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 ة ـدمـقـمـال
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء               

 .. واملرسلني ، أبي القاسم حممد بن عبد اهلل وعلى آله األطهار 

 ..بعد أما             

للفكر توجهاته املبنية على أسس وطبيعة وتراكمات ما             

ا خاض من جتارب إجيابية مه ومـّوما تعل،  حيمله من معلومات

وأخالقيات وما تبلور عنه من قيم وسلبية ، وما اكتسب من خربات ، 

 ..ومعتقدات 

 املميزة يفوللطليعة من املفكرين والعلماء ، مكانتهم             

، ومستوى وسعة ما يشغلونه من اخلريطة الفكرية املعطاءة 

ثر يف مواقعها املتنوعة ؛ األدبية ؤنها ، اليت تأثرت وتمساحة ضم

 ..والعلمية واملعرفية 

قائدية ، ورمبا يقوم الفكر على توجهات دينية ومذهبية وع            

 ..مادية أو غري مادية 

الفكر قائم على توجهات إنسانية ونبل  يكوناجتاه آخر و            

 ..اإلنسان لتوحد الروح اإلنسانية  -وقيم وبناء الفكر 

أو انتهازية ال يهمها إال املصاحل العقيمة والتفرقة بني الناس              

 ..والصراع  والتفرقة وزرع احلقد والضغينة
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الطليعة الفكرية والنخبة الرفيعة املبادئ والقيم أما               

واألخالقيات ، تتعاظم بآثارها ، وما حتققه على أرض الواقع وسبل 

اإلنسان واستقراره وتنقية أجواءه البيئية احلياة ، ليكون 

 ..الفكرية ، اهلدف األمسى ، للتعايش والسلم واحملبة 

ومنه ما يتعلق بوضع الرؤى وإرسال الرسائل املعاجلة              

 .. للموضوعات واملشاكل واألزمات اإلنسانية

مام وضوحها أجعل و، فرمبا مسح ضبابية الصور احلياتية                

ملا جيري من تغيريات ،  والتمييز بناء ثقافة اإلدراكامتد بالناس ، و

ققه مساعي دول لتحقق ما ال حتوالتفاعل الواعي مع معاجلاتها ، 

قق بناء الشخصية سسات من معرفة موقع كل إنسان ، وحتومؤ

 ..اجملتمع ، وبناء متاسك اجتماعي وبناء أخالقي  –للفرد 

ن املفكرين والعلماء واجملددين للتوجهات وواحد م               

رضوان اهلل تعاىل ) اإلنسانية ، العالمة الشيخ حممد رضا املظفر 

، ومؤسساتية تعليمية ، وما وضع من آثار علمية ومعرفية ( عنه 

يف اجلسد يسري ومعاجلاته الرائعة املوضوعية اليت مازال نبضها 

 ..اإلنساني 

البحث ، وحمتوى حماور مباحثه اجململة  وهو ما كان مدار            

باختصار هذه الشخصية املؤثرة واملساهمة يف التأسيس وبناء 

 ..األكادميي بروح التجديد  –الفكر احلوزي 

متمنيًا من اخلالق عز وجل ، أن أكون قد وفيت ملتطلبات              

 –جانب من األثر الثر هلذا الفكر العمالق اجلامع بني احلوزة 

  ...األكادميية العلمية 

 ..ومن اهلل التوفيق 

       

 



 7 

 

 

 

 املبحث األول
 اآلثار الفكرية للعالمة الشيخ املظفر 

 

كمدخل  وبداية البحث ومبحثها األول ، البد أن يشمل            

 : اآلتي لصلب البحث املقتضب على 

 .التمهيد  :أواًل 

 .املدخل واملفاهيم  :ثانيًا  

 .ثار الفكرية والعلمية للشيخ املظفر اآل: ثالثًا 

 

 التمهيد: أواًل 
 

( م 3091 -هـ  3131) ولد سنة ، العالمة الشيخ حممد رضا املظفر             

اليت تتوسط فيها أسرته علمية البيئة يف النجف األشرف ، وهي ال

 ..العلمية 

حممد بن ، وفاة والده الشيخ  وسبق والدة حممد رضا املظفر             

 ..عبد اهلل الذي كان من مراجع التقليد وواحد من علماء عصره 

،  ( م3031/هـ 3111 )بدأ الشيخ املظفر حياته الدراسية سنة و            

 ن أخيه الشيخع، حيث أخذ مقدمات العلوم  وهو ابن اثين عشر عامًا

وأخيه الشيخ ، والشيخ حممد طه احلويزي ، حممد حسن املظفر 

 ..، وأخيه الشيخ عبد النيب املظفر حسني املظفر حممد 
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ودرس مرحلة السطوح على يد السيد حمسن احلكيم يف               

...القسم األول من كتاب الكفاية 

3

 

كاجلرب واهلندسة ، وامتدت تطلعاته وآثاره يف جماالت أخرى              

لعلم وعلم العروض ، ومشلت تطلعاته على ما عاصر من حديث ا

 ..قدمة يف الفقه واألصول والفلسفة والثقافة ، فضاًل عن مراحله املت

مما أسهم يف بلورة قدراته لتطوير واستحداث ما ينفع توجهات              

املدرسة والدرس احلوزوي العلمي يف احلوزة العلمية يف النجف 

 ..األشرف 

يف  اآلفاق الطموحة الواسعة ومن خالل هذه التطلعات             

الشيخ حممد رضا املظفر والتجديدية ، ركب  االنفتاح والتحديث

 ملتمتد آثارهِّر من العلماء احلوزوية ، صهوة العلم مع مجع خي

علمي  ما هو ، واملواكبة لكللبيئة العلمية تطوير ال املتطلعة

 لتقود مهامه اإلسرتاتيجية وحراكه ،، معاصر جديد وأكادميي و

 ..الفاعلة ية املؤسسة العلم

 فكان بهذه التوجهات واملساعي املتواصلة ، قيام واستدامة            

 ..علوم الدينية واملدرسة احلوزوية األسس والبناء الفلسفي اجلديد لل

ع لتواصل أن تداخل بناؤها مع البناء األكادميي املتطل ورأت             

متتد  ده ، وإمنااألجيال بشكل مستحدث ، بل ال تقف األجيال عن

 ..مع امتداد التنمية والتطوير العلمي املستدام واملستمر 

ة ، املبنية على أسس التخطيط صيلوللرصانة احلوزوية األ             

النبوية الشريفة ،  نفيذ بهدى القرآن الكريم واألحاديثوالت

 م ، اليت( عليهم السالم)أقوال األئمة املعصومني األطهار ، وامتدادهما 

                                                 
 
بيت /  7ج / معجم المؤلفين والكتاب العراقيين / باح نوري المرزوك ص. د: راجع مثال  - 

 .71 ص /  2002/   ط/ العراق  -بغداد / الحكمة 

العدد / مجلة ينابيع / الشيخ المظفر وجهوده في تطوير المناهج الحوزوية / حسين جهاد الحساني  -

 . 21  -24 ص / العراق  –النجف األشرف /  2005/  2تشرين  –  تشرين /  8
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تقف عند عتبة عصر معني ، بل امتدت مبضامينها املتنوعة 

والشاملة ضمن اجتاهات احلياة ، لكل العصور املستقبلية 

 ..واألجيال القادمة 

مبعنى أن هلا موقف عظيم يف دعم عموميات هذا للمشروع                

والعمق األكادميي ، العمق احلوزوي العلمي : التعبوي اجلامع بني 

تواكب امتدادات وجمريات خطاباته ، لعلمي ، فكان معاجلاتها ا

مبا امتلكته من علمية ، على االستمرار والعطاء ، العصور القابلة 

 ..رغم كل الظروف والتحديات 

لبيئة العلمية الظروف ، وما كانت عليه اويف خضم هذه ا             

طلعاته الواسعة ، كان الفضاء الواسع املرتامي األطراف بت

 ..ا يقي األمة من اجلمود والرتاجع ومعاجلاته وم

حيث محلت األقالم مدادها ، لتخط العلوم واملعارف ، برؤى             

ورسائل ، ومبخطط ألهداف وغايات نبيلة ختدم العلم والعلماء ، 

والتشجيع على التواصل مع العام العلمي واملعريف العاملي ، حلماية 

ل فكر يظهر على بينه وبني ك، فجوات ن ظهور ووقايته مالدين 

 ..الساحة العاملية 

مجعية منتدى ) املتمثل بـ وما افتتحوه من ؛ الصرح الثقايف               

 ةاألكادميي مبعارفه الصرح العالي ، وما انبثق عنها ، (النشر 

، وما أسهمت بشكل واسع يف ختريج ( كلية الفقه ) املتمثل بـ 

من العلماء واملفكرين كانوا القدوة وتشكيل  ،مجع جليل 

تطلعاتهم ومعاجلاتهم طموحاتهم وب ، الذين أخذوا اإلسالميني

 ..، منهاج وخطط التطور املستدام املعاصرة 

العالمة الشيخ  عند هذا احلد ، بل توجه حراكهم وم يقف             

ميلكه عميد كلية الفقه ، مع ما  حممد رضا املظفر ، الذي أصبح

مداده من فقه وعلم وورع واجتهاد ومنطق وأصول ، ليضع جانب من 

من خالل الصحف واجملالت الصادرة يف ، وذلك سطوره النرية يف 
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على الساحة العلمية واألدبية والثقافية ، زمانه ، ملعاجلة املستجدات 

ورفد الفكر والعقيدة والدين ، ونشرها ، لتكون بني يدي كل 

..عية على املستوى العربي واإلسالمي والعاملي الشرائح اجملتم

3

 

الصادرة يف أربعينيات ( النجف ) ومنه ما ظهر من خالل جملة               

العالمة السيد هادي  الذي أصدرها، القرن املاضي يف النجف األشرف 

النرية ، لفيف من األقالم  يف صفحاتها ، شاركالذي الفياض ، و

 ..لعربية واإلسالمية احمللية والعراقية وا

املظفر ؛ ما  حممد رضا من بني ما عاجل العالمة الشيخبهذا و               

يتعلق باحلرية ، والفلسفة ، وصناعة الشعر ، وصناعة اجلدل ، وما 

 ..تواصل بناءه ضمن الوحدة اإلنسانية و، يتعلق بوحدة املسلمني 

ذلك برؤى حديثة  سعمت معاجلة أمور شتى ، وبشكل يو              

الفقه جمريات ما يعاجله و، اإلسالمي والتشريع تهتدي بالفكر 

 ..الواسع املرامي 

وبهذا التوجه واالجتاه ، كان للبحث ، تسليط الضوء على                

جانب من جوانب اآلثار الفكرية والعلمية واملعرفية واإلصالحية 

، الذي ( رمحه اهلل تعاىل )  املظفرحممد رضا الدقيقة للعالمة الشيخ 

 ( ..م  3011 –هـ 3131) توفى سنة 

زالت آثاره تنهل منها األجيال ، زال هذا العقل النيِّر ، وما وما              

العقول النرية من احلوزويني بكل شغف ، تدارسها تو

، ألن مصدره املعني الصايف املتمثل أواًل واألكادمييني واملثقفني 

رسول اهلل األثر الذي ال ينضب ، القادم من لقرآن الكريم ، ووأخريًا با

                                                 
 
/ لبنان  -بيروت / دار التعارف للمطبوعات / المنطق / محمد رضا المظفر : راجع مثال  - 

2006 . 

 –بيروت / مؤسسة األعلمي للمطبوعات /  2مج +   مج / أصول الفقه / محمد رضا المظفر  -

 . 110 /  2ط/ لبنان 



    

، ( صل اهلل عليه وآله وسلم)حممد بن عبد اهلل الصادق األمني 

 ..( عليهم السالم)األطهار األئمة امتداده األوصياء و

 

 املدخل واملفاهيم: ثانيًا 
 

توى ومعاجلاته ، مبا ميلكه من مسالفكر تتعدد اجتاهات                

مواطن القوة والضعف ، وما يتوجه به ليأخذ فاعليتـه ضـمن مواقـع    

 ..معاجلة جانب مما ُيعيقه من حتديات الفرص ، و

ما ميتلكه الفرد أو اجملتمع من ممكن أن يكون جمموع و              

نتاجات تعتمد مبكوناتهـا علـى اإلمكانيـة واملكلككـة والتحليـل      

والطابع املوضـوعي فيـه يغلـب علـى      واإلدراك واالستعداد والدافع ،

معدومـة ،  شـبه  منحسرة أو  Sentimentالذاتي ، لتكون العاطفة 

..استقاللية الرأي والدقة فيه يكون ضمنه و

3

   

،  Thought  Intellect ; thinking ;أّما مصـطلح الفكـر                

ــل  ــة  ، أو العق ــه اإلدراكي ــى قوت ــات   :مبعن ــة العملي ــو جمموع فه

ص منها العمليات القيام بها ، وباخلصو ىية ، مع القدرة علاإلدراك

 ..الفكرية العليا 

من العقلي  جتاهاالمستوى  Intellectionأو ما يعين التفكري             

، العمليات اإلدراكية واملنطقيـة ، أو العمليـات الفكريـة العليـا     

                                                 
 
 : هناك آراء تتعلق بهذا الموضوع ، راجع على سبيل المثال - 

/  181 / اإلسكندرية / مطبعة االنتصار / قاموس علم االجتماع / محمد عاطف غيث . د  -    

 . 407ص 

بغداد / دار الشؤون الثقافية العامة / مفاهيم في الفلسفة واالجتماع / أحمد خورشيد النوره جي -    

 .   75 ، ص  17ص /  110 / العراق/ 
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سـتنتاج ،  التصور واملقارنـة والتجريـد والتعمـيم واال   ب: منها املتمثلة 

..املشتمل على النشاط الذهين ومنه 

3

 

والتفكري نظام معريف يبنى على استخدام الرموز مبجريـات               

وما يعبِّر عنه بصورة مباشرة أو بصورة ، العمليات العقلية الداخلية 

رمزيــة ، واملعــاني واملفــاهيم واملــدركات مــن متعلقــات الــتفكري  

لـتفكري احلسـي والعـيين والشـكلي     يسـهم بـأنواع ا  واألساسية ، 

والرتابطي ، بتوجهاته العلمية واملعرفيـة ومـا دون ذلـك ، واجتاهـات     

 .. التفكري التقليدي والتفكري غري التقليدي املبدع

3

 

ويكون مستوى فاعلية جانب من الـتفكري بـني ؛ وظيفـة                  

عـين واحـدة مـن الوظـائف     الـيت ت  Thinking Functionالـتفكري  

األربع األساسية للنفس املساهمة يف عملية فهم أهميتنا ، وما نعنيه 

 ..سه يف العام ، وفهمنا للعام نف

مـن  حـد  الذي يكون وا Thinking Typeالنمط املفكر أما             

أمناط الشخصية ، ويغلب عليه االسرتشـاد باملعطيـات املوضـوعية    

..عامليًا ، برأي يونج والوقائع املوضوعية واألفكار املعرتف بها 

1

   

والرغبـات  وبطبيعة احلال ؛ هناك عدم التسـاوي يف القـدرات                

عـدم التـوازن   مـا يسـمى ب  واالهتمامات الفكرية ، وهـو  والتوجهات 

                                                 
 
االجتماعية اإلدارية و مصطلحاتموسوعة ال/ نك حسين ناصر المحهاشم . د: راجع  - 

 .وما بعدها  422ص /  2007/ لبنان  –بيروت / ناشرون  مكتبة لبنان/ التجارية واالقتصادية و
2
دار النهضة /   ط / معجم علم النفس والتحليل النفسي / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د -

 . 36  - 35 ص / لبنان  –بيروت / للطباعة والنشر 
3
 :فضاًل عن ما تقّدم من المراجع ، ينظر مثاًل  - 

  ط/ بيروت / دار العودة /  2ج/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد المنعم الحفني . د  - 

 . 341ص / 178 / 

الهيئة المصرية العامة للكتاب / معجم العلوم االجتماعية / نخبة من األساتذة المصريين والعرب  - 

 .11ص / 175 / مصر / قاهرة ال/ 

ص /  177 /  2ط/ لبنان / بيروت / دار العلم للماليين / معجم علم النفس / فاخر عاقل . د  - 

  0 . 
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املؤثر على مسـتوى الفكـر    Intellectual Imbalanceالفكري  

 ..اإلنساني ومستقبله 

هـو  و Intellectual Insightالفكـري  وهنا يربز االستبصار             

لمـرض يف  الواضـحة ل عـراض  مما يعين الوعي ملـا تكـون عليـه األ   

 ..السلوك ، بصرف النظر عن االنفعال الذي يصحبها 

 Intellectualizationوهو رمبا يـرتبط باملعاجلـة الفكريـة               

ملشكلة من املشـاكل ، كوسـيلة دفاعيـة حيـث يطمـر املشـاعر       

 .. والعواطف

توجهـات الفكــر ، يظهــر مـا يســمى باملــذهب   وومـن حــراك                 

وهو اجتاه يف علـم الـنفس يؤكـد فيـه      Intellectualismالعقلي 

على جانب الفكر أو اإلدراك ، وإهمال اجلانب االنفعالي أو اإلرادي ، 

أو إىل حماولة تفسريهما الفكري ، كما هو ما يفعله علم الـنفس  

.هريبرت . ف . هو نسبة إىل ج اهلريبرتي ؛ و

 3

 

ــدأ   Intellectual Lagوتــربز الفجــوة الفكريــة                ــيت تب ال

ما بني أفراد اجلماعة ، وتتسع ملا بني اجملتمعـات والشـعوب   بسماتها 

 ..ثقافية الفجوة ال ورمبا متتد لتشملواحلضارات ، 

فكريـة   ومؤشر الفكر ، يضع لإلنسـان مسـتويات وفـروق                

Intellectual Differences    ورمبا كان اخلط البيـاني للفكـر ،

 ..ميتد مع العمر الزمين والعمر العقلي والعمر العلمي واملعريف 

التفكـر والنتـاج   ُيطالعنا على أهمية الفكر والتفكري وو             

، ليكــون رافــد  ةاملســتهلك توليســ الفكــري ؛ بصــفته املنتجــة

ــ ــةالســتثماره يف امت ــة دادات فكري ــا إبداعي  الحقــة ، مبكوناته

                                                 
 
اإلدارية  مصطلحاتموسوعة ال/ حسين ناصر المحنك هاشم . د: كل ما تقدم ذكره راجع  - 

 . 422ص /  المصدر نفسه/ التجارية االجتماعية واالقتصادية وو
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، ومـا يـدعمها مـن املواهـب      ي واملكـاني واملـوقفي  الزمـان  وحراكها

 ..واإلبداعات البشرية 

وعندما نتطلـع آلثـار العظمـاء مـن املفكـرين واملصـلحني ،                    

ثـره  بـأثره املركـون ، وأ  و ، تاريخ بشقيه املمتدظهور يتحقق أمامنا 

 ..ستدام واملستمر املتداول وامل

 ومهارات التفكري وعملياتوهو بذاته يتفاوت بني مستوياته             

، ســـواء كـــان يف جماالتـــه التأمليـــة أو التحسســـية أو ر التفكـــ

علـى وفـق مـا يتجـدد      واألدائية ، وجمرياته التجريبية أو التطبيقية

 ..املمتد مع تطور الفكر واحلياة  هبتطلعاته واستقراء

والفكر مبنظوره املستقبلي ، يتجسـد  والتفكر فالتفكري             

يف فهم ما ميكن فهمه من مضمون النصوص اليت ال تنتهي عند زمن 

 ..، بل متتد عرب السبل اإلنسانية  ومكان وموقف معني

ــارك ،                  ــي املب ــنب القرآن ــل يف ال ــا يتمث ــه م ــو علي ــا ه كم

، ( عليهم السالم)ل األئمة األطهار واألحاديث النبوية الشريفة ، وأقوا

ومنه ما يتمثل يف نهج البالغة ، وما تتعدد قراءاته املتجددة مع جتدد 

 ..السبل واألدوات والثقافات اإلنسانية وقويم استمراريتها 

الرتبويـة واألخالقيـة ،    اجملـاالت وهناك للـتفكري والتفكـر              

ا الــوعي والفهــم ومبــا حيملــه مــن استكشــافات معرفيــة يــدعمه 

 ..والتمييز واالختيار 

منظومة من العالقـات اإلنسـانية    البّد من بناءيف خضم ذلك ، و           

Human Relation       ؛ وهي ما جتمـع بـني لتلـف النـاس ، بعامهـا

 ..وخاصها ، ومبا ختوضه من األنشطة املتنوعة 

القات اإلنسـانية ،  وهلا توجهاتها اإلدارية القائمة ضمن إدارة الع          

والسـلوكية ،  ومما تعـتين بـه ، العالقـات النفسـية واالجتماعيـة      
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ومعاجلة ما يـنجم عنهـا مـن سـلبيات وتهديـدات يف مسـرية احليـاة        

 ..العملية وامليدانية 

وما بني الفكر اإلنساني وتوجهاتـه ، والعالقـات اإلنسـانية ،                

ــ  توياتها مبســـتوى معادلــة طرديـــة بـــني مـــتغريين ، تتحـــدد مسـ

املنعكس على مستوى فهم  ، ومكونات وجودة الفكر وإنسانيته

 ..العالقات اإلنسانية والتعامل على وفقها 

وميكن تبيان ذلك مع ما مير مـن انسـيابية وفاعليـة عوامـل                 

 :وقنوات أخرى  بعمق إنسانيتها الذاتية واملوضوعية باملخطط اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئي - يبني مستوى البناء اإلنساني(  3) لطط 

 اإلسرتاتيجية العالقات –بفاعلية الفكر 

 

،  واإلســرتاتيجياتوالفلســفات يــديولوجيات ألوهنــا تلعــب ا              

ـ  والعوامل املختلفـة ، مبـا فيهـا    اخلارجيـة ، الـدور    –ة الداخليـة  البيئ

ت اإلنسـانية ،  الكبري والفاعل لبناء الفكر اإلنساني وبناء العالقا

، وأحجامهـا اجملتمعيـة ،   ؛ اإلجيابية والسـلبية  مبستوياتها الطردية 

مستوى 

بناء 

الفكر 

 اإلنساني

مستوى 

بناء 

العالقات 

 اإلنسانية

 

 البيئة الخارجية

 البيئة الخارجية

البيئة 

 الداخلية

 

 

 

البيئة 

 لخارجيةا

 

 

 

البيئة 

 الخارجية



  6 

ــة    ــة واجلمعي ــات الفردي ــا املتعلق ــة واملوضــوعية  مبــا فيه ، ، الذاتي

ومواقفها ، ومواقعها العامة واخلاصة ، ومبدياتها  ؛ املختلفةوتوجهاتها 

ملـه مـن   ومراتبهـا ، مبـا حت  ، وحراكها األفقي والعمـودي واجلـانيب   

الثابتة باملكونات ، ، وعملياتها العقلية  ةالعقليواالفكار النقلية 

 ..واملتغرية ، املستقلة والتابعة ، وغائيتها 

وال نغفل مراكز ونقاط القوة والضعف يف البنية الفكريـة             

والعالئقيــة ، ومراكــز ونقــاط الفــرص والتحــديات يف البيئــة      

 ..اإلسرتاتيجية  العالقات –اخلارجية للفكر 

وجانب آخر مكمل بتوجهاته وانسيابيته وفاعليته ومرونتـه              

اإلجيابيـة  ه اته الزماني واملكاني واملوقفي ، اجلامع بامتدادوحراك

الفكر ، النفس ، السلوك ، وما جيسده مـن مسـتوى   : والسلبية بني 

 .. العالقات  –الفكر 

 :املبسط لذلك باآلتي  وميكن إمجال املختصر             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البناء اإلنسانييبني مستوى (  3 )لطط 

 العالقات –بفاعلية الفكر 

 

مستوى 

بناء الفكر 

 اإلنساني

مستوى 

بناء النفس 

 اإلنسانية

مستوى بناء 

السلوك 

 اإلنساني

 مستوى بناء العالقات اإلنسانية
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التنفيـــذي واألدائـــي اجلانـــب واملســـتوى  متطلبـــات ظهـــرتو            

ضمن هذه املنظومـة الـيت جتمعهـا العالقـات     التقييمي والتقوميي و

 ..اإلنسانية بنسب متفاوتة 

الفكـر ، لتنطلـق    –املعلومـات   ضمن تفاعـل  دأ أنشطتهابوت            

 التعزيـز  الدقـة يف  ، ومـدى من بناء الفكر اإلنسـاني  مبستوى معني 

 ..االستجابة له و

الشخصـيات العلميـة واملعرفيـة ، وعـت ذلـك      مبجمله ، فإن و            

وأملعيـة  ، لتضـع   وإبـداعات  بكل ما امتلكته من قـدرات ومواهـب   

أروع  مة هذه املضـامني املباركـة ، وختـط مـن خالهلـا     قدراتها يف خد

 ..اآلثار العلمية واملعرفية 

 وواحد من هذه الشخصيات الفاعلـة يف فكرهـا وأنشـطتها ،                

رمحـه  )العالمـة الشـيخ املظفـر     واليت تتصدر مدار البحث ، شخصـية 

مـا   عّدة ، منهايف جماالت العلمي الذي راح يضع بصماته وأثره ( اهلل

 .. أخالقية وعقائدية وتربوية وتعليميةتكون ؛ 

علـى  أثرهم للعالمة املظفر ومجع من املفكرين كان  بهذاو              

مـن العـدد األول ،   كان املؤشـر الفاعـل   و، ( النجف  )جملة  صفحات

 .. م 3011/ الصادر يف تشرين الثاني 

يسهم يف بناء الفكر  وعموض ،يف اجمللة الغراء ه مت نشرمما و             

جـاء   على أسس الوعي ، وهو مااملعتدلة ، املبنية والعقيدة اإلسالمية 

ة الكـبري الشـيخ   للعالم( حرية الفكر واإلسالم ) ؛ ضمن موضوع 

 ..حممد رضا املظفر 

ال إكـراه يف  ) من أّن اإلسالم جاء على أسـاس   ؛ ما بّين ضمنو             

نّوع اجتاهاته العلميـة ، بـالتوازي مـع بنـاء     مع نشر الوعي مب( الدين 
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ــاني     ــور اإلنس ــل املنظ ــدتها يف ظ ــدة ووح ــة يف العقي ــوم احلري مفه

..والتعايش السلمي بني لتلف الناس 

3

 

وهو ما يدلل على مدى حرص املرجعية الدينية وبيئـة النجـف               

ـ     ة ، األشرف ، وشخصياتها الفاعلة ، لبنـاء الـروح اإلنسـانية اجملتمعي

ونشر ثقافة الرأي والرأي اآلخر  ، وثقافـة التسـامح واحملبـة والتعـاون     

الـذي يبـدأ مـن ذات    احمللـي واإلقليمـي والعـاملي ،    ومتاسك اجملتمـع  

 ..اإلنسان وتطلعاته املستقبلية 

 

 للشيخ املظفر اآلثار الفكرية والعلمية: ًا ثالث
 

من خالل التمهيد  بعد أن مت استعراض مكونات عنوان البحث            

واملدخل املفاهيمي ، البّد من اخلوض يف معرفة جوانب من مكونات 

شخصية العالمة الشيخ املظفر من خالل ما حتمله مؤلفاته وآثاره 

 ..العلمية من عناوين 

تتعدد اجتاهات وحبوث ودراسات ومعاجلات العالمة حيث             

فية ، وما خيب األعالم ، الشيخ حممد رضا املظفر ؛ العلمية واملعر

 :فضاًل عن مذكراته اليت ميكن إمجاهلا باآلتي 

 .أصول الفقه  -3

 .املنطق  -3

 .رسالة عملية يف ضوء املنج احلديث  -1

 .جمموعة رسائل يف علم الكالم  -1

                                                 
 
توظيف اإلعالم وفلسفته في وحدة العقيدة اإلسالمية  /هاشم حسين ناصر المحنك . د: ينظر  - 

 لكليةاألول  الدوليالمؤتمر العلمي شارك في /  أنموذجًا( النجف)و ( العلم ) مجلتا /  اإلنسانية –

 3 20/  4/  25 -24من  لمدةالمنعقد ل/   الكوفة جامعة / التربية
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 .تاريخ اإلسالم  -1

 .حاشية املكاسب  -1

 .حرية اإلنسان وارتباطها بقضاء اهلل  -7

 .السقيفة  -3

 .على هامش السقيفة  -0

 .اإلمامية عقائد  -39

 .الفلسفة اإلسالمية  -33

 ( .عليه السالم)فلسفة اإلمام علي  -33

 .فلسفة ابن سينا  -31

 .فلسفة الكندي  -31

 .املثل اإلفالطونية عند ابن سينا  -31

 .النجف بعد نصف قرن  -31

 .الزعيم املوهوب السيد أبو احلسن االصفهاني  -37

 ( .املال صدرا ) حياة صدر الدين الشريازي  -33

 .جفي حياة الشيخ حممد حسن الن -30

 .حياة املوىل حممد مهدي النراقي  -39

 .الشيخ الطوسي مؤسس جامع النجف  -33

 .تتمة أحالم اليقظة  -33

 .ديوان شعر  -31

وهي من املؤشرات الكفيلة على تبيان شخصية الشيخ             

واملعرفية واألخالقية واملنطقية املظفر ، واتساع تطلعاته العلمية 
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ا مشلها من االهتمام بالسري واألدبية والعقائدية والشاعرية ، وم

واملسرية العلمية لبعض العلماء واألعالم ، فضاًل عن االهتمام 

 ..باجلوانب التارخيية واملواقع اجلغرافية 

وم يقتصر كتابته ونشره يف هذه اجملاالت واالهتمامات            

املتنوعة ، بل امتد ليهتم بالنشر يف الصحافة النجفية ، ِلما شعر به 

أهمية االهتمام ببناء الفكر والثقافة والعلوم واآلداب ،  من

 .. تعزيزاتها اجلماهريية 

وبطبيعة احلال ؛ كانت البيئة النجفية ، مدينة أبو احلسن               

، ( عليه السالم)واحلسني أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب 

 ..رية كل نواحيها مدرسة دينية علمية وثقافية وأدبية وشع

والدليل يسري وواضح للعيان ، مبا تعج بالعلم والعلماء ،               

وكما وصفها قاصيها ودانيها ، بأن حتى بقاهلا أديب وشاعر ، وله 

توجهاته بالفقه ، والسيما فقه التجارة واملال ، وهو ما سيلحق تبيانه 

 ..ان شاء اهلل تعاىل 
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 املبحث الثاني
 جلات العالمة الشيخ املظفر حلرية الفكرمعا 
 

استكمااًل ملا تقّدم ، يربز جانب يستحق تسليط الضوء و             

وهو من احملاور  ،املوضوعية يتعلق باملعاجلات  عليه ، أال وهو ما

املهمة اليت تفتح أبواب التوجهات الفكرية للعالمة الشيخ حممد 

 :تي كاآلتبيانها رضا املظفر ، وستكون 

 .بني بيئة النجف األشرف والشيخ املظفر : أواًل 

 .احلرية برؤية الشيخ املظفر : ثانيًا 

 

 يئة النجف األشرف والشيخ املظفربني ب: أواًل 
 

يف احملبـة للسـالم   خصوصـية  النجـف األشـرف ،   مدينة لبيئة              

ــاريخ  ــق التـ ــا و ،عمـ ــوع فيهـ ــفاتها  تنـ ــائل وفلسـ ــرؤى والرسـ ، الـ

 ..الكائنة يف االختبار ألهلها اتيجيات واإلسرت

الفكـر  الدخل والنمو والتطوير فيهـا ، وتنـوع   مصادر تنوع و             

أو  يـة احملاضـرات الثقاف أو جملـس  حتى على مسـتوى قاعـة   واآلداب 

متنـاقض املشـارب    كبرينزوح الواحدة ، بالرغم مما أصابها  الدينية

ـ من بـاقي مـدن الـبالد     واألهواء املتنوعـة   حبكـم مكانتهـا  ك ، وذل

 ..الدينية واالقتصادية والتجارية اجلاذبة  األوجه ، منها



 22 

ما جيـري  متابعة واملدينة ال يتحدد جمالسها بالرتاث ، بل حتى            

 واألحـداث  من احلداثة واملعاصرة يف كل جماالت وجمريـات احليـاة  

 ..العاملية 

ل جديد ، وما يقع بـني يـديها   وتوارث أهلها شغف القراءة لك           

وناظريهــا مــن الكتــب والصــحف واجملــالت ، ليكــون حمفلــها يف 

 ..املناقشات والنقد واالنتقاد الالذع 

يف آن ورمبا كان اندفاعها بهـذا الشـكل املتـآلف واملتنـاقض                

 ..لغة متميزة من التنوع واملختلف  واحد ،

ـ              ني القـديم واحلـديث واملعاصـر ،    مما جعلها تتقـدم وترتاجـع ب

وجعل هلا أسلوبها اخلاص بأشكال الصراع والتمرد الفاحب والناقد 

وغـريه مـن   .. الذكي ، الـذي ال يعجبـه العجـب مـن الفكـر واألدب      

 ..املواهب واإلبداعات 

وكيفيـة التعامـل   ، دقيـق  واضـح  ومن م يعرف هذا بشكل            

ـ صرب ، كل معه ب ي ويطـور قدراتـه وعـروض    ال يعرف كيف ينمِّ

 ..منتجاته وبضاعته املنظورة وغري املنظورة 

والقـدرات واملواهـب ، بسـبب     اتورمبا ضاع الكثري من اإلبداع          

ذلك ، والدليل ؛ ما ُيكتشف من لطوطات وآثار فكرية ودينية ، 

وما تتناقلـه األلسـن  مـن األدب والشـعر الـيت رمبـا ال يعـرف قائلـها ،         

 ..منها الكثري الكثري  فيندرس

فحينمـا  فضاًل عن ما تقـدم ، هنـاك أدلـة أخـرى علـى ذلـك ،                    

 ق حنـو نطـال ، لاللشخصـيات  لالفرصة ، بقصد أو بالصدفة ، تسنح 

مـا متتلكـه مـن    الشخصـية  هلذه شف ، فُيك العام بلدان لتلف

يكتشفها الغري على ما تكنه من كنوز فكرية رمبا قدرات ، أو 

  ..داعية وعلمية ومعرفية متميزة وإب

يتقـدم   هنـاك ، ملدينة النجف األشرف وأساسية ومن جهة أخرى            

الدينية  دس ، واحلوزة العلمية ومؤثراتهااملرقد العلوي املق بشاخصه ،
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األكادمييـة  واملؤسسـات  الصـروح  فضـاًل عـن   والعلمية واملعرفية ، 

عمرانـي  ال اكواحلـر نشـطة  والتعليميـة ، وجوانـب مـن األ   والرتبوية 

 .. والصناعي والزراعي واخلدمي التجاري والتسويق

ونتطّلع من خالل هذه الدراسة إىل بصمات ميدانيـة واسـعة ،                

واستنتاجات ال تقبل الشك علـى أّن الريـادة والقيـادة هلـذه املدينـة      

 حضاري وإنساني وثقايفسلمي وذات طابع بعموميتها ، املباركة ، 

قويم يف الوسـط احمللـي والـوطين والعـاملي ، فضـاًل عـن مـا وضـعت         

الصحافة النجفيـة مـن بصـماتها اخلربيـة والتوثيقيـة واإلصـالحية       

 ..رية الرأي حماكاة حلنشر العلم واملعرفة ووالتجديدية و

جملـة  إىل عنـوان دراسـة ، مت نشـرها يف    اإلشارة  والبد أن تبدأ             

دى النشر العالمة الكـبري الشـيخ حممـد رضـا     ، لرئيس منتالنجف 

 ( ..حرية الفكر واإلسالم ) املظفر ، واملوسومة بـ 

الـرغم مـن كـل الظـروف ، إاّل إن اجمللـة م تقـف عنـد        وعلى             

ــه مــن أجــل     ــا ميكــن ختطي ــة ، بــل ختطــت كــل م حــدود معين

التوجــه الثقــايف وواألدب  بعطــاء الفكــراســتمراريتها وإســهاماتها 

 ..احلضاري و

مجعـت   ، الـيت  صفحات اجمللة والدليل على ذلك ، ما ورد على            

ما أوشـكت  يف نقل خرب هو كما ، وتوثيقها بني املعلومة اخلربية 

اجلديدة على الكمال بطابقني كبريين بناية منتدى النشر عليه 

منهاج الثقافة وب، اإلسالمي  الداعمة لنشر الفكرللدراسات الدينية 

مــن مرحلــة بالطالــب تبــدأ ، الفكــر األكــادميي املنــتظم بعلميــة 

حتـى تصـل إىل   التعليمية ِعرب الثانوية ، االبتدائية ، لتمر مبراحلها 

..مرحلة الكلية 

3

 

                                                 
 
السنة / مجلة أسبوعية علمية أدبية إسالمية عامة تصدر مؤقتًا نصف شهرية / مجلة النجف  - 

 . 156 تشرين الثاني   / الجزء األول / األولى 
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االحتفـال باملولـد   مـا جيـري مـن    أيضًا نشرت جملـة النجـف ،   و           

مـل  وهو بذاته مهرجان تارخيي أدبي وشـعري ، حي ، الشريف النبوي 

ــوزويني      ــاء واحل ــن العلم ــة م ــة و ب ــة ، طليع أفكــاره التنويري

واألكادمييني واألدباء والشعراء ، ليكون املتلقـي بثقافتـه عامـة    

 ..الناس 

ـ              ذكرى وفـاة  وخرب آخر من بني ما مت نشره يف اجمللة ، يتمثل ب

، الذي حيمل الكثري من التقدير اجملتهد الشيخ حممد حسن املظفر 

ه مـن العطـاء الثـر ، علـى املسـتوى الـديين       ولماء ومتجيد ما قـدم للع

 ..واجملتمعي والعلمي 

، ملتقـى  جملس الفاحتـة والـذكرى    وبطبيعة احلال يكون            

الكلمـات التأبينيـة والشـعر     فيه ، تلقىالعلماء واألدباء والشعراء 

ه البلد يشمل مضمونه ومعاجلاته ، ما مير باخلاص باملناسبة ، ورمبا 

 ..بالبلد من ظروف احمليط و

ملنــوع اجتاهــات و توجهــات مــناجمللــة ه مجعتــفضــاًل عــن مــا             

بني لتلـف التوجهـات   ، اجلامعة من العدد األول املنبثقة  املوضوعات

نبـع مـن   منها ؛ الدراسة اليت متثلـت بتـنظري إسـالمي ، ي   والعالجات و

، للعاّلمـة  ( فكـر واإلسـالم   حرية ال) ؛  واملوسوم ، عالجات معاصرة

، كما سبق ، رئيس منتدى النشر الكبري الشيخ حممد رضا املظفر 

 .. اإلشارة للعنوان

وانـب مهمـة مـن    الكائنة مبوضوعها املعاجل جل وهذه الدراسة            

، وانتظام العالقات اإلنسانية بني لتلـف األطـراف   لعمق اإلنساني ا

 ..ى يومنا هذا واملستمرة باملناداة هلا حت

تواكـب   ،يف احلريـة  عند الكشف عن موضـوعيتها   نراهاو            

 ضـوء الفكـر  و دائـرة  كل عصـر بالتحـديث والتـنظري يف   مسرية 

 ..اإلسالمي وانطباعات علماء عصره 
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ــد                 ــر ، ق ــة املظف ــاجل املوضــوع   واألعمــق إن الشــيخ العالم ع

ــو دل   ــد ، وه ــي الناق ــلوب التحليل ــاه  باألس ــة واجت ــى مكان ــل عل  ي

، ملناقشـة أهـم   الداعمة جف األشرف وصحافتها الن اهتمامات مدينةو

ســهام اإليف مــا يــدور علــى الســاحة العامليــة وتواصــل مســتجداتها   

..والتحديث والتجديد  إصالح الفكرو

 3

 

الســيد حســني بركــة  يــرىمــن منظــور آخــر متكامــل ،  و              

ائلي من تبوأ هذه املكانـة الرفيعـة يف   ن الشيخ الومّكبأّنه  الشامي

، ثالثـة عوامـل   الـيت أسـهمت يف اإلصـالح والتجديـد      عام اخلطابة

: أساسية

3

 

تتلمذه على ثلة من العلماء الكبار أبـرزهم الشـيخ حممـد     .3

 .. رضا املظفر

نشــوءه يف بيئــة النجــف األشــرف املعروفــة بثرائهــا العلمــي  .3

ــي ــًا وشــاعراً  واألدب ــًا المع ــًا   ، فكــان أديب ــًا وكاتب مرهف

 . إسالميًا عقائديًا

حتصيله األكادميي العالي الذي جعله جيمع بني الدراسـة   .1

 .. احلوزوية والدراسة اجلامعية احلديثة

ومما يرجع إليه جناح االجتاه اإلصـالحي والتحـديث ، الـوعي                

اجملسدة من خالل إنشاء املؤسسات الثقافية والـيت  وللخطط املدروسة 

 ، مدرسـة الـوائلي  زت عنها قيام كلية الفقه ، وما انبثقـت عنهـا   أفر

العالمـة  من إصـالحات املصـلح الفـذ     انطلقتاملدرسة احلسينية اليت 

                                                 
 
الجزء / السنة األولى / مجلة النجف / حرية الفكر واإلسالم / محمد رضا المظفر : راجع  - 

 . 4 -2ص /  156 / تشرين   / األول 

 والتجديد أثر النجف األشرف اإلعالمي والصحافي في اإلصالح/ محنك هاشم حسين ناصر ال. د -

لكلية اإلسالمية الجامعة لبحث شارك بالمؤتمر العلمي السنوي الثالث / أنموذجا ( النجف) مجلة ؛ 

 .   20/ نيسان /  23 - 22في النجف األشرف للمدة من 
2
من المكتبة الشاملة على / المؤسسة المرجعية الدينية من الذات إلى / حسين بركة الشامي - - 

 .االنترنت 
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مـن   اسـتقى ، فلقـد  ومعاونيـه وداعميـه    الشيخ حممد رضـا املظفـر  

، كما كان اخلطباء الذين  ، وكان نتاجها الطيب معينها الصايف

.. لوائلي من نفس النتاجالشيخ االعالمة جاءوا بعد 

3

 

ويبني الشيخ الوائلي حبماسه وتأييده حلركة اإلصالح الـيت              

، والسيما إصالح ووليدها كلية الفقه تبنته مجعية منتدى النشر 

اجتاهات املنرب احلسيين ، وذلك منذ بداية اجتاهاته اخلطابية ، وأشـار  

حممـد الشـريعة   إىل بعض أنصار حركـة اإلصـالح مـنهم ؛ الشـيخ     

والشيخ حممد رضا املظفر والشيخ حممد حسني املظفر والشيخ عبد 

املهدي مطر والشيخ حممد علي قسام والشـيخ جـواد قسـام والشـيخ     

..مسلم اجلابري والسيد عبد احلسني احلجار 

3

  

وتشـــكلت هـــذه العالقـــة احلميمـــة املنتجـــة واملســـتدامة             

والرســالة احلكيمــة ، والرؤيــا  والفلســفة، االعتــدال الوســطية وب

بــني بيئــة النجــف  واملتناغمــة الكائنــة ، اإلســرتاتيجية الواضــحة

من جهـة ، والداعمـة بتماسـكها ووعيهـا     األعالم األشرف والعلماء 

العالمة  ومبادرتها وماسك زمام أمورها، الدقيق لتوجه الثلة املباركة 

ــواء املنهــ ،الشــيخ املظفــر ، الــيت محلــت هــذه الثلــة   اج اإلصــالحي ل

، مبا حيمله مـن  أكادميي  –والتجديد والتحديث ، مبنظور حوزوي 

، رغــم السياســات قــيم اإلســالم ومكــارم البنــاء األخالقــي املعطــاء 

 ..املتذبذبة للحكومات املتعاقبة آنذاك 

                                                 
 
 .المصدر نفسه : راجع   - 
2
مطبعة / الشيخ أحمد الوائلي ونجفاته في الشعر والدب والتاريخ والخطابة / حسن الحكيم . د - 

 .  5 -41ص /  2006العراق  –النجف األشرف / الغري الحديثة 

مؤسسة / الحسيني الشيخ الدكتور أحمد الوائلي  عميد المنبر/ محمد اليقضان : وأيضًا راجع   

  . 24 - 2ص /  2008/   ط/ العراق / بغداد / البالغ واإلرشاد اإلسالمي 

بحث /  أثر بيئة النجف األشرف في بناء شخصية الشيخ الوائلي/ هاشم حسين ناصر المحنك . د -

مركز /  ( صالحي والفكريالشيخ الوائلي وأثره اإل) مقدم إلى المؤتمر العلمي الموسوم بـ 

 30 – 21بتاريخ  ؛ والكلية اإلسالمية الجامعة في النجف األشرف الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

 . 0 20/ نيسان 



 27 

 احلرية برؤية الشيخ املظفر:  ثانياً 
 

ن حمتوى جوانب ماستكماال ملا تقّدم ذكره ، نتطلع إىل            

حرية ) املظفر مقالته حممد رضا الشيخ به العالمة بدأ ما ومضامني ، 

 :، بالقول (  النجف )، املنشورة يف جملة ( الفكر واإلسالم 

من أروع الكلمات األخاذة اليت لعبت دورًا " احلرية " كلمة )             

أهم ما والسر أن احلرية من . كبريًا يف تاريخ حياة اإلنسان احلديث 

شغف حببه اإلنسان ؛ وكل قيد حيد من حرية تصرفاته يعده 

كابوسًا ثقياًل على كاهله ينوء حبمله ، بل يفقده لذة احلياة 

(نفسها ، ألن حب احلرية من مجلة غرائزه املخلوقة يف طبيعته 

3

 . 

التوصيف كائن يف ذات اجلذب احلسي والعاطفي َمواطن و           

، وجمريات حراكها ضمن  Freedomية العميق ملصطلح احلر

الضمري اإلنساني ، وحدودها املتذبذب مع تذبذب مستوى الوعي 

فاعليتها املناسبة عند سالمة املنهاج ، و والثقافة واإلميان

: سليب وإجيابي ، لكون للحرية معنىوالتطبيقات 

3

  

 عمى ، أن سليب يدل على اخللو من القيود ، ومؤداه األال

ل ما يريد وعلى وفق ما يهوى ، وعمليًا هذا فعل الفرد كي

مستحيل ، ملا يتطلبه اجملتمع الواحد من امتثال لقواعد 

مشرتكة ال سبيل للتعدي عليها ، لكون وتنظيمات 

 ..لحرية أبعادها وحدودها ل

                                                 
 
/ الجزء األول / السنة األولى / مجلة النجف / حرية الفكر واإلسالم / محمد رضا المظفر  - 

 . 2ص / م 156 / تشرين الثاني 
2
موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية / ين ناصر المحنك هاشم حس. د - 

 . 348ص /  2007/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / والتجارية 
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  اإلجيابي يدل على االستقالل يف اإلرادة ، وسبيله أن تهيئ

طيع من خالله الذي يست املناسب ، اجلو نالدولة للمواط

وتنمية وتطوير شخصيته وآرائه ، والتوازن ، حتقيق ذاته 

 ..بني احلقوق والواجبات 

  ، تتعدد مظاهر احلرية ، فمنها ؛ حرية الرأي ، وحرية العمل

وحرية االعتقاد ، وحرية القول ، وهناك احلرية السياسية ، 

 ..واحلرية االقتصادية 

  عرب العصور ختتلف احلرية ومفاهيمها ، بشكل عام ،

  ..واملواقع واملذاهب والفلسفات والرؤى والغايات 

كما قال الشاعر الكـبري السـيد أمحـد الصـايف النجفـي ،      و            

لــه قصــيدة  يف اإلنســاني املتمثــل ضــمن الرؤيــا والبعــد الفلســفي

 ( :عني اإلله ) بعنوان 

 

 نظـــرت الوجـــود بعـــني البشـــر  

 

 فالح الوجود قبـيح الصوـور    

 

  ومّلــــا نظــــرت بعــــني اإللــــه    

 

ــر     ــه أغ ــي بوج ــدا ل ــه ب  إلي

 

 تـألف مـن فعــل خـري وشــر         اة ـال احليـت أّن مجـأدركـف

 

 ففي النقب تبصر سّر الكمال 

 

وسّر احلياة وسّر الفكـر  

3

  

 

بعـني  : وشتان ما بني فلسفة بناء الفكـر يف النظـر للوجـود                 

مــا بــني احلريــة مبنظــور اإلنســان ،  اإللــه ، وبعــني البشــر  ، وشــتان

                                                 
 
/ دمشق / المطبعة العمومية / إيمان الصافي ؛ ديوان في اإللهيات / أحمد الصافي النجفي  - 

 . 5 ص /  155 / سوريا 
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ــواء واملصــاحل      ــن األه ــدة ع ــة ، البعي ــريعات اإلهلي ــور التش ، ومبنظ

املتمثلــة والكائنــة يف العادلــة  الكائنــة ضــمن املعادلــة الرائعــة

 :عموميتها عند 

 

 

  

فال ميكـن أن يوضـع تشـريع بـال النظـر لتكـوين املخلـوق                   

الزمين والعقلـي وقدراتـه ،    وعمره ومؤهالته وتطويرها واستيعاباته

العقل ، وما يصـلح املخلـوق كفـرد     –قوم استيعاب احلرية ومنه ي

 ..ومجاعة وجمتمع 

 :فيها  حيث يقولللسيد الصايف ،  أخرى ويف أبيات            

 

 الـــدين عنـــد اجلـــاهلني بـــالُء

 

 وغالظـــةت وتعصـــب وريـــاُء 

 

ة وإخاُءولطافةت ومساح  والدين عند العارفني تكامٌل

3

 

 

وعمق وتكامل متطلبات وما أرقى هذا البيان الفلسفي            

، ومواقع احلرية ، املختِصر ملعنى القيم والثقافة واألخالق الفكر 

القائم بالوعي و، اليت حتميه االستيعابي لإلنسان وللتشريعات 

والتعاون لتهذيب احلرية ، فضاءات العلم واملعرفة العقل بواستثمار 

املنتجة للوئام  واحملبة احملمودة ، متطلبات العالقات اإلنسانية و

 ..والسالم 

يف معاجلات نب املقالة للشيخ ما ورد  ومن مضامني احلرية ،            

مزاجية املتلقي تهديدات ولاطر و، ضمن دقة املصطلح املظفر ، 
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ئة لبيا استقراءتوظيف وما يتجه بومصاحله وواجباته ومسؤولياته ، 

اجتاه احلرية ؛  واحملرك لواقع الفكر واإلدراكاجملتمعية االنسانية 

متمثلة ضمن ترمجتها يف وكائنة يف عقل اإلنسان ، كثقافة 

 ..ه وسلوك هأدوار

 ةها النفسياتوما يصحبه من مستوى القيود وطبيعتها ، وتأثري             

قيل ، ؛ الكابوس الثمؤشرات الضعف وفجواته عند يف  ةاملتمثل

 ..واللذة ، والغرائز ، والطبيعة 

لفرد ولكل التوجهات النسبية ، له أهمية بالغة يف محاية ا            

 ..واجملتمع وما حييط بهم 

 :لذا حذر الشيخ املظفر من لاطر             

إطالق عنان احلرية لكل فرد من الناس يف كل تصرفاته )             

عا للظلم والعدوان والوحشية الكاسرة معناها فتح الباب واس

وباألخري يفقد كل فرد والسيما الضعيف . واهلمجية العانية 

كثريا من حريته ، إذ البد أن يغتصبها من األفراد اآلخرون الذين 

(مثله أيضا ينشدون احلرية 

3

  . 

لنيل احلرية  املستوعب والواعي ا يعين أهمية التوازنمموهو            

 ..ني يؤدي إىل السلوك القويم عقال بشكل

وخبالفه سيمتد بتحدياته وتهديداته ولاطره حنو اخلالف           

 ..وتوليد الفجوات ، واالجتاه حنو الصراع واجملهول 

. وحينئذ ال تبقى لإلنسان دولة وال بلد وال جمتمع وال أسرة )           

م والقانون من وألجل هذا اضطر اإلنسان إىل اخلضوع لسلطان النظا

دين أو دولة فضحى بقسم من حريته ليحتفظ بالباقي يف ظل 

(النظام وليحتفظ بكثري من ملذاته ومقاصده 

3

 . 
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توجهات الفكر ، وتهدئة النفس وهو ما يستحوذ على             

وإقناعها مبيزان اإلشباع مبا هو يتطلب من التنازل إىل احلق العام 

 ..املتوازي مع احلق اخلاص 

 تعليل فلسفة توجهاته الفكريةو استجابتهونتائج             

 :، كما نراه يف سياق قول الشيخ املظفر والسلوكية   والنفسية

وألجل هذا اضطر اإلنسان إىل اخلضوع لسلطان النظام )           

 ( . والقانون

ل وهو ما يتضمن فلسفة قيام النظام والقانون وأهميتها ، وامتثا          

هلذه القوة املنظورة وغري املنظورة ، بإرادته وبغري إرادته ، ، اإلنسان 

سلطة القانون النظام ودواخل اإلنسان ، وتعزز بسياقها اليت تنظم 

يف  اوجلدواه اواإلذعان هلالنافعة ،  ذه السلطةواالستجابة هل

مببدأ انسيابية عالقاته مع احمليط اإلنساني ودولة يسريها القانون 

 ..دالة واملساواة الع

حقًا بكل ؛ مبدأ العدالة وملساواة ، سواء مت تطبيق هذا املبدأ              

 ..ما يعنيه على اجلميع ، أو م يطبق بشكل تام 

 فحب اإلنسان هذا التوجه وفلسفتهلو تبشكل عام ، و            

بني النظام والقانون ، إن حتقق بانسيابيته اإلنسانية ،  ةاجلامع

 الشاملة مبكاسبهإليه د ، يعولعرف إن ما تنازل عنه ، عند نتائجه 

، فال ما ارتبط بعالقته منه ، والتنموية املستدامة واألمن اجملتمعي و

األمنية ره ثماوالوقت حتى جيين خاسر بذلك سوى مساحة التطبيق 

 ..احلضارية و

تقرار أمين ، وحينما تكون نتائج احلرية ، أن ال تنمية وال اس            

املسمى  ، وحراكه السياسي الثائر وهو ما نشاهده يف عام اليوم

 Creative، وحراكه املسمى بالفوضى اخلالقة بالربيع العربي 

Chaos  هو دليل علىوغريها من املصطلحات ، :  
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 لتلف طاقاته  جناح املؤامرات عليه اليت استنزفت

 ..الفكرية والبشرية 

 املؤامرات ي بكيفية استثمار اجلماهري وفشل التوجه

، وفقدان  احملاكة ضده وضده موارده ووحدته ووحدة أرضه

األمن الكائن يف  –مفصل احلرية  دورته للوصول إىلمعرفة 

اإلنسانية  واستدامتها مسرية احلياةسالم وسالمة تفاصيل 

 ..واحلضارية 

ر عدة ، التضحية بأمو احللول املريرة ، حبتمية تظهرهلذا و           

جوانب من احلرية ، وذلك احلرية ، والتنازل عن منها ما يتعلق بو

 أو االستجابة اخلضوععند واحلفاظ على األرواح ، الستتباب األمن 

  ..للنظام والقانون  ةالتطوعي

ولو يرى العالمة الشيخ املظفر عاملنا املعاصر املتفوق             

ات باسم احلرية ، وعصر باخلالفات والصراعات والعنف والتضحي

ملا قال حينها يف  ..اجلاحمة بغلو العوملة االنرتنت والفضائيات 

 :اخلمسينات من القرن املنصرم 

بل من  –ومن السخف ( .  عصر احلرية )وهذا العصر مسي )             

أن يراد من احلرية احلرية املطلقة  –الفشل الذريع للنظم والشعوب 

أن يفهمها عشاق الشهوة ، أو كما يريد  لألفراد ، كما يريد

السياسيون ودعاة احلروب أو خيدعوا بها جنودهم وشعوبهم وال يزال 

 العبثمعنى احلرية يتأرجح يف هذا العصر ، تأرجحا تالقي به األمم 

والشدائد وتضطرب بها سفينة احلياة يف خضم من احلروب والفنت 

.. (وبلبلة األفكار واألحوال 

3

 . 

وبني احلرية واالستقرار ، بون من التضحيات مبكونات            

 :األصول األخالقية 
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 ما يريد أن يفهمها عشاق الشهوة ك.. 

  أو كما يريد السياسيون ودعاة احلروب أو خيدعوا بها

 .. جنودهم وشعوبهم

، وبني والتكتيك وهو ما يتأرجح بني الفلسفة واإلسرتاتيجية          

، وبني املتاح على أرض وبني النظرية والتطبيق احلقيقة والواقع ، 

، وما يكون عليه من ، بعواملها املستقلة والتابعة الواقع وغري املتاح 

 ..األمور الثابتة وشبه الثابتة واملتغرية 

عنها احلرية يف  هذه احلرية اليت تكلمنا)  ا تكون ؛وحينه         

 ( .تصرفات اإلنسان 

 :قائاًل خ املظفر ويضيف الشي            

أما احلرية الفكرية فهي أمسى من حرية العمل وأبعد مناال  )           

عن تقييدها بل هي حق طبيعي ال ميكن أن حيّده نظام أو أي 

والشك . شيء آخر سوى الرتبية والتوجيه والتلقني من عهد الطفولة 

 أن كل إنسان مأخوذ بهذا التوجيه مهما بالغ يف التخلب منه ،

واملدنية احلديثة فيما ادعته من اطالق احلريات دعت إىل إطالق 

لتكبل  –يف احلقيقة  –احلرية الفكرية أيضًا من أثقاهلا ولكن 

... (احلرية بقيود أثقل 

3

 . 

ويربز جانب التمييز واالختيار العقالني للتوجه حنو احلرية             

بني التوقيت واملوقع  ، الكائنةومواقع فاعليتها اجملتمعية املثمرة 

واملوقف ، لتأخذ احلرية مداها يف التجاوب اجلمعي واجملتمعي ، 

 ..بكل ما حتمله من مضامني إنسانية 

ها اتهذا االستقراء والكشف عن نبض احلرية وتقاطعو             

من واقعها العملي أو التطبيقي ، وما يرتتب على  ةاملنبثق ةاحلقيقي

احلرية الفكرية بشكل خاص ، ومدى احلرية بشكل عام ، و
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ما ينظر إليه ، و ماومراحلهالعالقة بني العمر الزمين والعمر العقلي 

الذي يبدأ من األسرة وبناء  واالجتماعي علم النفس الرتبويويعاجله 

 ..، ليمر من خالل وحدة الرأي اخلاص والعام الشخصية 

أن حيّده نظام أو أي حق طبيعي ال ميكن ) لذا فإن احلرية ؛            

 ( . شيء آخر سوى الرتبية والتوجيه والتلقني من عهد الطفولة

وبهذا البد أن تبدأ احلرية من البنى التحتية ، الكائنة يف            

الثقافة اإلنسانية ،  –الرعاية الرتبوية  ؛ مفصلية مضامينها ضمن

ن احلرية يف ، لتكوجمريات الرأي والرأي اآلخر وما يرتتب من سالمة 

إطالق احلرية مأمن حتى مع الذات الراعية حليثياتها ، لئال يكون 

تكبل احلرية بقيود مثقلة ، وعقالنية أن ال الفكرية من أثقاهلا 

 .. بتعدد ما يرتتب عليها من أهواء التالعب بالتفاصيل

وعالجاته يف  الوقائيبناءه حتليله وويواصل الشيخ املظفر              

 : ملقال ، حيث يقولذات ا

ستقنا هذا البحث مقدمة لنفهم مدى صلة الدين وإمنا )              

إن من املقررات  :اإلسالمي باحلرية الفكرية وموقفه منها فنقول 

أنه ال جيوز التقليد يف . عند فريق من املسلمني ، وخاصة اإلمامية 

لى أصول العقائد كالتوحيد والنبوة وغريهما بل إمنا جيب ع

املكلف أن حيصل بنفسه هذه االعتقادات اجتهادا بال تقييد ألحد 

ومعنى هذا هو االعرتاف باحلرية الفكرية يف الدين ، فيفتح لنا . 

السبيل لالستقالل يف الرأي يف هذه املوضوعات اليت هي أساس الدين 

وأركانه فال يتبع اإلنسان فيها غريه مهما كانت قيمة ذلك الغري 

ألن اتباعه وتقليده يف هذه األمور يتفرع على . فسه حتى النيب ن

االعرتاف بنبوته واملفروض أنه بعد م حيصل له هذا االعرتاف به ؛ 

 فكيف جيب اتباعه ؟
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وعليه ؛ فليس من حق أي دين وال أي نيب أن حيد من هذه               

احلرية أو يسلبها كما إنه ليس من سلطانه أن مينحها ألحد بل هي 

حق طبيعي منحه له سلطان العقل الذي جيب أن  –كما قلنا  –

ويستدل على هذا األمر باآليات القرآنية من . يسبق سلطان الدين 

، ومن حنو ما جاء يف ذم تقليد اآلباء ، وما (  لكا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن) حنو 

وإمنا يستدل بها . جاء يف احلث على التفكر يف اخللق واملخلوقات 

اعرتاف الدين اإلسالمي بهذا احلق الطبيعي ولتقرير هذه لبيان 

وبالتعبري العلمي إن . احلرية ، ال لتجعل أدلة على أصل هذا احلق 

(هذه اآليات لإلرشاد إىل حكم العقل ال لتشريع حكم شرعي 

3

  . 

اء بنيتجه  وبهذا يكون على وفق تبيان الشيخ املظفر ،             

احمليط بالتوجه األخالقي واإلنساني  ةمياإلسال الفلسفة – الفكر

ومحاية الفكر من التطرف واالنزالق يف هوة التخبط والصراع 

والضحايا ، يدعمه أعظم مبدأ حلقوق الناس يف التفكري املتوازن 

 : اآلية العظيمة  ا حتملهالذي يهتدي به العاقل ، أال وهو م

 ( لكا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن) 

 :ل ما حتمله كامل اآلية املباركة ليل على تكاموالد           

لكا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن قكْد َتَبيََّن الروْشُد ِمَن اْلَغيِّ فكَمْن َيْكُفْر )             

ِبالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه فكقكِد اْسَتْمَسكك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقكى لكا اْنِفَصاَم لكَها 

 .سورة البقرة  (311)ٌع َعِليٌم َواللَُّه َسِمي

، (  قكْد َتَبيََّن الروْشُد ِمَن اْلَغيِّ) ؛  دليل واستدالل يكفيو            

لكا ِإْكَراَه ِفي ) هذا الوعي ؛ عمق ليكون حتقيق وفاعلية انسيابية 

 ( . الدِّيِن
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؛ كفرد ومجاعة  اإلنسان وهو الذي جيمع اإلسالم مع             

البيئة بكل تفاصيلها طبيعة ما تكون عليه و وجمتمع ،

 .. ، وجمريات تغرياتها وحيثياتها 

وحّذر العالمة الشيخ املظفر يف ذات املقالة من توليد الفجوة            

الزمان الذي  ة لالختالف واخلالف والصراع ، ومبنظر ما حيملهاملسبب

يقول الشيخ املظفر عند تشخيب املشكلة حيث عاصره ، 

 : ا املؤدية لألزمات سبابهوأ

لعب االستعمار لعبته " ؟ .. عصر احلرية " ولكن هذا العصر )             

الكربى فبذر روح اإلحلاد يف مدارسه اليت أنشأها يف بعض البالد 

اإلسالمية ، حتطيمًا لعقيدة املسلمني ؛ لينشأ الطفل على روح 

... (التمرد والشك يف عقيدة الدين اإلسالمي 

3

 . 

وهنا تكمن املشكلة واألزمة ، عندما تنطلق احلرية بآفاقها            

الواسعة ، لتتولد فجوات ولاطر وتهديدات الوبائية والطوبائية 

 وحتديات هذه الفراغات وما يشغلها ملا حييط به ، وحتديات اإلنسان

 ..ذاته لإلنسان  من تهديدات الفكر

حلرية ، الفلسفة املشككة وتكون عندها ، أي عند ا           

ليابس من بكل شيء ، وخطورتها عند مجوحها ، لتأكل األخضر وا

 ..الفكر واإلنسان املفكر 

وأخطرها عند املشكك ال من أجل البحث عن احلقيقة ، بل              

من أجل السفسطة والتمرد على الواقع ، والظهور حبلة التميز 

 ..األعمى والفاقد للعقالنية 

وهذا مؤشر على مدى أهميـة وعـي القـائم علـى املؤسسـات                     

الرتبوية والتعليمية واإلعـالم والصـحافة للمهـام اإلسـرتاتيجية يف     

ــة ــدة النــاس  و اإلنســان وفكــره ،  محاي العقيــدة محايــة و، وح
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 األسـرة  اإلنسانية ، اليت تبدأ من البذرة األوىل اليت تسـهم  –اإلسالمية 

فاعل وحيـوي  مدروس ولطط له وبشكل وتتوجه ، املدرسة فيها و

بنـاءه الفلسـفي   متطلبـات  الدولة ، و –لإلنسان  مشرتك ومستقبلي

الرصني على أساس الوعي والتوجيه وتشـخيب املشـكلة ومصـدر    

 ..أسبابها 

فمشرع اإلسالم وإن قرر لإلنسان حرية التفكري وأقر حكم )            

م البــّد أن ينتهــي بــه إىل العقــل لكنــه عــام أن الــتفكري الســلي

االعتقاد الصحيح وإذا احنرف فاحنرافه ال ينشأ إال من مرض نفسـي  

يستحق معه الدواء فاإلسالم يف الوقت الذي قرر فيه حرية الـتفكري  

م يقرر حرية العناد للحق واجلحود له والتمرد عليه وهذا هو املذموم 

على اإلنسـان أن  وليس مبستغرب . الذي ال يرضاه العقل وال املشرع 

يبلغ به املرض النفساني إىل حد ينكر فيه وجيحـد احلقيقـة الـيت    

وهـذا مـن مجلـة    . بالدليل عنادًا واستكبارًا أو اسـتهتارًا  يستيقنها 

... (مفارقات اإلنسان العجيبة 

 3

 .  

ظهر يف قـول الشـيخ املظفـر نقـاط بالغـة األهميـة الـيت        يوهنا            

والفلســفة ومعاجلاتهــا ، وحمورهــا حريــة  جتمـع بــني الــرأي والشــك 

الفكر وحريـة الـتفكري ، ومـا ميـر مـن جوانـب ومـؤثرات نفسـية         

كائنة يف ذات اإلنسان وسبل استقامة تفكريه ، وما يستند عليه 

وإذا احنـرف فاحنرافـه ال ينشـأ إال مـن     ) من بنى حتتيـة تتمثـل يف ؛   

 ( .مرض نفسي يستحق معه الدواء 

، بـل  ف عند هذا احلد التحليلي للحالة املرتتبـة عليهـا   وم يق            

فرق بني التفكري املوضـوعي والـتفكري غـري املوضـوعي املتمثـل      

وهذا هو املذموم الذي ال يرضاه العقل وال ) بالعناد واجلحود والتمرد ؛ 

 ( .املشرع 
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قـائم علـى    باألسـاس احلرية يف اإلسـالم ،   –فمشروع الفكر             

إلنسان وما حييط به من البشر واحمليط اخلارجي ، بل وحتى محاية ا

 ..وكل ما يصل إليه اإلنسان العاقل حلماية الفضاء  منه ميتد

بتشـريعاته ومبـاني   قـائم  احلرية ما هو  –مشروع الفكر  ومن           

واالسـتدامة  على االجتاه حنو الوسـطية واالعتـدال   املتخصب فقهه 

 ..الفكرية 

ويصب كل ذلك وغـريه يف انتظـام مسـرية احليـاة ومحايـة                  

اإلنســان ؛ كفــرد وجمتمــع ، واالجتــاه بتماســك أخالقيــة ثقافتــه  

 ..وحضارته حنو السلم والتآلف والبناء باحلرية اجلامعة 

وهنا تربز أهمية وضرورة سـالمة الثقافـة احملققـة لعقالنيـة                

ومـا يقابلـه مـن أهميـة     سالمة الفكر وسالمة الـوعي ومحايتـه ،   

 ..توجهات احلرية وما تصل خلدمة مسرية اإلنسانية 

األسبقية بني  ومستوى الفكر ومتطلبات يتضح مدى ومنه ما           

أسـاليب   ما تسهم بـه احلريـة يف   احلضارات مع عدم إغفالالثقافات و

 ..واحلضارة وآثارها ، تدوين ومساتها النشر وال

هلا أصوهلا وخصوصـياتها الفكريـة    ،احلرية  قاتمتعلترى و            

وموقع نشرها ، فيكون التعـرف عليهـا باإلقـدام إليهـا ، فلكـل لـه       

ــدى    ــه وم ــاليبه وانطباعات ــة  خصائصــه وأس ــتمراريته التارخيي اس

 ..واآلثارية 

ـ  منه و             يف منـا  نقـي وبيئـة حاضـنة      هابصـمات وضـع   تممـا ي

مبنية ، اإلنساني ملسرية سليمة ضاري لتنميتها بالواقع الثقايف واحل

احلريـة املتوارثـة   الكائنـة علـى أسـس صـروح     على األلفة واحملبـة  

 ..واملستحدثة من جيل إىل جيل 
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 املبحث الثالث
 معاجلات العالمة الشيخ املظفر  

 للمعرفة والشعر
 

، ليكون حبسب حمدوديتها حماور البحث معاجلات وتتواصل            

 :املبحث املوضوعات اآلتية  ضمن هذا

 .( عليه السالم)الشيخ املظفر ونظرية املعرفة عند اإلمام علي : أواًل 

 . يف علمه( عليه السالم)معجزة أمري املؤمنني : ثانيًا 

 . صناعة الشعر ورؤية الشيخ املظفر: ثالثًا 

 . صناعة اجلدل والشيخ املظفر: رابعًا 

 

 الشيخ املظفر : أواًل 
 (عليه السالم)عند اإلمام علي املعرفة ونظرية 

 

ومن  تفكري وعمل اإلنسان ،المن نتاج  Knowledgeاملعرفة             

على مد الدهر ، لكونها البديهي ، أنه ال ميكن االستغناء عنها 

الداعم املستمر لكل جماالت احلياة ، ومنها التنمية والتطوير 

لكبري ملسرية اإلنسان احلر والثقافة واحلضارة ، بل إنها الداعم ا

 ..ومسرية اإلنسانية 
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،  cienceSمن العلم أعلى مستوى سعة ومشولية  وللمعرفة           

 .. اليت هي القوة العقلية الراسخة احلكمة من مستوىوأقل 

قيقة احلنهائي والنتاج ، الوميكن أن تكون احلكمة            

 وفهم مسةعندما تكون و ،اليت يسري مبقتضاها اإلنسان ثابتة ال

  .. كونه حكيمًا ، يصل إىلوسلوك يتصف بها اإلنسان 

من أنواع املعارف ما تكون ؛ حسية ، ، ف أما ما خيب املعرفة           

 ..فلسفية أو تأملية ، وعلمية جتريبية 

وللمعرفة فهم للحقائق وإدراكها عن طريق العقل والتجربة            

الستنتاجات ، وتكتسب باخلربات واملهارات والتفسري وقراءة ا

 ..وبتفاعل الذات املدركة واملوضوع املدرك 

نظرية أو علم املعرفة ؛ بأنه فرع من  ما تتضمنبيان توميكن             

النظرية الفلسفية يبحث يف قيمة املعرفة العلمية واإلنسانية ، بأن 

ل وسيلة بالنسبة ينقدها أو ينقد وسائلها وُيبني أنواعها وقيمة ك

.ملوضوعها وقيمتها بعضها بالنسبة للبعض اآلخر 

3

 

وعمومًا ، وبأقسام نظرية املعرفة ؛ الوضعية والتفسريية             

والواقعية ، ومصادرها ؛ العقلية والتجريبية واحلدسية ، تتبلور 

 ..جوانب من أوجه البناء املعريف بامتداداته الفكرية 

اليت تبحث يف سفة املعرفة فهي من أعقد فروع الفلسفة أما فل            

ماهية املعرفة وأساليبها ووسائلها ومناهجها ، ومداخلها من خالل 

الفلسفة والبناء الفلسفي ، ومنه ما يتحدد يف الكيف وملاذا ومتى ، 

وبتلمس اآلليات الناجحة الستيعاب جانب معني ، وبالتوجهات هذه 

 ..احملدد ، حياول الوصول إىل املعرفة  اهلدفو الغاية يراد به
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عليه )عند اإلمام علي  نظرية املعرفة) ونرى يف حماضرة ؛              

، اليت ألقاها العالمة الشيخ املظفر يف االحتفال العاملي الذي ( ( السالم

أقامته مجعية أهلية يف كراجي مبناسبة مرور أربعة عشر قرنًا 

، ( عليه السالم)بن أبي طالب اإلمام علي على ميالد أمري املؤمنني 

يف اإلسالم ، ( عليه السالم)أظهرت احملاضرة إىل آثار فلسفة اإلمام 

.حيث مت نشرها يف جملة النجف 

3

 

 :بالقول فيها الشيخ املظفر العالمة يبدأ و            

إن أول شيء يعرض على تفكري اإلنسان بعد معرفة أن ما )            

هو  –طبيعة وجودًا مطلقًا هو إله الكون وخالق املوجودات وراء ال

ويف . السؤال عن إمكان معرفة هذا الوجود املطلق وكيف يعلم 

اجلواب عن هذا السؤال اعتامت األفكار على كثري من اجلدليني 

واملفكرين ؛ فمنهم من فرط فظن أن تنزيهه تعاىل يقضي أن تنفي 

. وهذا معناه التعطيل . ال عنه كل معرفة وال جيوز أن يعلم حب

و يف اآلخرة نه تعاىل يرى يف الدنيا واآلخرة أومنهم من أفرط فزعم أ

إىل آراء ... فقط كالقمر ليلة البدر ، وهذا يعين التجسيم والتشبيه 

(ذهبت أشتاتا وشيعا 

3

 . 

كحالة النب املتقدم ، مما يلوح ويربز  هذا وهنا يف            

، وكيف وجود اإلله ، ومعرفة هذا الوجود  ؛ استفهامية بارزة هو

 ..يعلم عن هذا الوجود ، وما يكون عليه الوجود املطلق 

وما يقابل ذلك من تقصي األجوبة ، وما حيملوه من خلفيات             

وتراكمات فكرية ، ومنظورهم العلمي والفلسفي ، ورمبا 

ما حاضنته ن جانب ميتأرجح ذلك بني الذاتية واملوضوعية ، لتكون 

 ..بني اجلدليني واملفكرين 
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2
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  : ْنفمنهم َموكانت الرؤى والنتائج يف بادئ األمر بني              

  فرط فظن أن تنزيهه تعاىل يقضي أن تنفي عنه كل

 . وهذا معناه التعطيل . معرفة وال جيوز أن يعلم حبال 

 و يفنه تعاىل يرى يف الدنيا واآلخرة أومنهم من أفرط فزعم أ 

اآلخرة فقط كالقمر ليلة البدر ، وهذا يعين التجسيم 

 . إىل آراء ذهبت أشتاتا وشيعا... والتشبيه 

ومفتاح حيمل ، وعند ذلك رمبا يبدأ البحث عن وسيلة            

اليت  املعرفية ليكون مؤهاًل هلذه املهمة ، الكثري من املميزات

توجهات ، وال كزاتمرتلوالوصف ل، التوصيف للحالة  : تتطلب

 وأ؛ حلوهلا جوانب من  قدرة على احتواءالقابلية والن له ومواصفات َم

 .. جمريات حلوهلا اجلزئية والكلية 

االستعراض املقتضب ، يقف ليتحول ويقول االجتاه ووبهذا             

 : الشيخ املظفر 

ولكن البحث العلمي الصحيح الذي عليه احملققون عن )             

عليه )والفالسفة املتأخرين انتهى إىل ما أوجزه اإلمام  احلكماء

لقدسية على النحو الذي تنبه يف كثري من كلماته ا( السالم

؛ فإن كالمه يف هذا املوضوع ميكن تصنيفه يف طوائف عليه

 :ثالث يفسر بعضها بعضا 

ما نفي فيه نفيا باتا أن يكون املخلوقون يستطيعون  -3

ُظَم َعْن أكْن َتْثُبَت ُرُبوِبيَُّتُه َع: )كقوله ، معرفته تعاىل 

َوال ، ْوَهاُم فكُتقكدَِّرُه ال َتَناُلُه األك: ) ، وقوله (  ِبِإَحاطكِة قكْلٍب أكْو َبَصٍر

، ال ُيْدرُكُه ُبْعُد اْلِهَمِم : ) ، وقوله (  ُمُه الِفطكُن فكُتَصوَِّرُهَتَتَوهَّ

ُر َوال ُيقكدَّ، ال ُيْدَرُك ِبَوْهٍم  ): ، وقوله (  َوال َيَناُلُه غكْوُص الِفطكِن
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، إىل أمثال ذلك يف كلماته املبثوثة يف نهج البالغة (  ِبفكْهٍم

 .، وامتدح املالئكة على اعرتافهم بالعجز عن معرفته 

ما جعل املعرفة أول الدين كما يف اخلطبة األوىل من النهج  -3

َخْلِقِه امُلَتَجلِّي ِل: ) وما صرح فيه جبواز املعرفة كقوله 

اِهِر ال الظَّ: ) ، وقوله (  ِتِهاِهِر ِلُقُلوِبِهْم ِبُحجََّوالظَّ،  ِهِبَخْلِق

 ( .ِبُرْؤَيٍة

ال َتْسَتِلُمُه  : )ما مجعت بني النفي واإلثبات مثل قوله  -1

ُعُيوَن ال ُتْدِرُكُه ال: ) ، وقوله (  واِتُرَوال َتْحُجُبُه السَّ، املكَشاِعُر 

الُقُلوُب ِبَحقكاِئِق َولككِْن ُتْدِرُكُه ، ِعَياِن ِبُمَشاَهَدِة ال

ا َنْعلكُم نَّأك إالَّ، ا َنْعلكُم ُكْنَه َعظكَمِتكك فكلكْسَن: ) ، وقوله (اإلمَياِن

لى َتْحديِد لكْم ُيْطِلِع الُعُقوَل َع: ) ، وقوله (  َحيٌّ قكيووٌم" كك نَّأك

، بعد أن يقول يف (  ْعِرفكِتِهاِجِب َما َعْن َوَولكْم َيْحُجْبَه، ِصفكِتِه 

ال قكْلُب َمْن َو، فكال َعْيُن َمْن لكْم َيَرُه ُتْنِكُرُه : ) هذه اخلطبة 

( عليه السالم)وهنا تكمن الدقة يف قوله ( .  ْثَبَتُه ُيْبِصُرُهأك

واللفتة الرائعة على أدق املعاني العلمية وأمساها تأمل 

م تبصره  كيف ال تنكره العني وهي م تره وكيف

 القلب واملفروض أنه قد أثبته ؟ 

إن هذا األمر بني األمرين يف نظرية املعرفة الدقيق يف مرماه              

السامي يف هدفه م يهتدي إليه الباحثون من اجلدليني واملفكرين 

حتى ظهر للمتأخرين من أقطاب الفلسفة اإلسالمية كاملوىل صدر 
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أقطاب الفلسفة الغربية كالفيلسوف  الدين الشريازي العظيم ، ومن

(كانت وغريه ؛ فاحكموا أركانه وأشادوا بنيانه 

3

 . 

وااللتفاتة الذكية والرائعة ، حينما يكتشف العالمة             

انب من املعرفة وعلومها وفلسفتها الكائنة والشيخ املظفر ، أوجه جل

ملستمد من ، ا( عليه السالم)بالغة أمري املؤمنني اإلمام علي يف 

مصدر احلقائق اإلهلية املتمثلة يف ؛ املدرسة القرآنية احلكيمة 

 ..واملدرسة الرسالية النبوية املقدسة 

النفي من  واملشروع املعريف عند ؛ شروعهو مما يربز يف الو            

جهة ، واإلثبات من جهة أخرى ،  وما مجع بني النفي واإلثبات ، وهو م 

للوصول إىل  ومعرفيته علميتهوه ناهجمب( معليه السال)يسبقه 

العلمي ودالالته واستدالالته  ووصفه استقرائهمنها واحلقائق ، 

  ..هاتني املدرستني الكرميتني ، املستمدة من البالغة 

عليه )وال نغفل مضامني النصوص البالغية لإلمام علي             

ية يف عمقها ما مشلته من اللغة العلمية واملعرفو ،( السالم

، ورمبا مع مراعاة احملدود الفلسفي املعاجل ملختلف ومنوع األسئلة 

إىل الال حمدود يف الرياضيات يساوي صفر مبفهومه املعريف 

 ..والفلسفي الكائن يف ذات اإلنسان 

وعلم السؤال ، وعلم السؤال ، فلو جعلت بناء السؤال              

، ( عليه السالم)لبالغية عنده الفلسفي واملعريف حياور النصوص ا

وعمق احللول الكائنة يف سياق معاجلات  لرأيت عمق اإلجابة

، مبا فيه ما وانسيابيتها ومرونتها وفاعليتها العقالنية  النب ،

اإلهلية الذات حتمله من غزارة املعارف ، والسيما ما يتعلق ب

ه ضمن تبيانما سبق  ، ومن األدلة على ذلك ،والوحدانية والتوحيد 

 ..حبث الشيخ املظفر 

                                                 
 
 . 3ص/ المصدر نفسه  - 
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مبعارفها عند تلتقي أن فلو مجعتها مجيعًا ، لكانت النتيجة            

ال إله إال اهلل ، وحده ال إثبات ؛ أن وحدانية اهلل اخلالق عز وجل ، و

 ..الباقي بعد فناء كل شيء  وهو تعاىل ،شريك له 

ليل املقتضب ، انب من الدراسة والتحجلا حيمل مموهو                

رة ، بني الرؤى اإلسالمية وغري اإلسالمية ، العتبارات ليقارن باإلشا

 ..حضارية وثقافية 

يف ذات الوقت ، ميكن ومنها ما يتعلق باجلانب الفلسفي ، و             

وعلم تعلق بعلم النفس املعريف وما ي، اجلانب النفسي  أن يتضمن

اإلدراك و املنبه هوم، وما يتداخل ضمن مفالنفس الفلسفي 

الذي يؤدي منفذه إىل الفكر ، بني العيون والقلوب والتعزيزات 

 ..جابة واحلوافز والدوافع والسلوك والنفس واالست

عليه )وما محلته اخلطب املباركة ألمري املؤمنني اإلمام علي             

املمتدة مبضامينها إىل استدامة املعرفة واستمراريتها ( السالم

ظيمة ، وما جيري من فهم معريف جيمع الروح اإلنسانية من جهة ، الع

روح فهم دعم العالقة بني اخلالق واملخلوق من جهة أخرى ، ومنه ما يو

 ..استثمارها استدامة ، واحلياة الدنيوية واحلياة األخروية 

وبذات االجتاه ودليله ، يشمل على مدى حرية الفكر يف             

جل بناء منهج معريف للوصول إىل احلقيقة ، بكل اإلسالم ، من أ

كائن بني  ، وبال تطرف، وبال جهل جترد ، وبال تعصب أعمى 

 ..الفكر والنفس والسلوك 

 :ويضيف العالمة الشيخ املظفر على حبثه قائاًل             

وقد يظن الظان أن املراد من الوسط يف املعرفة الذي يرمي إليه )            

م هو أن املستحيل معرفته بالكنه أما املعرفة اإلمجالية بأوصافه اإلما

اليت تعرب عنه واملفاهيم العامة اليت حتكي عنه فال مانع منها ؛ وهو 

( : عليه السالم)ر ذلك من قوله وقد يستشع. الواجب يف املعرفة 

ْأُخُذكك ال َت،  َحيٌّ قكيووٌم "كك نَّا َنْعلكُم أكنَّأك إالَّ، ا َنْعلكُم ُكْنَه َعظكَمِتكك فكلكْسَن)
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، ولكن هذا املعنى بعيد من كالمه إذا أردنا املعرفة (  "ال َنْوٌم ِسَنةت َو

... (التصورية ملفاهيم حتكى إمجاال عن ذات اهلل وصفاته 

3

 . 

وهنا مما يظهر أهمية وضوح املفهوم للسبيل املعريف ، وكما             

يف رسم البالغة على ي والبيان والبديع العالقة بني املعان مثاًل هو

 ..صفحات العقول 

وعند ذلك ال تناقض بني العقل وما يستدل به من املضامني            

 ..الكونية ، ودالالته يف جمريات اإلبداع اإلهلي يف تنوع خلقه 

وللخصوصيات والعموميات سبيل الرتقاء الفكرة والداللة           

 :ول الشيخ املظفر املعرفية ، وكما يق

أما املعرفة اإلمجالية بأوصافه اليت تعرب عنه واملفاهيم العامة )            

 .( اليت حتكي عنه فال مانع منها ؛ وهو الواجب يف املعرفة 

املعرفية يف  -وهكذا يستمر الشيخ املظفر برؤيته الفلسفية             

 : ى يقول الشيخ املظفر املنبع اإلسالمي النقي ، حت ما ورد من  ضوء

أنه تستحيل معرفته تعاىل أي بكنهه ألن " أوال " أنا نقول )            

علم حصولي وعلم حضوري يف اصطالح الفالسفة : العلم علمان 

والعلم احلصولي هو املعروف لدينا من معنى العلم وهو أن حتصل 

يستحيل يف  هذا املعنى من العلم. صور األشياء ومعانيها يف أذهاننا 

حقه تعاىل ألنه ليست حقيقته إال وجوده العيين اخلاص به وهو 

 .... حمض الوجود وصرف الوجود الذي ال يتناهى وال حيد حبد حمدود 

أما العلم احلضوري الذي قد يعرب عنه بالوجدان أو الكشف             

ال  والشهود ، فهو كعلمنا بأنفسنا وأفعالنا وآثارنا ، فإن علمنا بها

، لمنا باألشياء اخلارجة عن نفوسناألجل أن صورها تستحضرنا كع

بل ألجل أنها حاضرة لذواتنا بذواتنا ، بل هي ذواتنا حاضرة لذواتنا ، 

ألن كل شيء حاضر لذاته ، ألنه من شؤون ذاته ، وكل معلول 
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فلعلنا بأنفسنا علم إحاطة وحضور أن . حاضر بنفسه لعلته 

 .فسه ال بصورته يكون املعلوم حاضرا بن

والفرق بني العلمني كالفرق بني من يعرف معنى السرور أو             

اجلوع مثال وليس مسرورًا وال جائعًا ، وبني من هو مسرور فعاًل 

(وحيس بسروره أو من هو جائع فعال وحيس جبوعه 

3

 . 

ويكمن اجملال املعريف اجتاه الفهم وتطبيقاته التقريبية           

احلضوري والعلم احلصولي ، واجتاه مستوى استيعاب حدود  للعلم

 ..التعامل مع هذا اجملال الفلسفي 

ويضيف الشيخ املظفر يف ذات البحث العقائدي املنطلق من           

 :املعرفة حنو الذات اإلهلية العظيمة ، حيث يقول 

جلي املت"  :يع أن نعرف السر يف قوله ومن البيان املتقدِّم نستط)           

فال عني من م تره : " ، ما أدقها من كلمة ؟ ويف قوله " خللقه خبلقه 

، ألنه م تره العني مبشاهدة العيان الستحالة ذلك فإنه ال " تنكره 

والغرض عدم . تنكره برؤية ما جتلى يف وجود ذات الشخب 

إنكار النفس ال العني وإرجاع الضمري إىل العني من لطف التعبري 

يق لبيان إن عدم االنكار من نوع املشاهدة الوجدانية اليت الدق

( يصبح التعبري عنها بالرؤية ولكنها قلبية 

3

. 

ولو تفحصنا جانب من ذلك ، لرأينا مواقع املعرفة الدقيقة يف          

الذات اإلهلية العظيمة ، جتمعها مجلة قصرية بالغية ، وضعت 

ن معرفته بالعقل واالستدالل كلماتها عند املمتنع الذي ال ميتنع م

 ..رتابط مع العلم واملعرفة بالشيء امل

وعلى سبيل املثال ، واألمثال تضرب وال تقاس ، كما لو قلنا             

خلية يف جسد اإلنسان ، لنعبِّر عن مدى املضامني البيولوجية 
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ة والطبية من جهة ، وآلية عملها وموتها وخلق خلية جيوليووالفس

، فضاًل عن ا لتقوم مقامها يف العمل واألداء جلسم املخلوق مماثلة هل

كونها تعطي صورة معينة لذلك املخلوق الذي رمبا يدخل ضمن 

 ..علم اجلمال واإلبداع اإلهلي املتجاوز التصور 

بل ميتد إىل استكشاف اخللية  احلد وال يقف عند هذا             

ومستوى قدرتها ها وما يتطلب من تشرحيوحيثياتها ومكوناتها 

واملواصفات احملددة هلا ، وعند تغري أو الوظيفي على شغل الوصف 

 ..خلوق تغيري ذلك سيحدث أمر سليب أو إجيابي جلسد امل

وأنواعها ، وما كما حيصل يف الطفرة اجلينية والوراثية              

أو  حيدثه من تغيري دائم يف املادة الوراثية ، وما يؤدي إىل التعديالت

أي  أو مرض اإلنسان، وكما حيصل يف االضطرابات الوظيفية 

 ..تلك اخللية  طارئ على

وأخطر ما يطرأ على الفكر والعلم واملعرفة ، حينما تكون              

وأهواءه املاديات واحملسوسات جاحمة يف توجه اإلنسان واستنتاجاته 

 ..السلوك  –وقناعاته وما يرتتب من إشباعات ، تؤثر على النفس 

م حتط به األوهام بل جتلى هلا وبها : " السر يف قوله ) ومعرفة ؛            

، فهو يف الوقت الذي حكم بتجلية األوهام أي مشاهدتها " امتنع منها 

والرائع الدقيق يف . له حكم بعدم إحاطتها به وسببها امتنع منها 

هو األوهام نفسها  هذه اجلملة بيان أن السبب يف امتناعه من األوهام

( مع جتليه هلا 

3

. 

فاألوهام هي بذاتها ما حتجب أوهامها ، لذا ال ترى حقيقة             

ين على وهم ، حتمًا نتيجته وهم ، فما ُببالبصر والبصرية املتجلي هلا 

 ..وفراغ وضياع جهد ، وما يؤدي بدورته إىل ضعف الرؤيا 
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إال  ال يعرف ما يكون عليه ،ما ، يف أمر  مثال فاجلاهل           

 من، وبدراسته واإلحاطة به على أكمل وجه مطلوب الوصول إليه 

 ..العلم واملعرفة املعلومة و خالل بيئته وحلقات

 والفلسفية الشيخ املظفر بصوره املعرفية وهكذا يواصل           

الرائعة ، وما حتمله من نظرية واسعة ، تدخل مبفاهيمها الفلسفية 

من نقاء الفكر العلوي  ةيقة ، ومؤثراتها النفسية النابعالعم

 ..املستمد من القرآن الكريم واملدرسة احملمدية املباركة 

وما أصل حقيقة وجود املذاهب اإلسالمية اليت جتمع املسلمني           

على وحدة الكلمة ، إال باب من أبواب البحث عن تفاصيل العلوم 

الفكر اإلسالمي ، وبه مواكبة التطورات  واملعارف واستدامة وإثراء

اليت حتدث يف العام ، واحليلولة دون إضعاف بنية اإلسالم واملسلمني 

 ..أمام مد التطور والتغيري 

عون ومرشد لتقييم وتقويم مسرية العلوم والقرآن الكريم             

وال منه األحاديث النبوية الشريفة وأقالعودة ملا استمدت ، وواملعارف 

 ( ..عليهم السالم)األئمة الكرام 

والدليل على ذلك ، معاجلات التخصصات الفقهية لكل              

جمريات احلياة ، مبا فيها فقه العلوم وفقه املعارف اليت تبدأ من 

، مما يهدده من منحرف كفرد ومجاعة وجمتمع ؛ محاية اإلنسان 

لتمييز بني الوسيلة رف ، وما يكون عليه من ااومضار العلوم واملع

 ..واهلدف 

ومنظور من ذلك ما اجته حنوه الشيخ املظفر ، للجمع بني              

عليه من  وما كانوالعمل بالتوجه اإلنساني ، ، احلرية واملعرفة 

عليه )مضمون سياق نظرية املعرفة عند أمري املؤمنني اإلمام علي 

لتنتهي إليها ، وبها  اليت تبدأ من الذات اإلهلية العظيمة( السالم

  ..اسرتشاد اإلنسان 
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 يف علمه( عليه السالم)معجزة أمري املؤمنني : ثانيًا 
 

استعرض فيه البحث الفلسفي الذي  وإحلاقًا ملا تقّدم ، فإن              

 ةالفكري ةاملعجزب ه ما يتعلقجانب منالعالمة الشيخ املظفر ، 

الق عز وجل لدى أمري املؤمنني  أودعها اخلة واملعرفية ، اليتوالعلمي

، اليت ابتدئها من االستدالل على اخلالق ( عليه السالم)اإلمام علي 

:تعاىل ، ومشل على طريقتني رئيسيتني 

3

 

  األول سبيل الصديقني الذين يستشهدون به تعاىل عليه ثم

 .يستشهدون بذاته على صفاته وبصفاته على أفعاله 

 يعيني وغريهم الذين الثاني سبيل املتكلمني والطب

يتوسلون إىل معرفته تعاىل وصفاته بواسطة أمر آخر غريه 

كاإلمكان للماهية واحلدوث للخلق واحلركة للجسم أو 

 .غري ذلك ، وهي أيضًا دالئل على ذاته وشواهد على صفاته 

وقد أشري ، أحكم وأشرف ، وعّد الشيخ املظفر السبيل األول            

كريم ، وإن الوجود حقيقة عينية حيكم العقل إليه يف القرآن ال

عليه بأنه موجود لذاته مع قطع النظر عن كل ما عداه فإن كل 

شيء ما عداه إمنا هو موجود بالوجود أما نفس الوجود فهو موجود 

فال يعقل أن تكون العينية الوجودية له ، بنفسه ال بوجود آخر 

جودا بل كان ذا وجود مأخوذة مما هو خارج عن ذاته وإال ملا كان مو

وإال كان ذا ، مثل أن يقال إن البياض أبيض بذاته ال ببياض آخر 

فكان ال يعقل أن تكون أبيضية البياض من ، بياض ال بياضا 

كذلك ال يعقل أن تكون موجودية الوجود من وجود ، بياض آخر 
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آخر بل هو املوجود بنفسه املستغين بوجوده عما عداه استغناء ذاتيا 

.موجود عداه فإمنا موجود به وبسببه وكل 

3

 

ومما يبني الشيخ املظفر فيما يكمل املوضوع ، وما يعاجل             

موضوع حرية اإلرادة ، وهي أهم مسائل القضاء والقدر ويصح 

تسميتها مبسالة السببية ، وأصلها ترجع إىل اخلالف املوروث من 

 .اليونانيني 

عليـه  )بالغة بيان أمري املؤمنني اإلمام علـي  وقد ورد يف نهج ال            

أكان مسرينا إىل الشام بقضاٍء : للسائل الشامي مّلا سأله ) ؛ ( السالم

 :وقدره ؟ بعد كالم طويل هذا لتاره  من اهلل 

َولكْو ككاَن ذِلكك ! َوقكَدرًا َحاِتمًا ، كك ظكَنْنَت قكَضاًء الِزمًا لكَعلَّ! َوْيَحكك      

اهللك  إنَّ. َوَسقكطك الَوْعُد َوالَوِعيُد ، اُب َوالِعقكاُب َوَبطكَل الثَّككذِلكك لك

َولكْم ، َف َيِسريًا َوككلَّ، َوَنَهاُهْم َتْحِذيرًا ، َمَر ِعَباَدُه َتْخِيريًا ُسْبَحاَنُه أك

، ْعطكى َعلى القكِليِل ككِثريًا ؛ َولكْم ُيْعَب َمْغُلوبًا َوأك، ُيككلِّْف َعِسريًا 

َولكْم ُيْنِزِل الِكَتاَب ، ْنِبَياَء لكِعبًا َولكْم ُيْرِسِل األك، لكْم ُيطكْع ُمْكَرهًا َو

ذِلكك : " ْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطاًل َماَواِت َواألكَوال َخلكَق السَّ، َعَبثًا  ِلْلِعَباِد

" (اِر ِذيَن ككفكُروا ِمَن النَّفكَوْيٌل ِللَّ، ِذيَن ككفكُروا ظكنو الَّ

3

 . 

وبني املعرفة الفلسفية والفلسفة املعرفية ، علم يتوجه به            

بلغة مستوعبة لدراسة املشاكل العامة واملعاني والبيان ، املفهوم 

واألساسية من جهة ، وجمريات االستفهام واحللول الدقيقة من جهة 

 ..املطلوبة ، للوصول إىل احلقائق الكائنة يف لتلف األمور أخرى 

ا يتعلق مبحور االستفهام وعمقه الفلسفي العقائدي ومم             

 ( . وقدره ؟ أكان مسرينا إىل الشام بقضاٍء من اهلل ) املتمثل يف ؛ 
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وعنده يظهر االلتباس بني القضاء والقدر ، وجمريات البناء            

 :الفلسفي وما يتحقق بعمق االستقراء األفقي والعمودي ، 

 ( !َوقكَدرًا َحاِتمًا ، كك ظكَنْنَت قكَضاًء الِزمًا لكَعلَّ )

عند التفكري يف  ومتييزه وبهذا يكون توقف السؤال           

 ..بني احلقيقة والواقع  مبتطلباته التفكري الكائن

َولكْو ككاَن ذِلكك ) ويبدأ منه تفنيد الشكوك القائمة عند ؛           

  : ككذِلكك

 ََّوالِعقكاُب  اُبَولكَبطكَل الث. 

  َوَسقكطك الَوْعُد َوالَوِعيُد . 

ميزان العدالة يف القضاء والقدر ، يربز عند اجلرب ما حيدده و          

والتفويض ، وما يرتتب من الالزم واحلتمي ، وما يرتتب عليه منطق 

 ..وعدالة الثواب والعقاب ، والبناء القائم على الوعد والوعيد 

 :اهللك ُسْبَحاَنُه  إنَّ) ، مبنظور ؛ شر ميزان العدالة ويكون مؤ          

 َمَر ِعَباَدُه َتْخِيريًا أك.  

  َوَنَهاُهْم َتْحِذيرًا. 

 ََّف َيِسريًا َوككل. 

 لكْم ُيككلِّْف َعِسريًا َو. 

 ْعطكى َعلى القكِليِل ككِثريًا َوأك.  

  َولكْم ُيْعَب َمْغُلوبًا. 

  َولكْم ُيطكْع ُمْكَرهًا. 

 ْنِبَياَء لكِعبًا ُيْرِسِل األك َولكْم. 

 َعَبثًا  َولكْم ُيْنِزِل الِكَتاَب ِلْلِعَباِد. 

 ََّض َوَما َبْيَنُهَما َباِطاًل ْرَماَواِت َواألكَوال َخلكَق الس. 
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مؤشراتها الثقافة الفلسفية الواضحة ، تأخذ تكون وهكذا             

بناء لنتيجة ، ووضع والسبب واتوجهاتها يف بيان العلة واملعلول ، و

على أسس رصينة ، وما يتطلب من ترسيخ أخالقية  فكرال

وهذا جانب من تها بعمق إنساني فاعل ، مائووماملسؤولية الفكرية 

من القرآن الكريم واملدرسة النبوية  ةاملستمد ة املعرفيةاملعجز

 ..العظيمة 

 

 صناعة الشعر ورؤية الشيخ املظفر: ثالثًا 
 

وتواصاًل يف نشر الفكر اإلنساني املنبثق من مدينة النجف                    

 ما تنشرهمن خالل الصحافة النجفية ، ومنها املتمثلة في، واألشرف 

 ( .. النجف ) ؛ جملة 

/ رضا املظفر للشيخ حممد  وجانب منها ما كان ضمن دراسة              

صناعة )  نيطالعنا برؤاه الفكرية بعنوارئيس منتدى النشر ،حيث 

املعرفية وأثر ، وهي احللقة األوىل ، وبه حيمل الصورة ( الشعر 

النجف يف تقديم ما يرفع من املستوى الثقايف واألدبي املوسوعي ، 

..وما يتضمنه من تعريف الشعر وفائدته 

3

 

ه صناعة الشعر ، هو ما تعني، الدراسة  هذه ا مشلت عليهومم            

 :حيث يبني بأنها 

                                                 
 
  . 2  -1ص / 156 تشرين الثاني  20/ الثاني الجزء  –السنة األولى / مجلة النجف : ع راج - 

أثر النجف األشرف اإلعالمي والصحافي في اإلصالح / هاشم حسين ناصر المحنك . د: وأيضًا 

لكلية اإلسالمية لبحث شارك بالمؤتمر العلمي السنوي الثالث / أنموذجا ( النجف) مجلة ؛  والتجديد

 .   20/ نيسان /  23 - 22امعة في النجف األشرف للمدة من الج
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اليت حبث عنها قدامى املناطقة  إحدى الصناعات اخلمس)               

وأهملها املنطقيون يف الدورة " بيطوريقا " يف اللغة اليونانية  مسهاوأ

.. (اإلسالمية يف أكثر مؤلفاتهم 

3

 . 

إن الشعر صناعة لفظية تستعملها مجيع األمم على )  و             

تأثري على النفوس إلثارة عواطفها اختالفها والغرض األصيل منها ال

من سرور وابتهاج ، أو حزن وتأم ، أو إقدام وشجاعة ، أو خوف وجنب ، 

أو تهويل أمر وتعظيمه ، أو حتقري شيء واالزدراء به ، أو حنو ذلك من 

(انفعاالت النفس 

3

 . 

ويظهر اجلانب العاطفي يف ثنايا الشعر ومعاجلاتها             

ة جتمع البشر ، لتتفاعل معها ، وحتقق هدف أو ملوضوعات إنساني

غاية اخلطاب يف الشعر ، مبا فيه استنهاض الناس ألمر معني ، 

يكون مؤشره عامل مشرتك وحمفز بذكاء لعواطفهم ، وأعاله ما 

 ..حيقق حراكه لتشكيل أو بناء الرأي العام 

وهنا ميثل ذات الشعر ووصفه وأصوله ووقعه النفسي             

تعزيز مستوى التأثري مبستوى ما حيققه من سوخه الفكري ، وور

 ..املتلقي 

 :لذا يقول الشيخ املظفر              

والركن املقوم للكالم الشعري املؤثر يف انفعاالت النفس )              

ومشاعرها أن يكون فيه ختييل وتصوير ، إذ للتخييل والتصوير 

بيانه ؛ فلذلك قيل أن قدماء  أكرب األثر يف ذلك على ما سيأتي

املناطقة من اليونانيني جعلوا املادة املقومة للشعر القضايا املتخيالت 

 .فقط وم يعتربوا وزنًا وال قافية 

                                                 
 
 20/ الجزء الثاني  –السنة األولى / مجلة النجف / صناعة الشعر / محمد رضا المظفر  - 

 . 1ص /  156 تشرين الثاني 
2
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وتبعتهم األمم األخرى اليت ارتبطت بهم كالفرس " أما العرب                 

ن املخصوص املعروف عند اعتربوا يف الشعر الوز" والرتك 

، واعتربوا أيضًا القافية على ما هي معروفة يف علم عروضينيال

وما ليس له وزن وقافية ال يسمونه شعرًا ، وإن اشتمل على . القافية 

ولكن الذي صرح به الشيخ الرئيس ابن سينا يف . لية يالقضايا املخ

منطق الشفا أن اليونانيني كالعرب كانوا يعتربون الوزن يف 

هم وإن كانوا م يعتربوا وزان وعندالشعر وذكر أمساء األ

(التقفية

3

 . 

وهذا اإليقاع الشعري الكائن يف الوزن والقافية ، والداعم له            

الصور ما يتشكل فيه من وومعاجلاته ملوضوع معني ، املعاني 

الوجداني ، يكون حمرك الشعرية ، وما جيري فيه من صور التخيل 

 ..يد قوة االنفعاالت ودافع لالستجابة والتفاعل وتول

وهكذا يكون الشعر النبض الذي جيمع اإلنسانية على              

 ..س نابعة من ذات اإلنسان ومشاعره توجه وأحاسي

؛ بأنه على وفق ما يراه الشيخ املظفر الشعر  تعريف لكونو             

(كالم ليل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة ) 

3

 . 

كون حمتواه  يرتتب عليه منلذا تربز فوائد للشعر ، وما              

على  هتأثري له، على العموم ، ووحمفز املوضوعي العاطفي ، منبه 

 .. ، ورمبا يرتتب عليه فعل وتغيري النفوس 

سبب يبني الشيخ املظفر ،  هيضعالذي لشعر افوائد عن فضاًل و           

 :تأثريه يف النفوس ، ومباذا يكون الشعر شعرًا ، ومنه ما يقول 

بيان كثرة البكاء   -مثاًل  -قصود املتكلم قد يكون م)          

حتزنًا وتوجعًا ؛ فتارة يؤديه نثرًا باأللفاظ الدالة على فراق احلبيب 

                                                 
 
 . 0  – 1ص / المصدر نفسه  - 
2
 . 1ص / المصدر نفسه  - 
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يزداد دمعي كلما بعد : " عليه باملطابقة بال تصوير مثل أن يقول 

فال جتده إال معنى باهتًا ال طراوة وال حالوة فيه وال يؤثر يف " احلبيب 

 :ى يؤديه بهذا التصور الذي برع فيه األّرجاني نفوسنا ، وتارة أخر

 

   مهيزداد دمعي على مقدار سري

 

   تزايد الشهب إثر الشمس يف األفـق  

 

فتجده يسمو مسوًا بالغ النهاية ، وانظر إىل الفرق العظيم بـني              

للتوجــع واإلعجــاب ، وعليهــا مســحة  هــذه الصــورة املخيلــة املــثرية  

... (احلالوة والطراوة 

 3

 .  

ستوى ملالقوة غري املنظورة والتباين بني الشعر والنثر ، وحتديد            

 ..للشعر ة الطراوة واحلالوالكائن يف التأثري 

، الشيخ حممـد رضـا املظفـر     ستمر، ي السابق ومواصلة للعدد            

، ومما يقول يف هذه الدراسـة املوضـوعية   (  صناعة الشعر )دراسته ب

 :حول صلة الشعر بالعقل 

يسـتمد يف   –كاخلطيب البـارع   –واحلق إّن الشاعر البارع )              

يتـدفق الشـعر علـى لسـانه     إبداعه من عقله الباطن الالشـعوري ، ف 

كاإلهلام من حيث يدري وال يدري ، على اختالف عظيم الشعراء يف 

وليس الشعر كسائر الصـناعات األخـرى الـذي يبـدع     . هذه الناحية 

( .فيها الصانع عن روية وتأمل دائمًا 

3

  

الشـاعر ، بكـل مكوناتـه    ( اإلنسـان  ) وهنا يظهر الشخب             

والفكرية والنفسـية والسـلوكية ، وحمـوره    وتفاعالته ؛ البدنية 

، ، ونتاجها هنـا الصـناعة الشـعرية     الفكرية –املكونات العقلية 

 ..معية واجملتمعية طفة اجلللوصول بها للعا

                                                 
 
 .   ص / المصدر نفسه  - 
2
 20/ الجزء الثالث  –السنة األولى / مجلة النجف /  2 –صناعة الشعر / محمد رضا المظفر  - 

 .   ص /  156 كانون األول 
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ورمبا يتعدى ذلك للوصـول إىل مرحلـة اإلهلـام أو كاإلهلـام ،                   

الفكـرة  املعلومـة و والشاعر البارع ميثل مستوى اجلودة يف إيصال 

على شكل شعر ، له وصفه اخلـاص ، ومجهـوره ،   ونوع من الثقافة 

 .. وقعه وموقفه ورمبا ؛ زمانه وم

مـا يكـون   ، ويناقش الشـيخ املظفـر مبوضـوعية وحكمـة                 

 : قوهلم ، عليه الشعر من املشهورات عند شعراء اللغة العربية 

 (الشعر أكذبه أعذبه ) 

وما يراد منـه بـني اإلخبـار واملبالغـة يف اسـتعماالت التخيـل                     

بثالثة أمـور ؛ الـوزن    واملدح والتحسني والتقبيح ، وكون قوام الشعر

 ..وهو ملن أراد اتقان صناعة الشعر واأللفاظ واملعاني املخيلة ، 

ومنه ما يدخل ضمن مستوى التأثري النفسي ، وهو ما ينضوي              

كما جاء لبيد الشاعر مع قومه لالنتقـام مـن   خيالت وتأثريها ، من امل

اطبًا الربيع الذي كان نديم ملك احلرية النعمان بن املنذر ، فقال ل

  :للنعمان 

  مهاًل أبيت اللعن ال تأكل معـه  

 

   إن أسته مـن برصـه ملمعـه    

 

ــبعه     ــا إصـ ــدخل فيهـ ــه يـ    وإنـ

 

  يدخلها حتى يواري أشـجعه  

 

فرفع النعمان يده مـن الطعـام وتنكـر لندميـه هـذا وأبـى أن                   

وقال فيمـا  ، يستكشف صدق هذا القول فيه ؛ بالرغم على إحلاحه 

..من أبيات " قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا  : "ه قال ل

3

 

وال نغفل ما يفعله الشعر من مستوى البناء والتفاعل             

اإلنساني من خالل الفكر اإلنساني والعواطف والقوة املتوازنة 

السلبية حملتواه واملالئمة ملستوى املتلقي ، واالستجابة اإلجيابية أو 

                                                 
 
 . 1ص / راجع المصدر نفسه  - 
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قية اإلنسانية اليت جتمع بني الشاعر وتبقى األخال احملرك للمشاعر ،

واستدامة اإلبداع موضوعية احلد الفيصل المتداد  ، واملتلقي

 ..للملكة الشعرية 

 

 صناعة اجلدل والشيخ املظفر: رابعًا 
 

جانب آخر اهتم به العالمة الشيخ املظفر ، أال وهو صناعة              

 ( النجف) جملة أو استلته اجلدل أو آداب املناظرة ، والذي استمدته 

لث من املنطق يف الصناعات زء الثا، وهو اجل ( املنطق)  همن كتاب

 : ومشل على ثالثة أبواب  اخلمس ؛

 .واعد واألصول مبصطلحاتها اخلاصة األول يف الق

 .الثاني يف املواضيع 

 . الثالث يف الوصايا 

ونقل مناطقة العرب ؛ اجلدل ، واستعملوه يف الصناعة اليت              

واجلدل أنسب ، ( طوبيقا ) حنن بصددها واليت تسمى باليونانية 

ذه الصناعة ، كما استعملت كلمة األلفاظ العربية إىل معنى ه

وألفت ( أدب املناظرة ) يف هذه الصناعة أيضًا ، فقيل ( املناظرة )

. بعض املتون بهذا االسم

3

 

وميكن االستفادة يف الربط بني اجلدل وحرية التفكري              

 : السابقة الذكر ، حيث يقول 

تكلمنا عنها احلرية يف تصرفات اإلنسان  هذه احلرية اليت)             

أما احلرية الفكرية فهي أمسى من حرية العمل وأبعد مناال عن 

تقييدها بل هي حق طبيعي ال ميكن أن حيده نظام أو أي شيء 

                                                 
 
الجزآن الرابع عشر / مجلة النجف / صناعة الجدل أو آداب المناظرة / محمد رضا المظفر  - 

 . 2ص /  157 / األول  تشرين 7 / والخامس عشر 



 51 

والشك أن . آخر سوى الرتبية والتوجيه والتلقني من عهد الطفولة 

منه ، واملدنية  كل إنسان مأخوذ بهذا التوجيه مهما بالغ يف التخلب

احلديثة فيما ادعته من اطالق احلريات دعت إىل إطالق احلرية 

لتكبل  –يف احلقيقية  –الفكرية أيضا يف أثقاهلا ولكن 

(احلرية بقيود أثقل 

3

 . 

املعضلة ن إظفر ، فر إليه العالمة الشيخ املعن ما أشافضاًل و             

بشكل عام ، وجمال احلرية اإلنساني لفكر أمام ا الشاخصة

 نها ، مأو التخلب  ال ميكن التخلي ، بشكل خاصالفكرية 

التحيز والتعصب غري واحملرك املادي واجلهل العاطفي مادام 

 ..البعيد عن الروحية اإلنسانية وضوعي امل

حتى على مستوى أرقى وغريه ينجر ذلك ل احلابطبيعة و           

 إخطبوطب رئيسي من أسبابها ، ما يتمثل سببو، الشعوب والدول 

 .. ةالسياسة وإدارتها املرير

إن اإلنسان ال ) ؛  فمؤشرهاحلاجة للجدل ،  من وجهيظهر ما ا مأ            

 ينفك عن خالف ومنازعات بينه وبني غريه من أبناء جلدته ، يف

عقائده وآرائه من دينية وسياسية واجتماعية وحنوها ، فتتألف 

طائفة تناصره وحتافظ عليه ، : بالقياس إىل كل وضع طائفتان 

وأخرى تريد نقضه وهدمه وينجر ذلك على املناظرة واجلدال يف 

الكالم ، فيلتمس كل فريق الدليل واحلجة لتأييد وجهة نظره 

(وإفحام خصمه أمام اجلمهور 

3

 . 

 واجلمهور واإلدراك نياهويربز عند ذلك ؛ اآلراء والرب               

واالستدالل ، ومستوى قوة احلاجة إىل اجلدل ، ومواطن قوة وضعف 

اجلدل ، وفرص وحتديات الربهان ، وما يكون عليه أسلوب اجلدل 
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، لالستدالل ومرتبته بعد الربهان ، ورمبا كان أسلوب الطروحات 

 ..رة منهج لنجاح اجلدل أو املناظ

الفوائد ، كونها ؛  –وضمن احللقة الثانية من صناعة اجلدل              

رياضة األذهان وتقويتها ، حتصيل احلق واليقني ، التسهيل على 

املتعلم املبتدئ ، الغلبة على اخلصوم ، واحلفاظ على العقائد 

وإتباعها ، والدفاع عن حقوق الناس ، وما يتطلب من مبادئ اجلدل 

املشهورات واملسلمات ، وما يتعلق مبقدمات ومسائل  األولية من

..ومطالب اجلدل 

3

 

لكنه م وتناول الشيخ املظفر الحقا ؛ أدوات هذه الصناعة ،              

 ..يعيش جمريات احلياة املعاصرة 

وميكن القول أن عاملنا املعاصر ، دخل مرحلة العام الرقمي              

وإسهامات الشبكة العنكبوتية الفاعلة واحلراك السريع ، وما 

 ..رتنت واالتصاالت احلديثة االنجيري من اجلدل الرقمي عرب 

ا لنا هنبيسائل واألدوات التقليدية اليت يفضاًل عن اجلدل بالو             

الشيخ املظفر من ؛ استحضار أصناف املشهورات املطلقة واحملدودة 

والتمييز بني احلقيقية ، والقدرة والقوة على التمييز بني املعاني 

القوة على التمييز بني مبا فيها املشرتكات واملختلفات ، والقدرة و

..املتشابهات ، والقدرة على بيان التشابه بني األشياء املختلفة 

3

 

الوصايا  –صناعة اجلدل يف مل الشيخ املظفر حبثه واستك             

اليت تضع تعليمات للسائل ليحصل على مبتغاه من اجمليب على 

..األسئلة مبوضوعية 

1

 

                                                 
 
الجزء السادس / مجلة النجف / فوائد الجدل  –الجدل صناعة / محمد رضا المظفر : راجع  - 

 . 1 - 6ص /  157 / تشرين الثاني  5/ عشر 
2
الجزآن / مجلة النجف / أدوات هذه الصناعة  –صناعة الجدل / محمد رضا المظفر : راجع - 

 . 7 – 5ص /  157 / تشرين الثاني  30/ السابع والثامن عشر 
3
الجزآن التاسع عشر / مجلة النجف / الوصايا  –اعة الجدل صن/ محمد رضا المظفر : راجع - 

 . 7 – 5ص /  157 / كانون األول  21/ والعشرون 



 6  

تغطية  من كان، مبا  ما يسع البحثيتحدد وهكذا                 

والفكر اإلنساني ، مبا فيه من ، فكر وانب من الجلدراسة ال

اجلوانب العلمية واملعرفية واألدبية للعالمة الشيخ حممد رضا 

( النجف)ضمن جملة  وذلك كأمنوذج ظهر ،( طاب ثراه ) املظفر 

  صادر بتاريخا هل دعدأول الذي كان  النجف األشرف ، والصادرة يف

أسبوعية علمية أدبية إسالمية  جملة م ، وهي 3011تشرين الثاني  3

 ..ف شهرية عامة ، تصدر مؤقتا نص

من هذه الشخصية مهمة جوانب استوفيت  كون قدأن أمتمنيًا             

بالتوجه  احلوزوية اجملددة للفكر، واملبدعة واملتميزة املوهوبة و

 ..األكادميي املعاصر 

 

 ...ومن اهلل التوفيق 
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 اخلـاتـمــة
 

وبعد هذه الدراسة املقتضبة للفكر اإلنساني ومعاجلاته              

عند العالمة الشيخ املظفر ، البد من وضع بعض االستنتاجات اليت 

 :، وهي كاآلتي فيها يتم اختتام مدار الدراسة والبحث 

على توجهات دينية بشكل عام ، رمبا يقوم الفكر  -3

 يكون، ورمبا  ، مادية أو غري مادية يةومذهبية وعقائد

وبناء وأخالق الفكر قائم على توجهات إنسانية ونبل وقيم 

خبالفه يكون  اإلنسان لتوحد الروح اإلنسانية ، أو -الفكر 

والتفرقة بني الناس إال املصاحل العقيمة  ال يهمه انتهازي

 ..وزرع احلقد والضغينة والصراع 

بادئ والقيم الطليعة الفكرية والنخبة الرفيعة امل -3

واألخالقيات ، تتعاظم بآثارها ، وما حتققه على أرض الواقع 

وسبل احلياة ، ليكون اإلنسان واستقراره وتنقية أجواءه 

الفكرية ، اهلدف األمسى ، للتعايش والسلم  -البيئية 

 ..واحملبة 

من بني ما عاجل العالمة الشيخ مدار البحث ، وخبصوص  -1

لشعر ، املظفر ؛ ما يتعلق باحلرية ، والفلسفة ، وصناعة ا

وصناعة اجلدل ، وما يتعلق بوحدة املسلمني والوحدة 
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اإلنسانية ، وأمور شتى ، وبشكل يعاجل ذلك برؤى حديثة 

 ..تهتدي بالفكر اإلسالمي والفقه الواسع املرامي 

لبيئة النجف األشرف ، تنوع مصادر الفكر والدخل والنمو  -1

لمية والتطوير ، فهناك املرقد العلوي املقدس ، واحلوزة الع

ومؤثراتها ؛ الدينية والعلمية واملعرفية ، والصروح 

األكادميية والرتبوية والتعليمية ، وجوانب من أنشطة 

األسواق واحلركة التجارية والعمرانية والصناعية 

 ..والزراعية 

صالح ماسه وتأييده حلركة اإلحبالشيخ الوائلي  يستمد -1

تبنته مجعية منتدى النشر ،  مماديث حوالتجديد والت

لك اجتاهات املنرب احلسيين ، وذ وحتديث والسيما إصالح

وأشار إىل بعض أنصار  منذ بداية اجتاهاته اخلطابية ،

منهم ؛ الشيخ حممد  والتجديد والتحديث ، حركة اإلصالح

والشيخ حممد حسني ، والشيخ حممد رضا املظفر  ، الشريعة

والشيخ حممد علي ، والشيخ عبد املهدي مطر ، املظفر 

والسيد ، والشيخ مسلم اجلابري ، والشيخ جواد قسام ، قسام

 ..احلسني احلجار  عبد

املظفر من لاطر إطالق  حممد رضا الشيخالعالمة حذر  -1

عنان احلرية لكل فرد من الناس يف كل تصرفاته معناها 

والوحشية الكاسرة  فتح الباب واسعا للظلم والعدوان

وباألخري يفقد كل فرد والسيما . ية تواهلمجية العا
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من حريته ، إذ البد أن يغتصبها من  منهم الكثريالضعيف 

 ..ن الذين مثله أيضا ينشدون احلرية األفراد اآلخرو

أهمية التوازن لنيل احلرية بشكل عقالني يؤدي إىل  -7

 ..السلوك القويم 

أهمية وعي القائم على املؤسسات الرتبوية والتعليمية  -3

ة للمهام اإلسرتاتيجية يف محاية يوالصحاف يةواإلعالم

اإلنسانية ، اليت تبدأ من  –وحدة الناس والعقيدة اإلسالمية 

بشكل فاعل وحيوي ، ذرة األوىل اليت تسهم املدرسة فيها الب

الدولة ، وبناءه الفلسفي الرصني  –ومستقبلي لإلنسان 

على أساس الوعي والتوجيه وتشخيب املشكلة ومصدر 

 ..أسبابها 

بأن أول شيء يعرض على املظفر حممد رضا الشيخ  يرى -0

تفكري اإلنسان بعد معرفة أن ما وراء الطبيعة وجودًا 

هو السؤال عن  ،هو إله الكون وخالق املوجودات  مطلقًا

 ..هذا الوجود املطلق رفة إمكان مع

املعرفية يف ضوء  -يبني الشيخ املظفر برؤيته الفلسفية  -39

علم حصولي وعلم : املنبع اإلسالمي النقي ، العلم علمان 

والعلم احلصولي هو ، حضوري يف اصطالح الفالسفة 

نى العلم وهو أن حتصل صور األشياء املعروف لدينا من مع

أما العلم احلضوري الذي قد يعرب عنه . ومعانيها يف أذهاننا 

بالوجدان أو الكشف والشهود ، فهو كعلمنا بأنفسنا 
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وأفعالنا وآثارنا ، فإن علمنا بها ال ألجل أن صورها 

 ..تستحضرنا كعلمنا باألشياء اخلارجة عن نفوسنا 

اعات اخلمس اليت حبث عنها الصن واحدة منصناعة الشعر ؛  -33

" قا بيطوري" قدامى املناطقة وامسها يف اللغة اليونانية 

 ..يف أكثر مؤلفاتهم  وناإلسالمي يونوأهملها املنطق

ال نغفل ما يفعله الشعر من مستوى البناء والتفاعل  -33

اإلنساني من خالل الفكر اإلنساني والعواطف والقوة 

توى املتلقي ، واالستجابة اإلجيابية أو املتوازنة واملالئمة ملس

السلبية حملتواه احملرك للمشاعر ، وتبقى األخالقية 

اإلنسانية اليت جتمع بني الشاعر واملتلقي احلد الفيصل 

 ..المتداد واستدامة اإلبداع 

العالمة الشيخ املظفر بصناعة اجلدل أو آداب املناظرة ، اهتم  -31

 الصناعات اخلمس ؛ ومشل وهو اجلزء الثالث من املنطق يف

األول يف القواعد واألصول مبصطلحاتها : على ثالثة أبواب 

 . اخلاصة ، الثاني يف املواضيع ، الثالث يف الوصايا 

شيخ املظفر مع  بة من العلماء لبناء الالعالمة توجه  -31

مجعية بقيام ل ذلك ، ومتثاألكادميي  –الفكر احلوزوي 

العلمي  منتدى النشر ، انبثق منها الصرح األكادميي

املتمثل بكلية الفقه ، لينبثق منها  واملعريف احلديث ،

انتشر الذي  تدلعامل اإلسالمي اإلنساني الفكرياع عاإلش

 ..يف لتلف بقاع العام 
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 املصادر واملراجع
 

.القرآن الكريم + 
  

ضبط / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طالب + 

/  3ط/ دار الكتاب اللبناني /  صبحي الصاحل. النب والفهارس ؛ د

 . 3017/ لبنان  –بريوت 

دار / مفاهيم يف الفلسفة واالجتماع / أمحد خورشيد النوره جي - 3

 . 3009/ العراق/ بغداد / الشؤون الثقافية العامة 
3

الشيخ أمحد الوائلي وجنفاته يف الشعر / حسن احلكيم . د - 

 –النجف األشرف / عة الغري احلديثة مطب/ والدب والتاريخ واخلطابة 

 . 3991العراق 

/ املرجعية الدينية من الذات إىل املؤسسة / حسني بركة الشامي  - 1

 .من املكتبة الشاملة على االنرتنت 

الشيخ املظفر وجهوده يف تطوير املناهج / حسني جهاد احلساني  - 1

/  3991/  3 تشرين – 3تشرين /  3العدد / جملة ينابيع / احلوزوية 

 .العراق  –النجف األشرف 

 7ج / معجم املؤلفني والكتاب العراقيني / صباح نوري املرزوك . د - 1

 . 3993/  3ط/ العراق  -بغداد / بيت احلكمة / 

/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد املنعم احلفين . د  - 1

 . 3073/  3ط/ بريوت / دار العودة /  3ج
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/ بريوت / دار العلم للماليني / معجم علم النفس / خر عاقل فا. د  - 7

 .3077/  3ط/ لبنان 

معجم علم النفس والتحليل / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د

 . لبنان –بريوت / دار النهضة للطباعة والنشر /  3ط / النفسي 

3 

-

/ تشرين الثاني  39/ اجلزء الثاني  –السنة األوىل / جملة النجف  

3011  . 

 . 3017/ نيسان  31/ اجلزء الرابع  –السنة األوىل / جملة النجف  - 0

مؤسسة /  3مج +  3مج / أصول الفقه / حممد رضا املظفر  -39

 . 3009/  3ط/ لبنان  –بريوت / األعلمي للمطبوعات 

/ جملة النجف / حرية الفكر واإلسالم / حممد رضا املظفر  - 33

 .م 3011/ تشرين الثاني  3/ ول اجلزء األ/ السنة األوىل 

السنة األوىل / جملة النجف / صناعة الشعر / حممد رضا املظفر  - 33

 . 3011تشرين الثاني  39/ اجلزء الثاني  –

السنة / جملة النجف /  3 –صناعة الشعر / حممد رضا املظفر  - 31

 .3011كانون األول  39/ اجلزء الثالث  –األوىل 

جملة / صناعة اجلدل أو آداب املناظرة / ظفر حممد رضا امل - 31

 .3017/ تشرين األول  37/ اجلزآن الرابع عشر واخلامس عشر / النجف 

عليه )نظرية املعرفة عند اإلمام علي / حممد رضا املظفر  - 31

/ نيسان  31/ اجلزء الرابع  –السنة األوىل / جملة النجف /  (السالم

3017. 

 -بريوت / دار التعارف للمطبوعات / املنطق / حممد رضا املظفر  -31

. 3991/ لبنان 

-

  

يف علمه  ( عليه السالم)معجزة أمري املؤمنني / حممد رضا املظفر  -37

/ أيار  31/ اجلزءان الثامن والتاسع / السنة األوىل / جملة النجف / 

3017.  
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33 

-

 جملة النجف/ فوائد اجلدل  –صناعة اجلدل / حممد رضا املظفر   

 .3017/ تشرين الثاني  1/ اجلزء السادس عشر / 

30 

- 

جملة / أدوات هذه الصناعة  –صناعة اجلدل / حممد رضا املظفر  

 . 3017/ تشرين الثاني  19/ اجلزآن السابع والثامن عشر / النجف 

/ جملة النجف / الوصايا  –صناعة اجلدل / حممد رضا املظفر  - 39

 . 3017/ كانون األول  30/ اجلزآن التاسع عشر والعشرون 

مطبعة االنتصار / قاموس علم االجتماع / حممد عاطف غيث . د  - 33

 . 3030/ اإلسكندرية / 

عميد املنرب احلسيين الشيخ الدكتور أمحد / حممد اليقضان  -33

/  3ط/ العراق / بغداد / مؤسسة البالغ واإلرشاد اإلسالمي / الوائلي 

3993  . 

/ معجم العلوم االجتماعية / ساتذة املصريني والعرب  بة من األ - 31

 . 3071/ مصر / القاهرة / اهليئة املصرية العامة للكتاب 

أثر النجف األشرف اإلعالمي / هاشم حسني ناصر احملنك . د - 31

حبث / أمنوذجا ( النجف) والصحايف يف اإلصالح والتجديد ؛ جملة 

لكلية اإلسالمية اجلامعة لشارك باملؤمتر العلمي السنوي الثالث 

 . 3933/ نيسان /  31 - 33يف النجف األشرف للمدة من 

أثر بيئة النجف األشرف يف بناء  /هاشم حسني ناصر احملنك . د - 31

) املؤمتر العلمي املوسوم بـ  يف شاركحبث م/ شخصية الشيخ الوائلي 

مركز دراسات ( /  الشيخ الوائلي وأثره اإلصالحي والفكري

؛ والكلية اإلسالمية اجلامعة يف النجف  الكوفةجامعة / فة الكو

 3939/ نيسان  19 – 30بتاريخ  األشرف

توظيف اإلعالم وفلسفته يف / هاشم حسني ناصر احملنك . د - 31

( النجف)و ( العلم ) جملتا / اإلنسانية  –وحدة العقيدة اإلسالمية 
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 لكليةألول ا الدولياملؤمتر العلمي شارك يف حبث / أمنوذجًا 

 3931/  1/  31 -31من  لمدةاملنعقد ل/   الكوفة جامعة / الرتبية

اإلدارية  صطلحاتموسوعة امل/ حسني ناصر احملنك هاشم . د - 37

/ مكتبة لبنان ناشرون / التجارية االقتصادية و - االجتماعيةو

 .  3997/ لبنان  –بريوت 

 

 

 

 

 

 

 حمتوى البحث من املخططات
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة ـــلالتفاصـيــــــــــ

 البيئي - يبني مستوى البناء اإلنساني(  3) لطط 

 اإلسرتاتيجي العالقات –بفاعلية الفكر 

31 

بفاعلية  يبني مستوى البناء اإلنساني(  3) لطط 

 العالقات -الفكر 

31 
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 الصفحة التفاصـيـــــــــــــل

 1 املقدمة

  يخ اآلثــار الفكريــة للعالمــة الشــ: املبحــث األول

 املظفر

7 

 7 . التمهيد: أواًل 

 33 . مدخل ومفاهيم: ثانيًا 

 33 .اآلثار الفكرية والعلمية للشيخ املظفر : ثالثًا 

  معاجلات العالمة الشيخ املظفر : املبحث الثاني

 حلرية الفكر
33 

 33 .بني بيئة النجف األشرف والشيخ املظفر : أواًل 

 37 .احلرية برؤية الشيخ املظفر : ثانيًا 

  معاجلـات العالمـة الشـيخ املظفـر     : املبحث الثالث

 للمعرفة والشعر
10 

الشيخ املظفر ونظرية املعرفة عند اإلمـام علـي   : أواًل 

 ( .عليه السالم)
10 

 19  .يف علمه( عليه السالم)معجزة أمري املؤمنني : ثانيًا 

 11 .صناعة الشعر ورؤية الشيخ املظفر : ثالثًا 

 13 شيخ املظفرصناعة اجلدل وال: رابعًا 

 13 اخلامتة

 11 املصادر واملراجع 

 10 البحث من املخططاتحمتوى 
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 يف سطور( هاشم حسني ناصر احملنك . د) املؤلف 
  العراق / درس االبتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 3031 – 3031العراق عام  –املستنصرية 

 هادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف  حصل على ش

 :وشهادات التفوق من جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكثري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  حاصل على الكثري من الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  399) له أكثر من

 ..ويف لتلف التخصصات 

   ــن ــأكثر م ــف   (  19) مشــارك ب ــي ويف لتل ــي وطــين ودول ــؤمتر علم م

 ..م  3031، منذ عام  التخصصات ، داخل العراق وخارجه

  حبث وموضوع ، داخل وخارج العراق (  399) منشور له أكثر من.. 

 ر له الكثري من القصب القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت ،    منشو

 ..وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

     منشور له الكثري واملنوع من الكتب والبحوث والقصـب والشـعر  علـى

 ..مواقع يف االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

 النشر مؤسس ومدير دار أنباء للطباعة و.. 

 جامعة الشؤون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسي املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ وعمل يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  3001املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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