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 املقـــدمـــة
 

م عل  أشرف األنباـاء  السالاحلمد هلل رب العاملني ، والصالة و              

ــلني ــبني    واملرس ــ  الطا ــ   ل ــد اهلل وعل ــ  عب ــد ب ــد بم ــا الساس أب

 ..وبعد ..  الطاهري 

ْشَرع ، وجامعها املشرتك ، ورؤيتهـا  نبضها الـُمبالنجف األشرف            

ال  سائدية واإلصالحاة املوحـدة ، أمـر  ووحدة رساالتها الفكرية والع

 ..الواضح للعاان ، لكون  األثر يسبل الشك 

إلمـام وأمـ     رها اإلنسانا م  املوروث اإلنسانافسد استمدت أث            

، ومنـ   ( علـاهد السـالم  )املوحـدي  واملـنمنني أبـو احلسـ  واحلسـني      

انطلست لتضـ  بصـماتها احلضـارية والفسافاـة والعلماـة ،  هـود       

ء وباربـة  رجاالت احلوزة الديناة والعلماة ، بالرغد م  موجات العدا

 ..األعداء هلا 

وكانت هذه البائة املباركة ، منفتحة عل  الصعاد احمللـا              

واإلقلاما والعاملا ، وما التسريب بـني األديـان واملـذاهب ،  الو صـورة     

واضحة م  الصور اليت تبنتها كإسرتاتاجاة ، بل أبعد من  لتكـون  

ـ     ر ن الكـريد و فـاق   خطواتها بهداية الـدي  اإلسـالما ودسـتوره الس

ـ  وال املباركـة لئئمـة املعصـومني    األحاديث النبوية الشريفة ، واألق

 ( ..علاهد السالم)
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األخرويـة ،   –بنظرتهـا العملاـة الدناويـة    ومما اجتهت بذلك ،             

احلااة ، لتض  احللول والعالجات الفسهاة  ومبواكبة كل تطورات

 ..فاها حت  أعسدها  افسهوحكد  م  أبسط مسألة حتتاج رأي

كما هو علا  فس  الفضاء وفس  العلوم املتنوعة ، مبـا فاهـا                  

فضاء املعلوماتاـة واالنرتنـت وبـاقا العلـوم املسـتحدثة واملتطـورة ،       

 بّانة واضحة وهدايـة ، جتعلـ  يتعامـل    ضم  املعين لاسف الشخص

، وبـ   وقايـة  ويف كل اجتاهات احلاـاة املتنوعـة واملختلفـة بدرايـة     

 ..يستفمر بتواصل ، كل ما ميتلك م  الطاقات واملواهب واإلبداعات 

األثر الواضـح فامـا   اإلسهام وجمريات بشكل متطور ، ومن                 

م يف البنــاء واإلصــال  اســهواإليتعلــب بــاإلعالم ووســائل اإلعــالم ، 

 دخمتلـف الصعـع  والتحديث والتجديد ، مبختلـف املسـتويات وعلـ     

 .. ةوالدولا ةاحمللا

وما الصحف واجملالت الصادر يف النجف الشـرف ،  الو العالمـة                

البارزة بتعددها وحرية اآلراء املطروحة م  خالهلا ، ومنها جملة العلـد  

وغ ها ِمّم  محلت ( .. النجفاة)واحل ة واهلاتف والسادساة والنجف 

، وأخالقااتهـــا الفناـــة  مســـنولاة نشـــر الفسافـــة والعلـــوم واآلداب

 ..والفكرية والعسائدية 

ومــا بــور الدراســة  الو األثــر واألاــوهلج الرائــ  هلــذه الصــورة                

املشرقة واملعطورة بالرتاث والتحديث لإلصال  والتجديـد ، أال وهـا     

م  4591/ تشري  الفانا / 4يف  الصادر األول، وعددها ( النجف ) جملة 

هـــ ، الــذي كــان صــاحبها ورئــا    4811/ رباــ  األول / 01واملوافــب 

حتريرها العالمة الساد هادي فااض ، وها جملـة أسـبوعاة علماـة    

 ..أدباة  سالماة عامة ، ومنقتًا كانت تصدر بشكل نصف شهري 

ولو بدأنا م  ديباجتهـا ، فنراهـا منشـر اإلصـال  والتجديـد ،                     

اما يتمفل بأنها جملة   علماة ، أدباة ، والدلال الرئاسا الواضح ، ف
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 سالماة ، عامـة ، املنطلسـة مـ  اسـد عاصـمة الفسافـة اإلسـالماة          

 ..ف األشرف اخلالدة عل  مد الدهور النج

ويكفا دلال عل  عراقـة هـذه األرض الطابـة العظامـة ،                   

ـ  السالم عل  أم  املنمنني اإلمام علا بـ  فاما يتضم  الدعاء    ا أب

علاهمـا  )نـ  اهلل  دم ونـو     وعل  ضـجاعاك ( علا  السالم)طالب 

 .. (علاهما السالم)ن  اهلل هود وصاحل  وعل  جاريك( السالم

ولا  هذا فحسب ، بل يتعدى هللك  ىل أّن املطبعة اليت طبعت               

 ..النعمان يف مدينة النجف األشرف  ، ها مطبعة( النجف ) بها جملة 

وهو منشر ودلال واضح علـ  عراقـة الفسافـة والنشـر ، فلـوال                   

يف والعلوم ، ملا كان قاـام الكـف  مـ  املطـاب      الفسافة  اكوجود حر

 ..املعطاءة هذه املدينة 

ودلال  خر عل  نهضـة هـذه املدينـة ونشـرها عاملاـًا للعلـوم                     

 :فحة األوىل ، بأّن ومنها الديناة ، هو ما وثست  اجمللة بعد الص

قبل شهر واحد بدأ املوسـد ادديـد لدراسـة العلـوم الديناـة ،      )              

فسد أخذ الطالب يفدون م  سـوريا ولبنـان و يـران واهلنـد والصـني      

والبحري  واحلجاز وغ  هللك م  األقطـار اإلسـالماة ، وقـد لـوحّ أّن     

فسـد اكتظـت   نسبة الوافدي  هذا العام أكفر م  أية سنة مضـت ،  

املدارس الديناة اليت ها مبفابـة أقسـام داخلاـة للطـالب املهـاجري  ،      

ويسدر عدد املهاجري  مبا يزيد عل  ستة  الف طالب ، أما العلوم الـيت  

ــب      ــارين األدب واملنط ــرف واألدب وت ــو والص ــا النح ــونها فه يتدارس

والبالغة والكالم والتفس  والفس  وأصول الفسـ  واحلـديث ، وقـد    

  البحث والتحساب يف الفس  وأصول   ىل حد مل يسبب ل  نظـ  ،  اتس

 .. ( . بل ومل يك  ل  نظ  يف أي قطر م  األقطار اإلسالماة 

أدلة ماداناة  توثاب وهكذا نتطلو  م  خالل هذه الدراسة  ىل             

واسعة ، واستنتاجات ال تسبل الشك عل  أّن الريـادة والساـادة هلـذه    

ملباركـة ، هلات طـاب  حضـاري و نسـانا وثسـايف قـويد يف       املدينة ا
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الوسط احمللا والـوطين والعـاملا ، فضـاًل عـ  مـا وضـعت الصـحافة        

تجديديـة  النجفاة م  بصماتها اخلربية والتوثاساة واإلصالحاة وال

 ..ونشر العلد وحرية الرأي 

ــة ،                ــرها يف اجملل ــة يف نش ــوان دراس ــارة  ىل عن ــا اإلش ويكف

ئا  منتدى النشر العالمة الكـب  الشـان بمـد رضـا املظفـر ،      لر

 ( ..حرية الفكر واإلسالم ) واملوسومة بـ 

هــذا البحــث أن يكــون  مــ  اخلــالب عــز وجــل ، لــذا أىنــ               

الصـحافاة  مـ  ادوانـب املهمـة اإلعالماـة و    دانـب   مويفاملستضب ، 

 .. اادية املشرقة يف ِسفر هذه املدينة الريادية والس

 

 ..وم  اهلل التوفاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 املبحث األول
 مدخل ومفاهيم

 

احلضـارات والفسافـات ،    لإلعالم األهماة الكب ة يف حـراك              

عة ، فهو جيم  مـا  ويأخذ دوره وتأث ه م  مجاه يت  وقاعدت  الواس

 :ة رئاساة منها بني حلسات عّد

ملفكِّر واملبِدع واملوهوب واملفسـف  مستوى معني م  نتاجات ا -

 .وغ هد .. واحملرتف والعلما 

مســتوى معــني مــ  املعلومــات والباانــات والعلــوم واملعــارف   -

 ..واحِلكد ، وكل ما يتعلب باملعلومة اخلربية 

 ..مستوى بدد م  رأس املال الفكري واملعريف والبشري  -

ــ  امل   - ــة وغ ــدرات املالاــة واملادي ــ  الس ــني م ــة مســتوى مع ادي

 ..والنفساة لدى املنسسات اإلعالماة 

 مكانات قنـوات االتصـاالت والسنـوات    مستوى مدى تطور و -

 ..اإلعالماة 

،  واملواقف ، ومدى االختاار الـواعا هلـا   دقة التوقاتات واملواق  -

فاعلاتها وانسااباتها ومرونتها ونفعها و شـباعاتها املاديـة   و

ملباشرة ، املنظورة وغـ   واملعنوية والنفساة ، املباشرة وغ  ا

 ..املنظورة ، اآلناة واملستسبلاة السريبة والبعادة 
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وهكذا حانما جتم  هذه احللسات وما يتكامـل معهـا مـ                   

ــائل   ــالم ووس ــنح اإلع ــات ، ى ــحافة ،  طروح ــ  الص ــا فا ــوة  ، مب الس

اجملتمــ   –اإلنســاناة وعمسهــا األخالقــا ، لإلســهام يف بنــاء الفــرد  

ولــة ، مبــا فاــ  منسســاتها املدناــة الفاعلــة واحلاويــة واملنتجــة والد

املاديـة وغـ  املاديـة     منهـا واع احلاجـات املتنوعـة ،   والنافعة يف  شـب 

ــا       ــة للت  ــاملة املواتا ــرة الش ــل الف ــتفمر ك ــاة ، وتس والنفس

واإلصال  والتجديـد والتحـديث ، لاكـون التحـدي بالعمـل منـت        

واالجتـاه وـو األداء بسـوي الـنف       ، نسـاوة الفكـر وقوامـ    وبّناء ل

..وقويد السلوك والعمل 

4

 

ــائل                ــالم ووس ــون   واإلع ــّد أن يك ــكال  ، الب ــ   وأش ملتس

ـّاءة ومنطلب األفكار النسّاة مباوهل  ..ا واجتاهاتها البنائاة البن

 األدواتفهــا الــيت حتــدد نســاو الضــعف وحتللــ  وتدرســ  بــ             

ـ ، هلا املواتاة  ة واملسـموعة واملسـروءة ، مبـا    وع  طريب وسائلها املرئا

وسـائل االتصـاالت املتطـورة الـيت جعلـت العـامل رقعـة صـ  ة          فا 

 ونسطة يلتسا عندها الناس بكل مشاربهد وقدراتهد ، واالختاارات

 ..ع  طريب االتصاالت أو االنرتنت 

 النشـر  اـة عـ  طريـب   فاعلواسـ  ال وأصبح يسـهد بشـكل                

واملعلومــة االلكرتوناــة ، ومنهــا الصــحافة االلكرتوناــة الواســعة 

املعومل بكل ما يدور حول  م  ادوانب  ، االنتشار عرب العامل ادديد

ــة   ــة والعلماـ ــادية والفكريـ ــة واالقتصـ ــاة واالجتماعاـ السااسـ

 ..واملعرفاة والفسافاة 

                                                 
 
دار أنباء للطباعة والنشر / اإلعالم والتحديات العالمية / هاشم حسين ناصر المحنك . د/ راجع  - 

 .العراق  –النجف األشرف / 
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اـة وغـ    تعدد صور اإلعالم وبشت  سبل  العسالن وب  أصبح              

والنـاس تبسـ    ، العسالناة ، عل  الرغد م  أن اإلعالم يبسـ   عـالم   

 ..دها ومجاعاتها وشعوبها هد الناس بأفرا

 التعـاطا املتبـادل ،   تطور أسـلوب ، لك  يبس  عرب العصور               

، والتطور  وطريسة التفك  العسلا ، الداعمة هلا األدوات املبتكرة

ومـــديات الفهـــد  ت، ومنديـــاتعماالت  واســـالـــداللا للمصـــطلح 

واختالف التعامـل   الشعور والال شعور ،تأث  جمريات واالستاعاب ، و

 ..هو احلد الفاصل  والتفاعل معها ،

، واإلعـالم ل ـة   فاعلـة  واإلعالم هو علد وف  ومهنة أخالقاـة                

 .. خبارية  –معرفاة 

ــالم يف اجت                ــهد اإلع ــذا يس ــول ــتعلد و اتاه ــورة ال ــة وبل الرتبا

املخطــط هلــا واهلادفــة ، وباالتصــال     والتعلــاد ، باإلســرتاتاجاات 

ادماه ي ، م   سـهام  وجماراتـ  ومواكبتـ  لكـل ت ـا  واـو       

 .. وتطور

ومياـز  ، ينظـر   واملتطـور  واإلعالم احلديث واملعاصـر املتسـد م                 

مـ   مـا يف  ، ويتـاب  مـردودات    وخيتار ، وخيطط وينفِّذ مبستوى أداء

 ..، لإلفادة من  باخلطط السادمة   جناز األعمال

العملا املنس ب بالتنظاد  –بوره ومفصل  العلما  شخوةو             

والبائـة  للمنسسة اإلعالماـة ،  واإلدارة الفاعلة بني البائة الداخلاة 

 ..التسلادية وغ  التسلادية اخلارجاة 

الـيت ىتلكهـا املنسسـة ،    بـني السـوة   يوافـب  وجيم     مامنو            

الوقايـة مـ  الضــعف   مـ   ، الكائنـة يف البائـة اخلارجاــة   والفـرة  

والتحـديات والتهديـدات واملخـاطر    الكائ  يف مكونات املنسسة ، 

 ..الكائنة مبا حياط بها م  البائة اخلارجاة 



    

 ىل مرحلــة  للوصــولرشــاد الطــ  ورســوا اخلهــو مــا يتجــ  بو            

وتعـدد  ، (  واملسـتمرة  التنماـة املسـتدامة  ) االستاعاب والوصول  ىل 

 ..منافعها لئجاال السادمة 

وهنا ميك  وض  خمطط توضاحا مبسط وخمتصر ملنظـور               

 :اإلعالم املعاصر وكاآلتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني جانب م   سرتاتاجاة منظومة(  4) خمطط 

 يف التنماة املستدامة  لفكربناء ا –اإلعالم  

 

النتـائ  ،  ما يفـرزه مـ    و املخطط ل  ،وم  خالل مهمة اإلعالم              

مباـول ورغبـات ودوافـ  بـددة ،     ، لرأي العام ا صورة تشكاليتد 

 ..باجتاه معني و

عـ  بنـاء    ومباشـر  بشـكل واسـ   اإلعـالم مسـنول   يكون و            

ـ  ةسـلوكا ونفساة  اتمنظومة تبين استعداد  وقـاد  ودوافـ   ة ،نافع

التربية 

 المستدامة

التعلم 

 المستدام

التعليم 

 المستدام

اإلعالم 

اماته وإسه

في التنمية 

 المستدامة 
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أخالقاة ، ومبا يناسب املوقف والتوقات واملكان ، ويتج   – نساناة 

 ..بوضو  الرسالة واألهداف 

عل  ، بفلسفة و سرتاتاجاة ، يتج  اإلعالم بطباعة احلال ، و            

  الشـخص  ، سـواء كـان   وفب ما يضع  الشخص السائد واملوجـ  لـ    

الشخص املعنـوي املتمفـل باملنسسـات     وأباألفراد ، احلساسا املتمفل 

اخلاصة والعامة واملشرتكة ، والنظام السائد يف ظلـ  اإلعـالم ، مـ     

ــرتاكا أو      ــام اش ــاتوري ، نظ ــا أو دكت ــ  دميسراط ــث كون حا

ومـا يكـون    سـالما ،  بتوجـ   أو  ، رأمسالا أو جيم  بني النظامني

.. أو املعتدل  سّاداملأو  رعلا  يف ظل مجا  األنظمة م  تبين الرأي احل

 .وهكذا 

بأن  النسل احلر واملوضوعا لئخبـار    اإلعالم  ب  فيعرمما و               

بصورة املتوافرة ، وبإحدى وسائل اإلعالم واآلراء ، والوقائ  واملعلومات 

، ورمبا باستهداف العواطـف   ف العسلاستهدبا اوخمطط هل، صحاحة 

..اإلنساناة 

4

 

املتنوعـة واملختلفـة   ، هلا أشـكاهلا  واإلعالم ووسائل اإلعالم              

وتوجهاتها التسلادية وغ  التسلادية ، واحلديفة واملعاصرة ، مبا فا  

 ..اإلعالم الرقما 

وحانمــا يتعــدى هــذه األبعــاد والســمات واألهــداف ، يتحــول              

  ..صطلحات أخرى ملمفهوم توى  ىل احملب

شـاعة ،  اإلعـالن أو  اإلدعايـة أو  الكأن يتحول  ىل مصـطلح              

،  وسلوكاات  التنظاماـة وتطباسات  وتوجهات  فلكل ل  مفهوم  

                                                 
 
 –بغررداد / دار الحريررة للطباعررة  / ي التنميررة دور اإلعررالم فرر / محمررد عبررد ال ررادر أحمررد     :ينظررر  - 

 :وراجع  . 27ص /  982 / العراق 

- Mencher, Melvin " News Reporting And Writing ", 10
th

 Ed . , McGraw-

Hill Companies, Inc. , New York , Americas, 2006 . 

- Miller , Robert Keith , " Motives For Writing " , 5
th

 Ed . , McGraw-Hill 

Companies , Inc. , New York , Americas , 2007 . 
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ــتسبلا ،     ــا أو املسـ ــ  اآلنـ ــ  ، ووقعـ ــ  ومواقفـ ــ  ومواقعـ وتوقاتاتـ

.. والتكتاكا واإلسرتاتاجا

4

 

حانمـا ينحـرف بتوجاـ  الشـخص السـائد      ، وخطورة اإلعالم               

ـ عل وارد البشـرية فاـ  ،   ا  أو العاملني ضمن  ، أو جهل وعدم قدرة امل

أدوات بث الفرقة وتفكـك األسـرة واجملتمـ  ،     م  حدفاتحول  ىل وا

ورمبا يتجاوزه  ىل تفكك الدولة ونظامها ، واملسبب بنتائج  سلوك 

..العنف وارتكاب خمتلف ادرائد 

0

 

ــال يف                ــة االتص ــف ولنظري ــ خمتل ــال  االت اجمل ــا يف جم ، ومنه

ــب ةاإلعــالم  ــة الك ــا األهما ــث  ، ، هل ــب تحا ــويلع ــدور احلا يف  ال

 ..انسااباة املعلومة واخلرب 

الذي تتكون أجزاءه أو أنظمت  ضمنها يظهر نظام االتصال و              

 :الفرعاة م  اآلتا 

  بكـل مـا   شخص حساسـا ، أو شـخص معنـوي ، و   : املرسل

 .. وعاطفاةوموضوعاة حيمل  م  صفات شخصاة 

                                                 
 
دور وأهميررة اإلعررالم للمجتمررع ومشرراريعه الم تل ررة   / هاشررم حسررين ناصررر المحنررك   . د: راجررع  - 

رك في المرتتمر العلمري األول لجامعرة    اش/ وتنميتها مع دراسة ميدانية في محافظة النجف األشرف 

 .995  / نيسام / 2  -  ال ادسية والمنع دة بتاريخ 

 .لبنام / بيروت / بيسام للنشر والتوزيع واإلعالم /   ط / اإلعالم والرأي / علي عواد . د  -

/ لبنام / بيروت / دار العلوم العربية / رحلة خبر ؛ دراسات في الصحافة / عمر محمد السنوسي  -

 988 . 

/ لبنرام  / بيرروت  / دار ومكتبرة الهرالل   / نرة  فن ال بر الصح ي ؛ دراسة م ار/ فاروق أبو زيد . د  -

2118 . 

- Cale , Barry " Television Today : A Close Up View ", Oxford University 

Press , N. Y. , 1984 . 
2
رك فرري المررتتمر  اشرر/ اإلعررالم فرري نبررف العنررف   دور / هاشررم حسررين ناصررر المحنررك   . د: راجررع  - 

, الرفي نظمره مجلرح محافظرة ءرربالء الم دسرة        ت جنرو  الوسر   لمحافظا األول اإلعالمي اإلقليمي

 والمنع رد , والُمشارءة فيه المحافظات ؛ النجف األشرف وبابل والديوانية وواس  وءرربالء الم دسرة   

ومثررل ل البحررم المررفءور محافظررة النجررف  ,  2118 /تشرررين األول  / 29 فرري يرروم األربعرراء الموافرر 

مجلة فصلية علمية محك مرة  ( / مجلة مرءز دراسات الكوفة ) في  , وتم نشر البحممن ردًا  األشرف

 . 2119لسنة /  5 العدد / جامعة الكوفة  –تصدر عن مرءز دراسات الكوفة / 
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  مـ   واليت حتمل كل مـا تتطلبـ  اللحظـة الراهنـة     : الرسالة

تحـدد بتـوى وفحـوى    يو، معلومات وأخبار وعلوم ومعـارف  

، ومـا يرغـب تباانـ     ىفـل شخصـاة املرسـل    ها ، والرسالة 

، بشـكل واضـح ومفهـوم لكـل مـ  لـ  عالقـة        و يصـال   

     ..بالرسالة 

مشـرتكة دهـات عـدة ، ورمبـا      تكـون الرسـالة  وقد           

ــبتك ــأثروت تس ــات  ت ــعباة واده ــا  الش ــل  لاه ــ  املرس ، غ

م  خالل املرسل مبحتوى الرسالة ، وما حتمل  م  املعلومات ، 

 ..  لاهد 

  وها تسلاديـة وغـ  تسلاديـة ،    : السنوات املرسل م  خالهلا

ما يتخللها م  تشويش وعدم فهد وعدم حديفة ومعاصرة ، و

، ومـا تتطلبـ  الرسـالة مـ  تكرارهـا ،      وضـو    وعدم دراك 

، ومـا  بهـا  وتعدد أسالاب وبتوى وطريسة  يصاهلا للمعـين  

 ..تتطلب م  مساحة وتوقات وموقف ومكان 

   سـواء  الشـخص املسـتهدف السـتسبال الرسـالة ،     : املرسل  لا

ــان  ــرك ــسا ف ــات ، بش ــات أو جمتمع ــ  د أو مجاع  توجهات

 .. ةوغ  الرمسا ةالرمساوتنظامات  

  أو الت ذية العكسـاة  ، أو املعلومات املرتدة  ، األفعالردود :

اليت ميك  احلصول علاهـا أو مجعهـا   اإلجياباة والسلباة ، 

مـ  املعـين   السنوات املباشرة وغ  املباشرة م  خالل جمموعة 

، لتــبني مســتوى الرضــ  وعــدم الرضــ  ، ومــدى تلباــة بهــا 

والفكر والعلوم  خباراملعلومات واأل  ىل املتطلبات واحلاجات

،  واملعــارف ، كتخصــص  عــالم ووســائل اإلعــالم ومهامهــا

 ..و شباعات   املختلفة ع  املنتوج املادي
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جمموعــة الــردود  الت ذيــة العكســاة أو املرتــدة ،    تــبنيو           

تـأث  وقـوة    عملاـات  اليت حتصل م  خـالل  واألفعال واالنعكاسات

 .. ونتائجها فاعلهاوتودقة وصوهلا الرسالة املرسلة 

 ، املسـروءة ورمبا كانـت الرسـالة اإلعالماـة ، ومنهـا اخلربيـة                  

واملسموعة واملرئاة ، تأخـذ مسـارها اخلـاطا واخلطـر ، املهـدد ألمـ        

 ..اجملتم  والدولة ، ألسباب هلاتاة أو موضوعاة 

املخطــط جوانــب ممــا تســّدم هلكــره ، ضــم   تباــانوميكــ            

:ا اآلتاملبّسط  املختصر

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني عملاة ونظام االتصال(  0) خمطط 

 

 انب الل ة وسالمتها وتطورهـا  ، م  اهتمام اإلعالم  ولذا البد            

، ومـا يـدخل يف    وحراكها ، الزمـانا واملكـانا واملـوقفا   ودالالتها 

سااق ادملة املستعملة ضمنها ، لاتلساهـا املعـين بكـل سـالمة ،     

                                                 
 
 . 99ص /  ن سهالمصدر  - 

 ( المرسل) 

جهة رسمية أو 

 رسمية غير

 

 

 ( الرسالة) 
 أوم روءة 

 مسموعة أو مرئية

 ش صية أو عامة

 

 

 ( المرسل إليه) 
جهة رسمية أو غير 

 رسمية

أفراد أو جماعات أو 

 أو متسسات مجتمع

 

 

 التغفية العكسية
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 ويتفاعــل معهــا بشــكل مناســب وصــحاح ، وينــت  مــ  منثراتهــا

سوي النف  ، ويعزز فا  العمل مبنظور قـويد السـلوك    الفكرية ،

..العالا واألداء 

4

 

ــ                   ــائل  وأدوات ــالم ووس ــني اإلع ــادل ب ــ  املتب ــر املوق ــ  يظه وب

 ..وحافاات  ، وبني اجملتم  

مببــادرتهد ، مــ  خــالل مــا    اإلعــالم  النــاس ورمبــا يســبب             

 ..ختاار التمااز واال ثسافة م  مستوى ميتلكون 

ـ  التوجـ  واألسـلوب  ومن  مـا يرفـد                قدراتـ   ا ومسـتوى  اإلعالم

 وتنما قابلاات  ، باستسبال املعلومة أو رفضها ، فاضـطر ، و بداعات  

ــادة  ــ   دارة وقا ــائد عل ــة ع الس ــات اإلعالما ــ املنسس ــة ل  املواكب

 .. و ال أدى  ىل فشل اخلطط،  ا ا  و عادة هندسة مس تهتوال

ــة                ــب البائ ــات  ئل ــالم ومنسس ــالعك  ، اإلع ــون ب أو يك

، مبـا  الفسافاة واحلضـارية مـ  خـالل براجمهـا وخططهـا اإلبداعاـة       

، وما ىتلك  م  مواهـب وقـدرات رؤوس األمـوال الفكريـة     تنشره 

التنماة املستدامة واملسـتمرة ،   واملعرفاة ، فتنشر كل ما هو حيسب

وتوجهاتها األخالقاة ، واحرتام أخالقاات واجتاهاتها بكل أشكاهلا 

العمــل اإلعالمــا والصــحايف ، والــوعا للمســنولاة امللســاة علــ   

 ..كاهلها 

أو رمبا يشرتك كالهما ويتعاون يف خلب بائة تواقة للعلوم             

واحلضـارية الـيت تسـهد يف تنماـة      واملعارف ، وبناء البائـة الفسافاـة  

 ..يف كل اجملاالت وتطور البالد والناس واألهلواق 

                                                 
 
؛ معجررم سرالمة اللغرة العربيررة فري الوسررائل اإلعالميرة     / هاشرم حسررين ناصرر المحنررك   . د: راجرع   - 

( / مع دراسة ميدانية لربع  ال نروات العربيرة والعالميرة     / ) أنموذجًا ( العربي تصحيح لغة اإلعالم 

مرن   ل تررة , المنع رد ل  الكوفرة جامعة / كلية التربية األساسية المتتمر العلمي الدولي األول لشارك في 

 الطبعة األولر  /  لمالجزء الثا/ بحم ءاماًل ضمن وقائع المتتمر , وتم نشر ال 1 21/  5/  1  -9

 . م2 21/ 
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 ثانياملبحث ال
 والتجديد حمتوى الفكر واإلصالح

 ( جلزء األول من اجمللةضمن ا) 
 

وخمتصـر  بعدما تسّدم م  التمهاد املتمفل باملدخل واملفاهاد ،               

 ..وأخالقاات  اإلعالم  ما يف تباان  ع  مسنولاة ومهام

( النجـف  ) أجزاء أو أعـداد جملـة    جوانب م نستعرض بتوى              

 التحلاــل املستضـب ، لتكــون األاــوهلج ومـ  خــالل هـذه الدراســة و  

باان ما أثر النجـف األشـرف اإلعالمـا    تس د لاجملادانا املتطباسا وال

ــالحاة    ــة واإلص ــهاماتها الفكري ــحايف ، و س ــا يف توجهاو، والص ته

ــاء    ــوض بالبن ــديث ، للنه ــد والتح ــة   اتالتجدي ــة والعلما الفكري

ـ  واملعرفاة السائمة عل  أسـ  الـوعا واالسـتاعاب    والفهـد   زوالتما

 ..احلضاري واإلنسانا ، واألخذ مبوسوعاة املعلومة واخلرب 

 السـنة األوىل ، التحلالاـة املستضـبة مـ      النظرة واملنطلب م               

املنرخـة  ( النجـف  ) ادزء األول م  جملة ب و ما أدرج علا العدد األول أ

 .. 4811/ ربا  األول /  01املوافب ،  4591/ تشري  الفانا  / 4يف 

لل الف األخ  جمللة النجـف ، يظهـر مـا ميفـل توجـ       وبنظرة              

 :اجمللة ملا جيب مالحظت  م  شروو النشر 

ملسـاالت والبحـوث الـيت    اجمللة ال تتساد بتسـديد األفضـل مـ  ا    -4

 .تردها 
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 .اآلراء اليت يتطرق هلا الكتاب يف مساالتهد ال ىفل رأي اجمللة -0

 .املواضا  اليت ترسل للمجلة حيب أن تكون خاصة بها  -8

 .ال تعاد الرسائل نشرت أم مل تنشر  -1

 .م  قبل عددي  عّد مشاركا  -9

 .سنة اجمللة عشرة شهور  -1

 .كتاب والباحفني شخصاة م  الال تتساد بتسديد األظهر  -1

وهو مما يدلل عل  وضو  توصاف ووصـف اخلـط الصـحايف                

جمللـة النجـف ، ووضـو  مواصــفات الرؤيـا والرسـالة لـدى الكاتــب       

 ..والباحث الراغب بالنشر 

أن مـا قبـل االفتتاحاـة ،     البّد مـ  اإلشـارة ،   وجدير بالذكر ،              

، كان حيمل االخبار املتنوعة ة داخل غالف اجملل ما حيتوي  وضم 

 : منها ما يتعلب

  بدء موسد لدراسة العلوم الديناة ، واملوفدي  للدراسة الديناة

 ..يف النجف األشرف 

  يف النجف األشرف االحتفال باملاالد النبوي.. 

   وخــرب عــ  مــا أوشــكت علاــ  بنايــة منتــدى النشــر علــ

ــابسني ،  تدائاــة الطــابب األول للمدرســة االباالكتمــال بط

 ..والفانا املتوسطة الديناة 

   ما يتعلب بساام املشاري  العمراناة ، ومتابعة متصرف اللـواء

 ..أي احملافّ ، هلذه املشاري  

        وهلكرى وفاة جمتهد كـب   يـة اهلل الشـان بمـد حسـ

املظفر ، وحضـور العلمـاء ورجـال الـدي  وادهـات الرمساـة       

 ..وغ  الرمساة 
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وانـب مـ    د اجمللـة  أهماة توثاـب  ، شر اإلخباري يبنيوهذا الن             

ومن  مـا حتملـ    . أحداث وأنشطة ما جيري يف مدينة النجف األشرف 

م  جوانب تبني احلركة الفسافاة والعمراناة ، واألثر الصـحايف ومـا   

 ..جيري م  االصال  والتجديد 

 بسلـد ، افتتـا      البدايـة مـ   بعد مـا تسـّدم هلكـره ، نشـرع     و             

 ..الساد هادي فااض  العالمة

ــ               الة اجمللــة ، وخططهــا ومــا تبانــ  االفتتاحاــة مــ  رؤيــة ورس

لــدعد األدب  ، األهــداف وال ايــات الواضــحة املرســومة ، للوصــول  ىل

االجتاه بو، والعلوم واملعارف ، بالتوجهات اإلسالماة املوحدة للكلمة 

رباـ   رباـ  األول ،   شـهر  وقاتها مـ  ، واملنطلسة بتاإلنسانا احلضاري 

 ..العطاء 

وعـا واسـتاعاب   تباـان و مـ    ، هـو مـا ورد  عل  هللك والدلال             

بدأ الساد هادي فاـاض   م  حاث ما، وأخالقاتها ملسنولاة اإلعالماة ا

 :للمجلة افتتاحات  بالسول ضم  

نجـف الـيت   فكرة فرغبة ثد عزم فإقدام عل   صدار جملة ال)               

واملـنرا يف   4115اخلاة املـرقد  يف أمر  جازتها مبوجب كتاب وزارة الد

م ، أما األهداف الـيت أتـوخ  حتساسهـا فهـا يف مجلتهـا      4591 /  9/  42

كما يسول كل صحفا غ  سااسـا ، خـدمات علماـة ، أدباـة ،     

اجتماعاة ، أما أنا أستطا  حتساـب مـا أقـول يف هـذا املضـمار أو ال      

هذا ما ساكشف  املستسبل ، و هلا قد ر لا أن أقوم بتحساب أستطا  ف

بعض هذه املفاهاد العامة ، فال ئالين أبدًا ب ـ   ظهـار مـ ثر علمـاء     

.. ( .العرب ونواب هد وعباقرة املسلمني 

4

 

 :اآلتا  املتسدم ، يتضح م  هذا النصمما و            
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والتصـوعر     اليت تعين  نها تتضـم  الرؤيـة  ( الفكرة ) وجود  -4

لصاحب هذه اجمللة ، ويعين هناك تصوعر للمجال اإلعالمـا ،  

 ..وسبل تنشئت  وتنمات  وتطويره 

الـيت  ( الرغبة ) أعسبت الرؤية الزماناة واملكاناة واملوقفاة ،  -0

ــعاب    ــ  الص ــال وتتخط ــب األعم ــ  أن تنبف ــدونها ال ميك ب

 ..والتحديات 

 وجـود مسومـات   ، والعزميـة تعـين  ( ثد عزم و قدام ) وأعسبها  -8

ــوعا    ــ  ال ــب م ــز ، املنبف ــافز والتعزي ــدرة واحل ــدفاع والس االن

والفسافة واألرضاة الصاحلة ملفل هذا البناء الفاعل يف اجملـال  

اإلعالمـا ، لاكـون ببلورتـ  اإلقـدام املسـتوعب       –الفسايف 

للبائة الداخلاـة لنشـوء اجمللـة ، والبائـة اخلارجاـة لفـرة       

 ..ت والصعاب ، رغد التحديا اجمللةجنا  

ــك    -1 ــاك تكتا ــة ، أّن هن ــاو املتسد م ــالل النس ــ  خ ــين م ويع

خـدمات  ) : و سرتاتاجاة لساام مفـل هكـذا جملـة حملتـوى     

، وها م  أهداف اجمللة الواضحة ( علماة ، أدباة ، اجتماعاة 

 ..م  خالل صفحاتها وأعدادها ِعرب مدة صدورها 

مـا  ومنـ   ،  وم  أهدافها الرائعة ، أن كانت  نسـاناة املنحـ    -9

 ظهار م ثر علماء العـرب ونـواب هد وعبـاقرة     )يتمفل عند   

 .. ( .املسلمني 

واجمللة عل  الرغد م  كل الظروف ،  الو  نهـا مل تسـف عنـد                   

ــل     ــ  أج ــ  م ــ  ئطا ــا ميك ــل م ــت ك ــل ئط ــة ، ب ــدود معان ح

 ..لعطاء الفكري والفسايف واحلضاري استمراريتها و سهاماتها با

مـا ورد يف صـفحاتها ، فهـا مجعـت بـني      ، والدلال عل  هللك              

املعلومة اخلربية كما يف نسل خرب بناية منتدى النشر ، واالحتفـال  



 2  

 خل  ..باملولد النبوي ، وهلكرى وفاة اجملتهد الشان بمد حس  املظفر 

 .م  األخبار 

ة مـ  العـدد   اجتاهات موضوعات اجملل م  مجعتفضاًل ع  ما              

 :األول بني 

مـ    ومـا حتسـب  سـالماة ،  اإلدراسـة  الالدراسة الـيت ىفلـت ب   -

، ( حريـة الفكـر واإلسـالم    ) أال وهـا     ، عالجات معاصرة

رضا املظفر ، رئـا    لسماحة العالومة الكب  الشان بمد

 ..منتدى النشر 

وهذه الدراسة نراهـا تواكـب كـل عصـر بالتحـديث                

ر اإلســالما وانطباعــات علمــاء ضــوء الفكــ والتــنظ  يف

وضـوع باألسـلوب التحلالـا     ن  عاجل امل ، ، واألعمب عصره

الناقد ، واالستسرائا ادام  بتحلالـ  بـني التشـري  اإلهلـا     

 ..والتشري  الوضعا 

ــة و             ــ  مكان ــل عل ــو دلا ــرف   وه ــف األش ــاه النج اجت

ث والتحـدي  يف  صـال  وصـال  الفكـر   إلسهام وصحافتها ل

.. تجديدوال

 4

 

 املاضـا  أثـر   عادت اجمللة متطلبات العـودة ِلمـا ينفـ  مـ      -

ــ  الــرتاث األخالقــا   ــاج النســد العبــب ، وم األصــال ، وبانته

 ..ـّاء الناف  البنالتسااما والتسوميا 

يتمفــل يف عالجــات موضــوع صــفحة مــ  أهــازي  أيضــًا و -

 ئسـتاهل الكـب   ل، ( يف اداـل املاضـا   )   األفرا    موضوع 

.. جعفر اخللالا
 0
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 و دلاــل  خــر علــ  ُخطــ  اجمللــة يف بنــاء الفكــروهــ           

ــات     ــاق ومتطلب ــر و ف ــاة احلاض ــا ومعان ــني املاض ــام  ب اد

 .. ما حتتاج  م  خطط فاعلةو، املستسبل 

والشعر ل  صفحت  وجمال تنفس  م  نسـا الفكـر وصـوره     -

ـ  ( سـهرة  ) الشعرية ادملاة اليت تتّوجـت بسصـادة    د مـ  نظ

..العالمة الكب  الساد بمد مجال الدي  اهلامشا 
4

 

البحــث العلمــا لــ   فاقــ  يف رســالة اجمللــة ، حاــث كتــب   -

حتـت  خّص ب  اجمللـة ،  ، ومساحة الشان بمد رضا الشبا  

 :يف مسدمتها يسول ، (  فاق رحبة )   عنوان 

يف جمال الذه  البشري  فاق رحبة مرتاماة هـا  فـاق   )            

لد واحلكمة ويف اجملال  فاق ضاسة مظلمـة هـا  فـاق    الع

ادهل وادمود ، فإهلا تفّتح الذه  واتس  جمال  وأصبح هلهنًا 

طابة م  اإلصال  العام ، و هلا تبلودت األهلهان  مرةثأثمر جوااًل 

وحتجرت العسول وتعفرت يف الظالم ، استفحل الشر وط   

( .عل  اخل  

0

 

 فـاق   ، باجتـاه نفتـا  هللـك اداـل    ل علـ  ا ما يدلوهو           

اإلصال  ، بوعا وثسافة تند ع  سعة االستاعاب والذهناـة  

ــد والتحــديث  ــار باأل هو يتــاء ، الوقــادة التّواقــة للتجدي فك

 .. الداعمة لالنفتا  عل  اآلخر

ونافذة فكرية أخرى تدلع عل  تطلعات وسعا هللك اداـل   -

يف املعرفــة حبــث جديــد )   ، واملوســوم للتجديــد واإلصــال  

،، لئستاهل الكب  جعفر  ل ياسني ( اإلنساناة 
8

الذي مجـ    
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م  عنوان  بني املعرفة واإلنساناة ، وزاده األلب بكون  حبث 

 ..وجديد 

، كان موضوع وبسلد األستاهل األديب بمد حسني احملتصر  -

( ..األدب النجفا ) استسرائا مجال بعنوان   
4

 

ــ          ــب لل فا ــات اتوثا ــص األدب ،  مفارق ــ  قص ــة م دملا

 ..ومساجالت متنوعة وطرافة 

وُيطالعنا العالمة األسـتاهل السـاد بمـد تسـا احلكـاد ،       -

ــوعة     ــر ، مبوض ــدى النش ــام ملنت ــكرت  الع ــبة ) الس املناس

ع  هلكرى مـاالد الرسـول   ، وفاها هلكر مساحت  ( السخاة 

ومـاالد اإلمـام الصـادق    ( اهلل علا  و ل  وسلد صل)األكرم 

 :، ومما جاء فاها ( لسالمعلا  ا)

وو  مسبلون فاما نرجـو   –والعربة هنا ها أن ننم  )            

 ن جنـا  كـل    –عل  طالئ  نهضة فكرية واجتماعاـة  

ــاملني يف    ــني والع ــرة الناهض ــة وكف ــاس بسل ــة ال يس نهض

حسلها ، و اا يساس مبدى  ميـان أصـحابها بهـا وصـراحتهد     

فسـد اسـتطاع كـل مـ      وواقعاتهد يف مواجهـة قضـاياها ،   

ــامني  ــتد  –هــذي  العظ ــا رأي ــة  –كم ــدة أم ــور وح أن يط

ــال      ــ  س ــزل  الو م ــو أع ــ  وه ــعها لتعالام ــة وخيض كامل

( .العسادة واإلميان 

0

 

كاـة  اوحيمل املسطـ  الكـف  مـ  االجتاهـات احلر                

يـــد املفمـــر واالســـتمرارية يف النهضـــة واإلصـــال  والتجد

 ..واإلنسانا والعسائدي 
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يعين أّن للفكر حضـوره الفاعـل واملنكـد يف    ومما            

ة التطلعات لوحدة الذات ووحدة األمة باإلميان واإلقدام بالفس

بالنف  ، وما يظهره الساام باإلصال  والتجديد املنته  نهـ   

 ..العسادة واإلميان السلما 

علـ   حيث الساد احلكاد  وبذات معادات املوضوع ،          

 :الت ا  البناء الواعا ، وهللك بالسول  مسنولاة

وأنتد الاوم كمسلمني  اـا تسـ  علـ  عـواتسكد     )          

مسنولاة نشر مبادئـ  والتبشـ  بهـا وقـد وقفـتد يف زمحـة       

 –تاارات متعاكسة تلتسا كلها عل  ما باننا م  تباعـد  

يف نسطة انطالقها مجاعا ونسطة االنطالق هذه ها اإلتاان 

 ( .بأيدينا م  تراث عسادي عل  بساياها 

وهكذا حيمل هموم الوحدة والت ا  باجتـاه الُبناـة              

العسائدية املوحـدة لئمـة واإلنسـاناة باإلسـالم ، وبهـا يـتد       

 ..  السالم واحملبة واإلصال  والتسريب بني االجتاهات 

حُبلوتــ  ومــا يظهـر  ،  وللشـعر احلـر ادديــد يف هللـك عصـره     -

ها األستاهل الشاعر املعروف السـاد الـدكتور   ال ريبة ، ُيعاد

الشـعر  )    مصطف  مجال الدي  م  خالل دراست  املستضـبة 

 . ( احلر   تارخي  وتطوره

وهو جانب  خر ُيش  بوضو  مدى اهتمام هللك اداـل               

ـ   وجملتهد ال ّراء جملة النجـف ، بكـل    ا هـو  مـا جيـري ، ومب

ــاحة ا  لفكريــة واألدباــة جديــد ومتطــور يظهــر علــ  الس

والشعرية ، وما يتطلب  م   صـال  وصـال  التبن ـا للفهـد     

 ..واالستاعاب 

ــوع   - ــد موض ــد العا ــدكتور بم ــتعدادات )   ولل ــاس اس للن

 ( . خاصة بهد



 25 

العلماـة ،   –كان الوج  اآلخـر للطروحـات الفكريـة             

ادسـدية ،   –اليت تسهد يف نشر الـوعا بادوانـب النفسـاة    

 ..علاها الشخصاة م  قدرات عسلاة ونفساة  وما ترتتب

تــ  يف املوســوعة الفكريــة الــيت اوجانــب  خــر تظهــر معاد -

 ، (ل ـة السااسـة   )   تتضمنها دفيت اجمللة ، أال وهـو موضـوع   

بسلد األستاهل بمد صادق الساموسا ، أمني منتـدى النشـر ،   

 :ومما ورد ضمنها 

خيتصــون بهــذه والسااسـاون لاســوا وحــدهد الــذي   )           

الل ة ، بل غ  السااسـاني أيضـًا يسـت لونها للوصـول  ىل     

غايــاتهد يف اإلصــال  أو اإلفســاد ، فهــا يف احلساســة ل ــة  

دما  رجال املبـاد  الـذي  يريـدون نشـر  راءهـد وحتساـب       

أغراضهد ع  طريب  ثارة الرأي العام وتوجاه  هلد ، سـواء يف  

( .هللك السااساون وغ هد 

4

 

وها معادة لل ة السااسة ، واتساع نطاقها ومنظورها          

التفاعلا ، بتسامسهـا العـام املشـرتك مـ  غـ  السااسـاني       

للوصول  ىل غايـات بـددة ، بتوجههـا وـو املبـاد  و ثـارة       

 ..الرأي العام 

يتضــح مــ  موضــوع البحــث ، االهتمــام العماــب ممــا و         

حا ، ومـا ميتـد   التحرري واإلصال النسدي بادانب السااسا

م  خالل  لفلسفة املصطلح وغاياتـ  وعمسـ  يف التجديـد    

 ..واإلصال  

الكتـاب  مـا تناولـ  عـ   صـدار     ، العـدد   مطاف خاىةيف و  -

تألاف األستاهل عبد الرضا ، ( سوفسطائاة للبا  )   وسوم بـ امل
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بـذات  و، انب  اإلجياباة وصادق ، وهو استعراض مستضب د

..بناء نسده الالوقت جمريات 

4

 

وهكذا مما كان ضم  العدد األول ، التطلعـات املوضـوعاة               

ــدانا      ــتسراء املا ــث واالس ــربة والبح ــني اخل ــ  ب ــيت جتم ــة ، ال الفاعل

 ..واالستنباو النافذ 

لــئدب والشــعر والعلــوم واملعــارف ،  ، ومــا ميتــد يف تكاملــ             

 ..قاد لتكون اجمللة تستسا م  بائتها ما يرفد م  

وتكون بذلك اجمللة ، قناة بناء و صال  وصال  وجتديد ، ل               

عمس  الفلسفا واإلسرتاتاجا الرفاـ  ، ادـاهلب لإلنسـان ، بسامـ      

 ..واستفاضة باس  ومكارم أخالقات  ، الوقائاة والعالجاة 
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 املبحث الثالث
 والتجديد حمتوى الفكر واإلصالح

 ( جلزء الثاني من اجمللةاضمن ) 
 

املنشـورة   موضـوعات لملضامني املختصـرة ل وبعد استعراض ا               

املنرخــة يف ( النجــف ) الســنة األوىل مــ  جملــة    –ادــزء األول  يف

 الواحـة  مـ  منـاحا  بتوجهاتهـا  ، ومـا أخـذت    4591/ تشري  الفـانا  /4

لبنــاء رو   صــالحاةتوجهاتهــا اإلوالصــافاة ،  دباــةاألفسافاــة وال

 ..األخالقاة عل  منهاج الدي  املعاملة 

الســنة األوىل للمجلــة ،  –ادــزء الفــانا  مــا اجتــ  فاــ  نتــاب               

ــل  ــدادها لتتمف ــدانا بأع ــب ما ــة   كجان ــاة باجملل ــة يف خ املنرخ

 .. 4811/ ربا  الفانا /  49  املوافب 4591/ تشري  الفانا /02

البائـة الـيت ترعرعـت     ، ضـم   اسـتمراريتها  جنا  مدىمن  و              

 األشرف اإلعالمـا والصـحايف   أثر النجف ، وتباان تواصلفاها اجمللة 

 .. يف اإلصال  والتجديد

تابعـة  صـال    كان الناس حباجة ماسـة مل  وبطباعة احلال ،               

املفمـرة ،  احلـرة  واالنفتا  عل  الكلمـة الفسافاـة   ،  الفكر واخلرب

ـ  ولة أخالقاًا ع   واملسن ة ، يصال الكلمة الصادقة السوميـة واملسوم

 : وقد مشلت موضوعاتها اآلتاة 
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تضــم  نســل خــربي مهــد ميفــل عمــب النجــف األشــرف يف   -

ـ   د العروبـا  مناصرة التحرر ونصرة احلب ، واملنطلب مـ  الُبع

 ..واإلسالما واإلنسانا 

ـ               اركة وهو ما يبني الوعا للمجتم  النجفـا ، للمش

يف وقوف  م  الشساسة مصر ضد االعتداء اآلثد ، ومما ورد يف 

 :خرب اجمللة 

وقد شاركت النجـف سـائر املـدن اإلسـالماة بهـذا      ) ..           

الشعور العماب الذي جتل  باالسـتنكار واالسـتهجان مـرة    

وبالدعاء ملصر باملساجد بني فرائض الصالة أخرى وبربقاـات  

( ... التأياد هلا ثالفة 

4

 

، مـدى التحسـ    وميفل هذا احلراك والدعد اإلنسـانا            

ــل    ــرتاتاجا الفاع ــا واإلس ــوي احلساس ــرو   ل، األخ ــ  ال رف

ــرب   ــساء الع ــدى األش ــة ل ــ  املعنوي ــاًل ع ــتعدادات ، فض االس

 ..لدعد املادي ، للخروج م  احملنة تسديد ال

مــ  ويظهــر يف الصــفحة األوىل للمجلــة ، الدراســة املتزامنــة  -

 ..رة مصر ضد االعتداء ال اشد نص

ــا              ــد تس ــاد بم ــة الس ــث العالم ــر يف حب ــك يظه وهلل

النجــف ومواقفهــا مــ  احلركــات ) احلكــاد ، واملوســوم بـــ 

الذي رفـ  رأس   النضالاة اإلسالماة مهداة  ىل بور سعاد البلد

 ( .اإلسالم بصموده 

 :ومما ورد يف مطلعها             

ن النجف م  أثـرى الـبالد اإلسـالماة وعاـًا     قد تكو)             

وأكفرها  دراكًا ملستضاات ما تدعو  لا  رسالتها الديناـة  

                                                 
 
 .م 956  –تشرين الثاني  – 21/ الجزء الثاني / السنة األول  / مجلة النجف  - 
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م  التحرر واالنعتـاق والفـورة علـ  االسـتعمار واالسـتعباد      

 .مهما كان لون  وطمع  

ــروة              ــذه الف ــرد ه ــال  –وم ــا أخ ــض  –فام ــود يف بع يع

وفهمها لواق  الدي   خطوط   ىل تأصل الرو  اإلسالماة فاها

فهما مدركا يتمش  مـ  روحـ  العامـة اهلادفـة  ىل حتريـر      

( .الشعوب والسضاء عل  خمتلف العبوديات 

4

 

عل  ريادة النجف األشرف يف  صريح وهو دلال توثاسا         

التصد ي ملا ىر ب  األمة ، واحلث عل  الوقـوف بوحـدة الـرو     

السوميـة     ومنهالتهـا  بأبعادهـا ووالكلمة بوج  األعـداء ،  

، واحلـث علـ  اإلصـال      الفكرية والنفساة والسلوكاة

 ..والبناء املستمر بالوعا واالستاعاب 

مـ  نظـد السـاد بمـد مجـال      ( لباـك مصـر   ) وما قصـادة   -

تالحد وتضـام   نّد ع  باان وج  مجال  خر ، ياهلامشا ،  الو 

مـ    كلمت  الفاعلة حلراك الرأي العـام أثر و األشرف النجف

 ..خالل اإلعالم والصحافة النجفاة 

للنجف األشرف ، وتسـجالها   الفاعل فضاًل ع  احلضور          

ا جيري م  أحداث ومواقـف علـ  مسـتوى    املوقف املشرف ، مب

 مـ  جانـب  بـالعواطف ادااشـة ، و  ورفدها قوما و سالما ، 

: هذه السصادة تتمفل باآلتا
0

 

 يا روعة الفجر ادديد                يا مصر يا لذة اخللود     

 دـاـتـرق العـوة الشـوق            يا جندة العرب الكرام    

 دــاـنـاك عــل أفــك             يا معجزة السر ن يدحض

 دـاـلـد التـجـة املــو ي                د الطريف  ـمجـة الـيا  ي

                                                 
 
 .  ص /  ن سهالمصدر  - 
2
 . 9 -8ص /  ن سهالمصدر  - 
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 دـاـعـل البـأ األصـملرف                  س ي بركبك للحااة    

 ودـهـفاجرة تساوم بالع                د       ــهـ  عـرري مـحـوت

 دـاـور باملوت املبـمـي                     وتوغلا حاث الصماد  

 دــديــل   مسدام ش                  تأب  احلااة بأن تكون   

 :ودتها م  هذه السصادة العصماء الرائعة مبنستطف وأيضًا           

 كاألسودثارت تزجمر                لباك مصر عواطف 

 حتت رفرفة البنود                   جاللكيضللها زحفت 

 :منها أيضًا نرد و          

 دافعا عنها وهلودي             لباك يا ساف العروبة       

 تزهر بالعتاد وبادنود             ودعا ضفاف النال        

 عاهرة تتاجر بالوعود                خيدعنك وعد           ال 

 :حت  خيتمها الساد اهلامشا ، خبتامها املسك قائال           

 التارين فاتنة اخللود                    لباك مصر حبابة        

   يربز جانب  خر تضمنت  الدراسة املوسومةم  وجهة أخرى ، و -

بسلـد صـاحب   ( طاووس  ىل ابـ  املطهـر   م  اب     فاق رحبة ) 

..املعالا الشان بمد رضا الشبا  
4

 

ــة ىفــل البحــث يف ســ ة رجــال اإلســالم ،                  والدراس

 :، ومن  نستب  ما جاء فا  والعلماء العاملون 

وقلنا  ن  قامة دعائد اإلصال  ونسض أس  ادهـل  ) ..           

 ( .هدى أولئك األعالم  والفساد رهني بس ة َم  يس  عل 

رئــا  / بسلــد الشــان بمــد رضــا املظفــر  أخــرى   ودراســة -

( صناعة الشعر ) ى النشر بعنوان منتد

0

. 

                                                 
 
 . 7 -3ص /  ن سهالمصدر  - 
2
 . 2  -9ص /  ن سهالمصدر : راجع  - 



 3  

مــ  الدراســة الــيت نشــرتها جملــة  وهــا احللســة األوىل            

حيمل الصورة املعرفاة وأثر النجف يف تسـديد   ا، وبهالنجف 

ــا ا   ــايف واألدب ــتوى الفس ــ  املس ــ  م ــا يرف ــا م ــوعا ، وم ملوس

، ومـا ينـال مـ  اهتمـام     يتضمن  م  تعريف الشعر وفائدت  

 ..اجملتم  

وتباان منثر الشعر علـ  الـنف  لاكـون  سـهام  يف              

 :الت ا  ، وبهذا يسول الشان املظفر 

والرك  املسوم للكالم الشـعري املـنثر يف انفعـاالت    )          

ــل و   ــ  ئا ــون فا ــاعرها أن يك ــنف  ومش ــوير ،  هل ال تص

 .. ( .للتخاال والتصوير أكرب األثر يف هللك 

وال رض األصـال منهـا التـأث  علـ  النفـوس إلثـارة       )            

، أو  قدام وشجاعة، عواطفها م  سرور وابتهاج ، أو حزن وتأمل 

أو خوف وجـ  ، أو تهويـل أمـر وتعظامـ  ، أو حتسـ  شـاء       

 ( .النف   واالزدراء ب  ، أو وو هللك م  انفعاالت

اك ، فهنــواألدب وواحــة الشــعر حاضــرة يف حســول الفكــر  -

و (  كرمـة اهلـوى   )البـ  دجلـة ، وقصـادة    (  هالـة  )قصادة 

 ..للشاعر عبد السادر رشاد الناصري (  ت ريدة جرا )

وها ىفل األحاسا  الشعرية ال زلاـة املرهفـة ، الـيت              

نستطف م  قصـادة    وُتنم ا السابلاة والذوق لدى املتلسا ، 

: كرمة اهلوى

4

  

 أيا كرمة للحب يزهو بها الصبا       تباركت عنسودًا وظال وملعبا

 سألتك باحلرمان يأكل خاطري       وبادوع يستلسا بعاين متعبا

 وبادر  ظم نا ، وبالسهد غائرا      وبالدم  مسفوحًا ، وبالعمر جمدبا

 

                                                 
 
 . 3 ص / ن سه  المصدر - 
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 :جرا  ادة   ت ريدة أما مما ترفدنا ب  قص               

 أحبك واهلوى وتر صدو                        وأنسام معطرة ورو 

 وجممرة دم العشاق فاها         خبور كلما احرتقت تفو 

 وفردوس م  املت  ال والا        عل  شط ن  حيلو الصبو 

مـزاحد الطـائا ،  الو   : بسلـد  ( دفاع عـ  حريـة الفكـر    ) وما  -

 خر فاما حتمل  هذه اجمللة العتادة واهلادفةالصورة واألثر اآل

، لتض  بصماتها عرب الدهر ، وكأن لبناء الفكر واإلصال  

..كّتابها ال ي ابون ع  املستسبل اآلتا 

4

 

وتشد الدراسات بعضها بعضا ، حاث نرى بسلـد عبـد الرضـا     -

، وما جيم  بـني  ( وظافة الشعر بني الف  واحلااة ) صادق   

، وقوة التأث  ، ومـا  شاعر واملتلسا للشعر صفة الشعرية وال

..احلضاري الناف   تبسا  م  أثر الفكر

0

 

بسلـد السـاد مصـطف     ( الشعر احلر نساش م  أنصـاره  ) وما  -

ــف    ــر النج ــالل أث ــ  خ ــنعك  م ــر ة ي ــدي  ،  الو م ــال ال مج

 ..ة ادمال ةوالفسافا ةوجمالس  الفكري

البائة ومسـاجالت  فالتحلال والدراسة ، هكذا منه              

وجمال  النجـف تفـو  عطـر نتاجهـا ، فحتـ  يف اختالفهـا       

وخالفها موّدة وببة يف منح  الوعا واإلصـال  والتجديـد   

..اهلادف ، ومبختلف مشارب  الفلسفاة 

8

 

ومل تسف اجمللة عند هذا احلد ، بل تعدتـ   ىل  فـاق جديـدة     -

ــرة يف    ــالحاة واملعاص ــالة اإلص ــرؤى والرس ــب ال ــة بعم هادف

                                                 
 
 . 7  -4 ص /  ن سهالمصدر : راجع  - 
2
 . 9  -8 ص /  ن سهالمصدر : راجع  - 
3
 . 23 -21ص /  ن سهالمصدر : راجع  - 
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التجديد والتحديث ، ولُتحـر ك مبشـاركة البائـة الفسافاـة     

 :والفكرية بكاملها ، لُتعل  

أخا النجفا هذا باب فتحت  اجمللة م  أجلك وم  أجل )          

ــال يف   ــ  نــواحا اإلهم ــ  لتتنــاول فا ــدك احلباــب ، فتحت بل

. خمتلف جمـاالت حااتـك الفسافاـة والصـحاة االجتماعاـة      

اءها علـ  كـل ناحاـة مـ  هــذه     أضـو ( النجـف )وستسـلط  

ــام       ــعها أم ــا وتض ــعف فاه ــاو الض ــجال نس ــواحا لتس الن

 ( . للعمل عل  تالفاهااملسنولني 

هكذا صور اإلصال  والبناء والشعور الوطين النبال ،            

م  خالل تشـخاص  وكأن اجمللة تنظر مبنظار اسرتاتاجا 

لك م  لتعزيز السوة م  خالل اإلصال  اهلادف ، وهل( الضعف)

خالل الرقابة ادماه ية الفاعلة ، حت  يضـاف مـ  خـالل    

هذه النافذة ادديدة م  جديد اجمللة اإلصـالحا التضـامين   

 :الشامل 

" ... ( .صحة البلد " وموضوعنا يف هذا العدد ) 

4

 

ــب               ــاطب بعم ــول ، الن ــذا الس ــد ه ــف عن ــا نس ويكف

اإلصـال   التكافلا ، بكـل معـاي     –اإلصال  التضامين 

ــالم     ــة واإلع ــ  اجملل ــدأ م ــذي يب ــد ال ــاس ، والتجدي ــ  الن وم

ــب   ــا بعم ــارع ، لانته ــات والش ــداف ،واملنسس ــ   األه للتوج

اإلصالحا ملا يف النفوس البشرية م  طواعاة ومبادرة تسهد 

 ..يف بناء البالد وخمتلف منسسات  

ومما خيتتد ادزء الفانا ، قراءات ما جّد م  مطبوعات ، بسلد  -

ديوان الشان عباس ) اد بمد علا كمال الدي  ، وهو الس

                                                 
 
 . 25 -24ص /  ن سهالمصدر  - 
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هـ دامع  البحاثة 4011املال علا   الب دادي النجفا املتوف  

 ( ..الاعسوبا 

 :ومما جاء فا  م  نسد مجال وصريح             

ولو قد ر هلـذا الشـاعر أن ينشـأ يف غـ  هـذه الـبالد ،       )            

رور عام املائة عل  وفات  ، ألقامت ل  حفالت الذكرى بعد م

 .ولكنا و  العراقاني ال نطرب مل ناة احلا لدينا 

ــهامتك             ــا األســتاهل الاعســوبا ، فلــوال ش ــك اهلل أيه وفس

وشكرًا لـك أيهـا   . لبساة شخصاة شاعرنا يف زوايا التارين 

البحاثة عل  انتهاز فرصة هـذا الوقـت وعلـ  مـا أبـديت مـ        

.. ( .شاعر حرة يف دراسة س ة ال

4

 

وكأن  يستسرأ حاضر األمـة ومسـتسبلها الـذي ضـاع وضـا                   

الـبالد  املبدع واملوهوب واملبتكر واملخـرتع ، ورا  يتمجـد مبـ  بـاع     

 ..والعباد 

الـذي   ، وبهذا كان توثاب جوانب متنوعة م  الواق  اإلصالحا            

 ..يعمل عل  منهج  الطلاعة الواعاة 

وُيرى للصـحافة يف النجـف األشـرف ترصـد هـذه التحركـات                   

ــهد يف ــات ، وتس ــا والتوجه ــف عنه ــة   الكش ــاحة الفسافا ــد الس ورف

 ..والعلماة 

وتوثــب وتنشــر اخلــرب علــ  وفــب مــا يستضــا  األمــر ، وتســ             

 ..قلد الرقاب  ، وال مير عل  اخلربصفحاتها 
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 املبحث الرابع
 والتجديد ححمتوى الفكر واإلصال

 ( من اجمللة ضمن اجلزء الثالث) 
 

م  جملة  ادزء الفاناالعدد أو  ب  ما استعرضنا ما أحتفناوبعد             

مــان ، مرســوم هلــا ، يف مطبعــة النعهــو  امــ، املطبوعــة كالنجــف 

 ..الكائنة يف النجف األشرف 

 أنشـطة مـا يدعمـ  مـ     و ، وهو الـدلال علـ  حـراك الفكـر                

 ..يف هذه املدينة املعطاءة النشر و الطباعة

كـانون  /  02الصادر بتـارين  ادزء الفالث م  اجمللة نتطل  يف             

 .. 4811/ مجادي األوىل /  49  املوافب 4591/ الفانا 

ومـا حتملـ  مـ  التجديـد ،      نرى أثر الفكـر واإلصـال  ،  ومن              

ـ  األشـرف  لواحدة مـ  جمـالت النجـف    بشـكل  نشـ   لاـ    ، و ذاك ن

 ..البحث ب  ما يس   وفب ينطبب عل 

ضـم  خـرب فـتح متوسـطة     غالفهـا الـذي ت  والبداية مـ  داخـل               

 ..النجف األشرف يف صناعة 

لت ـا  والبنـاء   اجتاه البائة النجفاة يف مسـتسبل ا   يعين  ومما          

 .. الداعد للتنماة الوطناة احلريف والصناعا
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، ويف هلات رفد سوق العمل بكوادر مهناة  تسدير ، أقلأو عل             

واملعـارف ،  منتظمة الـتفك   الوقت نظاماة يف مهناتها وعلومها ، و

 ..علماًا  اوخمطط هل

صـال  ، وهـو   اإلتجديـد و ال مـ   انبوج، منشر عل  وهو بذات              

شـرف ، وال ننسـ    األحدود مدينة النجف ، رفده ويتعدى يف يتجاوز 

 ..م 4591يف عام  زمان  هذا كائ 

وقبل الصفحة األوىل ، يتضم  متابعة تندع ، ويف هلات الصفحة            

مـا جيـري    لواقـ  ، والشعور باملسنولاة  اإلصال ووعا مستوى الع  

 ..املكتبات ال رباة  ضم  بتوى

 ومراج  ئص اف  ، حول عدم وجود مصادراكتشيف ومنها ما              

 ..ب اإلسالماة يف املكتبات ال رباة الكت

طـالب البعفـة العراقاـة     م  حدوا، يف حانها ، وهو ما أشار  لا             

 ..جامعة باري  كتوراه يف السانون م  للحصول عل  الد

إلطروحتـ    ، األستاهل عبـد اجملاـد احلكـاد    وحانها مل حيصل           

ارنــة  راء علمــاء الفســ  اإلســالما يف األحــوال املصــادر واملراجــ  ، ملس

 .. الشخصاة ، م   راء علماء السانون املدنا

ــ   و             ــب م ــد جان ــة عن ــذا وقف ــدث ه ــل دالالت ، احل ــذي حيم ال

النجفاـة  انفتا  وتواصـل الطلاعـة   ومنشرات عدة ، منها ما يتعلب ب

مـ   فاها ر جملريات األم، ومتابعة الصحافة م  جهة يف ال رب للدراسة 

 ..جهة أخرى 

يف ، وأّن النجـف األشـرف فاهـا     أال وهـو ، ودلال ل  وجه  اآلخـر              

 الــيت تواصــل الدراســات العلاــاالبعفــات ضــم  طلبــة ، هللــك الــزم  

 .. األكادمياة املعاصرة

اسـة والتحـديث   هـذه الطلاعـة بالدر   وما يـدلل علـ  اهتمـام                

 ..تابعة واملوالتجديد واإلصال  
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ــ  و             ــانون  من ــ  الس ــا حيمل ــاألحوال   ، م ــب ب ــا يتعل ــذات م وبال

ــاة  ــوع  الشخص ــاس مبوض ــب احلس ــاه  ، و، ادان ــو االجت ــب ه األعم

 ..وعلماء السانون املدنا  ، بدراسة مسارنة بني الفس  اإلسالما

ومببــادرة مـ  مساحـة  يـة اهلل الســاد    وكـان نتاجـة هللـك ،                

 هـداء موسـوعات مـ  الكتـب      ،  حان  ، قّدم مساحت يف، احلكاد 

 .. ة  ىل بعض مكتبات ال رب ادامعاةالفسها

املمفل لسـماحة   ، كما قام العالمة الشان نصر اهلل اخللخالا           

،  ثمينةبإهداء كتب فسهاة أخرى ،  ية اهلل الساد الربوجردي بالعراق 

 ..والساما بنفعها العلما واألكادميا 

بإهداء بعض ما لدي  م  كتـب فسهاـة   ، وتبعهد منتدى النشر            

 .. نفاسة ، قام رئا  املنتدى بتحساسها 

م  الكتب اليت تربز الوج  اإلسالما توالت اهلدايا عسب هللك و            

املشرق ، وتشريعات  النافذة حلماية اإلنسـان ، بعباداتـ  ومعامالتـ     

 ..وعالقات  اإلنساناة 

، ها إلظهـار وتوثاـب هـذه األحـداث     اتلة يف  سـهام ومل تسف اجمل            

املوسـوعات الفسهاـة    ر ، بل اقرتحـت يف االهتمـام وطبـ    اخباأل وهذه

كـل مـا يعـر ف املستشـرقني والبـاحفني يف الشـرق       واألصولاة ، بل 

 راء املسلمني و ثارهد العلماة اليت كانت مصـدرًا  اإلسالم ووال رب ب

 ..ومنبعًا عذبًا لفروت  العلماة ، ال رب ملدناة 

مل ئص جملة النجف ، ب راء فئة أو مـذهب ،  ، والالفت يف األمر              

فكـرة  ، وهذا حبد هلات  يـدل علـ  الـوعا وتـبين     بل ب راء املسلمني 

 ..، وتكاملاة اآلراء واإلصال  والبناء  وحدتهداملسلمني توج  

هلاتهــا ، تــبين عاملاــة هلكــرى مــاالد أمــ   وضــم  الصــفحة               

، ومنـ  االحتفـال    (علاـ  السـالم  )املنمنني اإلمام علا ب  أبا طالـب  

 .. بالذكرى املامونة يف كراجا
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انتسال منتدى النشر ، هذه املنسسة كما هلكرت اجمللة خرب               

 الفسافاة والعلماة ،  ىل بنايتها ادديدة اجملـاورة للصـح  احلاـدري   

 ..املسدس 

 ، وجعلـها عامـة ،  ع  التوس  يف مكتبة منتدى النشـر  فضاًل             

وئصاص جنا  خاة ، فا  قاعة كب ة جمهزة بكل ما يلزم م  

الراحة للمطالعني والباحفني ، مم  يريد االستفادة منها ضم  وقـت  

 ..الدوام املخصص هلا 

ت غـ  احلكوماـة ،   ودعـد املنسسـا  اهتمـام  وهو دلال علـ               

بالُبن  التحتاة للعلد والفسافة والتجديـد ،  املادي واملعنوي ، والعناية 

 ..للباحفني والعامة م  الناس 

وحانما ننتسل لصفحات اجمللة املشرقة بـالفكر والدراسـات                

، ومـا  ، الرتاثاة منهـا ، واحلديفـة واملعاصـرة    والتطلعات اإلصالحاة 

 :تبدأ م   املتواصل ، نراها تسهد يف نشرها

الدراسـات   معهد)   ، املوسومة بـ افتتاحاة الساد هادي فااض  -

 ( .اإلسالماة العالاة 

تطلعاتهــا و عمــب طروحــات االفتتاحاــة وممــا جــاء يف          

م  األس  والبناء واإلصال  مبوضوعاتها ، الواثسة الواسعة و

 :والتجديد والتحديث 

أن ُيطلب هذا العنـوان علـ  مدينـة مـ  املـدن        هلا جاز)           

اإلسالماة حبب فعل  النجـف ، و هلا جـاز ملدينـة أن تكـون     

مصداقًا هلذا االسد فهـا النجـف مـ  تلـك الدراسـات مبفابـة       

ــالنحو    ــول  ك ــالما وأص ــ  اإلس ــص بالفس ــة للتخص مسدم

ـ   نا والباـان والبـدي  والل ـة واألدب    اوالصرف واملنطـب واملع

ــ    واحلــديث والرجــال والدرايــة ، أو مــا كــان بعلمــا الفس

وأصول  مما تتدارسها النجف مبستوى عاٍل ، قل أن يوجد لـ   
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ــة       ــد العلما ــ  املعاه ــل يف مجا ــ  مفا ــون ل ــ  أو يك نظ

اإلسالماة ، ما عدى األزهـر الـذي ال يسـل شـأنًا يف اهتمامـ       

بتدارس النحو والصرف وما يتب  هللـك مـ  املسـدمات الـيت مـر      

الفس  وأصول  ، فهو و ن كان يفـوق غـ ه   هلكرها ، أما يف 

،  ال  ن  ال يستطا  بوجـ  مـ  الوجـوه ، أن    م  املعاهد األخرى 

جياري النجف يف تفوقهـا بهـذه العلـوم وتعمسهـا يف البحـث      

والتحساب فاها ، ولا  هذا م  هو جمرد ادعاء مين بل هنـاك  

( . ..دلال وألف دلال عل  ما أدعا  يف هذا السبال 

4

  

ــف               ــة النج ــ  مكان ــة عل ــري االفتتاحا ــذا تس وهك

األشرف ودراساتها اإلسالماة العلماـة ، احلوزويـة واملنبفسـة    

م  البائـة احلوزويـة املعطـاءة ، الـيت ال يسـ  هلكـر الـنص        

 ..بشكل أوس  وكامل 

ــا هــذا االســتعداد ،  الو منبفــب عــ  قــدرة العــامل                  وم

ا هلكر املسال جانـب منـ  ،   والتدريسا يف نشر العلد ، وهو م

ــدى طالــب العلــد واملتلســا ،   والســدرة والرغبــة وتنماتهــا ل

ومنطلب هللك م  فكر ديناما مواكب لكل تطـور واـو   

يف العلوم ، ومستعد لكل ت ا  وبناء و صال  خيدم األمة 

مـ    ومـا جيـري   اإلسالماة ، ويواكبها م  كـل مـا حيـدث   

يـًا ومعنويـًا ، بكـل    مادورات حولـ  ،  قلاماـًا ودولاـًا ،    تط

ــة   ــدرات يف الدراس ــوى الس ــب بت ــ  والتحس ــل ووض والتحلا

 .. العالجات اليت ال تفسد مكانة اإلسالم وخصوصاات  

ويض  ملسات  الكرمية    ية اهلل الساد عبد احلسني شـرف   -

وهللك ضم  كلمت  التأباناة للساد حادر الصـدر ،  ، الدي  

 :مما جاء يف كلمت  جانب و

                                                 
 
 .  ص / زء الثالم الج/ السنة األول  / مجلة النجف  - 
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وكان ل   ىل هللك مازة الرتباة يف طريسة التـدري   )            

يــذوق طالبــ  يف درســ  مــا ال يذوقونــ  يف درس غــ ه مــ   

أساتذة العلد وأساطان  ال ألن  ميتاز بعلمـ  فسـط بـل ألنـ      

ميتــاز مــ  هللــك بإهلامــ  ، فــإهلا توســط هالــة الطــالب جتلــت 

روحانات  املفل  فاسرتق اإلفهام بأسـلوب  واسـتبعد األمسـاع    

سحر باان  فال يرد كالم  عل  مسـ  هلي لـب فاصـدر  ال    ب

. (ع   هلعان 

4

  

تنــوع ، حتــ  وبهــذا كانــت اجمللــة تســتوعب كــل             

كاجتاه ينتف  منـ  املعـين   ، منها  فادةستلال، التأباناة منها

 .. بشكل عام والناسبشكل خاة ، 

ف  انالالسبال ،  الو بتمازها وما طر  طريسة التدري             

يف الرتباـة والتعلـاد ، ومنـ  النفـ  يف اإلصـال  التعلامــا      

 ..والتحديث ، أي  ما كان  والتجديد

وجملـة  ، سهام الصـحافة النجفاـة يف هللـك     وهو ما نرى           

 ..كأاوهلج ل   ال راء ، النجف

ــا      - ــة ، رئ ــواد م نا ــد ج ــان بم ــة الش ــالة العالوم ولفض

ــة العل  ــرعاة ادعفري ــة الش ــب احملكم ــا ب ــة ا  وت ، دراس

 ( .اإلسالمجواهر الكالم يف شرائ  ) سالماة ، بعنوان 

، مـ   الكـرام   األجـالء  ما يستعرض م  العلمـاء من  و           

مـا  العلماـة   الشخصـاات  ، ومـ  السرن الفالث عشـر اهلجـري   

 :يتحدث عنهد قول  

  ( شـهرة وخلـودا ، وأعمهـد    وأعظد علماء هذا السرن

الشان مرتض  األنصاري ، صاحب  فائدة اثنان األول

كتاب فوائد األصول املعروف بالرسائل يف األصـول  

                                                 
 
 . 3ص /  ن سهالمصدر  - 



 4  

العسلاـــة ، وكتـــاب املتـــاجر يف الفســـ  املعـــروف  

باملكاسب ، وهذان الكتابان مسرران التدري  يف 

 ... ( .الصفوف العالاة يف جامعة النجف 

  الشان بمد حس  ب  الشان باقر ، شـار   ) .. الفانا

اإلسـالم للمحسـب احللـا جعفـر بـ       كتاب شرائ  

احلس    ومسا الشر  ، جـواهر الكـالم يف شـرائ     

اإلسالم ، وهو أكرب موسوعة فسهاـة عنـد اإلماماـة    

بلغ هذا الشر  ثالثني  –عل  ما أظ   –والسّنة أيضًا 

.. ( .جملدًا قبل الطب  

4

 

 :ة العلماة املوضوعايضاف بنظرت  و           

ــاب)              ــ     أن ب ــة   ولك ــد اإلماما ــو  عن ــاد مفت االجته

اجملتهد لا  حرًا طلاسًا م  الساود فإن الفس  اإلماما خاضـ   

ألســ  ومســايا  دقاســة جــدًا صــارمة يف دقتهــا  ىل أبعــد 

احلدود   فإهلا اورف عنها الفسا  قاد شعرة انربى ل  الفسهاء 

يناقشون  وحياسبون  ، ولذا نرى الفسا  يتعب وجيتهد حبفًا 

نسابًا ع  الدلال وتطباس  عل  مورده   يعكف اجملتهد وت

عل  الدراسة والبحث العلما احلر ، فإهلا اقتنـ  أفتـ  وأعلـ     

رأي  معتصمًا بفست  واقتناعـ  بسـوة الـدلال غـ  مبـال وال      

متهاب م  العلماء الذي  خيالفون  ، و ن كفر عددهد وبُعد 

ـ     ل واملـذهب  صاتهد    ن اإلماماة مل يرثـوا عـ  أسـالفهد النس

والفتوى ، و اا ورثوا عنهد االستسالل يف الـرأي واحلريـة يف   

التفك  واالعتداد بـالنف  و هلا خفـا علـ  أحـدهد وجـ       

احلب مل يسلد غ ه ، بل حيجد ع  الفتـوى ، ويسـف موقـف    

                                                 
 
 . 4ص / ن سه المصدر  - 
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احملتاو خشاة اخلروج ع  جادة الصواب ، فاجملتهـد اإلمـاما   

( .باحث بسب قبل أن يكون مفتاًا 

4

 

وهو دلال واضح عل  أّن اإلصال  والتجديد والتحديث            

وسعت  ، واإلطالع الواس  ، والدراية ، مبين عل  أس  العلد 

وتوافر كل  ، وتسصا احلسائب ، الدراسة والبحثواالعتناء ب

 ..  ةاألدوات واألدلة النسلاة والعسلا

فساـ   فإهلا اوـرف عنهـا ال  )  شاخص  التسااد والتسويد          

 . ( قاد شعرة انربى ل  الفسهاء يناقشون  وحياسبون 

ولذا نرى الفساـ  يتعـب وجيتهـد حبفـًا وتنسابـًا عـ        )           

 ( . الدلال وتطباس  عل  مورده

مما جيعل  حيمل عـبء املسـنولاة ، أمـام اخلـالب عـز                

 ..وجل ، أواًل وأخ ًا 

ـ                 العلـوم ، ويكـون   وبـذلك ال يسـف عـ  االسـتزادة م

متواصاًل يف الدراسـة والبحـث والتحسـب والتحساـب الـدقاب      

 ..الشامل حت  يس  عل  احلساسة املطلوبة 

ولواحة الشعر مكانت  عل  صفحات اجمللة ، حاث يرفـدها   -

ب  العالمة الشان عبد املهدي مطر يف تأبني صديس  الشـان  

نسـاناة  قاسد با الدي  ، وها ما ىفل صورة العالقـات اإل 

 :ومستطف مما يسول فاها  ..وسبل التعب  عنها 

 يتسا اخلطب و ن أزرى ب         بفبات عن  تنجاب اخلطوب

 يف اجملالني حضور أو م اب            طاب احملضر مل يذم ل     

 و هلا األبراد قد أتتها                          خبفها أرج م  بردي  طاب

مساحة  ، ، يواصل نشر عبب علوم ومواصلة للعدد السابب  -

، رئـا  منتـدى النشـر ، لدراسـت       الشان بمد رضا املظفر
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، ومما يسـول يف هـذه الدراسـة املوضـوعاة     ( صناعة الشعر)

 :حول صلة الشعر بالعسل 

ــارع   )            ــاعر الب ــب  ّن الش ــارع   –واحل ــب الب  –كاخلطا

ـ     دفب يستمد يف  بداع  م  عسلـ  البـاط  الالشـعوري ، فات

الشعر عل  لسان  كاإلهلام م  حاث يدري وال يدري ، عل  

.. ( .اختالف عظاد الشعراء يف هذه الناحاة 

4

  

ما مجـ  بـني اإلبـداع والعسـل      يف التحديث ، وادمال          

الباط  ، وهو ما ميفل استنتاج علما مجـ  بـني فـ  الشـعر     

لشعور واإلبداع يف علد النف  ، والنتاجة اليت تشخص بني ا

 ..عدم الدراية ، لتتمفل كاإلهلام والالشعور ، والدراية و

الصـحاة لـدى    والتوعاـة  وللوعا الصـحا يف بنـاء الفسافـة    -

 ..اآلخر يف صفحات اجمللة الناس ، املنشر 

ـ            ل وهو دلال  خر عل  أثر الصحافة يف نشر الوعا بك

 ..أشكال  

ـ            د الـدكتور بمـد   وكما نراه يف زاوية الصحة ، بسل

مـ  حاـث النشـأة    ( قصـة السـل   ) عزت العباـدي ، بدراسـت    

وكافاة انتسال املرض لإلنسان ومسببات املـرض ومساومـة   

..ادسد هلا 

0

 

، وها موسومة    وكالعادة يتخلل الدراسة والبحث قصادة -

ال للشاعر األستاهل الساد مصطف  مج( ..يف ادنة املعلسة  )

 ..الدي  

ادمال يف هذه السصادة ،  ن  يف احللة جبـل  بداع اإلو         

شوه وج  املدينة ، كما أشارة تعلاسة السصادة ، ثد امتدت 
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ــة ،    ــائ  املعلس ــرى ادن ــ  هلك ــتعادت ب ــ  فاس ــد الف ــ  ي  لا

 : ونستطف م  السصادة 

 رؤى حلوة بالواق  الصحو ىزج          (جنائ  بابل ) كأن علاها م  

 سالمل يرق  الف  فاها ويعرج             كأنهاتصاعد مرأى احلس  فاها 

 صبايا عل  تل م  الرمل تدرجتظ  خضال الورد يف احلفل صاعدًا   

وحت  بناء سالمة احلواس م  وق  الكلمة و يساع           

 ..الشعر ، ل  مكانت  يف الكلمة واجمللة 

ـ    - اناة ، مبـا يـدور يف عـامل    ولئمل كمـال لئحاسـا  اإلنس

 ..الدناا 

ديب عبود شـالش ، موضـوع   لذا كان بسلد الوجا  األ            

 :، ونتطل  فا  ( ؟... عماد .. الذكريات املنملة  م )بعنوان 

كمــا شــهدت ومل أزل يف الســدس أعمــال اإلرهــاباني )          

ــ      ــدن م ــدة م ــار يف ع ــات السط ــفوا بط ــث نس ــود حا الاه

ــر التحساســ     ــفوا دوائ ــدة ونس ــة واح ــطني يف حلظ ات فلس

ادنائاة يف السدس وتل أباب وحافا ويافـا وأمـاك  أخـرى    

يف نفـــ  الوقـــت ، كمـــا نســـفت دار املنـــدوب الســـاما  

ــب      ــال التخري ــل أعم ــهدت ك ــدس   ش ــانا يف الس الربيط

و خواننـا العـرب مل يتفسـوا    .. والتدم  هذه وأنـا يف السـدس   

مل حتصـل أيـة   .. و .. عل  حل ملشكلتهد فتعددت احللـول  

. (؟؟..ب فلسطني وها حرب فاصلة اءت حرنتاجة حت  ج

4

  

ــال               ــان ، ح ــهادة العا ــرب وش ــذلك اخل ــل ب ــ  ينس وكأن

  ُيعاجل جر  مل يزل بعمسـ   فلسطني والعرب الاوم ، وكأن

 .. ، ينزف دمًا صارخًا أزلاًا وأعراض  و الم  وشعارات 
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سالـة  والعظاد واملّرو ع فاما لو ألساـت النظـر يف هـذه امل              

وهذا اخلرب ، مل يسلد م  الصهاينة حت  َمـ  وهـب هلـد مـا ال     

دار املنــدوب الســاما ) ميلــك ، أال وهــا بريطاناــا ، فنســفوا 

 ..، وال حتلال وتعلاب أكفر ( الربيطانا يف السدس 

 الساد بمـد تسـا احلكـاد ، باضـرة     العالمة ولئستاهل -

 ( .مشكلة األدب النجفا ) بعنوان 

ـ             ا  حــدى حفـالت اجملمــ  الفسـايف ملنتــدى النشــر ،   وه

مبومس  الفسايف ، عاجل يف احملاضرة أمور اشرتك يف نساشـ   

 :فاها أعضاء اجملم  ، ومما جاء يف احملاضرة 

م  تسالاد اجملم  اليت أدخلها يف مومس  الفسـايف هلـذا   )           

العــام ، ويرجــو أن يكــون قــد وفــب مــا اختطــ  لنفســ  يف  

  األول م   ثارة مشاكل بائاة مستعصاة وحبفهـا  اجتماع

حبفًا موضوعاًا خالصًا والتماس طرق لعالجها والعمل عل  

 . (سلوكها يف حدود ما ميلك  م   مكاناات 

4

 

سـايف  وهو دلال واضح عل  ما كان حيمل اجملم  الف           

ض  االسـتنتاجات بالتحلاـل   لا( مشاكل البائة ) م  هموم 

ــة و ــطلح    والدراس ــوم املص ــب مفه ــث ، مبطل ــ  ، البح ومعن

 ..عالجها مبا ىتلك  م   مكاناات  الكلمة ، وباولة

ويتضح أيضًا ما يتد دراست  ووضع  كربنام  عمـل            

فكريـة  عل  وفب خطط مدروسة ومهاأ هلا كل السـبل ال 

 ..وأدواتها وأدوات املعادة 

ألمـور مبوضـوعاة ،   ايعين باملعرفة والعلـد تعـاجل    ومما         

 .. ولا  بالعواطف
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: ناول  هذا العدد م  اجمللة اآلتاااًل ما تواستكم -

 4

  

هل يف النجف شعر فين وشعراء ؟ بسلد األسـتاهل جماـد محـد     -

 ..النجار احملاما 

ويظهر مما تتضمن  اإلجابة ، بسال مـ  األسـئلة الـيت               

 :يبدأ بها املسال 

أ فانكـر الشـعر يف النجـف ويتناسـ      وهل َم  جير )           

الشعراء ؟ فأي   هلن هـذه الـدواوي  الـيت ال حتصـ  وال تعـد ؟      

وأي  هذه السصائد بل املئـات مـ  املسطوعـات الـيت تسـال يف      

كل بفل وتلس  يف كل جمل  ؟ وأيـ  هـنالء الشـعراء    

حت  لو كانت مناسـبة  يف كل مناسبة ( ينظمون ) الذي  

 ( . ؟( تشريب ) 

 .. النجفا ، بسلد األستاهل بمد حسني احملتصر بياألد -

، وبّا  فا  مـا أهماـة وطرافـة     0واملوضوع أخذ السلسلة 

، ، حتسب العودة ل     مفتو مفل هكذا موضوع ، ل  باب

كلمـا بــدا املسـتجد فاــ  ، لاضــ  بـني عــاين الســار  ،    

، كما استشـهد بالشـاعر   شخصاات يف األدب النجفا 

صـايف النجفـا ، وعـّده اـوهلج     امل رتب السـاد أمحـد ال  

 ..للشاعر النجفا احلب 

 ..يد ، بسلد األديب هادي ادزائري يف طور جد -

ــ              ــ  م ــا يتطلب ــاة وم ــور احلا ــبني تط ــذي ي  ّن )   ال

طباعة احلاـاة الصـاحلة ترمـ   ىل التعـاون بـني األمـد       

.. ( .والشعوب ، أفرادًا ومجاعات 

0
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ل ـة ودينـًا ، بسلـد    اسـتعجموا     املسلمون يف أمريكـا  -

 .بمد بهجة الباطار 

وهو م  املوضوعات اليت تسـهد يف معادـة موضـوع             

شائك بني ال ربة والل ة والدي  ، وما يتطلبـ  مـ  دعـد    

 .. صالحا ، جيم  بني الداخل واخلارج 

ومل ت ب السصـادة والسصـة السصـ ة ، حاـث كانـت       -

 ..ر الناصري للشاعر عبد الساد( أشواق حائرة ) قصادة 

عبـد  بسلـد األديـب   ( مأسـاة فتـاة   ) والسصة السصـ ة     -

 ..احلسني الشان عاتا 

ومما تبني م  خالل هـذا املبحـث ،  سـهام اجمللـة يف فـتح قنـاة                   

لنشر األفكار والعلوم واملعارف ، واألدب والشـعر ، فضـاًل عـ  مـا يف     

ة ، وال ن فـل مـا يف   نشره م  التوجهات الديناة والدراسـات اإلسـالما  

 ..نشره م  األنشطة املختلفة واألخبار  

وحملدودية البحث نسـف عنـد هـذا احلـد مـ  ادـزء أو العـدد                      

ـ   ( جف الن) الفالث م  جملة  ا يتعلـب  ، لنختتد البحـث مبستطفـات مم

 .. وانب م  بتوى الدراسة 
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 املبحث اخلامس
 التجديدو حمتوى الفكر واإلصالح

 لعينات منتخبة من أعداد اجمللة
 

البحث ، سـاكون بتـوى هـذا املبحـث ، عانـات       وحملدودية              

منتخبة م  باقا أجزاء أو أعداد اجمللة ، لاكون لدينا تصّور ع  أثـر  

ــرف     ــف األش ــد   النج ــال  والتجدي ــحايف يف اإلص ــا والص  اإلعالم

  .. والتحديث

لب  م   رساء وحـدة اجملتمـ  والدولـة وانفتاحهـا     ما يتطمن  و             

عل  احملـاط والبائـة اخلارجاـة ، ومـا يتعلـب باحملـاور بـني مجاـ          

، لذات الفردية وادمعاة واجملتمعاة األطراف املعناة ، املبتدأ بها م  ا

 ..وسلوكااتهد 

وامتـداده علـ  مسـتوى اجملتمعــات والشـعوب ، بـل النــاس                      

مبختلف مذاهبهد ودياناتهد ومشاربهد الديناـة والعسائديـة   أمج  ، 

املوضـوعات  ، و ( النجـف  )جملـة  والفلسفاة ، واألاوهلج املتمفـل يف  

 : املنتخبة ها

نبدأ م  االفتتاحاة بسلد الساد هـادي فاـاض   َمـ  املسـنول      -

.لعام ؟ ع  تردي الذوق ا

4

  

                                                 
 
النجف / مطبعة النعمام /  957 / شباط /  25/ الجزء الرابع / السنة األول  / مجلة النجف  - 

 .  ص / العراق  –األشرف 



 49 

ــوان            ــ  العن ــاس ، وم ــدقاب واحلس ــو  الف ال ــروض ة ك

ملعاار الذوق العام ، وما يـنثر   ، باختاارهاإلصالحاة ادمالة 

علا  الفكر ، ومن  عل  النف  والسلوك البشري اجتاه أمر 

 ..معني ، ومن  ما جيري م  التعزيزات السائمة عل  هللك 

أسلوب الدراسة الديناة يف مدرسة النجـف ، كلمـة ألساهـا     -

 :نها حجة اإلسالم الشان مرتض   ل ياسني ، وم

ــزو    )          ــة أن يع ــات التطوري ــراق  احلرك ــب م ــد يطا وق

استمرار النجف عل  هذا األسلوب الواحد الرتاب طـوال هـذه   

فاهـا  الفرتة املتمادية يف التارين  ىل مجود فكري مرتكز 

ال جند عن  حتويال ، غ  أن احلساسة ئتلف ع  هللك كل 

حساستهـا  االختالف ، فالنجف كما يعرفها املطلعون علـ   

م  أبعد بالد اهلل عـ  ادمـود الفكـري ، والنجـف كمـا      

يعرفهــا الواقفــون علــ  دخالتهــا مــ  أملــ  بــالد اهلل فكــرًا  

ويسظــة ووعاــًا وعلــ  أســاس هــذا الــوعا املمتــاز تطــورت 

 .... (نظريات علمائها يف كل م  علما الفس  وأصول  

عل وال يس  أن نذكر أكفر م  هذا التصريح الذي جي         

النجف األشرف الاوم يف موقف املسنولاة العظامة ، حلماية 

ــديث ،   تارخيهــا العريــب بتواصــل التطــور واإلصــال  والتح

 ..والتماسك والتعاون 

، للشـان  ( علاـ  السـالم  )نظرية املعرفـة عنـد اإلمـام علـا      -

..بمد رضا املظفر 

4

 

ل وها باضرة ألساها العالمة الشان املظفر يف االحتفا         

ــا ،    ــة يف كراج ــة دينا ــة أهلا ــ  مجعا ــيت أقامت ــاملا ال الع

علـ  مـاالد أمـ  املـنمنني      مبناسبة مرور أربعـة عشـر قرنـا   
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، و ثار فلسفة اإلمـام  ( علا  السالم)اإلمام علا ب  أبا طالب 

 ...يف اإلسالم 

..األدباء العرب يف األرجنتني ، بسلد جورج صاد   -

4

 

واإلبــداع والعطــاء ، وقاــام  واملسالــة جتمــ  بــني الســ ة        

الصحافة هناك يف األرجنـتني للعـرب ، لتسـوم مبهـام النشـر      

 ...األدبا والفسايف والل وي 

النجف يف ألف ) وهناك موضوع للشان بمد جواد م ناة    -

.( عام 

0

 

ــمن              ــذكر ض ــا ي ــنة ) ، مم ــت وزارة  4591يف س أعلن

شـحني ملنصـب   العدلاة يف لبنان أنهـا سـتجري امتحـان للمر   

السضاء ادعفـري ، ويشـرتو يف املرشـح أن يكـون حـائزًا      

 ... ( .عل  شهادة الدروس الديناة العلاا م  جامعة النجف 

، بسلـد اخلطاـب الشـه     ( الشـهاد األول  ) م  أعالم اإلسالم  -

..أمحد الوائلا 

8

 

ـ   (الشهاد األول ) حاث عّد          رة الفسـ  والفسهـاء ،   مـ  مفخ

 .. ماادي  التشري   وم  أبطال

، وهـا  ( املتمـدن  ) أما يف مادان السصة ، فسد يف نشـر قصـة    -

قصة أردناة شعباة ، بسلد الساة االستاهل روك  ب  زائـد  

العزيــزي ، ومجــ  فاهــا بــني التمــدن ادوانــب االجتماعاــة 

 ..ومنثراتها االقتصادية 

السـنة األوىل ،   يف كـان حاـث  عمار ، االهتمام مبشاري  اال -

 4591/ مـارت  /  08، الصـادر بتـارين   اخلام  والسادس  ادزء
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 5  

ــب  ــعبان /  00املواف ــبالد    4811/ ش ــار ال ــاة بإعم ــدد خ ، ع

 ..تطوير ، املخطط واداري التنفاذ والتنماة وال

ــ  مجــ و            أقالم بــني جمموعــة دراســات وموضــوعات ، ب

وزير اإلعمـار الـدكتور السـاد     شخصاات وأساتذة ، ومنهد

، وغـ ه ممـا نشـرت مـ  مازاناـة العـراق ملـدة        ضااء جعفـر  

ــور    ــرق وادس ــري ، والط ــاري  ال ــ  مش ــنوات ، وع ــ  س مخ

، ومنهـا املـدارس واملستشـفاات ،     ، واملبـانا العامـة  احلديفة 

ــناعات ،    ــف للص ــة النج ــ  حاج ــكان ، ومن ــاري  اإلس ومش

ــد ،      ــداد اددي ــار ب  ــة ، ومط ــوة الكهربائا ــروع الس ومش

 ...لزراعاة ومشاري   عمار األراضا ا

االهتمـام بـالبن  التحتاـة مـ       كـان  وبشكل عـام ،           

االهتمــام حتــ  بــالبن  امتـداد  ، و هــا غالطـرق وادســور و 

الداعمة للتنماـة   اإلسرتاتاجاة الفوقاة م  خمتلف املشاري 

 ..االقتصادية 

م  بني أبرز ما ميكـ  اإلشـارة  لاـ  مـ  ادـزء أو العـدد       أما  -

يـد  مل  م  املناداة بإصال  التعلاد والتجد، هو ما حي  الساب

 ..والتحديث فا  

التوس  مبنهـاج مدرسـة النجـف    : ) كان بعنوان من  و           

 .  ل ياسنيبسلد حجة اإلسالم الشان مرتض  ( األشرف 

ما يتطلب معادـة الـنسص   وويض  ضمن  توجاهات  ،           

النظر يف املناه  ، و عادة يف ادوانب الفكرية والعسائدية 

 ..لدي  اإلسالما احلناف لدراساة ، مبا ينتصر ب  لا

مــنه  )   عنــوان  خــر يف هلات العــدد حيمــل موضــوع و          

..علا بفوظ بسلد الدكتور حسني ، ( وكتاب 

4
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،  عــاجل فاــ  توجهــات التــألاف ومناهجــ  ومراجعــ               

ئد علــ  ومتطلبـات توجــ  الســراءات ، وجمريـات النســد الســا  

 ..املوضوعاة والتحساب واالعتدال وبناء الفكر الناف  

لوعا والفسافة العلماة العاملاة و سهامًا م  اجمللة لنشر ا         

وجمريــات العلــوم ، نشــرت عــ  جملــة ســاين  داجيســت ، 

يف ( أربعة م  أعظـد علمـاء العـامل    ) موضوع حيمل س ة   

ــ  ــد   الــربت اينش ــات ، وه ــاالت االخرتاع ــ  جم تاي  ، فالدمي

 ..زوركني ، س  الكسندر فلمن  ، اتريكو ترتا 

ــر ، وو - ــدد  خ ــة  يف ع ــدأ اجملل ــد أن تب ــ ة بع ــار السص باألخب

واالفتتاحاة ، تنشر حبث فلسفا للشان بمد رضا املظفر ، 

.يف علم  ( علا  السالم)معجزة أم  املنمنني ) واملوسوم بـ 

4

  

تعاىل ووحدانات   ل عل  اخلالبويتسدم هللك االستدال             

 ..وعظمت  

وللعالمــة الشــان بمــد جــواد م ناــة ، موضــوع التجديــد  -

:  ، وبهذا مما يسـول واإلصال    منهاج مدرسة النجف األشرف 

وبال أن حيسب أحد غاية ترضا اهلل والناس ، ما دام يـرى  ) 

أن اهلدف م  طلب العلد هو  ظهـار العلـد واملسـدرة والصـخب     

يف اجملال  ، وعدم التسلاد للخصد ولو كان علـ   واددل 

.. ( .ألف حب وحب 

0

 

سر بساء النجف وخلـود  ) وموضوع  خر نتطل   لا  ، أال وهو    -

.، للدكتور حسني علا بفوظ ( العلماء 

8

 

الذي بّا  توجهات العلماء ، واألسـ  والبنـاء العلمـا ،              

 ..بكل موضوعاة ، قائمة عل  احلب واحلساسة 
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حـدث  )   ، أال وهو  يف نشره ، يف غاية األهماة ويربز موضوع -

( .تارخيا يف التسريب 

 4

 

يبني الدعوة الطابة ضم  كلمة معالا وزير األوقاف           

املصرية ، مستبسة م  جملة رسـالة اإلسـالم املصـرية العـدد     

 ....الفانا ، السنة السابعة 

يـب بـني املـذاهب ، حتـث     وادماعة السائمة علـ  التسر          

عارفهد ودراساتهد ، لاعـرف بعضـهد مـا    ملعل  تبادل املذاهب 

 ..عند البعض يف هدوء العامل املتبصر 

ـ وافتتاحاة  - ل اجمللة بسلد الساد هادي فااض ، وكانت حتم

( .ة  صالحاة ديناة جديدة حرك) : عنوان 

 0

 

 سـ  وال ي مـ  العنـوان ،  اإلصالحا احملتوى  وضو نرى و        

 .. حملدودية البحث التعلاب والتحلال

العالمة  الشان الباقوري وفكرة التسريب بني املذاهب ، بسلد -

..الساد بمد تسا احلكاد 

 8

 

ــو            ــره يف   وه ــا يف نش ــ  م ــرد عل ــابب ال ــذكر الس ،  ال

دلال علـ  التفاعـل العماـب مـ  كـل مـا يـبين         ويكون

م  النجف األشـرف   العالقات األخوية واإلنساناة ، والتجاوب

لوحـدة   م  كل َم  يتجـ  وينـادي بالتسريـب بـني املـذاهب     

 .. ووحدة توجه  اإلسالم

واستحدث يف اجمللة ، صفحة صحاة تبني ما وردها م  أسئلة  -

، واإلجابـة  ( طبابك جيابك ) صحاة ، وكانت االستجابة   

..م  الدكتور  بمد عزت العبادي 

1

 

                                                 
 
 . 25ص / در ن سه المص: راجع  - 
2
 . 2 –  ص /  957 تموز    / الجزء الحادي عشر / السنة األول  / مجلة النجف : راجع  - 
3
 . 8  -4  ص/ المصدر ن سه : راجع  - 
4
 . 21ص/  957 آ   8 / الجزء الثاني عشر / السنة األول  / مجلة النجف : راجع  - 



 54 

، بالتوعاــة ونشــر الفسافــة  وبهــذا تســهد جملــة النجــف        

 ..الصحاة للناس 

( .م  احلجاج ) ولرئا  منتدى النشر موضوع    -

4

 

حيمل يف طاات  مذكرات أمالها بعد رجوع  م  احل          

 ىل باـــت اهلل احلـــرام ، ويـــبني مـــواط  الرمحـــة واخللـــود 

والسدساة ، ما بني مكـة املكرمـة واملدينـة املنـورة ، وهـو      

 ..وي مضمون ثسايف توع

نشـأة الفكـر   ) : ولئستاهل جعفر  ل ياسني ، دراسة بعنوان  -

( .الفلسفا عند الشاعة 

0

 

التطـور التـارخيا ، وجمريـات     يبني الكاتب م  خالل          

 ...احلكد واالجتهاد والتحلال والتخري  

الوجود ) وبسلد األستاهل يعسوب احلمدانا ، موضوع بعنوان    -

( .االجتماعا 
8

 

للشـان بمـد رضـا    ( صناعة اددل ) ، موضوع    ومما يربز -

.املظفر 

1

 

ــث           ــدل ،    حا ــناعة اد ــ  ص ــدل م ــد اد ــ  فوائ ــبني فا ي

ــا تسويــة اآلراء النافعــة   ومنفعتهــا املسصــودة بالــذات ، ومنه

ورياضـــة األهلهـــان  والـــاسني وتأياـــدها وحتصـــال احلـــب

، والكشف إلدراك ادمهـور  والتسهال عل  املتعلد املبتد  

 ..آلراء البعادة ع  النف  والصالحاة ا
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وكلمة للساد بمد تسـا احلكـاد ، سـكرت  منتـدى      -

( .الشبا  رائد النهضة احلديفة : ) النشر ، بعنوان 

4

 

ومما يبان    بأن الشبا  م  األفراد السالئـل يف العـامل            

مم  استجابوا والعربا ، حاث مم  كان يف بداية النهضة ، 

تطور اخلالق ، فدأبوا  رأة ووعا عل  خلب جاـل  لعوامل ال

ه ، فا  م  املزايا   التسلادية يف عمب معارفـ  ودقـة أفكـار   

ما يستضا  عامـل  ملختلف  واملعاصرة يف رحابة أفس  وسعت 

 ..الزم  

وللرتمجة مكانتها يف الصحافة النجفاة ، حاث نشر شـعر   -

ل مــ  ترمجــة األســتاهل جلاــ، للشــاعر اإلنكلاــزي بــايرون 

( .أحبك يا بالدي : ) بعنوان  ، كمال الدي 

 0

 

ــاق               ــتح  ف ــ  يف ف ــهام الرائ ــوة ، اإلس ــذه اخلط ــل ه وىف

، ومن  يتحسب االطالع عل  العاملا الفكر واألدب والشعر 

 ..شعر ال رب واجتاهات  

ــد   - ــناعاة ، بسل ــار الص ــالماة واألقم ــريعة اإلس ــة الش العالم

.الشان بمد جواد م ناة 

 8

 

وب  يتبني موقف الشريعة اإلسـالماة مـ  هـذا احلـدث               

ــارات     ــ  االبتكـ ــ  مـ ــرعا بذاتـ ــف الشـ ــد ، واملوقـ ادديـ

يبني مدى اهتمامها بالتطور وما يتوجب مـ   وواالخرتاعات ، 

 ..وضو  رأي الفس  وموقف  

( .املعرفة واملدرسة ) ة ، موضوع وبسلد ماخائال نعام -

 1
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النفتا  عل  كل األقالم ، كما سبب وهو دلال  خر ل          

نشر للعديد م   الكّتاب م  مشارب متنوعة ، وهـذا منشـر   

ــف   ــحافة النج ــ  ص ــحا عل ــدد اص ــرف ، وتع ــاألش ات جتاه

 ..فاها واآلراء  الفكر

وم  املوضوعات اليت ئدم ادديـد والتجديـد واإلصـال  يف     -

ــوع    ــر موض ــات ، نش ــوع االجتاه ــزام  ) : متن ــني االلت األدب ب

..بسلد األستاهل الساد عبد احملس  احلكاد ( رية واحل

4

 

، لصاحب املعـالا الـدكتور   ( عظمة األمة بفسافة أبنائها ) و  -

. ضااء جعفر

 0

 

وها كلمـة ألساهـا يف حفـل أقامتـ  مجعاـة منتـدى                

النشر ، وهذا العنوان هو حبد هلات  دلال علـ   دراك وتعزيـز   

ــد ، يف الفكـــر اإلرادة يف املواكبـــة واإلصـــال  والت جديـ

والفسافــة ، واحلــث علــ  تواصــل األجاــال بالفسافــة ، لبنــاء  

 ..عظمة األمة بسوة العلد والفسافة واملعرفة 

 ىل ) وترمجة أخرى لسصادة م  مشرب أمريكـا ، بعنـوان    -

أوراق ) للشاعر األمريكا ولت ويتم  ، ع  ديـوان  ( غريب 

.ترمجة األستاهل جلال كمال الدي   ،( العشب 

 8

 

ــعر              ــ  الش ــارات م ــة   خمت ــفحة معنون ــعت يف ص ووض

 ..اإلنسانا العاملا 

يف نشـر مـا حيسـب    واستمرت اجمللـة يف  سـهاماتها الرائعـة     -

ادانـب التنمــوي يف النجــف األشـرف ، حاــث كــان ملــف     

عــ  مطالاــب النجــف : ) ضــمن  كتــاب مفتــو  ، يف نشــر 
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ــة  ــنا   ( الفالثـ ــربي ، والتصـ ــ  الـ ــب احلـ ــا   طريـ ،  ، وهـ

..ومستشفاات ، وكان بسلد  اب  النجف 
4

 

طالب تصب يف خدمتها العامة بالعراق وتطوره ، امل وهذه          

 ..واستفمار ادانب اخلدما وادانب السلعا 

ترمجة لسصادة الشاعر الفرنسا الكب  فاكتور هاجو ،  -

، ترمجهـا  ( أوراق اخلريف  ) م  ديوان، ( لنصلا ) لسصادت  

..األعسد  عبد األم 

0

 

يف جملـة النجـف ،   مـا يف نشـره   ثـر  ولئستاهل بول  سالمة ، أ -

( . قامة اإلنسان )وهو بعنوان 

 8

 

ــده ويتمفــل           االجتمــاعا الــذي  –ادانــب النســدي  عن

، والتشـخاص  وض  جم  الطباب عل  ادر  والعلة يهدف 

 .. واملعادة 

يضــاف  بحــث ، عســ  أننلملــد أوراق ال، وعنــد هــذا احلــد               

م  أثـر ، وجانـب مـ  هللـك     ساب النزر الاس  مما للنجف األشرف وحي

والتجديد واالنفتا  عل  احلضارات  األثر   بتوى الفكر واإلصال 

، لوضـ  مـ     اإلنساناة ، والتفاعل يف ملتس  عطاء الفكر والفسافة

 ..واهلل املوفب .. خالهلا منشرات االستنتاجات 
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 سحث الساداملب
 االستنتاجات واملقرتحات والتوصيات

 

تضـح    ما يتطلب تأش ه م  النساو ، ومبـا ا وأخ ًا ننشر عل              

مــ  بــاور البحــث مــ  االســتنتاجات واملسرتحــات والتوصــاات ،       

 :وستكون كاآلتا 

 .االستنتاجات : أواًل 

 .املسرتحات والتوصاات : ثاناًا 

 

 االستنتاجات: أواًل 
 

ميك  باان استنتاجات البحث م  خالل مـا يف استعرضـ  يف                

املباحث السالفة الذكر ، واملبنّاة عل  أساس حتديد عانات نصاة   

ــل      ــث ، واملتمف ــوهلج البح ــره يف أا ــا يّف نش ــة ، مم ــة وخربي فكري

الصــادرة مــ  النجــف ، ( النجــف ) كجانــب تطباســا فاــ    جملــة 

علاـ   )أم  املنمنني اإلمام علا بـ  أبـا طالـب     أنوار األشرف ، مدينة

 ( ..مالسال

مـ  أنسـ    ، واسـتزادوا العلـد   مدينة ازدهر فاها العلد والعلماء             

مصــادره ، الســر ن الكــريد واألحاديــث النبويــة الشــريفة ، وأقــوال 

 ( ..علاهد السالم)ألئمة املعصومني ا
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نسانا عل  مـد الـدهر ، بأسـ     وما انبفب من  نشر الفكر اإل             

 ..،  ما أا لك يف الدي  أو نظ  لك يف اخللب العلوي  - املبدأ السر نا

وما يتعلب مبوضـوع البحـث ، ميكـ  حتديـد مـ  بـني أهـد                     

 : االستنتاجات ما يأتا 

ما الصحف واجملالت الصادر يف النجف الشـرف ،  الو العالمـة    -4

 .. املطروحة م  خالهلا آلراءالبارزة بتعددها وحرية ا

ــحف                 ــالت والص ــ  اجمل ــف   وم ــ ة والنج ــد واحل العل

ــاة   ــاتف والسادس ــة)واهل ــت   ( .. النجفا ــ  محل ــا ِمّم وغ ه

مسنولاة نشر الوعا والفسافة والعلوم واآلداب ، وأخالقااتها 

 .. الفناة والفكرية والعسائدية 

دمياني يف  جنـا   التعاون املفمر بني علماء احلوزة واألكـا  -0

املشــاري  الفسافاــة والعلماــة ، والســاما منهــا الصــحف      

 .. واجملالت ، للنهوض بفكر األمة 

بور الدراسة شـكل واضـح لئثـر واألاـوهلج الرائـ  هلـذه        -8

ــ ــورة املش ــديث وا الص ــالرتاث والتح ــرة ب ــال  رقة واملعطو إلص

الـيت صـدر العـدد األول    ( النجف ) والتجديد ، أال وها   جملة 

/ رباـ  األول  / 01م ، واملوافب  4591/ تشري  الفانا / 4نها يف م

ريرهــا العالمــة هــ ، الــذي كـان صــاحبها ورئـا  حت    4811

 .الساد هادي فااض 

وها جملة أسـبوعاة علماـة أدباـة  سـالماة عامـة ،                 

 ..ومنقتًا كانت تصدر بشكل نصف شهري 

ـ     -1 د ، والـدلال  يتبني م  ديباجتهـا ، منشـر اإلصـال  والتجدي

فاما يتمفل بأنها جملة   علماـة ، أدباـة ،   الرئاسا الواضح 

ــة       ــمة الفساف ــد عاص ــ  اس ــة م ــة ، املنطلس ــالماة ، عام  س

 ..ف األشرف اخلالدة عل  مد الدهور اإلسالماة   النج
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ويكفــا دلاــل علــ  عراقــة هــذه األرض الطابــة                  

م علـ  أمـ    السـال  مـا تتضـمن  الزيـارة علـ        العظامة ،

وعلـ   ( علاـ  السـالم  )طالـب  املنمنني اإلمام علـا بـ  أبـا    

ــجاعاك ــو    ض ــ  اهلل  دم ون ــالم )ن ــا الس ــ  ( علاهم ، وعل

 (..علاهما السالم)ن  اهلل هود وصاحل  جاريك

، هـا مطبعـة   ( النجـف  )  ّن املطبعة الـيت طبعـت بهـا جملـة      -9

 ..النعمان يف مدينة النجف األشرف 

شر ودلال واضح عل  عراقـة الفسافـة والنشـر ،    وهو من           

، ملـا  والتـألاف والنشـر    فلوال وجود حركة الفسافـة والعلـوم  

 ..كانت املطاب  العديدة يف هذه املدينة 

، دلال  خر عل  نهضة هـذه املدينـة ونشـرها عاملاـًا للعلـوم       -1

الديناة ، هو ما وثست خربه الصحايف اجمللة بعد  العلوم ومنها

 :ان ، بأّن صفحة العنو

قبــل شــهر واحــد بــدأ املوســد ادديــد لدراســة العلــوم )           

الديناة ، فسد أخذ الطالب يفدون م  سوريا ولبنـان و يـران   

ز وغـ  هللـك مـ  األقطـار     واهلند والصـني والبحـري  واحلجـا   

، وقد لوحّ أّن نسبة الوافدي  هذا العام أكفر م   اإلسالماة

ملـدارس الديناـة الـيت هـا     أية سنة مضت ، فسـد اكتظـت ا  

ــدد    ــدر ع ــاجري  ، ويس ــالب امله ــة للط ــام داخلا ــة أقس مبفاب

املهاجري  مبا يزيد عل  سـتة  الف طالـب ، أمـا العلـوم الـيت      

يتدارســونها فهــا النحــو والصــرف واألدب وتــارين األدب     

واملنطب والبالغة والكالم والتفس  والفس  وأصول الفسـ   

تحساب يف الفس  وأصول   ىل واحلديث ، وقد اتس  البحث وال

حد مل يسبب ل  نظ  ، بل ومل يك  ل  نظ  يف أي قطر م  

 .. ( . األقطار اإلسالماة 



 6  

علـ  أدلـة ماداناـة واسـعة ،      نتطلو  مـ  خـالل هـذا البحـث     -1

واستنتاجات ال تسبل الشك ، كـون الريـادة والساـادة هلـذه     

ــاري    ــاب  حض ــا هلات ط ــ   نه ــدلل عل ــة ، وت املدينــة املبارك

و نسانا وثسايف قويد يف الوسط احمللا والـوطين والعـاملا ،   

فضاًل ع  ما وضعت الصحافة النجفاة م  بصماتها اخلربية 

والتوثاساة واإلصـالحاة والتجديديـة ونشـر العلـد وحريـة      

الــرأي ، ويكفــا اإلشــارة  ىل عنــوان دراســة يف نشــرها يف 

مـد  مة الكب  الشان باجمللة ، لرئا  منتدى النشر العال

 ( ..حرية الفكر واإلسالم ) ، واملوسومة بـ رضا املظفر

فكـرة  ) : تبدأ اجمللة م  خمططها الذي يسول أنها بدأت مـ    -3

فرغبة ثد عزم فإقدام عل   صـدار جملـة النجـف الـيت يف أمـر      

واملـنرا   4115 جازتها مبوجب كتـاب وزارة الداخلاـة املـرقد    

حتساسهــا فهــا يف م ، أمــا األهــداف الــيت أتــوخ  4591/  9/ 42

مجلتها كما يسول كل صـحفا غـ  سااسـا ، خـدمات     

علماة ، أدباة ، اجتماعاة ، أما أنا أستطا  حتساب ما أقول 

،  أستطا  فهذا ما ساكشف  املستسبل يف هذا املضمار أو ال

و هلا قد ر لا أن أقوم بتحساب بعض هذه املفاهاد العامة ، فـال  

لماء العرب ونـواب هد وعبـاقرة   ئالين أبدًا ب    ظهار م ثر ع

 .. ( .املسلمني 

وبهذا يعين أن اجمللة جـاءت عـ  وعـا وخطـط وكسـب          

 ..صفة رمساة ، وأن هلا أهداف واضحة وعلماة و نساناة 

عند استعراضنا حملتوى السـنة األوىل ، بأجزائهـا أو أعـدادها     -5

ــاتها     ــوعاتها ودراس ــني موض ــ  ب ــا جتم ــرى أنه ــري  ، ن العش

فكارهـــا   أهـــداف  يصـــال   اخلـــرب النـــاف  ،  وحبوثهـــا وأ

والفكرة العلماة ، واألدباـة ، واملعرفاـة ، والنظريـة ، ومـا     



 62 

جيري عل  أرض الواق  ، وجتم  مـا بـني خصوصـاة البائـة     

النجفاة ، وعاملاة هذه البائة اليت يتج   لاها خمتلف ومنـوع  

ادنساات واملذاهب واألديـان واملشـارب واالجتاهـات ، وخـ      

اــل ، مــا نهلــوا منهــا العلــوم الديناــة والدناويــة الساصــا دل

ــديين وا   ــامل الـ ــا العـ ــان منهـ ــدانا ، فكـ ــادميا والـ ألكـ

، وخاصاة أثر البائة النجفاة لرفدهد مبوسـوعاة  املتخصص

 ..الفكر واعتدال  

هناـة للجاـل املعاصـر لصـدور جملـة      هناك االستعدادات الذ -42

واالجتاه وو كل والسائد عل  اجمللة ، هو التطلُّ  ( النجف)

ما يندي  ىل مواكبة التطور والنمـو العـاملا علـ  وفـب مـا      

ميتلكون م  قـدرات وقابلاـات ، لـذا نـراهد يتجهـون وـو       

التجديد واإلصال  والتحديث ، ودالالت  سعة  فاقهد العلماة 

 ..واملعرفاة الديناماة 

ــ       -44 ــد من ــ    قس ــة يتج ــر واملعرف ــاج الفك ــوعا ونت ــرى ال ن

يتج  بادم  بني الرتاث واملعاصـرة ، وقسـد    ، و خرباحلداثة

منهد يتج  بكتابات  الكالساكاة ،  الو  ّن ال الب علـ   

ما يّف نشره ، يتفب ويتجـ  لإلصـال  والتجديـد والتحـديث     

علــ  الــرؤى والرســالة الــيت حيملــها ، وطريستــ  وفلســفت  

 ..املعتسد بها واليت يتبناها 

املواهــب والنتاجــات ال تســف اجمللــة علــ  لــون مــ  اإلبــداع و -40

الفكرية ، بل تعددت بشـكلها املوسـوعا ، فـرتى هنـاك     

ــل     ــ  مش ــة ، وحت ــارف املتنوع ــوم واملع ــعر واألدب والعل الش

الرتمجة والتالقا م  األدب األجـن  ، كمـا هـو يف ترمجـة     

 ..قصادة لشاعر انكلازي ، و خر فرنسا ، و خر أمريكا 
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يسـف عنـد حـدود    اخلرب واملعادـات واإلصـال  والبنـاء ، مل     -48

باان معضـالت  تالنجف األشرف ، بل كان م  خالل اجمللة ، 

ومشاكل يف داخـل دول  سـالماة وأخـرى غـ   سـالماة ،      

كما حصل ملعاناة طالـب الـدكتوراه يف فرنسـا ، وقصـور     

املكتبات العامة يف انكلـرتا وفرنسـا عـ  تلباـة حاجـات      

راجـ  ، ومل  البحث والباحث ، وتلباة متطلبات  م  املصـادر وامل 

ـ  ا جهـات ديناـة   ـ يسف عند هذا احلد ، فاخلرب يش   ىل تبن

ــك   وأخــرى منسســات مدناــة وأشــخاة علماــة يف رفــد تل

 ..املكتبات بأمهات الكتب واملوسوعات ، ومنها الفسهاة 

ودلال  خر عل  عطاء البائة النجفاة وأثرها وانفتاحها عل   -41

فسافاــة  ة املنسســات الالعــامل اخلــارجا ، باــان استضــاف   

ة يف الفكر والعسادة م  خمتلـف املشـارب   لشخصاات عد

ــ      ــة وغـ ــاات احلكوماـ ــان ، الشخصـ ــذاهب واألديـ واملـ

 ..احلكوماة 

االهتمام واحلث عل  تطور البالد والعبـاد ، وتطـور دخـوهلد     -49

وتنوعها ، وبها استحداث درجات وظافاة ومهناة ، وارتباطها 

ــة ا     ــأث  الرفاها ــالل ت ــ  خ ــ  م ــور اجملتم ــادية بتط القتص

 ..واالجتماعاة 

ــوي    -41 ــب الرتبـ ــة بادانـ ــفحات اجمللـ ــت صـ ــذلك اهتمـ وكـ

ــة      ــة واملفسف ــة الواعا ــام الطلاع ــراز اهتم ــا ، و ب والتعلام

والعلماــة والديناــة ، بدراســـة وتطــوير الواقــ  الرتبـــوي     

والتعلامـــا واملهـــين ، وهـــو دلاـــل علـــ  ســـعة الفكـــر 

  واالستاعاب ومـا جتملـ  بائـة النجـف األشـرف مـ  انفتـا       

وسعة  فاق ، وتعدد و سهامات اآلراء يف اإلصـال  والتجديـد   

 ..والتحديث يف خمتلف مناحا احلااة 
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االهتمام بتطوير النجف األشرف لعاملاة مدارسـها ، والسـاما    -41

الديناة منها ، لكون احلوزة العلماة تستسطب الطلبة مـ   

مجا  أواء العامل ، وهو ما توّضح مـ  خـالل بـاور البحـث     

 .. ال ، وبأعداد كب ة والتحل

بّانـت اجمللـة بـأّن هنـاك اجتـاه للحـوزة الديناـة يف النجـف          -43

األشرف ، لدراسة وحتلال كل ما هـو جديـد ومتطـور علـ      

املستوى العاملا ، وهللك لباان موقف الفس  مـ  كـل مـا هـو     

مي  اإلنسان واجملتم  ، كما هو علا    معادة الشـريعة  

حول مـا جيـري مـ  تطـورات      اإلسالماة ودخول الرأي الفسها

، ومنـ  مـا خيـص    ( فس  الفضـاء  ) حت  يف الفضاء اخلارجا 

األقمار الصناعاة واالتصاالت ، وال ننس  هللك كان يف عام 

 ..م 4591

احلث عل  السـلوك التعـاونا ، وهللـك للـوعا بـأّن طباعـة        -45

احلااة الصاحلة ترم   ىل التعاون بني األمد والشعوب ، أفرادًا 

وهو ما يدلل عل   نساناة الفكر ، ومـا تسـهد   ومجاعات ، 

 ..يف رفد هللك ، الصحافة والفسافة يف النجف األشرف 

 نسـانا ، أال وهـو    -البائة النجفاـة عـ  أثـر فكـري      أثمرت -02

التسريب بني املذاهب وباورة األديان ، والتجـاوب والتعـاون   

م  كل توجع  بهذا اخلصوة ، وت زر كـل َمـْ  يتجـ  بهـذا     

الشــان ) ، ومــا االســتجابة لكلمــة الــوزير املصــري  االجتــاه

 الو الدلال الواضـح علـ  هللـك التوجعـ  والتشـجا       ( الباقوري 

 ..علا  والتعاون والت زر مع  

ــد ،    -04 ــال  والتجدي ــوير واإلص ــ  للتط ــ  التوجع ــر عل ــل  خ دلا

و ســهامات الصــحافة واملنسســات الفسافاــة يف النجــف ، هــو 

ا اختط  لنفس  يف اجتماع  األول تسالاد اجملم  الفسايف ، وم
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م   ثارة مشاكل بائاة مستعصاة وحبفها حبفًا موضوعاًا 

خالصًا ، والتماس طرق لعالجها والعمل عل  سـلوكها يف  

 ..م   مكاناات  اجملتم  حدود ما ميلك 

االستاعاب والفسة عل  ما كانـت علاـ  النجـف مـ  أثـرى       -00

ملستضاات ما تدعو البالد اإلسالماة وعاًا وأكفرها  دراكًا 

 لاـ  رســالتها الديناــة مــ  التحـرر واالنعتــاق والفــورة علــ    

 ..االستعمار واالستعباد مهما كان لون  

واالستنتاجات املتسدمة الذكر وغ ها مما ورد يف البحث ، هو              

خ  دلال عل  أثر النجف األشرف ومن  ما كانت تتناولـ  الصـحافة   

جمال اإلصال  والتجديد والتحديث لنمو وتطـور  فاها ، ودور هللك يف 

ــدته     ــالماة ووح ــة اإلس ــدم األم ــا خي ــامل مب ــة الع ــ  ، ومواكب ا الواق

وحدة العسادة واإلنساناة واألخالقاة عل  وفب ما جاء بـ   وتطلعات 

 ..الدي  اإلسالما ومساحت  

 

 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 
 

ب ، وما يف التوصعل  لا  مـ  بـني   بعد هذا االستعراض املستض               

أهد االستنتاجات ، البّد م  وض  يف ضوئها التصورات م  التوصـاات  

 :واملسرتحات ، وننشر عل  أهمها باآلتا 

ــة    -4 ــات احلوزوي ــني اده ــرتكة ب ــط مش ــ  خط ــب وض يتطل

، دامعات داخل النجف األشرف أواًلواألكادمياة املتمفلة با

كافة املنسسـات الفسافاـة    وادهات الوطناة واألجنباة م 

والتعلاماة والرتبوية ، لعودة النجف األشرف  ىل مكانتها 

اإلنساناة ،  –الريادية والساادية يف توحاد الرو  اإلسالماة 

علاـ   ) ومبنظور قول أم  املنمنني اإلمام علا ب  أبا طالب 
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  الناس صنفان ،  ما أا لك يف الدي  أو نظ  لك يف ( السالم 

 ..اخللب 

الساام بفتح منسسات مدناـة تسـوم بالتنسـاب بـني كافـة       -0

ــا املشــرتكة ، للتنســاب بــني املنسســات  ــ  خــالل دانه  م

ــة ،      ــات احلّا ــة الل  ــان وبكاف ــاورة األدي ــارات وب احلض

واملنطلب م  حساسة التسريب بني املذاهب ووحدتها بالعمـل  

، واالستفادة م  وجود العراقاني ، ومنهد النجفـاني  والفعل 

 ..الدول املتسدمة  يف

االهتمام بكل ما هـو حضـاري وجديـد مـ  أجـل  اإلصـال         -8

والتجديد والتحديث ، مبا فاها بتوى الكتـب الدراسـاة ،   

 ..كلٌّ عل  وفب مستواه الدراسا والعلما والفسايف 

ــدس يف      -1 ــب ال ــ  طري ــة ع ــوع يف التفرق ــة دون الوق احلالول

تفرقة األمة ، األفكار ، واحلالولة دون ت ل ل املنتفعني م  

ــني دور    ــد ، واملتسمص ــر والعل ــدي  والفك ــار ال ــد جتو أال وه

ــات   ــة ومنسس ــات احلكوما ــاو املنسس ــني أوس ــاء ب العلم

 ..اجملتم  املدنا 

االهتمام بالتعريب والرتمجة م  و ىل الل ة العرباة يف شت   -9

جمــاالت العلــد واملعرفــة واألدب  والفنــون ، وهللــك لإلســهام  

املتبـادل ، وبنـاء منظومـة التجديـد      بوعا يف جماالت الفهـد 

واإلصال  يف النجف األشرف العراق بشكل خاة ، والدول 

 .. باة واإلسالماة بشكل عامالعر

بنــاء منسســات علماــة مشــرتكة للتسريــب بــني املــذاهب  -1

ــان األخــرى ، بتطلعــات       ــالماة ، واحملــاورة مــ  األدي اإلس

 .. سرتاتاجاة فاعلة ومنثرة يف اإلصال  والتجديد 
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بناء منسسات مشرتكة بني احلوزة وادهات األكادمياة ،  -1

ملتابعة كل ما هو مستجد وجديد ومبتكر علـ  مسـتوى   

بلا وعاملا ، مـ  أجـل دقـة االسـتنتاجات ووضـ  احللـول       

الفسهاة والعلماة هلـا ، ولكـل مـا يـنجد عنهـا ، ومـا يـتد        

 ..التعامل بها ومعها 

ــال   -3 ــائل اإلع ــا ووس ــب اإلعالم ــام بادان ــة االهتم م احلديف

لصـحافة التسومياـة الـيت    والفاعلة ، بالتوازي م  االهتمام با

م  اإلسهام بكل مـا   تسهد يف بناء الفكر والفسافة والعلد

حيتاج م   صـال  وجتديـد ، وبشـكل  الفاعـل املتعـاون      

 ..واإلنسانا 

البّد م  أن يكون اإلعالم ومن  جانب الصـحافة ، أن ينسـل    -5

االستفزاز والتالعب باملشاعر اخلرب بشكل ال يدخل ضم  

والعواطف ، وجعل األسلوب الصحايف باجتاه موضـوعا يف  

مبا فا  املوضـوع والبحـث والدراسـة ،     ، كل ما يتد وينشر

والبعاـد  ، حباث يكون م  خالل  بنـاء اإلنسـان املتسـامح    

والبعاـد عـ  العنـف واالنـزالق يف هـّوة      ، ع  رو  التعصب 

 ..اإلجرام وارتكاب احملرمات 

كما أوصا بـأن تكـون هنـاك خطـط لتطـوير الكـادر        -42

الصحايف ، ومحاية الكفاءات واإلبداعات واملواهـب ، سـواء   

ــحافة أو     ــالم والصـ ــال اإلعـ ــة يف جمـ ــت متخصصـ كانـ

 ..مكتسبة هلا باخلربة وسااقها كمهنة أبدعوا فاها 

م  أجل التسويد للسلوك اإلعالمـا والصـحايف ، البـّد مـ        -44

قاــة العمــل مــ  خــالل وضــ  فســ  العمــل علــ  بنــاء أخال

 عالما واضح ، يتوج  م  خالل  للعمل يف هذا اجملال املهـد  

واحلساس للدولة واجملتم  ، بل للعامل قاطبة ، وما نـرى مـ    
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جمريات أحداث العامل واضطرابات  وما ترتكـب مـ  جـرائد    

و رباك ألم  اجملتم  ومعوقات اإلصال  والتنماة والتطوير ، 

 ..كال تأث  اإلعالم السل   الو شكل م  أش

ــا   -40 ــة االتصــ ــام بفسافــ ــحافة  االهتمــ ــر والصــ الت والنشــ

، وبناء منظومة وفكر فاعل ، للتعاون بوعا االلكرتوناة

ــائلها ،   ــالم والصــحافة ووس ــاة ، ومنهــا اإلع مــ  عوملــة احلا

فالعوملة حصالة حاصلة ىرع بها الشعوب ، سواء رضات أم مل 

ر الوج  احلس  منها والفكـر  ترَض ، واملهد كافاة استفما

ن قوة للشعوب اإلسالماة والناماة والسلوك السويد ، لتكو

 ..، واستفمار فرصها للنمو والتطور واإلصال  والبناء 

دعد الصحافة ادـاّدة يف اإلصـال  والتجديـد ، ووضـ  هلـا        -48

ويد مس تها ، ولكّتابها نظام احلوافز الفاعل واملنثر يف تس

، بالتزام  م  بناء نظام تنافسـا لتطـوير    وبناء رو  التعاون

ــبات   ــات ومناس ــا باحتفالا ــحافة ، وتكرميه ــالم والص اإلع

لوضو  ما رمست هلـا مـ  رسـالة هادفـة ، ومـا يّف علـ  أرض       

الواق  حتساب هللك بكل أخالقاة و نساناة ، وما تسـهد يف  

 ..بث رو  احملبة واأللفة بني األفراد وادماعات والناس 

ــَنْح   -41 ــأن تبعــد وتبتعــد عــ  احملســوباة  وضــ  ِم كفالــة ب

واحملابــاة والفســاد اإلداري واملــالا والسااســا ، ألجــل رفــ   

ر الصـــحافة والكـــادر اإلعالمـــا يتطـــوواـــو مســـتوى 

والصحايف ، والبنـاء علـ  أسـاس التفـانا مـ  أجـل صـدق        

 ..حرتام والعمل بأخالقاة املهنة الالكلمة وا

والنشـر  ب  واملكتبـات  التوجع  واالهتمام بالطباعـة واملطـا    -49

، والتشجا  عل  بناء منسسات مدناة متخصصة  والتوزي 

ــا   ــ  قــدراتها ورغباته يف هــذه اجملــاالت ، بشــكل يطــو ر م
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وتعزيز هللك بشت  السبل املادية واملعنويـة ، وبنـاء كـادر    

متخصــص بــذلك ، وتنظــاد دورات تطويريــة ، خبــرباء مــ   

أن ئلـب فـرة   داخل وخارج العراق ، وبدورها م  املمكـ   

 ..عمل يدعد االقتصاد الوطين وبناء األسر واجملتم  

ــارات يف   -41 ــرتاتاجاات وتبــادل الزي بنــاء منظومــة واس

جمال اإلعالم والصحافة والطباعـة والنشـر والتوزيـ  ، بـني     

العراق ومن  النجف األشرف ، لتبادل اخلربات والتعاون املفمر 

لنجفـا  م وايف توزي  ونشر الكتاب العراقـا بشـكل عـا   

احسب األرضاة اليت تشج   وتطـو ر قـدرات   بشكل خاة ، ل

املنلف والكاتب واألديب والشاعر ، باملواكبة مـ  تطـوير   

وتشجا  الناشر وصاحب املطبعة ، وأقربها مـا ميكـ  بنـاء    

 ..التعاون بني العراق ولبنان يف هذا اجملال 

ملنلـف والكاتـب والناشـر    اهتمام ادهات املسـنولة بـدعد ا    -41

صاحب املطبعة ، بشت  السبل ، ومنهـا دعمـ  مبتطلبـات    و

الطباعة ، كالورق املخفض األسـعار ، وكـل مـا ُيخفِّـض     

تكــالاف الطباعــة ، كمــا كــان يف الســرن املاضــا يف  

 ..العراق 

ومبتطلبات بدودية البحث ، خنتتد هـذه الدراسـة ، واحلمـد                

ـ    ول اإلنسـاناة األكـرم   هلل رب العاملني ، والصالة والسـالم علـ  رس

 ..و ل  الطابني الطاهري  
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 املصادر واملراجع
 

 :املصادر واملراجع العربية : أوالً 
 : الكتب العربية -
باســان للنشــر والتوزيــ  /  4و / اإلعــالم والــرأي / علــا عــواد . د  -4

 .لبنان / ب وت / واإلعالم 

دار / يف الصــحافة  رحلــة خــرب   دراســات/ عمــر بمــد السنوســا  -0

 . 4533/ لبنان / ب وت / العلوم العرباة 

ــد  . د  -8 ــو زي ــاروق أب ــة  / ف ــة مسارن ــحفا   دراس ــرب الص ــ  اخل دار / ف

 . 0223/ لبنان / ب وت / ومكتبة اهلالل 

دار احلريـة  / دور اإلعـالم يف التنماـة   / بمد عبـد السـادر أمحـد     -1

 4530/ العراق  –ب داد / للطباعة 

دار / اإلعـالم والتحـديات العاملاـة    / هاشد حسني ناصـر احملنـك    .د -9

 .العراق  –النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 

 

 : البحوث واجملالت -
 

 .02 – 4أعداد السنة األوىل  أجزاء أو كل( / النجف ) جملة  -1

دور وأهماـة اإلعـالن للمجتمـ     / هاشد حسـني ناصـر احملنـك    . د -1

تلفة وتنماتها م  دراسة ماداناة يف بافظة النجـف  ومشاريع  املخ
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رك يف املنىر العلما األول دامعة السادساة واملنعسدة اش/ األشرف 

 .4559 / ناسان / 40 -44بتارين 

ـ / اإلعالم يف نبذ العنـف  دور / هاشد حسني ناصر احملنك . د -3 رك اش

ـ    األول اإلعالما اإلقلامـا يف املنىر  الـذي   طحملافظـات جنـوب الوس

وامُلشــاركة فاــ   ، سدســة نظمــ  جملــ  بافظــة كــربالء امل   

  النجــف األشــرف وبابــل والديواناــة وواســط وكــربالء احملافظــات

،  0223 /تشـري  األول   / 05 يف يوم األربعاء املوافـب  واملنعسد، املسدسة 

ـّل البحث املـذكور بافظـة النجـف األشـرف     ، ويف نشـر  منفـردًا   ومف

جملـة فصـلاة علماـة    ( / ركز دراسات الكوفة جملة م) يف  البحث

/ جامعـة الكوفـة    –تصدر ع  مركز دراسات الكوفة / بكومة 

 . 0225لسنة /  49العدد 

الصــحافة بــني الواقــ  وطمــو   / هاشــد حســني ناصــر احملنــك . د -5

شارك يف املنىر العلما التارخيا / العالمة هبة الدي  الشهرستانا 

از معريف و بداع فكري ، الـذي أقامتـ      صحافة النجف األشرف  جن

كلاة اآلداب بالتنساب م  نسابة الصـحفاني فـرع النجـف األشـرف     

 . 0242ناسان /  49 -41للمدة 

سالمة الل ة العرباـة يف الوسـائل   / هاشد حسني ناصر احملنك . د -42

مـ   / ) أاوهلجـًا  (   معجـد تصـحاح ل ـة اإلعـالم العربـا      اإلعالماة 

املـنىر  شارك يف ( / لبعض السنوات العرباة والعاملاة دراسة ماداناة 

،  الكوفـة جامعـة  / كلاة الرتباة األساسـاة  العلما الدولا األول ل

بحـث كـاماًل ضـم     ، ويف نشـر ال  0242/  9/  42 -5مـ    لفرتةاملنعسد ل

 . م0240/ الطبعة األوىل /  لثادزء الفا/ وقائ  املنىر 
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 الصفحة التفاصاـــــــل

ــط  ــرتاتاجاة   (  4) املخط ــ   س ــب م ــبني جان ي

يف التنماـة    بنـاء الفكـر   –منظومة اإلعـالم  

 املستدامة

44 

 49 عملاة ونظام االتصاليبني (  0) خمطط 
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 الصفحة لـــــــــــــاـالتفاص

 1 املسدمة

  3 مدخل ومفاهاد: املبحث األول 

  بتوى الفكر واإلصال : املبحث الفانا 

 (ضم  ادزء األول م  اجمللة ) والتجديد 

41 

  بتوى الفكر واإلصال : املبحث الفالث 

 (م  اجمللة  فانادزء الضم  ا)  والتجديد

01 

   بتوى الفكر واإلصـال  : املبحث الراب 

 (م  اجمللة  دزء الفالثضم  ا) والتجديد 

89 

  ــث اخلـــ ــر   :ام  املبحـ ــوى الفكـ بتـ

ــ    واإلصــال  ــات منتخبــة م ــد لعان والتجدي

 أعداد اجمللة

13 

 ــث ال ــاداملبحـــ ــتنتاجات :  سســـ االســـ

 واملسرتحات والتوصاات  

93 

 93  االستنتاجات: أواًل 

 19 املسرتحات والتوصاات: ثاناًا 

 14 املراج املصادر و

 14 املراج  العرباةاملصادر و: أواًل 

 14 الكتب العرباة  -

 14 اجملالت والبحوث -

 18 األجنباة املراج املصادر و: ثاناًا 

 18 بتويات البحث م  األشكال واملخططات
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 املؤلف يف سطور

 العراق / ف درس االبتدائاة والفانوية يف النجف األشر.. 

     درس يف جامعة ب وت العرباة ، وأكمل دراسـت  ادامعاـة يف ادامعـة

 .. 4531 – 4539العراق عام  –املستنصرية 

   حصل عل  شهادات املاجست  والدكتوراه والربوفاسور  م  مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق م  جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

 ت يف الكف  م  الدورات ، واللجان العلماة ل  مشاركا.. 

  حاصل عل  الكف  م  الشهادات التسديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل عل  هوية املنلف الدولا.. 

   كتاب وموسوعة ومعاجد منشورة ويف دورها للنشر ، (  422) ل  أكفر م

 ..ويف خمتلف التخصصات 

    ــ ــأكفر م ــارك ب ــا  (  12) مش ــين ودول ــا وط ــنىر علم ــف  م ويف خمتل

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارج  

   حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  422) منشور ل  أكفر م.. 

     ، منشور ل  الكف  م  السصص السص ة والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..وضم  كتب يف الس ة الذاتاة والعلماة 

   علـ     منشور ل  الكف  واملنوع م  الكتب والبحوث والسصـص والشـعر

 ..مواق  يف االنرتنت 

  ل  عضوية يف العشرات م  احملافل العلماة الدولاة.. 

  منس  ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشنون العلماة، و/ رئاسة ادامعة :  جامعة بابل: سابسًا عمل يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد م  منسسا املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ وعمل يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  4551املركز وكالة 

 ..ويف كلاة الفس  
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