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ون رشيد الخيُّ

ول���د هبة الدي���ن ال�شهر�شت����ين ب�ش�م���راء، ون�ش�أ 
بكربالء ث���م النجف، التي ا�شتق���ر فيه� �شتة ع�شر 
ع�م���ً� طلبً� للعلم. در�س عل���ى يد زعيم امل�شروطية 
الآخون���د حممد ك�ظم اخلرا�ش����ين، وعلى يد ابن 
عمه اآي���ة الل���ه حمم���د الطب�طب�ئ���ي، وبت�أثريهم� 
دخ���ل موؤي���دًا ون��شط���ً� يف احلرك���ة الد�شتورية. 
�ش�ح مل���دة ع�م���ن يف العديد من البل���دان: الهند، 
يف  ومك���ث  احلج����ز،  م�ش���ر،  اإي���ران،  �شوري����، 
الهن���د ملدة ع����م، بداي���ة م���ن 1913. ويوهم لقب 
ال�شهر�شت����ين اأن هبة الدين حتدر من بالد ف�ر�س 
اأ�ش���اًل، مثلم���� يوهم لق���ب النجف���ي اأو البغدادي 
ر اأفغ�ن وهن���ود وب�ك�شت�نين  اأو العراقي بتح���دَّ
واإيرانين من الع���راق. اأم� هو ف�أخذ لقب اأخواله 
ال�شهر�شت�ني���ن، وق���د ولد يف �ش�م���راء من اأ�شرة 
عربي���ة عراقي���ة، يت�ش���ل ن�شبه� بزيد ب���ن علي بن 
احل�شن بن علي ب���ن اأبي ط�لب )املقتول ب�لكوفة 

122ه�(. 
»رائ���دان  عن���وان  حت���ت  ال���وردي  عل���ي  كت���ب 
فكري�ن”مق�رنً� ب���ن �شخ�شيتن ب�عدهم� املذهب 
واللت���زام الديني وق�ربهم���� التوجه مع اختالف 
الطريقة. وهم� هبة الدين ال�شهر�شت�ين وال�ش�عر 
املتفل�ش���ف جمي���ل �شدقي الزه����وي )ت 1936(. 
ق����ل: »م���ن اأوائ���ل الذي���ن اأولع���وا ب�ملطبوع����ت 
امل�شري���ة، وت�أثروا به� اثن����ن، اأحدهم� يف بغداد 

والآخر ب�لنجف«
»ن�ش����أ كل م���ن الزه����وي وال�شهر�شت����ين ن�ش����أة 
ديني���ة، اإذ ك�ن���ت اأ�شرتهم���� م���ن الأُ�ش���ر الديني���ة 
املعروفة. غ���ري اأن ال�شهر�شت�ين ظل حم�فظً� على 
عم�مته وزي���ه الديني حتى اآخر ي���وم من حي�ته، 
بينم� خل���ع الزه�وي عم�مت���ه يف كهولته، ودخل 
يف �شل���ك الأفندي���ة. وهذا الف���رق الظ�هري ي�شري 
اإىل م� بينهم� من اختالف ذهني عميق... والفرق 
ب���ن الرجلن هو ك�لفرق ب���ن النجف وبغداد من 

الن�حية الجتم�عية، ف�لنجف تعد بيئة اجتم�عية 
مغلق���ة ب�ملق�رن���ة اإىل بغ���داد، اإذ ي�شوده� التزمت 
والتقلي���د، ول ي�أتيه���� الغري���ب اإل لك���ي يت�أثر به� 
اأو ي���ذوب فيه�. اأم� بغداد فهي عل���ى النقي�س من 
ذلك مفتوحة يلتقي فيه� الغرب�ء والأج�نب من كل 

�شوب، فيوؤثرون فيه� اأكرث مم� يت�أثرون منه�«. 
ك�ن���ت مق�رنة موفقة، ولك���ن تفتح الزه�وي، واإن 
ظه���ر ع���ر ق�ش�ئ���د ومق����ل اأو مق�ل���ن، اإل اأنه مل 
يك���ن ع�ش���وًا يف املوؤ�ش�شة الدينية م���ن الأ�ش��س، 
اأم���� العم�م���ة ف���ك�ن يعتمره���� الكث���ريون، وحتى 
م���ن دون درا�شة ديني���ة، ورمب� ينطب���ق على هذا 
معروف عبد الغن���ي الر�ش�يف، تلميذ كبري علم�ء 
���ة يف بغ���داد حمم���ود �شك���ري الآلو�شي )ت  ال�ُشنَّ
1924(، و�شن���ف كت�ب���ً� في���ه م���� فيه م���ن التحرر 
وجت�وز املحظ���ور وهو »ال�شخ�شي���ة املحمدية«، 
ورمب� اأي�ش���ً� ين�شحب على اجلواهري وعم�مته، 
التي ظ���ل يعتمره� حت���ى الثالثيني�ت م���ن القرن 
املن�ش���رم، وبع���د العي����س يف بغداد. ثم ق����ل فيه� 

الع�م 1929: 
ق�ل يل �ش�حبي الظريف ويف الكِف

ارتع��س وف�ي الل�ش�ن انحب��ش�ة
اأي�ن غ�درت ِعم�ًة واحتف��ظً�

قل�ت اإين طرحت�ه� يف الُكن��شة
اأُعج���ب جمي���ل �ش���دق الزه����وي كث���ريًا بت�ش�ل���ز 
دارون، ول اأدري ه���ل متك���ن م���ن حل ُعق���د كت�به 
»اأ�ش���ل الأن���واع«، اأم ك�ن ذلك من ب����ب املف�خرة، 
فهو يدعي اأن نظري���ة »الن�شوء والرتق�ء”دخلت 
عقول العراقين ب�شببه. ق�ل: »املذهب القوي يف 
راأي���ي هو مذهب دارون يف الن�ش���وء والرتق�ء، 
وق���د تبعت���ه، ومل يتبع���ه اأحد غ���ريي قبلي، وقد 

�ش�ع ب�شببي يف العراق«. 
وكت���ب مق�لت �ش���د احلج����ب، ونظ���م اأ�شع�رًا 
يح���ث فيه���� عل���ى ال�شف���ور، واأبرزه���� ق�شي���دة 

»اأ�شفري ي� ابنة فهٍر«، وغريه�. وهذا ي�شرتك فيه 
العديدون، كم���� اأ�شلفن�، م���ن الأفندية العراقين. 
لك���ن الن�درة اأن ي���رز ع�مل دين، مث���ل هبة الدين 
ال�شهر�شت����ين، ويف النج���ف، ويوؤ�ش����س جمل���ة 
حتت عن���وان »العلم«، ويبحث يف الفلك والهيئة، 
ن�هي���ك ع���ن ان�شم�مه اإىل امل�شروطي���ة. حتى قيل 
اأن توج���ه ال�شهر�شت�ين العلمي ح����ل دون توليه 

املرجعيةالدينية.
 لك���ن م� ح�ش���ل للعراق بع���د حقبة البع���ث، واملد 
الدين���ي امل���وازي، مل ي�شلك طري���ق الزه�وي ول 
طري���ق ال�شهر�شت����ين، وع����د العراق، كم���� نرى، 
يف العديد من جوانب احلي�ة الفكرية والثق�فية، 
اإىل م���� قب���ل الع�شريني�ت، واأ�شب���ح الت�شدد �شيد 
املوق���ف، وق�د اإىل حت�رب ط�ئف���ي مقيت. الت�شدد 
الدي���ن، واأراد  الدي���ن هب���ة  ع����مل  ال���ذي ح�رب���ه 
الزه����وي اأن يخفف منه 

بطريقت���ه، واإن ك�ن انبه���ر ب�حل�ش����رة الغربي���ة، 
التي ك�نت اآنذاك معقول���ة، ولي�س فيه� م� ُيخ�شى 

على تق�ليدن�.

فقيه من طراز اآخر
اأ�ش���در ال�شهر�شت�ين جملته »العل���م«، و«نح� فيه� 
منح���ى اإ�شالحيً� مل ي�ألفه الن��س من قبل، وه�جم 
بع����س التق�لي���د الط�رئة عل���ى اأذه����ن املتدينن، 
وككل م�شل���ح يت�ش���دى لن�ش���ر اآرائ���ه فق���د لق���ى 
مق�ومة وعنت���ً� �شديدين«. وقد م���دح ال�شيخ علي 

ال�شرقي تلك املجلة ق�ئاًل:
اآمنت فيك وحب العلم اإمي�ن

ف��آية العلم اإجني�ل وق�راآن
العل�م م�جد والعلي�ء مر�شدن�
    املر�شدان ل�ه عقل ووجدان

ول�ش���دة اهتم�مه العلمي واحلداث���ي، ج�ء رث�وؤه 
م���ن قب���ل ال�شع���راء خمتلفً� مت�م���ً� عن رث����ء بقية 
علم����ء الدي���ن، حيث رك���زت الق�ش�ئد عل���ى العلم 

والفكر. ق�ل حممد ح�شن ال�شغري راثيً�:
جمع القدمي اإىل احل�ديث بحكمة

قطعت ث�م�ر نت��جه� احلكم�ء
وبه���ذا الهتم����م اخت����س بتدري�س م���واد الهي�أة 
)الفل���ك( واحل�ش����ب يف احل���وزة الديني���ة، وهي 
مواد علمية تتيح التف���رع بتدري�شه� اإىل احلداثة 
والتق���دم، واخل���روج بع����س ال�شيء ع���ن املعت�د 
الدين���ي. اأت�شح ذلك من �ش���رية حي�ة تالمذته يف 
تلك امل���واد: ال�شيخ ك�ظم ك��شف الغط�ء، وال�شيخ 

جعفر النقدي، و�شعيد كم�ل الدين، وغريهم. 
اأت�ش���ل م���ن النج���ف مبك���رًا ب�شح���ف »الق�ه���رة 
واأنديته� العلمي���ة ومطبوع�ته�، التي �ش�رت ترد 
علي���ه بكرثة، مع فقدانه� عن���د غريه. فتجمع عليه 
املتعط�شون م���ن اأبن�ء العلم، الذين ُحجبت عنهم. 
ويف ه���ذه الآونة من اأوائل حي�ت���ه اأنتج اأول اأثر 

قيم له هو كت����ب »الهيئة والإ�ش���الم«، الذي و�شع 
اأف���ق الذهنية الدينية، وفتح له� اأبوابً� جديدة من 
العل���م والت�ش����ل ب�لِفَك���ر الغربي���ة، واملخرتع�ت 

احلديثة اآنذاك«.
 وبه���ذه اخللفية ا�شتمرت جملت���ه »العلم« حوايل 
ع�من. وقد ذاع �شيته ع���ر حم��شراته العلمية، 
الت���ي ك�ن يلقيه���� يف النج���ف، فبع���ث اإلي���ه وايل 
بغداد العثم�ين ح�شن ج�ويد، الع�م 1914 ط�لبً� 
من���ه احل�شور اإىل الع��شمة للم�ش���ورة. اأَ�شرَّ اإليه 
الوايل ب����أن احل���رب الأمل�ني���ة والإنكليزية بداأت 
و«لبد اأنه� �شت�شمل املم�ل���ك العثم�نية، ح�شب م� 
علم���ت م���ن ن�ظر احلربي���ة اأنور ب��ش����. فهل ترى 
من تدبري ملح�فظ���ة الع���راق، وولء الع�ش�ئر لن�، 
و�شد هجم�ت الأعداء«؟ قيل »ومن ذلك احلن بداأ 
يحك���م ال�شالت بن رج�ل الدين وبغداد، ونظ�رة 
احلربي���ة يف الآ�شت�ن���ة، ووحد ال���راأي بن علم�ء 

كربالء والنجف )ال�شريازي واليزدي(.
اإث���ر ذل���ك الت�ش����ل م���ع ال���وايل العثم����ين، لعب 
ال�شهر�شت����ين دورًا يف اإقن����ع املرجعي���ة للدف����ع 
�شد القوات الغ�زية، يف بداية الأمر، ف�أخذ يظهر 
اإىل ج�ن���ب املرج���ع حمم���د ك�ظ���م الي���زدي، وهو 
يخط���ب يف ي���وم الغدي���ر، �ش�رح���ً� اخلطب���ة على 
اأ�شم����ع الن��س. وانحدر ال�شهر�شت�ين مع الفرات 
حمر�ش���ً� الع�ش�ئ���ر الفراتية للتوج���ه اإىل املعركة 
يف الب�ش���رة. وكم� اأ�شلفن�، ع����د خ�ئبً�، وم�شنفً� 

ر�ش�لته »اخليبة ب�ل�شعيبة«.
تب���واأ بطل���ب م���ن املل���ك في�ش���ل الأول )ت1933( 
من�ش���ب وزي���ر املع�رف، وه���ي حقيب���ة لئقة به، 
وح����ول خالله���� اإبع�د امل�شت�ش����ر الريط�ين قدر 
الإمك�ن. ولأهمية مل�ش�ته يف الوزارة �شنف حممد 
عبد احل�شن الك�ظمي املح�مي كت�بً� حتت عنوان 
»�ش���ر تق���دم املع����رف« اأ�ش�ر في���ه اإىل �ش���رية هبة 
الدين، وكيف ك�ن اإ�ش���راره، من بن بقية زمالئه 

الوزراء، على اإبع�د م�شت�ش�ره الإنكليزي.
 اإل اأن���ه بع���د العج���ز عن حم���ل الآخري���ن ب�لأخذ 
مب���� ج�ء يف تقري���ره ب�ش�أن اإ�ش���الح املع�رف قدم 
ا�شتق�لته لرئي�س الوزراء عبد الرحمن النقيب)ت 
1927(. وبطل���ب م���ن امللك في�شل اأي�ش���ً� اأ�شندت 
اإلي���ه رئ��شة حمكمة التميي���ز ال�شيعية، اأو جمل�س 
التميي���ز اجلعفري. تردد عل���ي اخل�ق�ين يف �شرد 
ق�شة فقد هبة الدي���ن لب�شره، ق�ل: »ل نقوى على 

�شرده�. 
وبهذا، جع���ل الق�رئ ي�شرب اأخم��ش���ً� ب�أ�شدا�س، 
مت�شوق���ً� ملعرفة م� جرى له���ذا الع�مل اجلليل، هل 
هو اعتداء اأم ح�دث عفوي، اأو حمنة موؤملة؟ وبفقد 
ب�شره ترك الوظيفة احلكومية، واأخذ يهتم ب�ش�أن 
مكتبت���ه يف الك�ظمية »مكتب���ة اجلوادين الع�مة«، 
ك�ن���ت نواته���� مكتبت���ه ال�شخ�شي���ة، افتتحه���� يف 
غرفة من غرف �شحن مرقد الإم�م مو�شى الك�ظم.

واأ�شبح ن�ئبً� يف الرمل�ن العراقي.
ك�ن هبة الدين جريئً� يف م� يكتب ويقول، مق�ومً� 
التقلي���د يف اأم���ور م���ن ال�شع���ب تن�وله���� اآنذاك، 
وحت���ى بعد حن. فمن جراأته اأنه اأ�شر على ف�شل 
امل�شت�ش����ر الريط�ين لوزارة املع����رف، وحينه� 
خلق �شجة يف الو�شط ال�شي��شي. ون�شر ر�ش�لته 
يف »حت���رمي نقل اجلن�ئز«، وك�نت م�شكلة كبرية، 
اأن  ال�شفوي���ن والعثم�ني���ن، وملخ�شه����:  ب���ن 
ال�شيعة اأخذوا من زمن بعيد يدفنون موت�هم يف 
مقرة وادي ال�شالم ب�لنج���ف، وتعد من كري�ت 
املق�ب���ر ب�لع����مل، وم���� ي�ش�حب نق���ل اجلن�ئز من 
م�ش�يق����ت واأ�ش���رار �شحي���ة. ف���ريوى اأن وايل 
بغ���داد مدحت ب��ش���� ا�شتغل فر�شة وج���ود ال�ش�ه 
ن��شر الدي���ن الق�ج�ري لزي����رة العتب�ت املقد�شة 
ب�لع���راق، فف�حت���ه ب�أمر نق���ل اجلن�ئز م���ن اإيران 

اإىل النجف »فلزم اأن ُيدفن امليت يف موطن موته، 
ويبق���ى مدة �شنة، وبعد مرور ال�شنة تنقل عظ�مه 

ورممه، فيح�شل الغر�س.

التجديد  يف عا�شوراء
هر�شت�ين على طريق امل�شلح  ين ال�شَّ �ش�ر هب���ة الدِّ
املجته���د ال�شي���د حم�ش���ن الأم���ن )ت 1952( يف 
حم�ول���ة تنقية مرا�ش���م ع��شوراء م���ن الفو�شى، 
ف����إذا ك�ن العلم����ء امل�شلح���ون تلم�ش���وا احل�ج���ة 
اإىل اإ�شالح الع���زاء احل�شيني، قبل اأكرث من م�ئة 
ع����م، واإخوان ال�شف� قب���ل اأكرث من األف ع�م، فكم 
�شتك���ون احل�جة م�ش�عف���ة و�شروري���ة وه� هي 
الب�شري���ة تعي����س الألفي���ة الث�لثة، وع�ش���ر ت�أهيل 

ال�شي�حة اإىل الف�ش�ء! 
فم���� علمن�ه اأن املرجع اأب� احل�شن الأ�شفه�ين )ت 
1946( قد حرم ال�شتم�ع خلطيب تالعب بعقول 
�����س ع���ر م�أ�ش����ة احل�ش���ن، وه���و اخلطي���ب  النَّ
�ش�ل���ح احلل���ي، فم�ذا ع�ش����ه يفعل، ل���و ك�ن حيً�، 
بخطب����ء اليوم وهم ي�شتنزف���ون العقول من على 
�ش��ش����ت الف�ش�ئي����ت! اأحده���م تالع���ب بعواطف 
املحت�شدي���ن، ب�ل�شعر والرواية وحرك�ت اجل�شد، 
ُيتب���ع ب�ل�شل���وات وه���و يد����س خرافته م���ن على 
املن���ر: اأن خم�س خ�شب�ت، من �شفينة ُنوح،  ُكتب 
عليه���� اأ�شم�ء اأه���ل الك�ش�ء، ومل� ُغ���رز امل�شم�ر يف 
خ�شب���ة احل�شن َنفَط منه� الدم! اأم� الآخر فن�شمع 
منه عر ال�ش��شة العج�ئب والغرائب، مثل حديث 

الأحج�ر املوؤمنة والك�فرة!
األ يتق���دم م�شلح جريء ويوؤ�ش����س م�أمتً� خم�لفً� 
للم����آمت الت���ي ت�شكب عره���� الرته����ت يف اأدمغة 
ال�شب����ب والأطف�ل، يج����ري فيه م���� اأق�مه ال�شيد 
ال�شهر�شت�ين. ول يغرنك���م اللقب ف�لرجل يتحدر 
امل���رادف  ب�ش�م���راء، ولقب���ه  كرب���الء وول���د  م���ن 
احل�شين���ي، اإل اأن اخلوؤول���ة غلبت علي���ه ف��شتهر 
ج���ل اأن يتبواأ  ب�ل�شهر�شت����ين. ك�ن ميكن لهذا الرَّ
�شروط���ً�  للمرجعي���ة  لك���ن  الديني���ة،  املرجعي���ة 
منه���� ع���دم اإث����رة املُقلدي���ن، اأو الع���وام، وك�ن���ت 
دع���وة »حت���رمي نق���ل اجلن�ئ���ز« واإ�ش���دار كت����ب 
بهذا العن���وان، والهتم����م بعلم الهيئ���ة اأو الفلك 
والري��شي����ت، وحم����ولت تفني���د م���� عل���ق يف 
العقول من خراف����ت، ل ت�شمح لروح�ين مثله اأن 

يكون مرجعً�)اخل�ق�ين، �شعراء الغري(.
فم� فعله ال�شهر�شت�ين، بعد النتق�ل اإىل الك�ظمية 
غرب���ي بغ���داد، عن م� فعل���ه الأم���ن بدم�شق، لقد 
»قل���ب �ش���رية الك�ظمي���ة يف الي���وم الع��ش���ر م���ن 
املح���رم من �ش���رب الق�م���ة اإىل اإق�م���ة حفل عظيم 
تتل���ى في���ه اأ�شرار نه�ش���ة احل�شن م���ن ِقبل اأعالم 

الكت�ب وال�شع���راء، وث�بر على ذلك �شبعة اأعوام، 
ك�ن���ت نت�ئجه� متالأ املج���الت وال�شحف، وُتوجد 
الكتب القيمة يف املو�ش���وع نف�شه. ومن نت�ئجه� 
الأعداد اخل��ش���ة بذكرى احل�شن ملجلتي البي�ن. 
كل ذل���ك ك�ن ي�شع���ى اإليه ليقلب �شفح���ة التفكري، 
�����س على فه���م الدي���ن ال�شحيح، وم�  ويوق���ف النَّ
يري���ده الأئم���ة )ع( م���ن �شع����دة للنَّ��س«)�شع���راء 

الغري(.
لك���ن، لكل نه�شة وحركة اإ�ش���الح اأعداء، يذودون 
ع���ن م�ش�حله���م اخل��شة وجت�راته���م، واإن ك�نت 
على ح�ش�ب التق���دم والتمدن، واللتح�ق ب�لركب 
الع�مل���ي، وهذا م� ل ي���روق للمغر�شن، فتك�ثروا 
الع���وام  »لإرج����ع  اجلم���وع  حوله���م  وح�ش���دوا 
اإىل ح�ش���رية اجله���ل والفن����ء وتغلبوا«)نف�ش���ه( 
اأخ���ريًا ا�شط���ر �ش�حب الدعوة اللج���وء اإىل بيته 
بع���د ي�أ�ش���ه م���ن وجود مرج���ع مث���ل ال�شي���د اأبي 
احل�ش���ن، يدع���م الإ�شالح. جل����أ اإىل بيت���ه بعد اأن 
ق�ش���ى �شن���وات داعم���ً� لإ�ش���الح الع���زاء والنهي 
ع���ن التطبري والت�ش���وط ب�ل�شال�شل واللطم، وكل 
امل�ش�ه���د املوؤذي���ة، التي ل ترتك �ش���وى احلم��شة 
للث����أر، تلك الت���ي ك�شف خطورته� اإخ���وان ال�شف� 
وخ���الن الوف���� من قبل األ���ف ع�م ويزي���د )الع��شر 

امليالدي(. 
لق���د انتقد اإخ���وان ال�شف� اجلم�ع����ت نف�شه� التي 
انتقده���� وت�ش���دى �ش���د جتهيله���� الروح�ني����ن 
والع�مِل����ن  والإخ���وان  وال�شهر�شت����ين،  الأم���ن 
ك�ن���وا من ال�شيع���ة ل من خ�رجه���م، ق�لوا: »ومن 
�����س ط�ئفة قد جعل���ت الت�شيع مك�شب���ً� له� منل  النَّ
النَّ�ح���ة والق�ش�����س )�ش���رد ق�ش���ة احل�ش���ن مب� 
يوؤث���ر يهي���ج العواط���ف( ل يعرفون م���ن الت�شيع 
اإل الت���ري وال�شتم والطع���ن واللَّعنة والبك�ء مع 
النَّ�حة«)الر�ش�ل���ة ال�ش�بع���ة، كيفي���ة الدع���وة اإىل 

الله(.
زمنه���م  يف  ولي����س  ه���ذا  ال�شف����  اإخ���وان  ق����ل   
زمنه���م  يف  لي����س  وكذل���ك  زمنن����،  مم�ر�ش����ت 

ف�ش�ئي����ت وانرتني���ت وط�ئرات ت�شب���ق �شرعته� 
�شرع���ة ال�شوت! وهم ق�لوا يف �ش����أن البك�ء على 
ال�شي���د امل�شي���ح ويرم���ون اإىل البك�ء عل���ى الإم�م 
احل�شن: »اعل���م اأن هذا ال���راأي والعتق�د يك�شب 
�ش�حب���ه غيظً� على الق�ئ���ل وحنقً�، وعلى املقتول 
حزن���ً� وغمً�، ثم تبقى طول عم���ره موتئلمة نف�شه 
معذب���ً� قلبه م�شتهيً� النتق�م«)العلوم النَّ�مو�شية، 

الر�ش�لة الأوىل(.

 اأق���ول: ك���م �ش�ح���ب ِعم�مة ت���وىل اأم���ر املع�رف، 
وزارات اأُخ���ر، م���ن قب���ل، لكنه���م مل ي�شع���وا اإىل 
املت�ج���رة بع��شوراء عره�، ب���ل اإن عم�مة تولت 
ت�شخ���ر  ومل  ال�ش���در(  الوزراء)حمم���د  رئ��ش���ة 
الدوائ���ر وتخرجه� من اإط����ر الدول���ة املدنية! اإنَّ 
م���� يجمع بن راأي اإخوان ال�شف� واإ�شالح الأمن 
هر�شت����ين، ثم مراجعة اآي���ة الله مطهري يف  وال�شَّ
كت�به الرثي »امللحمة احل�شينية«، هو: األ »تظهر 
ال�شيع���ة ك�أنه���م يعي�ش���ون يف الوهم...«)الأمن، 

ثورة التنزيه(!
هر�شت����ين الإ�شالحي���ة حت���رمي  فم���ن دع���وة ال�شَّ
ال�ش���رب ب�لق�م���ة يف ع��ش���وراء »ونب���ذ الع����دات 
الوح�شي���ة م���ن �ش���رب ال�شال�ش���ل )الزجني���ل(«. 
وم���ن حم�ولت���ه للتغي���ري يف طقو����س ع��شوراء 
اإ�شغ����ل الع�م���ة عن التطب���ري ب�لق�م���ة والت�شوط 
ب�ل�شال�ش���ل برع�ية »حفل عظيم تتل���ى فيه اأ�شرار 
نه�شة احل�ش���ن من ِقبل اأعالم الُكت�ب وال�شعراء، 
وث�بر عل���ى ذلك �شبعة اأعوام. ك�نت نت�ئجه� متالأ 
املج���الت وال�شح���ف، وتوج���د الكت���ب القيمة يف 
املو�ش���وع نف�شه«. كل ذلك �شعيً� منه لقلب �شفحة 

التفكري ال�ش�ئدة.
تويف ع�مل الدين املثقف هبة الدين ال�شهر�شت�ين 
-1884( والثم�ن���ن  الث�لث���ة  ن�ه���ز  عم���ر  ع���ن 
1967(، ق�ش���ى وطرًا منه� ب�ش���ريًا، حتى ا�شتهر 
بعم�مت���ه ال�ش���وداء ونظ�رت���ه ال�ش���وداء اأي�ش���ً�. 
ت����ركً� اإ�ش�فة اإىل املكتبة الع�م���ة والآراء العلمية 
واملواق���ف اجلريئ���ة، ترك���ة معرفي���ة ترب���و على 
خم�ش���ة وع�شرين كت�بً� مطبوع���ً�، وعلى اأكرث من 
مئة وثالث���ن ر�ش�لة وكت�بً� خمطوط���ً�، ب�لعربية 
والف�ر�شي���ة، ومنه����: »منظومة مواه���ب امل�ش�هد 
يف اأُ�ش���ول العق�ئد«، »روا�شح الفيو�س«، »الهيئة 
والإ�ش���الم«، »التوفيق ب���ن الكت�ش�ف�ت اجلديدة 
وقواع���د الفلكي����ت«، »توحي���د اأه���ل التوحي���د«، 
»�شالة اجلمعة خلف اإم�م ع�دل«، »حوادث الدهور 
من اأي�م ال�شهور«، »الرجعية« »العزاء احل�شيني«، 
»ق�مو�س الفل�شفة«، »كهرب����ء القلوب«، »م�شكالت 
العل���وم«، »املع����رف العلمية للمدار����س الراقية«، 

وغريه�.
ي�ش�ف اإىل هذه الرتكة الغزيرة كمً� املميزة نوعً�، 
مق����لت كتبه���� يف جمل���ة »العرف�ن”ال�شيداوية، 
وجمالت اأخرى، له� قيمته� يف التقريب بن العلم 
والدي���ن، فه���و على حد عب����رة علي ال���وردي ك�ن 
»يتم�ش���ك ب�لدي���ن، ويريد من العل���وم احلديثة اأن 

تلحق به، وتواكبه وتتفق معه«. 
ولهذا راأين����ه يف جميع كتبه ومق�لته يح�ول اأن 
يرهن للقراء اأن الدين الإ�شالمي قد �شبق العلوم 
احلديث���ة بنظري�ته، واأن تلك العل���وم مل ت�أت مب� 
ين�ق����س الإ�ش���الم اأبدًا. اأم� اإذا ظه���ر بينهم� �شيء 
م���ن التن�ق����س فم���رد ذل���ك اإىل �ش���وء الفه���م وقلة 
الإط���الع«. ومن �شعره يف ال�شالم الع�ملي واحلب 

الإن�ش�ين:
وط�ني الأر�س وقومي الب�شر

اأينم� ك�نوا ومَم��ْن ظهروا
نحن ف�ي النوع جميعً� واحد

�شكلن�� يجمعن� وال�ش�ور

الشهرس��تاني..فقيه  الدي��ن  هب��ة 
التنور

ين محمد  ُعرف السيد هبة الدِّ

هرستاين، يف وسط  عيل الشَّ

الحوزة الدينية بالنجف 

والكاظمية، مبحاولة الجمع بني 

ين، والسري يف طريق  العلم والدِّ

التنوير، والتوفيق بني ما يستجد 

يف عامل االكتشاف واالخرتاع 

وبني الثوابت الدينية، وقد حقق 

ذلك عرب مجلته »العلم )1910(. 

وبطبيعة الحال ُعد هذا التوجه، 

يف مطلع القرن العرشين، 

خطريًا، ال يستقبل بسهولة من 

دون نقد وتجريح، وخصوصًا 

أن املتبني هو من طالب الدين 

وعلامئه فيام بعد.
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رات ن�س املذكَّ
ب�شم الله الرحمن الرحيم

... يقول علم����ء الجتم�ع اإن للحوادث 
�شل�شل���ة فكري���ة اإيج�بي���ة، ف���كل ح�دث 
ل���ه عالق���ة ب�ش�بق���ه، واإن مل يت�ش���وره 
املت�ش���ّور. واإذا لحظن���� ه���ذه احلركة 
الفكري���ة الديني���ة واأمعن� النظ���ر فيه�، 

مته�. وجدن�ه� �شدى حلوادث تقدَّ
1324ه����  ع����م  م���ن  رج���ب  �شه���ر  يف 
وردت النج���ف ر�ش�ئ���ل من قب���ل علم�ء 
طه���ران وفيه���� ي�شتنج���دون ويطلبون 
م�ش�رك���ة ال���راأي للفكرة الت���ي بداأوه�، 
وه���ي املط�لب���ة ب�يج����د جمل����س يركن 
اإلي���ه �ش�ه اإي���ران )وهو مظف���ر الدين(، 
وي�أخ���ذ مبقّرراته”ع���ن الدولة”)وهو 
ب�ل�ش���در  املع���روف  ال���وزراء  رئي����س 
الأعظ���م( وحكومت���ه، وح�ك���م طه���ران 
الع����م ع���الء الدول���ة، واملجل����س يرتكز 
حترتمه����  عدال���ة  اإيج����د  فك���رة  عل���ى 
احلكومة ول نتعّداه�، وتكف عن الظلم 
واحلي���ف الذي حلق الن��س من اأعم�له� 
وا�شتبداده����. وق���د �شّموه���� )عدال���ت 

خ�نه(.
وك�ن له���ذه الفكرة اأوًل �ش���دى �شعيفً� 
عند احلكومة، فلم يعب�أ به� عن الدولة، 
كم� مل يهتم ب�أمره� ال�ش�ه مظفر الدين، 
غ���ري اأن العلم����ء الذي���ن اأب���دوا الفكرة 
و�شّجلوه���� يف ر�ش�ئله���م وم�ش�بطهم، 
وا�شلوا الأمر بجد واهتموا يف اجن�ح 
املو�شوع مهم� كّلفهم من خ�ش�رة. واأول 
عمل اإيج�بي ق�موا ب���ه، ان�شح�بهم من 
مدينة طهران والتح�قهم مبدينة ال�ش�ه 
عب���د العظيم التي تعتر اآن���ذاك ح�شنً� 
حمرتم���ً� وح�ش���رية مقد�ش���ة، وعندم� 
دخلوه� يف رم�ش�ن تلك ال�شنة، اأخذوا 
يذيعون مقّرراتهم واأرائهم، ]حتى[ �ش�ر 
الطالب املثقفون ومن هم دون مرتبتهم 
العلمية ين�شم���ون اإليهم وي�ش�ندونهم، 
كم���� التح���ق به���م فري���ق م���ن اخلطب�ء 
والوجه����ء الذي���ن يحمل���ون ال�شع���ور 
الدين���ي والع���ديل، حت���ى بل���غ عدده���م 
الأل���ف، وبذلك ظهر ال�شدى وتردد على 
اأذن ال�ش����ه وحكومت���ه، و�شعر اجلميع 
اأن الأم���ر تط���ّور و�شي���وؤدي اإىل م���� ل 
يحم���د عقب����ه، و�ش����روا يفّك���رون يف 
الأمر ويف اإيج����د احللول التي تق�شي 
عل���ى ه���ذه الظ�ه���رة اخلط���رة التي قد 
ت�ش���ل يف خطره���� اإىل ن�ش���ف الدول���ة 
واإيج����د غريه����، و�شعروا ب����أن الراأي 

الع����م الذي ه���و �ش���دى العلم����ء �ش�ر 
يردد بج���راأة جرائم الدول���ة الق�ج�رية 

واأنواع الظلم الذي ق�مت به.
اأم���� العلم����ء الذي تبّن���وا احلركة اأوًل، 

جم�عة هم:
1 - احل�ج �شيد عبدالله بهبه�ين.

حمم���د  ال�شي���د  اأم���ري  الآق����   -  2
الطب�طب�ئي.

3 - احل�ج �شيخ ف�شل الله النوري.
واأول ر�ش�لة بعثوه� اإىل علم�ء النجف 

وهم:
ك�ظ���م  م���ال  ال�شي���خ  الأح���رار  اأب���و   -

اخلرا�ش�ين.
- وال�شيخ م���ريزا ح�شن احل�ج مريزا 

خليل.
- وال�شيخ عبدالله امل�زندراين.

- وال�شيد ك�ظم اليزدي.
الرقي����ت  اإر�ش����ل  فيه����  طلب���وا  وق���د 
احلكوم���ة  تن�ش���ح  الت���ي  والر�ش�ئ���ل 
وال�ش�ه وتطلب منهم النزول على رغبة 
العلم����ء وال�شع���ب والكف ع���ن املظ�مل 
التي يقوم���ون به�. وفعاًل ب����در هوؤلء 
العلم����ء ببع���ث الرقي����ت والر�ش�ئ���ل 
املوؤّث���رة واملوؤّنبة والن��شحة، وك�ن له� 
�ش���ّدى قويً� يف نف�س احلكومة، كم� اأن 
علم�ء طهران وج���دوا فيه� �شندًا وقوة 
للمج�وب���ة التي ح�شلت والتف�ق الذي 

مت بفهم قيمة الهدف و�شرفه.
الع����مل  يف  النج���ف  مرك���ز  ولأهمي���ة 
اأوًل  الفك���رة  اأخ���ذت  فق���د  الإ�شالم���ي، 
من طه���ران وتبنته�، و�ش����رت طهران 
اأخ���ريًا �ش���دى اإىل النج���ف ال���ذي ه���ز 
بوقت���ه عر����س الق�ج����ر وزل���زل مركزه 
ح���ول  الفك���رة  ودارت  ب���ه،  واأوى 
حموره���� ال���ذي اأ�شب���ح َعَلم���ً� للجميع 
وه���و  الدميوقرطي���ة،  للحري���ة  واأب���� 
اأ�شت����ذي اجلليل ال�شي���خ اخلرا�ش�ين، 
واآن���ذاك �ش����ر كل اإن�ش����ن يحم���ل فكرًا 
نقي���ً� وثق�ف���ة وا�شع���ة وعق���اًل ن��شج���ً� 
ينظ���م اإىل ه���ذه احللق���ة الذهبي���ة التي 
قلب���ت ت�ريخ���ً� وا�شعً� وخلق���ت ت�ريخً� 
جديدًا، و�ش�ر الرج�ل الأبط�ل واأعالم 
الدين يهتفون ب�خلطط التي و�شعوه� 
واملق���ّررات الت���ي هّي�أوه����، وبذلك كرث 
العديد الذي ل اأ�شك ب�أن الفرد منهم ك�ن 
اأمة، وك�ن لأخ���واين الذي انظموا اإىل 
حلقت���ي الأثر الكل���ي يف ترويج الفكرة 
واإي�ش�له� اإىل اأكر عدد من الن��س، فقد 
اأجمع العلم�ء ورج����ل الدين على ذلك، 

وك�ن يف اأول الأم���ر م���ع اجلم�عة ومن 
املوؤيدين، غري اأن الذين تبنوا الفكرة مل 
ي�شع���روا ومل يلم�شوا منه �شدق العمل 
ب�ل�شتم���رار فق���د كّون���وا ب�أ�شلوب غري 
مب��شر جوًا معّكرًا �شده اأدى ب�لأخرية 
اإىل ت�شوي����س الأذه����ن نح���وه وجف�ء 

الن��س له.
وا�شتم���رت احلرك���ة من ع����م 1324ه� 
اإىل ع����م 1329ه���� حيث ت���ويفِّ الإم�م 
اخلرا�ش�ين، ويف خ���الل ذلك اجتمعت 
الكلم���ة م���ن قبل رج����ل الدي���ن، غري اأن 
املف�جئ�ت الت���ي داهمتن� اأوجدت تفّككً� 

يف ال�شفوف.
واإين كن���ت ا�شتغ���رب ه���ذه الأ�شب����ب 
والأ�ش�لي���ب الت���ي تتوّل���د يف كل ي���وم، 

غري اأين كنت اأعّلل ذلك ب�أمور، هي: اأن 
ال�شلطت���ن الإيرانية والعثم�نية اأخذت 
تتج����وب جت�ويً� �شريع���ً�؛ لأنهم� ك�نت� 
على طريقة واحدة يف احلكم: األ وهي 
ال�شتبدادية املقيتة، وبذلك فقد ف�ج�أت 
احلكوم���ة الرتكي���ة الرع�ي���� الإيرانين 
بو�شع �شرائب عليهم غري منتظرة ول 
م�أمول���ة، مّم� حدا ب�لرع�ي���� الإيرانين 
اأن ي�شتنج���دوا ب�لعلم����ء واإن يط�لبوا 
لهم برف���ع ذلك، والعلم�ء هن� َوَقعوا يف 
ح���رية م���ن الأم���ر، فهم غ���ري منظورين 
من الأتراك ب�ش���ورة ر�شمية؛ لأنهم من 
�شعب اإيران وقد اأخلي الظهر، ف�ش�رت 
دولته���م �شّده���م، وهن���� ات�ش���ع اخلرق 
وحدث���ت م�أ�ش�ة ف�شيع���ة اأدت اإىل مقتل 

الع�شرات من الن��س.
اإدخ����ل  اآخ���ر، ه���و  اأ�شب���ع  ولالإنكلي���ز 
�شف���وف  يف  اآن���ذاك  املع���دوم  نف���وذه 
امل�شلمن. والواقعة وقعت يف كربالء، 
وذل���ك عندم���� اأي����س الن��س م���ن جندة 
ي�شتنج���دون  ف�ش����روا  له���م،  العلم����ء 
بقن�ش���ل الإنكلي���ز، وهو حمم���د ح�شن 
وه���و  القنده����ري،  الك�بل���ي  الن���واب 
ب���دوره ي�ّشجعه���م عل���ى التم���ّرد ويقّدم 
والأ�ش�لي���ب  الك�ذب���ة  ال�شم�ن����ت  له���م 
ب���ه  الن�����س  طم���ع  وبذل���ك  املع�شول���ة، 
الطمئن����ن،  اإىل  جهله���م  و�ش�قه���م 
العل���م  وحت���ت  داره  ح���ول  فتجّمع���وا 
الإنكلي���زي املئ�ت م���ن الن��س اإن مل اأقل 
الأل���وف، و�ش����روا يعلن���ون رجوعهم 
واحتم�ءه���م ب�شخ�س القن�شل وب�لعلم 
ذل���ك  يف  وا�شتم���روا  الريط����ين، 
بع���د اأن انقط���ع الطري���ق لي���اًل ونه����رًا 
وج����ءوا ب�أفر�شته���م و�ش����روا ي�أكلون 
وين�مون يف اجل����ّدة اأكرث من خم�شن 
يوم���ً�، وبذل���ك ت�ش���ّوروا اأن احلكومة 
ل ت�شتطي���ع طردهم ل�شتم���رار بق�ئهم، 
ب��ش����  )ر�شي���د  املت�ش���ّرف  اأن  غ���ري 
الزه�وي( بعد هذا الزم���ن اأر�شل اإليهم 
ب�لرحت����ل  ف�نذره���م  ال�شرط���ة  مدي���ر 
من ه���ذا املك�ن وفتح الطري���ق، ولكّنهم 
ك�ن���وا يق�بل���ون الر�ش���ول ب�ل�شتهزاء 
وامل�شخرة، وك�نت مّدة الإنذار اأ�شبوعً� 
واح���دًا، وبع���د ذلك ع���ّززه ب�إن���ذار اآخر 
مدته اأربع وع�ش���رون �ش�عة، وكذلك مل 
يعب����أوا ب���ه، ويف الإن���ذار الث�لث الذي 
ك�ن���ت مّدت���ه �ش���ت �ش�ع����ت، وه���ي من 
اأول الغ���روب اإىل ن�ش���ف اللي���ل، ف���كل 
م���ن يجدونه يك���ون طعم���ة للر�ش��س، 
واأي�ش���ً� مل يهتم���وا ب�لأم���ر، ويف ليل���ة 
الق���در م���ن رم�ش����ن ج����ءت ال�شرط���ة 
وبيده���م البن����دق ف�شوبته���� نحوهم، 

ففي الإطالقة
الأوىل وقع منه���م �شبعون، واجلرحى 
اأن  بع���د  الب�ق���ون  وف���ّر  له���م،  ع���دد  ل 
ا�شتنج���دوا ب�لّنواب وطلب���وا منه فتح 
الب�ب ليلوذوا به فلم يجدوا من جميب 

ول جمري.
وبع���د اأن وقعت ه���ذه الواقع���ة املوؤملة، 
والتي اأ�شغلت ب�ل ولة الفكرة املحرتمة 
وهم العلم�ء، �ش����رت التعليق�ت تخلق 
�ش�ع���ة بع���د �ش�ع���ة، و�ش����ر اخل�ش���وم 
من اتب����ع ال�شتب���داد ي�شتظهرون على 
اأبط����ل الدميوقراطي���ة، وك�ن���ت واقعة 

كربال خ���ري و�شيلة للتفرق���ة والت�شنيع 
عل���ى جم�عتن�، فقد فّرق���ت بن �شفوف 
�شيخن����  يتدّخ���ل  مل  حي���ث  العلم����ء 
م���ريزا  اأن احل����ج  غ���ري  اخلرا�ش����ين، 
ح�ش���ن وال�شيد ك�ظ���م الي���زدي تدّخال 
حي���ث  والإن���ذار  الن�شيح���ة  ب�ش���ورة 
بعث���� ر�ش���اًل، كم���� تدّخل ال�شي���د حممد 
بح���ر العوم �ش�ح���ب البلغة وغريه يف 
ن�شيحة الق���وم، فلم يرتدع���وا ومل يفد 

بهم الن�شح.
وبع���د فتك احلكوم���ة العثم�نية ب�أه�يل 
كرب���الء، �ش����رت ت�ش�يق رج����ل الدين 
الذي���ن ك�ن���وا يت�أ�ش���ون للح�دث���ة، كم���� 
اأن القن�ش���ل الإنكلي���زي، وهو النواب، 
ال���ذي وّرط الن�����س �ش����ر ي�ش�ند فكرة 
رج�ل الدين لتنميته���� من جديد، ولكن 
املت�شّرف وقف �شدًا دون اإظه�ر ا�شتي�ء 
العلم�ء بعدم بعث الرقي�ت والر�ش�ئل، 
غري اأن زعيمً� دينيً� معروفً� وهو ال�شيد 
عل���ي ال�شهر�شت�ين املرع�ش���ي ا�شتط�ع 
اأن يفلت مبغ�مرة لطيفة، وهي تظ�هره 
ب�لك�شل وخروجه اإىل بع�س الر�ش�تيق 
للراح���ة، وبذلك فلت م���ن ال�شي�ج الذي 
و�شع���ه املت�ش���ّرف على رج����ل الدين، 
فق���د غ����در كرب���الء اإىل بغ���داد ودخ���ل 
ال�شف����رة الإيرانية وا�شتط����ع اأن يعلم 
ال�شف���ري ع���ن الت�شرف�ت الت���ي اأجراه� 
املت�ش���ّرف، والقتل الذي ح���ّل ب�لرع�ي� 
الإيرانين و�ش�ر هذا ي�شتعمل ال�شفرة 
م���ع ال�شلط����ن وعلم����ء طه���ران ال���ذي 
ن���وا يف ال�ش�ه عب���د العظيم، كم�  حت�شّ
ا�شتط����ع اأن يت�ش���ل ب�ل���وايل ببغ���داد 
ويعلمه �شوء ت�شرف املت�شّرف و�شوء 

املغبة التي �شتجلبه� اأعم�له.
اأن ح���ّل �شه���ر املح���رم م���ن ع����م  وم���� 
1325ه���� و�ش���ح الختالف ب���ن اأعالم 
احلرك���ة، وتفككت �شفوفه���م و�شدرت 
الأوام���ر من اإ�شت�نب���ول بو�شع الر�شد 
عليهم، وحجرهم ب�شورة غري مب��شرة، 
وحج���ب ال�شح���ف عنهم، وه���ذا احل�ل 
اأوج���ب اأن ين�ش���ق الأم���ر اإىل �شعبتن: 
ال�شعبة الأوىل هي التي ل تزال ترتبط 
ب�إي���ران. اأم� علم�ء كرب���الء، فقد ح�شل 

لهم ربط ب�إ�شت�نبول.
وه���ذه احل�ل���ة اأوجب���ت �شع���ف علم�ء 
يف  له���م  امل�ش�ندي���ن  ل�شع���ف  طه���ران 

النجف
وم�ش�دمة الأتراك لهم، وهذه امل�ش�دمة 
ل اأ�شتبع���د - كم���� �شب���ق - اأنه���� نتيجة 
توجي���ه احلكوم���ة الإيراني���ة للحكومة 
الرتكي���ة واإفه�مه���� مغب���ة امل�ش���ري على 
اجلمي���ع فيم���� اإذا ق���وت �شوك���ة علم�ء 

الدين.
ومل���� �شعف نفوذ العلم�ء يف ال�ش�ه عبد 
العظي���م، انتب���ه )عن الدول���ة( ورج�له 
وال�ش����ه مظفر الدين وح��شيته فطلبوا 
منهم التف���ّرق يف البلدان، والتح�ق كل 
منه���م بعمله اخل��س، ف���ك�ن م� اأرادوا. 
غ���ري اأن الذي���ن �ش�يعوه���م يف ال���راأي 
م���ن الوج���وه والأعي����ن ورج����ل البلد 
ن���وا ب�ل�شف�رة  اأح�ّش���وا ب�ل�ش���ر، فتح�شّ
الإنكليزي���ة، و�ش����رت زوج���ة ال�شفري، 
وك�ن���ت مثقفة تفهمه���م اأن الطلب الذي 
تذّرع���وا ب���ه ل قيم���ة ل���ه، واأن )عدال���ت 
خ�ن���ه( ل قيم���ة له�، يف ح���ن اأن الغ�ية 

تك���ون  ب����أن  ذل���ك:  م���ن  اأو�ش���ع واأه���م 
املط�لب���ة ب�إيج����د احلري���ة وامل�ش����واة 
واإيج����د ال�ش���ورى وامل�شروطية، وبعد 
اأن ن�شج���ت الفك���رة يف معظ���م هوؤلء، 
انقلب���ت الأه���داف والطلب����ت اإىل هذه 
العن�وي���ن، مم���� اأدى اإىل حدوث تطور 
جدي���د وفك���ر جديدة متت�ز ع���ن الأوىل 

بتبلور الفكرة وتنقيحه�.
وال���ذي طّور الأمر ولطف���ه وب�ّشطه هي 
جريدة )حبل املتن( التي ت�شدر اآنذاك 
بكلكت���ه، فقد ك�نت ل�ش�ن ح����ل الأحرار 
يف الع����مل ال�شرقي والإ�شالمي، فك�نت 
ته�ج���م احلكوم���ة الق�ج�ري���ة وت�أري���خ 
الق�ج�ر واإثب����ت مع�يبهم وظلمهم، كم� 
تط���ري املج�هدي���ن وامل�شلح���ن اأمث�ل 
ال�شي���د جم����ل الدي���ن الأفغ����ين ال���ذي 
وق���ف يف وج���ه ال�شتب���داد الق�ج����ري 

والفو�شوية الق�ج�رية.
وك�ن���ت )حبل املت���ن( ت�أتي بغ���داد بال 
رق�ب���ة، غ���ري اأن و�شوله���� اإىل كرب���الء 
والنج���ف ك�ن ع�شريًا لوق���وف ال�شلطة 
الإداري���ة �شّده���� و�شد الفك���رة، ولكن 
بع�س التج�ر الأحرار وهم احل�ج علي 
اأكر الأهرابي وح�ج مال اأحمد اليزدي 
هم� اللذان ك�ن� يو�شالن� اإىل اأ�شح�بن� 
الذين يتلّهفون عليه� بوا�شطة موادهم 

التج�رية.
ويف الوق���ف الذي ك�ن���ت جريدة )حبل 
ك�ن  ب�ملعلوم����ت،  تغّذين����  املت���ن( 
ال�شدي���ق ال�شيخ �شي����ء الدين النوري 
يطل���ب لن� م���ن م�ش���ر جري���دة )املوؤيد( 
و)الل���واء( و)اله���الل(، كم���� يجلب لن� 
الكت���ب الت���ي تت�شمن �ش���ري امل�شلحن 
اأمث����ل كت����ب )م�ش�هري ال�ش���رق(، وكن� 
نق���ف عل���ى كث���ري م���ن احلق�ئ���ق الت���ي 
خفي���ت علين����، فق���د وجه���ت كث���ريًا من 
الكثريي���ن  م���ن  خلق���ت  كم����  النفو����س 
من�ظرين وجم�دلن وحم�كمن لأقوال 

امل�أجورين من اخل�شوم، وم� اأن مت
ع����م 1325ه���� حت���ى وجدن� كث���ريًا من 
الرج����ل ا�شتع���دوا للهجوم ع���ن طريق 
العلم واملعرفة، والوقوف على كثري من 
احلق�ئ���ق التي ك�نت م���� وراء الق�شور 
و�ش����ر يدير الفك���رة بطه���ران الذوات 

الذين حت�شنوا ب�ل�شف�رة الإنكليزية.
غ���ري اأن الرو����س ب�لنظ���ر خل�شومتهم 

املعروف���ة لالإنكليز، راأوا اأن الإنكليز قد 
توّغلوا يف �شفوف احلكومة وال�شعب 
الإي���راين، و�ش�روا يب���ذرون �شمومهم 
ع���ن طريق اإيج����د الوعي، ف�رت����أوا اأن 
ب�إيج����د  العم���ل  �ش�ح����ت  اإىل  ينزل���وا 
موؤ�ش�ش�ت تع�ر����س وت�ش�دم ال�شي��شة 
الإنكليزية، واأن يت�شلوا ب�ل�ش�ه حممد 
ف�أ�ش�ش���ت  امل�شتبدي���ن،  عل���ي وجم�ع���ة 
بطه���ران واأ�ش�ش���ت يف النجف قن�شلية 
ق�ئمة م�ش�غب���ة وقن�شاًل فخريً� هو اأبو 
الق��ش���م ال�شريواين، وبذلك ا�شتط�عوا 
اأن يعمل���وا بوا�شط���ة هذي���ن املركزين، 
م���ن  فري���ق  اإىل  ال�ش���ريواين  وانظ���م 
الرج�ل من جم�عة ال�شيد اليزدي، وهم 
احل�ج حممود اأغ� وعبد الرحيم اليزدي 
خ�دم���ه واأمث�لهم����، وهوؤلء ه���م الذين 
ا�شتط�عوا اأن ي�شتميلوا ال�شيد اليزدي 
اإىل ج�ن���ب ال�شتب���داد ويف�شلون���ه عن 

ال�شيخ اخلرا�ش�ين وجم�عته.
ويف خالل ع�م 1325ه� بداأ النزاع على 
اأ�ش���ده بن جم�عة �شيخن���� اخلرا�ش�ين 
وال�شي���د الي���زدي، وقوي���ت اخل�شومة 
التي بلغت منته���ى الوح�شية من اإيذاء 
بت�شمي���م  لإخوانن���� وهيئتن����  الع���وام 
فك���رة الع���وام: م���ن اأنن� نري���د احلرية 
الت���ي هي �شد الدين، وكث���ريًا م� ك�نوا 
ي�شربونه���م عل���ى رءو�شه���م، واأعتق���د 
اأن بع����س ال�شي�طن منه���م عملوا عماًل 
الي���زدي  جم�ع���ة  في���ه  خدم���وا  �شيئ���ً� 
بن�شرهم اإعالنً� األ�شقوه على اجلدران، 
ر�شموا في���ه يدًا وفيه� م�شد�شً� خ�طبوا 
في���ه ال�شيد الي���زدي ون��ش���دوه النزول 
عل���ى راأي رج����ل امل�شروط���ة. ف����إْن مل 
يفعل، يقتلونه. فك�ن له���ذا الإعالن اأثر 
�ش���يء يف نفو�س الع���وام وانت�ش�رهم 
للي���زدي، فقد ه�ج���ت عواطفهم واعتر 
اأن ه���وؤلء جمرم���ن يري���دون الق�ش����ء 
على ابن ر�شول الله، وانح�ز اإىل جنب 
اليزدي فريق� ال�شمرت والزكرت، الذين 
عرف���وا مبروقه���م ع���ن الدي���ن وقتله���م 
الأنف����س املحرمة وا�شتغالله���م لأموال 
الي���زدي، واأعلم���وه ب�أنهم م���ن اأن�ش�ره 
واأعوانه، و�ش�روا يخرجونه من داره 
اإىل احل���رم وه���م مدجج���ون ب�ل�ش���الح 
ويهتفون ب��شمه. وعّزز اليزدي مركزه 
املوقت بجلب اأ�ش���رة علمية له� مركزه� 

وه���م اأ�شرة اآل ك��شف الغط�ء، فقد دعى 
ال�شي���خ اأحم���د واأخ����ه ال�شي���خ حمم���د 
ح�شن وطلب منهم� م�ش�ندته والتعلق 
ع���ن  انقطع����  وبذل���ك  وب�آلهم����،  بهم���� 
احل�شور يف حلقة الإم�م اخلرا�ش�ين، 
بعد اأن ك�ن� من املالزمن الث�بتن فيه�. 

غري اأن
ان�شم�م اآل ك��شف الغط�ء حّفز اأ�شرتن 
خطريت���ن اآنذاك وهم���� اآل اجلواهري 
واآل بح���ر العل���وم ف�ن�شّم���� اإىل الإم�م 
ب���� ل���ه وجلم�عته،  اخلرا�ش����ين وتع�شّ
وتط���ّورت اخل�شومة ب�ش���ورة خطرة 
ولروؤ�ش����ء  والع���ّوام  العلم����ء  ب���ن 
ال�شمرت والزك���رت مِلَ� عرف من �شطوة 

رج�ل الدين واإجم�عهم �شده.
وك�ن���ت جريدة )حبل املتن( ت�أخذ هذه 
الأخب�ر وتن�شره���� ب�شورة مكرة �شد 
ال�شي���د الي���زدي وجم�عت���ه مم���� اأث�رت 
العوا�ش���م الإ�شالمية واأحرار الهند من 
جم�عة غ�ندي يف اأول الأمر، وات�شلوا 
ب�لإم�م اخلرا�ش�ين وجم�عته ومّنوهم 
ب�لإمدادات والن�شرة، و�ش�رت النجف 
له� �شدى عظي���م يف خمتلف العوا�شم 
وخ��شة طهران وا�شت�نب���ول، كم� اأنه� 
اأ�شبح���ت قبلة تتب���ع يف اتخ����ذ الآراء 

وال�شتهداء به�.
ويف ع�م 1326ه� ق�مت قي�مة الأحرار 
عل���ى ال�شلط����ن عبد احلمي���د ف�نتع�شت 
فك���رة الأح���رار يف النج���ف ونفو�شهم، 
بع���د  ال�شع���داء  يتنف�ش���ون  و�ش����روا 
البت���الء الذي غمرهم من عوام النجف 
وم���ن جم�عة اليزدي، كم���� اأح�ّس فريق 
الي���زدي ب�نقالب اجل���و �شّدهم وتطور 
الو�ش���ع يف تركي���� ف�نعك����س ال�ش���دى 
على النج���ف، وزار النج���ف )ثري� بك( 
واجتم���ع يف مدر�ش���ة امل���ريزا ح�ش���ن 
م���ريزا خلي���ل بح�ش���ور اأع���الم النجف 
�شخ����س  وت�ش����ءل  الدي���ن،  وزعم����ء 
اأح���رار  الي���زدي وح��شيت���ه، وتق����رب 
لتج����وب  النج���ف  واأح���رار  الأت���راك 
الفك���رة، و�ش�دف الق���در ب�إنزال )مظفر 
الدي���ن �ش����ه( اإىل رم�شه، ف���ك�ن لأحرار 
اإيران اأن اأخذوا يو�ّشعون الهدف، وك�ن 
لأح���رار الأت���راك اأن اأعلن���وا الد�شت���ور 
العثم�ين وقّيدوا ال�شلط�ن عبد احلميد 

ب�لعهود واخل�شوع للد�شتور.

ويف ع�م 1326ه� حت�شن اجلو لفكرتن� 
املقد�شة وج�ءت الأوام���ر ب�لنتخ�ب�ت 
ف�نتخبن���� الأديب املع���روف عبد املهدي 
احل�ف���ظ احل�ئري ع���ن مدينتي كربالء 
م���ن  الرج���ل  ه���ذا  وك�ن  والنج���ف، 
املخل�ش���ن للدعوة، خ��ش���ة يف كربالء 
التي ك�ن���ت تع�ر�س فكرتن���� بو�شوح، 
وك�ن مع���ه يف الهم���ة وال�شع���ور ال�شيد 
املدر�ش���ة  وهيئ���ة  القزوين���ي  ح�ش���ن 
احل�شيني���ة الإيراني���ة، يف الوقت الذي 
جت�وبه� املوؤ�ش�شت����ن املدر�شة العلوية 
الإيرانية يف النجف، ومدر�شة الأخوة 
يف الك�ظمية الت���ي اأ�ش�شه� احل�ج علي 

اأكر الإهرابي.
وك�ن ال���ذي األه���ب �شع���ور الكربالئين 
�شدن� ه���و ال�شيد اأكر �ش�ه الذي ه�جر 
م���ن طه���ران و�شك���ن كرب���الء وك�ن من 
يح�شن���ون  الذي���ن  الوّع����ظ  م�ش�ه���ري 
الهيمنة على �شع���ور العوام، فك�ن كّلم� 
يوقد الن����ر يطفيه� عبد املهدي احل�فظ 

والقزويني.
و�ش�ن���د احلركة املقد�ش���ة ظهور جمعية 
)اأجن���م �شع�دة( يف الأ�شت�نة، فقد ك�نت 
والوا�شط���ة  الوحي���دة،  الرابط���ة  ه���ي 
الت���ي ترب���ط ب���ن اإ�شت�نب���ول وطهران 
واأحرار النجف، وتوا�شل ب�شط الفكر 
وبعثه���� اإىل اأحرار الع����مل واملتطّلعن، 
كم���� متد النفو�س احل���رة ب�لقوى، وقد 
مّث���ل اأح���رار النج���ف ال�شيخ اأ�ش���د الله 
امل�مق�ين فيه� عندم� التحق ب�إ�شت�نبول 

لدرا�شة احلقوق هن�ك.
وبذل���ك اأ�شبحت النج���ف يف هذا العهد 
مرك���زًا �شي��شي���ً� مهم���ً� و�شبح���ً� خميفً� 
ب���ن عوا�ش���م الأمم الإ�شالمي���ة، مم���� 
دع���ى اأن ي�شتنج���د به���� اأح���رار تركي���� 
عب���د  ال�شلط����ن  ب����أن  اأح�ش���وا  عندم���� 
احلميد �شيفتك به���م ويغت�لهم، فطلبوا 
م���ن اأح���رار النج���ف وزعيمه���م الإم����م 
اخلرا�ش�ين اأن يرقوا اإىل عبد احلميد 
برقي���ة ين�شحون���ه فيه���� ويوؤّنبون���ه، 
واإج�بة اإىل تدعيم الفكرة فقد ب�در اأبو 
الأح���رار اخلرا�ش����ين برقي���ة مطّولة 
م���الأت �شحيف���ة ك�ملة، وفيه���� اإنذارات 
اإىل  للر�ش���وخ  ون�ش�ئ���ح  وتهدي���دات 
فك���رة الأحرار، وت�شلمن�ه� منه وذهبن� 
ت���وًا اإىل م�أم���ور الرق )زين���ل اأفندي( 
اأ�شررن����  ف�متن���ع ع���ن بعثه����، وكلم���� 
علي���ه مل يج���د ذلك نفعً�؛ غ���ري اأن الإم�م 
نه ووّثقه  اخلرا�ش����ين بعث علي���ه وطمَّ
ب�لعه���ود والأق���وال م���ن اأن���ه يدفع عنه 
كل خط���ر ي�أتيه من ج���ّراء ذلك، واأخريًا 
ر�ش���خ اإىل راأيه بعد اأن اأ�شتكتبه كطلب 

�شخ�شي من
وبع���ث  علي���ه،  لريتك���ز  اخلرا�ش����ين 
قب���ل  ال�ش���دف  م���ن  ولك���ن  ب�لرقي���ة، 
و�شوله� ك�ن اأحرار الأتراك قد اأجهزوا 
عل���ى عبد احلميد ف�أق�ش���وه عن العر�س 
وجعلوا مك�نه ال�شلط����ن حممد ر�ش�د، 
وك�ن الق�ئ���م مق����م يف النج���ف يف هذا 
العهد ه���و ال�شيد ن�ج���ي ال�شويدي فقد 
ك�ن من الأحرار العقالء الذين �ش�ندون� 

بقدر الإمك�ن.

عن كتاب )كاظم اليزدي(
 لكامل �سلمان اجلبوري

من مذكرات السيد هبة الدين الشهرستاني

الصراع بين المشروطة والمستبدة
نص رائد من تاريخ 
الديمقراطية في 

الشرق

رات حول حركة املرشوطة  للسيد هبة الدين الشهرستاين مذكَّ

واالسللتبداد، وقد نرشها املرحوم األسللتاذ علليل الخاقاين 

ضمن ترجمة السلليد الشهرسللتاين يف كتابه )شعراء الغري( 

٧9/10 - 90، وألهّميتها وعالقتها مبوقف السيد اليزدي نوردها 

بنّصها:
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لللو حاولنللا املقاربة بني بدايللات القرن العرشيللن والعرص الذي نعيشلله أي بدايات 

القللرن الواحد  والعرشين يف املجاالت الفكريللة والثقافية والعلمية لن يصعب علينا 

التعرف عىل الجهللود العظيمة التي بذلها مفكرونا ومجددونا لتحقيق اإلصالح ونرش 

فكر التقدم واالسللتنارة والحقيقة، الباحث ميكن للله ان يحيص وُيعد الفروقات بني 

العرصين بسللهولة ويرس فقد توفرت يف هذا العرص كل وسللائل االعانة واملساعدة 

والدعم باالضافللة اىل انفتاح اآلفاق الرحبة ومرونة الحصللول عىل االفكار الجديدة 

واالطالع عىل ما يجري يف كل العامل برسعة مذهلة وهذا يكفي للتدليل عىل ما عاناه 

اولئللك الذين اتقدت يف ارواحهم جذوة العمل الصالح وخدمة املجتمع وسلليطرت 

عليهم افللكار تخليص الناس من الجهللل والتخلف واألمية،فقد 

عاشللوا كل الصعوبللات واملنغصات وتعنللت الجهلة ورفض 

املتزمتللني الذين يرفضون كل جديللد ويحاولون ابقاء القديم 

عىل مللا فيه من امراض ونكوص ولعل الللروح الوثابة املتقدة 

حامسللة ورغبللة يف التغري كانت هللي الداعمللة والعاملة عىل 

اسللتمرار النشللاط والجهد الفكري االصالحللي بدل اليأس 

والقنللوط والتوقف اسللتجابة للضغط املسلللط من اولئك 

املعرقلني واملتحجرين.
د.حيدر نزار السيد سلمان

لو دققن� اكرث يف ال�شورة التي وجدت يف بداي�ت 
الق����رن الع�شري����ن ل�ش�بن����� العج����ب والذهول من 
ق����وة اإرادة امل�شلحن واملجددين ونحن هن� نركز 
عل����ى الذي����ن اجنبته����م املدر�شة النجفي����ة ال�شيلة 
الت����ي متت����د بجذوره����� اىل مدر�ش����ة اآل البيت )ع( 
فكرًا ومنهجً� وت�ش�حم����ً� وروحً� نقدية علمية فقد 
ع��ش����ت ه����ذه املدر�ش����ة املب�رك����ة قرونه����� الطويلة 
وه����ي ل تنف����ك ت����زق يف نفو�����س وعق����ول طلبته����� 
العلم واملعرفة وتوؤكد عل����ى الإبداع واملوائمة مع 

اجلديد احل��شل.

الشهرستاني.. 
رجل النهضة واإلصالح

 ل����كل زم�����ن اه����داف وغ�ي�����ت وو�ش�ئ����ل وه����و م� 
املج����ددون  املبدع����ون  اولئ����ك  معرفت����ه  اأ�شتط�����ع 
رغ����م ال�شعوب�����ت والو�ش�����ع الق��شي����ة فلم تقف 
بوجوهه����م �شرخ�����ت و�شيح�����ت املم�نع����ن ومل 
ي�أخذه����م يف احل����ق لومة لئ����م �شريًا عل����ى �شرية 
يف  )ع(  ط�ل����ب  اب����ي  ب����ن  عل����ي  العظي����م  اإم�من����� 
ان�ش�نيت����ه وري�دته وعمق فك����ره و�شالبة مواقفه 
ودف�ع����ه عن احلق اينم� يكون وب�لفعل فقد ج�ءت 
ه����ذه الكوكبة لتن�شر فك����ر التقدم والتط����ور ب�ذلة 
الغ�����يل والنفي�����س يف �شبي����ل ذلك وب�ش����ر وجلد 
وق����وة اإرادة وك�ن م����ن بن ه����وؤلء املجدد امل�شلح 
الكبري ال�شيد هبة الدي����ن احل�شيني ال�شهر�شت�ين 
)1884-1967( ال����ذي ك�ن ل����ه دور موؤث����ر وب�رز 
يف حرك����ة ال�ش����الح والتجديد الت����ي ا�شرن� اليه� 
وب�لفع����ل فق����د ك�ن����ت جه����وده ونت�ج�ت����ه الفكرية 
دليل عل����ى مدى علميته ومع�رف����ه واإرادته القوية 
ف�لرجل وقف منذ مطلع الق����رن الع�شرين م�ش�ندًا 
وداعم����ً� قوي����ً� حلركة ان�ش�����ر الد�شت����ور ورف�س 
احلك����م املطل����ق امل�شتبد الذي يداف����ع عنه اأ�شح�ب 

الفكرة امل�شتبدة �شمن م� يعرف بحركة امل�شروطة 
وامل�شتفي����دة الت����ي ابت����داأت يف اي����ران والدول����ة 
العثم�ني����ة من����ذ ع�م 1904 وانت�ش����ر لهيبه� لي�شل 
الع����راق ع�م����ة والنج����ف الأ�ش����رف خ��ش����ة وك�ن 
ال�شهر�شت�����ين م����ن الذين اأيدوا و�ش�ن����دوا املرجع 
الدين����ي الكبري ال�شي����خ حممد ك�ظ����م اخلرا�ش�ين 
ابو الحرار كم����� و�شفه ال�شهر�شت�ين نف�شه وهو 
تلميذه واملت�أثرين بنزع�ته 

التحرري����ة التقدمي����ة واحلقيق����ة الت����ي لب����د م����ن 
ال�ش�����رة اليه� اىل ان ه����ذا املرجع اجلليل ك�ن من 
الن��شري����ن للوعي العلمي والفك����ري وداعمً� قويً� 
للن�ش�ط�����ت التعليمي����ة املج����ددة وميك����ن مالحظة 
ذل����ك يف موقف����ه م����ن املدر�شت����ن اللت����ن افتتحت����� 
يف مدين����ة النج����ف ال�ش����رف م����ع بداي�����ت القرن 
الع�شري����ن وك�ن����ت تدر�س فيهم� اللغ�����ت الجنبية 
وت����رد اليهم� ال�شحف من اأنح�����ء خمتلفة وهو م� 
ي�شري اليه حمم����د القوج�ين يف 

كت�ب����ه الرائع )�شي�ح����ة يف ال�شرق( وميكن لن� من 
ه����ذا ان ن�شتنت����ج م����دى الت�أثري ال����ذي ك�ن لل�شيخ 
اخلرا�ش�����ين على ال�شي����د ال�شهر�شت�ين فقد انهمك 
ك�أ�شت�����ذه يف البح����ث ع����ن اجلدي����د م����ن املع�����رف 
والتطلع اىل م� يجري يف الع�مل من قفزات علمية 
وفكري����ة ه�ئلة لبد من ال�شتج�ب����ة له� وايج�د م� 
ميك����ن ان ن�شميه ج�شرًا بينهم� وب����ن م� هو عليه 
ح�����ل املجتمع ف�أغ����رتف ال�شهر�شت�ين من املع�رف 
الكثري الكث����ري وهو م� ميك����ن مالحظته من خالل 
درا�ش����ة حي�����ة الرج����ل وت�ريخ����ه الطوي����ل املليء 

ن�ش�طً� وجهودًا

مجلة )العلم(.. والفكر التنويري
 ولعل ال�شيد ال�شهر�شت�ين يف اإطالع�ته الوا�شعة 
ورغبت����ه احلقيقي����ة يف ا�شتنه������س الم����ة وايق�د 
�شعل����ة ن�ش�طه����� ك�ن دوؤوبً� على معرف����ة وتعلم م� 
علي����ه الع�����مل وم� يبث����ه امل�شلح����ون املجددون يف 
الع�����مل ال�شالم����ي وهو لي�����س يعبد زم�ن����ً� ومك�نً� 
عن دع����وات ونداءات ال�شي����د اجلليل جم�ل الدين 
الفغ�ين وعلى غرار نهجه واإدراكه لهمية العالم 
وال�شح�فة يف ن�شر الوع����ي  والتثقيف واملع�رف 
ب����ن الن������س فق����د ا�ش����در ال�شهر�شت�����ين وب����روح 
املك�ف����ح املخل�س جملت����ه ال�شهرية جمل����ة )العلم( 
1910 وه����ي واح����دة م����ن اف�شل واب����رز املجالت 
الت����ي ت�شدت للعلم واملعرف����ة والفكر التنويري اإذ 
ج�����ءت يف زم����ن �شعب وبظ����روف ق��شي����ة لتوؤكد 
العالق����ة ب����ن ال�ش����الم والعل����م وال�شلة ب����ن هذا 
الدين العظيم والتطورات العلمية ومن يطلع على 
اع����داد �ش�درة من ه����ذه املجلة لبد ل����ه ان يتوقف 
عل����ى حقيق����ة نزع�ته����� ال�شالحي����ة وتقدمه� على 
الع�ش����ر الذي �شدرت فيه مع مالحظة مدى اجلهل 
والرت����داد الذي ك�ن يطبق عل����ى كل اأرج�ء الع�مل 
ال�شالم����ي ومل تكن ه����ذه املجل����ة ال اجلهد الول 
ال����ذي عّرف النخ����ب املثقفة ب�ل�شي����د ال�شهر�شت�ين 

ودوره يف حرك����ة الد�شتور والدعوة للحكم املقيد 
وقد واجهت هذه املجلة تعنت ورف�س البع�س من 
املتزمت����ن الذين نظ����روا اليه� بقل����ق وخ�شية لكن 
ال�شهر�شت�����ين ا�شتمر يف اإ�شداره����� لتكون ل�ش�ن 
ح�ل املتنورين يف اإنطالقتهم نحو التجديد وبن�ء 
الم����ة وربطه����� ب�لعلم واملع�رف ولذل����ك فقد ج�به 
ال�شهر�شت�����ين املع�ندين عندم� جع����ل لهذه املجلة 

مكتبة خ��شة به� يرت�ده� حمبي العلوم.

التجديد واالصالح..
مل تك����ن جملة العلم ال بداي����ة لطريق طويل عرف 
ال�شي����د ال�شهر�شت�����ين اإن����ه �ش�ئر فيه م����� دام يريد 
التجدي����د والإ�ش����الح وك�ن جريئ����ً� ح�زم����ً� وه����و 
يح����ث خط�����ه يف ه����ذا الطري����ق الوعر ومل����� ك�نت 
روح����ه ل تر�ش����ى ال ب�حلق وال�ش����واب وتتوجع 
مل�ش�ه����د ورواي�ت تث����ري احل�س الن�ش�����ين وت�أمله 
وخ��ش����ة ان م����� يج����ري لي�س بعي����دًا عن����ه بل هو 
داخ����ل جمتمع����ه فك�ن����ت لل�شي����د خط����وة جريئة ل 
ميك����ن قي��شه����� ال ب�لزم����ن الذي ول����دت فيه وهو 
يعي�����س و�ش����ط اآراء واأف����ك�ر خمتلفة ب����ن الرف�س 
والقب����ول اإذ ت�ش����دى ال�شهر�شت�����ين لظ�ه����رة نقل 
اجلن�ئز من الم�كن البعيدة بغية دفنه� يف مدينة 
النج����ف ال�شرف مع ط����ول الطريق وبع����د الزمن 
وتف�ش����خ الج�ش�د املنقولة مم����� ك�ن ي�شبب الكثري 
م����ن المرا�����س ب�ل�ش�ف����ة اىل هت����ك حرم����ة امليت 
وتخل����ف و�ش�ئل النقل حين����ذاك وقد رد الكثريون 
عل����ى ه����ذه املواقف وعدوه����� خطرًا يه����دد املذهب 
وواجهوا ال�شيد ب�أنواع الته�م�ت، لكنه ك�ن يريد 
الإ�شالح واإبع�����د الن��س عن الخط�ر فلم تفت يف 
اإرادته العرتا�ش�ت واملم�نع�����ت بل �شمد �ش�هرًا 
قلمه و�شوته بوجه كل م� يثري ال�شبهة ويدخل يف 
ب�����ب التقليد العمى لذلك فقد ج�ء دوره هذه املرة 
يف واح����دة م����ن اأخط����ر الق�ش�ي� لي�شتله����م حقيقة 
النه�ش����ة احل�شينية واإبع�ده����� املختلفة وخلوده� 
امللحم����ة  ه����ذه  وا�شت����ذك�ر  الحتف�����ء  وطبيع����ة 
الإ�شالمي����ة العظيمة التي نقلت المة فكرًا وروحً� 
من ح�لة اخلن����وع واخل�شوع وال�شتك�نة للح�كم 
الال�شرع����ي املتج����ر اىل ح�ل����ة الرف�����س والثورة 
وتقومي امل�شرية واإ�شالح املجتمع وترقيته فكريً� 
ووجدان����ً� وق����د و�ش����ع ال�شي����د ال�شهر�شت�����ين يف 

�شبيل ذلك كت�به )نه�شة احل�شن(.
ك�ن ال�شيد يرنو اإزالة م� علق ب�ل�شع�ئر احل�شينية 
م����ن زي�دات ومظ�هر لي�س له� عالقة بهذه الذكرى 

العظيم����ة لن 
هذه املظ�هر ت�ش����يء اىل �شع�ئرن� ورموزن� 

وتفقده� القيمة الروحية العلي� التي يتم اإحي�ءه� 
من اجله� ولأن املع�ر�ش����ون ك�نوا اقوى واأ�شلب 
فق����د  والإ�ش����الح  التجدي����د  روح  مواجه����ة  يف 
�شن����ت حمالت عنيف����ة على الذي����ن ط�لب����وا ب�إق�مة 
ال�شع�ئ����ر احلقيقي����ة كم����� ت�شتحقه� ه����ذه املن��شبة 

م����ن  كل  املرجع الديني ال�شيد ابو احل�شن وك�ن 
ال�شفه�����ين وال�شيد حم�شن الأم����ن واآخرون من 
النجف قد حتمل����وا عب�أ النهو�س بهذه امل�ش�ألة يف 
حم�ول����ة منهم للبحث يف من�بع الثورة احل�شينية 
وطروح�ته����� الن�ش�ني����ة والخت�ش������س مبع�ين 
احل����ق والنهج الث����ورة وال�ش����الح ورف�س الظلم 
وقي�����دة المة عن طريق العدل وامل�ش�واة و�شي�دة 
الق�ن����ون وه����ي مع�����ين و�شواه����د اأراد جت�شيده� 
اإم�من� ال�شهيد احل�شن )ع( ول بد من التذكري به� 
واإحي�ءه����� والغرف منه� والف�دة منه� يف حي�تن� 
و�شلوكن����� ونظ�من����� وه����و م����� دع����� ال�شهر�شت�ين 
التم������س الطري����ق  م����ن املجددي����ن عل����ى  وغ����ريه 
املو�ش����ل اليه����� بدل املظ�ه����ر التي ل تع����ر ال عن 
ال�شع����ور اجل�ش����دي واحل�ش����ي ف�حل�ش����ن ال�شهيد 
�ش�ح����ب نه�ش����ة ور�ش�لة ودع����وة لالإ�شالح ون�شر 
قيم العدل واحلق والروح الن�ش�نية ومنه� ت�أكيد 
حقوق الن�ش�ن ولكن ذلك ل يعجب الكثريين ممن 

اعت�دوا التم�شك ب�خلط�أ.

العلم وعالقته بالدين اإلسالمي

وم����رة اخرى يعود ال�شيد هب����ة الدين ال�شهر�شت�ين 
اىل دف�ع����ه اجل�شور عن ال�ش����الم ال�شيل وحقيقته 
احلق����ة وروح����ه املتوهج����ة علم����ً� ومعرف����ة وتقدمً� 
عندم����� ال����ف كت�ب����ه املع����روف )الهيئ����ة وال�ش����الم( 
لتوكيد قيم العلم وروحه يف بحث اأ�شيل عن عالقة 
الدي����ن الأ�شالمي بكل العل����وم ودعوته لالإف�دة منه� 
والتبح����ر به����� عك�����س م� يث����ريه امل�شلل����ون من هذا 
الط����رف او ذاك يف الغ�ء العالق����ة القوية بن دينن� 
العظي����م والعلوم وه����ي اإث�رات راج����ت يف نه�ي�ت 
الق����رن الت��شع ع�ش����ر وبداي�ت الق����رن الع�شرين من 
قب����ل بع�����س امل�شت�شرقن وحت����ى من داخ����ل بع�س 
امل�شلمن املتحجرين فك�ن لبد من رد هذه ال�شبه�ت 
وغريه� والتي ل تزال تث�ر حلد الآن ولالأ�شف تقدم 
ال�شي����د ال�شهر�شت�����ين مدافع����ً� حق����ً� عن ه����ذا الدين 
العظي����م ولي�����س هذا فح�شب ونح����ن ل ن�شتطيع يف 
ه����ذه الكلم�����ت القليلة ان نغط����ي كل جمهودات هذا 
الرج����ل ون�ش�ط�ته الفكري����ة و�شفراته وجولته اىل 
كل ال�شق�ع فقد ن�ش����ر ال�شالم ال�شيل و�ش�هم يف 
اعتن�����ق العديد م����ن العوائ����ل والأ�شخ��س من غري 
امل�شلم����ن له����ذا الدين وق����د ك�ن ح�له كح�����ل الدع�ة 
الوائ����ل الذين ن�ش����روا احلق والكلم����ة ال�شواء بال 
تردد او فتور وينبع ذلك من امي�نه العميق ب�أ�ش�لة 
دين����ه واهليت����ه ليظه����ره عل����ى الدي����ن كله ول����و كره 

امل�شركون.

دوره السياسي
كم� ل ميكن اغف�ل الدور ال�شي��شي لهذا الرجل حن 
تنقل ب�ملراكز الوزارية والني�بية وا�شبح ف�عاًل يف 
جم�له ال�شي��شي كم� هو احل�ل يف املج�لت الدينية 
والفكرية ولعلن����� ل ن�شتطيع ال نتذكره وحتى بعد 
مم�ت����ه فق����د ترك لن����� اآث�����رًا ورائع����ة تنف����ع الجي�ل 
وه����و م� ن����راه يف املكتبة الكبرية الت����ي �شيده� يف 
مدينة الك�ظمية املقد�شة الت����ي يوؤمه� طالب العلوم 
واملع�رف والب�حثن من كل الجت�ه�ت ف�لرجل نفع 
الن��س واأف�دهم يف حي�ت����ه وترك ف�ش�ئله ومنفعته 
مل� بعد مم�ته يكون رمزًا حقيقيً� وامتدادًا للمدر�شة 
النجفية ال�شيل����ة وهذا م� جعل الب�حثون يقدرون 
الرج����ل ويح�ولون اإعط�ء حقه الري�دي ال�شالحي 
فكتب عنه الكثري خ�رج العراق وداخله واأ�ش�ر اليه 

موؤرخوا الفكر والأ�شالح.

السيد هبة الدين الشهرستاني وجرأة 
الدعوة للتجديد
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قلت له: اأريد منك ان تق�س عليَّ ت�ريخ حي�تك.
ف�أبدى مم�نعة اول المر.

ق�ل: لي�س من ع�دتي ان اأحتدث عن نف�شي. فقلت 
له: ))ح�شبك ان تذكر وق�ئع حي�تك((

ال�شيد
ان اأه���ل بيته ي�ش���مونه ال�ش���يد فح�ش���ب، ذلك انه 
من ن�ش���ل الر�ش���ول. ولد يف �ش����مراء ع�م 1301 
يف  الآن  ان���ه  اأي  ميالدي���ة(   1883( هجري���ة 
ال�ش�د�ش���ة وال�شبعن من عمره املديد وك�ن والده 
ع�مل���ً� زاهدًا ا�ش���مه ال�ش���يد ح�ش���ن بن املح�ش���ن. 
اأم���� لقب ال�شهر�ش���ت�ين فيقول عن���ه انه ج�ءه من 
المه����ت اذ ك�ن���ت ام���ه اخت���ً�ل اك���ر رئي����س يف 
كربالء يف اواخر القرن الت��ش���ع ع�شر ينتمي لآل 

ال�شهر�شت�ين.
ام���� لقب���ه ال�ش���يل، لقب وال���ده فهو احل�ش���يني، 

ن�شبة اىل الم�م احل�شن )ع(.
يقول ال�ش���يد: ))ك�نت ولدتي �شنة ولدة املغفور 
ل���ه جالل���ة املل���ك في�ش���ل الأول، فنح���ن اقران يف 
العمر، ام� �شريتي فكله� نه�ش�ت، نه�شت وان� مل 
ابلغ الع�شري���ن �شنة من عمري بعد. وق�شيت 57 

�شنة كله� يف النه�ش�ت((.
ام� هذه ))النه�ش�ت(( ف�شنف�شله� لك بعد حن.

لق���د تلق���ى ال�شيد ثق�فت���ه الولي���ة يف �ش�مراء ثم 

تلقى الدرو�س املتو�شطة يف كربالء، ام� الدرو�س 
الع�لي���ة فتلق�ه���� يف النج���ف مرك���ز التح�شي���ل 

العلمي والديني اآنذاك يف العراق.

مع حممد عبده
 - ه����   1320( الع�شري���ن  الق���رن  م�شته���ل  ويف 
1902م( ك�ن ال�شي���د يف الع�شرين من عمره وعن 
حركة ال�شالح الديني التي ق�م به� ال�شيخ حممد 
عبده يف م�شر. يقول ال�شيد ))وات�شلت ب�حلركة 
اجلديدة. كن���ت اأقراأ الكتب واملج���الت اجلديدة. 
وك�ن يل �شغ���ف بكل جدي���د ولذلك انكببت ادر�س 
م���� كن� ن�شميه ))علم الهيئ���ة القدمية(( على ايدي 
�شيوخ النجف وكربالء. ومن هن� قراأت الفيزي�ء 
والكيمي�ء والري��شي����ت. وكنت ادعو اىل الخذ 
ب�لعل���وم احلديثة وبداأ النجفي���ون يع�ر�شونني 
لكنني ا�شتطعت ان اجتذب اأيلَّ حزبً� من ال�شب�ب 
النجف���ي ك�ن منه���م ال�شيخ حممد ر�ش���� ال�شبيبي 
وال�شيخ علي ال�شرقي وال�شيد ح�شن كم�ل الدين 
الق��ش���ي اجلعف���ري ال�ش�ب���ق، وك�ن منه���م ع���دد 
من �شب����ب اآل ك��ش���ف الغط����ء. وك�ن ))حزبن�(( 
يدع���و اىل ن�شر العلوم اجلدي���دة والتجديد ويف 
تل���ك الف���رتة األف���ت كت����ب ))الهيئ���ة وال�شالم((. 
وفي���ه ق�رنت بن دي���ن ال�شالم وعل���وم ))الهيئة 
واحلدي���ث  الق���راآن  م���ن  م�أخ���وذة  اجلدي���دة(( 

النبوي. وقد ترجم كت�بي اىل الف�ر�شية والرتكية 
والنكليزية والهندية فيم� اأعلم.

النهو�ض الأول
وهن���� �ش�ألته: ه���ل ك�نت لكم مرا�ش���الت مع كت�ب 

النه�شة احلديثة يف م�شر؟
فق�ل: ك�تب���ت ال�شيخ حممد عب���ده وال�شيد ر�شيد 
ر�ش� �ش�ح���ب املن�ر وال�شيخ عبدالعزيز ج�وي�س 
وال�شي���خ طنط����وي جوهري وا�شح����ب جملتي 
اله���الل واملقتط���ف. وق���د كنت احتف���ظ بكثري من 
الر�ش�ئ���ل اأم���� الآن فلم يب���ق لديَّ منه���� ال ر�ش�لة 

واحدة من ال�شيخ حممد عبده.
التجدي���د  ا�شتغ�ل���ه يف حرك���ة  ال�شي���د  وي�ش���ف 
الديني يف النجف ب�أن���ه ك�ن ))النهو�س الأول(( 

يف حي�ته.

ثريا بك
رج���ل هذا �ش�أنه ك�ن لب���د ان يلتفت اىل احلرك�ت 
التقدمي���ة يف ا�شت�نب���ول. ومن هن���� ك�ن ات�ش�له 
بجمعي���ة الحت����د والرتقي وبجمعي���ة ال�شع�دة. 
وله���ذا ك�ن م���ن دع����ة ))احلري���ة العثم�نية(( يف 
ذلك احل���ن – اأي من دع�ة الد�شت���ور. وك�ن على 
الحت����د  جلمعي���ة  املتج���ول  ب�ملن���دوب  ات�ش����ل 
والرتق���ي وا�شم���ه ثري���� ب���ك. وك�ن ه���ذا ق���د زار 

النجف. ويقول ال�شيد ان ثري� ك�ن �شديقه. وبعد 
ع����م واحد من اع���الن الد�شت���ور العثم�ين ا�شدر 
ال�شي���د جمل���ة ))العلم(( وه���ي اأول جملة �شدرت 
ب�للغ���ة العربية يف الع���راق وك�ن ذلك ع�م 1327 
هجري���ة )1909م(. ومل تك���ن هن����ك مطبع���ة يف 
النجف ف���ك�ن ال�شيد يطبعه� يف بغداد يف مطبعة 

الداب. وقد اأ�شتمر �شدور املجلة �شنتن.

�شياحة
ث���م خط���ر لل�شي���د ان يق���وم بجول���ة، ف�ش�ف���ر اىل 
موان���ئ اخلليج فجنوبي اي���ران ف�لهند التي بقى 
فيه���� �شنتن ث���م ع�د اىل احلج����ز و�شوري�.. ك�ن 
ي���ود الذه����ب اىل الي�ب����ن لأن���ه تلقى دع���وة من 
بع����س ان�ش�ره هن����ك. ولكن البع����س اخروه، 
�ش���رًا وهو يف الهند، ان حرب���ً� ع�ملية �شتقع فعدل 
ع���ن الفكرة وك�ن رجوع���ه اىل النجف يف اواخر 

ع�م 1333 هجرية )1914م(.
مع التراك

وق�مت احل���رب الع�ملية فوق���ف ال�شيد اىل ج�نب 
معه���م  اجله����د  اىل  ويدع���و  ين�شره���م  الت���راك 
ويجمع املتطوعن. وذهب هو مع ع�ش�ئر الفرات 
اىل ال�شعيب���ة. وظ���ل م���ع التراك يرتاج���ع معهم 
حت���ى �شقوط بغداد. وك�ن ح��شرًا معركة الكوت 
الت���ي اأ�ش���ر فيه� اجل���رال ت�ون�شند م���ع 12 األف 

جندي بريط�ين.
اىل  ال�شي���د  اأن�شح���ب  بغ���داد  �شق���وط  وبع���د 

الك�ظمية.
ولكن اآين لل�شي���د ان ي�شرتيح؟ لقد انتهت معركة 
وبداأت اأخ���رى. لقد بداأت الثورة العراقية. بداأت 
املط�لبة ب�حلكومة الد�شتوري���ة، وبداأت املط�لبة 
ب�ن يكون امللك في�شل على عر�س العراق. ويقول 
ال�شي���د انه ك�ن يرا�شل امللك في�شل عندم� ك�ن يف 

�شوري�.
وانتق���ل ال�شي���د ال�شهر�شت�ين م���ن الك�ظمية اىل 

كربالء، مركز الثورة.
وانتهت ثورة �ش���وال 1338 هجرية كم� ي�شميه� 
ال�شيد اأو ثورة 1919-1920 كم� ن�شميه� نحن. 
انتهت ب�لنج�ح وقرر النكليز ان يوؤلفوا حكومة 
وطني���ة يف الع���راق. وانزوى ال�شي���د يف كربالء 

يف قرية ا�شمه� ))احلر((.

العتقال
وذات ليل���ة ق�شدت القرية ب�ش���ع �شي�رات مدرعة 
وع�ش���رة خي�ل���ة وعربت�ن. و�ش����ع اجت�هه� نحو 

القرية ب�شرعة الرق وق�ل ال�شيد لع�ئلته:
ج����ءه  وفع���اًل  غ���ريي((  يري���دون  ل  ))الق���وم 
))الق���وم(( وق�لوا ل���ه: ان امليجر ب���وىل – ح�كم 
كرب���الء – يحب ان ي�أخذ راأيك يف بع�س المور. 
وذهب ال�شيد معهم ولي�س معه ال �شيء واحد... 
القراآن. ويقول ال�شيخ ان رجاًل من اه�يل كربالء 

يدعى ال�شيخ فخري هو الذي دل عليه النكليز.
ونقل ال�شيد �شجينً� اىل م�شت�شفى كربالء ثم اىل 
الهن���د يف املع�شك���ر الهن���دي ث���م اىل احللة حيث 
دخ���ل �شجن���ً� م� ي���زال ي�شتعيد ب�لله من���ه وهن�ك 
وجد رف����ق الثورة وك�نوا اأربع���ن رجاًل. وام�م 
الع���ريف  )املجل����س  الع���ريف  احلرب���ي  الدي���وان 
الع�شك���ري( حكم على عدد كبري من رج�ل الثورة 
ب�لع���دام وك�ن ال�شي���د منهم. وذه���ب القرار اىل 

بغداد.

حكم بالعدام
وي���روي ال�شيد ان احد ابن�ء املحكومن ب�لعدام 
املن���دوب  كوك����س  بر�ش���ي  �ش���ري  ملق�بل���ة  ذه���ب 
ال�ش�مي الريط�ين لريجوه ع���دم امل�ش�دقة على 
احلك���م. وهن����ك ق�لت له م�س بي���ل ))ل تخف. ان 
اأب����ك ل���ن ي�شنق. اثن����ن فقط ذنبهم���� كبري كبري. 

و�شي�شنق�ن((.
اأم���� هذا الثن����ن فهم� هب���ة الدي���ن ال�شهر�شت�ين 

وح�شن الدده.
لك���ن لن���دن مل توافق على قرار الع���دام. وا�شدر 
املل���ك جورج اخل�م�س عفوًا عن الث�ئرين جميعً�. 
وك�ن���ت ال�شي��ش���ة الريط�نية، �شي��ش���ة التهدئة، 
تق�شي بعدم القي�م ب����أي عمل ا�شتفزازي حتى ل 

تتجدد الثورة.
ويروي ال�شي���د ال�شهر�شت�ين ق�شته يف ال�شجن: 
))لق���د ق�شين���� 9 اأ�شه���ر يف احلب����س، ويف غرفة 
ك�ن���وا  النكلي���ز  ان  عل���ى  )امل�شنق���ة(  امل�شلب���ة 
يحرتمونن� فلم يغريوا األب�شتن� الع�دية. وعندم� 
األ���وان  تغ���ريت  ب�لع���دام  علين����  �ش���در احلك���م 
رف�ق���ي. ك�ن���وا يف هم عظي���م. ام� ان� فل���م اهتم. 
اأخذت عب�ءت���ي و�شعدت �شل���م امل�شنقة وجل�شت 
عل���ى ف�شحة �شغ���رية ينتهي عنده���� ال�شلم حتت 
امل�شنق���ة مب��ش���رة. ولكنهم ن�دوا عل���ي ب�ن انزل 
ل�شرب ال�ش�ي. فقلت لهم ابعثوا يل ب�ل�ش�ي هن�. 
فعجب���وا من���ي. ولكنني بهذه الكلم���ة كنت بعثت 

يف نفو�شهم �شيئً� من ال�شته�نة.
فم���� لبث���وا ان �شع���دوا جميع���ً� ال�شل���م وجل�شوا 
مع���ي ي�شرب���ون ال�ش�ي حت���ت امل�شلب���ة. لقد قلت 
له���م: مل����ذا ا�شفرت وجوهك���م؟ انن� �شه���داء. فم� 
لبث���ت نفو�شهم ان اطم�أن���ت حتى �ش�رت امل�شلبة 

ملعبة((.

من اجل ال�شريف
وخ���رج ال�شي���د م���ن ال�شج���ن ليواجه جه����دًا، اأو 
نهو�ش���ً� اخر، كم� ي�شمي���ه. ك�ن عليه ان يخو�س 

املعرك���ة مع اخل�ئ�شن من اج���ل ال�شريف في�شل 
بن احل�ش���ن. ك�ن هن����ك ا�شتفت�ء ق���رر النكليز 

اجراءه يف العراق لتقرير نوع احلكم.
ويق���ول ال�شي���د: عندم���� ج����ء الم���ري في�شل اىل 
كرب���الء ج����ء م���ْن يق���ول يل ان الم���ري يطلب���ك 
فذهب���ت الي���ه و�ش�فحن���ي وعرفت���ه ب�لعلم�ء يف 
ال�شح���ن ال�شريف. واألقيت ب���ن يديه خط�بً� فرد 
علي���ه. ثم ان�شرف وان�شرفن�. وبعد قليل ج�ءين 
حميد خ�ن مت�شرف كرب���الء اآنئذ )ال�شعب – ان 
املرح���وم حميد خ����ن هو وال���د قرين���ة الدكتور 

�شي�ء جعفر(.
)اأبن خ�ل اغ� خ�ن زعي���م الط�ئفة ال�شم�عيلية 
ال���ذي توف���ى قبل م���دة ق�ش���رية( وق����ل يل ان 
ال�شري���ف ل يتغ���ذى ال وان���ت مع���ه. فذهب���ت 
وهن����ك تب�دلن���� احلدي���ث ث���م تواعدن���� عل���ى 

الجتم�ع يف بغداد.
فهم���ي  املرح���وم  وك�ن  بغ���داد  اىل  وذهب���ت 

املدر�س يومئذ مدير �شوؤون المري وهو ن�زل يف 
ق�شر �شع�شوع.

وهن����ك عر����س عل���ي ان اك���ون رئي�شً� لل���وزراء 
عند ت�شكيل احلكوم���ة، ف�عتذرت، ثم عر�س علي 
وزارة املع����رف ف�عت���ذرت ولكن���ه ه���ددين ب����ن 

ي�شكوين يوم القي�مة لدى جده وجدي فقبلت.
و�ش����رت البيع���ة 96 ب�مل�ئ���ة م���ن �ش���ك�ن العراق 
ب�يع���وا المري في�شل ملكً� عل���ى كت�ب الله و�شنة 
نبيه والعدل وامل�شلحة ال�شالمية. وبعد التتويج 
ج�ءين – وان� يف كربالء – المر بتعييني وزيرًا 

للمع�رف يف اول حكومة عراقية.

96 مدر�شة
ك�ن���ت يف الع���راق 96 مدر�ش���ة كم� يذك���ر ال�شيد 
ال�شهر�شت�ين. ب�شمنه� كلية احلقوق. ويف ظرف 
�شن���ة، اأي عندم� خرج ال�شيد م���ن الوزارة و�شل 

الرقم اىل 200.
وهن� �ش�ألته: ))هل ك�نت مدر�شة للبن�ت؟((.

ق����ل: ))مدر�ش���ة واح���دة فق���ط. ولكنه���� كب���رية 

كثريات.  وط�لب�ته������������������� 
وك�ن���ت ت�شت�أج���ر بي���ت وال���د ال�شت����ذ حمم���ود 
�شبحي الدف���رتي ب�لر�ش�فة((. واذكر اأنني كنت 
يف مكتب���ي ب�لوزارة حن دخل علي والد ال�شت�ذ 
حمم���ود �شبحي وق�ل يل انه ج����ء لتوه ب�لقط�ر 
ا�شت�أجره����  وق���د  داره  فوج���د  ا�شت�نب���ول  م���ن 
النكلي���ز وجعلوه���� مدر�شة للبن����ت، وان� ارجو 
من���ك ام� ان تعيد يل بيت���ي اأو ت�شمح يل ب�لنزول 

�شيفً� عليك يف بيتك ان� وع�ئلتي.
فبعث���ت يف طلب مدي���رة املدر�ش���ة، وك�نت تركية 
على م���� اذكر واتفقت معه� عل���ى تخلية الدار يف 

ظرف 3 اي�م.

خالف مع امل�شت�شار
وك�ن���ت ق�ش���ة املدر�شة �شببً� خل���الف بيني وبن 
م�شت�ش����ر ال���وزارة م�ش���رت ف�ري���ل. فق���د ج�ءين 
غ��شب���ً� و�ش�ألني كي���ف اأوافق على نق���ل املدر�شة 
مِع، فقلت ان الدار ا�شتوؤجرت يف غي�ب �ش�حبه� 
وم���ن حقه ان ي�شتعيده����. وك�ن ذلك هو اخلالف 

الول بينن�.
ثم اختلفن� على م�ش�ألة الالفت�ت والعب�رات املعلقة 
على ابواب غرف ال���وزارة فقد ك�نت ب�لنكليزية 
فطلبت كت�بته� ب�لعربية وكلفت املرحوم ال�ش�عر 
مع���روف الر�ش�يف ب����ن يتوىل امره���� وي�شرف 

على ترجمته� بنف�شه.
ثم لحظت ان مدير الر�ش�ئل ي�شيطر على كل كت�ب 
يرد اىل ال���وزارة او ي�شدر منه���� حتى ر�ش�ئلي. 
ر�ش�ئل���ي  ي���رتك  ان  الي���ه  وطلب���ت  ف��شتدعيت���ه 
الر�شمي���ة و�ش�أنه����. ولكن���ه ق����ل يل ان���ه ل يلقي 
الوامر من الوزي���ر بل من امل�شت�ش�ر الذي عينه. 
وك�ن مرج���ع اخل���الف جمل�س ال���وزراء فحررت 
كت�ب���ً� ب�ملو�ش���وع اىل املجل�س وح���رر امل�شت�ش�ر 
كت�ب���ً� اخر. ولك���ن كت�بي مل ي�ش���ل املجل�س ابدًا. 
وعلم���ت ان م�ش���رت توم�ش���ون احتج���زه، و�شمح 

بكت�ب امل�شت�ش�ر.
وقد انتهى اخل���الف بتدخل �شري بر�شي كوك�س 
بحثن����  وق���د  قدي���رًا.  �شي��شي���ً�  وك�ن  نف�ش���ه. 
الم���ر معً� وتق���رر اق�ش�ء م�ش���رت ف�ريل وم�شرت 
توم�شون من الوزارة وتعي���ن م�شت�ش�ر جديد. 
)وك�ن م�ش���رت ف�ري���ل اول واخ���ر م�شت�ش�ر يعزل 

خلالفه مع وزير عراقي(.
ثم ج����ءت املع�هدة العراقي���ة الريط�نية الوىل 
ف�ختلف���ت مع زمالئي الوزراء عل���ى م�دة واحدة 
فيه� وانتهى اخلالف بخروجي من الوزارة. وقد 
عن احل����ج عبداحل�شن وزي���رًا مك�ين و�شدقت 

الوزارة املع�هدة.
وبع���د خروجي م���ن الوزارة عين���ت ك�ول رئي�س 
ملجل����س التميي���ز ال�شرعي اجلعف���ري يف بغداد. 
ويف ذلك الوقت فق���دت ب�شري يف ق�شة ل جم�ل 
بذكره���� وق���د بقي���ت 12 �شن���ة يف من�شبي حتى 
انتخب���ت ن�ئب���ً� يف بغداد زمن ال���وزارة اليوبية 
رئي����س  ج���ودت  عل���ى  فخ�م���ة  )وزارة  الوىل 
ال���وزراء احل����يل(. ولكن املجل�س ح���ل بعد زمن 
ومن���ذ ذلك الي���وم اأي قبل ح���وايل 25 �شنة حتى 

اليوم وان� جلي�س بيتي.

�ض و ج
مع ال�شهر�شتاين

األفتم؟ كت�ب  • كم 
- 300 منه���� 30 مطبوع���ة و30 ج�ه���زة للطب���ع 
والبقية حتت����ج اىل تكمل���ة. ويف نيتي ان اكتب 

مذكراتي.
هواي�تكم؟ هي  • م� 

- الكتب وال�شح�ب.
جمعتم؟ كت�بً�  • كم 

- ع�شرة الف. منه� الف خمطوطة.
لديكم؟ كت�ب  اعز  هو  • م� 

- خمط���وط لنهج البالغ���ة كتب قبل وف����ة موؤلفه 
ال�شريف الر�شى. اي قبل الف �شنة.

والرجل؟ املراأة  لديك  يت�ش�وى  • هل 
- ل كل رجل ول كل امراأة.

ال�شي��شية؟ حقوقه�  املراأة  منح  توؤيدون  • هل 
- الطبيع���ة م� �ش����وت بن امل���راأة والرجل فكيف 

ي�ش�وي بينهم� الق�نون؟
اليوم؟ العراق  ترون  • كيف 

- يف الظواه���ر وامل�دي�ت اأرقى بكثري من اي�من�. 
ولك���ن الخالق.. ب���كل �شراحة اق���ول انه� ك�نت 
اح�شن حتى يف اي����م الحتالل النكليزي. هن�ك 
م�شب���ح ي�شرتك فيه الفتي����ن والفتي�ت فب�ي وجه 

ومن وجوه ال�شريعة يجوز ذلك؟
الغن�ء؟ يف  راأيكم  • م� 

- الغن����ء اذا ك�ن من امللهي�ت املغري�ت فهو م�شر 
وال�شرع ال�شالمي ل يجوز كل م�شر. والغني�ت 
امللهي����ت م���ن وح���ي امل�شتعمري���ن لج���ل اف�ش����د 
اخ���الق الم���ة حت���ى ين�شغل���وا به���� ول يط�لبوا 

بحقوقهم. األي�س كذلك؟.

م. اال�سبوع )ملحق جريدة ال�سعب(
 ل�سنة 1957

حديث مع أول وزير للمعارف في العراق

الملك فيصل األول 
رئاس��ة  عليَّ  عرض 

الوزراء

العراقية  الث��ورة  زعماء 
تحت  الش��اي  يش��ربون 

المشنقة

الرصاف��ي يترجم الفتات 
ال��ى  المع��ارف  وزارة 

العربية
يف بيت متواضع بسيط يف العيواضية قابلت اول وزير للمعارف يف العراق. قادين خادمه 

اىل غرفللة االسللتقبال وقال يل ))بفرمو آغا(( أي تفضل سلليدي وبعد قليللل دخل الغرفة 

رجل مهيب الطلعة قللوي البنيان، معتدل القامة يف وقار، اول ما يلفت نظرك منه لحيته 

الخالصة البياض ونظارته الخالصة السواد..

وجلس بعد ان صافحني والتف بعباءته السللوداء، ثم رشع يتحدث.. وخالل سللاعتني كان 

دفرتي يضم بني دفتيه قصة حياة هبة الدين الشهرستاين الحسيني.
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ا�شمه وانت�شابه:
 ه����و حممد علي ب����ن احل�شن الع�ب����د بن حم�شن 
ال�ش����راف بن املرت�ش����ى بن حممد ينته����ي ن�شبة 
اىل احل�ش����ن ذي الدمع����ة ب����ن زي����د ال�شهي����د ب����ن 
الإم�م زين الع�بدين بن احل�شن ال�شبط بن اأمري 
املوؤمنن علي بن اأب����ي ط�لب عليه ال�شالم. يلقب 
)ب�حل�شين����ي( ويعرف ب�)هبة الدي����ن( وينت�شب 
اىل �شهر�شت�ن، فقد غلب اآنت�ش�به اىل �شهر�شت�ن 

على لقبه ب�)احل�شيني(.

 ويذكرحمم����د مهدي العلوي  اإِنٍَّ اللقب ج�ء لهذه 
الأ�ش����رة ع����ن طري����ق )الأمه�����ت(، وه����ذا م� ذهب 
اإليه حممد ب�قر البه�����ديل معتمدين يف ذلك على 
م����� ذك����ره ال�شي����د يف خمطوطته )�ش����دف الالآيل 
وذرى املع�يل(وال����ذي ذكر فيه ا�شب�ب ان�طة هذا 
اللق����ب ب��شرت����ه وانه امن����� ج�ء  :”م����ن الأمه�ت 
اإىل الأ�ش����رة )ال�شهر�شت�نية( العريقة يف)كربالء 
والف����رات الأو�ش����ط( خالل القرن����ن الث�ين ع�شر 
والث�لث ع�ش����ر للهجرة وهي مو�شوي����ة الن�شب، 
الك�ظ����م  مو�ش����ى  الإم�����م  اىل  ن�شبه�����  ينته����ي 
)ع(...”ثم يقول :”بينم� ن�شبه لأبيه ينتهي اىل 
زيد ال�شهي����د بن الإم�م زي����ن الع�بدين بن الإم�م 

احل�شن )ع(”.
ويف ه�م�س املخطوطة يقول ال�شيد جواد بن هبة 
الدين    :«والأ�شرة ال�شهر�شت�نية هذه املو�شوية 
منه����� واحل�شينية – كلت�هم� من اأ�شول ه��شمية 
الن�ش����ب ومن �شل����ب جدهم الأعل����ى )عبد املطلب 
ب����ن ه��شم( ج����د النبي حمم����د )�س( وق����د ه�جر 
اأجدادهم� من اجلزيرة اىل خمتلف بق�ع الأر�س 
م����ن اجل احلي�����ة والنج�ة من بط�����س املط�ردين 
الطغ�ة وج�ءتهم ه����ذه الألق�ب والن�شب من ب�ب 
املج�����ز بينم����� هم – ب����ال ري����ب – قر�شيون ومن 

قلب احلج�ز«.

ن�شاأته ودعواته لالإ�شالح :    
ن�ش�أ ال�شي����د هبة الدين احل�شين����ي ال�شهر�شت�ين 
يف اأ�شرة علمية، فوال����ده احل�شن )ت1219ه�/ 
ل����ه دور يف  1902م( م����ن علم�����ء �ش�م����راء ك�ن 
:«ان يغر�����س مداركه ح����ب العلم ويذك����ر �شج�ي� 
م����رمي  ال�شي����دة  ان والدت����ه  كم�����  ال�ش�حل����ن”؛ 
)ت1240ه����� / 1922م( ك�ن له����� اأثر وا�شح يف 
توجه����ه وميوله الفك����ري ، بيد ان بيئ����ة �ش�مراء 
وخالل ت�ش����دي املريزا حممد ح�ش����ن ال�شريازي 
لقي�����دة احلرك����ة العلمي����ة فيه����� ترك����ت ب�شم�ته� 
الوا�شحة على بن�ئه العلمي وميوله امل�شتقبلي.
    غ�����در ال�شي����د اىل كرب����الء حي����ث تلق����ى علومه 
الأولية فيه�، ثم انتقل اىل مدينة النجف ال�شرف 
بعد وف�����ة والده، ليكمل حت�شيل����ه العلمي هن�ك   
فمدينة النجف م����ن املراكز العلمية والدينية يف 

العراق.
لقد تركت حركة الإ�شالح الديني التي ظهرت يف 
الع�مل الإ�شالمي اأثرا كبريا انعك�س على م�شريته 
ذل����ك  يق����ول يف  الفك����ري  امل�شتقبلي����ة وتوجه����ه 
:«وات�شلُت ب�حلركة اجلدي����دة. كنت اأقراأ الكتب 

واملجالت اجلديدة، وك�ن يل �شغف بكل جديد... 
ومن هن� قراأت الفيزي�ء والكيمي�ء والري��شي�ت 
وكن����ت اأدعو اإىل الأخ����ذ ب�لعل����وم احلديثة وبداأ 
النجفي����ون يع�ر�شونن����ي لكنن����ي ا�شتطع����ت ان 
اأجت����ذب يل حزب����� م����ن ال�شب�����ب«. ويع����رف هبة 
الدين دعوته تلك ب�لق����ول :«وك�ن)حزبن�( يدعو 

اىل ن�شر العلوم اجلديدة والتجديد”.
واحلقيقة ف�����إنَّ هبة الدي����ن بطروح�ته ودعواته 
مييل اىل الإ�شالح، فهو يدعو اإىل عودة الإ�شالم 
اىل من�بع����ه الأوىل ونبذ اخلراف�ت والبدع التي 
دخل����ت علي����ه، يقول يف ذل����ك:”اإن تل����ك الإخط�ر 
املبيدة ل تتب����دد ول تبيد ال بن�شر العلم وتعميم 
الرتبي����ة الدينية وحم����و الب����دع واخلراف�ت من 
�شح�ي����ف طرائ����ق امل�شلمن”ورك����ز يف دعوت����ه 

عل����ى التح����رر م����ن الفقر واجله����ل لأنه ي����رى ان 
هذين الع�ملن من ا�شد املخ�طر على الأمة حيث 
يقول:«وم����� دامت واطئة الفق����ر واجلهل �شديدة 
عل����ى ه����ذه الأم����ة ف�إنه� مه����ددة ب�لفن�����ء من دون 

ريبة”.
     هذه الدعوات والطروح�ت دفعت ال�شب�ب اىل 
الجنذاب اإليه.ووفق� مل� نقلته )�ش�بري� مريف�ن(  
ف�إن اهتم�م����ت ال�شيد هبة الدي���ن ال�شهر�شت�ين 
تبدو وا�شحة ب�لعلوم احلديثة، حم�ول تف�شري 
بع����س الظواه���ر الكوني���ة ب�لق���راآن. وميكن ان 
ن���رى ذل���ك بو�ش���وح يف تعليقه عل���ى معجزات 
الق���راآن ف���ريى ان اأ�ش���رار العل���وم تتجل���ى على 
اأوج���ه التدرج ح�شب تدرج احل�ش����رة وارتف�ع 
ن ح�ش�رته  الب�ش���ر وح�شب ت���درج علم���ه وتل���وُّ
ويعتق���د ان اآي�ت القراآن الكرمي )العلمية( تف�شر 
يف ع�ش���ر الر�ش�ل���ة عل���ى ق�عدة تختل���ف عن م� 
ف�ش���ر يف ع�شرن� احل��شر ويح����ول تف�شري ذلك 
م���ن خالل بع����س الأمثلة منه� قول���ه ان :«حركة 
الأر����س لو �ش���رح به���� الله عز وج���ل يف ع�شر 
الر�ش�لة ك�آية حمكمة لرم�ه الن��س وهو ل يتفق 
واحل����س والعقل يف ذل���ك الزم�ن ام���� لو �شرح 
الق���راآن بكون الر�س على وجه حمكم لك�ن اأهل 
ع�شرن���� ينتق�شون علم الق���راآن فك�ن القراآن يف 
جمود عل���ى املحكم اإم� خ�ش�را لمي����ن اأهل ذلك 

الع�شر وام� خ�ش��شرا هذا الع�شر«.
وعل���ى م���� يبدو ف����إنَّ ت�أثره ب����آراء جم����ل الدين 
الأفغ�ين )ت1897م( دفعه لالهتم�م بهذه العلوم 
على ان هذا الهتم�م وفق رواية هبة الدين ك�ن 

حم���ط مع�ر�شة من بع����س النجفين واحلقيقة 
ف����ن اآراء جم�ل الدين الأفغ�ين ميكن ان تالحظ 
يف طروح�ته وهو م� دفع علي الوردي لالعتق�د 
ان ال�شيد هبة الدين ال�شهر�شت�ين اول املت�أثرين 
بجم�ل الدين الأفغ�ين يف العراق  . ورمب� يرى 
ذلك بو�ش���وح، فكاله� دع� اىل وح���دة امل�شلمن 
وحثهم لدرا�شة العلوم احلديثة، مع من�ه�شتهم� 
الوا�شحة لريط�ني���ة والدول ال�شتعم�رية....
ث���م تبنيهم���� منهج جدي���د يف الدع���وة من خالل 
رحالتهم����، ودعوتهم���� اىل اأخ���راج ال�شوائ���ب 

والبدع من الدين.
وعلى الرغم من ان هبة الدين ك�نت له ات�ش�لت 
كبرية وعديدة مع امل�شلحن وحرك�ت الإ�شالح 
الت���ي ظه���رت يف الع����مل الإ�شالمي غ���ري ان ذلك 
ل يعط���ي احل���ق يف اعتب�ر توجه���ه وطروح�ته 
واآرائ���ه ومنهج���ه ه���و ن�شخ���ة م���ن طروح�تهم 
ومن�هجهم واأرائهم فلهبة الدين منهجه الفكري 
واآراءه العلمي���ة رغم ت�أثره بهوؤلء العالم. فهو 
مل يخ���ِف ت�شيع���ه ب���ل دع���� اىل املذه���ب وب�شكل 
�ش���رورة  اىل  الوا�شح���ة  دعوات���ه  وا�شح،م���ع 

الإ�شالح اجلذري.
اآراءه واأف���ك�ره  الدي���ن  لق���د عر����س هب���ة        
وطروح�ت���ه يف جملة )العل���م(، وهي اول جملة 
�ش���درت ب�للغة العربية يف العراق ع�م 1327ه� 
/ 1909م وك�ن���ت املجلة تطب���ع يف بغداد لعدم 
توف���ر مطبع���ة يف مدين���ة النجف ال�ش���رف وقد 
ا�شتم���رت ه���ذه املجل���ة ب�ل�ش���دور مل���دة �شنتن 
ح�ول خالله���� جمع كلمة امل�شلم���ن وتوحيدهم 
وب���ث روح الإ�ش���الح يف نفو�شه���م، كذل���ك ق����م 
والهن���د  واإي���ران  اخللي���ج  منطق���ة  يف  بجول���ة 
واحلج����ز و�شوري����، حيث دع� الن�����س اىل نبذ 
الب���دع  واخلراف����ت الت���ي ل مت���ت للدي���ن ب����أي 
�شل���ة، يعتقد هب���ة الدين اإن مع�جل���ة البدع تبداأ 
من خ���الل ت�شحيح �شند املنق���ول والبتع�د عن 
ال�شواذ والأخب�ر ال�شعيفة التي ت�شبه )ا�ش�طري 

الولن(.

حمطات يف حياة ال�شيد هبة 
الدين احل�شيني ال�شهر�شتاين:

ع�����س ال�شيد هب���ة الدين حي�ة مفعم���ة ب�لن�ش�ط 
الفك���ري والعلمي الوا�شع الذي ل ميكن تغطيته 
به���ذه ال�شفح����ت لذل���ك وج���د الب�ح���ث ان���ه من 
ال�ش���روري ادراج اه���م املحط����ت يف حي�ة على 

�شكل نق�ط لعل ابرزه�. 
* يف ع����م )1327ه� 1909م( طب���ع كت�به القيم 
)الهيئ����ة والإ�شالم( عن الأف���الك ال�شم�وية وفق 
ال�شريعة املحمدية وعن اأهم املكت�شف�ت احلديثة 
الت���ي ك�ن ال�ش���رع احلني���ف ق���د �شب���ق الإ�ش�رة 
اإليه���� من قب���ل وذكروه���� يف اأح�ديثه���م فرهن 
عل���ى تقدم امل�شلمن يف جم����ل الهيئة والأفالك، 
وقد ا�شتهر هذا الكت����ب �شهرة كبرية فطبع عدة 

طبع�ت وبلغ�ت خمتلفة..
* يف ع�م )1328ه����1910م( اأ�شدر يف النجف 
الأ�ش���رف جملت���ه العلمي���ة )العل����م( وا�شتم���رت 

لغ�ية )1330ه�1912م( ن�شرت ق�شمً� من اأفك�ره 
العلمي���ة واآرائه يف كث���ري من العل���وم ال�شرعية 
والعرفي���ة، وك�ن له� دورًا كبريًا و�شدى وا�شعً� 
يف الأو�ش����ط العلمي���ة والثق�فية مل���� حتويه من 

العلوم واملعلوم�ت الر�شينة..
* يف ع����م )1333ه���� 1915م( عه���د اإلي���ه قي�دة 
هيئة علم����ء الدين لدع���م املج�هدين املتطوعن 
لن�ش���رة اجلي�س العثم�ين يف معركتي )الكوت( 
و)القرنة(، وك�نت خلطبه امل�شجعة ت�أثريه� يف 

نفو�س املج�هدين..
* يف ع����م )1334ه���� 1916م( عه���د اإلي���ه قي�دة 
ركب العلم����ء واملج�هدين من الع�ش�ئر الفراتية 
لن�ش���رة العثم�نين يف معرك���ة )ال�شعيبة( قرب 

الب�شرة �شد قوات الإنكليز الزاحفة عليه�....
1339ه����1920/10/10م(  حم���رم   27( يف   *
اعتقلت���ه ال�شلط���ة الريط�نية املحتل���ة وحكمت 
يف  املنعق���دة  الع�شكري���ة  العرفي���ة  حمكمته���� 
الهندي���ة واحللة عليه وعل���ى بع�س من ك�ن معه 
ب�لإع���دام �شنق���ً� وبته���ٍم ملفق���ٍة وب�شه���ود زور، 
وك�ن ا�شم���ه يف مقدم���ة املحكوم���ن و�شجن مع 
رف�ق���ه يف �شجن احللة لغ�ية )1921/5/31م(، 
حيث ي�ش���ف ال�شي�د ق�شة تلك الأي�م يف ال�شجن 
فيقول:«لقد ق�شين� ت�شعة اأ�شهر يف احلب�س ويف 
غرف���ة امل�شلب���ة )امل�شنقة( وعندم���� �شدر احلكم 
علين���� ب�لإعدام تغريت األ���وان رف�قي، ك�نوا يف 
َه���مٍّ عظيٍم، اأم� اأن� فلم اأهتم لذلك ف�أخذت عب�ءتي 
و�شع���دت �ُشلَّ���م امل�شنق���ة وجل�شت عل���ى ف�شحة 
�شغ���رية ينته���ي عنده���� ال�شل���م حت���ت امل�شنقة 
مب��ش���رة، ولكنهم ن����دوا علي ب����أْن اأنزل لأ�شرب 
ال�ش����ي، فقل���ت له���م ابعث���وا يل ب�ل�ش����ي هن����، 
فعجب���وا من���ي ولكنني بهذه الكلم���ة كنت بعثُت 
يف نفو�شه���م �شيئً� من ال�شته�ن���ة، فم� لبثوا اأْن 
�شع���دوا جميعً� ال�شلم وجل�ش���وا معي ي�شربون 
ال�ش�ي حتت امل�شلبة، لقد قلت لهم: مل�ذا اأ�شفرت 
وجوهك����م؟ اإنن� �شه�داء. فم� لبث���ت نفو�شه�م اأِن 

اأطم�أنت حتى �ش�رت امل�شلبة ملعبًه«.. 
* يف )23 رم�ش����ن 1339ه���� 1921/5/30م( 
اأطل���ق �شراح���ه م���ع رف�ق���ه ب�لعفو الع����م، ويف 
مع���ززًا  كرب���الء  اإىل  ع����د  )1921/6/1م( 
واأه�ليه����  اأعالمه����  قب���ل  م���ن  ب�ل���غ  وب�حتف����ء 

في�شف ذلك بقوله:«عندم� خرجن� من احللة اإىل 
كربالء ع���ن طريق امل�شيب فو�شلن���� اإىل كربالء 
بع���د ظه���ر ال�شبت 27 رم�ش����ن حي���ث ا�شتقبلن� 
الطري���ق  ع���ر  �شف���وف  يف  اأه�ليه����  جم���وع 
ب���ن بعودتن���� �ش�ملن، ورغم ح���ر الظهرية  ُمَرحِّ
ين  و�شي����م الن��س ك�نت جموعهم غف���رية ُمَعرِّ
عن �شعورهم الطيب نحون����((، وبعده� وا�شل 
تدري�شه لطلبته من ف�شالئه� الأجالء يف حجرته 

ب�لرو�شة احل�شينية..
1921/9/28م(  1340ه����  حم���رم   25( يف   *
اخت����ره املل���ك في�ش���ل الأول اإث���ر تتويج���ه ملكً� 
على العراق لت���ويل وزارة املع�رف يف الوزارة 
النقيبي���ة ك�أول وزير م���ن العلم�ء املرزين، وقد 

اأجرى يف وزارته اإ�شالح�ت قيمة..
* يف )21 ذو احلج���ة 1340ه� 1922/8/14م( 
م ا�شتق�لت���ه من ال���وزارة لع���دم ارتي�حه اإىل  ق���دَّ
اأ�شل���وب العمل م���ع اجله�ز الع�م���ل يف الوزارة 

واعتزل العمل ال�شي��شي معهم.. 
* يف اي����ر )1343ه� 1925م( َفَقَد ب�شَرُه نه�ئيً� 
اإثر )رم�د �شديدي( عمَّ ال�شرق الأو�شط وبتدبري 
من �شكرت���رية دار املندوب ال�ش�م���ي )م�س بيل( 
وجم�عته� م���ن الأطب�ء الإنكلي���ز يف امل�شت�شفى 

اأفقدوه ب�شره للحدِّ من ن�ش�طه املن�ه�س لهم..
* يف ك�ن���ون الأول )1344ه���� 1925م( واأثن�ء 
رئ��شت���ه ملجل����س التميي���ز املتق���دم ذك���ره اأ�شدر 
جمل���ة )املر�شد( العلمية يف بغ���داد ومب�شوؤولية 
ابن خ�لته ال�شيد حممد احل�شيني وب�إدارة حفيد 
خ�له ال�شيد �ش�لح اإبراهي���م ال�شهر�شت�ين وهو 
ميل���ي عليه���م اآراءه العلمي���ة ومب�حث���ه القيمة، 
وا�شتم���رت املجلة حت���ت اإ�شرافه العلمي ط�فحة 
بنت�جه الفكري لأربع���ة اأعوام حتى مطلع الع�م 

)1349ه�1930م(.
اأيل���ول   11 الآخر1350ه����  ربي���ع   28( ف����ي   *
و�ش����م  الأول  في�ش���ل  املل���ك  منح���ه  1931م( 
الرافدين من الدرجة اخل�م�شة من النوع املدين 

تقديرًا خلدم�ته الن�فعة وجهوده املفيدة..
* يف )19 رم�ش����ن 1353ه���� 25 ك�ن���ون الأول 
1934م( اخت���ري لع�شوية جمل����س النواب ن�ئبً� 

عن لواء بغداد..
* يف )16 رج���ب 1357ه���� 11 اأيل���ول 1938م( 
اخت�رت���ه وزارة املع����رف لإلق����ء املح��ش���رات 
الديني���ة يف دار املعلم���ن البتدائي���ة والريفي���ة 
لتدري���ب مدر�شي الدين ورفع م�شتواهم العلمي 

والديني..

 �شيوخ اإجازاته:
اأجيز ال�شي���د ب�أج�زات كثرية م���ن اأعالم ع�شره، 
بع�شه���� اجته�دي���ة وحديثي���ة، وبع�شه���� الآخ���ر 

حديثية فقط.
فمن امل�ش�يخ الذين اأج�زوه اجته�دًا ورواية: 

1- ال�شي���د اإ�شم�عي���ل ب���ن ال�شي���د �ش���در الدي���ن 
ال�شدر.

2- ال�شيد م�شطفى احل�شيني احلجة الك��ش�ين. 
3- ال�شيد حممد املجتهد الك��ش�ين. 

4- ال�شي���د حمم���د ب���ن حمم���د ب�ق���ر احل�شين���ي 
الفريوز اآب�دي. 

احل�شين���ي  احلكي���م  مه���دي  حمم���د  ال�شي���د   -5
احل�ئري. 

6- ال�شيد مولوي الهندي.

تالمذته:
   تخ���رج علي يد ال�شيد عدد كبري من طلبة العلم، 
اإذ عرف عنه اأنه ك�ن يف تدري�شه يتميز ب�لإح�طة 
ي�أن����س تالمي���ذه  املو�ش���وع بحي���ث  الت�م���ة يف 
اإىل ح�ش���ن بي�ن���ه، وعذوبة تعب���ريه، مم� يجعل 
امل�شتم���ع م�أخ���وذًا يف مت�بعة البح���ث، وك�ن من 
بن تالميذه جم�ع���ة انت�شرت اآث�ره���م وات�شعت 
�شهرتهم و�ش�هموا يف الكثري من املح�فل الأدبية 

والق�ش�ئية، نذكر منهم:
ب�لعم����ري  امل�شه���ور  النق���دي  • ال�شي���خ جعف���ر 
لولدت���ه يف مدين���ة العم����رة الذي متي���ز ب�شرعة 

البديهة وكرثة نظم ال�شعر.
الذي يعد من  ال�شبيب���ي،  • ال�شي���خ حممد ر�ش� 

رج�ل الفكر الأدبي وال�شي��شي والعلمي.
• ال�شي���خ عل���ي ال�شرق���ي، ال���ذي ك�ن م���ن اأبرز 
�شعراء النجف، بل العراق يف تلك الفرتة والذي 

ا�شرتك يف حرب اجله�د وثورة الع�شرين.
املفك���ر  الدي���ن  كم����ل  �شعي���د  حمم���د  • ال�شي���د 

وال�شي��شي والأديب الب�رع. 
• ال�شي���د ح�شن كم����ل الدين الذي عرف ب�شعة 

الفكر و�شمو الروح والوطنية �شد املحتل.
• ال�شيخ عبد العزيز اجلواهري الذي عرف يف 

اأي�مه مبوؤهالته الأدبية،وكف�ءته الت�ريخية.
  ف�ش���اًل عن هذه الأ�شم����ء هن�ك غريهم من الذين 
در�شوا على ال�شيد هبة الدين وت�بعوا توجيه�ته، 
وك�ن���ت تدري�ش�ته يف مقتبل عمره تن�شب �شمن 
والهيئ���ة  والفل�شف���ة  واملنط���ق  البالغ���ة  عل���وم 
والعق�ئد والفقه والأخ���الق ثم متخ�س لتدري�س 

الخت�ش��ش�ت الع�ملية يف الفقه واأ�شوله.

وفاته:
ا�شتم���ر هب���ة الدي���ن بدعوات���ه الإ�شالحية حتى 
وف�ت���ه فج���ر يوم الثن���ن 26 / �ش���وال 1386ه� 
يف  دف���ن  حي���ث   1967  / �شب����ط   /  6 املواف���ق 
مكتبته)مكتب���ة اجلوادي���ن الع�مة( الت���ي ا�ش�شه� 

داخل ال�شحن الك�ظمي ال�شريف.          

املقال ف�سل من كتاب تذكاري
 عن الراحل هبة الدين ال�سهر�ستاين

رحلة السيد هبة الدين الشهرستاني 
في العلم واالصالح 

د . جواد كاظم البيضاني 
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توفيق التميمي

م����ن هن�ج�����زف ال�شهر�شت�ين وهو ي����دوي  بفتواه 
ال�شه����رية )بع����دم ج����واز نق����ل اجلن�ئز م����ن امكنته� 
البعيدة اىل مقرة النجف( مل� ي�شببه بعد امل�ش�ف�ت 
وق�شوة املن�خ وتبدلته  م����ن تف�شخ لالج�ش�د ي�شر 
ب�لبيئ����ة  العراقية و�شحة الب�شر  وي�شيبهم ب�نواع 
من المرا�س اخلبيثة، حتولت فتوى ال�شهر�شت�ين 
املثرية للجدل والعرتا�س اىل كت�ب تداوله ع�ش�ق 
ال�ش����الح و�شب�به املتطلع للعل����م والعقل،وحتولت 
الفتوى  اىل  لغط وجدل عم حلق�ت الدر�س وجم�ل�س 
املثقفن وانق�شم  كل هوؤلء بن موؤيد لل�شهر�شت�ين 
وحم�����رب له.ف�ملوؤيدون ل����ه هم ا�شح�ب����ه من حلقة 
التنوي����ر واملخل�شن لمي�نه����م ولوطنهم و�شي�نته 
من ت�شلل الوبئة والمرا�س  من جراء نقل اجلن�ئز 
هذه،والفري����ق املع�ر�����س هو الفري����ق امل�شتفيد من 
ق����دوم هذه اجلن�ئز م�لي� ووج�هي�����. )ا�شتطعت ان 
افه����م حركة ال�شيد ال�شهر�شت�ين اكرث خ�شو�ش� يف 
الكت�����ب الخري )حترمي نقل اجلن�ئز( وفهمت جيدا 
�شب����ب الهي�ج العظيم الذي جوبه ب����ه ال�شهر�شت�ين 
حت����ى ا�شبحت حي�ت����ه يف خطر واعت����رت دعوته 
ه����ذه التي حمله����� كت�به دعوة خم�لف����ة  لل�شرع وقد 

جتراأ البع�س فن�شب ل����ه الكفر والزندقة وطلب منه 
ان ي�شتغف����ر ربه ويتوب يف حن ك�ن قد بلغ مرحلة 
الجته�د واوغ����ل فيه�. ودعوة حترمي نقل اجلن�ئز 
من الم�كن الن�ئية اىل النجف ال�شرف تلخ�س  يف 
ان ال�شيد هبة الدي����ن ال�شهر�شت�ين ك�ن ليبيح نقل 
ه����ذه اجلن�ئ����ز اذا م� اخ����ل هذا النق����ل بحرمة امليت 
بحي����ث ي�شبب نتونة اجلثة وتف�شخه� او ال�شته�نة 
به�،وح�شر النقل يف دعوته على الم�كن القريبة.( 
هك����ذا عرفتهم  جعفر اخلليل����ي ج1  �س486م�شدر 

�ش�بق.
انته����ت ال�شج����ة  الت����ي اث�ره����� املح�فظ����ون �ش����د 
ال�شهر�شت�����ين  فيم����� يتعل����ق  بفت����وى حت����رمي نقل 
اجلن�ئ����ز اىل تهدي����ده والتلوي����ح بت�شفيته،ف��ش�����ر 
علي����ه بع�����س م����ن  املخل�ش����ن لنهج����ه واملحب����ن له 
ب�ل�شف����ر والرحيل،تواف����ق ذل����ك م����ع توق����ه الذات����ي 
يف  ال�شالحي����ة  لف����ك�ره  ب�لتب�ش����ري  لالنط����الق 
بلدان اخ����رى وام�كن اخرى اك����رث امن� على حي�ته 
و�شتك����ون فر�ش����ة لالط����الع ع����ن كثب عل����ى ع�دات 
وتق�لي����د وثق�ف�����ت تع����زز م����ن �شع����وره الن�ش�����ين 
وتفتح مل�ش�ره ال�شالحي م�ش�ح�ت وا�شعة ب�جت�ه 

مدن الع�مل����ن العربي وال�شالم����ي التي و�شله� يف 
رحالته اخلليجية والهندية..

ال�شهر�شتاين الثائر 
ك�ن ال�شهر�شت�����ين يخف����ي خل����ف جلب�����ب امل�شل����ح  
وع��ش����ق العلم  والتجدي����د  مواهب املق�ت����ل العنيد 
واملح�����رب ال�شج�����ع  الت����ي �شتظه����ر يف  مي�دي����ن 
اجله�����د يف جبه�����ت ال�شعيب����ة  مت�شدي� م����ع كوكبة 
م����ن العلم�����ء  ومق�تل����ي القب�ئ����ل لوائ����ل جح�ف����ل 
املحتل����ن الريط�ني����ن ا�شتج�بة لفت����وى املرجعية 
ون����داء ال�شم����ري الوطن����ي  لت�شج����ل ل����ه �شفح�����ت 
اجله�����د ان�ش����ع �شفح�ته�  كم� �شجل����ت له �شفح�ت 
ال�ش����الح  �شطورا م����ن املجد والت�ل����ق التي انتهت 
بخ�ش�����رة الث����ورة وكراهي����ة النكلي����ز لهب����ة الدين 
ال�شهر�شت�����ين ال����ذي ق�شى م�شجون����� يف �شجونهم 
م����ن 1920 حتى ال�شهرالث�لث م����ن ع�م 1921جراء 
م�ش�ركت����ه الث�ني����ة يف مع�رك ث����ورة الع�شرين،اّرخ 
ال�شهر�شت�����ين جترب����ة م�ش�ركته يف مع�����رك اجله�د  
بكتيب يحمل عنوان )ا�شرار احلقيبة يف ا�شرتج�ع 
الب�ش����رة وال�شعيبة()مل متن����ع الهتم�م�ت العديدة 

لل�شي����د هب����ة الدين م����ن ان يكون اجله�����د يف �شلب 
ه����ذه الهتم�م�ت والأرك�ن املقد�شة التي يبتغي به� 
مر�ش�ة الله تع�ىل كيف ل وهو حفيد �شيد ال�شهداء 
احل�ش����ن )ر�س( واب����ن احلوزة العلمي����ة املج�هدة 
لالحت����الل  الت�ش����دي  يف  م�ش�هم�����ت  ل���������ه  فك�ن����ت 

النكليزي منه� :-
1- يف ع����م 1915عه���د الي���ه قي����دة هي����أة علم����ء 
الدين لدعم املج�هدي���ن املتطوعن لن�شرة اجلي�س 
العثم����ين يف معركت���ي الك���وت والقرن���ة وك�ن���ت 
خلطب���ه امل�شجع���ة ت�ث���ريًا كب���ريًا عل���ى املج�هدين 

وزي�دة حم��شتهم.
2- يف ع����م 1916عه���د الي���ه قي����دة رك���ب العلم�ء 
لن�ش���رة  الفراتي���ة  الع�ش�ئ���ر  م���ن  واملج�هدي���ن 
العثم�ني���ن يف معركة ال�شعيبة ق���رب الب�شرة �شد 

قوات النكليز الزاحفة اليه� 
3- يف 10/10/1920اعتقلته ال�شلطة الريط�نية 
املحتل���ة وحكمت حمكمته���� الع�شكرية املنعقدة يف 
الهندي���ة واحلل���ة علي���ه وعل���ى بع�س م���ن ك�ن معه 
ب�لعدام �شنق� بتهم ملفقة و�شهود زور وك�ن ا�شمه 
يف مقدم���ة املحكومن و�شجن م���ع رف�قه يف �شجن 

احللة لغ�ية 31/5/1921حيث ي�شف ال�شيد ق�شة 
تلك الي�م يف ال�شجن فيقول:

 لق���د ق�شين���� ت�شعة ا�شه���ر يف احلب����س ويف غرفة 
امل�شلب���ة )امل�شنقة( وعندم� �ش���درت علين� الحك�م 
ب�لع���دام تغريت الوان رف�ق���ي ك�نوا يف هم عظيم 
ام� ان� فلم اهتم لذلك ف�خذت عب�ءتي و�شعدت �شلم 
امل�شنقة وجل�شت عند ف�شحة �شغرية ينتهي عنده� 
ال�شلم حتت امل�شنقة مب��شرة ولكنهم ن�دوا علي كي 
ان���زل ل�شرب ال�ش����ي فقلت لهم ابعث���وا ب�ل�ش�ي يل 
هن� فعجب���وا مني ولكني كنت به���ذه الكلمة بعثت 
يف نفو�شه���م �شيئ���ً� م���ن ال�شته�ن���ة فم���� لبثوا ان 
�شع���دوا جميعهم ال�شلم وجل�ش���وا معي ي�شربون 
ال�ش����ي حت���ت امل�شلبة لقد قلت لهم مل����ذا ا�شفرت 
وجوهك���م انن���� �شه���داء فم���� لبث���ت نفو�شه���م ان 
اطم�أنت حتى �ش�رت امل�شلبة ملعبه(. هبة الدين 
ال�شهر�شت����ين- رج���ل اجله����د والتنويرحمم���د 

فخري ح�شن  موقع احلوار املتمدن.
اخلليل���ي  جعف���ر  والق�����س  الدي���ب  وي�ش���ف 
الدي���ن  هب���ة  �شخ�شي���ة  ع���ن  انطب�ع�ت���ه  يف 

ال�شهر�شت�ين ل�شيم���� فيم� يتعلق بج�نبه� الثوري 
وال�شي��ش���ي)لول مرة ا�شم���ع ب��شمه يرتدد ب�شيء 
كثري من التقدي�س يف الثورة العراقية الكرى،فلقد 
ك�ن اح���د ارك�ن ه���ذه الث���ورة والع�ملن على طلب 
ال�شتق���الل للع���راق بحم��س منقط���ع النظري وك�ن 
اح���د امل�شت�ش�رين واملقربن ملفج���ر  الثورة الزعيم 
الروح�ين امل���ريزا حممد تقي ال�ش���ريازي وك�ن له 
الف�ش���ل الك���ر يف جمع كلم���ة البع�س م���ن زعم�ء 
القب�ئ���ل املتن�فرة وتوحي���د �شفوفهم وحن انتهت 
الث���ورة والقى النكليز القب�س على زعم�ء احلركة 
وروؤ�ش����ء القب�ئل ك�ن ال�شيد هب���ة الدين من اوائل 
املقبو�س عليهم،وزج يف �شجن احللة ومنذ ان دخل 
ال�شج���ن ا�شبح ه���ذا ال�شجن م�شج���دا عندم� حتن 
اوق�ت ال�شالة حتى يتق���دم في�شلي ب�مل�ش�جن من 
ال�شي���وخ والزعم�ء،وقد مال ال�شجن�ء ثقة ب�نف�شهم 
وازاح عنه���م ك�بو�س الهم واخل���وف من ان ي�ش�ر 
به���م اىل امل�شنقة(هك���ذا عرفه���م اخلليل���ي م�ش���در 

�ش�بق �س 488

ال�شهر�شتاين وزيرا
رغم كراهية النكليز لل�شيد هبة الدين ال�شهر�شت�ين 
ال���ذي ق�تله���م  اي����م ح���رك�ت اجله����د يف ال�شعيبة 
ومي�دي���ن ث���ورة الع�شري���ن  و هيمن���ة امل�شت�ش����ر 
الريط����ين على تق�ليد المور الت���ي اعقبت  ثورة 
الع�شري���ن وانتك��شته����، فق���د مت اختي����ره كوزي���ر 
للمع����رف يف حكومة عبدالرحمن النقيب الكيالين 
الث�ني���ة والت���ي ا�شتق����ل منه���� يف 14 اب 1922 

الت�شدي���ق  اث���ر 
على املع�ه���دة الريط�ني���ة العراقي���ة وت�ش�هل 

احلكومة يف جم�به���ة �شل�شلة الهجم����ت الوه�بية 
على ح���دود املدن العراقية المن���ة، و�شتظل  ق�ئمة 
ت�شط���ع  الع���راق  يف  والرتبي���ة  املع����رف  وزراء 
مبنج���زات ال�شهر�شت�ين لقط����ع التعليم والرتبية 
يف الع���راق م���دى الده���ر ف�ش�ب���ق الزم���ن لي�ش���ع 
التعلي���م  اجه���زة  كل  عل���ى  ال�شالحي���ة  ب�شم�ت���ه 
الوظيفية ومن�هجه���� التعليمية وبن�ي�ت مدار�شه� 
وتعلي���م البن����ت مب���� مل ي�شه���ده عهد ترب���وي قبله 
)اعل���ن ت�شكي���ل ال���وزارة اجلدي���دة يف 12 ايل���ول 
1921 ف���ك�ن فيه� النقيب رئي�ش� لل���وزارة واحل�ج 
رم���زي وزيرا للداخلية ون�ج���ي ال�شويدي للعدلية 
وجعفر الع�شكري للدف�ع وعزت الكركويل لال�شغ�ل 
للتج����رة  املندي���ل  وعبداللطي���ف  واملوا�ش���الت 
وحممد علي ف��شل لالوق����ف وحن� خي�ط لل�شحة 
وعبدالك���رمي اجلزائ���ري للمع����رف.ومل يكد يعلن 
ت�شكيل ال���وزارة حتى ار�شل عبدالكرمي اجلزائري 
م���ن النجف اعت���ذاره عن ال�شرتاك فيه���� وهن� بدا 
التداول واجلدال من جديد حول من يتوىل وزارة 
املع����رف على �ش���رط ان يكون �شيعي���� ومت التف�ق 
اخريا عل���ى اختي�ر ال�شيد هبة الدين ال�شهر�شت�ين 
من كربالء وج�ء اىل بغداد وتوىل الوزارة(ملح�ت 
اجتم�عية م���ن ت�ريخ العراق احلديث ج6 �س126      

د. علي الوردي
وي�شتذكر  ال�شهر�شت�ين نف�شه تلك اللحظ�ت الوىل 
الت���ي قبل به� يف من�شب وزي���ر املع�رف يف حوار 

مع���ه اجرته جمل���ة ال�شبوع :)ذهب���ت اىل بغداد 
وك�ن املرحوم فهمي املدر�س مدير �شوؤون المري 
وه���و ن�زل يف ق�شر �شع�شوع وهن�ك عر�س علي  
امللك في�ش���ل ان اكون رئي�ش� للوزراء عند ت�شكيل 
احلكومة ف�عتذرت ثم عر�س علي وزارة املع�رف 
ف�عتذرت ولكنه هددين ب�ن ي�شكوين يوم القي�مة 
لدى جده وجدي فقبلت(م���ن حوار مع ال�شيد هبة 
الدين ال�شهر�شت�ين ملجلة ال�شبوع )ملحق جريدة 

ال�شعب( 1957

عامان يف الوزارة
ع�م�ن من ال�شتي���زار ل�شخ�شية تك�ملت عن��شره� 
التنويري���ة وترجمت تطلع�ته���� ال�شالحية مبجلة 
للعل���م و�شنوات خ�شبة من تدري�س جرئ وج�شور 
يف  ومق����لت  النجفي���ة   احل���وزة  اروق���ة  داخ���ل 
ال�شح���ف واملجالت وخطب حتر�س على التنوير.  
ك�ن ذل���ك ك�في� ليرتج���م ال�شهر�شت����ين يف مدار�س 
املع����رف ودوائره���� كل تطلع�ت���ه ال�شالحي���ة يف 
وتن�شيط���ه  امل���رة  ه���ذه  امل���دين  التعلي���م  ا�ش���الح 
وا�ش���الح مف��شل���ه املوروث���ة من العه���د العثم�ين 
الب����يل،  فك�ن ل���ه يف �شنوات ال�شتي���زار �شولت 
وج���ولت واث����ر وب�شم����ت ل���ن متح���ى �شتهي���ئ 
للق����دم من زمالئه وزراء املع����رف  الخرين ق�عدة 
�شلب���ة وقوي���ة لالنط���الق لتطوي���ر افك�رواعم����ل 
م�ق����م ب���ه ال�شالح���ي وزير املع����رف هب���ة الدين 
ال�شهر�شت�ين)الغي���ت من وزارة املع����رف وظ�ئف 
عدة ك�ن���ت لقط�ب النكليز،اتخ���ذت فر�شة انته�ء 
مدده���م او ع���دم وجود ح�ج���ة م��شة اليه���م ذريعة 
لطرد هذه العن��ش���ر التي ج�ءت مع احلرب ف�ثرت 
يف �شبغ���ة ال���وزارة و�شمعته����( من مذك���رات هبة 

الدين ال�شهر�شت�ين  املخطوطة.
ف�ح���دث ال�شهر�شت����ين تط���ورا نوعي���� وكمي���� يف 
التعليم العراقي خالل مدة ا�شتيزاره الق�شرية)ان 
منهجية هب���ة الدين وتنوره �ش�عدته على اخلروج 
بنت�ئ���ج ايج�بية يف بن�ء ق�عدة للتعليم تعد الوىل 
بت�ريخ هذا البلد فقد ارتفع عدد املدار�س من )88( 
اىل )151( واليه يرجع الف�شل يف ت��شي�س جمل�س 
املع����رف وك�ن الرائ���د يف ار�ش����ل اول بعثة علمية 
اىل خ�رج البالد كم���� ان م�ش�همته يف تعليم املراأة 
وا�شح���ة حيث بلغ ع���دد مدار�س البن����ت يف عهده 
)27( مدر�ش���ة بع���د ان ك�ن���ت )3( مدر�ش���ة وك�ن له 
دور كبري اي�ش� يف زي����دة ميزانية وزارة املع�رف 
بع���د ان دع���� العراقي���ن للت���رع ب�مل����ل لل���وزارة 
نتيج���ة للتخ�شي�ش����ت امل�لي���ة القليلة( هب���ة الدين 
ال�شهر�شت�ين- رجل اجله�د والتنويرحممد فخري 

ح�شن  موقع احلوار املتمدن.. 

قا�ض يف  حمكمة التمييز 
اجلعفري

للتميي����ز  الول  حمكم����ة  في�ش����ل  املل����ك  ا�شتح����دث 
اجلعفري  بعد ان ك�نت هن�ك حمكمة للتمييز ال�شني  
فقط والتي ك�ن يرا�شه� ق��شي �شني ا�شالحي اخر 
ه����و الع�مل ال�شيخ اجمد �شعيد الزه�وي ،وجعل من 
ال�شهر�شت�����ين ال����ذي يكن ل����ه م�ش�عر ال����ود واحلب 
والح����رتام رئي�ش����� له����� ، متك����ن ال�شهر�شت�����ين ان 
يح����ول �شن����وات خدمت����ه يف الق�ش�����ء اىل فر�ش����ة 
لتحقي����ق العدالة ب����ن املختلفن و ت�شلي����ط ال�شوء 
عل����ى ت�ريخ الق�ش�ء العراقي ومك�نة الق�ش�ة وظهر 
ذل����ك يف موؤل����ف اخت�س ب����ه ال�شهر�شت�����ين الق�ش�ء 
والق�ش�����ة. ا�شتم����ر يف من�شب����ه كق��ش����ي ملحكم����ة 

التمييز اجلعفري اكرث من احدى ع�شر ع�م�.

فقدان الب�شر ومكتبة اجلوادين 
مل ين�س النكليز مواقف ال�شهر�شت�ين ال�شلبة منهم  
واملع�دية العلني����ة ل�شي��شتهم يف العراق،�شواء يف 
ح����رك�ت اجله�د 1914  ام ثورة الع�شرين  ام دوره 
الثق�يف والتنوي����ري الذي يتق�طع مع ا�شرتاتيجية 
التجهيل ال�شتعم�رية لبن�ء �شعوب م�شتعمراته� ، 
ل�شيم����� انه ك�ن املب�در بط����رد امل�شت�ش�ر الريط�ين 
للوزي����ر العراقي  يف �ش�بق����ة مل يفعله� احد من قبله 
من الوزراء العراقين، لهذه ال�شب�ب وغريه� ك�دت 
ل����ه الدوائ����ر ال�شتخب�راتية الريط�ني����ة  له املكيدة 
تل����و الخرى حتى جنح����ت يف  النيل من����ه واطف�ء  
نعم����ة ب�ش����ره مبكيدة مدب����رة من امل�س بي����ل وكيلة 
العراق،والطبي����ب  ال�شتخب�����رات الريط�ني����ة يف 
اليط�����يل طوبلي�����ن مب�ش�عدة ممر�����س هندي ك�ن 
ي�شك����ن ل����دى ال�شهر�شت�ين  يف عم�����رة ميتلكه�  عن 
طري����ق زرقه بحقن����ة  تطف����ئ ب�شره،ولكن مل يطفئ 
ب�ش����ر عيني����ه   �شعلة حم��شه ال�شالح����ي ومل تكبل  
خطوات����ه اجلريئة يف التغيري، فبع����د اطف�ء ب�شره 
توق����دت ذاكرته والتهب����ت نريان قلم����ه ف�لف وكتب 
وحقق املئ�ت من الر�ش�ئ����ل والكتب والوث�ئق التي 
ا�شبح����ت مرجع����� يف جم�����ل ال�ش����الح والتجدي����د 

والدارة.

مكتبة اجلوادين 
من اب����رز الث�����ر ال�ش�خ�شة التي تركه����� هبة الدين 
ال�شهر�شت�ين  والتي  حتكي ق�شة جه�ده ال�شالحي 
وادواره التنويري����ة ه����ي مكتبة اجلوادي����ن الع�مة 
الت����ي حتت����ل الركن الق�ش����ي من ال�شح����ن الك�ظمي 
ال�شري����ف وهي ت�شم اىل ج�نب م� تركه من موؤلف�ت 
وخمطوط�����ت ووث�ئق / اللف من الكتب يف �شتى 

�شنوف املعرفة والعلوم.
حي����ث بع����د تق�ع����ده م����ن من�شب����ه كرئي�����س ملحكمة 
التمييز اجلعفري  اخت�ر زواية يف احلرم الك�ظمي 
ال�شريف ليحوله� اىل مكتبة ع�مرة وميدان� ملوا�شلة 
م�شروع����ه ال�شالح����ي ت�ليف����� وحتقيق����� وترجم����ة 
وك�ن����ت تلك اول مكتبة  تق�����م يف ال�شحن الك�ظمي 
ال�شري����ف ب��ش����م جملت����ه العل����م والت����ي حتولت اىل 
مكتبة اجلوادي����ن 1941 لتظل ع�مرة بعبق انف��س 
ال�شهر�شت�����ين ال�شالحية وقبلة تهف����و اليه� طالب 
العل����م واملعرفة وع�ش�����ق التنوي����ر والتجديد الذين 
ينحن����ون ام�����م ا�شم و�ش����ورة ب�����ين حجره� الول 
وب�ين  لبن�ته����� الوىل ال�شالحي والتنويري هبة 

الدين ال�شهر�شت�ين.

مرقد قرب كتبه
  مل يطف����ئ امل����وت ال����ذي وافه يف �شبيح����ة يوم من 
�شه����ر �شب�����ط 1967  م����ن �شطوع جنم����ه ع�لي�، ومل 
يق����ف غي�ب����ه ع����ن الدني� ح�ئ����ال دون تك�ث����ر مريديه 
وطالب مدر�شت����ه ال�شالحية فظهر له طالب� ن�بهن 
اقتفوا اث����ره ونقبوا يف خمطوط�ت����ه حتى عد احد 
تالمذت����ه  وه����و الدكت����ور ا�شم�عي����ل ط����ه اجل�بري 
رئي�����س الدرا�ش�ت الت�ريخية ح�لي� يف بيت احلكمة 
ب�����ن ال�شيد ال�شهر�شت�ين حظى بدرا�ش�ت وموؤلف�ت 
وكت�ب�����ت مب����� مل يح����ظ ب����ه من قبل����ه ع�����مل دين من 

ال�شنة وال�شيعة يف العراق.

الشهرس��تاني وطري��ق االصالح 
والثورة

طريق االصالح طريق ميلء 

بالعقبات  و االصالح  وهي 

ليست نزهة يف حديقة عامة 

او بستان عامر باالشجار  بل 

هو ميدان معركة  يخوضها 

املصلحون بعدة افكارهم 

وصالبة ثباتهم  وقوة اميانهم 

بنتائج ومثار هذا الطريق 

للنفع العام  ضد قوى الجهل 

والتخلف والسلطة، والن 

الشهرستاين  كان اول من رفع 

راية العلم  الطبيعي الحديث 

ومنافعه   يف االوساط 

الحوزوية موظفا معطياته يف 

علم الفتوى الرشعية ومصالح 

العباد.
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وم����� يعنين����� من ه����ذا الأمر املن�����خ اجلدي����د الذي 
ط����راأ على حري����ة ال�شح�فة، وحرك����ة الن�شر، التي 
مل ي�شه����د الع����راق مثياًل له� يف ال�ش�ب����ق فقد �شدر 
يف اأق����ل من عقد حوايل ت�شع����ة وثم�نن اإ�شدارًا، 
م� ب����ن جريدة وجملة( )، ك�ن م����ن اأبرزه� جملة(

الدي����ن احل�شين����ي  ال�شي����د هب����ة  العلم)ملوؤ�ش�شه����� 
ال�شهر�شت�����ين. جمل����ة العلم اأول جمل����ة عراقيَّة – 
����ة �ش����درت يف النج����ف الأ�ش����رف يف الت��شع  عربيَّ
والع�شري����ن م����ن اآذار ع�����م 1910 م، بع����د الثورة 
الد�شتوري����ة العثم�نية، لتك����ون ل�ش�ن ح�ل الطبقة 
الإ�شالمي����ة الواعية، وك�ن رئي�س حتريره� ال�شيد 
هب����ة الدين ال�شهر�شت�ين(   ومديره� عبد احل�شن 

الأزري.
وق����د كتب ال�شيد ال�شهر�شت�����ين على �شدر املجلة: 
ة ديني����ة فل�شفية علمي����ة �شن�عية(.  ) جمل����ة �شهريَّ
وب�شب����ب اإ�شداره� بقوله: جملة العلم تخدم العلم 
والدين، وتبحث عن اأ�شول الرتقي م�ديً� واأدبيً� . 
وانطالقً� من هذه املف�هيم، اتخذ هبة الدين ملجلته 
عنوانً� ذا مغزى وا�شح بدللة(العلم)، اإىل ج�نب 
تزيين����ه غالف املجل����ة ببع�س الأح�دي����ث النبوية 
ال�شريفة، والأبي�����ت ال�شعريَّة حثَّت مبجمله� على 
العل����م ؛ حب����ً�، وغ�ي����ة، و�شعي����ً�، مث����ل ا�شت�شه�ده 
بقول النبي  : طل����ب العلم فري�شة على كل م�شلمة 

وم�شلمة.

د ال�شيد هبة الدي����ن اأهدافه� مبو�شوعيَّة  وقد ح����دَّ
تتلخ�س مبح�����ور جوهري����ة اأهمه�����: ال�شعي اإىل 
تخلي�س جمتمعه من روا�ش����ب اجلمود والع�دات 
الب�لي����ة، وت�أكي����د الإ�شالح من خ����الل بث التجديد 
يف اأبن�ء جمتمع����ه، والتنبيه على عوامل التغلغل 
ال�شتعم�����ري يف الع�مل����ن العرب����ي والإ�شالم����ي، 
واحلث عل����ى مواجهته بجمي����ع الو�ش�ئل العلمية 

ك�ملق�ومة امل�شلحة(اجله�د)، اأو الفكرية كت�أ�شي�س 
اجلمعي�ت الثق�في����ة، و اإ�شدار دوري�ت وموؤلف�ت 

له� �شلة ب�ملو�شوع.
وق����د كت����ب يف العدد الأول م����ن املجلة ن�ش����ً� بذلك 
اله����دف املتوخ����ى من املجل����ة،اإذ ق�ل في����ه: والأمل 
م����ن حمل����ة العل����م وحم�����ة الدي����ن، وم����ن ي�ش�ركن� 
يف الغ�ي����ة والغر�����س اأن ي�شع����ى يف ن�ش����ر ه����ذه 
ال�شحيف����ة، وي�ش�عدن����� بفي�����س يراع����ه، ويجد م� 
يتمن�ه من غر�س اأ�شول الدين والعلم يف اأرا�شي 
القلوب وتكميل الأف����ك�ر واإ�شالح ال�شعوب، وفك 
مق�لي����د امل�شرة من عقولهم   وقد ك�شف هذا الن�س 
عن منه����ج املجلَّة واأهدافه� العلمي����ة، مب� يتن��شب 
ة الإ�ش����الح التي حملته� حركة الد�شتور يف  وخطَّ

النجف الأ�شرف.
ا�شتق����ت جملة)العل����م( معلوم�ته����� واأخب�ره����� من 
م�ش�����در �شّتى، ك�ن من بينه����� الإن�ش�ت اإىل اأخب�ر 
فق����د  كوك�لة)روي����رت(،  ����ة  الع�مليَّ الأنب�����ء  وك�لت 
نقل����ت عنه� خمتل����ف املعلوم�����ت والأخب�����ر، ومن 
حمط�ت متعددة له����� يف اآ�شي� واأورب�، مثل مدينة 
)حمرا�����س( الهندية، وكرى العوا�ش����م الأوربية 

مثل )لندن، وب�ري�س، وبرلن(.
خمتل����ف  م����ن   – اأي�ش����ً�   – الأخب�����ر  واقتب�ش����ت 
والأجنبيَّة،مب�����  العربي����ة  واملج����الت  ال�شح����ف 
فيه����� تلك ال�ش�����درة يف املهجر )اأمري����ك� ال�شم�لية 
من�أمل����ع  ع����دد  املجل����ة  يف  وكت����ب  واجلنوبي����ة(. 
كّت�ب الع����راق واأدب�ئه، من اأمث�����ل: جميل �شدقي 
الزه�وي، وحممد ح�شن ال�شبيبي،وعلي ال�شرقي، 
وعبد الرحمن البن�ء، فك�نت مق�لتهم وق�ش�ئدهم 
مبو�شوع�ته����� الرائعة �شفح�ت اأغنت املجلة فكرًا 

واأ�شلوبً�.
وبلغت جمل����ة العلم من الن�ش����ج والر�ش�نة درجة 
ل ي�شته�����ن به� فقد ات�شم اأ�شلوبه� بر�ش�قة الألف�ظ 

وجزال����ة املع�����ين، لتخ����رتق بذل����ك اأفئ����دة قرائه����� 
وعقوله����م، مبتع����دة عن غري����ب اللغ����ة و�ش�رده�، 
والب�شيط����ة  الق�ش����رية،  اجلم����ل  م����ن  متخ����ذة 

اأق�شرالطرق لإي�ش�ح اأفك�ره�.
ويب����دو اأنَّ املجلَّ����ة قد ا�شته����رت وعرفت يف الع�مل 
اأورب�����،  دي�����ر  يف  امل�شلم����ن  وب����ن  الإ�شالم����ي، 
ف�ش�روا يب�دلون �شحفهم به�، فقد ج�ء يف املجلة 
حت����ت عنوان )مب�دلت ال�شح����ف مع جملة العلم(

ذكر ال�شحف امل�شهورة من الأم�ش�ر املتمدنة التي 
و�شلت من الإ�شت�نة: احل�ش�رة والعدل و�شم�س، 

ومن بريوت: الحت�د العثم�ين اليومي
وال����راأي الع�����م واإقب�ل والب�ش����ري واحلقيقة، ومن 
دم�ش����ق: املقتب�����س والع�ش����ر اجلدي����د واحلق�ئق، 
ومن العراق �شحفه جميعً�، ومن الق�هرة: املوؤيد 
واملن�ر وال�شم�س، ومن اإيران اأكرث جرائده�، ومن 
الهند: الأخب�ر اليومية وحبل املتن، ومن اأمريك�: 
الزم�����ن، ومن الي�ب�����ن: الحت�����د الإ�شالمي، ومن 
فرن�ش�����: نه�شة العرب، وم����ن اإيط�لي�����: ال�شي��شة 
امل�ش����ورة، وم����ن �شنغ�فورة: الوط����ن والإ�شالح، 
ومن تون�س: مر�شد الأم����ة، ومن اجلزائر: كوكب 

اإفريقي�.
ويبدو اأنَّ ال�شب�ب الواعي وطلبة احلوزة العلمية 
وجم�عة الإ�شالح ك�نوا وراء ال�شيد ال�شهر�شت�ين 
يف اآرائ����ه واأفك�ره، فقد ك�نوا يتلقفون املجلة عند 
�شدوره����� يف الوق����ت ال����ذي ك�ن طلب����ة العل����م يف 
احلوزة النجفية يط�لب����ون ب�لدرو�س امل�ألوفة من 
فقه واأ�شول احلديث وتف�شري واأدب وفل�شفة، ومل 

تكن املجالت واإن ك�نت علمية
حمبب����ة له����م، لئ����ال ين�ش����رف الط�ل����ب احلوزوي 
ع����ن درا�شت����ه الأ�ش��شيَّة، لكن جمل����ة العلم فر�شت 
وجوده� على اجلميع، واأرادت الطبقة الواعية من 
طالب العلم الطالع على امل�شتجدات احلديثة، وم� 
يظه����ره العلم من خمرتع�ت يف الوقت الذي ك�نت 
فيه املجالت ال�شوري����ة وامل�شرية واللبن�نية تب�ع 

خفية لئال يتهم رجل الدين والعلمب�لنحراف.
وينق����ل الأ�شت�����ذ م����ري ب�شري عن جعف����ر اخلليلي 
:ك�ن  لل�شهر�شت�ين،فق�����ل  ال�شح�ف����ة  �شببت����ه  م����� 
ال�شهر�شت�����ين اأول م����ن غ�م����ر وخ�ط����ر و�شّح����ى 
مب�شتقبل����ه الروح�ين ؛ الذي ل����و ح�فظ عليه لك�ن 
اليوم اأحد املراجع الكرى اإن مل يكن املرجع الذي 

ينفرد ب�ملرجعية  .
اأم����� ال�شيد هبة الدي����ن ال�شهر�شت�ين فيذكر بنف�شه 
اأنَّ بع�����س الن��س ك�نوا ينظ����رون اإليه نظرة ريبة 
بعد اإ�شداره املجلة ؛ اإذ ق�ل: »اإنَّ من م�ش�ر املجلة 
ل�شخ�س من�شئه� �شقوطه يف اأنظ�ر العوام واأكرث 

املثقفن وقلة من رج�ل الدين �شيم� امل�شتبدين.

وعل����ى الرغم من ذل����ك ا�شتمرت املجل����ة ب�ل�شدور 
ع�م����ن تقريبً�، توقفت بعده� يف ال�ش�بع ع�شر من 
�شهر �شب�ط ع�م 1912 م، بعد اأن اأ�شدرت ع�شرين 
ع����ددًا ؛ اإذ اأث����رت يف وجدان قّرائه����� ل يف العراق 
فح�ش����ب، ب����ل عل����ى م�ش�ح����ة وا�شع����ة م����ن الوطن 

العربي والع�مل . 
ون�ش����ري يف ه����ذا ال�ش����دد اإىل م����� كتب����ه )�شلم�����ن 
ال�شفواين( يف اأثر جملة العلم يف نفو�س قّرائه�، 
ج�����ء في����ه: »فله����� الف�ش����ل الأك����ر يف ب����ث الأفك�ر 
ال�ش�مي����ة، ون�ش����ر دعوة العل����م بن طبق�����ت اأفراد 
الأم����ة يف وق����ت ك�ن اجله����ل �ش�رب����ً� اأطن�ب����ه يف 
جميع الأنح�ء العراقية... ك�نت ت�ش�هي املجالت 

الراقية مبوا�شيعه� وح�شن عب�راته� التي ن�لت
وتع����د  العربي����ة  ال�شح����ف  اأمه�����ت  ا�شتح�ش�����ن 
جملة العل����م عالمة م�شيئة يف ت�أري����خ ال�شح�فة 
العراقي����ة مل����� فيه� م����ن اآث�����ر يف اأن����واع املع�رف 
جميعً�، فك�نت بح����ق »ع�ماًل من عوامل النه�شة 
احلديث����ة والنتق�����ل اإىل الع�ش����ر احلديث الذي 

و�شعت املجلة لبنة يف اأ�ش��شه .
اأول����ت جمل����ة العل����م ال�شع����ر عن�ية خ��ش����ة ؛ اإذ 
قلم����� يخلو ع����دد من اأعداده� م����ن جمموعة من 
الق�ش�ئ����د ذات ه����دف مع����ن، وه����ي يف اأغلبه� 
الدع����وة اإىل العل����م و�ش����رورة التحل����ي ب����ه، 

وح����ث الن��س على الثورة على اأو�ش�عهم املزرية، 
ل����ذا جند ظهور مف�هيم جدي����دة يف ب�به� ك�لتغني 
ب�حلري����ة، والد�شت����ور، والإ�شالح، وح����ب العلم، 
فك�نت �شفح�ت املجل����ة ري��شً� غّن�ء �شدحت فيه� 
حن�ج����ر ال�شعراء املجددين من اأمث�ل: حممد ر�ش� 
ال�شبيب����ي، وعل����ي ال�شرق����ي، وخ����ريي الهنداوي، 
وعب����د العزيز اجلواهري، وعب����د الرحمن البن�ء، 
وغريهم. وبهذا اأ�شهمت جملة )العلم( بدفع عجلة 
التجدي����د ال�شع����ري التي ك�ن����ت مرحل����ة مهمة من 

مراحل �شراعه� املحموم �شد القوالب القدمية.
جن����د لل�ش�عر(عل����ي ال�شرق����ي) ق�شي����دة بعنوان(

العلم وحده(  لقد عر ال�ش�عر يف �شعره عن اأفك�ر 
ذات اجت�ه�����ت خمتلفة منه� القومي����ة والوطنية، 
وه����و ق����د ع����رف بح�ش����ه القوم����ي، فه����و يخ�ط����ب 
اأبن�ء العروبة لينه�ش����وا ب�أوط�نهم، فراه يبتدئ 
ق�شيدته ب�لإمي�ن، ويجعل حب العلم و الإمي�ن به 
من حيث الوجوب ك�إمي�����ن امل�شلم بقراآنه واإمي�ن 
امل�شيح����ي ب�إجنيله لذل����ك راح يدع����و ال�شب�ب اإىل 
ح����ب العل����م، والتعل����م لبن�����ء الأم����ة، وتقدمه� وقد 
امن�����ز ال�ش�ع����ر بح�ش����ه الدقي����ق، و�شهول����ة لغته، 
وعب�رات����ه البليغة، والتق�ط ح�����ذق لالأمث�ل، حتى 
انَّ كث����ريًا من اأ�شع�ره ذهب مث����اًل، فراه ي�شتعمل 
لفظ����ة )العل����م( ب����دللت خمتلف����ة ت�ش����ب جميعه� 
يف ه����دف واحد فيجع����ل العلم اإمي�ن����ً� واجبً� على 
الفرد تعلمه، ثم يجع����ل العلم يف اأبي�ت اأخرى من 
الق�شيدة ك�ل�شلط�ن، ويف بيت اآخر يجعله امليزان 
�ل والعلم�����ء، ونرى ال�ش�عر  ال����ذي يفرق بن اجلهَّ
يوظ����ف الف����ن البالغي(الت�شبيه)لري�ش����م �ش����ورة 

جميلة للعلم، فراه ي�شبهه ب�مل�ء
العذب الذي تروي جداوله كل ظم�آن، اإذ يقول:

املنهل العذب اإذ عبَّت جداوله      
       عجبت اإن قيل فوق الأر�س ظم�آن

ون����رى ال�ش�عر ل يكتفي بهذه ال�شورة الت�شبيهية 
الت����ي ر�شمه�����، واإمن����� جل�����أ اإىل �ش����ورة ت�شبيهية 
اأو�شع من تلك ال�ش����ورة ال�ش�بقة ؛ اإذ يجعل العلم 
ك�ل�شم�����س الت����ي ت�ش����رق على الع�����مل، ول يخت�س 

بنوره� وطن دون اآخر، فيقول:
م� اخت�سَّ ب�لعلم قوم دون غريهم               

           ك�ل�شم�س لي�س له� اأهل واأوط�ن
فنجد ال�ش�عر اخت�ر لعر�س اأفك�ره اأ�شلوبً� �شعريً� 
ه�دئ����ً� بعي����دًا ع����ن الع�شبي����ة والقل����ق والث����ورة، 
فه����و يالحظ تف����كك الوحدة الوطني����ة يف املجتمع 
العل����م  �ش����وى  لإ�شالح����ه  و�شيل����ة  ول  العراق����ي، 
ومواكب����ة احل�ش�����رة لذل����ك حققت ه����ذه الق�شيدة 

غر�س املجلة )جملة العلم( وهدفه� النبيل.
وجن����د يف ع����دد اآخر من املجل����ة نوعً� م����ن ال�شعر 
الإ�شالحي يتميز يف ب����ث روح احلم��شة واإيق�ظ 
الهم����م والعزائم، ويدفع اأهل ال�ش����رق اإىل التغيري 

والإ�ش����الح الجتم�ع����ي وال�شي��ش����ي، وذل����ك يف 
ق�شي����دة لل�ش�عر حمم����د ح�شن ال�شبيب����ي(  )حتت 
عنوان(انه�����س ي� �ش����رق نه�ش����ة )، ف�ل�ش�عر يعقد 
موازن����ة ب����ن ح�����ل اأه����ل ال�ش����رق وم� و�ش����ل اإليه 
الغ����رب من ح�ش�����رة ورق����ي، وي�ش����ري اإىل م�ش�ألة 
مهم����ة، وهي اأن م� و�شل اإلي����ه اأهل الغرب هو يف 
ل من احل�ش�رة العربية الإ�شالمية،  الأ�شل متح�شَّ
وال�ش�عر يو�شح ذلك ب�أ�شلوب ا�شتع�ري، فيقول: 
)الطوي����ل( ف�إنَّ بن����ي الغرب ارت����دوا ثوب جمدكم                         

وح�زوا لعمري دونكم ق�شب ال�شبِق
وكذلك ي�شري اإىل تق�ع�س العرب عن الهمم العربية 
للنهو�����س ل�ش����رتداد ذل����ك املجد ال����ذي �شلبه منهم 
اأهل الغرب، وب�ت من املحت����م اأن يهّبوا ل�شرتداد 
جمده����م عن طريق العلم والتعلم. وجند يف جملة 
العل����م خمت�����رات �شعرية متث����ل ج�نبً� م����ن بوادر 
التجدي����د يف ال�شعر، من ذل����ك ق�شيدة لل�ش�عر عبد 
الرحم����ن البن�����ء(  )، تق����وم ه����ذه الق�شي����دة عل����ى 
عدة حم�����ور ق�ش�شية، متثل حك�ي����ة لفت�ة ا�شمه� 

)لبنى(.
بعن����وان( التمثيل����ي  �شع����ره  يفتت����ح  ال�ش�ع����ر 

الليل)ويب����دو اأن ال�ش�عر رم����ز به اإىل الظالم، وقد 
ف�ش����رت األف�����ظ الق�شي����دة ذل����ك املعن����ى بو�شوح، 
فك�ن����ت األف�ظه�(فتمن����ي احل�شى – ق����رح جفني – 
مي����الأ الأف����ق ب�لعويل)، وه����ذا يعني امت����داد �شعة 
ذل����ك احلزن لي�شمل الأفق الرحيب الوا�شع، وجند 
ال�ش�ع����ر اأي�ش����ً� يلج�����أ اإىل توظي����ف الطبيعةالت����ي 
بداأه����� بعنوان املقط����ع الأول، وختم به� الق�شيدة 
بعن����وان )النج����م(، ورمب����� ك�ن هذادي����دن بع�����س 
ال�شع����راء الذين يق�شدون من ه����ذا الأ�شلوب رمزًا 

ي�شريون به اإىل دللت ومع�ن اأخر.
ولري����ب يف اأن احتف�����ء جمل����ة العل����م مبث����ل هذه 
الن�شو�����س ل����ه قيمت����ه ودللت����ه من حي����ث عر�س 
النت�����ج ال�شع����ري ذي القيمة الأخالقي����ة الرتبوية 
الجتم�عي����ة،  الق�ش�ي�����  مع�جل����ة  اإىل  اله�دف����ة 
والنهو�س ب�لف����رد وحم�ولة اإث�رة وعيه لتح�شن 
روؤاه والتفك����ر اجلي����د يف اأحوال����ه الجتم�عي����ة، 
واإذا م� طرح هذا الأم����ر ب�أ�شلوب ال�شعر ك�ن اأكرث 

واأكر
ت�أثريا يف متلقيه،عل����ى اأن املجلة حققت اأمرا اآخر 
عن طريق ن�شر ه����ذه النت�ج�ت التي حملت بوادر 
التجدي����د فقد ع����دت ظ�ه����رة ال�شع����ر التمثيلي من 
الظواه����ر التي »مل ي�شبق اإلي����ه يف العراق، ورمب� 
�شبق����ت �شعر �شوقي يف م�شرحه ال�شعري وهذا م� 

يعد اإجن�زا وا�شح� لهذه املجلة.
اأن جمل����ة )العل����م( على الرغم من ق�ش����ر املدة التي 
�شدرت فيه� ك�نت غني����ة جوهرًا وحمتوى، وهي 
جمل����ة علمية اإ�شالحي����ة ك�نت ته����دف اإىل اإ�شالح 
املجتمع العربي بكل و�ش�ئل الإ�شالح، وموا�شلة 
م�ش����رية العل����م احلدي����ث والق�ش�����ء عل����ى الع�دات 
والتق�لي����د التي تتن�فى مع ع�����دات الدين 
ه����ذه  ن����ت  بيَّ وق����د  الإ�شالم����ي ومب�دئ����ه، 
ر�ش�ل����ة  بعده�����  ال�شح�ف����ة  املجلةاأهمي����ة 
وو�شيلة نبيلة يف ك�شف احلق�ئق وتنوير 
الأفك�ر اإىل ج�ن����ب اإيق�ظ الأمة من �شب�ته� 

العميق.
واأخ����ريا ميكن القول اإن جمل����ة العلم اأولت 
اجل�ن����ب الأدب����ي اهتم�م����ً� كب����ريًا؛ فن�شرت 
العديد من الق�ش�ئد ذات املغزى الجتم�عي 
الإبداع�����ت  واحت�شن����ت  والإ�شالح����ي، 
ال�شعري����ة املج����ددة، ون�شرت اأي�ش����ً� املق�لت 
واخلط����ب، واأ�ش�����رت اإىل الرواي�����ت املبدعة 
يف ذل����ك الوقت،فك�ن له� دور الري�دة يف ن�شر 
نت�ج�����ت الأدب�����ء وت�شجيعه����م، وخل����ق واقع 
نه�ش����وي يج�به التحدي�ت وم� يع�نيه ال�شعب 

العربي و الإ�شالمي من تخلف و ا�شتعم�ر.

من بحث )جملة العلم لل�سيد هبة الدين 
ال�سهر�ستاين، درا�سة و�سفية لن�سو�سها 
االأدبية(
م. العميد 2012
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د. عبود جودي الحلي و كريمة نوماس المدني

م��ع مجلة العلم للس��يد هب��ة الدين 
الشهرستاني ودورها األدبي الرائد

شللهدت الدولللة العثامنية يف أعقاب الثورة الدسللتورية عللام 1908 م 

انعطافللة كبرية وخطرية، أثَّرت إىل حد ما يف أوضاع املجتمع العراقي 

بشللكل عام، وبصورة اختلفت نسللبيًا مللن مجال إىل آخللر، ومن جهة 

إىل أخللرى، تبعًا لعوامللل الرتقي يف هذا املجال، أو وسللائل النهوض 

واالستجابة يف تلك الجهة.

للمت أنسام الحرية والدستور، فألول مرة  ونجد أنَّ مدن العراق قد تنسَّ

عرفللت يف تأريخها الحديث االنتخابات الربملانيللة، والتعددية، وحرية 

الصحافة، مالمح حيللاة جديدة برزت نتائجها بصورة أعمق يف حقبة ما 

بعد الحرب العاملية األوىل أي بعد عام 1918 م.



الشهرستاني ومكتبته الكبيرة 
)مكتبة الجوادين العامة(

عماد الكاظمي

اجلوادين  مكتبة 
ال�ش���الم(  )عليهم���� 

مدين���ة  يف  الع�ّم���ة 
الك�ظمّي���ة، الت���ي اأ�ّش�شه���� املرحوم 

املغف���ور له العاّلم���ة ال�شّيد هبة الدي���ن احل�شينّى 
م���ّرت بع���ّدة  ق���د  ال�شهر�شت�ن���ّى )ت 1386 ه����(، 

مراحل:
فك�نت اأّوًل يف من���زل موؤ�ّش�شه� يف مدينة بغداد، 
وذل���ك قبل ن�ش���وب احل���رب الع�ملي���ة الث�نية �شنة 

1939م.
ث���ّم انتقل���ت اإىل مدين���ة الك�ظمّي���ة املقّد�ش���ة، عند 
انتق����ل موؤ�ّش�شه���� اإىل ه���ذه املدين���ة يف ال�شه���ر 

ال�ش�د�س من �شنة 1940م.
ويف ال�شه���ر الت��شع من �شنة 1940م نقله� ال�شّيد 
ال�شهر�شت����ين اإىل الق�ع���ة الكب���رية الواقع���ة يف 
الرك���ن اجلنوب���ي ال�شرقي من ال�شح���ن الك�ظمي 
املقّد����س، وذل���ك بع���د موافق���ة مديري���ة الأوق����ف 

الت�بعة ملجل�س الوزراء، وموافقة رئي�س الوزراء 
اآنذاك ر�شيد ع�يل الكيالين.

وه���ذه الق�عة مرّبع���ة ال�شكل ط���ول �شلعه� �شبعة 
اأمت����ر، تعلوه� قبة كبرية عليه���� نقو�س اإ�شالمّية 

رائعة ال�شنع، وُكتبت حوله� �شورة الدهر.
وقد اّتخ���ذ ال�شّيد ال�شهر�شت�ين ه���ذه الق�عة مقّرًا 
اإذ ك�ن يلق���ي درو�ش���ه وحم��شرات���ه فيه����،  ل���ه، 

ويح�شره� عدد كبري من طاّلب العلم والف�شالء.
ال�شّي���د  اأوق���ف  1941م  �شن���ة  مطل���ع  ويف 
ال�شهر�شت�ين ه���ذه املكتبة وقفً� ع�مً�، بعد اأن نقل 
���ة ونف�ئ����س املخطوط�ت التي  اإليه���� كتبه اخل��شّ
جمعه���� خالل خم�ش���ن �شنة م���ن حي�ت���ه العلمّية 
املب�رك���ة، وق���د اأوكل اإدارته���� وتنظي���م �شوؤونه���� 
وكذل���ك توليته���� بع���د وف�ت���ه اإىل ول���ده العاّلم���ة 

الن�ّش�بة ال�شّيد جواد.
ولأهّمي���ة هذه املكتب���ة العلمية ومك�ن���ة موؤ�ّش�شه� 
ب���ن اأه���ل العل���م والأدب، اق���رتح بع����س العلم�ء 

على ال�شّي���د املوؤ�ّش�س ب�إلق�ء درو����س منّظمة فيه� 
لال�شتف�دة منه�، ف�شرع )رحمه الله( ب�إلق�ء درو�س 
يف تف�شري الق���راآن، وقد ق�مت اإذاع���ة بغداد بنقل 

هذه الدرو�س ب�شكل مب��شر.
�شن���ة 1945م  املع����رف  له���� وزارة  �ش���ت  وخ�شّ
�شت  ن�شيبً� م���ن م�ش�عداته� امل�لّي���ة، وكذلك خ�شّ
ة م�لي���ة مل�ش�عدة  مديري���ة الأوق����ف الع�ّم���ة ح�شّ

املكتبة �شنوّيً�.
ويف مطل���ع �شنة 1947م اأهدى نظ����م حيدر اآب�د 
الدك���ن يف الهن���د وملكه���� يوم���ذاك �شتم�ئة كت�ب 
م���ن الكت���ب الإ�شالمّي���ة املطبوعة عنده���م ب�للغة 

الأوردية والهندية.
ويف �شن���ة 1948م زار مدين���ة الك�ظمّية املقّد�شة 
الأخ���وان الراج���� حي���در خ����ن والراج���� حممود 
اآب�د، وهم� من كب�ر ال�شيعة يف الهند، واأهدي� اإىل 
املكتبة خزان����ت حلفظ الكتب عل���ى ن�شق جميل، 

فُو�شعت بدل اخلزان�ت القدمية الب�لية.

وا�شتم���ّر العم���ل يف ه���ذه املكتب���ة املب�رك���ة على 
ه���ذا الن�ش���ق، اإىل اأن ق�م���ت وزارة الأوق�ف �شنة 
1982م ب�ش���ّم قطع���ة الأر�س املال�شق���ة للمكتبة، 

ور�شدت مبلغً� لتعمريه�.
ويف �شن���ة 2001م، و�شمن حمالت الإعم�ر التي 
ق�مت به� وزارة الأوق�ف العراقية ل�شور ال�شحن 
الك�ظم���ي ال�شري���ف، فق���د مّت اأي�شً� بع����س اأعم�ل 

الرتميم لهذه�ملكتبة.
وبع���د وف����ة موؤ�ّش����س ه���ذه املكتب���ة ال�شّي���د هبة 
الدين ال�شهر�شت����ين �شنة 1386ه� = 1967م ق�م 
ب�إدارته���� والإ�شراف عليه� منف���ردًا ولده العاّلمة 
الن�ّش�ب���ة ال�شّي���د جواد، الذي عم���ل كّل م� بو�شعه 
يف املح�فظ���ة عليه� وتطويره����، وقد بذل الكثري 
م���ن م�له اخل�����س يف �شبي���ل ذل���ك، اإىل اأن واف�ه 
الأج���ل يف الث�م���ن م���ن رج���ب �شن���ة 1426ه���� = 
2005/8/14م، ودف���ن اإىل جوار والده يف هذه 

املكتبة املب�ركة.


