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ّاملقدمة
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خري األنام                

.. حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين  ورسوله واملرسلني حبيب اهلل

 ..أما بعد 

والتحديث مسة عظماء األمم ، االنفتاح واإلصالح والتجديد              

 واحملاورة واإلبداع ، والوقوف يف طليعة املبادرين لتقديم كل ما

قيها اإلنساني ، ومنو شخصيتها العلمية حيقق تقّدم األمم وُر

والفكرية ، والتشجيع على العلم ونشره بكل السبل الكفيلة 

خريطة  منيف أي موقع كان وذلك للبناء والتقويم املتواصل ، 

 ...مية جبغرافياتها وأيديولوجياتها احلياة املرتا

وحرصه على أن ال تهدر  ، تجمّرد من كل األنانياوتراه               

القيم ال تضيع و، الكرامات وتصادر احلقوق واجلهود واإلجنازات 

 ..واألخالقيات 

من املفكرين املوضوعية عنوان مسرية العظيم بهذا تكون و             

 ..وأهدافه ومنتهى غاياته واملصلحني ، 

رة الفكرية لذا يتدّرع بالعلم وينطلق من احملاورة املثم             

اإلنسانية ، بال قيود التعصُّب والتزمُّت وإقصاء اآلخر ، وعنده الرأي 

لتعايش والتآلف واحملبة والسالم يف ظل ل تهمس، والرأي اآلخر 

 ..كلمة اخلري 
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الشهرستاني من هنا انطلق السيد اجلليل العالمة هبة الدين             

الرتاث اإلسالمي ؛  يف كتاب الغدير يفومما ورد ، ( طاب ثراه)

 : ( طاب ثراه)لعالمة الّسّيد عبد العزيز الطباطبائي ل

، وهو السيد حممد علي بن السيد  هبة الدين الشهرستاني )            

ولد يف سامّراء وانتقل .  ( هـ 1031ـ  1031 )حسني احلسيين احلائري 

ات هناك ، وتعّلم املبادئ واملقّدم هـ 1011مع أبيه إىل كربالء سنة 

والده فرحل إىل النجف األشرف إلنهاء  ىحيث توفهـ ،  1011إىل عام 

دروسه العالية فحضر دروس العلمني احلّجتني الكاظمني 

، وحضر أيضًا على  الطباطبائي واخلراساني واختص باألخري والزمه

م 1113=  هـ  1013شيخ الشريعة األصفهاني رمحه اهلل وأصدر يف عام 

ويف عام .  وهي أول جملة عربية صدرت يف النجف" العلم " جمّلة 

جتّول يف البالد والعواصم ودخل سوريا ولبنان ومصر  هـ 1003

وأقام يف كربالء  هـ 1000، وعاد سنة  واحلجاز واليمن وإيران واهلند

، وأصبح وزير املعارف  فرتة واستقّر بعد ذلك يف الكاظمية

، وله  مييز الشرعي اجلعفريالعراقية، ثم فّوض إليه رئاسة جملس الت

، وأكثرها مطبوعة  مؤّلفات كثرية مطبوعة وغري مطبوعة

النهضة " و "  اهليئة واإلسالم" ومرتمجة إىل الفارسية أشهرها 

، ترجم إىل الفارسية  ومنها كتابه هذا يف الغدير" احلسينية 

وأّسس يف صحن الكاظمية !  وطبعت الرتمجة دون األصل

هـ  1031شّوال  11وتوّفي يف " مكتبة اجلوادين "  مكتبة عاّمة باسم

 ( .بالكاظمية 

 كان اختيار  جملة، منطلقًا من تراث العالمة الشهرستاني و              

، ه مع الرأي اآلخر ِف؛ مؤشرًا وأمنوذجًا على انفتاحه وتآُل( العلم ) 

مة التجديد واإلصالح املوضوعي ملا تعانيه األوسوعية واالنطالق مب

اإلسالمية من ختلف وتراجع عن مسريتها وتقدمها ، وإظهار ما هلا من 

مرشدها القرآن الكريم واألحاديث ، تراث خالد ، ومنار ساطع 
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، فُيثبت أّن ( عليهم السالم ) النبوية الشريفة وأقوال األئمة الكرام 

َمْن سلك هذا الرشاد فقد اهتدى ألعدل السبل وأقوم الفكر وأنقاه 

 ..السلوك وأقوم 

العدد  -من الصفحات األوىل ( العلم ) على جملة ولو تطلعنا             

 ؛ السيد اجلليلونادى به وله ، لرأينا الثقل الكبري الذي أواله  األول

صدر الدوحة للتجديد واإلصالح ووحدة األمة ، فال عجب فهو من م

ذين أولو الفكر واملنهج والساللة الطيبة ، البالعلوية الشريفة ، 

، العناية العظيمة لوحدة األمة ونقاوة الفكر اإلسالمي النبيل 

فضاًل عن ما استقاه من العلوم وانفتاح الفكر على اآلفاق يف كلٍّ 

من ؛ سامراء املباركة وكربالء املقدسة والنجف األشرف 

 .. والكاظمية املشّرفة 

الدراسة يف نهاية مباحث بهذا كان حماور البحث ، وو            

 ..املقتضبة ، كانت الوقفة عند اخلامتة واملتمثلة باالستنتاجات 

وأتقّدم بهذا اجملهود املتواضع ، راجيًا من اهلل العلي القدير             

 ..ب من هذا الفكر النيِّر لألّمة التوفيق يف إظهار جان

 ..واهلل املوفق 
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ّاملبحثّاألول
ّومييةّواإلصلحيةاألبعادّالفكريةّالتق

 

نبدأ من حيث الفكر وتقوميه وإصالحه ، وما يلعبه األدب يف             

التأثري على اجتاه الناس ، وما يتزامن معه أو يسبقه من قوة البناء ، أال 

مـا حيملـه مـن    و، وهو االجتاه العقائـدي الثابـت الصـحيح والسـليم     

 ..للناس على أعظم القيم اإلنسانية توجيهه 

 :ستكون حماور املبحث هذا كاآلتي لذا و           

 .وآثاره  السيد الشهرستانيجوانب من الشعر يف حق : أواًل 

 .أبعاد من التقويم الفكري : ثانيًا 

 .الشعر والفكر اإلصالحي : ثالثًا 

 .أبعاد من اجلوانب العقائدية وبناء صروح العلم : رابعًا 

 

ّجوانبّمنّالشعرّ:ّأواًلّ
ّوآثارهّّلسيدّالشهرستانيايفّحقّ

 

من ، ( طاب ثراه)العالمة السيد هبة الدين الشهرستاني              

، وهو عامل كبري الشخصيات البارزة يف ميدان العلم واألدب 

وجمتهد جمدد ومصلح معروف ، الزم أكابر العلماء واجملتهدين 

واألدب والفضل يف النجف األشرف ، والسيما منهم الشيخ حممد 
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وله نفس وشهد له عدد من العلماء باالجتهاد ، ، كاظم اخلراساني 

منذ شبابه السيد الشهرستاني ز ، ومتّيالشهامة والفتوة ل من حتِم

..بيقظة ووعي وطموح وهمة ونزعة إصالحية 

 1

 

وببيان الشعر ، يأخذ العالمة السيد هبة الدين الشهرستاني             

 ..الرفيعة  املساحة واملكانة( طاب ثراه)

شخصيته  جانب من، الشعر الذي يبني ل على ذلك دا ُيستممو            

مكانة السيد الشهرستاني بني أنشطة ونتاج وو ومقدرته العلمية ،

وقع يف جمال العلم العلماء ، وما حيمله من تبيان ما كان له من 

 ..واملعرفة واإلصالح والتجديد 

سني احلويزي ، املصلح األك ر السيد ومدح الشيخ عبد احل             

:ل دين احلسيين الشهرستاني ، حيث قاهبة ال

 1

 

 

ــدى  ــالم مـــرياث اهلـ  أحـــرز اإلسـ

 

 قال هذا لـي مـن الـدين هبـة     

 

ــا    وأولـــوا األرحـــام أوىل بعـــد مـ

 

ــبه    ــالي نس ــر املع ــت غ  عرف

 

ــدي    ــا ولـ ــه يـ ــال لـ ــدى قـ  واهلـ

 

ــه   ــا أب ــه ي ــول من ــان الق  وبي

 

 ملــــك الــــدهر عبــــدًا وقــــد   

 

ــة    أعتقــت مينــاه منــه الرقب

 

ــه     مل نشــــــاهده زمانــــــًا إمنــــــا ــا حجب ــي عن ــره املخف  س
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 ذكرها( قل ال)قد أتت بالذكر 

 

 وده فـــرض علينـــا أوجبـــه 

 

 ختـــذ اجلـــوزاء طرفـــًا بالســـرى

 

 وإىل أقصى املساعي ركبه 

 

واملعالي واإلسالم صنوان على طريق اهلدى لرفعة اإلنسان               

 ..ه األخالقية اهلادفة بسمو الغاية واستقامة مسريت

َّسب الرفيع ، املوجه حنو سالمة                لذا البّد أن يكون الن

الفكر واستقامة البناء النفسي وقويم السلوك ، ومنه ما حيمله من 

 ..العلوم واملعارف على طريق األنوار احملمدية العظيمة 

والشعراء من تقريض آثاره أما ما جال يف خواطر العلماء             

 :العلمية واألدبية والصحافية ، فيمكن إمجال جانب منها باآلتي 

 

ّ(ّ:العلمّ)ّتقريضّجملةّ -3
   

وتضمني ، يراع شعر العلماء من ( العلم ) حيث حظية جملة             

 ..الشعر تاريخ ظهورها 

 شيخ حممد حسني آل كاشفة العالمة اجلليل الولسماح            

من التقريض يبني فيه تاريخ ظهور جملة ، ( طاب ثراه)الغطاء 

: فيقول( لعلما)

 1

 

 

 أتانـــــــا( هبـــــــة الـــــــدين ) 
 

ــه  ــوم مستفيضـــــ  بعلـــــ
 

ــاريخ   ــه التــــ ــدي) ولــــ  أهــــ

 

ــة    ــم الفريضـ ــب العلـ  (طلـ

 1013سنة 
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ولألديب اجلليل الشيخ حممد طاهر السماوي ، تقريض على              

:فيه ، يقول ( العلم ) جملة 

 1

 

 

 أحديقـــــة هـــــي أم جملـــــة

 

ــه    ــى  تعلــ ــل نهــ ــا لكــ  فيهــ

 

 هـــــي يف جمـــــالت الـــــورى

 

 فضــــــل وبــــــاقيهن فضــــــله 

 

 "اهلــالل " فــاذا اشــتهى املــرء   

 

 ففــــــي صــــــحايفها أهلــــــه 

 

ــف " وإذا  ــعى" مقتطــــ  ســــ

 

ــه   ــها األوراد مجلـــــ  ف روضـــــ

 

ــاً  ــى متطلعــــ ــار املنــــ  ســــ

 

 هــــا حــــال ورحلــــه  " ملنــــار "  

 

 وتنافســــت فيهــــا النفــــوس

 

ــ رد كــــل   ــهلكــــي تــ  غلــ

 

 فليفتخـــــر فيهـــــا العـــــراق

 

 ويغتــــــدى للفخــــــر قبلــــــه 

 

ــذي  ــئها الــ ــى منشــ  وليحيــ

 

ــه    عرفــــت بنــــو العليــــا حملــ

 

ـــ  ذو املنطــــق الفصــــل احملــ

 

 ـكم يف كتاب الفصل فصله 

 

 وأخــــو العلــــوم البــــاهرات  

 

 فمـــن تـــرى يف العلـــم مثلـــه    

 

ــا   ــدين اهلل مــــ ــة لــــ ــه   هبــــ ــه وبذلــــ ــى مواهبــــ  أحلــــ
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ــه  ــد مقالـــ ــا أجـــ ــل مـــ  بـــ

 

ــوم    ــث العلــ ــه حيــ ــا أجلــ  ومــ

 

 كـــم غـــامض أبـــدى ســـناه

 

ــه   ــم حلــ ــكل يف العلــ  ومشــ

 

ــلمني  ــوف املســ ــو فيلســ  هــ

 

ــه   ــل رحلــ ــوا الفضــ ــن تبــ  ومــ

 

 فليقــــدم الطــــامي  ــــد  

 

ــم كــان نهلــه       مــن كــل عل

 

 وليســـــئل النـــــائي ينـــــل

 

 بســــؤال ذاك البحــــر ســــؤله   

 

ــى   ــي للعلــــ ــاه ربــــ  أبقــــ

 

ــه  ــاًل أدام اهلل ظلــــــــ  ظــــــــ

 

 ( املنورة املدينة) جريدة مدير احلسيين املأمون حممد سيدللو            

:يقول فيه ( العلم ) تقريض جملة 

 1

 

 

 الُبشـرى  ِلـيَ  أتاَح قد الليالي سعيُد

 

 الَغـّرا  جملََّتـك   عـيين  رأْت مـا  متـى  

 

 الـورى  يف يشرُق( العلِم) بدُر الَح بها

 

 َثْغـرا  بامسـة   األيـامُ  بهـا  فأضـَحتْ  

 

 عامٍل ُكلِّ يف اخللِق نفوَس وأهوْت

 

 الُكْبـرى  وآيِتهـا  السامي ارشاِدهاب 

 

 فمن روضها جتنى اللطائف والصـفا 

 

 كما جتتنـى األنـوار مـن روضـة زهـرا      
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ــا  ــاء الفخـــر نـــري طرزهـ  أضـــاء مسـ

 

 عليائهـــا أجنمـــًا زهـــرا فـــاطلع يف 

 

 فــال غــرو إن فاقــت جمــالت عصــرنا 

 

 فمنشــئها شــهم عــال يف الــورى قــدرا 

 

ــأوه  ــارم شـ ــاىل يف املكـ ــام تعـ  همـ

 

 وجــه العصــر مبتهجــًا بشــرافأصــبح  

 

 لعمــــرك مــــا اإلبــــداع إال طوالــــع

 

 تسامت بها العليـا وكنـت هلـا بـدرا     

 

 أميكن أن حيصى صفاتك واصـف 

 

ــال  درا   ــه يف املــ ــرت ألفاظــ  وإن نثــ

 

ــة  ــِر أ َعالم ــيِّ الُقْط ــين العراق  إن

 

 والشُّـْكرا  احل ْمـدَ  علياِئك  إىل ألهدي 

 

 معـاملٍ  بلـثمِ  نـوراً  ُمقلـ   َحظ ـتْ 

 

 َصـْدرا  ُمْنَشرحًا الدهِر طوَل فظلَّْيُت 

 

ما يبشر ، وباهلمام واملكارم ، ومبتهج وباضاءة مساء الفخر               

 اإلبداع نطلق حنو آفاق املستقبل التنويري ، يكوناملعلى 

 ..الصالح واإلصالح والتجديد الكائن يف اإلنسان واملوطن والبيئة و

 

ّّ(ّ:"ّعليهّالسلم"ّنهضةّاحلسني)ّتقريضّكتابّ -0
 

تقريض وذلك يف الشعر ، أما ما مشل يراع العلماء من مداد              

للعالمة السيد هبة الدين " ( عليه السالم"نهضة احلسني ) كتاب 

 ..الشهرستاني 



  4 

نهضة ) ضًا كتاب الشيخ جعفر النقدي مقر يقول منه ما              

ومؤرخًا ، الدين الشهرستاني يد هبة لحجة األك ر السل( احلسني 

: هـ 1011عام طبعه 

 1

  

 

ــدين) ــة ال ــا ( هب ــد مس ــام ق  هم

 

 يف مساء العلـم أعلـى الرتـب    

 

 نصـــر الـــدين بفكـــر ثاقـــب

 

ــب    ــيض القض ــاق ب ــراع ف  وي

 

ــدى    ــاب اهل ــني أرب ــًا ب ــام حق  ق

 

ــب    ــام القط ــم مق ــى العل  لرح

 

 جاء يف أعلـى كتـاب مـا رأت   

 

ــه قبــل عيــوب احلقــب      مثل

 

 لألســفار أن خــري ســفر حــق  

 

 جتثوا تعظيمًا له يف الركب 

 

 فخــر أهــل الــدين قــد جــاد بــه 
 

ــوه   ــب )أرخ ــري الكت ــو خ  (وه
 

 

يكون هّمه و، واملعرفة واهلمام حينما يسمو يف مساء العلم              

لي رق ، كلمة الصالح واإلصالح رفع مستوى الوعي والوسطية و

 ..عامله الواسع باإلنسانية 

ليحقق نصر الدين املستدام ، قف بني الفكر والرياع وي           

 :بأمل بناء صروح األمة واملستمر 

         

ــب   ــام القط ــم مق ــى العل  لرح

 

                                                 
 

 . 82ص / إيرا   /ن  / مطباب من   /  2ج / شاراا اايرل جااات  ا  / علأ خاقانا أ  - 
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والكتاب وخري سفر األسفار ، حينما يكون باب من أبواب            

 ..اهلدى ، وما  ول عنده يف فخر أهل العلم 

النقدي ممن حضر عند  وجدير بالذكر إن الشيخ جعفر             

وأخذ عنه مجلة من الفنون ومنها ، السيد هبة الدين الشهرستاني 

..اهليئة واحلساب 

1

 

نهضة )الشيخ علي البازي مقرضًا كتاب  بذات االجتاه ، نرىو            

:للعالمة السيد الشهرستاني ، حيث يقول ( احلسني

 1

 

 

ــه   ذا  ــدين وناموســ ــة الــ  هبــ

 

 الــنريينباجملــد واجلــد مســا    

 

ــه) ــت و ( هيئتـ ــده)جلـ  (توحيـ

 

ــني     ــب وم ــك وري ــال ش ــتم ب  ح

 

ــدى   ــل للهـ ــو دليـ ــد)فهـ  (مرشـ

 

ــني    ــان ع ــر إنس ــالي الغ  وللمع

 

ـ    فمن مساعيه ال  اسـتوجب الـ

 

 (نهضته للحسـني )ـشكر  بها  

 

، حينما يرسو عند القائم على املوضوعية ومجيل اجلد                

 :اهلدى  اجملد ، ليكون بسموه عند دليل

 

 وللمعالي الغر إنسـان عـني  

 

؛ كفاء ، وعني ، ليكون اإلنسان مصطلح ون قائم بني البو            

مهما طرأت من هو اإلنسان بانسانيته وعلمه ومعارفه ، ال يتجزأ 

 ..ظروف ومواقف ، ليكون املصلح واجملدد 

                                                 
 

 . 73ص / اا صدر   سه  - 
2

 . 1 4ص / إيرا  / ن  / مطباب من   /  6ج / شاراا اايرل جااات  ا  / علأ خاقانا أ  - 



  6 

نهضة  عنوان كتاب العالمة السيد الشهرستاني ؛وبني            

، ملتقى ( عليه السالم)، ونهضته للحسني ( عليه السالم)احلسني 

حب املبدأ على الصالح واإلصالح والتجديد ، ونوره املقتبس من 

مدرسة  منهما املنورةو، املباركة القرآن الكريم واملدرسة النبوية 

الق ، وال يفرتق هم مكارم األخيناجلامع بواملباركة ، اإلمامة 

 ..أحدهم عن اآلخر 

عن إصالح أمة ( عليه السالم)ال يتنازل اإلمام احلسني بذا و           

، حتى ولو كان ( صل اهلل عليه وآله وسلم)جده الرسول األكرم 

 ..ذلك ، بالتضحية بالغالي والنفيس 

 

ّ(ّ:اهليئةّواإلسلمّ)ّتقريضّكتابّ -1
 

كتاب جدير بالذكر ، أن وهو أثر آخر للسيد الشهرستاني ، و             

..، مت ترمجته إىل اللغة اهلندية  (اهليئة واإلسالم ) 

1

 

وامتد العلماء بتطلعاتهم ألثر من آثار العالمة السيد هبة              

، وأدلوا بدلوهم (  اهليئة واإلسالم) ؛ كتاب الدين الشهرستاني 

 ..ليقولوا شرارة من الشعر 

ليل الشيخ عبد الكريم جادت به قرحية العالمة اجل مماو              

:قائاًل (  اهليئة واإلسالم ) ضه لكتاب يقرتب( طاب ثراه)اجلزائري 

 1

 

 

ــا ــ ر جباهـــــــــ  درر حـــــــــ
 

 فغـــدت يف األرض فيئـــه  
 

ــر  ــا أظهـــــ ــن بهـــــ  أرخهـــــ

 

 لإلســـــــــالم هيئـــــــــه 

 1017سنة 

                                                 
 

 . 331ص / ااادد ااسام  / اا تلد ااثا أ / ال  متلب اا: راج   - 
2

 . 45ص / ااادد األجل / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
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ل شيخ أدباء العراق الشيخ حممد العامل اجللي ضيقرت أما              

نراه ، حيث ( اهليئة واإلسالم ) لكتاب ( هطاب ثرا)اجلواد الشبييب 

:يقول 

 1

 

 

 بهمـــةل عليـــا وتأييـــد ملـــك   

 

ــك   ــك إىل فلـ ــن فلـ ــا مـ  رقيتنـ

 

ــم ــا يف قلــــ ــا آمالنــــ  بلغتنــــ

 

 فيه كما تهـوى بلغـت أملـك    

 

ــمطها   ــلكتها بسـ ــواهر سـ  جـ

 

 عن خاطر يف منهج احلق سلك 

 

ــة  ــك هبـ ــدين وتلـ ــة الـ ــا هبـ  يـ

 

 منك لنا وهي مـن الـرمحن لـك    

 

 مل يصــبه كاتــب نهجــت نهجــًا

 

ــك    ــوه قبل ــى  عل ــك حت  قبل

 

وأنوار الرمحن متد هبة الدين ، ليمد بها الساحة العلمية              

 ..واملعرفية الرائدة مبا جاد به الفكر 

طاب )وللعالمة الفاضل الشيخ حممد الشيخ طاهر السماوي                

، ( اإلسالم اهليئة و) تقريض يشمل على تاريخ طبع كتاب ( ثراه

:يقول فيه 

 1

 

 

ــلمها النظـــــــــام   أدرة ســـــــ

 

 أم مبســــم بارحــــه اللثــــام 

 

                                                 
 

 . 45ص / ااادد األجل / اا تلد األجل  /متلب ااال   - 
2

 . 228ص / ااادد ااقامس / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
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 أم مصحف أبان مـن علـم السـما   

 

ــوام   ــه قبلـــه األقـ ــا جهلتـ  مـ

 

ــا   ــاد علين ــدين  " ج ــة ال ــه" هب  ب

 

 كما  ود باحليـا الغمـام   

 

ــه إذا  ــر مبثلــ ــر العصــ  فليفخــ

 

 ما فخرت مبن مضى األعـوام  

 

 فليشكر األفضال للتـاريخ قـد   

 

 شـــرقت اهليئـــة واإلســـالمأ 

 

ــاً  ــه مؤرخ ــل ل ــكر الفض  أو يش

 

ــذبت   ــالم  " ه ــة واإلس  "اهليئ

 

وما أمجل الدرة حني تكون بانتظام النظام ، وريادتها مبا            

 ..جتود من بريق ووهج الفكر 

 

ّأبعادّمنّالتقويمّالفكري:ّّثانياًّ
 

ــر و              ــرتن الفك ــتفكري يق ــتوى الث Thinkingال ــة مبس قاف

 ..الفهم االستيعاب ومبستوى والعامة ، الثقافة التخصصية و

يـتم بانفـاق جـزء     ضرب جتـرييب مـن الفعـل الـذي     والتفكري            

ــة ،   ــن الطاق ــيم م ــة  بس ــدف والغاي ــة لله ــر مدرك ــرتبم بعناص وي

 ..ومتطلبات احللول واملعاجلات 

، ورمبـا   تـأخر املكـي  اوهلذا فالتفكري يستبقي اإلفراغ احلر              

يــرتبم مــا ، وهــو ضــروري الختبــار الواقــع ، و اكيــتحكم يف احلــر

..بالعمليات األولية والثانوية  

1

 

                                                 
 

موسوعب اا صطلحا  اإلداريب جاالجت اع ب جاالنتصاديب / هاش  حس    اصر اا حاك . د -

 . 936ص /  2117/ اباا   –م رج  / مكتبب اباا   اشرج  / جااتتاريب 
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النابعـة  اإلدراكيـة   التفاعليـة  قوتهستوى مب ويتجه الفكر             

ــتوى التمييــز واال ــار مــن مس ــي املوضــوعي ختي ــالعقالن ه ، ومبقابل

الشخصية أكثر ممـا توجهـه    ي توجهه الرغباتالتفكري الراغب الذ

..العوامل املوضوعية أو املنطقية 

1

 

 لقدرة علـى املمثلة لعمليات اإلدراكية جمموعة ال والفكر            

العليـا ، أو مـا يعـين     عمليـات الفكـر  باخلصـو   ومنه القيام به ، 

 .. اهلادف التفكري املشتمل على النشاط الذهين

ومـا يأخـذ مـن     Thinking typeفكـر  الـنمم امل  وي رز هنا              

تـد ليكـون   الدور الفاعل يف املعطيات والوقائع املوضوعية حتـى مي 

..عامليًا  االعرتاف به

1

    

ومنحى الفكر ومـا حيدثـه مـن تغـيري فجـائي أو تـدر ي ،                    

استدامة  ، البّد أن يؤدي بأدائه إىلأو العمودية / بتوجهاته األفقية و و

، مبحتـوى وظيفـي    ية التنمية والتطوير املادي وغري املاديواستمرار

 .. ثقايف وحضاري

ــات                  ــتعدادات والرغبـ ــف واالسـ ــة واملواقـ ــدرات وللبيئـ والقـ

التابعة ، الدور الكبري ات وما إليها من العوامل املستقلة ويواإلمكان

يكـون املؤشـر   ، ل بناء الفكـر يف  واإلسرتاتيجي والعمق الفلسفي

 ..لركن الفاعل  فيه وا

                                                 
 

 . 936ص / اا صدر   سه  - 
2

 :راج  مثاًل  - 

  ط/ م رج  / دار اااودة /  2ج/ موسوعب عل  ااا س جااتحل ل ااا سأ / عبد اا اا  ااح اأ . د  - 

 . 349ص / 978 / 

اان ئب اا صريب اااامب الكتاب / مات  ااالوم االجت اع ب /  قبب م  األساتذة اا صري   جااارب  - 

 .99ص / 975 / مصر / ااقاهرة / 

ص /  977 /  2ط/ اباا  / م رج  / دار ااال  ال الي   / مات  عل  ااا س / فاخر عانل .  د - 

  1 . 
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بـاملخطم   ها ،تقدم ذكروميكن إدراج جانب من الفكرة امل            

  :املبسم املختصر اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفكر مبؤثرات البيئة بناءيبني (  1) خمطم 

 

بناء التفكري والدور الكبري يف  Systemيلعب النظام هنا و            

، العتبـاره ميثـل الرتتيـب املنطقـي      املستقر وغـري املسـتقر  الفكر 

 ..للمعطيات أو املبادئ أو األشياء أو األفراد أو اجلماعات أو اجملتمع 

وكون النظام يولـد الـدورة املرتابطـة واملنظمـة لألسـاليب أو                 

نظــر لــه كهيئــة مــن حيــث مواقــف األشــخا  اإلجــراءات ، ورمبــا ُي

..م املؤتلفة ، والعالقات املتبادلة بينه

 1

  

                                                 
 

موسوعب اا صطلحا  اإلداريب جاالجت اع ب جاالنتصاديب / هاش  حس    اصر اا حاك . د -

 .   9ص /  اا صدر   سه/ جااتتاريب 

 املواقف
ت

دا
دا

ع
ت

س
ال

ا
 

 الرغبات
ت

را
د

ق
ال

 

 البيئة

 الداخلية

بناء 

 الفكر

 

البيئة 

 اخلارجية

 

البيئة 

 اخلارجية

 

 البيئة اخلارجية



 2  

الـتفكري ، التقليديـة    –الـنظم   فصليةملمؤشرات   رزتا وبهذ             

وغري التقليدية ، بتوجهاتها الرقمية وغري الرقميـة ، لفاعليتهـا   منها 

ضمن مسـتوى الـتفكري العـالي ، واسـتدامته بتحسـني الـتفكري       

الداخلية والبيئـة  البيئة  اتإغفال تأثري ، مع عدموتصميم التفكري 

 ..ا موحيثياتهارجية اخل

ميكـن توضـيح جانـب رئيسـي وخمتصـر ومبسـم       ما ومنه              

 :باملخطم اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التفكري -النظم يبني آلية (  1) خمطم 

  

وتكامل ما يتضمنه املخطم السابق النتظام هندسته على              

ــلية ــق مفص ــنظم وف ــتفكري – ال ــوظيفي  ال ــيم ال ــون التقي  ، يك

عمليات التنفيـذ ، ومـا ميتـد مـن     تقويم األدائي ، وما تتوسطهما وال

 ..واملستدامة للفكر واملرنة الوترية الفاعلة انسيابية 

نظم 

 التفكري

تصميم 

 التفكري
حتسني 

 التفكري

مستوى 

 التفكري
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أساس انتهاج قويم السبل ، ودوام  وبهذا يكون تقويم الفكر            

 .. حنو االسرتاتيجية املثمرةببناء فلسفة حمددة جتاه اال

ح ذلك مبخطم خمتصر ومبسم ملواقع أنظمته وميكن توضي           

 :الفرعية وتكاملها وكاآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبداع -آلية التفكري يبني (  0) خمطم 

  

 إعادة النظر فيما يكون عليـه اإلنسـان مـن   دقة ال يتحقق و             

إدراك التقيـيم الـوظيفي   بال احنرافات وتبعات نفسية وسلوكية ، 

مـا يتطلبـه مـن    ، ووتقنياتـه  لفكـر  األدائي ل –نفيذي التتقويم الو

ما يقابلـها  واستثمار حتديد مواقع القوة والضعف ، ومعامل وحتديد 

 .. الفر  والتحدياتمن معامل ومواقع 

تقييم ال

الوظيفي 

 لتفكري ل

متابعة 

ذ التنفي

  يالتفكري

 التقويم 

األدائي 

 ر للفك

مستوى 

 اإلبداع

 

 التجديد التنسيق   

 والتحديث

  

 

  اإلصالح
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ــالح                 ــالج واإلص ــة والع ــن املعاين ــه م ــون علي ــدوره ال يك وب

ــد   ــديث والتجدي ــتفكري   والتح ــة ال ــات بيئ ــوح مكون ، ، دون وض

والرســالة املتبادلــة ، واالســتعدادات واملنبــه واالســتجابة ، ومــدى      

استقاللية الرأي وتبعيته ، ومدى اتساع موضـوعية ومسـاحة حريـة    

 ..الرأي والرأي اآلخر 

يتصــدى ( طــاب ثــراه)الســيد الشهرســتاني  العالمــة لــذا فــان             

ـ   هذا الركن اخلطر ، ويتوجـه مب انب مهم من جل  قعاجلاتـه عـن طري

األحاديث النبوية الشريفة وأقوال و مضامني القرآن الكريمومعايري 

والعلمـاء الكـرام ، فضـاًل عـن     ( عليهم السـالم  ) األئمة املعصومني 

ه باجلانب العقلي لتحليل األمور وتقويم الفكر مع مراعاة اتاهتمام

 .احلكمة واملوضوعية يف ذلك 

ما ومنه ، ( العلم ) األول من جملة العدد  ما ورد يف، مؤشر منه و              

ـ      ب يتعلق حبقوق اإلنسان وحتى حقوق احليـوان ، مبـا فيـه مـا يرتت

النظـر   احليوانات ، إذا ما كان عليه من املوانع الشرعية يف استحالل

خملــوق مــن در يف الثــروة احليوانيــة مــن جهــة ، وعــّدها روح واهلــإىل 

يف ذحبها دون االنتفاع  ف ال ميكن اإلسراخملوقات اهلل عز وجل ال 

 ..منها 

يعــامب مبوضــوعية تقومييــة    وتــرى الســيد الشهرســتاني              

ومبخاطبة العقول ، موضوع أكل احليوانـات اجلـائز أكلـها ، ومـا     

ن الوثنية ألكلها ، وبذات الوقت مدى التجـاوز  عليه من حتريم األديا

 ..على حقوق وحرمة اإلنسان 

يف ( طـاب ثـراه  )السـيد الشهرسـتاني   يقول ،   وبهذا اخلصو            

 : ( العلم ) جملته جملة 

إنين مستفهم من هؤالء فقم أن اإلنسـان هـل هـو أفضـل مـن      )             

وهل يأتي هذا االستقباح يف ذحبه أو إتالفه ، سائر أفراد احليوان أواًل 

بسبب إبطال كماالته الفاضلة ومنع النـاس مـن خرياتـه العظيمـة     
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جاز لكم إحراق اإلنسان احلي العاقـل الشـاب يف النـار مـع      فكيف

.. (زوجه وقرينه وكيف جاز إتالفه وغرقه 

1

 . 

الفلسـفي يتصـدى بطروحاتـه     املضمونهذا ب( طاب ثراه)فهو               

، ما حيدد ويشري إىل مـواطن ضـعف   التحليلية اإلصالحية الواضحة 

 ..يدات الفكرية فكر اآلخر ، وما هلا من التهدمعاجلات ال

وعنــدما يطــرح اجلانــب الفلســفي يف بــاب فوائــد األحكــام              

:اإلسالمية ، يضع الغاية منه 

1

 

إمتام احلجة وإيضاح احملجة ملن اجته خبالف اجتاه اإلسالم ، : أواًل          

وحكمه املشروع من الناحية املقدسة ، وبه ال يعارض فتوى العقـول  

ــ  تك ــليمة ال ــة   الس ــرعية واحلكم ــا الش ــح دالالته ــف وتوض ش

 .واملصلحة من اإلباحة والتحريم 

تنبيه املسـلمني مـن غفلـتهم وتـوجيههم ملـواطن اجلهـل       : ثانيًا            

وعالجه ، كما هو عليه ما يدخل ضمن تساهلهم يف فعل الفرائض 

واملســتحبات ، وهـــم يف غفلــة عـــن عظــيم منافعهـــا وفوائـــدها ،    

نكــرات وهــم يف عمــى عــن خطــري أضــرارها ويتســاقطون علــى امل

 .ومفاسدها 

وما له من مصاحل ومرابح انطوت عليـه الشـريعة مـن فـروض ،                 

فضاًل عن النهي عن املفاسد واملنكر وما ُيصيب الفاعل مـن عظـيم   

الضرر وجليل اخلطر ، وبه حيقـق مـا يتطلـب مـن إصـالح وجتديـد       

ل النجاة واملنفعة الدنيوية لقويم الفكر ، وتقوميه على أساس سبي

 .واألخروية 

منـاذج مـن أضـرار تعـاطي      (رض) ويضع السيد الشهرسـتاني              

اخلمر وخبائث املسكرات ، فـال يقـف عنـد هـذا احلـد ، بـل يضـع        

                                                 
 

 .اج  ما مادها جر 6 ص / ااادد األجل /  اا تلد األجل/  متلب ااال  - 
2

 . 9  -8 ص /    سهاا صدر  - 
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ة النبوية الشريفة ، وما ورد مـن  ـّعالجاته من الكتاب املبارك والسن

مع الدين والعلم والعقل ، مبا  الذكر املأثور وآراء العلماء ، وما يتفق

فيه منظور عامل الصحة ، املتفق مبا توصل إليه مع ما جاء به اإلسـالم  

.الذي ُيعد حمراب العلم والفكر القويم 

1

 

ـّاء ، وبه يقوِّم الفكر               ه بأساليب االستقراء ويدعمبالنقد البن

هـو  كما ، مبا هو مستحدث أو مستجد ،  والتحليل وإصالح الفكر

يف املؤمتر املنعقد يف لندن ( ليتنن ) عليه ما يعرضه من قول األستاذ 

آنذاك ؛ حول مـا ُيضـعف مقاومـة كريـات الـدم احلمـراء لألمـراض        

، ثم يطرح رأيه بأّن هـذه الكريـات    املعدية عند شاربي املسكرات

.أيضًا هي ال  عليها مدار اعتدال الطبيعة واحنرافها 

1

 

يدور يف حبثه حول هذا اجلانب ليضعه على وفق ما ورد يف و               

ر اخرتاع البشر ، وال يقوى بها بأن الكحول ش( طبيب العائلة ) جملة 

وال يغذيــه كمــا يــزعم الــبعض ، ويكــون مثلــه  جســم اإلنســان

كمن يقرع فرسه بالسوط فرتاه مسـرعًا ، وبعـده يتعـب ويتضـرر     

سـوط بـالفرس يورثـه    كثريًا ، والكحول يفعل بشاربه كفعل ال

التنبيه ثم يعقبـه الكـالل واملـالل ، وهـو يشـو  علـى الوظـائف        

.اهلضمية ويورث املعدة علال 

0

 

ال تقـف عنـد هـذا احلـد مـن      ( العلم )  جملةوهكذا نرى مهام              

ته ، بل متتد ملـا ميـده مـن سالسـة     عقالنيو  تقويم الفكرالوعي و

، واملـدعوم باألدلـة واألفكـار    ، املبّسم  الفكر وانسيابيته وعمقه

ــه  ــاد ب ــر الفومــا ج ــي وك ــيب العقالن ــفي والط ــائل، وبالفلس  الوس

 .أدواتها البحثية املتنوعة 

                                                 
 

 . 22 – 9 ص /    سهاا صدر  - 
2

 .  2ص /    سهاا صدر  - 
3

 . 22ص /    سهاا صدر  - 
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ج انهــامل نتقــل إىل بــاب الشــريعة والفلســفة ، ليكــونثــم ي              

 ( ..العلم)لة الفاعل جمل

شـطة احليـاة   ا هلا من أهميـة يف أن وهذه العناية قائمة على م             

ــويري      ــوعي التن ــار لل ــة كمنظ ــبيل اهلداي ــذ بس ــة ، واألخ القومي

 ..واإلصالحي 

واتضـاحها للنـاس ،   احلقائق  عن كشفالبال وبطبيعة احلال            

ــالتفكر  ــا ب ــد   ومروره ــريعة وفوائ ــة الش ــل ملعرف ــق العق ــن طري ع

األحكام اإلسالمية ، ال ميكن أن تكون األسس باملتانـة والثبـات   

 ..اجلماهريية  يةعلالفاو

بفاعليتـه  يسهم أن  ميكن هو مابذاته ونتائجه واألخذ به ، و             

 ..والتحديث والتجديد والصالح يف اإلصالح اإل ابية الواعية 

؛ سـبب فـتح هـذا البـاب علـى منـم       ( العلم ) جملة لذا ورد يف             

:فلسفي دقيق لغايتني 

1

 

 اح احملجة ملن حاد مسـلكه عـن   ضأحداهما إمتام احلجة وإي

 ..اإلسالم  طريق

      والثانية التنبيه للحيلولـة دون الغفلـة واجلهالـة ، ليكـون

الوعي إلصالح الفكر وجتديد الـرىى العقليـة علـى وفـق     

ــد ،    ــل جدي ــه لك ــة الفق ــالمية ، ومواكب ــام اإلس األحك

سـري  يووضع احللول اإلسـالمية لت ، وحتديد املسألة الفقهية 

 ..متها وسالاحلياة 

ـ وما باب بيان اخلرافات وإصـالح العـادات إاّل                 تقـوميي  النهج امل

 ..ه حنو الصحيح والتصحيح والتجديد للفكر وتوجيه

وهـو مـا   كما مت معاجلة موضوع خرافات يف عوج ابن عنـق ،               

 ..موجه بالسؤال من القّراء 

                                                 
 

 . 9  -8 ص /    سهاا صدر  - 



 27 

 ( :العلم  )جملة ا ورد يف جواب وكان مم             

ــن   )               ــها م ــة كل ــل الغريب ــذه األباطي ــل يف أن ه ــك عاق ال يش

... (خرافات العوام وأكاذيب القصاصني 

1

  ، 

التمييـز  بـاب  ومن خالل إثـارة اإلشـكالية واحللـول ، ُيفـتح                  

ــالح ا ــر ، ويوإص ــي ل  لفك ــا يف ــع م ــات   ض ــن اخلراف ــف ع لكش

 .. ةوالفكر مبا ُيصلح املعلومةو، واألكاذيب 

ــون               ــن ك ــاًل ع ــاده   فض ــه أبع ــالوعي ، ل ــة ب ــتقبال املعلوم اس

ُّص ، وجمريـات مـا        ةاملوضوعي ، وما ينمـي قابليـة املعاينـة والتفحـ

 ..يؤدي إىل القبول العقالني أو عدم القبول 

البتعاد عن ثوب الك ريـاء  ال يقف عند هذا احلد بل ميتد لو             

غي والتفاخر واستعباد األنام ، واالجتاه صوب الوحدة ورفض لباس الب

..للوصول إىل مرحلة متاسك اجملتمع والتآخي واحملبة 

1

  

ــل                ــةوتواص ــم )  جمل ــواء  (العل ــليم األض ــويم يف تس ــى ق عل

واحلـــث علـــى الســـعي يف اكتســـاب املفـــاخر واآلداب الفكـــر ، 

ضـرب  كسـل ، و االت جبده واجتهاده ، وترك التقـاعس وال والكم

 ..اخلرافات واألباطيل وجه احلائم 

 

ّالشعرّوالفكرّاإلصلحي:ًّاّثالث
 

الصالح واإلصالح ، والفكر اإلصالحي والتجديد ، آفاق ترسم            

 .. مستقبل احلياة واستدامتها واستمراريتها على الطريق احلضاري 

على مسـاحة  طاللة ، اإل( العلم ) جملة بهذا مما مشلت عليه و            

 ..ظمًا ـُتعنى بالشعر وطروحات الشعراء الفكرية ن

                                                 
 

 . 61  -55 ص / ااادد اارام  / اا تلد ااثا أ / متلب ااال  : راج   - 
2

 . 246 -242ص / ااادد ااسام  /  لاا تلد األج/  متلب ااال : راج   - 
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وتعلقت القصائد مبختلف االجتاهات الفكرية وما عاجلتـه               

( أين كنا وأين صرنا ) من موضوعات متنوعة ، والبداية من قصيدة 

:للسيد خريي اهلنداوي ، ومنها يقول 

 1

 

 

ــدادا  ــك األج ــن حزم ــد م  قــم فجن

 

 بالعزم واقتـده جـوادا   وادع 

 

 وتقلد من صائب الفكر سـيفاً 

 

 واختذ رايك السديد جنادا 

 

ــاحلراك                 ــدأ ب ــزم ، يب ــزم والع ــد احل ــم ) وجتني ــداء ، ( ق ، واالقت

واجلواد ، وما يضم من صائب الفكر ، والتشـبيه والتقـارب مبضـي    

 ..السيف 

الفكر كجامع ، لكن وشتان ما بني ؛ السيف كقاطع ، و             

، خيتـار مـا    ميز لقطع دابر الفتنة والتفرقةالفكر حينما يكون امل

 ..ما  عل من استقامة األمر بالسداد منه ، وحيمي اإلنسانية 

ويواصل حزمـه يف قصـيدته املطولـة ، ليصـل إىل حثـه علـى                    

 :اد العلم والنهوض والرتقي واالحتاد واإلفاقة من الرقاد واالجته

 

 هيئــي للعلــوم يــا أمــة الشــرق    

 

 نهوضـــــًا والرقـــــي احتــــــادا   

 

 واستفيقي من رقدة اجليل وألقي

 

 العجز جنبًا واستبد إليه اجتهـادا  

 

 وإذا مــــا طلبــــت ســــابق جمــــدل

 

 فاعــدي علــى النفــوس اعتمــادا 

 

 لـــن تنلـــي بغـــري نفســـك جمـــدًا

 

 فاتركي االعـرتاض واالنتقـادا   

 

                                                 
 

 . 3 2 -219ص / ااادد ااقامس / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
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ه وحمور البناء والنهوض باألمة هو العلـم  هكذا يكون التوّج            

واملعرفة واالجتهاد واالعتماد على النفس والقـدرات الذاتيـة لألمـة ،    

 ..الغري  وليس االعتماد على

ــالم  ) و              ــاف اإلس ــن ،    ( هت ــد حمس ــاج حمم ــن احل ــي احملاس ألب

 :  مما قالويكفي 

 

 يـــا ملـــة اإلســـالم توحيـــدنا

 

ــرض فيــه توحيــدنا     ــم ف أه

1

 

 

كـاظم  ) ويف صفحات أخرى ترى تزهر اجمللـة بقصـيدة للشـاعر        

 :ومنها ( الدجيلي 

 

 حيـــاول إصـــالح الـــبالد وأهلـــها 

 

 وتهــــذيب أخــــالق العبــــاد وال يقــــوى  

 

ــا   ــة والوفـ ــوا لألمانـ ــادي هلمـ  ينـ

 

 وللصـــدق واملعـــروف والـــدين والتقـــوى 

 

ــا    ــز واإلب ــفاق والع ــو واإلش  وللعف

     

 وللجــدوىوللنصــح والصــنع اجلميــل    

 

 أبنـاء قومـه  ( العلـم )ويـدعو لنشـر   

 

ــومي إىل    ــين قـ ــوا بـ ــأوى)هلمـ ــة املـ  (جنـ

 

القصوى كي نسمو إىل الغاية( العلم)إىل   إىل الدين والدنيا إىل األرض والسما

1

 

 

والبالد واألهل ، كيان متكامل ، وشخصية ال ينفصل فيهـا            

والصـالح وتهـذيب    الواحد عن اآلخـر ، وحمـور اجتماعهمـا اإلصـالح    

                                                 
 

 . 492ص / ااادد ااحادل عشر / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
2

 . 282ص / ااادد ااسادس /  اا تلد ااثا أ/  متلب ااال   - 
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األخــالق ، ومــا يتحقــق مــن األمانــة والوفــاء ، وجمرياتهــا وعالقاتهــا 

 :اإلنسانية املستدامة 

 وللصـدق واملعــروف والــدين والتقــوى 

 

ز واإلبا ، ليكون والعوهكذا يأتي النصح واإلشفاق والعفو              

ـُلته  –الداعم مع غريه لبناء اإلنسان   ..والدنيا بالدين العلم بأبهى ح

، لـذا مـن   ( إن من الشـعر حلكمـة   : ) ويف احلديث الشريف                 

األدبيات الـواردة يف اجمللـة تشـطري للبيـتني املنسـوبني لإلمـام زيـن        

 :  العابدين 

 

 (يا رب جـوهر علـم لـو أبـوح بـه     )

 

ــه    ــرف لـ ــاع ومل تعـ ــاس ضـ  ث اعععاللنـ

 

 ورب مكتـوب سـر إن جهـرت بـه    

 

 (يعبــد الوثنــا لقيــل لــي أنــت ممــن) 

 

 (والستحل رجال املسلمني دمـي )

 

 احلرام واشرتكوا يف سـفكه علنـا   

 

 وال يــرون مجيعــًا قــبح ذلــك بــل

 

(يــرون أقــبح مــا يأتونــه حســنا    ) 

1

 

 

الـوعي والتفكـر   بنـاء  وهنا مما يـ رز ويتضـمن ، مـا أهميـة                

عـارف  وامل مواملعاينة من أجل االستيعاب والتفاعل احلقيقي مع العلو

 ..املستدامة 

زوائد يف بعض النسخ ومن ال  مت تشطريهما ، وهلذين البيتني            

 :مجلتها هذا البيت 
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 (وقد تقدم يف هذا أبو حسن)

 

 (على احلسني وأوصى قبله احلسنا) 

 

وملــا حتملــه مــن موســوعية الطروحــات الفكريــة والعلميــة              

، للشيخ حممـد  ( العلم  ) يض على جملةواملعرفية واألدبية ، جاء تقر

 :نقتطف منه كما سبق ذكرها ، و، و طاهر السماوي

 

 أحديقـــــة هـــــي أم جملـــــة

 

ــه   ــى  تعلـ ــل نهـ ــا لكـ  فيهـ

 

 هــــي يف جمــــالت الــــورى   

 

ــله   ــاقيهن فضــ ــل وبــ  فضــ

 

 :إىل أن يقول الشيخ السماوي    

 

ــراق  ــا العــ ــر فيهــ  فليفتخــ

 

ــه   ــر قبلـــ ــدي للفخـــ ويغتـــ

1

 

 

خر اإلنسان إال حينما يبين كيانه وشخصيته الفردية وال يف              

واجلمعية واجملتمعية على وفق أفضل العلوم ، ويكون لـه الـوعي   

 ..الداعم الريادي املتبادل بالفكر وتطبيقاته احلضارية 

هكذا اسـتحق العالمـة الشهرسـتاني جمريـات جانـب مـن       و              

ــاب وا   ــب األلب ــه خاط ــول ، ألن ــالم والعق ــر األق ــات لفك ، واألخالقي

بالتجديــد واإلصــالح واجلديــد احملــرك مبوضــوعية مــا يتوجــب أن  

األقـالم يف سـاحة الـدرس والعلـم والرتبيـة احلميـدة       عليـه  تكون 

 ..برىى عاملية واستنهاض اهلمم 
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ّأبعادّمنّاجلوانبّالعقائديةّ:ًّاّرابع
ّوبناءّصروحّالعلم

 

بعاد من اجلوانب العقائديـة  واستكمااًل نضع إشارات حول أ              

واحلث على بنـاء صـروح العلـم ، لكـون أدق وأخطـر مـا متـرُّ األمـة         

هو ما يدخل ضمن املسائل العقائدية ال  هي حمـراب  ، اإلسالمية به 

العلم ، سواء كان داخل بنية اجملتمع اإلسـالمي أو مـا حيـيم بـه ،     

 ..وُيعد حمور وركيزة بناء الفكر القويم ومنطلقه 

ولذا وعى السيد الشهرستاني لذلك وامتثل أمامه ليكون مـن              

( العلم ) خالل تأسيسه جمللة ضمن اهتماماته ، وهو واضح أساسًا من 

 ..مرحلة األمة اإلسالمية بشكل عام من  ةالعصيب يف األوقات

ومنـه مــا يضــعه يف العـدد األول يف بــاب العقائــد اإلســالمية               

لدينية ، وما يبدأ بيانـه مـن مسـألة النبـوة ومعنـى النبـوة       واملطالب ا

 .ووجوبها ، وجوانب من أدلة املسلمني على لزوم النبوة العامة 

، بأنه إنسان السيد الشهرستاني فالنيب كما حيدد مصطلحه             

خالف علماء األديان يكمن ذلك و. أوحى اهلل إليه تبليغ أحكامه 

يلزمه كعصمته وأفضليته من الكـل يف   يف أصنافه وصفاته وما

ــوا يف    ــذلك اختلف ــه وك ــه ويهم ــا يلزم ــو  م ــل أو يف اخلص الك

..كيفية الوحي إليه 

1

 

ورأى بأن وجوب النبوة من أهم ما  ب توضيحه وإتقانـه بـال                 

اإلنسـاني مبنحـى بنـاء     –التباس ، فهـو السـبيل للبنـاء االجتمـاعي     

س املستمدة من الدستور اإلهلي ، وفوائـد  وفق األسعلى أخالقي قويم 

األحكام اإلسالمية وما حتمله من خري للبشـرية ، مبتـدأ مـن إمتـام     
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احلجـة وإيضـاح احملجـة والـ  ال تعـارض فتـوى العقـول الســليمة ،        

 .وبهدى احلكمة واملصلحة الشاملة 

ومنه أخذ االجتاه صوب الشريعة والفلسفة وما حتمالنـه مـن                

ئد عظيمة حني النظر إلظهار األسرار واحلقـائق اخلفيـة وإشـاعة    فوا

فضل شريعة اإلسالم وكماهلا ، ومنه كـان توافـق العلـم والـدين     

 .على الصحيح ومع احلقائق الثابتة 

 :مبوجباته يف الدين اإلسالمي  ومما ورد يف احلث على العلم             

ملسلمني من أمر ترويج الدين يف يذوب القلب أسفًا من تهاون ا )            

أفال يوجد بيننـا رجـل جـامع    : أمم أصبحوا يشتاقون إليه أمت اشتياق 

لشــرايم الــدعوة أعــين العلــم واملــال وحســن اخللــق ومعرفــة اللغــة  

مـع  ) األجنبية ، بلى واهلل يوجد بيننـا أمثـال هـؤالء ألـوف ولكـنهم      

أو يصـرفوا   (رومـان  ) يشـتغلون برتمجـة روايـات األجانـب     ( األسف 

... (أعمارهم وأمواهلم وقواهم الثمينة يف بالد أوربا تنزهًا وطربًا 

1

. 

وال يفوتنا القول بأّن املسالة العقائدية اإلسالمية البعيدة عـن              

ــاء      ــات بن ــل متطلب ــة لك ــة ، والداعم ــة واملذهبي ــة الطائفي التفرق

ف بنـاء جملـة   إسرتاتيجية للعلم ، هي جزء أساسي وَهْم من هموم وهد

 ( ..العلم)

ــة                  ــّن احلتمي ــان ، لك ــاج إىل بره ــح ال حيت ــر واض ــو مؤش وه

اإلشـارة إليهـا كمؤشـر فاعـل     التنويـه و التكاملية للبحث ُتحـتِّم  

 ..خيدم املعين بها 
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ّاملبحثّالثاني
ّالسياسةّوهمومّاألمة

 

سـيكون يف هـذا    من احملاور املتنوعـة ، وتكاماًل مع ما تقّدم            

 :املبحث اآلتي 

 .جوانب من املواقف اجتاه هموم األمة العربية واإلسالمية : أواًل 

 .االجتاه اإلصالحي للسياسة : ثانيًا 

 

ّجوانبّمنّاملواقفّ:ّأواًلّ
ّاجتاهّهمومّاألمةّالعربيةّواإلسلمية

 

أنشـطتها اإلصـالحية ،   و مهامهـا  رأت اجمللـة ضـمن  نرى ممـا  و            

ــاطر    ــن خم ــدد األمــة م ــات ِلمــا يه ــام بوضــع عالج اخلــوض واالهتم

الناس ، ومـا يقتضـيه    إلطالعوحتديات ، ووضع له اخلطوط العامة 

من النشر اإلعالمي املتواصل لتحقيق رأي عـام متفاعـل مـع احلـدث     

وموحد وهادف ومدروس مبوضوعية وبال منحـى عـاطفي ، فـاملوقف    

هـا عـن اجتاههـا الصـحيح ، أو ميـر      العاطفي قد ُيدمِّر املواقـف وُيحرف 

بشكل عابر ويزول دون عالج للمشـكلة ، ويقـدِّم مـا ال ُيصـِلح     

 ..وضع األمة 
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ت ذلك على وفق ما جاء يف استيعاب القائم علـى  ومنه ما يثب             

 :متطلبات وضروريات ما تتطلبه اجمللة 

ــال ، إمنــا )                ــال ، واهلــم القت ــداء العض ــاء  إّن ال ــة علم ــو غفل ه

املسلمني واسـتهانتهم أمـر الـدعوة اإلسـالمية ملسـاعدة احلكومـة       

... (السودانية 

1

. 

مـا  سالمية واحلر  ، جعلت اجمللـة ختاطـب إيـران    واألخوة اإل            

 :قبل قرن من الزمان بالقول 

العظـام إنهـا   إّن يف ُجهال األمة اإليرانية من يعتقدون بالـدول  )            

فـأمسى لـك يـا إيـران نـداء       .. حتى القـول  ... لى حياد وجانب بعيدع

خملص لك واعت ري مبا ذكرت وتذكري صنيع أسبانيا مع أخوتك 

يف األندلس واستبداد هولندا على مسلمي جـاوه واتعظـي جبارتـك    

(قفقاز 

1

. 

ووضــعت اجمللــة همــوم املســلمني يف كــل أرجــاء املعمــورة ،             

اتها ، ومنهـا مـا اسـتعرض حـال املسـلمني يف      نصاب أعينهـا وصـفح  

..اليابان وروسيا وأمريكا وأملانيا وفرنسا وانكلرتا 

0

  

تركوا دينهم وتقاعدوا ) .. أّما اإلسالم يف أفريقيه فاملسلمون            

عن دعوة الناس إليـه بـاملعروف وأخلـوا السـبيل للبعثـات املسـيحية       

! ( .الراسخني فيه وتعاليمها حتى بني معتنقي اإلسالم و

1

  

ورأى اعتناق املسيحية يف اليابان ، كـان سـببها املوضـوعي                  

االهتمـام باإلنسـان وهمومـه     مـا  ـري مـن    وعلى أرض الواقع ، هـو 

، ومنه ما أسسوا املستشفيات واملدارس وشـيدوا املالجـ    ومشاكله 

ني مل للفقــراء ، واختــذوها وســيلة لنجــاح دعــوتهم ، ودعــاة املســلم 
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يعملوا شيئًا من ذلك سوى تنقلهم يف البالد اليابانية ويدعون الناس 

.بالقول إىل اإلسالم 

1

 

ويتطلع إىل أعمال اجلمعيـات يف إنكلـرتا ، ومنهـا مجعيـة                 

وهي تعد مركزًا جلميع مسلمي انكلرتا ومن أهم ( احتاد اإلسالم )

القتصـادية وتهـذيب   مقاصدها معاونة املسلمني يف ترقية شؤونهم ا

أخالقهم وترقيـة العلـوم واملعـارف يف العـامل اإلسـالمي ، واجلمعيـة       

ــلمني    ــة علــى املس ــات الكاذب ــع املعلوم ــة ملن ــدابري الالزم تتخــذ الت

.واإلسالم يف بالد الغرب 

1

  

وهو ما يدلل على االهتمام الواعي والتضامن والتكافـل بـني               

ــرتا يف  ــلمني يف انكل ــاس املس ــذا  الن ــة هك ــْرح اجملل ــا ، وط   حينه

طروحــات مــن أجــل االهتمــام مبــا يــدعم إيصــال حقيقــة اإلســالم   

باألسلوب العملي املثمر ، وتبيان املسلمني للغـري بـأّن اإلسـالم ديـن     

املعاملة ، ومما يعين دين احملبـة والتكـاتف والتكافـل احلقيقـي     

عاليمـه  اإلنساني وعلى أرض الواقع ، ومـا يفـرزه مـن آثـار العمـل بت     

 .السمحاء 

وتبقى هموم اجمللة لتكون إحـدى القنـوات الداعمـة لوحـدة                 

األمة ، وصورة منها ما مت نشر إحدى اخُلطـب الـ  تهـدف احلـث علـى      

 :وحدة األمة ، واجتماعهم على اخلري وكلمة احلق 

 

ــداء  ــدرك ال ــاع ي  فباالجتم

 

 وباالجتماع يكون الدواء 

 

االجتماع على اخلري واحملبة العمليـة ؛ فالـدين    ث علىواحل                 

 ..املعاملة ، واألخالق صدق العمل وجودته وإتقانه 
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إغاثة املظلوم وإعانة العاجز يف  ومنه ما يكون حقًا وصدقًا                 

 :القول والعمل 

 

 فباالجتمــاع حتيــا األمــة

 

 وباالجتماع ترفع كل غمـه  

 

 كشــف املشــكلة وحيثياتهــا ، ووضــع هلــا احللــول وبــني                

ـُرفع الغمة لتحيا األمـة باالجتمـاع ضـمن     ومعاجلاتها التطبيقية ، ت

بيئة العالقات اإلنسانية والتعاون على معاجلة الضـعف واحلـد مـن    

التحديات الدورية احلتمية الكائنة بوجود اإلنسان ، وما يواجهه من 

 ..ة يف الدنيا شرور ، ما دام هو على قيد احليا

ومن أجل أن ال تضـيع احلقـوق وتتفكـك األمـة ويصـيبها                      

 : اهلوان والضياع

 

 فباالجتماع ُيعرف املبتلى

 

ــوى   ــدفع البل ــاع ت  وباالجتم

 

لكون االجتماع علـى اخلـري واملعـروف ، هـو يـبين التعـاون                     

 ..لتقارب بني الناس ما يهدد الوحدة واكل املشرتك على درء الفنت و

فضاُل على مـا تقـّدم اشـتملت الكلمـة الـ  تؤكـد علـى                      

ضرورة الوحدة ، بل أكثر ؛ فاملسلمون باإلسـالم احلقيقـي أسـرهم    

أسرة واحدة وعائلة مفردة كبرية وأجزاء وبنيان فريد يشد بعضـه  

ــة   بعضــا ، والشــعوب اإلســالمية كافــة أعضــاء كتلــة اجتماعي

ابتلـى منهـا عضـو حتركـت لعالجـه سـائر األعضـاء ،         عظيمة إذا

وبهذه املزيـة الدينيـة يبقـى ديـن اإلسـالم إىل يـوم القيامـة مشـرع         

..الرمحة 

1

 

                                                 
 

 . 393 -386ص / ااادد ااتاس  / اا تلد األجل / متلب ااال  : راج   - 
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ويف توقيــع لعلمــاء النجــف األشــرف للمنــاداة بوجــوب احتــاد              

نـص هـذه الفتـوى ؛ وهـي السـّباقة      ( العلم ) املسلمني ، نشرت جملة 

 وحيميهــا بــروح اإلســالم، ويوحِّــد األمــة  ،  لــدعم مــا ُيرســخ الــوعي

 :، ومن مضامني اخلطبة  اإلنساني

هذه جنود إيطاليا قد هجموا على طرابلس الغرب ال  هي من )            

أعظم املمالـك اإلسـالمية وأهمهـا ، وخربـوا عامرهـا وأبـادوا أبنيتهـا        

م فـال  تبلغكم دعوة اإلسـال  وقتلوا رجاهلا نسائها وأطفاهلا ما لكم

( ؟ جتيبون

1

. 

ويع ر عن هذه اهلموم املشرتكة ، روح احلراك اإلسالمي هلذه              

األمة ، لكنها تفتقد القائـد الريـادي والقـوة الدافعـة املدافعـة عـن       

األمـة ، ويـتم مـن خالهلـا معاجلـة      قـوة  احلق ال  جتمـع الكلمـة ب  

مسـبباته ،  املشاكل على أرض الواقع امليداني ، وجتعل لكل داء و

 ..الدواء الكفيل باملعاجلة 

بهـدى   لشهرستاني كلمة اسـتنهاض وحـدة األمـة   لعالمة اول             

 :دعوة القرآن الكريم ومنها 

قلنــا لكــم اتركــوا البغضــاء وافــرتاق الكلمــة وأبــدلوا  )               

التضاغن بالتضامن والتعاقد بالتعاون وعوضوا االختالف بـاالئتالف  

اق باالتفاق وكونوا يدًا واحدة أشداء علـى الكفـار رمحـاء    واالفرت

بينكم واعتصموا حببل اهلل مجيعًا وال تفرقـوا فيـذهب رحيكـم    

.. (وتتمزقوا أيادي سبا اتركوا األحقاد 

1

  . 

همـوم األمـة   عمـق  هكذا تبدأ وتنتهي اجمللة باخلوض يف و               

والتأكيـد علـى الوحـدة    ، ، أين ما كانت ، واستنهاضها اإلسالمية 

ونبـذ التفرقـة وكـل مـا خيـد  كيـان احلـق ،        ، والسالم واحملبة 

                                                 
 

 . 246/ ااادد ااسادس /  اا تلد ااثا أ/  ل متلب ااا - 
2

 . 412ص / ااادد ااتاس  /  اا تلد ااثا أ/  متلب ااال  - 
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ــيل   ــالمي األص ــه اإلس ــن منبع ــوة م ــتمداد الق ــبل واس ــل الس ، بك

 ..املشروعة واآلليات احملكمة باحلكمة 

   

ّاالجتاهّاإلصلحيّللسياسة:ّثانيًاّ
 

ه يف اإلصـالح  مل تقف اجمللة عند هذا احلد ممـا تقـّدم ذكـر                 

والتجديــد ، بــل راحــت تتنــاول اجلوانــب السياســية بانفتــاح النقــد  

اهلل عليـه   صـل )  هذا اجملـال قـول رسـول اهلل    واإلصالح ، ويتقّدم يف

 ( : وآله وسلم 

إذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل املظلم فعليكم )                

مامه قـاده إىل  له أ، وماهل مصدق ، ومن جع قرآن فانه شافع مشفعبال

... (اجلنة ، وَمْن جعله خلفه ساقه إىل النار 

1

. 

ــدود                  ــري الالحم ــريم إىل اخل ــالقرآن الك ــاد ب ــوح االنقي ووض

فيحقق ، ، وهو دليل إصالحي مواكب لكل جديد  املتمثل باجلنة

 .له ما  عله على هدى يف التجديد ، والعمل به 

 : ذكر قوله سبحانه وتعاىل ما ظنك بالذي ي            

ِإنَّ  )و ( إخل ..  َول ا َتْرك ُنوا ِإل ى الَِّذيَن ظ ل ُمـوا ف َتَمسَّـُكُم النَّـارُ   )            

اهلل  صـل ) وقوله سبحانه وتعاىل لنبيـه  (  اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِاْحَساِن

 . (  َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلأ ْمِر) : ( عليه وآله وسلم 

ــواه العقليــة والبدنيــة إىل                  ــع ق ــال يســعى جبمي تقييــد  أف

؛ م لتكميل الدسـتور ؟ بلـى ذلـك    تهحكومته بالعدل والشورى وي

( .صالح وإصالح أساس كل )

1

 

                                                 
 

 . 242ص / ااادد ااسام  / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
2

 . 244ص /  اا صدر   سه - 
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وهنا وضوح االجتـاه اإلصـالحي املـدروس والـواعي للسياسـة                   

ضـل وأسـلم   والسياسيني على وفق الشريعة اإلسالمية ، لتحقيق أف

اجتاه سياسي يعـدل بـني النـاس ويسـاوي بيـنهم مبـا ُيرضـي اهلل ،        

وباجتاه وحـدة األمـة وصـيانة مصـاحلها املتنوعـة ، ومحايـة الـبالد        

، فـال ظلـم وال   والعباد ، وتوازن األمر بالعدل واإلحسـان واملشـاركة   

 .. منكر وال انفراد بالرأي

ـ    )               ع أخوانـه املـؤمنني واحتـاده    أفال  ـد و تهـد يف اتفاقـه م

معهــم غــي كــل غايــة ترجــع إىل عامــة املســلمني ويــرتك النفــاق 

والتخاذل اجلامعني لكل سـوء وذل ؟ بلـى واهلل ذلـك ركـن الـدين      

(واملدنية 

1

 

وهــو هــم كــل غيــور علــى وحــدة الــبالد والعبــاد يف قيــادة              

وال ُيخذل  حكيمة جتمع الدين والدنيا ضمن دولة ال تهتك احلرمات

احلــق وال ُتهــدر احلقــوق ، وهــو مــا اجتهــت إليــه اجمللــة يف مناداتهــا  

 .لإلصالح والتجديد السياسي 

إىل انكلـرتا وروسـيا وإىل سـائر    ( العلـم  ) وما مذكرة جملة             

رضة الرتقاء املسلمني ، إاّل السـبيل السياسـي اإلصـالحي    االدول املع

ـ  ة ملنـاداة الـدول بـأن حتـرك املسـلمني      الواضح ال  تنتهجه هذه اجملل

لالرتقاء املادي واملعنوي ، وهي ما تدعم الفتاوى الصادرة عـن علمـاء   

النجـف األشـرف وكـربالء املقدسـة ، وحكمهـم بوجـوب اعتصــام       

واجتنابهم ما يورث التباغض  ، قاطبة املسلمني حببل األخوة واالحتاد

. والعناد ، واتفاق كلمتهم يف حفظ بيضة اإلسالم

1
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ا يشــتمل علــى ُبعــده السياســي والشــد علــى يــد  ممــوهــو             

املخلصني من قادة األمة دون الرضوخ لضغوطات الدول االستعمارية 

 .وعدائياتها ألمة اإلسالم 

 :من القّراء علـى التسـاىل    حدواوحينما نّطِلع على استجابة ل             

 ومب نرتقي ؟ .. مل سقطنا 

 : رى مما ورد يف مقالته اهلادفة للتقويم واإلصالح ن             

فأما سقوطنا واحنطاطنـا فناشـ  عـن أشـياء عديـدة أهمهـا                   

إهمال احلكومة املنصرمة يف تلك السـنني الطـوال وعـدم اعتنائهـا     

..بالعلم وذويه وهذا ما ال خيتلف فيه اثنان 

1

  

للخلــل السياســي ومــا ويضــيف يف ذات املقالــة التشخيصــية             

 : يتوّجب من إصالح 

أن ال ُرقي لألمم الشرقية وال " العلم " فمن هنا يستنتج صاحب               

نهوضها إاّل مبا ذكرناه من سـعي حكوماتهـا بـاعالء شـأن العلـوم      

واملعارف وترقية الصناعة والزراعة والتأليف بني األحـزاب والعناصـر   

..مية والسعي بتعميم املدارس العل

1

 

وما أغرب ما كان باألمس وما يكون عليه اليوم من تطـابق               

 ..، وما أكثر الِع ر وأقل االتعاظ املشكلة السياسية 

إمنـا مؤشـر العـ رة بركـون     فالِع رة ال بكراسي احلكـم ،               

ــول يف  ــراكها  العق ــها وإش ــة إىل تفعيل ــل   أوج احلاج ــدل العم ، وب

ديدة خلدمة البلد واألمة ، يتم حماربتهـا وتعويقهـا ،   بتوجيهاتها الس

ــياعها   ــدمريها وض ــا ت ــة  ورمب ــة واملعرفي ــول العلمي ــياع العق ، وبض

 ..احلقيقية ، ضياع للبالد والعباد 

 

                                                 
 

 . 374ص /  اا صدر   سه - 
2

 . 375ص /  اا صدر   سه - 
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ّاملبحثّالثالث
األبعادّاالجتماعيةّوالرتبويةّواملرأةّبنيّ

ّاإلصلحّوالتجديد
 

للتصـدي هلـا وعالجهـا    ( علـم  ال) وجوانب أخرى شرعت جملـة               

على وفق األسس املدروسـة باإلصـالح والتجديـد ، واسـتكمااًل ملـا      

 :تقدم ، خنتصرها يف هذا املبحث باآلتي 

 .األبعاد االجتماعية والرتبوية بني اإلصالح والتجديد : أواًل 

 .املرأة وحقوقها بني اإلصالح والتجديد : ثانيًا 

 

ّوالرتبويةاألبعادّاالجتماعيةّ:ّأواًلّ
ّبنيّاإلصلحّوالتجديدّ

 

إشارات خمتصرة من صفحات جملـة  حملدودية البحث ؛ نتناول              

ــم) ــرتاتيجياتها   ( العل ــة واس ــق بالرتبي ــا يتعل ــدها م ــن أبع ــد م ، وُبع

 ومسـتقبل احليــاة والشــعوب واحلضــارات ، لكــون ممــا يتضــمنه 

بقـويم  يـل  ل علـى تنشـئة اجل  اد؛ وهو ال Educationمفهوم الرتبية 

وتواصـله  واالهتمام بتنمية قدراتهم العقليـة  ،  تقياخالاألفكر وال
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، وهـي   ، وبالتـدريب والتثقيـف   من خـالل الـتعلم والتعلـيم   املستدام 

.. تتأثر وتؤثر بالظواهر اأُلخر ةظاهر

1

 

؛ هو التعصب الذي ُيعد ، ل الرتبوي ومما ورد معاجلته يف اجملا              

لى احلق ، وظلم على احلقيقة ال يتصـف بـه إنسـان    نوع اعتداء ع )

كامل ومن ظهرت منه لواحيه احنم قدره بـني النـاس مهمـا كـان     

(عاليًا 

1

  ، 

حقيقة التعصب إمنا هـي العمـل فـوق مـا     ) ؛ والسبب لكون             

يقتضيه العلم واالعتقاد أما لعناد أو جهالة وفيه يستلزمه االعتـداء  

(والظلم على أبرياء اخلاليق  على احلقوق واحلقايق

0

 . 

والتوجه الرتبوي هذا ، يـدل علـى الـوعي التقـوميي للسـلوك                   

الرتبوي الذي يدخل ضـمن علـم الـنفس وعلـم الـنفس االجتمـاعي       

وعلم النفس الرتبوي ، لكون خطورة انعكاساتها الرتبويـة علـى   

ـ  ية الفـرد وشخصـية اجملتمـع احلضـاري     مستوى قوة وضعف شخص

. اهمومستقبل

1

 

أن متابعـة  ) ؛ واجلهالة هلا خطورتها على االجتاه الرتبوي ومنه              

اجلهــال والسياســة معهــم واملشــي علــى مــذاقهم أقــبح شــيء للعــامل  

وباألخص يف الدينيات وإن ذلك  لب أشد الذم عليه عندما تصـحو  

                                                 
 

ااسعاب  /  2اااعدد  / متلب ياام   /  ااترم ب ااثقاف ب جااثقافب ااترمويب/ هاش  حس    اصر اا حاك . د - 
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دار اا سع رة  /  2ط/  ااتاشعئب االجت اع عب   سع كواوج ب / لأ امو جعادج صااح مح د ع -: جراج  خيضًا 

 . 2111/ ع ا  / ج ااتوزي  جااطباعب الاشر 

 / دار ااكتععل الطباعععب جاااشععر/ مبععادا اإلرشععاد ااا سععأ جااترمععول / صعااح حسعع  اح ععد ااععداهرل   -
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4
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 . 2111 / ع ا  /جااتوزي  جااطباعب 
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حميـا فكرهـا غبـار الغفلـة     األمة من سكرة جهلـها وتـنفض عـن    

(والتقليد

1

. 

وميتد منه اجلانب الرتبوي واالجتماعي إىل مسألة الصوم ، وهو            

 :ما تتناوله اجمللة ومنه 

أن تشريع الصوم وجوبًا على كل فـرد قـادر عليـه ملـن أنفـع      )            

 األدوية املعنوية وأجنعها لتوليد روح االجتماع وحنو األغنيـاء علـى  

الفقراء ، حيث يذوقون مرارة اجلـوع والعطـش فيحنـو علـيهم قلـبهم      

(بالضرورة وينكسر من جتسم أحواهلم لدى هؤالء 

1

. 

وهنا ي رز مدى األهمية الرتبوية للتحسس من خـالل املعانـاة                 

ــالعوز    النفســية للشــخص ، مبعانــاة اآلخــرين ، ومنــه مــا يتعلــق ب

 ..شروع بالتعاون والتكافل واحلاجة ومتطلبات اإلشباع امل

وقعهـا علـى مسـتوى الفـرد     هلـا   وتكامل البناء الرتبويولقوة           

 ..واجملتمع 

أفــال يهـتم ويســعى يف اكتسـاب املفــاخر   ) ؛ ولـذا يـأتي دور               

. واألدب والكمـاالت جبــده واجتهـاده ويــرتك التقاعـد والكســل    

م فـال يعقـد آمالـه علـى     ويضرب باخلرافات واألباطيل وجـه احلـائ  

.. (أحكام البخت والصدفة 

0

 . 

وهنا مما يـ رز ، أهميـة الصـالح وإصـالح الفكـر اإلنسـاني                   

األخالقي ، وحيقـق واقعيـة    –الذي يتحقق من خالل التوجه الرتبوي 

والبناء العلمـي واملعـريف ، ليكشـف    احلياة بسبل التعلم والتعليم 

 ..ت اجلهل والتخلف واخلرافات ويبعد عن العقول كل حيثيا
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ّاملرأةّوحقوقهاّبنيّالتجديدّواإلصلح:ّثانيًاّ
   

وفق مـا هـي عليـه    وضع اإلسالم مكانة عظيمة للمرأة على            

دورها  تأخذ بصمتها املتميزة والفاعلة حبسبكمخلوق إنساني ، و

ملكانة او املستقبل وتطلعاتها إىلبناء األسرة  ومسؤولياتها ، مبا فيه

اجملتمــع  –الفــرد ، ليكــون حصــيلة النتــاج بنــاء املرموقــة ألفرادهــا 

 :، وبهذا تكون بأحسن حال 

 

 األم مدرســــــة إذا أعــــــددتها

 

 أعددت شعبًا طيب األعراِق 

 

ويربم بني األم واملدرسـة ، وشـائج رائعـة مـن البنـاء الرتبـوي                    

 ..الرمسي  والتعليمي ، بتكامله التنظيمي ؛ الرمسي وغري

ــرأة و            ــبري ب  امل ــكل ك ــهم بش ــاء تس ــية البن ــوية الشخص س

 ..تهدف اخلري للذات وما ُيحيم بها من خملوقات وبيئة ال   رصانتهاو

ولذا فاملرأة هذا الكيان اإلنساني القائم على البنـاء الرتبـوي                 

والتعليمــي ، مرهونــة مبســتوى مــا متتلكــه وتــؤمن بــه مــن قــيم   

ــات  ــوة     وأخالقي ــا وق ــاء ذاته ــق لبن ــون منطل ــاري ، يك وإرث حض

ــري ،      ــك األس ــوة التماس ــري وق ــتقبل األس ــاء املس ــيتها ، وبن شخص

واالنطالق منها لتتعاظم اآلفاق األسرية واتساع منظورها املتتالي من 

خالل ما حتققه من األجيال ورصانة عقوهلا املنتجة للعلـوم واملعـارف   

 ..والثقافات واحلضارات 

حيث راحـت تتصـدى   ، هذه املكانة  ( العلم) ومل تغفل جملة               

، ومصـدر تشـريعاته   ألقوم األفكار النابعة مـن الدسـتور اإلسـالمي    

مـن   ستمد منهوما ُيباستيعاباته ، ، والفهم الصحيح القرآن الكريم 

 ..مكارم األخالق لكل تفاصيل احلياة 
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ـ عاجلمت مومـا  ( اإلسـالم  املـرأة و ) وما موضـوع                ه يف العـددين  ت

الثامن والتاسع والعد احلادي عشر وغريه ، إال الصورة الواضحة لوضع 

 ..ما يقّوم هذا املوضوع احلساس على مدى التاريخ 

وقــد اجتــه يف معاجلــة املوضــوع صــوب الدراســة املقارنــة بــني             

أو أوربا ، فضاًل عن مكانة املرأة يف الشرق ومكانة املرأة يف الغرب 

فضــل الرجــل علــى املــرأة يف العقــل بشــكل ؛ مــا عــامب املوضــوع 

ــا بالدر ــوعي ، ودعمه ــا موض ــا فيه ــة ، مب ــات احلديث ــة  اس البيولوجي

.ودعمها باألرقام الواردة يف تلك الدراسات الغربية ، والنفسية 

1

 

ــرأة ،     و              ــالم وامل ــاول اإلس ــف يتن ــة مل ــان للمجل ــبق أن ك س

بعتها هلـذا امللـف تعقيبـًا علـى مـا ورد يف اجملـالت واملنشـورات        ومتا

ــه     ــو علي ــا ه ــويم ، كم ــد والتق ــلوب النق ــدت أس ــرى ، واعتم األخ

وممــا نشــره بعــض ( تنــوير األفكــار ) مناقشــتها ملــا ورد يف جملــة 

األسـبوعي ، بــالزعم علـى أن املــرأة املســلمة   ( املؤيــد ) الكتـاب يف  

 .مغلوبة على حقها ومهضومة 

وتصّدت اجمللة ببحثها عن املوضوع علـى وفـق حماورهـا ؛ إرث                 

املرأة والطالق وأصل الطالق ولزومه وشـهادة املـرأة وتعـدد الزوجـات     

مجيعها يف ضوء الشريعة معاجلات وشرائم تعدد الزوجات ، وكان 

اإلسالمية وفلسفة اإلسالم يف تشريع ذلك ، مع األخذ بنظر االعتبـار  

لسيكولوجية والبيولوجية واالجتماعية وما إليه ، مقابـل  اجلوانب ا

قيـود أن ال يتعـداها الرجـل ، لـئال     مـن  ما وضـع يف التشـريع اإلهلـي    

..يتجاوز على حقوق املرأة 

1

 

استشهاد على ومما ورد يف البحث ، وميكن اإلشارة إليه ك              

 ..فلسفة ونظام اإلرث 
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قال ابن أبي العوجاء ما بال املرأة املسـكينة  : روي األحول قال )              

الضعيفة تأخذ سهمًا واحدًا ويأخذ الرجل سهمني ؛ قال فـذكر ذلـك   

إن املـرأة لـيس   : فقـال   بعض أصـحابنا ألبـي عبـد اهلل الصـادق     

عليها جهاد وال نفقة وال معقله وإمنا ذلك على الرجال فلذلك جعـل  

  .للمرأة سهمًا واحدًا وللرجال سهمني 

 قلت ألبي احلسن الرضـا  : وعن يونس بن عبد الرمحن قال             

كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء يرث النساء نصـف  

إن اهلل عـز  : مرياث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلـة ، فقـال   

وجل فضل الرجال على النساء درجة ألن النساء يرجعن عيـاال علـى   

 . الرجال 

يف جـواب   وعن حممد بن سنان فيما كتـب إليـه الرضـا                 

علة إعطاء النساء نصف مـا يعطـي الرجـال مـن املـرياث إن      " مسائله 

املرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال ، وعلة 

أخرى يف إعطاء الذكر مثل مـا تعطـى األنثـى إن األنثـى يف عيـال      

يه أن يعوهلا وعليه نفقتها وليس على املرأة الذكر إن احتاجت وعل

أن تعول الرجل وال تؤخذ بنفقته إن احتاج فـوفر علـى الرجـال لـذلك     

وذلك قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهلل بعضهم 

. " معلى بعض ومبا أنفقوا من أمواهل

1

 

وسـلوك النـاس    وشتان ما بني أمر الرسالة اإلهلية وتشريعاتها ،            

ه بأهوائهم ، وعـدم االمتثـال ِلمـا يقـوِّمهم اجتماعيـًا وأسـريًا يف هـذ       

ـ   جـاء علـى لسـان    القرآن الكـريم ومـا   الرسالة اإلنسانية املتمثلـة ب

، ليتـبني عظمـة بنـاء    ( اهلل عليه وآلـه وسـلم    صل) الرسول األعظم 

 ..النظام األسري يف اإلسالم 

  

                                                 
 

 . 369 -368ص /  اا صدر   سه - 
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ّاملبحثّالرابع
ّمّالصحافيةاآلراءّواملها

 

نضـع املؤشـر األخـري يف هـذا البحـث      ، واستكمااًل ِلما تقّدم               

تتعلق بـاآلراء واملهـام الصـحافية وسـبل حتديـد       هحماورواملقتضب ، 

 ..ملشاكل وإصالح وتطوير ما ُيصِلح ومعاجلة ا

 :كاآلتي وستكون املوضوعات             

 .اإلصالحية  ونشر اآلراء( العلم ) جملة : أواًل 

 .بني الفساد واإلصالح  املهام الصحافية: ثانيًا 

 .االخرتاعات والكشفيات اجلديدة واألخبار العلمية : ثالثًا 

 . دباب التقريظ واالنتقا: رابعًا 

 

ّونشرّاآلراءّاإلصلحية(ّالعلمّ)ّجملةّ:ّأواًلّ
 

م للخوض أبوابها لطروحات أصحاب األقال( العلم ) فتحت جملة             

، لإلسـهام يف  والتجديـد  اإلصـالح  ومنها جمالي ، يف جماالت متعددة 

صــول إىل مــا والتحــاور بــوعي للو، إثــراء اجمللــة باملوضــوعات واآلراء 

 ..ُيصلح األمة ويوحدها 

ـ   فيظهر ذلك من خـالل مـا وضـع                ين بهـذا اجلانـب ،   تإشـارات تع

ـ     تل ى أرض واقـع اإلصـالح   بيان ما اجتهت إليـه مـن سـبل متقدمـة عل
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ــر  ــد الفك ــا ، و وجتدي ــان    م ــ ر واألم ــاحل ال ــراعها إىل س ــد ش يرش

 .. ، وذلك باملعاينة والعالج واالستقرار

فضاًل عن الطروحات ، كان هناك لألسئلة واألجوبـة منحـى                 

على املعرفة  املفتاح الذي يكشف الغشاوة عن البصرية ، واحلصول

أو حينما يكون هناك جهـل فيـه ولـبس ،     ، جمهولفيما هو مبهم أو 

 .وبهذا الباب وضعت اجمللة ما يسع للقارئ واملتلقي املعلومة 

ومـن أبـواب خططهـا    واختطت اجمللة أهداف وغايات ملسريتها ،              

؛ جملة دينيـة فلسـفية سياسـية علميـة أدبيـة      الرئيسية ، كونها 

لبــات وضــرورات صــناعية ، ويف كــل بــاب مــن هــذه األبــواب متط 

ــ  ــا و ات ،االســتيعاب وحتديــد املشــاكل ووضــع احللــول والعالج م

التجديد واإلصـالح ، لتحقـق أهـدافها الثقافيـة ، خدمـة      يتطلبه من 

رفــع مســتواه الفكــري وتطلعاتــه املعاصــرة اإلســهام يف و، للقــارئ 

لكل جديد ، واألمسى فيها ، أن يكون منهجها ديين ، ليحقق منال 

الفقه وسالمة املعلومـة والتوجُّـه حنـو الصـحيح      اإلنسان وحضه من

 :املوافق للشريعة دون خوف أو وجل ، وكما جاء على صدر اجمللة 

 

ــره    ــت ذاخ ــيء أن ــس ش ــم أنف  العل

 

 َمْن يدرس العلم مل تدرس مفاخره 

 

 أقبل على العلم واستقبل مباحثـه 

 

 فــــأول العلــــم إقبــــال وآخــــره 

 

حقـق ذلـك الـدرس واإلقبـال علـى      يتيتجّسد وفال ميكن أن              

ستثمار فر  العمـل بـه ،   العلم وقوة احملتوى املكتسب من العلم وا

 ..املهيمن على الناس  مع وجود مجود الفكر

واالستعانة بكل مـا متـوافر    وأدواته ، العلمستثمار ابل يتم ب            

 قــويم الفكــر واملعرفــة واحلكمــة ،داعــم و قــيم وأخالقيــات ،مــن 

 .. ال  ال لبس فيها املستدامة حلقيقةإىل ا بال قيود وعوائق للوصول
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ـ جلة ، أساسًا لمل اإلصالحيةطة اخلو               مـن العـدد   بهـا   تانطلق

ــىاألول  ــدد حت ــري الع ــات    األخ ــدى ثب ــدد م ــل ع ــد يف ك ، ويتأك

ـ  ، اسرتاتيجية اجمللـة علـى كشـف احلقـائق      ي أسـس  ِّوعمـق تبن

 ..تعصب املبين على خماطره وتهديداته اجلهل وال الوعي ، ومعاجلة

ــرأي               ــا ومبادئهــا أن يكــون ال وهنــا تضــع اجمللــة يف منهجيته

ولــدينا االنتقـاد الصــحيح خـري مــن   ) الصـحيح مــن اسـرتاتيجياتها ؛   

رب أني نـذرت مـا   ) ؛ والغاية اهلدف احلكمة وو،  (اإلطراء يف املديح 

لعلمــي والبيــت املقــدس يف بطــون صــحيف  حمــررًا خلدمــة العــامل ا

فاجعلها كما نبتغي ناشـرة علـى الـدوام لـواء شـريعة      ، اإلسالمي 

داعية جلميع ، ناثرة آللي العلم الصحيح على مفارق األنام ، اإلسالم 

(القبائل والشعوب حنو االحتاد وااللتئام 

1

 . 

 القـيِّم  وبذلك تنطلق من الدعوة ِلَحَمل ـة العلـم ومحـاة الـدين                

إلسهام يف نشر اآلراء اإلصالحية ، وباالجتاه حنو غرس أصول الـدين  ل

والعلم يف أراضي القلوب وتكميل األفكار وإصالح الشعوب وفك 

مقاليد التقاليد املضرة عن عقوهلم ، واحلث على التحديـد واإلشـارة   

.على كل خطأ بعني احلقيقة واإلنصاف 

1

  

حات اجمللة ، نرى ذلك وارد وعندما نتفحص ذلك من خالل صف            

 وظـائف  تقيـيم  وواضح ، وقد أخذ بعـني االعتبـار كـل مـا حيقـق     

ّجهاتهـا املرسـومة   خيدم اجمللة وتوما ، وهو األدائي وتقوميها األفكار 

..املتآلف والبعيد عن اخلالف والعنف  اجملتمع اإلنساني ةدمخل

0
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ّبنيّالفسادّواإلصلحّاملهامّالصحافية:ّثانيًاّ
  

خبالف الصالح ، وهو حبكم الـبطالن   Corruptionالفساد              

ــري    ــلوكية ، ويس ــية والس ــة والنفس ــور الفكري ــرتدي يف األم وال

 ..مبسرى الظلم والتعدي على احلقوق 

ويــأتي الفســاد ليعبِّــر عــن إســاءة االســتعمال أو االســتخدام               

سياسي ، الالفساد  ؛ اله املادية وغري املادية ، وينتج منهبكل أشك

 ..إخل من أشكال الفساد .. داري اإلفساد الالي ، أو املفساد الأو 

، نحرفة املبيانات العلومات وامل طبيعة نابع منال الفسادهناك و             

 ..فساد املعلومات وفساد البيانات  نتاجه ؛ ليكون

، د كل مقصــود أو غــري مقصــوبشــ،  علــى أساســهوُيبنــى             

الـنفس غـري السـوية املؤديـة إىل      ، ونتائجـه حمقـق  الفكر املنحرف 

 ..والنتائج النهائية ، وخماطره على املستقبل  األداءو احنراف التنفيذ

ـ وبالتالي فاإلنسان أواًل               ا يقـف   وأخريًا هو املستهدف واملهدد مب

ء كـان  التحديات واملخـاطر ، والنتيجـة هـو اخلاسـر ، سـوا      من أمامه

 ..أو عليه وعلى بيئته الداخلية واخلارجية ، صادر األذى منه 

فسـاد  وللفساد تارخيه الطويـل وصـوره املتعـددة الـ  تبـدأ ب                 

ـ  ما و، النفس البشرية احنراف و، الفكر اإلنساني  تبـاع  ان يعقبـه م

بعمــق العالقــات اإلنســانية واملــؤثر ،  الشــيطانيوانتهــاج الســلوك 

خمتلـف األنشـطة   علـى  اخلطـرة  ة ، وامتـداداتها السـلبية   واألخالقي

 .. النتائجاألعمال وو

                                                                                                      
محععث / ح اااالمععب ااشنرسععتا أ ااصععحافب معع   ااوانعع  ج  ععو /  هاشعع  حسعع    اصععر اا حاععك . د -= 

مااتااج  م   قامب ااصعح     فعأ اااتعف األشعرف     / جاماب ااكوفب / ءل ب اآلداب  فأ م ت ر شاركم

فب اااتععف م ااسععبب اا وم ععل ااععذهبأ جااععذءرة اا ئويععب اصععحا    / معع ت ر صععحافب اااتععف األشععرف   / 

 .1 21/   سا  /  5  -4 جاا ااقد فأ /  1 21األشرف فأ ساب 
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، ( عليهمــا الســالم ) حــواء مــا جــرى علــى آدم و، وصــور منــه               

 :سورة األعراف / القرآن الكريم  وجانب مما ورد ذكره يف

ــا )             ــا َم ــِدَي ل ُهَم ــْيط اُن ِلُيْب ــا الشَّ ــْن  ف َوْســَوَس ل ُهَم ــا ِم ُووِرَي َعْنُهَم

َسْوآ ِتِهَما َوق اَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه الشَّـَجَرِة ِإلَّـا أ ْن َتُكوَنـا     

َوق اَسـَمُهَما ِإنِّـي ل ُكَمـا ل ِمـَن     ( 13)َمل ك ْيِن أ ْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلـِديَن  

اق ا الشََّجَرة  َبَدْت ل ُهَمـا َسـْوآ ُتُهَما   ف َدلَّاُهَما ِبُغُروٍر ف ل مَّا َذ( 11)النَّاِصِحنَي 

َوط ِفق ا َيْخِصف اِن َعل ْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما أ ل ْم أ ْنَهُكَما 

َعْن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوأ ُقْل ل ُكَمـا ِإنَّ الشَّـْيط اَن ل ُكَمـا َعـُدوب ُمـِبني       

(11) . 

املنظـورة  اتـه  امتّد الفساد مبختلف أشكاله ووسائله وتأثريو             

 ..حتى يومنا هذا وغري املنظورة ، 

 Reformوضرورة وجود اإلصـالح  الصالح ، وهنا ت رز أهمية              

األفـراد   ، احملققـة إنقـاذ  وسبل وأساليب ووسائل اإلصالح ، واملصلح 

ــيتها ، و و ــا وشخص ــارتها وكيانه ــة وحض ــه إن مل األم ــن التوج يك

ــه ،  ــه ومتطلبات ــل آليات ــالحي بك ــان  اإلص ــي  ك ــه التالش نتائج

.. واالضمحالل

1

 

ف ل ْول ا ك اَن ِمَن اْلُقـُروِن ِمـْن ق ـْبِلُكْم ُأوُلـو َبِقيَّـةل َيْنَهـْوَن َعـِن         )           

ـ   ِذيَن ظ ل ُمـوا َمـا   اْلف َساِد ِفي اْلأ ْرِض ِإلَّا ق ِليًلا ِممَّْن أ ْنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتََّبـَع الَّ

َوَما ك اَن َربُّك  ِلُيْهِلك  اْلُقَرى ِبُظْلـٍم  ( 111)ُأْتِرُفوا ِفيِه َوك اُنوا ُمْجِرِمنَي 

 . سورة هود/   (117)َوأ ْهُلَها ُمْصِلُحوَن 

وجانب منه هو ما ينطبق علـى أهـم مفصـل حيـوي معاصـر ،                   

ــة ، أال   ــري التقليدي ــة وغ ــاليبه التقليدي ــي   بأس ــالم املرئ ــو اإلع  وه

 ..واملسموع واملقروء ، وما يتحمله من مسؤوليات ومهام إنسانية مّجة 

                                                 
 

دار ااحريعب  / ااكحول ججس  اإل سا  / خم رة عبد ااستار ااب رجتأ . د:  راج  على سب ل اا ثال  - 

 .982 / اااراق  –ميداد / الطباعب 
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بـدأ السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني بـالفكر       بهذا التوجـه  و             

، وذلـك باعطـاء صـورة    ( العلم ) اإلصالحي من العدد األول من جملة 

عي وتشـخيص  موضوعية عن الصحافة ، انطالقًا من خـالل قـوة الـو   

املصـطلح   لاملعضالت ومعاجلاتهـا ألمـور الصـحافة ،  ومنـه اسـتعما     

على وفق العرف ، ومرورًا مبا يرى الصحافة على ما هي عليه ؛ حتـى  

م ، ومنه ما يتحـدد بـني    1113كتابة البحث االستقرائي املقارن سنة 

:ما تكون عليه يف 

1

 

 ـ ارجتالية  ؛ الدول النامية واملتخلفة من مـا ال   اطروختلف وخم

للتقـّدم   ااجتـاه األمـة وتنويرهـا واستنهاضـه     تنهض مبهامها

بوعي وإقدام يف كل االجتاهات املنظـورة وغـري املنظـورة ،    

 (املؤهـل )مبا فيه الثقافة الصحافية والتخصص األكادميي 

 ..واملهام ذات العالقة بها ملهام ومسؤولية املهّمة الصحافية 

  ول وتصول يف سيف الصـحافة  ال  راحت جت؛ الدول املتقدمة

ـ وذلك والفكر املعكوس يف خدمة دوهلا وشعوبها ،  داعم ب

املتقدمـة   ةالدراسة والتحصيل العلمي والدراسة األكادميي

يف جمال الصحافة وما له عالقة به ، وتنمية وتطـوير املـوارد   

البشرية واملاديـة واملعنويـة ، حتـى راحـت صـور االتصـاالت       

عدد وتتنـوع ، مـن مسـموعة ومقـروءة     ووسائلها وقنواتها تت

وبالدفاع عن كل ما هو إنساني وقـد يتعـداها يف   ، ومرئية 

 .سبيل نصرة سياستهم ورفع معنويات شعوبهم وتطلعاتهم 

                                                 
 

 . 4ص / ااادد األجل / اا تلد األجل / متلب ااال  : راج   - 

ضًا راج  حتى ااكتعل ااحديثعب فعأ هعذه االتتاهعا  ااصعحاف ب ، فضعاًل عع  اا راجع  ااارم عب           جخي -  

 :اا ذءورة فأ نائ ب اا صادر جاا راج  

  - 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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واستمّد بذلك اإلصالح ، زيادة قوة البيئة الداخلية ، واالبتعاد             

ف الكيـان  بها عن كل امل ـواطن امُلثقلـة بالفسـاد ، واملؤديـة لضـع     

مـا يضـفيه مـن    كـل  الوظيفي للنشاط والعاملني فيه ، فضاًل عن 

ــف     ــر  لتق ــتثمار الف ــك باس ــة ، وذل ــة اخلارجي ــع البيئ ــل م التفاع

ــاطر    ــديات واملخ ــة مــن التح ــويم ، والتخطــي واحلماي بكيانهــا الق

 .والتهديدات اآلنية واملستقبلية 

قوميية والتوجيهيـة  وللرقابة الشعبية أهميتها التقييمية والت            

..واإلصالحية والتجديدية 

1

  

 : لذا يتساءل السيد الشهرستاني            

أليست هي األمة مراقبًا ولسانًا ناطقًا وخطيبـًا صـادقًا ودرعـًا    )            

واقيًا ومعلمًا هاديًا ومؤدبًا ناصـحًا وصـراطًا واضـحًا تـأمر بـاملعروف      

اطـل محيمـًا وال تهضـم يف احلـق     وتنهى عن املنكر ال حتمى يف الب

خصيمًا ، وكل صحيفة أخطأت هذا الصـراط فعلـى األمـة تأديبهـا     

(ولو بالسياط 

1

 . 

وما الغري مرئية ، ، والشعور خبطورة سلطة الصحافة واإلعالم             

طلـب بنـاء رادع الـوعي الـوطين ،     يتتولده مـن خمـاطر الـرأي العـام ،     

 ..عن التماسك االجتماعي  الدفاعلية والتطوع حبمل مسؤو

وليس كل مـا ُيقـال ومـا يتجـاوز بـه الغـري علـى اآلخـرين                       

هو ميثـل حريـة   ، البناء محاية قوة بشكله البعيد عن العقالنية و

                                                 
 

 :راج  مثاًل منذا ااقصوص  - 

-Dess , Gregory G. & Other " Strategic Management ; creating competitive 

advantages " 3
th

 Ed . , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 

Americas, 2007 .   

- Haag , Stephen & Other , " Management Information Systems ; For The 

Information Age ", 6
th

 Ed. , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 

Americas, 2007 . 
2
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، فاحلريـة   دورة حريـة النـاس  الرأي ، بل رمبا هـو قـول يتجـاوز علـى     

 .حدودها عند حدود اآلخرين 

تمثـل يف اجلهـل   خم قـد ال ُيـرى ، ي  ، اد واإلصالح وبني الفس              

 ..والتعصب والعناد 

فان اجلهل قد يغش البصر ، والعناد قد يغشى على البصـرية  )            

(فيحسب السراب شرابًا ويزعم احلق باطاًل 

1

 . 

 مـن أبـواب   وهو ما يدلل على الدعوة لتكون الصحافة ؛ بـاب              

لـة اللـبس   بطروحاته املناسـبة إلزا ، ر الصحيح اخبألوا ارفم واملعوالعل

 ..واجلهل والظلم والظالم 

الصحافة ؛ باب من أبواب التحاور والـوعي والتوجيـه   كذلك و             

القويم واإلصالح املزيل للتعصب والعناد علـى الباطـل ، واحليلولـة    

 ..دون االلتباس وخذالن احلق أين ما كان 

ع إىل ما تهتم به اجمللة من خالل نافذتها ال  تعرض بهـا  ونتطل             

 ..رائد واجملالت والكتب والكّتاب عن ما يصدر من اجل

، وهو ( العلم ) جملة ويظهر بشكله الواضح يف غالبية أعداد             

ا اإلصدارات وحتقيـق مهامهـا   هما يسهم يف تذليل الصعاب ال  تواجه

 . احلضاريةوقافية والثالعلمية ؛ التوعوية 

وتعــدت ذلــك إىل اإلعــالن عــن مكتبــة املعــارف يف القطــر               

املصــري الشــقيق وعــن صــاحب هــذه املكتبــة يف النشــر والبيــع ،   

، ، لفـتح قنـاة   التعريفيـة  وموقعها ، وهـو جانـب مـن مهـام الصـحافة      

.توصل القارئ هلا للشراء ونشر الثقافة واملعارف والعلوم 

1

  

وبهذا تتعدد مهام الصحافة واإلعالم يف كـل زمـان ومكـان ،             

 ..لتكون حلقة وصل بني الصالح وإصالح الفكر اجلماهريي 

                                                 
 

 . 5ص /  سهاا صدر    - 
2

 . 328ص / ااتزا ااسام  / اا تلد ااثا أ / متلب ااال  / راج  يمثاًل  - 
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ّاالخرتاعاتّوالكشفياتّاجلديدةّ:ّثالثًاّ
ّواألخبارّالعلمية

 

علــى بــاب يشــمل االخرتاعــات ( العلــم ) ّطلــع يف جملــة تون             

 ..لمية كشفيات اجلديدة واألخبار العوال

ــد                  ــانيب اجلدي ــتيعاب ج ــوعي الس ــعة ال ــى س ــل عل ــو دلي وه

والتجديد ، وهما لدعم ما تصبو إليه أهداف اجمللـة وخططهـا الراميـة    

، مبا فيه التطلعات آلخر ما توصل إليـه الفكـر   والتجديد لإلصالح 

اإلنساني من منو وتطور وتقّدم يف خمتلـف تفاصـيل احليـاة املاديـة     

 وإســرتاتيجيةى مســرية احليــاة والتطلعــات املســتقبلية املــؤثر علــ

 .التقّدم احلضاري 

الـذي  وهذا انفتاح على الفكر التقدمي املـادي وغـري املـادي ،               

ــي    ــهم يف عمل ــالح يس ــدع   واإلص ــر املب ــز الفك ــد وحتفي التجدي

تكـر مـن أجـل    واملبتكر وتطلعاته ملواكبة كل ما هو جديد ومب

ـ املعرفت فتح قنوات االتصاال ة ، فضـاًل عـن مـدى    ية والعلمية املتنوع

إمكانية اقتناء ما ينفع ويطـور وينمِّـي القابليـات واإلمكانيـات     

على املستوى الفردي واجلماعي واجملتمعي ، وقد يشمل هذا النفـع  

األكـادميي ، وهـو    –ومنها القطاع التعليمي ، للقطاعات املختلفة 

ني من هذا القطاع املهم ملسـتقبل  بناء إسرتاتيجي له وللطلبة املتخرج

 .البالد والعباد 

فالباب ال  يفتحها على العامل احمللـي واخلـارجي مـع ربطهـا                   

هـو جانـب آخـر ُيعـزز الثقـة بالـذات       ، اإلسـالمي   –بالرتاث احلضاري 

الفردية واجلمعية الوطنية ، وتوافق ذلك بني الـدين والعلـم احملقـق    

 ..جتديد وإصالح فقهه على ما يدور حوله من الدين بآفاق لفتح 
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الـذي يفـتح آفـاق     واملعارف ، موالعل ملختلف فيظهر لدينا فقه              

 مفصـلية  مع احمليم اخلارجي بـوعي ال يتقـاطع مـع   املنتج التفاعل 

علـى  التحفيـز  فائـدة و بالبل يوافقـه  محاية حقوق الناس ،  –الدين 

 ..املستدام التجديد واإلصالح 

واالهتداء ، رمبا هذا الباب يعزز فهم املسلم وغري املسلم للدين و             

نفسـهم ومـا   والتمسك بشرائعه ، ويقوي حجج املسـلمني وثقـتهم بأ  

 ..اجتهوا به من اإلميان 

فهو حيقق ميدانيًا الكشف عن احلقائق ال  جاء بها اإلسالم              

واألحاديـث النبويـة الشـريفة     من خالل مـا ورد يف القـرآن الكـريم   

 ( .عليهم السالم ) وأقوال األئمة الكرام 

ونرى عند ظهور أشهر املذنبات ومـذنب جديـد غريـب ، بـادرت                  

اجمللة لتعزيز هذا احلدث اجلديـد مبـا ورد تارخييـًا ودينيـًا وعلميـًا      

ــات الر  ــض جه ــر بع ــار  وذك ــى أش ــة ، حت ــة والعاملي ــد العربي إىل  ص

، واستعرضت اجمللة من توافـق   العراق  –األشرف يف النجف  مشاهدته

املـذنبات عنـد احلكمـاء القـدماء وعنـد      لعلم والدين يف النجوم ، وا

فالسفة أوربا ، فضاًل عن ما جاء يف وصف أمري املـؤمنني اإلمـام علـي    

.، وما ورد من فروقات بني السيارة واملذنبات  بن أبي طالب 

1

 

جلانب ميثل الُبعد التثقيفـي التجديـدي يف األفكـار    وهذا ا              

 ..هلذا املوضوع احلساس  ةوالعقائد وإصالح النظر

حول تلغراف بال سلك ( العلم ) وكذلك مما مت نشره يف جملة             

م ، وعنــدها  1113يوضــع يف اجليــب ، وال ننســى بــأن نشــره يف عــام 

مـن السـبات لإلسـهام يف    خاطبت اجمللة العقول الشرقية إىل النهوض 

.االخرتاعات مسرية وريادة 

1

 

                                                 
 

 . 28 -23ص / ااادد األجل / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
2

 . 91 -89ص / ااادد ااثا أ جااثااث / اا تلد األجل / متلب ااال  : راج  ي - 
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ّدبابّالتقريظّواالنتقا:ّرابعًاّ
 

كمـا  يف املبحـث األول ،  ، ومنه ما تبني واستكمااًل ملا تقدم               

 ..وآثاره  السيد الشهرستانيحمور ؛ جوانب من الشعر يف حق يف 

باب التقـريظ   ها األول ،ا ختتم اجمللة ومن عددمم ًاكثريفان              

كمـا هـو عليـه ؛ إعـالم     ، منه الفوائد اجلليلـة   واالنتقاد ، متوخية

أو صـحيفة مفيـدة زينـت عـامل      ، القّراء بنشر كتاب جديـد ونـافع  

اسـتثمار مـا   و رئ هلا واالنتفاع من حمتواهـا ، إرشاد القاواملطبوعات ، 

 .فيها ، أو انتقاد مسألة علمية لينتفع منها القارئ 

ــد ، أو                  ــد وُمفس ــو فاس ــا ه ــالح م ــة يف إص ــب اجملل ــذا ترغ وبه

تكشف به حقيقة ، وال ترهب من كلمة االنتقاد وباملقارنة مع مـا  

فيما يقرأ وُيكتب ، ( إبداء الرأي ) أرادته اجمللة ، مبحاكاة اإلفرنج 

.حسنًا أو قبيحًا 

1

 

وضـع  ومنـه  نتقـاد ،  التقـريظ واال هـو  ومضامني هذا البـاب ؛                

تقــريظ للكتــب ، وكمــا هــو لكتــاب لوامــع التنزيــل وســواطع 

التأويل للسيد علي بن أبي القاسـم الرضـوي الالهـوري ، وبـّين بأنـه      

أك ر كتاب يف التفسري وأبسم سفر قرأه وهـو كنـز علـم وحبـر     

حكمة أو دائرة معارف دينيـة لعامـة األمـة ، وهكـذا يسـتعرض      

.فضائل الكتاب وكاتبه 

1

  

اإلعـالن   توجيه القارئ إىل ما يبتغي من خالل وبهذا يسهم يف             

عن املطبوع وتقوميه ، وبيـان حمتـواه العـام ، فضـاًل عـن مـا يبينـه        

 .للمطبوعات الصادرة األخرى ، من داخل وخارج العراق 

                                                 
 

 . 43ص / ااادد األجل / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
2

 . 428 -425ص / ااادد ااتاس  / اا تلد األجل / متلب ااال   :راج  ي - 
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ملؤلفه ( نهضة األمة وحياتها ) كما نراه يف تقريظه لكتاب              

ــ  العالمــة ن ســتني مقالــة الشــيخ الطنطــاوي ، وبيــان مــا يشــمله م

 :فلسفية ، ومما جاء 

وفضيلة املوما إليه كثـر اهلل مثلـه فينـا يرمـي أبـدًا كمـا       )             

يظهر من سري كلماته وسـري مؤلفاتـه إىل غـرض مقـدس أصـيل ال      

يفرت عن ذكره وال يفرت من طلبـه إال وذلـك السـعي يف ُرقـي األمـة      

ين اإلسالم وتقـويم معوجهـا بقوانينـه املوافقـة للمدنيـة      حتت لواء د

(وخطتنا وخطة أسالفنا املصلحني  هذه خطته الوحيدة. الصحيحة 

1

. 

تفسري القرآن ) وتنحى اجمللة بذات املنحى يف تقريظ كتاب              

للشيخ حممد عبد ، دون أي حاجز بني َمـْن اجتـه بفكـره    ( الكريم 

ـ    اني ، ووحـدة الـروح اإلنسـانية حبضـارتها     حنو بنـاء الفكـر اإلنس

 .السامية النبيلة 

ومشل باب تقريظ الشعر ، وما نظمـه السـيد حممـد املـأمون                  

 :، ومنها ( العلم ) حبق جملة ( املدينة املنورة ) مدير جريدة 

 

 يشرق يف الورى( العلم)بها الح بدر 

 

ــرا      ــة ثغ ــام بامس ــا األي ــحت به  فأض

 

 اخللق يف كل عامل وأهوت نفوس

 

 بارشــادها الســامي وآيتهــا الكــ رى 

 

 فمن روضها جتين اللطائف والصفا

 

كما جتتنى األنوار من روضة زهرا 

1

 

 

بل جتـاوزه  ، النثر  أسلوب وبهذا مل يقتصر باب التقريظ على              

 ..واهلل تعاىل املوفق لكل خري  ..إىل الشعر  

                                                 
 

 . 471 -469ص / ااادد ااااشر / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
2

 . 227ص / ااادد ااقامس / اا تلد األجل / متلب ااال   - 
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ّاملبحثّاخلامس
ّجاتاالستنتا

 

مـن همـوم   جوانـب  بعد اخلوض يف غمار البحث ، وما تضمنه                

وصـاحبها السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني ، اهلادفـة       ( العلـم  ) جملة 

 ..اإلسالمية اإلنسانية ولإلسهام يف اإلصالح والتجديد ، لُرقيِّ األمة 

واالنطــالق مــن أرضــية وحــدتها وهــدفها الســامي يف رحــاب                

واإلرادة والتوجـه  ية ، بكـل مقومـات الـوعي    عرفلمية املاألجواء الع

 ..للنمو والتطور الفاعلة 

نتطلع يف هذا املبحث إىل أهم ما يتم حتديده من االسـتنتاجات               

 :املباحث ، وميكن إمجاهلا باآلتي  حماور على وفق ما تقّدم من

أساس انتهاج قويم السبل ، ودوام االجتاه حنو  تقويم الفكر -1

ال يتحقـق إعـادة    جية املثمرة ، فبال تقويم فكـر ياالسرتات

النظر فيما يكـون عليـه اإلنسـان مـن احنرافـات وتبعـات       

نفسية وسلوكية ، لذا تـرى السـيد الشهرسـتاني يتصـدى     

هلذا الركن اخلطر ، ويتوجـه بالطروحـات النقليـة املتمثلـة     

( صل اهلل عليه وآله وسلم)ما جاء ووّجه به رسول اهلل  بكل

ملأثور من األحاديث النبويـة الشـريفة وأقـوال األئمـة     واآلثار ا

والعلماء الكـرام ، فضـاًل عـن    ( عليهم السالم ) املعصومني 

 ..لتحليل األمور وتقويم الفكر لي اهتمامه باجلانب العق



 6  

التحليلية بطروحاته الفلسفية السيد الشهرستاني يتصدى  -1

مـواطن ضـعف     إىلما حيدد ويشـري واإلصالحية الواضحة ، 

 ..ها من التهديدات الفكرية يقابل، وما الفكر بناء 

واطن اجلهل م تحديدتنبيه املسلمني من غفلتهم وتوجيههم ل -0

لإلسهام  فاعلةآليات ووأدوات أفكار مبا يتالئم من وعالجه 

 ..يف اإلصالح والتجديد 

الفكـر اإلصـالحي ،   مما يضع السيد الشهرسـتاني منـاذج    -1

تعاطي اخلمر وخبائـث   أضرار لكشف عناهو عليه  كما

ف عند هذا احلد ، بل يضع عالجاته من ال يقواملسكرات ، 

الكتــاب املبــارك والســّنة النبويــة الشــريفة ، ومــا ورد مــن  

لعلـم  الذكر املـأثور وآراء العلمـاء ، ومـا يتفـق مـع الـدين وا      

ألضـرار تعـاطي    احلـديث  طـب ال ا توصلوالعقل ، مبا فيه م

 . .اخلمر 

ــوي -5 ــر تق ــه م الفك ــل   ودعم ــتقراء والتحلي ــاليب االس بأس

مهــام  ال تقـف ث أو مســتجد ، و، مبـا هــو مسـتحد   اإلصـالح و

 بكـل الوسـائل  طـرح عالجاتهـا   ت، بل عند هذا احلد جمللة ا

 ..والعقلية باألدلة واألفكار الفلسفية  ةواملدعوم ةاملبّسط

بيان اخلرافات وإصالح العادات كمنهج تقـوميي للفكـر    -1

ـ   فيـه مـا   ا وتوجيهه حنو الصحيح والتصحيح والتجديـد ، مب

 ..ُيصلح املعلومة والفكر 

تسليم األضواء واحلث على السـعي يف اكتسـاب املفـاخر     -7

ــاده   وا ــده واجته ــاالت جب ــاع و، آلداب والكم ــرك التق  ست

واالبتعـاد عـن    ،اخلرافـات واألباطيـل   واحلد من والكسل ، 

، سـتعباد  الثوب الك رياء ورفض لباس البغـي والتفـاخر وا  

 . والتآخي واحملبة واالجتاه صوب الوحدة 
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مشلت اجمللة على مساحة تعنى بالشعر وطروحات الشـعراء   -3

ــف      ــائد مبختل ــًا القص ــت أيض ــًا ، وتعلق ــة ُنظم الفكري

االجتاهات الفكرية وما عاجلته مـن موضـوعات متنوعـة ،    

واالجتهـاد   فكربـال ليصل إىل حثـه علـى العلـم والنهـوض     

 .. والرتقي واالحتاد

ضـوء وعاجلـت اجلوانـب العقائديـة واحلـث      سلطت اجمللة ال -1

على بناء صروح العلـم ، لكـون أدق وأخطـر مـا متـرُّ األمـة       

، سـواء  اإلسالمية به هو ما يدخل ضمن املسـائل العقائديـة   

ـ بنية اجملتمع اإلسالمي أو مبيئة وكان داخل  ،  اا حييم به

ـ  يـاة بناء احلحمور وركيزة العلم وُيعد  ـ  ةالقومي ا ومنطلقه

شهرستاني لذلك وامتثل أمامه لذا وعى السيد ال، و احلضاري

 ..من ضمن اهتماماته  وجعله

دراسـة  رأت اجمللة ضـمن أنشـطتها اإلصـالحية ، االهتمـام ب     -13

مــا يهــدد األمــة مــن خمــاطر وحتــديات ، لوضــع لــه وحتليــل 

النـاس ، ومـا يقتضـيه مـن النشـر       إلطـالع اخلطوط العامـة  

، اإلعالمي املتواصل لتحقيق رأي عـام متفاعـل مـع احلـدث     

 .. األمة منه ا تعانيمل املناسب عالجالووضع 

سـلمني يف كـل أرجـاء املعمـورة ،     وضعت اجمللـة همـوم امل   -11

ب أعينها وصفحاتها ، ومنها ما استعرض حـال املسـلمني   نص

 ..يف اليابان وروسيا وأمريكا وأملانيا وفرنسا وانكلرتا 

ن ، كـا حية يف اليابان اعتناق املسي السيد الشهرستاني رأى -11

،  االهتمـام باإلنسـان وهمومـه   هـو  ، على أرض الواقـع   سببه

أسسوا املستشفيات واملدارس  أن م لذلك ،عالجاته منجانب و

وشيدوا املالج  للفقراء ، واختذوها وسيلة لنجاح دعـوتهم ،  

دعـاة  أمـا  منظمات اجملتمع املـدني ،  مساعدات وهو ما ميثل 
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املسلمني مل يعملوا شيئًا مـن ذلـك سـوى تنقلـهم يف الـبالد      

 ..ىل اإلسالم الناس بالقول إ ودعوتهماليابانية 

صـو   علمـاء النجـف األشـرف للمنـاداة خب    لمواقـف   هناك -10

حيث نشرت نص هذه الفتـوى جملـة   وجوب احتاد املسلمني ، 

ــم) ــن  ( العل ــالم ، وم ــروح اإلس ــانية ب ــدة اإلنس ــّباقة للوح الس

جنود إيطاليا  هجومتسليم الضوء على ها معاجلات مضامني

مـن التخريـب والعـدوان ،     اقرتفوهوما  ،على طرابلس الغرب 

احلـث  يف النجـف األشـرف   تضمنت فتوى علمـاء الـدين    قدو

  ..لدفاع عن املسلمني العرب هناك على ا

وضوح االجتاه اإلصالحي للسياسة والسياسيني علـى وفـق    -11

الشريعة اإلسالمية ، لتحقيق أفضل وأسـلم اجتـاه سياسـي    

 سـري اليعدل بني الناس ويسـاوي بيـنهم مبـا ُيرضـي اهلل ، و    

باجتاه وحـدة األمـة وصـيانة مصـاحلها املتنوعـة ، ومحايـة       

 ..من الظلم واالستبداد  بادالبالد والع

ــوميي    -15 ــوعي التق ــى ال ــدلل عل ــة ، ي ــوي للمجل ــه الرتب التوج

علـم  منـه  و، للسلوك الرتبوي الذي يدخل ضمن علم النفس 

النفس االجتماعي وعلم النفس الرتبـوي ، لكـون خطـورة    

ـ  انعكاساتها الرتبوية على مستوى قـو  ية ة وضـعف شخص

 . اهمالفرد وشخصية اجملتمع ومستقبل

ــل    -11 ــا مــن ك ــا الشــرعية ومحايته االهتمــام بــاملرأة وحقوقه

مسببات العنف وهدر حقوقها وامتهانها باسم احلريـة ، حتـى   

 ..راحت اجمللة بفتح ملفات للبحث يف هذا اجملال اإلنساني 

ــالم  ( العلــم ) فتحــت جملــة  -17 ــات أصــحاب األق أبوابهــا لطروح

خوض يف جمـالي التجديـد واإلصـالح ، لإلسـهام يف إثـراء      لل
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اجمللة باآلراء والتحاور للوصول إىل ما ُيصلح األمـة ويوحـدها   

 ..والتقدم العلمي الفاعل وعي الب

فكر اإلصـالحي مـن   بدأ السيد هبة الدين الشهرستاني بـال  -13

عـن الصـحافة ،   واضحة لمجلة ، باعطاء صورة لالعدد األول 

ى الصـحافة  املصطلح وفق العرف ، ومرورًا مبـا يـر   لباستعما

م ، وقـت كتابـة    1113سـنة   وكان ذلكعلى ما هي عليه ؛ 

البحث االسـتقرائي املقـارن بـني الـدول الناميـة واملتخلفـة ،       

ال  راحت جتول وتصول يف سيف الصحافة ، والدول املتقدمة 

ودعمهــا والفكــر املعكــوس يف خدمــة دوهلــا وشــعوبها ، 

ــ ــ  بالدراسـ ــي والدراسـ ــيل العلمـ ــوث والتحصـ  اتات والبحـ

مــا لــه كــل و، جمــال الصــحافة  املتقدمــة يف ةاألكادمييــ

تنمية وتطوير املوارد البشـرية واملاديـة واملعنويـة ،    عالقة ب

ــى  ــتحت ــا    اهتم ــائلها وقنواته ــاالت ووس ة تعــدداملباالتص

ــاملتو ــن  ةنوع ــموعة وامل، م ــروءة واملس ــة املق ــدفاع ، رئي وبال

وقد يتعداها يف سـبيل  ، عن كل ما هو إنساني مبنظورهم 

ــات شــعوبهم وتطلعــاتهم      ــع معنوي ــرة سياســتهم ورف  نص

 ..املستقبلية 

واخل ر  ارفم واملعوالعللنشر  ةبواب تكونأن الصحافة دعوة  -11

ــحيح  ــاتبو، الص ــبة  الطروح ــل  ، املناس ــبس واجله ــة الل إلزال

ــ ، ووالظلــم   ةاورأن تكــون الصــحافة ؛ بــاب مــن أبــواب احمل

للتعصب والعناد  عامبوالتوجيه القويم واإلصالح امل والوعي

 ..على الباطل ، واحليلولة دون االلتباس وخذالن احلق 

ــة  -13 ــم ) جملل ــفيات   ( العل ــات والكش ــمل االخرتاع ــاب يش ب

وهـو دليـل علـى سـعة الـوعي      ، اجلديدة واألخبار العلميـة  

الستيعاب جانيب اجلديد والتجديد ، وهمـا لـدعم مـا تصـبو     
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إليه أهداف اجمللة وخططها الرامية للتجديد واإلصـالح ، مبـا   

ـ   و فيه التطلعات آلخر ما توصل إليه الفكر اإلنساني مـن من

وتطور وتقّدم يف خمتلف تفاصيل احلياة املادية املؤثر علـى  

التقـّدم   وإسـرتاتيجية مسرية احلياة والتطلعات املستقبلية 

 ..احلضاري 

منـه الفوائـد    يـة ، متوخباب التقريظ واالنتقاد  فتحت اجمللة -11

اجلليلة كما هو عليه ؛ إعالم القّراء بنشـر كتـاب جديـد    

امل املطبوعــات ، كمــا ونــافع أو صــحيفة مفيــدة زينــت عــ

ئ هلــا واالنتفــاع مــن ، إلرشــاد القــار( العلــم ) أشــارة جملــة 

استثمار ما فيها ، أو انتقاد مسألة علمية لينتفع وحمتواها ؛ 

 ..منها القارئ 

، الصـرح الثقـايف األول عـام    (  العلـم ) وهكذا كانت جملـة               

بـال  ، السّباقة بفتحها اجلديد وانفتاحها على كل اجلهـات   م ،  1113

ة يف هذه الوالدة الصحافية اجلديـدة يف  تعصب ، وكما هي السّباق

العراق من النجف األشرف ، فهي السّباقة بأبوابها املنوعـة والضـرورية   

 ..علم واملعرفة لدى القارئ العربي لفتح آفاق ال

لمـة  وحـدة الك نشد تومعاجلاتها اإلصالحية ، وبتطلعاتها                

  ..يف طروحاتها ونقلها ونقدها 

أكون قد البحث ، راجيًا من اهلل العلي القدير أن  يسعهذا ما                

ء العلمـا وفقت يف تغطيت أهم اجلوانب والتطلعـات إىل تراثنـا وأثـر    

 .. األبرار األجالء
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