠٦

١٩٩٤  . (  
مطبعة الزهراء ، : بیروت ( ، مواقف وتامالت في قضایا الفكر والسیاسیة ........................... -٣٠٧

١٩٨٤  . (  
المؤسسة الدولیة : بیروت ( ،  ٧، نظام الحكم واالدارة في االسالم ، ط.......................... -٣٠٨

  )  ٢٠٠٠، للدراسات والنشر 
المؤسسة الدولیة : بیروت ( ،  ٢، واقعة كربالء في الوجدان الشعبي ، ط........................... -٣٠٩

  ) .  ١٩٩٦للدراسات والنشر ، 
مطبعة العدالة : بغداد ( محمد هادي االسدي ، االمام الحكیم عرض تاریخي لدوره السیاسي والثقافي ،  -٣١٠

  .  ٢ح – ١، ح)  ٢٠٠٧ن 
  ) .  ١٩٨٤مط ، . د : طهران ( ، المرجعیة المجاهدة ، ...................... -٣١١
  ) . ١٩٦٠مطبعة النعمان ، : النجف االشرف ( محمد هادي االمیني ، الشیوعیة عدوة االنسانیة ،  -٣١٢
  ) .  ١٩٦٦مطبعة االداب ، : النجف ( ، معجم المطبوعات النجفیة ، ...................-٣١٣
 ١، ح)  ١٩٦٤مطبعة االداب ، : النجف ( ، معجم رجال الفكر خالل الف عام ، .................... -٣١٤
  .  ٣، ح ٢، ح

محمد هادي دفتر ، صفحة من رحلة االمام الزنجاني وخطبه في االقطار العربیة والعواصم االسالمیة ،  -٣١٥
  .  ٢، ح)  ١٩٥٦مطبعة الغري الحدیثة ، : النجف ( ،  ٣ط

  ) .  ١٩٩٢دار االعراف ، : بیروت ( محمود الهاشمي ، مصدر التشریع ونظام الحكم في االسالم ،  -٣١٦
  ) .  ١٩٦٠دار التمون ، : بغداد ( محمود درویش وآخرون ، دلیل الجمهوریة العراقیة ،  -٣١٧
  .  ١، ح )ت . مط ، د . د : النجف ( مرتضى األنصاري ، المكاسب ، تحقیق محمد كلنتر ،  -٣١٨
  ) .  ١٩٨٠دار العلم للطباعة ، : القاهرة ( مرتضى الرضوي ، في سبیل الوحدة االسالمیة ،  -٣١٩
  )  ٢٠٠دار الكتاب اإلسالمي ، : قم ( مرتضى مطهري ، األصول والفقه ، ترجمة حسن الهاشمي ،  -٣٢٠
  ) .  ١٩٧٨مط ، .  د: طهران ( ، التجدید واالجتهاد في االسالم ، .................. -٣٢١



٤٠٩ 
 

: بیروت ( مركز الحضارة لتنمیة الفكر االسالمي ، مشاریع التجدید واالصالح في الحوزة العلمیة ،  -٣٢٣
  ) . ت . معهد الرسول االكرم العالمي للدراسات االسالمیة ، د 

. د : بیروت ( ،  مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي ، مشاریع التجدید واإلصالح في الحوزة العلمیة -٣٢٤
  ) . ت . مط ، د 

د :        طهران ( المركز الوثائقي لحقوق اإلنسان في العراق ، اغتیال العالمة السید مهدي الحكیم ،  -٣٢٥
  ) . ت . مط ، د . 

  ) .  ١٩٧١دار المعارف ، : بغداد ( مشكور االسدي ، رؤوس اقالم عابرة عن جعفر الخلیلي ،  -٣٢٦
  .  ٢ج  – ١ج)  ٢٠٠٨دار المؤرخ العربي ، : بیروت ( الدین ، الدیوان ،  مصطفى جمال -٣٢٧
معهد الرسول األكرم العالي للدراسات اإلسالمیة ، مشاریع التجدید واإلصالح في الحوزة العلمیة ، تحقیق  -٣٢٨

  ) . ت . مركز الحضارة لتنمیة الفكر اإلسالمي ، د : بیروت ( محمد مصطفوي ، 
( ،  ٢ول االكرم للشریعة والدراسات االسالمیة ، الحوزة العلمیة في فكر االمام الخامنئي ، طمعهد الرس -٣٢٩

  ) .  ٢٠٠٣مط ، . د : بیروت 
دار أسامة للنشر         والتوزیع ، : م . د ( مفید الزبیدي ، موسوعة تاریخ اوربا الحدیث والمعاصر ،  -٣٣٠

  ) .ت . د 
  ) .  ٢٠٠٢دار الطلیعة ، : بیروت ( عزیز ال سعود وبریطانیا ، ، عبد ال................. -٣٣١
دار االضواء ، : بیروت ( ،  ١٩٥٨ – ١٩٤١مقدام عبد الحسن الفیاض ، تاریخ النجف السیاسي  -٣٣٢

٢٠٠٢  . (  
  ) .  ٢٠٠٣الدائرة اإلعالمیة ، : بیروت ( مكتب محمد حسین فضل اهللا ، المرجعیة انجازات وأمال ، -٣٣٣
مطبعة التعارف ، : النجف ( مكتبة الروضة الحیدریة ، سلسلة صحافة النجف االشرف ، مجلة الدلیل  -٣٣٤

٢٠١٠  . (  
  ) .  ١٩٦٠مطبعة النجف ، : النجف ( منتدى النشر ، كلیة الفقه في النجف االشرف ،  -٣٣٥
  ) .  ١٩٥٩ضواء ، دار اال: بیروت ( منشورات حركة القومیین العرب ، العراق واعداء الوحدة ،  -٣٣٦
  ) .  ١٩٦٠مطبعة الغري ، : النجف ( مهدي البزركان ، المطهرات في اإلسالم ،  -٣٣٧
  .  ٣، ح)  ١٩٤٩مطبعة الحكومة ، : بغداد ( الموسوعة السریة للحزب الشیوعي العراقي ، السري ،  -٣٣٨
  .  ٥، ح)  ٢٠٠٤مة ، دار الحك: لندن ( میر بصري ، أعالم السیاسیة في العراق الحدیث ،  -٣٣٩
  .  ١، ح)  ١٩٧٥مطبعة الغري ، : النجف ( ناجي وداعه الشریس ، العشائر العربیة في النجف ،  -٣٤٠
  ) .  ١٩٧٣مطبعة القضاء ، : النجف ( ، لمحات من تاریخ النجف االشرف ، ...................... -٣٤١
  ) .  ١٩٥٩مطبعة القضاء ، : النجف ( ناصر البدیري ، المعركة بین االیمان وااللحاد ،  -٣٤٢
. د : القاهرة ( نبیل احمد الحلي ، التوفیق كوسیلة لحل المنازعات الدولیة في القانون الدولي العام ن  -٣٤٣

  ) .  ١٩٨٣مط ، 
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المجمع العلمي للتربیة : بیروت ( نجف علي المیرزائي ، مطارحات في منهجیة االصالح والتغیر ،  -٣٤٤
  ) .  ٢٠٠٢معاصرة ، والثقافة ال

  ) .  ١٩٩٢دار البالغة للطباعة والنشر ، : بیروت ( النجفي القوجاني ، سیاحة في الشرق ،  -٣٤٥
  ) . ت . مطبعة النعمان ، د : النجف ( النظام االساسي لجمعیة الرابطة االدبیة في النجف ،  -٣٤٦
  ) .  ١٩٩٣ط ، م. د : بیروت ( نهج البالغة ، شرح االمام محمد عبده ،  -٣٤٧
دار الجدید ، : بیروت ( نوال فیاض ، صفحات من تاریخ جبل عامل في العهدین العثماني والفرنسي ،  -٣٤٨

١٩٩٨  . (  
عماد                 : طهران ( نور الدین الشاهرودي ، المرجعیة الدینیة ومراجع األمامیة ،  -٣٤٩

  ) .  ١٩٩٥للمطبوعات ، 
بیروتركز البحوث والدراسات ( ، حیاة االمام السید ابو الحسن االصفهاني ،  هاشم فیاض الحسیني -٣٥٠

  ) . ٢٠٠١والنشر ، 
الهیئة العلمیة في النجف االشرف ، تصریحات خطیرة لالمام الخوئي حول التغلغل الیهودي في ایران ،  -٣٥١

  ) . ت . مطبعة االداب ، د : النجف االشرف ( 
  ) .  ٢٠٠١دار الطلیعة للطباعة والنشر ، : بیروت ( لدین والسیاسیة ، وجیه كوثراني ، جدلیة ا -٣٥٢
-٣٥٤وزارة الثقافة واالرشاد العراقي ، الرئیس الراحل عبد السالم محمد عارف بمناسبة مرور عام على  -٣٥٣

  ) .  ١٩٦٧دار الجمهوریة ، : بغداد ( استشهاد الرئیس ورفاقه االبرار ، 
مطبعة : قم ( السید محسن الحكیم دراسة في دوره السیاسي والفكري في العراق ،  وسن سعید الكرعاوي ، -٣٥٥

  ) .  ٢٠٠٩ثامن الحجج ، 
  ) ٢٠٠٦مؤسسة تراث الشهید الحكیم ، : النجف ( وفاء جواد الجیاشي ، من النجف إلى النجف ،  -٣٥٦
  ) .  ١٩٦٥مط ، . د : النجف ( وقفیة جامعة النجف الدینیة ونظامها االساسي ،  -٣٥٧
  ) .  ١٩٩٨دار االضواء ، : بیروت ( یوسف اسعد  ، معجم االسماء المستعارة واصحابها ،  -٣٥٨
  ) .  ٢٠٠٦مطبعة المدني ، : القاهرة ( یوسف القرضاوي ، االسالم والعلمانیة وجهًا لوجه ،  -٣٥٩
مط ، . د : القاهرة ( ماعیة ، یوسف عز الدین ، الشعر العراقي الحدیث واثر التیارات السیاسیة واالجت -٣٦٠

١٩٦٥  . (  
  ) .  ١٩٨٥مطبعة االنتصار ، : بغداد ( یونس ابراهیم السامرائي ، مجالس بغداد ،  -٣٦١
       

ربة  -ب ُ    : المراجـع المعـ
  ) .  ١٩٨٠اللجنة اللبنانیة لترجمة الروائع ، : بیروت ( ،  ٣أرسطو ، كتاب السیاسیة ن ط - ١
  ) .  ١٩٩٨مطبعة أمیر ، : قم ( عة العراق ، ترجمة عبد االله النعیمي ، اسحاق نقاش ، شی - ٢
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دار : بغداد ( االن بالمر ، موسوعة التاریخ الحدیث ، ترجمة سوسن فیصل السامر ، یوسف محمد امین ،  - ٣
  .  ١، ح)  ١٩٩٢المؤمون للترجمة والنشر ، 

دار : بیروت ( ، ترجمة كریم عزقول ،  ١٩٣٩ – ١٧٩٨البرت حوراني ، الفكر العربي في عصر النهضة  - ٤
  ) .  ١٩٧٧النهار للنشر ، 

  ) ١٩٨٣دار االندلس ، : م . د ( ،  ٣البرت شفیستر ، فلسفة الحضارة  ، ترجمة عبد الرحمن بدوي ، ط - ٥
م ، مطابع الدار العربیة للعلو : بیروت ( تشارلز تریب ، صفحات من تاریخ العراق ، ترجمة زینة برادیس ،  - ٦

٢٠٠٦  . (  
  ) .  ٢٠٠٦منشورات فرهاد ، : قم ( ( حنا بطاطو ، الحزب الشیوعي ، ترجمة عفیف الرزاز ،  - ٧
مؤسسة االداب الشرقیة ، : النجف االشرف ( علي شریعتي ، تاریخ الحضارة ، تعریب حسن نصري ،  - ٨

٢٠٠٦ (  
ات االحتجاج الدیني ، ترجمة امجد حسین فالح عبد الجبار ، العمامة واالفندي ، سوسیولوجیا خطاب وحرك - ٩
  ) .  ٢٠١٠منشورات الجمل ، : بیروت ( ، 

( ماریون وبترسلوجلت ، العراق الحدیث من الثورة الى الدیكتاتوریة ، ترجمة مركز الدراسات والترجمة ،  -١٠
  ) .  ١٩٩٢الزهراء لالعالم العربي ، : القاهرة 

دار العلم : بیروت ( تها بالعلوم االجتماعیة ، ترجمة محمود زاید ، هیوج اكتن ، دراسة التاریخ وعالقا -١١
  ) .  ١٩٦٣للمالیین ، 

  
  :البحوث-:سابعا

موسوعة النجف االشرف ) بحث(احمد حمود سلمان ، الحركة العلمیة وقیاداتها في النجف عبر التاریخ ، - ١
  .  ٢ح – ١، ح)  ٢٠٠٠لدراسات ، مركز كربالء للبحوث وا: لندن ( إسهامات في الحضارة اإلنسانیة ، 

مركز دراسات : جامعة الكوفة ( ، ) بحث ( حسن عیسى الحكیم ، الجذور التاریخیة لنشاة مدرسة النجف ،  - ٢
  ) .  ٢٠٠٠الكوفة ، 

  ) .  ٢٠٠٠الكوفة ،  تمركز دراسا: جامعة الكوفة ) ( بحث ( حسن عیسى الحكیم ، طریق زبیدة ،  - ٣
: بغداد ( ضمن الذكرى السنویة االربعون للشیخ محمد جواد الجزائري ، ) بحث ( حسین علي محفوظ ،  - ٤

  ) .  ١٩٨٨مركز دراسات الكوفة ، 
ضمن بحوث الموتمر الثالث ألحیاء ) بحث ( حسین كاظم الحكیم ، قدرة الحوزة العلمیة على القیادة ،  - ٥

  ) .  ٢٠٠٩مطبعة النخیل ، : النجف ( التراث الفكري والعلمي للشهید ایة اهللا محمد باقر الحكیم ، 
ضمن موسوعة النجف االشرف ) بحث ( رؤوف االنصاري ، النجف االشرف مدینة أسالمیة عریقة ،  - ٦

    .  ١، ج)  ٢٠٠٠مركز كربالء للبحوث والدراسات ، : لندن ( إسهامات في الحضارة اإلنسانیة ، 
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النجف االشرف اسهامات في الحضارة ) بحث ( ینیة ،صاحب الحكیم ، بعض انتهاكات حقوق المرجعیة الد - ٧
  .  ٢، ح)  ٢٠٠٠مركز كربالء للبحوث والدراسات ، : لندن ( االنسانیة ، 

دار : بغداد ( منشور في كتاب حضارة العراق ، ) بحث ( طارق نافع الحمداني ، طبیعة الحركة الفكریة ،  - ٨
  .  ١١، ح)  ١٩٨٥الحریة للطباعة ، 

(       مقدم الندوة الفكریة ،) بحث ( ر زاهد ، المعاصرة والمتقلبات في مشروع المظفر الثقافي ، عبد االمی - ٩
  ) .  ١٩٩٧مط ، . د : النجف 

دار الحریة : بغداد ( ضمن موسوعة حضارة العراق ، ) بحث ( محمد حسن الزبیدي ، التربة والتعلیم ،  -١٠
  ) .  ١٩٨٥للطباعة ، 

القي في مؤتمر التقریب بین المذاهب ) بحث ( ریب بین المذاهب اإلسالمیة ، محمد طنطاوي ، التق-١١
  ) .  ٢٠٠٣مط ، . د : البحرین ( اإلسالمیة في البحرین ، 

  ) .  ١٩٩٥كلیة اآلداب ، : جامعة الكوفة ( ، ) بحث ( محمد مسلم محمد ، السیاحة الدنیة في النجف -١٢
   : ن ـنًا الدواویـثام
  ) . ١٩٨٥دار الحریة للطباعة ، : بغداد ( غطاء ، دیوان الجعفري ، صالح كاشف ال - ١
  ) .  ٢٠٠٤مط ، . د : بغداد ( محمد رضا القاموسي ، دیوان صادق القاموسي ،  - ٢
  ) .  ١٩٣١مطبعة الراعي ، : النجف ( ، ) دیوان شعر ( محمد صالح بحر العلوم ، المواطن  - ٣
  .  ٢، ح)  ١٩٦٩دار التضامن ، : بغداد ( ر العلوم ، محمد صالح بحر العلوم ، دیوان بح - ٤
  ) .  ١٩٨٢دار العودة ، : بیروت ( محمد مهدي الجواهري ، دیوان محمد مهدي الجواهري ،  - ٥
  .  ١، ح)  ١٩٤٨مط ، . د : النجف ( محمود الحبوبي ، دیوان الحبوبي ،  - ٦
  .  ١، ح)  ٢٠٠٨العربي ، دار المؤرخ : بیروت ( مصطفى جمال الدین ، الدیوان ،  - ٧

   -:یة ـادر االجنبـالمص –تاسعًا 
  : المصــادر الفارسیة  - أ
  ) .  ١٣٧٦مط ، . د : طهران ( ، نهضت امام خمیني ، ) زیارتي ( حمید روحاني ،  - ١
  - :المصــادر االنكلیزیة  -ب
 

1-  ayor , Harold m . and clyde F . klom . Reading in urban yeogruphy , university of 
Chicago press Chicago . 1959 .  
2- T.M. Aziz , the role of Muhammad  Bagir  Alsada in shil political Activism in Iraq 
from 1958 to 1980 middle East studu " Jourmal " U.S. A , no m ( 25) 1993 .  
 

  عاشرًا – الصحافة العراقیة والعربیة واالجنبیة : 
  :المقــأالت  - أ 
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، العدد  ١٩٩٨أب " مجلة ) " النور ( ابراهیم العاتي ، علماء النجف اسسو ثقافة الحوار بین المذاهب ،  - ١
)٨٧ . (  
) . ٤(، العدد  ١٩٥٩شباط ) ١(، بغداد السنة " مجلة ) " التربیة االسالمیة ( ابو احمد ، العمل والعمالة  - ٢  

  ، )  ٣( م ، العددان  ١٩٥٨اذار  ٣، " مجلة ) " النشاط الثقافي ( أمام المصلین ، احمد الدجیلي ، أبیها - ٣
  )٤ . (  
    ، العدد     ١٩٦٨تموز  ١٦، بغداد ، " مجلة ) " الشعب ( احمد الصافي النجفي ، یخرج من صمته ، - ٤
 )١٠٨  . (  
) .  ٣( ، العدد  ١٩٦٨شباط ) ٢(نة ، الس" مجلة "  ٩النجف ( احمد الوائلي ، ثورة األمام الحسین ، - ٥  
) ١٠( ، العدد  ١٩٦٨، " مجلة ) " االیمان ( احمد امین ، المسجد المعهد االول للتعلیم عند المسلمین ،  - ٦  
.  ٩، ح ١٩٥٩، )  ٤٥(، مجلد " مجلة ) " العرفان ( احمد عارف الزین ، الوحدة العربیة ،  - ٧  
، النجف ، تشري الثاني " مجلة ) " المعارف ( ، ) ع ( األمام علي أغا برزك الطهراني ، ذكرة مولدة  - ٨

) .  ١( ، العدد  ١٩٥٨  

م ، العدد  ١٩٦٢، ایار )  ٣(، النجف ، السنة " مجلة ) " االضواء ( بنت الهدى ، المغاالة في المهور ،  - ٩
 )٣                                                                  . (                               

) ١(، العدد  ١٩٥٨، تشرین الثاني ) ١(، السنة " مجلة ) " المعارف ( تركي كاظم جودة ، ذات لیلة ،  -١٠
، العدد     ١٩٦٠، شباط " مجلة ) " النجف ( محمد هادي الفیاض ، تدریس الدین في جمع المدارس ،  -١١
 )١٦  . (  

كانون االول " مجلة ) " األیمان ( ، ) ع ( سعادة المجتمع بوالیة األمام علي جعفر عباس الحائري ،  -١٢
) .  ٤( ، )  ٣( م ، العددان  ١٩٦٤،  ١٩٦٣والثاني   

) .  ١٠(، العدد  ١٩٥٩، ایلول " مجلة ) " المعارف ( جلیل ابراهیم العطیة ، صار انسانًا ،  -١٣  
، العدد  ١٩٦٥، )  ٣٧(، القاهرة ، السنة " مجلة ) " سالم نور اال( حسن مامون ، الوحدة االسالمیة ،  -١٤

)٣٢  . (  
) . ١٥( م ، العدد ١٩٦٠،  شباط " مجلة ) " النجف ( حسین الخزرجي ، أهمیة اإلصالح الزراعي ،  -١٥  
 ١٩٩٦، )  ١( ، النجف ، السنة " مجلة ) " الكلمة ( حمید المطبعي ، موجز تاریخ الصحافة النجفیة ،  -١٦

) .  ٣( العدد  ،  
) .  ٤٥( ، عدد ١٩٦٠بیروت ، شباط " مجلة ) " المشرق ( خوري یاخوش ، دور النجف التاریخي  -١٧  
، العدد  ١٩٨٦تشرین الثاني  ٢٩، لندن ، " مجلة ) " العالم ( الذكرى السنویة لرحیل األمام الحكیم ،  -١٨
)١٤٦                                             . (                                                       

،  ١٩٧٧، بغداد ، تموز " مجلة ) " اإلذاعة والتلفزیون ( رشید یاسین ، ذكریات عن الصافي النجفي ، -١٩
) .  ٢٢٦(العدد   
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،   )  ٧( م ، العددان ١٩٦٨" مجلة ) " االیمان ( صادق مهدي ، حقوق االنسان المعاشیة في الحیاة ،  -٢٠
 )١٠  . (  

   م ، العدد ١٩٦٣كانون الثاني  ٢٨، النجف ، " مجلة ) "النشاط الثقافي ( طالب الخرسان ، رباعیات ، -٢١
  )١  . (  

م ، العدد  ١٩٨٥" صحیفة ) " لواء الصدر ( عامر الحلو ، من أرشیف التحرك اإلسالمي في العراق ،  -٢٢
)٤٠  . (  

، العددان ،  ١٩٦٧، )  ٣( ، النجف ، السنة " مجلة ) " الیمان (  اكبر ثرنا ، عبد الرسول الكفائي ، اهللا -٢٣
 )٦(، )  ٥ . (  

م ، العدد    ١٩٥٨اب  ٧، " مجلة ) " النشاط الثقافي ( عبد المنعم الشیمساوي ، لماذا نهض الحسین ،  -٢٤
  )٨  . (  

،  تشرین الثاني " مجلة ) " المعارف ( عالى ، عبد الهادي العصامي ، اقتران ارادة الشعب بارادة اهللا ت -٢٥
) .  ١( ، العدد  ١٩٥٨  

، تشرین الثاني " مجلة ) " المعارف ( ، اقتران ارادة الشعب بارادة اهللا تعالى ، .................... -٢٦
) .  ١( ، العدد  ١٩٥٨  

، بیروت ، " مجلة ) " المناهج ( ،، عبد الهادي الفضلي ، االجتهاد دراسة فقهیة لظاهرة االجتهاد ابشري  -٢٧
) .  ١٨(، العدد  ٢٠٠٠، )  ٥(السنة   

( ، العدد    ١٩٦٨، تموز ) ٢( ، السنة " مجلة ) " النجف ( ، علم البالغة العربیة ، ................... -٢٨
٧٤  . (  
) . ٥(، العدد  ١٩٩٧قم " مجلة ) " قضایا اسالمیة ( عز الدین الجزائري ، تنظیم الحوزة العلمیة ، -٢٩  
، " مجلة ) " نور االسالم ( علي احمد البهادلي ، النجف االشرف حنین الزوار ولهفة طالب العلم ،  -٣٠

) .                                                                   ٣٠٣( ، العدد  ١٩٩٢القاهرة ، شباط   

وقف المرجعیة الدینیة في النجف االشرف من الفرق الدینیة علي عبد المطلب علي خان المدني ، م -٣١
 ٢(م ، العدد  ٢٠٠٨بغداد ، ایار " مجلة ) " دراسات في التاریخ واآلثار( الوهابیة والبابیبة والبهائیة ،  –الهدامة 

 . ( 
السنة "  مجلة) " النجف ( علي كاشف الغطاء ، من صدى االستنكار على ما جاء به في رایة اإلسالم ،  -٣٢

) .  ٦(، )  ٥(، العددان  ١٩٦٠تشرین الثاني  ١٠، )  ٤(  
) . ١(، العدد  ١٩٦٨، كانون الثاني " مجلة ) " النجف ( قیس النوري ، العمل في المجتمع البدائي ،  -٣٣  

،  "مجلة ) " رسالة االسالم ( ، ) علیه السالم ( كلمة السید محسن الحكیم بذكرى میالد األمام الحسي  -٣٤
) .       ٣( ، العدد  ١٩٦٥، )  ٢( النجف ، السنة   

.  ١٩٧٠نیسان  ٢، بغداد ، " مجلة ) " االقالم ( ماجد الصافي ، مع احمد الصافي النجفي ،  -٣٥  



٤١٥ 
 

، لندن ، نیسان " مجلة ) " الفكر الجدید ( مال اهللا العطیة ، أركان التجدید في فكرة الشهید الصدر  -٣٦
) .                                                                                 ١٧( م ، العدد  ١٩٩٨  

 ١٩٦٣كانون الثاني  ١٥" مجلة ) " االضواء ( محمد امین زین الدین ، الحجاب بین السلب واالعجاب ،  -٣٧
                            ) .                                                           ٤( ، العدد 

 ، العدد     ١٩٦١كانون االول ،  ١٥" مجلة ) " األضواء ( محمد باقر الصدر ، اإلسالم هو الحقیقة ،  -٣٨
 )١  .  (  

،  ١٩٨٠) ١( ، طهران ، السنة " مجلة ) " صوت األمة ( ، المرجعیة الصالحة ، .................. -٣٩
) .  ١( العدد   

لندن ، تشرین الثاني " مجلة ) " الغد ( ر العلوم ، الجامعة العلمیة في النجف االشرف ، محمد بح -٤٠
) .                                                                                      ٥(م ، العدد ١٩٩١  

،  ١٩٥٨تشرین االول  ١٨" لة مج) " النجف ( محمد تقي الحكیم ، االسس الثوریة لدراسة التاریخ ،  -٤١
) .  ٣( العدد   

).  ٤( ، العدد  ١٩٦٣كانون الثاني " مجلة ) " النجف ( ، قیم ومبادئ وشخصیات ، .................. -٤٢  

، العدد  ١٩٦٠، تشرین الثاني " مجلة ) " النجف ( محمد جمال الهاشمي ، االسالم والمادیة التاریخیة ،   -٤٣
)٥  . (  

، بیروت ، " مجلة ) " المستقبل العربي ( د جواد مغنیة ، الفكر الغربي والمتغییر في المجتمع العربي محم -٤٤
                         ) .                                           ٢٦٨( ، العد  ١٩٨٤

.  ١، ح ١٩٥٨ایلول ، )  ٤٦( ، مجلد " مجلة ) " العرفان ( ، الى النجف ، .................. -٤٥  
.  ٧، ح ١٩٦٢،  ٤٩صیدا ، مج " مجلة ) " العرفان ( ، حول الدراسة في النجف ، .................. -٤٦  
،  ١٩٥٨تشرین الثاني )  ١( ط" مجلة ) " المعارف ( محمد حسن الطالقاني ، ثورة العراق حلم تحقق ،  -٤٧

) . ١( العدد   

،  ١٩٦٦، ) ١(، بغداد ، السنة " مجلة ) " البالغ ( المادیة المعاصرة ،  محمد حسین ال یاسین ، الحیاة -٤٨
) . ١(العدد   

) .  ٨(م ، العدد  ١٩٥٨، اب " مجلة ) " النشاط الثقافي ( محمد حسین فضل اهللا ، في ظالل كربالء ،  -٤٩  
) .  ٦( ، العدد  ١٩٧٦، النجف ، كانون الثاني " مجلة ) " الرابطة ( محمد رضا المظفر ، االصالح ،  -٥٠  
،  ١٩٥٠، النجف ، حزیران " مجلة ) " البذرة ( ، تنمیة الملكة ودراسة منتدى النشر ، ................... -٥١

) .  ٨(العدد   
" مجلة ) " المجمع العلمي العراقي ( ، جامعة النجف االشرف وجامعة القزویین ، .................... -٥٢

) .  ١( د ، العد ١٩٦٤بغداد ،   



٤١٦ 
 

، " صحیفة ) " لواء الصدر ( محمد زید ، دور اإلمام الحكیم في حركة الوعي اإلسالمي في العراق ،  -٥٣
) .  ٢٧٨( م ، العدد  ١٩٨٦كانون األول  ٢طهران ،   

) .  ٨( ، العدد  ١٩٦٧، نیسان " مجلة ) " النجف ( محمد صالح الظالمي ، شریعة هادي ، -٥٤  
( البحرین ، السنة " مجلة ) " الهدایة ( خیري ، التقریب اسسه وقیمه ودور العلماء فیه ، محمد علي التس -٥٥
) .  ٣١١(، العدد  ٢٠٠٣، )  ٢٦  
) . ٥(، العدد  ١٩٥٨، نیسان " مجلة ) " النجف ( محمد مهدي االصفي ، كتب الدراسة في النجف ن -٥٦  
) ١(، العدد  ١٩٦١، حزیران " مجلة ) " االضواء (  ، من حدیث الدعوة والدعاة ،.................... -٥٧  
ایلول  ١٦، بیروت ، " صحیفة ) " السفیر ( محمد مهدي شمس الدین ، االتجاهات الفكریة المعاصرة ، -٥٨

) .  ٣٨( ، العدد  ١٩٨٥  
م ١٩٦١ ،)  ٢(السنة ) االضواء ( ، المسلم المعاصر وشخصیة االنسان المسلم ، ..................... -٥٩

) .                                                                                      ٨(، العدد   
.  ٨، ح ١٩٥٨أیار )  ٤٥(، مجلد " مجلة ) " العرفان ( مصطفى الرافعي ، الدیمقراطیة في االسالم ،  -٦٠  
،  ١٩٥٩، )  ١(، السنة " مجلة ) " االسالمیة التربیة ( مصطفى صالح یوسف ، االسالم دین العمل ،  -٦١

) . ٢(العدد   

 -١٩٣٦مقدام عبد الحسین الفیاض ، دور الشیخ عبد الكریم الزنجاني في التقریب بین مذاهب المسلمین  -٦٢
) ٣( ، كانون االول ، العدد ، النجف " مجلة ) " كلیة التربیة للبنات للعلوم االنسانیة ( ،  ١٩٦٨  
)         ٦( ، العدد  ١٩٩٧شباط " مجلة ) " المرشد ( الد ، من رحالت الوحدة االسالمیة ، زكي المی-٦٣  

) . ١(، العدد  ١٩٦٨، كانون الثاني " مجلة "  ٩النجف ( مكي زبیبة ، خبز المعون ،  -٦٤  

         )   ٨(م ، العدد  ١٠٠٨" مجلة ) " نور االسالم ( موسى فرج ، العالمة الشیخ شمس الدین ،  -٦٥
) ٣(النجف ، السنة " مجلة ) " أفاق نجفیة( عدنان البكاء ، آیة اهللا العظمى الشیخ محمد امین زین الدین  -٦٦
) .  ٩(، العدد  ٢٠٠٨،   

ایلول  ١٥، " مجلة ) " المواطن ( ، ) ع ( ناصر حسین ، االنسان في فكر االنسان علي ابن ابي طالب  -٦٧
) .  ١٠١٧(، العدد  ٢٠٠٩  

) .  ١٨، العدد ١٩٥٩اذار  ٧، " مجلة ) " النجف ( هادي الفیاض ، حركة اصالحیة دینیة جدیدة ،  -٦٨  
 ٨، ح ١٩٥٨حزیران )  ٤٥( ، مجلد " مجلة ) " العرفان ( یوسف اسد داغر ، حول التربیة في الغرب ،  -٦٩
 . 

( ، بیروت ، السنة    " مجلة ) " الوحدة االسالمیة ( یوسف عمر ، النجف االشرف والوحدة االسالمیة ،  -٧٠
) .  ٨( ، العدد  ٢٠٠٣، ایار )  ٢  

 ب- الصحــافة
   ١٩٦٥النور          بغداد           - ١



٤١٧ 
 

  ١٩٦٩،  ١٩٦٨الحریة         بغداد           - ٢
  ٢٠٠٧البالغ          بغداد          - ٣
  ١٩٦٨،  ١٩٦٧االمة          بیروت         - ٤
  ١٩٨٦، ١٩٨٥لصدر    طهران      لواء ا - ٥

 ب- المجــالت 

١٩٤٦، ١٩٣٩ الغري - ١ النجف   
البیان  - ٢ النجف  ١٩٥١، ١٩٤٧  
 ١٩٤٨ الشعاع  -٣  النجف   

١٩٤٦،  ١٩٤٥،  ١٩٤٠ الهاتف  - ٤ النجف   
البذرة - ٥ النجف ١٩٥٠  

١٩٦٢،  ١٩٦١، ١٩٦٠ 
،١٩٦٤،   ١٩٦٣  

االضواء- ٦ النجف  

النشاط الثقافي - ٧ النجف ١٩٥٧،١٩٥٨،١٩٦٣  
١٩٦٠،  ١٩٥٩،  ١٩٥٨ 

،١٩٦٣،  ١٩٦٢،  ١٩٦١  ،
١٩٦٨،  ١٩٦٧  

النجف  - ٨ النجف  

١٩٥٩،  ١٩٥٨،  ١٩٥٧  ،
١٩٦٦،  ١٩٦٤،  ١٩٦٣  ،

١٩٦٨،  ١٩٦٧  

االیمان  - ٩ النجف  

رسالة اإلسالم  -١٠ النجف  ١٩٦٦،  ١٩٦٥  
المعارف  -١١ النجف  ١٩٦٢،  ١٩٥٩،  ١٩٥٨  

العدل  -١٢ النجف  ١٩٦٨ ، ١٩٦٧،  ١٩٦٥  
الرابطة  -١٣ النجف  ١٩٧١  
افاق نجفیة  -١٤ النجف  ٢٠٠٨  
كلیة التربیة للبنات للعلوم  -١٥ النجف ٢٠٠٨

 اإلنسانیة
١٩٦٧،  ١٩٥٩ التربیة االساسیة  -١٦ بغداد    

الشؤون االجتماعیة -١٧ بغداد ١٩٦٥  
البالغ            -١٨ بغداد  ١٩٦٦  
الشعب-١٩ بغداد ١٩٦٨  



٤١٨ 
 

االذاعة والتلفزیون  -٢٠ بغداد ١٩٧٧  
المجمع العلمي العراقي    -٢١ بغداد ١٩٦٤  

١٩٥٨،  ١٩٥٠،  ١٩٣٩ الفرقان  -٢٢ لبنان    
١٩٦٠،  ١٩٥٨،  ١٨٩٨  ،

١٩٦٨ 
المشراق    -٢٣ لبنان  

نور االسالم -٢٤ لبنان ١٩٣٠  
السفیر  -٢٥ لبنان ١٩٨٥  
المناهج  -٢٦ لبنان ٢٠٠٠  
المنار  -٢٧ لبنان   ١٩٥٩  

١٩٩٨،  ١٩٨٦ الفكر الجدید  -٢٨ لبنان    
الوحدة االسالمیة  -٢٩ القاهرة  ١٩٦٥  
رسالة  -٣٠ القاهرة  ١٩٤٩  

١٩٩٨،  ١٩٩١ النور  -٣١ لندن    
العالم  -٣٢ لندن  ١٩٨٦  
الهدایة  -٣٣ البحرین  ٢٠٠٣  
صوت االمة -٣٤ طهران  ١٩٨٠  

 
 
 

 الحادي عشر – موقع االنترنیت :- 
http : w w w . uazhar . edull       جامع األزهر - ١  

www.rayat islam . com مجلة رایة االسالم                                                         -٢  
www. almussawi . org  حمزة الموسوي ، ذكریات بمدینتي - ٣  
www.froon . com  احمد الكاتب ، دعوة إلعادة النظر في شرعیة المرجعیة الدینیة  - ٤  
www.islamon linco . ne حامد محمود ، آیات اهللا ومراجع التقلید                                       

www.alsuden . com  فراس طارق ، الفلفسة السیاسیة للمرجعیة الشیعیة في الدولة العراقیة المعاصرة  - ٦  
www. dainislam .com  سامي العسكري ، التحرك االسالمي في العراق  - ٧  

www. efnoox . com  احمد الكاتب ، المرجعیة الدینیة الشیعیة ، دولة في دولة  - ٨  
www. is amomline . net  حامد محمود ، آیات اهللا العظمى ومراجع التقلید عند الشیعة  - ٩  
 www. Bint Al- Huda . com     -  بنت الهدى ( الشهیدة امنة الصدر  ( 1٠ 


