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مع الشيخ المظفر في
مذكراته ..

الشيخ

محمد رضا
المظفر

من زمن التوهج

حمزة الموسوي
ولد ال�شي ��خ حم َمّد ر�ضا َّ
املظفر ،يف مدينة النجف
الأ�شرف يف �أوائل �شهر �شعبان من عام (1322هـ ـ
1904م) ،وترعرع يف �أح�ضان �أ�سرة علمية برزت
عل ��ى ال�ساح ��ة الدينية من ��ذ �أوا�سط الق ��رن الثاين
ع�ش ��ر الهجري ،عرف ��ت با�سم جده ��ا الأعلى مظفر
ب ��ن �أحمد ،ت ��ويف والده وهو يف بط ��ن �أمه ،فكفله
الأخ الأك�ب�ر ال�شيخ عب ��د النبي املظفر م ��ع �أخويه
الآخرين حمم ��د ح�سن وحممد ح�سني ،الذي يعود
الف�ض ��ل �إلي ��ه يف تن�شئته ��م ،والتي ظل ��ت م�ضرب
املثل بني النا�س لفرتة طويلة.
ولك ��ن �سرعان ما ينتق ��ل هذا املرب ��ي املخل�ص �إىل
ج ��وار رب ��ه الك ��رمي ،ت ��ارك ًا �أخوي ��ه حمم ��د ر�ضا
وحمم ��د ح�سني بكفالة ال�شي ��خ حممد ح�سن ،الذي
ق ��ام منهما مقام الأب والأ�ستاذ يف �آن واحد ،حيث
كان الأ�ستاذ ال َّأول الذي وا�صل اهتمامه التعليمي
بهما حتى �آخر ال�شوط.

رحلة العلم

بد�أ ال�شي ��خ املظفر حياته الدرا�سية �سنة (1335هـ
1916/م) ،وه ��و ابن اثني ع�ش ��ر عام ًا ،حيث �أخذ
مقدم ��ات العل ��وم م ��ن �أخي ��ه ال�شيخ حمم ��د ح�سن
املظ َّف ��ر وال�شيخ حمم ��د طه احلوي ��زي ،ثم وا�صل
الدرا�س ��ة يف املراح ��ل العليا على ي ��د �أخيه ال�شيخ
حممد ح�سن واملحقق ال�شيخ �ضياء الدين العراقي
وال�شي ��خ ح�س�ي�ن النائيني وال�شي ��خ حممد ح�سني
الأ�صفه ��اين ،حت ��ى بلغ درج ��ة االجته ��اد وح�صل
على �إجازات يف ذلك من �أخيه ال�شيخ حممد ح�سن
و�أ�ستاذه ال�شيخ حممد ح�سني الأ�صفهاين واملرجع
الديني ال�سيد عبد الهادي ال�شريازي.
و�إىل جان ��ب الفق ��ه والأ�صول ،ول ��ع ال�شيخ املظ َّفر
بدرا�سة الريا�ضيات والفلك والعرو�ض والفل�سفة،
وكان م ��ن مد ّر�س ��ي �أ�سف ��ار امل�ل�ا �ص ��درا الفل�سفية
املعروف�ي�ن ،كم ��ا �أ َّلف كتاب� � ًا يف العرو�ض يف �سنة
(1343هـ ـ1924م).
ويب ��دي الأ�ستاذ جعف ��ر اخلليلي �إعجاب ��ه بال�شيخ
مظ َّف ��ر ،حيث يق ��ول�" :إن ��ه كان �أحد ب�ضع ��ة �أنفار
مم ��ن لفت ��وا �أنظ ��ار الآخرين من �أو�س ��اط احلوزة
�إليهم بجدّهم وانغما�سهم يف الدرو�س".

الفكري
التجديد
ّ

العدد ()3667

السنة الثالثة عشرة

الخميس ()9حزيران
2016

2

يف منت�ص ��ف الع�شرين ��ات م ��ن هذا الق ��رن ،انتهت
اجلولة ال�سيا�سية الأوىل من املعركة بني التغريب
والإ�سالم يف العراق و�أكرث بلدان العامل الإ�سالمي
الأخ ��رى ل�صال ��ح اال�ستعم ��ار ال ��ذي فر� ��ض نف�سه
عل ��ى الأ َمّة بحك ��م االمتيازات املادي ��ة وال�سيا�سية
والعلمية الت ��ي كانت بحوزته م ��ن جهة ،وعوامل
التخ ّل ��ف التي يعي�شه ��ا العامل الإ�سالم ��ي من جهة
�أخ ��رى ،الأم ��ر ال ��ذي ن ّب ��ه القي ��ادة الإ�سالمي ��ة يف
النج ��ف الأ�ش ��رف �إىل عدم ج ��دوى اال�ستمرار يف
املراهن ��ة عل ��ى العام ��ل ال�سيا�س ��ي ،و�إىل �ضرورة
جتدي ��د بناء القواعد التحتية للمجتمع الإ�سالمي،
و�إيج ��اد �صياغ ��ة ع�صري ��ة للفكر الإ�سالم ��ي تتيح
ل ��ه االرتق ��اء �إىل م�ست ��وى التحدي ��ات احل�ضارية
الك�ب�رى الت ��ي يفر�ضه ��ا الغ ��رب عل ��ى الإ�سالم يف
املرحل ��ة اجلدي ��دة ،وكان معن ��ى ذلك تغلي ��ب مها ّم
التجدي ��د الفك ��ري عل ��ى امله ��ام ال�سيا�سي ��ة ريثم ��ا

يكتم ��ل بناء القواع ��د التحتية اجلدي ��دة للمجتمع
الإ�سالمي املعا�صر.
ولذل ��ك� ،أ�ص ��درت املرجع ّي ��ة الدين ّي ��ة يف النج ��ف
الأ�ش ��رف فت ��اوى بتح ��رمي الدخ ��ول يف املدار�س
احلديثة التي �أن�ش�أها امل�ستعمر ،و�سعت �إىل جانب
ذل ��ك �إىل افتت ��اح مدار�س م�ستقلة تخ�ض ��ع للت�أثري
الدين ��ي .وعلى �صعيد الدرا�س ��ة احلوزوية � َّأ�س�س
ال�سيد عبد احل�سني �شرف الدين مدار�س حوزوية
يف لبن ��ان �إىل جان ��ب املدار� ��س الت ��ي كان ي�شرف
عليها ،كما ق ��ام ال�سيد حم�سن الأم�ي�ن العاملي يف
�سوري ��ا بتجربة مماثلة ،ويف �إي ��ران تب َّنى ال�شيخ
عبا� ��س عل ��ي الإ�سالم ��ي فك ��رة تنظي ��م الدرا�س ��ة
احلوزوي ��ة يف �صفوف ومدار� ��س مربجمة .ويف
الع ��راق ،يعت�ب�ر ال�شيخ حمم ��د ر�ضا املظف ��ر رائد
جترب ��ة التحدي ��ث والتنظيم والربجم ��ة للدار�سة
احلوزوية.
م ��ن هن ��ا ،كان ��ت الف�ت�رة الواقع ��ة م ��ن منت�ص ��ف
الع�شرين ��ات وحت ��ى منت�ص ��ف ال�ستين ��ات ،مت ِ ّث ��ل
مرحل� � ًة غلب ��ة الفك ��ر عل ��ى ال�سيا�س ��ة يف �أعم ��ال
املرجعية واحلوزة العلمية للنجف الأ�شرف ،وهي
املرحل ��ة الت ��ي بد�أها املرجع ��ان الكب�ي�ران �آية الله
ال�سي ��د �أبو احل�س ��ن الأ�صفهاين و�آي ��ة الله ال�شيخ
النائين ��ي بع ��د عودتهم ��ا م ��ن �إي ��ران �إىل العراق،
والتي �ضمت الن�شاط ��ات الفكرية الوا�سعة لل�شيخ
حممد البالغ ��ي ،وال�سيد هبة الدين ال�شهر�ستاين،
وال�شي ��خ حمم ��د احل�س�ي�ن �آل كا�ش ��ف الغط ��اء،
وال�شيخ �آغا بزرك الطهراين ،وال�شيخ عبد الكرمي

الزجن ��اين ،وال�سي ��د حم�س ��ن الأم�ي�ن العامل ��ي،
و�أخري ًا الإمام ال�شهيد حممد باقر ال�صدر.
ّ
وق ��د كان للعالم ��ة ال�شيخ حممد ر�ض ��ا املظفر دو ٌر
مهمّ ،حيث قرن فك ��رة التجديد بحركته الإ�سالمية
الرائ ��دة الت ��ي �أطلقه ��ا يف جمال جتدي ��د وتطوير
املناه ��ج التدري�سي ��ة للحوزة العلمي ��ة ،ولوال هذه
احلرك ��ة ،وم ��ا كان ال�شي ��خ املظ َّف ��ر قد عق ��د العزم
علي ��ه من تغليب هموم التجديد والإ�صالح على ما
�سواها ،لكان قد بلغ املرجعية العليا.
ولذلك جن ��د �أن ال�شيخ املظ َّفر ق ��د �سعى �إىل القيام
بحرك ��ة �إ�صالحي ��ة جتديدي ��ة ،وبخط ��وات واثقة
ترجمها مب�شروع عملي.

ق�صة الإ�صالح

كان ال�شيخ املظ َّفر ـ كما يقول الأديب جعفر اخلليلي
ـ � َّأول "من التفت �إىل وجوب �إيجاد حركة جتديدية
يف طريقة البح ��ث واال�ستق ��راء واال�ستق�صاء عن
طري ��ق الت�ألي ��ف واملب ��ادرة �إىل �إحي ��اء امل�ؤلف ��ات
اخلطي ��ة ون�شرها والتعليق عليه ��ا بقالب يتما�شى
مع الع�ص ��ر ،وقد �س ّره �أن وجد ل ��ه م�ؤيّدين ،وكان
معظمه ��م �أك�ب�ر منه �سن� � ًا ،و�أق ��دم عه ��د ًا بالدر�س،
كال�شي ��خ عبد احل�س�ي�ن احل ّلي ،وال�سي ��د علي بحر
العل ��وم ،وال�شيخ حممد ج ��واد احلجامي ،و�أخيه
ال�شيخ حممد ح�سني املظفر".
ويتح� � َدّث ال�شيخ املظفر ع ��ن املنطلقات والأهداف
التي كانت حت ّركه ،فيقول يف �سياق انتقاده حلالة
اجلم ��ود الفك ��ريّ يف ن� ��ص �أورده ال�شي ��خ حم َّم ��د

مهدي الآ�صفي ،يف كتابه "مدر�سة النجف وتطور
احلرك ��ة الإ�صالحي ��ة فيه ��ا"" :وهذا ه ��و التفكري
ال ��ذي يب ��دو ظاه ��ر ًا عل ��ى بع� ��ض رجالن ��ا ،الذين
كان ��وا يحلمون ب�إ�صالح نواق�ص الدرا�سة العلمية
يف معاه ��د النجف الأ�شرف ،ف�إن ه ��ذه النواق�ص،
كفقدان نظ ��م الرتبية والتدري� ��س يف االمتحانات
واملواد العلمية والأوقات وال�شهادات ،كانت تهدد
املفكري ��ن م ّنا ب�شل ��ل احلركة العلمي ��ة يف م�ستقبل
اجلامعة القريب �أو البعيد ،يوم ا�صطدمت �سفينة
ه ��ذه اجلامع ��ة القدمي ��ة بتي ��ار الع�ص ��ر اجلدي ��د،
متالطم بامليول."...
فه ّزتها يف بحر
ٍ
ّ
َ
كان ال�شي ��خ املظف ��ر من القالئل الذي ��ن رعوا فكرة
الإ�صالح ونذر لها حياته ��ا ،حيث ال�شباب الواعي
كان ابت ��دا ًء من ع ��ام 1343ه� �ـ1924 /م ،يعقدون
جل�س ��ات خا�ص ��ة وجمعي ��ات �سري ��ة للتفك�ي�ر يف
�ش� ��ؤون الإ�ص�ل�اح و�سبل ��ه ،وينتظ ��رون الفر�ص ��ة
املنا�سب ��ة للظه ��ور ،وظلوا على ه ��ذه احلالة حتى
�سن ��ة 1349ه� �ـ1930/م ،عندم ��ا هوجمت النجف
بع ��دد م ��ن الكت ��ب الدعائي ��ة ،وطالب ال ��ر�أي العام
ب�ض ��رورة ال ��ردّ ،فاتخ ��ذ بع� ��ض امل�صلح�ي�ن ه ��ذه
احلادثة فر�ص ًة منا�سب� � ًة ،لت�أ�سي�س "جمعية الن�شر
والت�أليف" ،وقاموا بانتخاب هيئة عامة من �سبعة
�أ�شخا� ��ص ،وهيئة عليا من ثالثة جمتهدين ،وهي ـ
�أي هيئ ��ة املجتهدين ـ الت ��ي اقرتحت فيما بعد على
ال�شي ��خ البالغ ��ي ت�أليف تف�س�ي�ر خمت�ص ��ر للقر�آن
الك ��رمي ،ليك ��ون باك ��ورة �أعمالها ،وق ��د ا�ستجاب
ال�شيخ لطلبهم فع ًال ،وكتب تف�سري "�آالء الرحمن"،
فخ ��رج من ��ه ج ��زءان� ،إال � َّأن املن ّي ��ة عاجلت ��ه قب ��ل
�إمتامه.
وبذل ��ك �ش َّق ��ت الفك ��رة الإ�صالحية طريقه ��ا ،فعمل
القيّمون عل ��ى بلورة �أفكاره ��ا وطروحاتها ،حيث
عمدت �إىل القيام بتنظيم الدرا�سة و�إ�صالح املناهج
الدرا�سي ��ة اعتبار ًا من عام 1352هـ ،1933/يف ما
�أطلق علي ��ه يومذاك "حركة الكلي ��ة" ،والتي يبدو
�أنها كان ��ت تعبري ًا عن انت�شار فك ��رة ت�أ�سي�س كلية
العل ��وم الإ�سالمي ��ة ،وق ��د �أحدث ��ت ه ��ذه احلرك ��ة
�صوت� � ًا مدو ّي ًا يف الأو�س ��اط العلمية واالجتماعية
بني م�ؤي ��د ومعار�ض ،وقد بلغ ع ��دد املو ّقعني على
ورق ��ة �ش ��روط العمل ـ كم ��ا يروي ال�شي ��خ املظفر ـ
مائت ��ي ع ��امل ،ومل يثب ��ت منهم يف وج ��ه العا�صفة
التي �أثريت �ضد هذه امل�ؤ�س�سة الإ�صالحية �إ ّال عدد
قليل جد ًا.
ومل ��ا كان م ��ن � ِ ّأه ��م �أه ��داف احلرك ��ة التجديدي ��ة
الت ��ي �سع ��ى �إليه ��ا ال�شي ��خ املظف ��ري وم�ؤي ��دوه،
"تعمي ��م الثقافة الإ�سالمي ��ة والعلمية ،والإ�صالح
االجتماع ��ي ،بوا�سطة الن�ش ��ر والت�أليف والتعليم،
وغ�ي�ر ذلك من الطرق امل�شروعة" ،ق� � َدّم مع ث َّلةٍ من
العلماء يف عام 1354هـ1935/م بيان ًا �إىل وزارة
الداخلية ،يطلبون فيه الرتخي�ص بت�أ�سي�س جمعية
با�س ��م "منت ��دى الن�ش ��ر" ،وبع ��د جه ��ود م�ضني ��ة،
ح�ص ��ل العاملون على �إجازة من ال ��وزارة ،و�أعلن
عن ت�أ�سي�س املنتدى ،وانتخب ال�شيخ حممد جواد
احلجامي رئي�س ًا له وال�شيخ املظفر �سكرتري ًا.
خط� �ةً
ويف الع ��ام الت ��ايل ،و�ض ��ع ال�شي ��خ املظ َّف ��ر َّ
لت�أ�سي� ��س "كلي ��ة االجته ��اد" لتدري� ��س الفق ��ه
اال�ستداليل والأ�ص ��ول والتف�سري والفل�سفة ،ويف

التبليغ الإ�سالمي:

وهكذا جند ال�شيخ َّ
املظفر ،يوقف حياته و�إمكانياته
م ��ن �أج ��ل امل�ش ��روع الإ�صالح ��ي ـ التجدي ��دي،
واملتمثل بق�ضية منتدى الن�شر ،وحل�سن احلظ �أن
يلق ��ى املنتدى ت�أييد وتبن � ّ�ي املرجع الديني الأعلى
ال�سيد �أبي احل�سن الأ�صفهاين الذي �أفتى ب�صرف
احلقوق ال�شرعية �إىل هذه امل�ؤ�س�سة.
وبذل ��ك يك ��ون ال�شي ��خ املظ َّفر ق ��د َّ
خط مع ��امل نهج
جدي ��د ،بحيث ظهر نتاج حركته هذه يف ثلة رفيعة
من كبار العلماء واخلطباء ،الذين ت�ص َدّروا واجهة

عطا�ؤه العلمي والأدبي

خ ّلف ال�شيخ املظ َّفر �آثار ًا فكرية عديدة ،منها كتاب:
"�أح�ل�ام اليقظة" ،ا�ستعر�ض في ��ه نظريات �صدر
املت�أل ّه�ي�ن يف الفل�سف ��ة .ومنها كت ��اب" :ال�سقيفة"،
وهو كت ��اب تاريخي حتليلي لوقائع م ��ا بعد وفاة
الر�س ��ول الأعظم(� ��ص) ،ك�شف في ��ه ال�شيخ املظفر
عن مقدرة عالية يف تناول املو�ضوعات التاريخية
ومعاجلتها ،وفق الأ�سلوب احلديث.
ومنه ��ا "فل�سفة ابن �سينا" ب�س ��ط فيه امل�ؤلف حياة
اب ��ن �سينا و�شرح بع�ض �آرائه ،وذكر نقوده عليها،
كم ��ا خ ّلف يف مكتبت ��ه اخلا�صة كتاب� � ًا يف "تف�سري
الق ��ر�آن" ،و�آخر يف "فق ��ه املعام�ل�ات" ،وثالث ًا يف
"الإرث"� ،إ�ضاف ��ة �إىل كتابي ��ه املذكوري ��ن �آنف� � ًا:
"املنطق" و "�أ�صول الفقه" .و�إىل جانب ذلك ،دخل
ال�شيخ املظ َّف ��ر امليدان الأدبي ،و ُع ��رف فيه �شاعر ًا
مجُ يد ًا ،وقد َّ
نظم �أكرث م ��ن �ألفي بيت ،نزع بع�ضها
�إىل ت�سجيل اخلواطر الفل�سفية والنف�سيّة.

ال�سيا�سي
خدماته ون�شاطه
ّ

عا� ��ش ال�شي ��خ املظ َّف ��ر �أدوار ًا مليئ� � ًة بالأح ��داث
والتحوالت على الفك ��ر وال�سيا�سة ،وكان معظمها
�إيجابي� � ًا وف َّع ��ا ًال� ،إىل جان ��ب ما حمل م ��ن التغيري
والإ�صالح يف حياة احلوزة العلمية.
كان ل ��ه دور يف ت�أيي ��د الث ��ورة اجلزائري ��ة �ض ��د
اال�ستعم ��ار الفرن�س ��ي ،و�شجب الع ��دوان الثالثي
على م�صر ،ويف ت�أيي ��د انتفا�ضة ال�شعب الإيراين
بقيادة الإمام اخلميني �سنة 1383هـ1963 /م.
وعل ��ى ال�صعي ��د الداخل ��ي ،ا�شته ��رت ع ��ن ال�شيخ
املظ ّفر جر�أته يف طرح بع�ض الق�ضايا املهمة ،ويف
هذا ال�ص ��دد ،يذكر الأ�ستاذ جعف ��ر اخلليلي ما كان
م ��ن لقائ ��ه م ��ع "ويل العه ��د" ،وكان اخلليلي �أحد
�أفراد الوفد ،يقول" :و�أثن ��اء املقابلة تكلم ال�شيخ،
فم ��ا عرفت لوم� � ًا �أف ��رغ يف عتب حل ��و جميل ،وال
نق ��د ًا �صيغ يف عبارة عذب ��ة كالعتب الذي عاتب به
املظفر احلكوم ��ة ،ومل يكذب ومل يداهن ،وخرجنا
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َّ
المظف��ر ...التجدي��د
الش��يخ
الفكري واالصالح

عام 1356هـ1937 /م ،ىَّ
تول ال�شيخ املظفر رئا�سة
املنت ��دى ،وتكرر انتخابه لها �إىل �آخر حياته .ويف
الع ��ام الت ��ايلَّ ،
مت ت�أ�سي� ��س �صف لدرا�س ��ة العلوم
العربي ��ة واملنطق والفقه ،ا�ستم ��ر �إىل �آخر ال�سنة،
�شجعت العاملني يف املنتدى
وكان جتربة ناجحةَّ ،
على فت ��ح �صف ��وف يف ال�سنة الدرا�سي ��ة الالحقة،
وجنح ه ��ذا امل�شروع ـ ه ��و الآخر ـ جناح� � ًا باهر ًا،
وبلغ عدد طالبه " "150طالب ًا ،كما اعرتفت وزارة
املعارف العراقية بتلك ال�صفوف الدرا�سية.
فف ��ي ع ��ام (1364ه� �ـ ـ 1944م) ،قام بفت ��ح �أربعة
�صفوف درا�سية ،اعتربت ق�سم ًا متو�سط ًا للدرا�سة
الدينية ،مع �صف حت�ضريي قبلها ،وثالثة �صفوف
�أخرى بعدها ،اعتربت مبثابة كلية للفقه .ووا�صل
ال�شي ��خ املظ َّف ��ر جه ��اده الإ�صالح ��ي وخطوات ��ه
التحديثية ،متع ّقب ًا عوامل التخ ّلف حيثما تكون.
ومل يقت�ص ��ر التجدي ��د عل ��ى مناه ��ج الدرا�سة ،بل
ا َّت�سع لي�شمل و�سائل التبليغ الإ�سالمي والتوجيه
االجتماع ��ي ،وذل ��ك به ��دف حتقي ��ق املتط ّلب ��ات
اجلديدة للدين واملجتمع ،وهو ما �صرح به يف عام
363هـ 1943 /م ،يف التقرير ال�سنوي الذي رفعه
�إىل الهيئة العامة ،م ��ن خالل طرحه فكرة ت�أ�سي�س
كلية للوعظ والإر�شاد ت�أخذ على عاتقها تنفيذ هذه
امله َّم ��ة ،ولأجل هذا الغر�ض ،ت�أ َّلفت جلنة يف العام
نف�سه برئا�سة اخلطيب ال�شهري ال�شيخ حممد علي
ق�س ��ام ،وقد با�ش ��رت هذه اللجن ��ة �أعمالها بالفعل،
َّ
وذلك بفتح �صف جتريبـي لتدري�س الفقه والعربية
والدراية والعقيدة.
ولكن معار�ضي ه ��ذه الفكرة اتهموا ال�شيخ َّ
املظفر
ب�أنه يريد الق�ضاء على اخلطابة احل�سينية ،ما �أثر
�سلب ًا على حركته ،و�أدى يف نهاية املطاف �إىل �إلغاء
اللجنة املذكورة ،وا�ستقالة ال�شيخ حممد ال�شريعة
ـ جن ��ل املرجع الديني �شي ��خ ال�شريعة الأ�صفهاين ـ
من �سكرتارية املنت ��دى ،وكادت املوجة املقابلة �أن
تطيح باملنتدى ،لوال �ص�ب�ر ال�شيخ املظفر وثباته،
ولكن ��ه اعت ��زل املجتم ��ع �إث ��ر ذلك ف�ت�ر ًة قليل ��ة ،ثم
عاد �إليه ب�إمي ��ان �أقوى ،وعزم �أ�ش� � ّد على موا�صلة
الإ�صالح.
وبع ��د �إخف ��اق ّ
اخلط الث ��اين حلركت ��ه الإ�صالحية
املتم ّث ��ل ب�إ�ص�ل�اح املن�ب�ر احل�سين ��ي ،رج ��ع �إىل

الت�أكيد عل ��ى اخلط ال َّأول ال ��ذي انطلق منه ،وهو
املناه ��ج الدرا�سي ��ة ،ففي ع ��ام 1376ه� �ـ1956/م
وبع ��د جهود كب�ي�رةَّ � ،أ�س� ��س ال�شيخ املظ َّف ��ر "كل َيّة
الفق ��ه" يف النج ��ف الأ�ش ��رف ،واعرتف ��ت وزارة
املع ��ارف العراقي ��ة يف ال�سن ��ة التالي ��ة مبا متنحه
ه ��ذه الكلية من �شهادات لطالبها على �أنها �شهادات
عالي ��ة ،والعل ��وم الت ��ي تدر� ��س فيه ��ا ،ه ��ي :الفقه
الإمامي ،والفقه املقارن ،و�أ�صول الفقه ،والتف�سري
واحلدي ��ث ،والرتبي ��ة ،وعل ��م النف� ��س والأدب،
وعلم االجتم ��اع ،والتاريخ الإ�سالم ��ي ،والفل�سفة
الإ�سالمية ،والفل�سفة احلديثة ،واملنطق ،و�أ�صول
التدري� ��س والنح ��و وال�ص ��رف ،و�إح ��دى اللغ ��ات
الأجنبية (الإجنليزية).
وهنا برز الدور التجديدي لل�شيخ املظ َّفر ،فمناهج
الدرا�سة التقليدية يف الأ�صول واملنطق والفل�سفة
ال تن�سجم مع املناهج احلديثة يف التدري�س ،وكان
على ال�شيخ املظفر ـ وهو ي�ؤ�س�س كلية دينية تقوم
عل ��ى �أ�سا� ��س املناهج احلديث ��ة يف التدري� ��س ـ �أن
ي�ض ��ع املناهج يف مثل هذه املجاالت ،وما كان منه
�إال �أن ا�ستج ��اب له ��ذه املهمة ،فانت ��دب قلمه لي�ضع
كتابي ��ه" :املنط ��ق" و "�أ�صول الفق ��ه" يف متناول
طالب ��ه ،حمقق ًا بذل ��ك فتح� � ًا لي�س يف دني ��ا مناهج
التدري�س الديني فح�سب ،و�إمنا يف كثري من �أبعاد
علمي املنطق والأ�ص ��ول �أي�ض ًا ،و�إىل جانب هذين
الكتابني ،كان يلقي على طلبته بحوث ًا يف الفل�سفة
الإ�سالمية ،وكان من املق� � َّرر �أن تكون كتاب ًا با�سم:
"الفل�سفة"� ،إال �أن الأقدار خانت الآمال ،فلم يظهر
الكتاب �إىل عامل الن�شر.

اخلطاب ��ة والعم ��ل الفكري وال�سيا�س ��ي بعده ،وال
زال العدي ��د منه ��م ي�ضطل ��ع ب�أعب ��اء م�س�ؤولي ��ات
جليلة يف ال�ساحة الإ�سالمية.

من البالط ،و�أنا جازم ب�أنه قد قال �أكرث مما ت�سمح
به الظروف هناك عن احلكومة وطريقة احلكم".
كم ��ا وقف مع �آخرين من العلم ��اء بق َّوة �ضد قانون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة ال ��ذي �أ�ص ��دره عب ��د الكرمي
قا�س ��م ،والذي يتعار� ��ض مع الأح ��كام الإ�سالمية،
و�أر�سل ��ت "كلي ��ة الفق ��ه" �إىل احلكوم ��ة ،تقري ��ر ًا
مف�ص�ل ً�ا ع ��ن وج ��وه االخت�ل�اف بني ذل ��ك القانون
َّ
والقانون الإ�سالمي ،كما �أبرق ال�شيخ عدة برقيات
�إىل رجال احلكم يف العراق ،ينذرهم فيها من مغبة
التمادي يف خمالفة الإ�سالم.
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،م ّث ��ل ال�شي ��خ املظ َّف ��ر النجف
الأ�ش ��رف يف احتف ��االت "كراج ��ي" ع ��ام
1377ه� �ـ1957/م الت ��ي �أقيم ��ت مبنا�سب ��ة مرور
 14قرن� � ًا عل ��ى والدة الإم ��ام عل ��ي (ع) ،كما ح�ضر
احتفاالت جامع ��ة "القرويني" بفا�س عام 1382هـ
1960/م مبنا�سب ��ة م ��رور �أح ��د ع�ش ��ر قرن� � ًا على
ت�أ�سي�سها.

�سجاياه الأخالقية

احلج ��ة املظ َّف ��ر ب�سجاي ��ا عالي ��ة،
ُع ��رف ال�شي ��خ َّ
كالتوا�ض ��ع والإخال� ��ص ،ويف �شخ�ص ��ه يق ��ول
الكات ��ب املعروف علي اخلاقاين" :عرفته منذ زمن
بعي ��د ،يرجع �إىل �أك�ث�ر من ربع ق ��رن� ،إن�سان حي
ال�شع ��ور ،يق ��ظ القلب ،م ��رح ال ��روح ،ال مييز بني
العدو وال�صديق لق ��وة املجاملة عنده ،وق ّلما تراه
ّ
اجلاف واللهجة
يهاجم �أح ��د ًا ،و�إن �أزعجه بالقول
الياب�س ��ة" .ويف مدار� ��س املنت ��دى ومعاهده ،كان
ميار� ��س التدري� ��س �أحيان� � ًا يف ال�صف ��وف الأوىل
من الدرا�سة ،عن ��د غياب بع�ض الأ�ساتذة ،ويبا�شر
تدوي ��ن ال�سجّ �ل�ات �أو مراجعته ��ا �أو طباعة بع�ض
الر�سائل بالآلة الطابعة ،وهو املجتهد الذي تخ َّرج
على يديه عدد من املجتهدين.

وفاته

احلجة حممد ر�ضا َّ
املظفر �إىل الرفيق
انتقل ال�شيخ َّ
الأعل ��ى ،ليل ��ة ( 16رم�ض ��ان1383 ،ه� �ـ1964/م)
ُ
و�ش ِ ّي ��ع ت�شييع� � ًا مهيب ًا حاف�ل ً�ا بالعلم ��اء وغريهم،
ودف ��ن �إىل جن ��ب �أخي ��ه ال�شي ��خ حمم ��د ح�س ��ن
املظ َّفر(رحمهما الله).
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وب ��رر مظف ��ر تبنيه وزم�ل�اءه احلاج ��ة لال�صالح،
بنواق�ص احلوزة كفقدانها نظم الرتبية والتدري�س
يف االمتحان ��ات ،وامل ��واد العلمي ��ة ،واالج ��ازات
الف�صلية ،وال�شه ��ادات املرحلية ،مما يهدد احلركة
العلمي ��ة بال�شل ��ل ،ال�سيم ��ا بعدما ا�صط ��دم النظام
التقلي ��دي فيه ��ا ،باملعطي ��ات احلديث ��ة يف جم ��ال
التعليم او كما و�صفه بـ(الع�صر اجلديد).
اعلن ��ت اجلمعي ��ة ع ��ن نف�سه ��ا يف ايل ��ول ،1930
ونال ��ت اع�ت�راف وزارة الداخلي ��ة يف اخلام� ��س
ع�ش ��ر من ايل ��ول  .1935وجاء اختي ��ار اع�ضاءها
ال�سم»منت ��دى الن�شر»لك ��ي اليث�ي�ر معار�ض ��ة
املحافظ�ي�ن ،لكون ��ه ين�سج ��م والدع ��وات الحي ��اء
وحتقي ��ق الرتاث النجفي ،بعد ان تعر�ضت املدينة
وتراثها للت�شنيع م ��ن بع�ض الكتب – كما �سبق –
وبالفع ��ل قامت اجلمعي ��ة بتحقيق بع� ��ض الكتب،
لكنه ��ا �سرع ��ان م ��ا ك�شف ��ت نواياه ��ا احلقيقية يف
اح ��داث ا�صالح �شامل يف نظ ��م ومناهج احلوزة،
ال�سيما بعد ان حظيت بت�أييد بع�ض علماء الدين.
فف ��ي ع ��ام  ،1933طرحت م�شروعه ��ا اال�صالحي،
والذي عرف بـ (حركة الكلية) ومتثل بالدعوة �إىل
حتول احلوزة �إىل كلية للعل ��وم الإ�سالمية ،تنظم
الدرا�سة فيها بجعل مرحلتي املقدمات وال�سطوح؛
مبثابة مرحلة درا�س ��ة اوليةُ ،تهيئ الطالب ملرحلة
البح ��ث اخل ��ارج (االجته ��اد) .ذل ��ك ان الأخ�ي�رة
تتطل ��ب التمحي� ��ص والبح ��ث اك�ث�ر مم ��ا تتطل ��ب
التح�ض�ي�ر واالعداد ،والميك ��ن ان يبعث اليه غري
الرغبة �إىل البحث ،وكذلك �ش�أن النقا�ش امل�صاحب
لهذه املرحلة؛ مع ادخ ��ال بع�ض العلوم الع�صرية،
وبع�ض اللغات االجنبية ،وتي�سري الكتب وتب�سيط
مفاهيمها ،واخ�ضاع الطلبة لالمتحان ال�سنوي.

�أ�ش ��ارت الدع ��وة ردود فع ��ل قوي ��ة ومتباين ��ة
اجتاهها� ،شمل ��ت النخب النجفي ��ة وعامة النا�س.
فبينم ��ا ايدتها جمموع ��ة من االف ��راد ذوي النزعة
التجديدية ،بلغت املائتني ،و�ضمت عدد من العلماء
يف مقدمته ��م ال�شيخ حممد احل�سني كا�شف الغطاء
وف�ض�ل�اء احلوزة (ا�سات ��ذة وجمتهدي احلوزات)
ومثقف ��ي النج ��ف ،عار�ضته ��ا االغلبي ��ة املحافظة،
فو�أدته ��ا �سريع ًا .وقد ع ��زا ال�شيخ املظف ��ر ا�سباب
ف�شل م�شروع الكلي ��ة� ،إىل افتقار اجلماعة امل�ؤيدة
له ��ا ،للتن�سيق واالمي ��ان الكامل بها ،نظ ��ر ًا لكرثة
افراده ��ا ،فنجده يق ��ول :وهذه نظري ��ة اجتماعية
ن�ستطي ��ع ان نلخ�صه ��ا بقولن ��ا :ان ع ��دد اجلماعة
يتنا�سب تنا�سب� � ًا عك�سي ًا مع ال�شع ��ور بامل�س�ؤولية
يف الف ��رد» ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ع ��دم طرحه ��ا عل ��ى وف ��ق
مراحل ،االمر الذي م ��ن �ش�أنه ان يجنبها معار�ضة
املحافظ�ي�ن� ،إذ يقول»ان الدع ��وة كانت لعمل كبري
ج ��د ًا ،لي�س م ��ن ال�سهل حتقيقه م ��رة واحدة ،مهما
كان القائمون به ،والتدرج �سنة الله يف خلقه ،ولن
جتد ل�سنة الله تبدي ًال».
ومل يك ��ن اخفاقه ��ا ثم جتميده ��ا لن�شاطه ��ا ،ليثني
اجلمعية عن اال�ستمرار يف برناجمها اال�صالحي،
ووج ��دت يف ح�صولهاعل ��ى ال�صف ��ة القانوني ��ة
وال ��ذي حتقق يف �آيل ��ول  ،1935مدخ�ل ً�ا لالعالن
عن نف�سها جمدد ًا ،باطار جديد ،ومنهاج ا�صالحي
وا�ض ��ح ومعل ��ن ،يج�س ��د ا�ستيعابه ��ا للع�ب�ر التي
ا�ستخل�صتها ،ويف الوقت نف�سه اليفرط بثوابتها؛
ام ًال يف حتقيقها الحقا ،على وفق مبد�أ التدرج يف
الطرح.
فانتخب اع�ضا�ؤها ال�شيخ حممد احلمامي رئي�س ًا
له ��ا ،وال�شي ��خ حمم ��د ر�ض ��ا املظف ��ر امين� � ًا لل�سر،

وف�ض�ل ً�ا عن خم�س ��ة اداري�ي�ن ،و�شكل ��ت اجلمعية
جمل�س� � ًا لل�شورى ،با�س ��م املجل�س االعل ��ى للرقابة
اجلدية� ،ضم ثالثة من مراجع التقليد ،وافقوا على
م�ساعدته ��ا بع ��د اطالعه ��م على منهاجه ��ا اجلديد،
وه ��م ال�شي ��خ حمم ��د ر�ض ��ا �آل يا�س�ي�ن .وال�سي ��د
حم�سن الطباطبائي احلكيم ،وال�شيخ حممد ح�سن
املظفر .ويبدو انها ارت�أت بهذا املجل�س ايجاد نوع
م ��ن احلماية املرجعي ��ة ،جتاه �أي خط ��وة م�ضادة
لن�شاطها قد يقدم عليها حمافظو النجف املرتابون
من اهدافها.
وجتل ��ت اب ��رز املح ��اور التي حف ��ل به ��ا منهاجها،
و�سعت جاهدة لتحقيقها يف الآتي:
-1الن�ش ��ر والت�ألي ��ف :ويظه ��ر اهتمامه ��ا به ��ا،
بت�أ�سي�سه ��ا جلن ��ة ا�سمتها»جلن ��ة املجم ��ع الثقايف
الدين ��ي» ،ت�أخ ��ذ على عاتقه ��ا ن�شر الكت ��ب الدينية
والرتاثي ��ة ،بع ��د حتقيقها حتقيق ًا علمي� � ًا ،وت�أليف
وت�شجي ��ع الكتابة يف املجاالت االخ ��رى (العلمية
واالدبي ��ة ال�سيم ��ا اللغ ��ة العربي ��ة) ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
ا�ست�ضاف ��ة الباحث�ي�ن �إقامة الن ��دوات اال�سبوعية،
ال�سيم ��ا يف املنا�سب ��ات العام ��ة والديني ��ة  .وكان
باك ��ورة اعماله ��ا ن�شر اجل ��زء اخلام� ��س من كتاب
(حقائ ��ق الت�أوي ��ل يف مت�شاب ��ه التنزي ��ل) مل�ؤلف ��ه
ال�شري ��ف الر�ضي ،مبقدم ��ة تف�صيلية ع ��ن الكاتب
والكت ��اب ،بلغ ��ت (� )92صفحة؛ الهميت ��ه الفقهية،
وهو اجلزء املتبقي م ��ن اجزائه الكثرية املفقودة،
ث ��م توالت ن�شرياتها ،الت ��ي خدمت طلبة احلوزات
الدينية واملثقفني على ح ًد �سواء.
نالت جلن ��ة املجمع الثقايف ،ا�ستح�سان ال�سيد ابو
احل�سن اال�صفهاين ،الذي ثم ��ن قيامها بن�شر كتب
�ضمن جمموعة بح ��وث قدمها م�ؤلفها يف الندوات

اال�سبوعية التي اقامتها اللجنة ،حيث عدّها ن�شاط ًا
�إ�سالمي ًا وثقافي ًا نافع ًا للمجتمع.
-2ا�ص�ل�اح نظ ��ام الدرا�س ��ة احلوزوي ��ة :ال�شك ان
ا�ص�ل�اح نظ ��ام الدرا�س ��ة احلوزوي ��ة ،كان الهدف
اال�سا�س ��ي الذي م ��ن اجله ا�س�س ��ت جميعة منتدى
الن�شر ،لذا مل مت�ض �سنة على �إعادة ن�شاطها ،حتى
طرحت م�شروع� � ًا �آخر لتحقيق ��ه ،ويق�ضي ب�أن�شاء
مدر�سة عالية للعلوم الدينية ،با�سم كلية االجتهاد،
جتم ��ع ب�ي�ن الدرا�س ��ة احلوزوي ��ة التقليدي ��ة،
والدرا�سة اجلامعية احلديثة .ويبدو ان اجلمعية
ق ��د �صاغ ��ت م�شروعها عل ��ى غرار جترب ��ة مدر�سة
كا�ش ��ف الغطاء� ،أي مدر�سة خا�صة ؛ لكن على وفق
ر�ؤيته ��ا اخلا�ص ��ة ،التي تبل ��ورت م ��ن ا�ستيعابها
للدرو� ��س ال�سابق ��ة ،فه ��ي مل ت ��دع �إىل تعميمه ،بل
كانت ت�أمل بتطويره.
وبع ��د امت ��ام حت�ضرياته ��ا ،اعلن ��ت اجلمعي ��ة يف
ع ��ام  ،1938ع ��ن افتتاحه ��ا لل�ص ��ف االول م ��ن
كليته ��ا ،وخ�ص� ��ص لدرا�س ��ة اربع ��ة عل ��وم ه ��ي:
الفقه اال�ست ��داليل (عملية عر�ض االح ��كام الفقهية
وبي ��ان الدليل عليه ��ا ،والتف�سري ،وعل ��م اال�صول،
والفل�سفة ،تدر�س على �ش ��كل حما�ضرات ،تو�ضح
بلغ ��ة �سهل ��ة ووا�ضح ��ة .وت�ب�رع لتدري� ��س االول
والثاين ال�شيخ
عب ��د احل�سني احللي ،والثالث والرابع ال�شيخ عبد
احل�سني الر�شتي .وهما من كبار ف�ضالء احلوزة ؛
االمر الذي احدث �صدى طيب ًا يف
ارج ��اء النج ��ف ،متثل بالتح ��اق عدد منه ��ا الطلبة
بالكلية ،من خلفيات اجتماعية خمتلفة.
�شج ��ع ما �سبق رئي�س اجلمعية ال�شيخ حممد ر�ضا
املظف ��ر ،على فت ��ح �صف ث ��ان لدرا�سة عل ��وم اللغة

من زمن التوهج

تع��ود فكرة االصالح التي طبقته��ا جمعية منتدى النرش
يف مدين��ة النجف إىل عام  ،1925حينام تألفت جمعيات
رسي��ة ،اش��به مبجال��س متهيدي��ة ،للتفك�ير يف طريق
االص�لاح وكس��ب الرأي الع��ام ،يف وق��ت كان تداول
االف��كار االصالحية حبي��س الغرف املغلق��ة ،إذ يقول
الش��يخ محمد رض��ا املظف��ر»وال أزال احتفظ مبحارض
جلس��ات جامعتي االوىل تلك ومبذك��رايت الخاصة عنها
وعن غريها ،وهي عىل بس��اطتها متثل يل مقدار التكتم
والخوف ،الذي كان يس��اورنا [ الخشية من غضب القوى
املحافظة ]
وبالرغم من مواصلة الجلسات والتفكري طيلة عام واحد،
مل نستطع ان نخرج صوتنا من غرفتنا اال بعض اليشء،
ومل نستطع ان نضم الينا اكرث من عرشة اعضاء.»...

العربي ��ة واملعارف الديني ��ة .وا�ستمر نهاية ال�سنة
� ،شج ��ع جناح ��ه يف ال�سنة التالي ��ة على فتح ثالثة
�صفوف اخرى ،ومت تنظيم الدرا�سة ،بحيث ينتقل
الطال ��ب الناج ��ح م ��ن مرحل ��ة �إىل اخ ��رى� ،ضمن
ث�ل�اث مراح ��ل .وبل ��غ ع ��دد ط�ل�اب الكلي ��ة ()150
طالب� � ًا ،العدي ��د منه ��م من ابن ��اء البي ��وت النجفية
العلمي ��ة املعروف ��ة ،واعرتفت به ��ا وزارة املعارف
يف ع ��ام  ،1939يف دالل ��ة عن جن ��اح اجلمعية يف
م�شروعها.
واجلدير بالذكر ان القائمني على الكلية ،قد �شجعوا
طلبته ��ا على البحث العلم ��ي والن�شاط الثقايف� ،إذ
تقرر جعل ليل ��ة اخلمي�س من كل ا�سبوع ،ما ي�شبه
الندوة ،تنعقد بتوجيه م ��ن ا�ساتذتها ،ويلقي احد
الطلبة بحث ًا علمي ًا ،ومن ثم يتم مناق�شته.
-3اع ��ادة كتاب ��ة بع� ��ض م ��ن مناه ��ج الدرا�س ��ة
احلوزوي ��ة ،كتاب ��ة حديث ��ة تتبع الط ��رق احلديثة
يف كتاب ��ة العلوم .كان جلهود ال�شيخ املظفر اثرها
البالغ يف هذا اجلانب ،حيث �سعى �إىل غربلة بع�ض
الكتب الدرا�سية القدمية ،واعادة كتابتها با�سلوب
حدي ��ث ،ي�سهل على الطال ��ب تلقيه ��ا وا�ستيعابها.
ومن ابرز م�ؤلفاته كتب»:املنطق»يف ثالثة اجزاء،
و»ا�ص ��ول الفق ��ه»يف جُ زئني»،وحما�ض ��رات يف
الفل�سفة الإ�سالمي ��ة» ،وقدا�ستط ��اع كتابا املنطق،
وا�ص ��ول الفق ��ه ،ان يفر�ض ��ا نف�سيهم ��ا عل ��ى نظام
الدرا�سة احلوزوي ��ة يف النجف وغريها ،وما زاال
يدر�س ��ان يف هذه احل ��وزات �إىل يومنا هذا – اما
كتاب ��ه الثال ��ث فلم يتع� � ّد ط ��ور املحا�ض ��رات التي
القاها على طالبه يف الكلية.
-4ا�ضافة م ��واد درا�سية حديث ��ة ،لت�سليح الطالب
احلوزوي مب�ستجدات عل ��وم ع�صره ،واعداده ملا
يتنا�سب وثقافة اجليل املعا�صر - :عملت اجلمعية
على ا�ضافة بع�ض العلوم احلديثة للمنهج الدرا�سي
يف كلي ��ة االجتهاد ،االثراء ثقاف ��ة الطالب وتعميق
وعيه احل�ضاري ،بغي ��ة م�ساعدته على فهم االمور
االجتماعي ��ة ،التي له ��ا متا�س بامل�سائ ��ل الدينية ؛
من قبي ��ل :الفل�سفة احلديثة ،وعل ��م النف�س ،وعلم
االجتماع ،وا�صول التدري�س .والتاريخ احلديث،
ف�ض ًال عن اللغة االنكليزية.
-5تن�شئ ��ة جي ��ل واع ي�ؤمن باال�ص�ل�اح ،من خالل
فتح مدار�س دينية للتعلي ��م االبتدائي واملتو�سط.
ادرك القائم ��ون على اجلمعي ��ة ان حتقيق ا�صالح
حقيق ��ي ،يف التعل ��م الدين ��ي ،واملجتم ��ع ب�صورة
عامة ،الميكن ادراكه من دون خلق جيل ي�ؤمن به.
ل ��ذا كان اختيارهم االمثل ،فت ��ح مدار�س ابتدائية
ومتو�سط ��ة ،تق ��وم عل ��ى املواءم ��ة ب�ي�ن املناه ��ج
املعتم ��دة يف املدار� ��س احلكومي ��ة وب�ي�ن التعلي ��م
الدين ��ي ،لت�شجي ��ع العوائ ��ل عل ��ى ادخ ��ال ابنائها

فيها ،ورف ��د املدار�س الدينية العليا (كلية االجتهاد
وغريه ��ا) باملتخرج�ي�ن منه ��ا؛ مم ��ا يحق ��ق دورة
تعليمية كاملة.
ومم ��ا ه ��و جدي ��ر بالذك ��ر ،ان امل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة
يف النج ��ف بعد ع ��ام  1935قد �أي ��دت جانب كبري
من اجله ��ود اال�صالحي ��ة جلمعية منت ��دى الن�شر،
فاملرج ��ع االعل ��ى ال�سيد اب ��و احل�س ��ن اال�صفهاين
حينما تعر�ض ��ت اجلمعية ل�ضائقة مالية كبرية يف
اوائ ��ل االربعيني ��ات ،نظر ًا لتوق ��ف املتربعني عن
دعمه ��ا ،بفع ��ل انت�ش ��ار ا�شاعات تفيد بع ��دم ر�ضى
املرجعي ��ات الديني ��ة ع ��ن جهودها ،ا�ص ��در فتوى
�شرعي ��ة جت ��وز دع ��م اجلمعي ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا من
جانب ��ه �أثنى ال�شيخ كا�شف الغطاء جهود اجلمعية
يف جمال�سي اال�صالح العلمي والثقافة الإ�سالمية،
بو�صفه ��ا تتواف ��ق وتوجهات ��ه اال�صالحي ��ة به ��ذا
ال�ش� ��أن ( .وميكن القول ان ن�شر الثقافة الإ�سالمية
يف املجتم ��ع ين�صب يف م�صلحة امل�ؤ�س�سة الدينية
بعد ذلك جزء ًا من واجبها يف تعزيز القيم ال�سامية
من جانب ،ويزيد م ��ن جانب �آخر ارتباط املجتمع
بقيادات ��ه الديني ��ة� ،سيم ��ا وان االخرية ق ��د �سعت
الدول ��ة العراقي ��ة جاه ��دة للتقلي ��ل من ��ه ،م ��ن باب
التحدي ��ث او ًال ،واخل�شي ��ة من نف ��وذ رجال الدين
ثاني ًا.
من جان ��ب �آخ ��ر ،كانت مل�شاري ��ع ا�ص�ل�اح التعليم
الدين ��ي ،اثره ��ا االيجاب ��ي عل ��ى امل�ستوي�ي�ن
االجتماع ��ي والثقايف .لك ��ون ان �أي ا�صالح تقوم
به جهة ذات مكان ��ة يف جمتمع حمافظ يف �ش�أن ذا
اهمي ��ة� ،سيجعل هذا املجتمع اق ��ل معار�ضة – ان
مل نق ��ل – اكرث تقب ًال لفك ��رة اال�صالح يف ال�ش�ؤون
االخ ��رى ،ف�ض ًال ع ��ن ذلك ان �أي حت ��رك ا�صالحي
تتبن ��اه امل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة او ف�ض�ل�اء احل ��وزة،
ي�ش ��كل – بح ��د ذاته – حاف ��ز ًا للأخرين ،وكان يف
تبل ��ور التيار اال�صالحي يف ه ��ذه امل�ؤ�س�سة اوائل
الق ��رن الع�شرين و�أثره امله ��م على جمددي النجف
خري مث ��ال ؛ ومن املفي ��د بيان اب ��رز جتليات ذلك،
وهي على النحو االتي:
-1تزاي ��د اهتم ��ام ال�سيد ابو احل�س ��ن اال�صفهاين
بالبن ��اء الثق ��ايف الإ�سالم ��ي للمجتم ��ع ،من خالل
ت�شيي ��د امل�ساجد واحل�سيني ��ات واملدار�س االهلية
مث ��ل مدر�سة اجل ��واد يف الكاظمي ��ة ،وان�شاء دور
الن�شر ،عالوة عن دعمه املادي للمجالت وال�صحف
واملطابع يف النجف وغريها ،لتنمو النجف علمي ًا
ح�سب احل�ضارة احلديثة.
ُ
�-2ضيق ��ت ال�شق ��ة بني التعليم احلدي ��ث ذا الطابع
العلم ��اين اخلا�ضع ال�شراف الدول ��ة وبني التعليم
الدين ��ي التقلي ��دي م ��ن جه ��ة ،والتقري ��ب من جهة
اخرى بني االو�ساط الدينية واالو�ساط العلمانية

يف املجتمع العراقي.
-3مثلت اخلطوة االوىل خللق جيل جديد ،وا�سع
االط�ل�اع م ��ن النخ ��ب الديني ��ة العراقي ��ة ،م�ؤم ��ن
باال�ص�ل�اح االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي يف الع ��راق
(املجتمع والدولة).
�-4شجع ��ت على احي ��اء الن�شاط املع ��ريف واالدب
العرب ��ي ،وكانت من وظائ ��ف الدواويني النجفية،
قب ��ل ان يق ��ل االهتم ��ام به ��ا الن�شغ ��ال النجفي�ي�ن
بال�ش� ��أن ال�سيا�سي ،ويُعد ت�أ�سي�س الرابطة االدبية
يف النج ��ف ،اب ��رز مظاه ��ر ه ��ذا االحي ��اء .ومتثل
ن�شاطه ��ا بن�ش ��ر الكت ��ب االدبي ��ة والديني ��ة ،وكان
بع�ضه ��ا م ��ن ال�ت�راث النجف ��ي ،والبع� ��ض االخ ��ر
م ��ن نت ��اج اع�ضائه ��ا ،كما ا�ص ��درت �سل�سل ��ة ادبية
بعنوان (يف الرابط ��ة االدبية) ،ف�ض ًال عن ان�شائها
مكتب ��ة �سميت ب�أ�سمها� ،ضم ��ت الكثري من امل�ؤلفات
يف االخت�صا�ص ��ات �شت ��ى ،وكان ي�ؤمها العديد من
املهتم�ي�ن باملعرف ��ة من داخ ��ل النج ��ف وخارجها.
وا�شتهرت الرابط ��ة بامل�ساجالت االدبية والفكرية
ال�شيق ��ة ب�ي�ن اع�ضائه ��ا ،وق ��د �شغل ال�ص ��راع بني
احلداث ��ة واال�صالة جزء ًا كب�ي�ر ًا منها ،وقد ن�شرت
العدي ��د من هذه امل�ساج�ل�ات يف �سل�سلتها االدبية،
وبع�ض ال�صحف املحلية.
واجلدي ��ر بالذك ��ر ان مناف�سة �شدي ��دة قامت بينها
وبني جمعية منتدى الن�شر ،كانت لها فوائدها على
احلركة الفكري ��ة النجفية� ،إذ كان ��ت تت�سابقان يف
عق ��د الن ��دوات الثقافية ون�شر اك�ب�ر قدر ممكن من
امل�ؤلفات ،لكنها مل تخ� � ُل من بع�ض ال�سلبيات ،مثل
م�ساهم ��ة الرابطة االدبية يف اخفاق م�شروع»كلية
الوعظ واالر�شاد»الت ��ي ان�ش�أتها منتدى الن�شر يف
ع ��ام  ،1938بغي ��ة تهذي ��ب اخلطب ��اء ،واعداده ��م
اع ��داد ًا يتف ��ق وروح الع�ص ��ر ،وتنزي ��ه املن�ب�ر
احل�سين ��ي م ��ن خ�ل�ال التحق ��ق م ��ن الرواي ��ات
التاريخية ،نظ ��ر ًا الهميته التثقيفية انذاك ،حينما
متكن ��ت من اقناع ال�شيخ حممد احل�سني �آل كا�شف
الغط ��اء بالع ��دول عن فت ��وى عزم عل ��ى ا�صدارها
ت�أيي ��د ًا له ��ا ،يف وقت كان ��ت ب�أم�س احلاج ��ة لهذه
الفتوى بعد تزايد �ضغوط املحافظني عليها.
�-5شجع ��ت املثقفني النجفيني ،عل ��ى التعبري بثقة
اكرب ع ��ن ر�ؤيته ��م التجديدية للمجتم ��ع العراقي،
ومن ابرزهم:
�أ-عل ��ي ال�شرق ��ي ( :)1963-1892م ��ن اوائ ��ل
املحدثني يف ال�شعر ،وامل�ؤيدين للحركة اال�صالحية
النجفي ��ة ،وارائه ��ا يف التجدي ��د والتحديث  ،على
عالقة وثيقة باملرجعيات الدينية اال�صالحية التي
اي ��دت �شغله قا�ض ��ي املحاكم ال�شريع ��ة يف النجف
اوائ ��ل الثالثينيات .ي�صفه جعف ��ر �آل حمبوبة»من
م�شاهري ادب ��اء النجف ويف طليع ��ة الكتاب ،وهو

احد اجلماعة الذين رف�ضوا طريقة النظم القدمية،
ونهج ��وا منهج ًا جديد ًا ،مل يك ��ن م�ألوف ًا يف بيئتهم
وال كان معروف� � ًا يف النفو� ��س وقلب ��وا االف ��كار
وغريوا جماري النظم.»..
عاجل ��ت موا�ضيع ��ه الت ��ي طرحه ��ا يف ال�صح ��ف
واملج�ل�ات والن ��دوات ،العدي ��د م ��ن الق�ضايا التي
مت� ��س الواقع العراقي انذاك ،فنج ��ده يوجه نقده
ال�ل�اذع للتقالي ��د البالي ��ة الت ��ي تق ��ف حائ�ل ً�ا امام
تط ��ور املجتمع ،وم ��ن يدافع عنه ��ا ،ويف مقدمتهم
املحافظني من رجال الدي ��ن ،بدعوى احلفاظ على
القي ��م االجتماعي ��ة ؛ و�ص ��ور ا�ستغالله ��م ملكانتهم
الديني ��ة يف فر� ��ض ادائه ��م القا�ضي ��ة بالتم�س ��ك
بالقدمي الذي جتاوزته احل�ضارة احلديثة.
ن ��ادى ب�أن�ص ��اف الفئ ��ات الفق�ي�رة يف املجتم ��ع،
ال�سيم ��ا الفالحني وا�صف ًا او�ضاعهم وهم يرزحون
حت ��ت ا�ستغ�ل�ال االقطاع،وحمم�ل ً�ا احلكوم ��ات
العراقي ��ة م�س�ؤولية القي ��ام با�صالحات اقت�صادية
جدي ��ة ،تعمل على انهاء تبعي ��ة االقت�صاد العراقي
لل�ش ��ركات االوربي ��ة ،وت�سه ��م يف رف ��ع امل�ست ��وى
املعي�ش ��ي للعراقي�ي�ن .كم ��ا اي ��د بق ��وة ا�ص�ل�اح
الدرا�س ��ات احلوزوي ��ة حاث ًا القائم�ي�ن عليها على
تبني النظم احلديثة ملواكبة تطورات الع�صر.
ب-يو�س ��ف رجي ��ب ( :)1947-1900كات ��ب
و�صحف ��ي يُعد من اقطاب احلرك ��ة اال�صالحية يف
النج ��ف .ا�سهمت االح ��داث التاريخية التي مر بها
الع ��راق عامة ،ومدين ��ة النجف خا�ص ��ة يف بلورة
وعيه االجتماع ��ي وال�سيا�سي� ،إذ عا�صر»انتفا�ضة
النج ��ف»� 1915ضد العثمانيني ،وانتفا�ضة 1918
�ض ��د الربيطاني�ي�ن ،وث ��ورة الع�شري ��ن ،فكان ��ت
ت�أثرياته ��ا وا�ضح ��ة فيه ،ف�ض�ل ً�ا عن ت�أث ��ره ببيئة
النج ��ف الفكرية والعلمية ،وجتلى ذلك يف كتاباته
الت ��ي �ضمنه ��ا خمتل ��ف املوا�ضي ��ع االجتماعي ��ة
وال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة ،وع�ب�ر فيه ��ا ب�ص ��دق عن
تطلع ��ات �شعب ��ه وامانيه جت ��اه خمتل ��ف الق�ضايا
التي مر بها العراق.
دع ��ا �إىل تعلي ��م امل ��ر�أة وتثقيفه ��ا ،ونب ��ذ التع�صب
والطائفية .وطرح عدة معاجلات مل�شاكل االقت�صاد
العراقي ،مثل االقت�صاد يف امل�صروفات يف االمور
الغ�ي�ر ا�سا�سية� ،س ��واء على م�ست ��وى املجتمع او
الدول ��ة ،و�ضرورة قي ��ام �صناعة وجت ��ارة وطنية
على قاعدة التطور واالرتقاء يف االنتاج ،مدعومة
من الدول ��ة ،لتن�شيط االقت�ص ��اد الوطني من جهة،
والتقليل من جهة اخرى من االعتماد على التجارة
االجنبي ��ة ال�سيم ��ا يف جم ��ال الب�ضائ ��ع الكمالية:
رقي
كم ��ا بني اهمي ��ة منظمات املجتمع امل ��دين يف ّ
املجتم ��ع ،فطال ��ب بت�ألي ��ف النقاب ��ات وبخا�ص ��ة
للحقوقيني وال�صحافيني.
ج-جعف ��ر اخلليل ��ي ( :)1985-1904كات ��ب
واديب ق�ص�صي ،و�صحفي ،م ��ن م�ساندي احلركة
اال�صالحي ��ة يف النج ��ف ،ا�ص ��در يف ع ��ام 1930
�صحيقة (الفجر ال�ص ��ادق) اجتماعية �سيا�سية ،ثم
ا�ص ��در يف العام � 1932صحيف ��ة ا�سبوعية اخرى
ب�أ�سم (الراعي) بعد الغاء امتياز االوىل ملعار�ضتها
�سيا�س ��ات احلكومة ،وق ��د القت م�ص�ي�ر �سابقتها،
وتعر� ��ض �صاحبها للمالحق ��ة وال�سجن ،ثم ا�صدر
�صحيف ��ة (الهاتف) االدبي ��ة ال�سيا�سية اال�سبوعية
ع ��ام  ،1935وا�ستمرت بال�صدور مدة اربعة ع�شر
عام ًا يف النجف ثم انتقلت يف عام � 1949إىل بغداد
بع ��د ا�ستقرار �صاحبها فيها ،وكان ��ت ذا �ش�أن كبري
يف درا�سة االدب واحلياة االجتماعية وال�سيا�سية
للع ��راق .وتنوعت الق�ضايا الت ��ي اثارها اخلليلي،
وه ��دف م ��ن طرحه ��ا تنوير العق ��ول ون�ش ��ر ثقافة
اال�ص�ل�اح يف املجتم ��ع العراق ��ي ومن اه ��م ارا�ؤه
الفكري ��ة وال�سيا�سية انه طال ��ب بعدم تدخل علماء
الدين بال�سيا�سة الن ذلك يقلل من مكانتهم .
واجلدير بالذك ��ر ان ال�سيد ابا احل�سن اال�صفهاين
وال�شي ��خ حمم ��د ح�س�ي�ن �آل كا�ش ��ف الغط ��اء ،كانا
م ��ن املتابع�ي�ن ل�صحيف ��ة (الهات ��ف) االم ��ر ال ��ذي
�شج ��ع اخلليلي لي�ستمر يف نهج ��ه ،يف م�ؤ�شر عن
اهتمامهم ��ا مب ��ا تن�ش ��ره ال�صح ��ف واملج�ل�ات ذي
التوجه اال�صالحي من الق�ضايا.
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من زمن التوهج

ارتب��ط التاريخ الدين��ي للحوزة العلمي��ة يف النجف بتوجيه وقي��ادة املنعطفات السياس��ية يف إيران ،مثلام
نالحظ يف حركة املرشوطة ودستور سنة 1906؛ إذ كان كل واحد من جناحيها يقوده واحد من مراجع النجف؛
فالشيخ محمد كاظم الهروي املعروف باآلخوند الخراساين كان منحازا إىل الدستور الحديث ،وقائدا لحركة
املطالبة به ،فيام كان الس��يد محمد كاظم اليزدي قائدا للتيار اآلخر الذي عرف يف التاريخ السيايس الحديث
بـ (املستبدة) .كذلك ألفت أهم األدبيات السياسية عن الدستورية يف الحوزة النجفية ،مثل كتاب "تنبيه األمة
وتنزيه امللة" للش��يخ محمد حس��ن النائيني ،تلميذ اآلخوند الخراس��اين.كام قاد املريزا حس��ن الشريازي من
الحوزة العلمية يف سامراء ما عرف بانتفاضة التنباك "التبغ" يف إيران قبل ذلك.
د  .عبد الجبار الرفاعي
وهك ��ذا كان ��ت النجف حا�ض ��رة بكثاف ��ة يف �أخطر
الأح ��داث ال�سيا�سي ��ة يف العراق ،كم ��ا يف مقاومة
اال�ستعم ��ار الربيط ��اين ،ب ��دءا م ��ن �سن ��ة 1914
عندم ��ا دخل الإجنليز جنوب العراق ،ومراوحتهم
وتقهقره ��م بفعل املقاومة ،وعدم متكنهم من ب�سط
�سيطرتهم عل ��ى العراق ب�أ�سره �إال بعد م�ضي ثالث
�سن ��وات� ،أي �سن ��ة .1917ويف ث ��ورة � 1920ضد
اال�ستعم ��ار الربيطاين املعروفة يف تاريخ العراق
القري ��ب بثورة الع�شرين ،كان للنجف الدور الأهم
يف تعبئة اجلمهور و�إ�شعال الثورة ويف زعامتها،
والتي �أف�ضت �إىل ت�شكيل الدولة العراقية يف ال�سنة
نف�سه ��ا .وبعد حرك ��ة االحتجاج الد�ست ��وري �سنة
 ،1924ونفي جمموعة من املراجع من النجف �إىل
�إي ��ران ،تقل�ص ال ��دور ال�سيا�سي للح ��وزة العلمية
يف احلقب ��ة التالية ،حت ��ى ا�ستفاق بعد ثالثة عقود
من ذل ��ك التاريخ ،فبد�أت النجف تنخرط من جديد
يف احلي ��اة ال�سيا�سية..م ��ا تع ��رف الدار�سون يف
احل ��وزة العلمية قبل �أكرث من ق ��رن على �شيء من
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مكا�سب العلوم الطبيعي ��ة والإن�سانية يف الغرب،
ع�ب�ر م ��ا كان ي�ص ��ل �إىل النج ��ف م ��ن مطبوع ��ات
ودوريات القاهرة وبريوت.بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س
املدار� ��س وتد�ش�ي�ن النظام التعليم ��ي احلديث يف
الع ��راق ،ومغادرة �أ�سل ��وب التعلي ��م التقليدي يف
الكتاتيب.ه ��ذه العوام ��ل وغريه ��ا م ��ن حت ��والت
متديني ��ة ،واجتماعي ��ة ،وثقافي ��ة ،واقت�صادية يف
املجتمع ،جعلت الدار�سني يف النجف يف مواجهة
ع ��امل خمتلف ،ي�ض ��ج باحلركة والتغي�ي�ر ،ال تكرر
احلي ��اة فيه نف�سها ،مثلما كانت يف الأيام املا�ضية،
ب ��ل تت�س ��رب كل ي ��وم مفاهي ��م و�آراء و�أ�سئل ��ة
متنوعة ،مل ي�ألفها تالمذة احلوزة قبل ذلك.يف ظل
ه ��ذه املعطيات ن�ش ��ر للم ��رة الأوىل بع�ض الطالب
مالحظات نقدية على املق ��ررات املتعارفة للدرا�سة
يف النجف ،فمثال يق ��ول �أحدهم ـ الذي رمز ال�سمه
بـ"النج ��ف عراق ��ي" ـ يف مقال ن�ش ��ره �سنة 1913
"املطول :عبارته �أ�شكل من معناه ،وفيه من النحو
وفل�سفت ��ه ،واملنطق و�أدلته ،وغريه ��ا من العلوم،

�أك�ث�ر مما فيه م ��ن علمي املعاين والبي ��ان ،وكتاب
كفاي ��ة الأ�ص ��ول :عبارت ��ه مغلقة للغاي ��ة" .ويكتب
تلميذ �آخ ��ر "و�صلت يف درا�ست ��ي احلوزوية على
الطريق ��ة القدمي ��ة يف الدرا�س ��ة �إىل كت ��اب كفاي ��ة
الأ�ص ��ول الذي �صدمني بتعقي ��ده ورموزه و�سوء
تعبريه ،مما يولد يف نف�سي رد الفعل عن موا�صلة
درا�س ��ة ه ��ذا العل ��م" .وكان ال�سيد حم�س ��ن الأمني
العامل ��ي من ال ��رواد الأوائل حلرك ��ة اال�صالح يف
تقالي ��د التعلي ��م الدين ��ي ،وق ��د خل� ��ص ر�ؤيته يف
مقال ��ة حتت عن ��وان "�إ�ص�ل�اح املدار� ��س الدينية"
�شدد فيها على �ضرورة ا�ستبدال الكتب الدرا�سية.
كم ��ا �أ�صدر ال�سي ��د هبة الدي ��ن ال�شهر�ستاين جملة
"العل ��م" يف النجف ،يف � 29آذار  ،1910وكانت
تعنى بالدع ��وة �إىل تبني الأ�سالي ��ب العلمية ونبذ
م ��ا �سواها.وت�ألف ��ت ع ��دة جماعات ،ظ ��ل معظمها
يبا�ش ��ر عمله بتكتم و�سري ��ة ،ويوجه خطابات �إىل
العلم ��اء البارزين �آنذاك تطال ��ب ب�إ�صالح احلوزة
العلمي ��ة  .وكانت هذه اجلماع ��ات ـ ح�سب ما ذكره

ال�شي ��خ حمم ��د ر�ض ��ا املظف ��ر� ،أب ��رز رواد حرك ��ة
الإ�ص�ل�اح يف النجف ـ ال ��ذي ي�صفها ب�أنه ��ا "�أ�شبه
بجمعي ��ات �سري ��ة �أو جمال�س متهيدي ��ة يف طريق
الإ�ص�ل�اح ...و�أتذك ��ر جيدا ـ وال ��كالم للمظفرـ �أين
ا�شرتك ��ت يف �إحداها ،وكنت كاتبه ��ا ،و�أع�ضا�ؤها
كلهم م ��ن ال�شباب الدين ��ي ذلك الي ��وم ...وما �أزال
�أحتف ��ظ مبحا�ض ��ر جل�سات جماعت ��ي الأوىل تلك،
ومبذكراتي اخلا�صة عنها وعن غريها ،وهي على
ب�ساطته ��ا متثل يل مق ��دار التكت ��م واخلوف الذي
كان ي�ساورن ��ا ،وكان عملن ��ا وتفكرين ��ا مقت�ص ��را
عل ��ى تفقد املفكرين من �أ�صحابن ��ا ،الذين يح�سون
بال ��داء مثلن ��ا ،وبالرغ ��م م ��ن موا�صل ��ة اجلل�سات
والتفك�ي�ر طيلة عام واح ��د ،مل ن�ستط ��ع �أن نخرج
�صوتن ��ا من غرفتنا �إال بع�ض ال�شيء" .ومتخ�ضت
جه ��ود ال�شيخ املظفر وجماعته عن �إن�شاء "جمعية
منت ��دى الن�ش ��ر" ومي�ل�اد "كلي ��ة الفق ��ه" يف فرتة
الحق ��ة ،والتي �ص ��ارت �أهم م�ش ��روع حتديثي يف
النجف.وقب ��ل �أك�ث�ر م ��ن مئة ع ��ام �أ�س� ��س ال�شيخ
حممد جواد اجلزائري "نقاب ��ة الإ�صالح العلمي"
يف احل ��وزة العلمي ��ة� ،سن ��ة 1323هـ ،وق ��د تبنت
النقابة �صيغة ت�ستند �إىل ال�شورى يف بناء هيكلها
وقيادته ��ا ،و�ش ��ددت عل ��ى ذل ��ك يف �أكرث م ��ن مادة
يف ورق ��ة عملها ،و�ألزمت املنت�سب�ي�ن �إليها بكتمان
ا�سراره ��ا ،وع ��دم الإف�صاح ع ��ن �أ�سم ��اء الأع�ضاء
الآخري ��ن ،ك�إج ��راء اح�ت�رازي لتف ��ادي ال�شائعات
والته ��م ،وما تف�ضي �إليه م ��ن خماطر �أمنية جتتث
النقاب ��ة يف مهدها .ول�سن ��ا يف مقام الت�أريخ مل�سار
الإ�ص�ل�اح يف النج ��ف؛ لأن يف هذا امل�س ��ار طائفة
م ��ن الأعالم ،وجمموعة من املنتدي ��ات ،وعددا من
املدار�س ،وبع�ض املطبوع ��ات والن�شرات ،ينبغي
�أن نل ��م بها ،ونق ��ف عندها وقفة تقوميي ��ة ،نقر�أها
يف �إط ��ار املتغريات وجمم ��ل املالب�س ��ات ال�سائدة
ذل ��ك الوقت�.أم ��ا مديات التحديث فيمك ��ن الإ�شارة
�إليه ��ا م ��ن خ�ل�ال بع� ��ض ال ��ر�ؤى النقدي ��ة لعلم ��اء
معا�صري ��ن ،من �أعالم مدر�س ��ة النجف ،وحتليلهم
لظاه ��رة االنكف ��اء ،ومناه�ضة �أية عملي ��ة تطوير،
وطغي ��ان احلال ��ة ال�سكوني ��ة على احلي ��اة العلمية
يف احل ��وزة ،والعالق ��ة ب�ي�ن ه ��ذه احلال ��ة ومنط
املفاهي ��م الت ��ي يدر�سه ��ا التالم ��ذة .يق ��ول ال�سي ��د
ال�شهي ��د حممد باقر ال�ص ��در" :اال�ست�صحاب الذي
قر�أن ��اه يف عل ��م الأ�ص ��ول ،طبقن ��اه عل ��ى �أ�ساليب
العم ��ل ،وطبقن ��اه على حياتن ��ا ،فكنا نتج ��ه دائما
�إىل م ��ا كان ،وال نفكر �أب ��دا يف �أنه هل بالإمكان �أن
يك ��ون �أف�ضل مما كان؟ ال ب ��د �أن نتحرر من النزعة

اال�ست�صحابية ،ومن نزعة التم�سك مبا كان حرفيا
بالن�سبة �إىل كل �أ�سالي ��ب العمل ،هذه النزعة التي
تبلغ القمة عند بع�ضنا ،حتى �أن كتابا درا�سيا مثال
ـ �أمث ��ل ب�أب�س ��ط االمثل ��ة ـ �إذا �أري ��د تغي�ي�ره بكتاب
�آخ ��ر يف جم ��ال التدري� ��س ـ وه ��ذا �أ�ض� ��أل مظاهر
التغي�ي�رـ حينئذ يقال :ال لي�س الأمر هكذا ،ال بد من
الوق ��وف ،ال بد من الثب ��ات واال�ستمرار على نف�س
الكت ��اب ال ��ذي كان يدر� ��س فيه ال�شي ��خ الأن�صاري
ر�ض ��وان الله علي ��ه� ،أو املحقق القمي ر�ضوان الله
علي ��ه .ه ��ذه النزع ��ة اال�ست�صحابية الت ��ي جتعلنا
دائم ��ا نعي� ��ش مع �أمة ق ��د م�ضى وقتها ،م ��ع �أمة قد
ماتت وانته ��ت بظروفها ومالب�ساتها؛ لأننا نعي�ش
ب�أ�سالي ��ب كانت من�سجمة مع �أمة مل يبق منها �أحد،
وق ��د انتهت وحدثت �أمة �أخ ��رى ذات �أفكار اخرى،
ذات اجتاه ��ات �أخ ��رى ،ذات ظ ��روف ومالب�س ��ات
�أخرى ."...ومل يتوان ال�شيخ حممد مهدي �شم�س
الدي ��ن من �أن يتحدث ب�صراحة عن ق�صور �أ�سلوب
التعليم التقليدي يف احل ��وزة ،وف�شله يف مواكبة
�إيقاع ��ات احلي ��اة ومتغرياته ��ا ،فيكت ��ب( :يكف ��ي
للدالل ��ة على ع ��دم واقعية النظ ��ام الدرا�سي القائم
فع�ل�ا� ،أن ��ه نظ ��ام ال يف�شل في ��ه طال ��ب ،وال ير�سب
فيه طال ��ب ،و�أن جميع املنت�سب�ي�ن �إليه يتخرجون
علماء .هذا النظام ال يزال حتى كتابة هذه الكلمات
عل ��ى احلال التي كان عليها منذ مئات ال�سنني ،فهو
يق ��وم على ال نظام� .إنه فو�ض ��ى .ففيما عدا الكتب
املق ��ررة ـ بقوة التقليد ،ولي�س لأنه ��ا �أ�صلح الكتب
ـ ال يوج ��د �أي نظ ��ام يحكم احلي ��اة الدرا�سية على
الإطالق ،و�إمنا هي الفو�ضى الكاملة ال�شاملة ،وما
�أك�ث�ر "امل�شايخ" الذين يكت�سب ��ون �صفتهم الدينية
"والعلمي ��ة؟!" من ع ��دد ال�سنني التي ق�ضوها يف
النج ��ف دون �أن يكت�سب ��وا منها �شيئا �سوى بع�ض
احلذلق ��ة الكالمي ��ة .وكث�ي�را م ��ا ين ��ادى ب� ��أن هذا
النظ ��ام "الدرا�سة احل ��رة!!" ـ و�أح ��رى �أن ي�سمى
الدرا�س ��ة ال�سائب ��ة ـ لـ ��ه ف�ضيلة كبرية ،ه ��ي �إتاحة
الفر�ص ��ة �أمام الطلبة للمناق�شة والبحث .ولكن �أي
ف�ضيلة هي هذه التي ب�سبب ما يدعى من املحافظة
عليه ��ا تت�سي ��ب م�ؤ�س�س ��ة تدري�سي ��ة بكامله ��ا� .إن
ه ��ذه الف�ضيل ��ة الأفالطونية ال ت�س ��اوي الت�ضحية
املبذول ��ة م ��ن �أجله ��ا ،على �أن ��ه لي�س ثم ��ة ما مينع
�أب ��دا من املحافظ ��ة على ه ��ذه الف�ضيلة م ��ع الأخذ
ب�أ�سباب النظام) .ورمب ��ا مل ترتاكم مكا�سب جدية
وا�ستثنائية حلركة الإ�ص�ل�اح يف احلوزة العلمية
فيم ��ا م�ض ��ى ،باعتب ��ار �أن دعوات ه ��ذه احلركة مل
تتوغ ��ل يف بنية الالهوت الكال�سيكي ،ومل تطاول
مرتك ��زات املعارف الديني ��ة التقليدية ،واقت�صرت
يف الغالب على دعوات مطلبية �آنية ،تتمحور حول
ا�ستب ��دال كتاب بكت ��اب ،و�أ�سل ��وب تعليمي ب�آخر،
واخل ��روج من تلغي ��ز عبارات امل�صنف ��ات القدمية
و�إغالقه ��ا �إىل م�صنف ��ات تعرب ع ��ن الأفكار بجالء،
وتختزل اال�ستط ��رادات ،واملباح ��ث املتطفلة على
مو�ضوع ��ات العلوم.غري �أن م ��ردودات قرن كامل
من حماوالت حتدي ��ث التعليم الديني يف احلوزة
العلمي ��ة و�ضعتن ��ا عل ��ى �أعت ��اب مرحل ��ة جدي ��دة،
نلم ��ح فيها �إرها�ص ��ات انبثاق �س� ��ؤال ميتافيزيقي
والهوتي خمتل ��ف ،وبذور جنيني ��ة مليالد الهوت
جدي ��د ،ال يخ�ش ��ى م ��ن توظي ��ف معطي ��ات العلوم
الراهن ��ة يف ق ��راءة الن�ص وال�ت�راث ،ويعمل على
جت ��اوز يقيني ��ات املنط ��ق الأر�سط ��ي ،وتفكي ��ك
مقوالته و�أدواته اجلزمية الرا�سخة.
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تحديث التعليم الديني ودور
مؤسسة الشيخ المظفر

الشيخ المظفر وهاجس األصالح
الديني
زم��ان و م��كان أن ُيعف��ى ذكره��م و تصادر
ش��أن املصلح�ين يف كل
ٍ
جهودهم  ،أو تُختزل من قبل جامعة ما و لغاية ما .
أما االفتخار بهم و مبا قاموا به من جهود فال يستبعد كثري ًا  ..عاملي ًا.
فبعيد و هم أحياء  ،و أقل بعد ًا و هم أموات .
أما عربي ًا ..
ٌ
ش��ارع فرعي يس��مى باس��م أحد
إذ قد ُيكرمون بوضع لوحة تش�ير إىل
ٍ
(املصلح�ين ) ليطبل بعدها املتحذلقون ـ بذل��ك اإلنجاز ـ و بأنهم قد
خدم��وا الثقافة و العل��م و املعرفة خدمة مل يقم بها أحد قبلهم و لن
يأيت أحد بعدهم يفعل ذلك !!؟
الشيخ ليث عبد الحسين العتابي
نع ��م  ..لقد �صدق املتحذلقون � ..إذ قد فعلوا �شيئ ًا مل يفعله �أحد قبلهم
اب ��د ًا و ذل ��ك ح�ي�ن زاوجوا ب�ي�ن الثقاف ��ة و مديرية البلدي ��ة  ..بربكة
ال�شارع الفرعي !!!
لكن  ..و ب�صراحة  ..قد يكون من ُكتب �شارع فرعي با�سمه �أكرث حظ ًا
من غريه  ..فالتناف�س على ال�شوارع هذه الأيام كثري !!!!؟
رح ��م الل ��ه ال�شيخ حممد ر�ض ��ا املظف ��ر  ،عا�ش و مات و ه ��و يف كلتا
احلالت�ي�ن كان جمه ��ول الق ��در  ..مل يُن�صف يف حيات ��ه  ،و مل يُن�صف
بعد موته ابد ًا .
�إن املنه ��ج الإ�صالح ��ي و التجدي ��دي لل�شي ��خ حممد ر�ض ��ا املظفر (
قد� ��س �س ��ره ) كان له يف خارج العراق مكان ��ة و تقدير و ا�ستيعاب و
فهم �أكرث من مكانته يف داخل العراق .
و هذا بال�ضبط هو ما مر به م�شروع ال�سيد حممد باقر ال�صدر ( قد�س
�سره ) اي�ض ًا .
يف هذا البحث املتوا�ضع �سنحاول الوقوف عند اجلهود الإ�صالحية
لل�شي ��خ حمم ��د ر�ض ��ا املظف ��ر ( قد�س �س ��ره ) و مبا ن�ستطي ��ع  ،و قدر
الإمكان  ،ملا نحن حمكومون به من وريقات و وقت و �شغل �شاغل .
ن�س�أل الله تعاىل �أن يوفقنا �إىل ت�أدية حقه  ،فهو و بحق �صاحب ف�ضل
عل ��ى كل طال ��ب ح ��وزة  ،و على كل طالب عل ��وم دينية  ،م ��ا دام الكل
يدر�س كتبه و يطالع م�ؤلفاته .

الإ�صالح  ..دعوى � ..أم �ضرورة ؟

الإ�ص�ل�اح  :ا�شتق ��اق م ��ن الفعل ( � ��ص ل ح )  ,و ال ��ذي يقابل املعنى
امل�ضاد لـ( ف�سد )  ,كما و �إن كل املعاين التي وردت يف القران الكرمي
ملفهوم ( الإ�صالح ) تقابل معنى ( الإف�ساد ) .
فالإ�صالح هو التقومي ملا �أعوج  ,و الت�صحيح ملا �أُخطئ فيه  ,و اي�ض ًا
يحمل معنى التوجيه و الإر�شاد .
و الإ�ص�ل�اح هو و�ضع الأ�س�س ال�صحيحة  ,و العالج الناجع لأخطاء
ظهرت يف املجتمع و ذلك لأجل ال�سيطرة عليها و من ثم �إ�صالحها من
�أجل بناء جمتمع �صالح .
�أن الإ�ص�ل�اح و مبعن ��اه الع ��ام يت�ضم ��ن عمليت�ي�ن قد جتتمع ��ان و قد
تفرتقان و هما :
1ـ العمل من �أجل الإ�صالح .
2ـ العمل من �أجل رفع الف�ساد و منع الإف�ساد .
ف� �ـ( الإ�صالح ) يكون يف املواطن التي غريت معاملها يد الإف�ساد مادي ًا
كل �إىل طبيعته  ,ي�ش�ت�رط يف من يقوم
و معنوي� � ًا  ,م ��ن �أجل �إرج ��اع ٍ
ً
ً
بعملي ��ة ( الإ�ص�ل�اح ) �أن يكون مت�صفا بال�صالح حقيق ��ة و واقعا  ،ال
�إدعا ًء و جتوز ًا .
الإ�ص�ل�اح تارة يتم �ضمن دوائر �ضيق ��ة  ,و تارة �ضمن دوائر وا�سعة
 ,و كلم ��ا كان نط ��اق الإ�ص�ل�اح �أو�سع و �أ�شمل كان ��ت عملية الإ�صالح
�أ�صعب و حتدياتها �أكرب و �أعظم يحتاج �إىل توكل و ت�سديد و توفيق
 ,و لع ��ل قول ��ه تعاىل على ل�سان نبي الل ��ه �شعيب ( ع ) فيه �إ�شارة �إىل
هذا املعنى :

ا�س َت َط ْعتُ وَ َما َت ْوفِيقِي �إِ َّال ِبال َّلهِ
قال تعاىل � (( :إِنْ �أُ ِري ُد �إِ َّال الإِ ْ�ص َال َح َما ْ
ِيب )) �سورة هود  ،الآية (. ) 88
َع َليْهِ َتوَ َّك ْلتُ وَ �إِ َليْهِ �أُن ُ
م ��ن املعلوم �إن الدع ��وة الإ�صالحية اال�سا�س ؛ هي دع ��وة الأنبياء و
املر�سل�ي�ن ( ع ) و الت ��ي ختم ��ت بالر�سال ��ة املحمدية الأ�صيل ��ة  ,التي
جعلت من كل م�سلم داعية للإ�صالح يف حدود املمكن و امل�ستطاع  ,و
وفق ال�ضوابط ال�شرعية ال�صحيحة و حتت م�سمى �شرعي �إال و هو:
( الأمر باملعروف و النهي عن املنكر ) .
�إن �سع ��ة و �شمولي ��ة الدائ ��رة الإ�صالحي ��ة للر�س ��ول الأك ��رم ( � ��ص )
الإ�صالحية هي خري دليل على �أف�ضليته على �سائر الأنبياء ( ع ) .
ق ��ال تعاىل  (( :وَ َم ��ا �أَ ْر َ�س ْل َن َ
ا�س ب َِ�شريًا وَ َنذِ ي ًرا )) �سورة
اك ِ�إ اَّل َكا َّف ًة لِل َّن ِ
�سب�أ  ،الآية (. )28
�أن الفك ��ر الإ�صالح ��ي الذي ه ��و �أ�سا� ��س الإ�صالح يراد ب ��ه  ( :جملة
الأف ��كار و الت�ص ��ورات و املفاهي ��م و النظري ��ات الت ��ي ت�ش ��كل البناء
املنظ ��م للمعرف ��ة الإ�صالحية و التي هي نتاج ملا هو مفكر فيه مبنطق
عقلي ب�شري �ضمن ظرفيات مكانية و زمانية حمددة ) .
و ال ب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة �إىل �أن تعري ��ف ( الإ�ص�ل�اح ) يف الفكر العربي
يختل ��ف عما هو يف الفك ��ر الغربي و باخل�صو� ��ص الإطالق احلديث
من ��ه � .إذ كان هن ��اك لغ ��ط و ع ��دم فه ��م  ،و �آخ ��ذ و رد ح ��ول امل ��راد
بـ(الإ�صالح ) .
�إن الفك ��ر العرب ��ي يتم�س ��ك باملعن ��ى الأ�صل ��ي و الق ��دمي و الوحي ��د
للإ�ص�ل�اح � .أما الفكر الغرب ��ي فينق�سم يف فهمه �إىل ق�سمني ؛ �أحدهما
ُيع ��رف الإ�صالح مبا ي�شاب ��ه التعريف يف ال�ت�راث العربي  .و الآخر
ي ��رى الإ�ص�ل�اح انقالب جذري  ,ب ��ل حتول كلي من حال ��ة �إىل �أخرى
خمتلفة عنها و غري م�شابهة لها �أ� ً
صال .

هاج�س  ..و تطلع

كان الهاج�س ( املناهجي ) ي�ؤرق ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر ( قد�س
�س ��ره ) � ،إذ كان ��ت كت ��ب حوزوية كثرية م ��ن �أمث ��ال ( احلا�شية ) و (
ال�شم�سي ��ة ) و ( كفاية الأ�صول ) غزيرة احلوا�شي � ،صعبة املطالب ،
تذه ��ب بالطالب ميين ًا و �شم ��ا ًال  ،حوا�شيها و �شروحها �أكرث �صعوبة
م ��ن متونه ��ا ـ يف جممل الأحي ��ان ـ  ،و الفائدة منها قليل ��ة مقارنة مبا
يقر�أ من �أجلها كم ًا .
ف ��كان ان ع ��زم ( قد�س �سره ) على تقليل اله ��وة  ،و ال�سعي �إىل و�ضع
كت ��ب تعتم ��د منهجي ��ة جديدة و مفي ��دة  ،تعط ��ي فائدة �أك�ب�ر � ،سهلة
القراءة � ،سهلة احلفظ  ،ي�سرية التناول .
ف ��كان و بح ��ق ان ظهر الإب ��داع ( املناهجي ) على ي ��ده ( قد�س �سره )
يف �أروع �ص ��وره  ،جتل ��ى ذل ��ك و بح ��ق يف رائعتي ��ه ( الأ�صول ) و (
املنطق ) .
ان ل ��كل كت ��اب من هذي ��ن الكتاب�ي�ن ميزاته الت ��ي جعلت من ��ه منهج ًا
حوزوي ًا ال ي�ستغنى عنه يف كل احلوزات ال�شيعية قاطبة .
و ال يعني ذلك �أن نغفل حق كتاب ( عقائد الإمامية ) �أو كتاب ( الفل�سفة
الإ�سالمية ) و ال حتى كتاب ( ال�سقيفة ) �أي حق من احلقوق .
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الدكتور حامد حفني

كاتب م�صري

�أ�سرته:

ويعت�ب�ر الكت ��اب باالن�ضم ��ام �إىل �شقيقات ��ه
(الأ�ص ��ول) و (الفل�سفة) الت ��ي مل يقدر الله لها �أن
تظهر كامل ��ة .جتديدا يف كتابة الكتب الدرا�سية،
وفتحا يف هذا الب ��اب ،وع�سى �أن يقي�ض الله من
يتابع خطوات ال�شيخ املظفر يف هذا ال�سبيل.

�أ�س ��رة املظف ��ر
من الأ�سر العلمية
يف النج ��ف الأ�ش ��رف،
عرفت فيها يف �أوا�سط القرن
الث ��اين ع�ش ��ر وقط ��ن بع� ��ض رجاله ��ا
(اجلزائر) التابعة للواء الب�صرة.
وكان الفقي ��ه املجته ��د ال�شيخ حممد ب ��ن عبد الله
(وال ��د الفقي ��ه ال�شي ��خ حمم ��د ر�ض ��ا املظف ��ر م ��ن
علم ��اء النج ��ف ومراج ��ع التقلي ��د فيه ��ا (ن�ش�أ يف
النجف وترع ��رع فيه ��ا ،وكان يف عنفوان �شبابه
منقطع ��ا �إىل اجلد والتح�صيل ،مكبا على العبادة
والتدري� ��س� ،إىل �أن برع يف الفقه وعرف بجودة
التحقيق فيه) و�ألف مو�سوعة فقهية جليلة �شرح
فيها كتاب (�شرائ ��ع الإ�سالم) و�سماها (بتو�ضيح
الكالم) وق ��د ا�ستق�صى فيها الفقه م ��ن مبد�أه �إىل
منتهاه.
والدته :ول ��د ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر يف اليوم
اخلام�س من �شعبان ع ��ام  1322بعد وفاة والده
بخم�س ��ة �أ�شه ��ر فل ��م يق ��در الل ��ه تع ��اىل �أن يظفر
الطفل الر�ضي ��ع بر�ؤية والده وال الوالد �أن يظفر
بر�ؤية ولده فكفله �أخوه الأكرب ال�شيخ عبد النبي
املتوفى �سنة  1337و�أواله من عنايته وعطفه ما
�أغناه عن عطف الأبوة.
ن�ش�أت ��ه الفكري ��ة :ن�ش� ��أ ال�شيخ املظف ��ر يف البيئة
النجفي ��ة ،وتقل ��ب يف جمال�سه ��ا ونواديه ��ا
وحلقاته ��ا وحما�ضرها ومدار�سه ��ا ،وح�ضر فيها
حلق ��ات الدرا�س ��ة العالي ��ة ،وتخ ��رج عل ��ى كب ��ار
مراج ��ع التقلي ��د والتدري� ��س ،وترع ��رع يف ه ��ذا
البي ��ت العري ��ق م ��ن بيوت ��ات النج ��ف العلمي ��ة،
وتعه ��د رعايته وتربيت ��ه �أخواه العلم ��ان ال�شيخ
عبد النبي وال�شيخ حممد ح�سن.
وابتد�أ حياته الدرا�سية مبا يتعارف عليه الطالب
النجفي من ح�ضور الدرا�س ��ات الأدبية والفقهية
والأ�صولي ��ة والعقلية .وتتلمذ على ال�شيخ حممد
ط ��ه احلوي ��زي يف الأدب والأ�ص ��ول كم ��ا �أتق ��ن
ال�شع ��ر ،وبرع يف ذلك كله ،وتتلمذ على غريه من
�أ�ساتذة درو�س مرحل ��ة ال�سطوح يف ذلك الوقت،
وبرز ال�شيخ الفقيد يف ذلك كله.
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وبع ��د �أن �أنه ��ى الدور الإع ��دادي (ال�سطح) تفرغ
للدرا�سات العالية يف الفقه والأ�صول والفل�سفة.
وح�ض ��ر فيه ��ا على �أخيه ال�شي ��خ حممد ح�سن مع
�أخيه الآخر ال�شيخ حممد ح�سني كما ح�ضر در�س
ال�شي ��خ اق ��ا �ضي ��اء الدي ��ن العراق ��ي يف الأ�صول
ودر� ��س ال�شي ��خ مرزا حممد ح�س�ي�ن النائيني يف
الفق ��ه والأ�صول وح�ضر ب�ص ��ورة خا�صة �أبحاث
ال�شيخ حمم ��د ح�سني الأ�صفه ��اين رحمه الله يف
الفقه والأ�صول والفل�سفة الإلهية العالية.
وانطبع ال�شيخ املظفر كثريا ب�آراء �أ�ستاذه ال�شيخ
الأ�صفهاين يف الأ�صول والفقه والفل�سفة وجرى

ومتت ��از كتاب ��ات ال�شيخ املظفر بع ��د ذلك بروعة.
العر�ض والتن�سيق ،حتى �أن كل نقطة من البحث
ت�أتي يف مو�ضعها الطبيعي وال تتغري عن مكانها
اخلا�ص حتى تختل �أطراف البحث ،ويبدو عليه
اال�ضطراب ويتجلى توفيق الكاتب يف التن�سيق
يف كت ��اب (املنط ��ق) �أك�ث�ر م ��ن غ�ي�ره ،فف ��ي هذا
الكتاب يجد القارئ كيف ت�أخذ املوا�ضيع بع�ضها
برق ��اب بع� ��ض ،وكيف يرتت ��ب كل مو�ضوع على
�سابق ��ه يف ت�سل�س ��ل طبيع ��ي ،من غ�ي�ر �أن يحيل
الطال ��ب �إىل مو�ضع �آخر يف غري ه ��ذا الكتاب �أو
�إىل ما مير عليه فيما بعد.

ويج ��د الباحث بع ��د ذلك يف كت ��ب ال�شيخ املظفر
جدة البحث والتفكري التي تطبع كتاباته جميعا.
ويج ��د مالمح ه ��ذه اجلدة يف البح ��ث والتحليل
وا�ضح ��ة قوية يف كتاب ��ه (ال�سقيفة) عندما يحلل
اجتم ��اع امل�سلم�ي�ن يف �سقيفة بن ��ي �ساعدة ،وما
حدث هناك.
وعندما يتحدث ع ��ن موقف املهاجرين والأن�صار
من م�س�أل ��ة اخلالفة وموقف الإم ��ام مع اخللفاء.
كم ��ا يجد هذه اجلدة يف املنط ��ق .عندما ي�ستعري
العالم ��ات امل�ستعمل ��ة يف الريا�ضي ��ات للن�س ��ب
الأرب ��ع �أو عندما يعر�ض للق ��ارئ بحث الق�سمة،
�أو يف غري ذلك مما يزدحم به هذا ال�سفر القيم من
جتديد البحث وجمال العر�ض وترابط الفكرة.

�شعره:

على نهج ��ه يف البحث يف كتاب ��ه (�أ�صول الفقه)،
حيث تب ��ع منهجه يف تبويب الأ�صول ،كما ي�شري
ه ��و �إىل ذلك يف ابتداء الكت ��اب ،كما ت�أثر مببانيه
اخلا�صة على ما يظهر ذلك من خالل كتابه الكبري
(�أ�صول الفقه) فيما �أجنز من هذا الكتاب.

على ال�صفوف الأوىل من مدار�س منتدى الن�شر،
ويتلق ��ى �أ�سئلته ��م برحاب ��ة �ص ��در ،ويدفعهم �إىل
البح ��ث والدر�س والتفكري ،ويح�شر نف�سه معهم،
حتى كان يبدو لالن�سان ،لأول وهلة� ،أنه يخاطب
زمالء له يف الدرا�سة ،ال طالبا بهذا امل�ستوى.

وكان يجل ��ه �إج�ل�اال كب�ي�را ،كلم ��ا جرى ل ��ه ذكر،
�أو �أتي ��ح له �أن يتح ��دث عنه ،ويخل� ��ص له احلب
واالح�ت�رام� ،أك�ث�ر مما يخل� ��ص تلمي ��ذ لأ�ستاذه.
ويلم� ��س القارئ هذا ال�شع ��ور والوفاء فيما كتب
املظف ��ر ع ��ن �أ�ست ��اذه يف مقدم ��ات كتب ��ه الفقهي ��ة
والفل�سفي ��ة ويف مقدم ��ة الأ�سف ��ار وغريه ��ا م ��ن
ر�سائله ومقاالته.

وكان ال�شي ��خ ميت ��از ف ��وق ذلك كله بعم ��ق النظر
ودقة االلتفاتة و�سالمة الذوق وبعد التفكري فيما
تلقين ��ا عنه من الفق ��ه والأ�ص ��ول والفل�سفة .وقد
ح ��اول ال�شي ��خ يف بدء حيات ��ه الدرا�سي ��ة �أن يلم
بعلوم الريا�ضة والفلك والطبيعة والعرو�ض.

وتخ ��رج كذلك على م�شايخ ��ه يف الفقه والأ�صول
والفل�سف ��ة ،وا�ستق ��ل ه ��و باالجته ��اد والنظ ��ر
والبحث و�شهد له �شيوخه بذلك .وكان خالل ذلك
كله ي�شتغ ��ل بالتدري�س على م�ست ��وى الدرا�سات
الإعدادية
والدرا�سات العالية يف الفقه والأ�صول والفل�سفة.
ذل ��ك كله خارج مدار�س منتدى الن�شر وكليتها �أما
فيه ��ا فقد ن ��ذر حيات ��ه عل ��ى تنميته ��ا وتطويرها
مبختلف الألوان.
وكان يق ��وم فيه ��ا بتدري� ��س الأدب واملنط ��ق
والفل�سف ��ة والفقه والأ�صول من امل�ستوى الأويل
�إىل امل�ست ��وى الع ��ايل ،ال متنع ��ه من ذل ��ك مكانته
املرموق ��ة يف احل ��وزة ،وال �إمكانيات ��ه الفكري ��ة
العالية.
وك ��م ر�أين ��ا ال�شيخ حمم ��د ر�ضا املظف ��ر يحا�ضر

فق ��د اتف ��ق �أن وقع ��ت ي ��د ال�شيخ على ط ��رف من
الثقاف ��ة الع�صرية ،وهو يف بدء �شبابه ،فتذوقها،
وحاول �أن ي�شق طريقا �إىل هذا اللون اجلديد من
الثقاف ��ة واتف ��ق مع �آخرين ممن كان ��وا يتذوقون
ه ��ذا اللون اجلدي ��د من الثقافة عل ��ى �أن يرا�سلوا
بع� ��ض املج�ل�ات العلمية كاملقتط ��ف وبع�ض دور
الن�شر لتبع ��ث �إليهم هذه ال�صح ��ف والكتب التي
حتمل �إليهم هذا اللون اجلديد من الفكر.
و�أتي ��ح لل�شي ��خ فيم ��ا بع ��د �أن ي�ستم ��ر عل ��ى هذه
احلالة ويواكب احلرك ��ة الفكرية النا�شئة وي�أخذ
ن�صيب ��ا واف ��را من ه ��ذه (العلوم اجلدي ��دة) ،كما
كانوا ي�سمونها ،ويت�أثر بها ت�أثرا بالغا �إىل جنب
ت�أثره ب�شيوخه يف الفقه والأ�صول والفل�سفة.
�آثاره العلمية:
كان الن�ش ��اط العلم ��ي والكتاب ��ة والت�أليف ي�شكل
ج ��زءا مهما من ر�سالة ال�شي ��خ حممد ر�ضا املظفر
ون�شاط ��ه .و�إذا �ضممن ��ا ن�شاط ��ه العلم ��ي يف
الت�ألي ��ف والن�ش ��ر �إىل ن�شاط ��ه الإ�صالح ��ي عل ��ى

ال�صعيد العام وال�صعي ��د الدرا�سي للم�سنا جانبا
من هذا اجلهد الكب�ي�ر الذي كان يبذله ال�شيخ يف
حياته.
ويف كتاب ��ات ال�شي ��خ يق�ت�رن جم ��ال التعب�ي�ر
و�سالم ��ة الأداء وج ��دة ال�صوغ وروع ��ة العر�ض
بخ�صوب ��ة امل ��ادة ودق ��ة الفك ��رة وعم ��ق النظرة
وجدة املحت ��وى ،ويت�أل ��ف منها مزيج م ��ن العلم
والأدب ي�شبع العقل ويروي العاطفة.
فق ��د كان يجري يف الكتاب ��ة ،كما يجري املاء ،من
غ�ي�ر �أن يظهر عليه �ش ��ئ من الكلف ��ة �أو الت�صنع،
وين�ساق القارئ معه كما ين�ساق املاء على منحدر
من الأر� ��ض ،من دون �أن يعرق ��ل �سريه �شئ ،وال
ي�صطن ��ع يف الكتاب ��ة ه ��ذه املح�سن ��ات البديعية
الت ��ي ت�ص ��رف الكاتب ع ��ن االن�سياق م ��ع الفكرة
وت�صرف القارئ عن جماراة املو�ضوع.
واملوا�ضيع الت ��ي كان يتناولها بالكتابة والبحث
موا�ضي ��ع علمي ��ة كالأ�صول واملنط ��ق والفل�سفة،
يع�س ��ر عل ��ى الأدي ��ب �أن ي�صوغها �صياغ ��ة �أدبية
�أو يفرغه ��ا يف قال ��ب �أدب ��ي م ��ن التعب�ي�ر .وق ��د
توف ��ق ال�شيخ �إىل �أن ي�ض ��م �إىل عمق املادة جمال
العر� ��ض و�أكرث ما يب ��دو هذا التوفي ��ق يف كتابه
(�أح�ل�ام اليقظة) حيث يناجي فيها �صدر املت�ألهني
ويتحدث معه فيما يتعل ��ق بنظرياته يف الفل�سفة
الإلهي ��ة العالي ��ة ويتلق ��ى من ��ه اجل ��واب ب�صورة
م�شروحة وبعر�ض ق�ص�صي جميل.
وال �أبال ��غ �إذا قلت �إن الكتاب فتح كبري يف الكتابة
الفل�سفي ��ة ف�ل�ا ت�شك ��و الفل�سف ��ة �شيئا كم ��ا ت�شكو
الكتاب ��ة الت ��ي ال تخ�ض ��ع له ��ا �أداتها .وق ��د حاول
ال�شي ��خ املظف ��ر �أن يخ�ض ��ع الكتاب ��ة للفل�سفة� ،أو

وكان ال�شيخ املظفر ميار�س النظم يف �شبابه بني
حني و�آخر وله �شعر متني رقيق الديباجة ،جتده
من�ش ��ورا يف بع� ��ض الكت ��ب وال�صح ��ف .ويج ��د
الق ��ارئ في ��ه �صورا �شعري ��ة طريف ��ة ويلتقي فيه
ب�آفاق �أدبية جدي ��دة .وان�صرف عنه بعد ذلك �إىل
غريه من ال�ش�ؤون الفكرية البناءة.
دور ال�شيخ يف تطوير مناهج الدرا�سة
واال�صالح:
كان ال�شي ��خ املظف ��ر يحت ��ل القم ��ة م ��ن الن�ش ��اط
الإ�صالح ��ي يف النج ��ف الأ�شرف فق ��د �ساهم يف
جمي ��ع احلركات الإ�صالحية الت ��ي �أدركها ،وكان
فيها الع�ضو البارز الذي ي�شار �إليه بالبنان.
�إال �أن الفك ��رة الإ�صالحي ��ة عل ��ى قوته ��ا و�إمي ��ان
�أ�صحابه ��ا ب�ض ��رورة حتقيقه ��ا يف احل ��وزة
العلمي ��ة ..كان يفقده ��ا الو�ض ��وح والتفك�ي�ر
املنهجي يف العالج.
وق ��د ق ��در لل�شيخ فيم ��ا قدر ل ��ه ،بف�ض ��ل جتاربه
الطويل ��ة� ،أن تتبلور لديه فكرة اال�صالح وتنظيم
الدرا�س ��ة والدع ��وة �أك�ث�ر مم ��ا تق ��دم .و�أتيح له
بف�ضل ما �أوتي من نبوغ وحكمة يف معاجلة هذه
الق�ضاي ��ا �أن يك�شف عن اجلذور الأوىل للم�شكلة،
ويدع ��و �إخوان ��ه و�أبناءه ب�إخال� ��ص �إىل معاجلة
امل�شكلة من هذه اجلذور.
وامل�شكل ��ة فيم ��ا كان يب ��دو لل�شي ��خ تواجهن ��ا يف
جهت�ي�ن يف جم ��ال الدرا�سة ويف جم ��ال الدعوة:
فف ��ي جم ��ال الدرا�س ��ة الح ��ظ �أن التدري� ��س يف
مدر�سة النجف الأ�ش ��رف ينتظم يف مرحلتني1 :
 مرحلة املقدمات وال�سطوح - 2 .مرحلة البحثاخلارجي.
وتعت�ب�ر مرحل ��ة ال�سط ��وح دورا �إعدادي ��ا ،بينما

وطبيعة هذا البحث ال تتحمل �أي حتديد وتنظيم،
وال ميك ��ن ح�صر النقا� ��ش �أو حتديد البحث بحد
خا�ص ،كما ال ميكن �أن يكون االمتحان داعيا �إىل
البحث والدر�س يف هذا الدور.
وال ��دور الأول وحده هو الذي يع ��اين �شيئا من
النق�ص ويحتاج �إىل �شئ من التوجيه والتنظيم.
والحظ �أن �أ�سباب ذلك يرجع �إىل نق�ص يف املادة
و�ضع ��ف يف الأ�سل ��وب� .أما من حي ��ث املادة ف�أن
امل ��ادة الت ��ي يتلقاه ��ا الطال ��ب النجف ��ي يف ه ��ذا
ال ��دور من الدرا�سة ال تزال يف كثري من الأحوال
تقت�صر عل ��ى درا�سة النح ��و وال�صرف والبالغة
واملنطق والتف�سري والفقه والأ�صول ،مع تو�سع
يف املادتني الأخريتني.
وه ��ذه امل ��واد على ما لها م ��ن الأهمية يف تكوين
ذهني ��ة الطال ��ب ال تنه� ��ض وحده ��ا بواجب ��ات
الطال ��ب الر�سالية م ��ن توجيه ودع ��وة وتب�شري
وتثقي ��ف .وال ي�ستطيع الطال ��ب �أن يقت�صر على
ه ��ذه املادة الت ��ي يتلقاها يف هذا ال ��دور لو �أراد
القيام بدوره من التوجي ��ه والدعوة على �أو�سع
نطاق.
وم ��ن حي ��ث الأ�سل ��وب الح ��ظ ال�شي ��خ املظف ��ر
�أن الكت ��ب الدرا�سي ��ة الت ��ي يتعاطاه ��ا الطال ��ب
النجفي يف هذا الدور ال يزال يطغى عليها طابع
الغمو� ��ض والتعقيد ،مما يح ��وج الطالب �إىل �أن
ي�ص ��رف جه ��دا كثريا يف فهم العب ��ارة وما يظهر
عليها م ��ن غمو�ض وتعقي ��د .ذل ��ك بالإ�ضافة �إىل
�س ��وء التنظي ��م يف تن�سي ��ق الأبح ��اث .ذلك فيما
يخ�ص تنظيم الدرا�سة.
�أما ما يخ�ص الدعوة والتوجيه :فقد وجد ال�شيخ
املظف ��ر �أن �أداة الدع ��وة املف�ضل ��ة ه ��ي اخلطابة
والكتاب ��ة .والدع ��وة الإ�سالمي ��ة تع ��اين �ضعف ��ا
يف هذي ��ن اجلانب�ي�ن� .أما فيما يخ� ��ص اخلطابة
فق ��د كان رحمه الله يالح ��ظ �أن �أ�سلوب اخلطابة
يف النج ��ف بو�ضعه ��ا احلا�ض ��ر ال يف ��ي بر�سالة
النج ��ف بال�ش ��كل ال ��ذي يلي ��ق مبركزه ��ا الديني
وال يت ��م للخطي ��ب �أن يق ��وم بواجب ��ه اال�سالمي
عل ��ى نطاق وا�سع ،م ��ا مل يطلع عل ��ى �آفاق الفكر
احلديث و�ش�ؤون املعرف ��ة التجريبية ،بالإ�ضافة
�إىل الإحاطة الكاملة ب�ش�ؤون الفكر اال�سالمي من
فقه وتف�سري وحديث وتاريخ وما �إىل ذلك.
وفيم ��ا يخ�ص الكتاب ��ة الإ�سالمية كان يالحظ �أن
مكان ��ة النج ��ف الديني ��ة تتطلب منه ��ا �أن ت�ساهم
يف ن�ش ��ر الفك ��ر اال�سالمي على نط ��اق �أو�سع من
ال�شكل احلا�ض ��ر ،و�أن تنطلق الدعوة الإ�سالمية
منه ��ا عن طري ��ق الكتاب ��ة والت�ألي ��ف وال�صحافة
والن�شر على �أو�سع جمال
 ،و�أن ي�شم ��ل ه ��ذه التي ��ار الفكري ال ��ذي ينطلق
عنه ��ا وال ��ذي يحمل معه الإمي ��ان واال�صالح يف
و�ض ��وح وجالء �أقطار العامل و�أينما يحل �إن�سان
عل ��ى ظه ��ر ه ��ذا الكوك ��ب .يف الوقت ال ��ذي كان
يالح ��ظ في ��ه �أن مدر�س ��ة النج ��ف ال تعوزها يف
كثري من الأحيان مادة الكتابة والبحث.
ومن جهة ثانية كان يالحظ �أن طابع الفردية هو
الذي يغلب على الكتابة النجفية والأبحاث التي
يعر�ضه ��ا الكاتب النجفي فهي �أق ��رب �إىل اجلهد
الفردي منه �إىل اجلهد اجلماعي.

ولكنه كان يعلم يف نف�س الوقت �أن عر�ض امل�شكلة
ال ي�ؤدي �إىل �ش ��ئ ما مل تت�ضافر اجلهود خمل�صة
�صادقة لتاليف النق� ��ص .وكان يعلم �أن الأ�ساليب
ال�سلبي ��ة ال تنف ��ع ملواجهة احلال ��ة والهدم ال يفيد
وال ينه� ��ض ب�ش ��ئ ،م ��ا مل يك ��ن هناك بن ��اء وراء
ذل ��ك ،و�أن العمل الإ�صالحي ال ينفع يف مثل هذه
الظ ��روف ،ما مل يكن مقرون ��ا �إىل درا�سة الو�ضع
درا�سة مو�ضوعي ��ة �شاملة و�إيل الروية والتدرج
يف العالج� .أدرك ال�شيخ كل ذلك وفكر يف ذلك كله
طوي�ل�ا ،و�شم ��ر عن �ساعد اجل ��د ليخو�ض ميدان
العمل ،وهو يدري �أن هناك عقبات �صعابا تعرقل
�س�ي�ره يف ه ��ذا الطري ��ق .و�أول ما بدا ل ��ه �إيجاد
جماع ��ة واعية من �إخوانه ف�ض�ل�اء احلوزة تفهم
مالب�سات احلي ��اة النجفية وتعي واق ��ع الر�سالة
الفكرية ال�ضخمة التي حتملها النجف.
ويف راب ��ع �شوال ع ��ام  1353امل�ص ��ادف 1 / 10
 1935 /ق ��دم ثلة من ال�شب ��اب الروحانيني (فيهم
ال�شيخ) بيان ��ا �إىل وزارة الداخلي ��ة يطلبون فيه
ت�أ�سي� ��س جمعية ديني ��ة بالنجف الأ�ش ��رف با�سم
منتدى الن�شر م�صحوبا بالنظام الأ�سا�سي وبعد
اللتيا والتي
�أجازت ال ��وزارة فتح املنت ��دى و�أعقبها مبحاولة
لتنظي ��م الدرا�س ��ة ،وتب�سي ��ط الكت ��ب الدرا�سية،
وتو�سي ��ع املناهج الدرا�سي ��ة ،ووجد �أن الدرا�سة
املنهجية ه ��ي اخلطوة الأوىل يف ه ��ذا الطريق،
ومهم ��ا كانت �ض ��رورة الدرا�س ��ة الفردية ،ومهما
قي ��ل يف جدواها فال بد �أن ين�ض ��م �إىل هذا اللون
م ��ن الدرا�سة لون �آخ ��ر من الدرا�س ��ة يعتمد على
نظام خا�ص.
وبهذا ال�شكل حاول �أن يحقق جزءا من اال�صالح.
فو�ض ��ع (اخلط ��ة لت�أ�سي�س مدر�س ��ة عالية للعلوم
الدينية �أو كلية لالجتهاد بفتح ال�صف الأول الذي
كان يدر� ��س في ��ه �أربعة عل ��وم الفق ��ه اال�ستداليل
والتف�س�ي�ر وعلم الأ�ص ��ول والفل�سف ��ة على �شكل
حما�ض ��رات تو�ضع بلغة �سهل ��ة وا�ضحة ،فتربع
بتدري� ��س الأول والث ��اين ال�شي ��خ عب ��د احل�سني
احللي وت�ب�رع بتدري�س الثال ��ث والرابع ال�شيخ
عبد احل�سني الر�شتي.
وكان ت�ب�رع هذي ��ن العلم�ي�ن بالتدري� ��س درا�س ��ة
منظم ��ة م ��ن �أه ��م الأح ��داث يف تاري ��خ النج ��ف
الأ�شرف ويع ��د ت�ضحية نادرة منهم ��ا تذكر مدى
الدهر بالتقدير والإعجاب بروحهما الإ�صالحية.
ومل ت� ��أت العطلة ال�صيفية �إال وتعطل هذا ال�صف
ليع ��ود بعده ��ا ولكن ��ه �أبي وال ي ��دري غري بع�ض
�أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة �أكان �إبا�ؤه ع ��ن دالل �أم
م�ل�ال �أم عن �ش ��ئ �آخر غري منتظ ��ر حتى من مثل
هذين العلمني نف�سهما.
قات ��ل الل ��ه ال�شجاعة الأدبي ��ة كيف تع ��ز يف �أ�شد
ظ ��روف احلاج ��ة �إليها) ويف �سن ��ة  1376ه بعد
حم ��اوالت عديدة وجتارب طويل ��ة �أ�س�س ال�شيخ
املظف ��ر كلية الفقه يف النجف الأ�شرف ،واعرتفت
به ��ا وزارة املعارف العراقي ��ة �سنة  1377يدر�س
فيها
الفق ��ه الإمام ��ي ،والفقه املق ��ارن و�أ�ص ��ول الفقه،
والتف�س�ي�ر و�أ�صول ��ه ،واحلدي ��ث و�أ�صول ��ه
(الدراي ��ة) والرتبي ��ة ،وعل ��م النف� ��س ،والأدب
وت�أريخ ��ه ،وعلم االجتماع ،والتاريخ اال�سالمي،
والفل�سف ��ة الإ�سالمي ��ة ،والفل�سف ��ة احلديث ��ة،
واملنطق ،والتاريخ احلديث ،و�أ�صول التدري�س،

وق ��د بذل فقيدن ��ا ال�شيخ حيات ��ه يف �سبيل تنمية
ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة ب�إخال� ��ص و�إميان يع ��ز مثله يف
نفو� ��س املجاهدين ،فكان يقوم بتدري�س الفل�سفة
الإ�سالمي ��ة و�إدارة ال�صف ��وف عن ��د غي ��اب بع�ض
املدر�سني ،يف �سائر العلوم.
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لمحات من حياة الشيخ المظفر

يخ�ض ��ع الفل�سف ��ة للكتاب ��ة ،ويجم ��ع بينهم ��ا يف
كتابه هذا.

تعت�ب�ر مرحل ��ة اخل ��ارج دورا للتخ�ص� ��ص يف
االجتهاد .وطبيعة ه ��ذه املرحلة ت�أبى �أي تعديل
يف �شكله ��ا وحمتواه ��ا وال ميك ��ن �إخ�ض ��اع هذه
املرحلة م ��ن الدرا�سة لأي تنظيم منهجي خا�ص.
وال تتبع الدرا�سة يف هذه املرحلة تنظيما خا�صا
وال ت ��كاد ت�شب ��ه الدرا�سة باملعن ��ى املنهجي الذي
نفهمه من الدرا�سة.

وم ��ن جه ��ة ثالث ��ة مل تتوف ��ر يف النج ��ف يف ذلك
العهد مطابع جمهزة وال دور جاهزة للن�شر تليق
بامل ��ادة العلمي ��ة اخل�صبة الت ��ي تعر�ضها النجف
عل ��ى املطبع ��ة .وكذل ��ك �أتي ��ح لل�شيخ املظف ��ر �أن
يدر� ��س احلالة يف النج ��ف مبو�ضوعية و�شمول
تامني.

والنحو وال�صرف ،و�إحدى اللغاب الأجنبية.

وكان يف الوق ��ت نف�سه يعد جمل ��دات كتابه القيم
(�أ�صول الفقه) للتدري�س يف (كلية الفقه) ،ويبا�شر
مه ��ام الإدارة والعمادة والت�ألي ��ف وحتى تدوين
ال�سجالت يف بع�ض الأحيان .وكم ر�أيت ال�شيخ،
وهو يق ��وم بتدوي ��ن بع�ض �سج�ل�ات الطلبة� ،أو
طباعة بع�ض الر�سائل بالآلة الطابعة.
وكذلك قام ��ت امل�ؤ�س�سة على عاتق ال�شيخ الفقيد،
و�أودعه ��ا حيات ��ه ،و�شيده ��ا بحبات قلب ��ه ،وبذل
يف �سبيله ��ا جمي ��ع �إمكانياته .كل ذل ��ك �إىل جنب
امل�ؤ�س�س ��ات وامل�شاري ��ع الثقافي ��ة الإ�سالمي ��ة
الأخرى التي �أ�س�سها ال�شيخ و�أتيح لها اال�ستمرار
�أو �أ�صابه ��ا الف�ش ��ل ..و�إىل جن ��ب حرك ��ة الن�ش ��ر
والت�ألي ��ف التي بعثه ��ا ال�شي ��خ يف النجف كانت
منها جملتا البذرة والنجف.
وكان ال�شي ��خ املظفر حم ��ور احلركة يف خمتلف
وج ��وه ه ��ذا الن�ش ��اط ،وباعثه ��ا يف كث�ي�ر م ��ن
الأحيان ،ومل يظهر على حديثه �أو قلمه طيلة هذه
امل ��دة ما ي�شعر ب�أنه �شئ يذكر يف هذ امل�ؤ�س�سة �إال
عندم ��ا ي�أت ��ي ح�س ��اب امل�س�ؤولية فيظه ��ر ال�شيخ
عل ��ى امل�س ��رح ليتحم ��ل ه ��ذه امل�س�ؤولي ��ة بنف�س
ثابتة و�إمي ��ان قوي .وما �أكرث م ��ا �شوهد ال�شيخ
يلقي درو�سا على طالبه النا�شئني �أو يلقي عليهم
ن�صائ ��ح و�إر�ش ��ادات �أو يق ��وم بتوجيههم بنف�سه
يف روحانية وب�ساطة.
ومل يع ��رف ال�شيخ الفقيد حينا م ��ن الزمن معنى
لكلم ��ة (�أن ��ا) ومل ��ا يالب�س ه ��ذ الكلمة م ��ن بغ�ض
وحب يف غ�ي�ر ذات الله .فقد كانت نف�سه الكبرية
ت�ضي ��ق مبا ي�سم ��ى (بالبغ� ��ض) وال تعرف معنى
للخ�صوم ��ة والع ��داء فا�ستم ��ع �إلي ��ه كي ��ف يحدد
موقف ��ه م ��ن خ�صوم ��ه �أو بالأح ��رى م ��ن خ�صوم
امل�ؤ�س�س ��ة ( ...و�أنا �أكرث �إخ ��واين عذرا جلماعة
كب�ي�رة مم ��ن وق ��ف موق ��ف املخا�ص ��م مل�شروعنا
وال �سيم ��ا الذي ��ن نطمئ ��ن �إىل ح�س ��ن نواياه ��م
ويطمئنون �إىل ح�سن نوايانا).
وقلم ��ا نعه ��د �أن تبل ��غ الت�ضحية ونك ��ران الذات
فيمن ر�أينا من �أ�صح ��اب الأفكار هذا احلد ...يف
�سبيل الفكرة التي ي�ؤمن بها االن�سان.
و�إن من �أح ��ب الأ�شياء �إيل �أن �أختم هذا احلديث
به ��ذه اجلمل ��ة الرقيق ��ة الت ��ي ت�ش ��ف ع ��ن نف�سية
كاتبه ��ا الكب�ي�رة (ونح ��ن م�ستع ��دون لت�ضحي ��ة
جدي ��دة ب�أنف�سن ��ا فنتنحى عن العم ��ل عندما جند
م ��ن يحب ��ون �أن ينه�ضوا به دونن ��ا خ�صو�صا �إذا
اعتق ��دوا �أنهم �سيعط ��ون امل�ش ��روع �صبغة عامة
بدخوله ��م وليثقوا �أنا عمال للم�ش ��روع �أينما كنا
ومهما كانت �صبغتنا فيه وال نريد �أن نربهن بهذا
القول على ح�سن نوايانا.
�إن ه ��ذا ال يهمن ��ا بقليل وال كثري بع ��د الذي كان،
�إمنا ال ��ذي يهمنا �أن ينه�ض امل�شروع نه�ضة تليق
ب�سمعة النجف وي�ؤدي الواجب امللقى على عاتقه
كامال ،وب� ��أي ثمن ،حت ��ى �إذا كان ثمنه �أرواحنا.
وما �أرخ�صها يف �سبيل الواجب.
وق ��د �صرحنا م ��رارا �أنن ��ا مل نخط حت ��ى الآن �إال
خطوة ق�صرية يف �سبيل ما يق�صد من �أهدافه)
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واقع الدراسة الدينية والدعوة الى اإلصالح
د  .عبد الستار شنين الجنابي

امت ��ازت جامعة النجف ب�أ�سلوبه ��ا الفكري القدمي
ال ��ذي طبعت ��ه الكوف ��ة بطابعه ��ا  ،طاب ��ع الآداب
العربي ��ة  ،والعل ��وم الإ�سالمية  ،وال ��روح العلوية
 .وم ��ع اف ��ول مدر�سة الكوف ��ة  ،وظه ��ور النجف ،
ا�ستوعب ��ت هذه املدينة م ��ا كان يف الكوفة من فكر
وت ��راث علم ��ي حت ��ى ب ��رزت كمدر�سة جدي ��دة مع
منت�صف الق ��رن اخلام�س الهجري  ،بداية الن�صف
الثاين من القرن احلادي ع�شر امليالدي بعد هجرة
ال�شيخ الطو�سي لها  ،اذ ا�ستقرت املركزية العلمية
فيه ��ا  ،وم ��ع بداية الق ��رن الثالث ع�ش ��ر الهجري ،
الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر ا�ستقرت يف
منهجها اال�صويل .
ويف مدر�س ��ة النج ��ف جت�س ��دت مظاه ��ر املدر�سة
العربي ��ة يف نظامها  ،ولغته ��ا  ،وا�سلوبها  .فكانت
حلق ��ات الدر�س التي تعقد يف م�ساجدها ال تختلف
ع ��ن حلق ��ات م�سج ��د املدين ��ة املن ��ورة  ،او جام ��ع
الكوف ��ة الكب�ي�ر ،او م�سج ��د الب�ص ��رة  .وا�ستمرت
مدر�س ��ة النج ��ف باملنهج واال�سل ��وب نف�سه فكانت
حتق ��ق النج ��اح تل ��و النج ��اح  .وطبق ��ت �شهرته ��ا
االف ��اق  ،وا�ستم ��رت قرون عديدة مت�ل�اء �صفحات
تاري ��خ التعليم الإ�سالم ��ي بعدد كبري م ��ن العلماء
 ،عل ��ى الرغم من التقلب ��ات والعوا�صف ال�سيا�سية
التي ابتلى بها العراق واهله .
ومع تكوي ��ن الدولة العراقية احلديث ��ة  ،وانت�شار
احلداث ��ة يف خمتلف جوان ��ب املجتم ��ع النجفي ،
وتغ�ّي�رّ نظم التعليم  ،وانت�ش ��ار املدار�س الر�سمية
احلديث ��ة الت ��ي وف ��رت خلريجيه ��ا فر� ��ص عم ��ل
م�ضمون ��ة  ،وم�شارك ��ة او�س ��ع يف جوانب احلياة
العام ��ة  ،ف�ض�ل�ا ً ع ��ن ح�صول تغيري فك ��ري وا�سع
اذ انتق ��ل املجتم ��ع النجف ��ي م ��ن حال ��ة ال�سك ��ون
والالوع ��ي اىل حال ��ة جدي ��دة م ��ن الوع ��ي اح�س
النا� ��س من خالله ��ا ب�أهمية تلقي العل ��وم احلديثة

من خ�ل�ال التعليم الر�سمي يف املدار�س احلكومية
على الرغم م ��ن قلتها  ،ومعار�ضة الكثري من رجال
الدين لهذه اخلطوة.
ي�ش�ي�ر ال�شي ��خ حممد ر�ض ��ا ال�شبيب ��ي يف احدى
مقاالته التي ن�شرها يف جريدة الزمان �سنة 1945
حت ��ت عن ��وان « يف �سبيل الرتبية والتعليم « اىل
هذا املو�ضوع فيذكر ان املدّر�سني والطلبة املنتمني
اىل املدار�س الدينية حتى العقود الأوىل من القرن
الع�شري ��ن كانوا على جهل مطبق بعلوم احل�ضارة
و فنونه ��ا  ،و بع�ضهم يع ��د درا�سة العلوم احلديثة
�ضرب ��ا م ��ن « املروق «  .بل و ف ��وق ذلك كانوا غري
ملمني بتاريخهم و مبا ل�سلفهم ال�صالح من ما�ضي
جمي ��د يف حت�صي ��ل املع ��ارف االن�ساني ��ة وفنونها
 ...و ادى ه ��ذا اجلم ��ود عل ��ى تلك النظ ��م القدمية
 ،و ه ��ذا ال�ضغ ��ط على االف ��كار اىل ما ا�سم ��اه بـ «
ث ��ورة فكرية «  ،كان م ��ن تداعياتها تهافت الفتيان
والفتي ��ات عل ��ى االنتم ��اء اىل املدار� ��س واملعاه ��د
احلديث ��ة  ،معاهد « املروق « م�ؤثرين بها على تلك
احلي ��اة « = = الآ�سن ��ة « يف مدار�سه ��م الأوىل .

وخت ��م مقاله بالق ��ول ان ذلك م ��ا كان اال جلمودهم
وتق�صريه ��م يف الإ�ص�ل�اح وغفلته ��م ع ��ن ال�س�ي�ر
مبوجب �سنن احلياة العامة التي ت�سيرّ الكائنات ،
ومنها �سنة التطور � ،سنة الله يف خلقه  ،ولن جتد
ل�سنة الله بديال .
ومع زي ��ادة اعداد اخلريجني م ��ن مدار�س التعليم
الر�سم ��ي يف النج ��ف  ،وازدي ��اد االقب ��ال علي ��ه ،
خ�س ��رت املدر�سة الديني ��ة التقليدية م ��ن ر�صيدها
نقاط ًا كثرية  ،ومل تعد حتتل املكانة القدمية نف�سها
الت ��ي كانت تهيم ��ن بها على عق ��ول النا�س  ،وعلى
التعليم ب�شكله الكلي املطلق  ،حتى ا�ضحى التعليم
احلدي ��ث حتديا ً كبريا ً ام ��ام التعليم الديني الذي
ظل ي ��راوح يف مكانه �ضمن منه ��ج وا�سلوب قدمي
 ،مل تك ��ن ل ��ه الق ��درة عل ��ى مواكبة م ��ا يح�صل من
قف ��زات كبرية يف العل ��وم احلديثة  ،وم ��ا تفر�ضه
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من مفاهي ��م وحقائق جديدة بديهي ��ة �سبق لرجال
الدي ��ن ان رف�ضوها حتى وقت قري ��ب  .ف�ضال ً عما
كان ��ت تعاني ��ه املدر�س ��ة التقليدية م ��ن نواق�صها ،
كفقدانه ��ا لنظم الرتبي ��ة والتعليم  ،واالمتحانات ،
وال�شه ��ادات  ،والتخ�ص�ص  ،وع ��دم وجود تقومي
درا�ست ��ي ثاب ��ت  ،وك�ث�رة العط ��ل واال�سرتاح ��ات
واالنقطاعات . ...
كل ه ��ذا و�ض ��ع التعلي ��م الدين ��ي يف مف�ت�رق طرق
 .اذ �شع ��ر الكثري م ��ن القائمني علي ��ه ب�أنهم اخذوا
يفق ��دون ال�صل ��ة باالجي ��ال ال�شاب ��ة م ��ن ال�شيع ��ة
العراقي�ي�ن على نح ��و مت�س ��ارع ب�سب ��ب االنطواء
عل ��ى ال ��ذات والعزلة ع ��ن املجتمع وع ��دم التفاعل
مع ��ه  .ف� ��أدى ذل ��ك اىل ح ��دوث حالة م ��ن ال�صراع
ال�صامت والدعوة للتغيري والإ�صالح بني او�ساط
املجتم ��ع النجفي خ�صو�ص ًا املثقف�ي�ن منهم  ،الذين
ق ��ادوا الدع ��وة واحلمل ��ة للإ�ص�ل�اح ونقلوه ��ا من
اروقة املجال� ��س واملنتديات النجفية اىل �صفحات
املج�ل�ات واجلرائد التي كانت ت�ص ��در يف النجف
او يف م ��دن اخرى مث ��ل جملة االعت ��دال التي كان
يحرره ��ا حممد عل ��ي البالغي  ,و جري ��دة الهاتف
الت ��ي كان يحررها جعفر اخلليلي  ,و جملة البيان
التي كان يحررها علي اخلاقاين  ،وجملة العرفان
التي كانت ت�صدر يف �صيدا  .وقد قاد هذه احلملة
جمموع ��ة من املثقفني العراقيني والعرب  ،ابرزهم
جعف ��ر اخلليلي  ،وح�سني م ��روة  ،وحممد �شرارة
 ،وحمم ��د ح�س ��ن ال�ص ��وري  ،و�صف ��اء خلو�صي ،
ومه ��دي املخزومي  ،وحممد علي البالغي  ،وعلي
اخلاقاين  ،وغريهم .
كان هن ��اك اجتاهان بارزان لوجهي هذا ال�صراع ،
الأول  :املحافظون من رجال الدين الذين ي�صرون
عل ��ى ابق ��اء الق ��دمي عل ��ى قدم ��ه  ،وب�أن ��ه االف�ضل
واال�صل ��ح  ،بدليل ان مدر�س ��ة النجف مل ترق ومل
ت�ص ��ل اىل ما و�صل ��ت اليه اال ب ��ه  ،وان تراث هذه
املدر�سة ونتاجها العلمي الذي ملأ �صفحات املكتبة
اال�سالمي ��ة بعدد كبري من امل�ؤلف ��ات والكتب �شاهد
على ذل ��ك  .كان ه�ؤالء يرف�ضون كل جديد من دون
مناق�ش ��ة  ،وه ��م با�صراره ��م على الق ��دمي يجدون
انف�سهم يف غنى عن اجلديد وم�شاكله.
اما االجتاه الثاين  :فق ��د كان يدعوا اىل الإ�صالح
 ،وق ��د اتخ ��ذ م�ساري ��ن  ،الأول  :امل�س ��ار ال ��ذي
ميك ��ن ان نطلق علي ��ه باملتمرد  ،ال ��ذي كان ي�سعى
اىل القطيع ��ة التام ��ة م ��ع كل ما هو ق ��دمي بدعوى
التحدي ��ث ومواكب ��ة الع�صر  ،وال ��ذي كان يرى ان
�أي ع ��ودة مل ��ا هو قدمي  ،واي نظ ��رة ملا يف املا�ضي
 ،م ��ا هي اال �صورة من �ص ��ور الرجعية التي يجب
ان ُترف� ��ض و ُتق ��اوم  .وان �سر االخف ��اق يكمن يف
رجال الدين وحده ��م  ،وهم �سبب االحباط يف كل
�شيء .وكان اب ��رز مثل هذا االجتاه ال�شاعر حممد
مهدي اجلواهري وحممد �شرارة  ،وح�سني مروة
 .اما امل�س ��ار الثاين يف االجت ��اه الإ�صالحي الذي
ميكن ان اطلق عليه بالتوفيقي او املعتدل  ،والذي
دعا الي ��ه الكثري من مثقفي النجف وكان من بينهم
رج ��ال دي ��ن ه ��م يف اال�سا�س ج ��زء م ��ن امل�ؤ�س�سة
الديني ��ة التقليدي ��ة  ،وكان يرى �ض ��رورة التوفيق
ب�ي�ن ما هو قدمي وا�صيل  ،وب�ي�ن متطلبات الع�صر
واحلداثة  .ومن خالل هذا امل�سار التوفيقي ميكن

من زمن التوهج

مع الشيخ المظفر في مذكراته ..

ال�س�ي�ر بت�أن وه ��دوء  ،واالنتقال ب�ش ��كل تدريجي
نح ��و تعليم دين ��ي ي�ستوع ��ب ما مطل ��وب منه من
جتديد .
كان رواد ه ��ذا التي ��ار جمموع ��ة من رج ��ال الدين
املتنوري ��ن منه ��م  :ال�شي ��خ حمم ��د ح�س�ي�ن املظفر
 ،وال�شي ��خ حمم ��د ج ��واد احلجام ��ي  ،و ال�سي ��د
عل ��ي بحر العل ��وم  ،وال�شيخ حممد ر�ض ��ا املظفر ،
وال�شي ��خ عبد الله ال�سبت ��ي  ،وال�شيخ حممد كاظم
ال�شي ��خ را�ضي  ،وال�سيد �سعي ��د احلكيم  ،وال�شيخ
علي ثامر.
كانت بدايات هذا التي ��ار وا�صوله تعود اىل عام (
1343هـ 1925 /م) حينما كانوا جماعات �صغرية
منف�صل ��ة  ،الجت ��ر�أ ان ُت�ص ��رح مبا لديه ��ا من فكرة
الإ�ص�ل�اح  ،خوف ًا من �سط ��وة املحافظني وتيارهم
ال�سائ ��د  .وق ��د احتاج ��ت ه ��ذه اجلماع ��ات خم�سة
�سنوات لكي تلتقي وتط ��ور برناجمها الإ�صالحي
وتظهر به اىل الوجود بفكرته املتكاملة .
وي�ش�ي�ر ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر يف مذكراته عن
املو�ض ��وع فيذكر انه يف �سن ��ة ( )1930بدء العمل
من خ�ل�ال ردة الفع ��ل التي متلك ��ت ا�صحاب فكرة
الإ�صالح بع ��د ان هُ وجمت مدر�سة النجف من قبل
كت ��ب « عدائية « ف�أث ��ارت فيهم �ضرورة بدء العمل
لت�أ�سي�س جمعية للن�شر والت�أليف ت�أخذ على عاتقها
واجب الدفاع عن النجف ومدر�سته العلمية  ،ويف
الوقت نف�س ��ه ُت�ستثمر هذه اجلمعي ��ة بعد ان تنال
ثق ��ة اجلميع لإ�ص�ل�اح التعليم الدين ��ي و تاليف ما
فيه من نواق�ص.
وهكذا ول ��د اول م�شروع �إ�صالحي للتعليم الديني
عن طري ��ق م�ش ��روع جمعي ��ة منتدى الن�ش ��ر التي
تولت ت�أ�سي�س �سل�سل ��ة مدار�س كان خامتتها كلية
الفق ��ه  .كبديل ممكن مل�ش ��روع اكيد و اكرث طموح ًا
مل ي�سم ��ح ل ��ه ان ي ��رى الن ��ور  ،اال وه ��و م�شروع
ان�شاء جامعة علمية جتمع �شمل الطلبة وتعيد لهم
تلك احليوي ��ة التي ا�ضاعوه ��ا وفقدوها  ،وحتيي
االمل يف اعادة املجد جلامعة النجف يف ا�ستقبال
حياة علمية جديدة  ،ال تقت�صر على القدمي فح�سب
 ،وامن ��ا ت�ض ��م لها عنا�ص ��ر احلداثة فت�أخ ��ذ بيدها
وترفعها مما هي فيه من هوة عميقة.
وق ��د حالفن ��ي احلظ يف العث ��ور على ا�ص ��ول هذا
املو�ض ��وع يف حمفوظ ��ات وزارة الداخلي ��ة  .ففي
تقرير �سري لقائممق ��ام النجف �شاكر حميد م�ؤرخ
يف (  27ت�شري ��ن الأول  ) 1932كان حموره حول
« ت�أ�سي� ��س كلي ��ة دينية يف النج ��ف « ذكر فيه  ،انه
من ��ذ ب�ضعة �سنوات كان بع�ض املتنورين من طلبة
العل ��وم الديني ��ة يف النجف يعمل ��ون ب�شكل �سري
لت�أ�سي� ��س كلي ��ة دينية جتمع طلبة العل ��وم الدينية
يف النج ��ف ُ ،ت�س ��ن له ��ا انظة جدي ��دة تختلف عما
يُعم ��ل ب ��ه ان ��ذاك  ،و ُتد ّر�س فيه ��ا العل ��وم الدينية
والعل ��وم احلديث ��ة كالريا�ضي ��ات  ،والتاري ��خ ،
واجلغرافي ��ة  ،ولغة اجنبية  ،وت�س�ي�ر على النظم
واال�سالي ��ب اجلديدة يف التدري� ��س مثل التدري�س
ال�صف ��ي  ،واالمتحانات  ،واملراح ��ل الدرا�سية  .و
ا�ش ��ار اىل ان دعاة هذه الفكرة هم من رجال الدين
الع ��رب  ،وان عددهم اخذ يزداد كلما تقدم الوقت ،
وان املعلوم ��ات املتوافرة لديه من خالل ات�صاالته
اخلا�ص ��ة وال�شرطة ال�سرية ب�أن الن�شاط لنقل هذه
الفك ��رة اىل حيز العمل قد ازداد كثري ًا  ،وقد �سرت
بني �صغ ��ار الطلبة املتجددي ��ن  ،وبع�ض املتقدمني
م ��ن العلم ��اء  ،وان الغر� ��ض منها تنظي ��م الدرا�سة
الديني ��ة  ،واقتبا� ��س العلوم الع�صري ��ة  ،مع ت�أمني
معي�شة الطلبة ب�صورة منتظمة.
وا�شار التقرير اىل ان هذه اجلماعات م�ستمرة يف
عق ��د اجتماعاته ��ا  ،كما عقدوا بع� ��ض االجتماعات
اخلا�ص ��ة مع بع� ��ض كبار العلم ��اء للمداول ��ة بهذا
ال�ش� ��أن  .وانه ��م ق ��د وجه ��وا خطاب ��ات موقع ��ة بـ
( جماع ��ة م ��ن ط�ل�اب العل ��م ) م ��ن دون الت�صريح
با�سمائه ��م موج ��ه اىل املجتهدي ��ن والبارزي ��ن من
العلم ��اء العرب فق ��ط  ،منهم ال�شي ��خ حممد ح�سني
كا�ش ��ف الغطاء  ،وال�شيخ حمم ��د جواد اجلزائري
 ،واخ ��رون يطلبون منهم امل�ساعدة يف اجناح هذا

امل�ش ��روع  ،و ال�سعي يف ذلك لدى امللك في�صل عند
زيارته للنجف  .و حذروا وب�شكل ادبي من م�ضار
ع ��دم دعمهم هذا امل�ش ��روع الإ�صالحي  ،وقالوا ان
يف ذلك ا�ستمرار حلالة التدري�س احلالية  ،وملعاناة
الطلب ��ة يف معي�شتهم  .وقد عل ��ق القائممقام �شاكر
حمي ��د على ذلك مبوج ��ب ت�صوره مل�ش ��روع الكلية
 ،ب� ��أن الغاي ��ة من ��ه ان ي�ستفي ��د الطال ��ب من خالل
درا�ست ��ه الديني ��ة فيه ��ا كرج ��ل دي ��ن  ،ويف الوقت
نف�س ��ه يعمل على ت�أمني معي�شته بو�ساطة ح�صوله
على �شه ��ادة الكلية  .لأن بع�ضهم كان يق�ضي ا�شهر
عدي ��دة يف التجوال م ��ا بني الع�شائ ��ر يف املناطق
الريفي ��ة لك�سب قوت ��ه  ،وان البع�ض االخر يتدارك
معي�شته ويدبرها ب�صعوبة بالغة.
ويف تقرير الحق بعد ثالث ��ة ايام ا�شار القائممقام
اىل ان كبار رجال الدين من العرب قرروا املوافقة
على فتح الكلية الدينية يف النجف  ،على ان تديرها
هيئة تع�ي�ن من قبلهم  ،وينف ��ق عليها من االعانات
والتربع ��ات واحلقوق ال�شرعي ��ة  .و�ست�ضاف اىل
الدرو�س الدينية اداب اللغة العربية ومواد اخرى
كالتاري ��خ  ,واجلغرافية  ,والهند�سة  ,واحل�ساب ,
والطبيعي ��ات  .وان املعلومات املتوافرة لديه تبني
ان الب ��دء يف العم ��ل  ،وال�شروع في ��ه  ،ومنهاجه ،
وزمنه مل يُبت فيه بعد.
وم ��ع �سن ��ة (  )1935تو�سع ��ت دائ ��رة الداع�ي�ن
اىل الإ�ص�ل�اح التوفيق ��ي حت ��ى بل ��غ عدده ��م كم ��ا
يذك ��ر ال�شي ��خ حممد ر�ض ��ا املظف ��ر يف مذكراته ما
يرب ��و عل ��ى املئت�ي�ن  ،وجميعهم م ��ن رج ��ال العلم
واالدب وم ��ن اه ��ل الكلم ��ة يف النج ��ف  .ومع ذلك
مل يك ��ن كافي ًا لإح ��داث التغيري املن�ش ��ود يف نظام
الدرا�س ��ة التقليدي ��ة  ،ب�سبب االفتق ��ار اىل برنامج
عم ��ل وا�ض ��ح له ��ذه اجلماع ��ة  ،و ان الكث�ي�ر منهم
ال يرغب ��ون يف �إح ��داث تغيري كب�ي�ر يف املناهج و
ا�ساليب التدري�س.
وعل ��ى الرغم من ه ��ذا الهدوء واخلج ��ل يف عملية
الإ�ص�ل�اح  ،مل يك ��ن م ��ن ال�سهل متري ��ر امل�شروع ،
ب�سبب قوة تيار املحافظني  ،و�سعة دائرة ت�أثريه ،
اذ كان من ال�سهل جد ًا على هذا التيار مبا اوتي من
قوة النف ��وذ الديني واملايل  ،والقدرة على حتريك
العامة م ��ن النا�س ومن ثم توجيههم �ضد امل�شروع
و�ضد القائمني به  ,و اف�شاله .
وهك ��ذا ادرك العامل ��ون يف امل�ش ��روع الإ�صالحي
ع ��دم امكاني ��ة القي ��ام مبحاول ��ة وا�سع ��ة لتغي�ي�ر
املدر�سة القدمية ونظامها التعليمي  .لذلك �شرعوا
يف اتب ��اع منه ��ج اك�ث�ر توا�ضع� � ًا  ،وانتق ��ل حمور
االهتم ��ام لديه ��م م ��ن �إ�ص�ل�اح الدرا�س ��ة التقليدية
القدمية  ،اىل ت�أ�سي� ��س مدار�س دينية على الطراز
احلديث  ،تكون موجهة اىل تلبية حاجات ال�شيعة
العراقي�ي�ن  .واري ��د له ��ذه املدار� ��س ان تنته ��ج
طريق� � ًا ثالث ًا جتم ��ع فيه مناهج الدرا�س ��ة الدينية ،
ومناه ��ج الدرا�سة الر�سمية احلديث ��ة  ،وان تكون
هناك امتحانات دوري ��ة لتقييم الطلبة  ،مع تقومي
درا�س ��ي ثابت لأوق ��ات الدرا�س ��ة والتعطيل  ،وان
ال ين�ص ��ب االهتم ��ام عل ��ى الكمي ��ة بل عل ��ى نوعية
اخلريج�ي�ن  .وكان القائم ��ون عل ��ى ه ��ذا التوج ��ه

ي�أمل ��ون ان تنج ��ب هذه املدار�س جي�ل ً�ا جديد ًا من
رج ��ال الدين والوع ��اظ الذين تعك� ��س امكانياتهم
احلاجات املحددة لل�شيعة العراقيني ،وان ي�ؤ�س�س
ذل ��ك لإقامة جامع ��ة ديني ��ة ذات طاب ��ع عربي على
غرار جتربة االزهر يف م�صر.
وعلى ه ��ذا النح ��و انتهى م�ش ��روع ان�ش ��اء الكلية
اجلامعة  ،و ظهر كبديل له اربعة م�شاريع ملدار�س
جدي ��دة منف�صلة  ،كان التغيري يف ثالثة منها وهي
 :مدر�سة ال�شيخ حممد جواد اجلزائري  ،ومدر�سة
ال�شي ��خ حمم ��د ح�سني كا�ش ��ف الغط ��اء  ،ومدر�سة
جمعي ��ة التحري ��ر الثق ��ايف  ،حم ��دود ًا والإ�صالح
فيه ��ا ال يرقى اىل ما كان مطلوب� � ًا للحد الذي يعيد
احليوية واجلاذبية الت ��ي فقدتها املدر�سة القدمية
 .ام ��ا امل�شروع الرابع فه ��و مدر�سة جمعية منتدى
الن�شر.
مل يك ��ن ان�شاء بع� ��ض املدار�س الإ�صالحي ��ة كافي ًا
لأح ��داث التغي�ي�ر ال ��كايف يف التعلي ��م الدين ��ي ،
والدلي ��ل ه ��و ا�ستم ��رار تراجع اجلامع ��ة النجفية
خط ��وات اخ ��رى ب�سبب اال�ص ��رار عل ��ى املراوحة
يف امل ��كان نف�س ��ه مقاب ��ل القف ��زات الكب�ي�رة الت ��ي
حققه ��ا التعلي ��م احلدي ��ث  .لذل ��ك ن ��رى ان حمالت
الدع ��وة للإ�صالح ا�ستمرت م ��ن دون توقف  .ففي
نهاي ��ة الثالثينيات من القرن املا�ضي كان هناك من

ي�صف حالة املدر�س ��ة النجفية ب�أنها « و�صلت اىل
ح ��د اال�شفاق «  ،مما يطلق اخل ��وف من ان ينتهي
م�صريها اىل ما انتهت اليه احللة و�سامراء عندما
كانتا مراكز للعل ��وم الدينية  .وقال ان ما يزيد من
تعقي ��د ق�ضي ��ة الإ�ص�ل�اح  ،وج ��ود عنا�ص ��ر دخيلة
يف �صف ��وف الهيئ ��ة الروحي ��ة  ،مت�سك ��ت ب�أهداب
الرجعي ��ة  ،ف�أحدثت �صدع ًا كبري ًا يف كيان املدر�سة
الديني ��ة  ،و�سبب ��ت له ��ا التق ��والت  ،وا�سن ��دت لها
الكث�ي�ر من االباطي ��ل التي ال وجود له ��ا يف الدين
وعلومه  .ثم ا�ش ��ار كاتب املقال بالقول ان من حق
ه�ؤالء الرجعيني ان ي�ستم ��روا يف كتمان احلقيقة
وت�ضلي ��ل النا� ��س وخداعه ��م  ،م ��ا دام الإ�ص�ل�اح
يق�ضي ب�إخراجه ��م من ح�ضرية الروحانيني .ومع
منت�ص ��ف االربعينيات من الق ��رن املا�ضي ا�شتدت
الدع ��وة لإ�صالح التعليم الدين ��ي يف كل جوانبه ،
الب ��ل ان بع�ضهم طالب ب�إ�ص�ل�اح امل�ؤ�س�سة الدينية
نف�سه ��ا خ�صو�ص ًا بعد وفاة املرج ��ع االعلى ال�سيد
ابو احل�سن اال�صفهاين يف النجف .
ام ��ا ال�سبب يف ذل ��ك في�شري مه ��دي املخزومي اىل
ان النج ��ف فق ��دت الق ��ادة الذي ��ن يع ��ول عليهم يف
توجيهه ��ا توجيه ًا �صحيح ًا  ،وفق ��دت الر�أي العام
ال ��ذي ي�ستند اىل اخال� ��ص اولئك الق ��ادة  .فبقيت
النج ��ف حتيا حياتها العلمية بقوة اال�ستمرار  ،اال
ان قوة اال�ستمرار هذه اخذت تتال�شى �شيئ ًا ف�شيئ ًا
اىل ان وقف ��ت او كادت ان تق ��ف  .ف�أ�صب ��ح رج ��ال
الدي ��ن يعنون باملظاهر اكرث مم ��ا يعنون باملعاين
واحلقائ ��ق  ،و اخذ يدخل يف زمرتهم ا�شباه اميني
او اميون حقيقة وال ميلكون من �صفات الطلبة اال
هيئاتهم.
واخ�ي�ر ًا ي�ش�ي�ر ال�شي ��خ حمم ��د ج ��واد مغنية اىل
مو�ض ��وع الإ�ص�ل�اح فيقول ان ��ه ادرك ان الإ�صالح
يجب ان يبد�أ من اجلذور ال من الفروع  ،وان على
رجال الدين ان يوجه ��وا اهتمامهم ملحاربة الغ�ش
واخل ��داع والت�ضليل  ،وان يكون ��وا �صريحني مع
النا� ��س  ،ويتعاون ��وا عل ��ى كل م ��ا يحق ��ق اخلري ،
ويعلن ��ون للم�ل��أ ان الدين �شرع ل�صال ��ح املجتمع ،
وان ��ه خا�ضع ملقايي�س العقل  ،وه ��و يعرب عن �آالم
النا� ��س و�آماله ��م  ،وبه ��ذا يك ��ون الدي ��ن قريب ًا من
العق ��ول وحمبب ًا على القلوب  .وقال ان من املُحال
ان يحق ��ق طال ��ب العلم ر�ض ��ا الله والنا� ��س مادام
ي ��رى ان الهدف من طلب العلوم الدينية هو اظهار
العل ��م واملقدرة وال�صخب و اجل ��دال يف املجال�س
وع ��دم الت�سليم للخ�صم ول ��و كان على الف حق ...
ان الله ال ينظر اىل االقوال واال�شكال  ،والنا�س ال
يهتم ��ون ب�أن ُتفحم خ�صمك او يُفحمك هو  ،انهم ال
يعتنون اال مبا يت�صل بحياتهم  ،ويحقق حاجاتهم
واال�سالم ي�ؤدي وظيفة ار�ضية  ،كما ي�ؤدي وظيفة
�سماوي ��ة  .لذل ��ك فه ��و يو�ص ��ي رج ��ال الدي ��ن ب�أن
ي�س�ي�روا م ��ع املجتم ��ع ال بعدين عن ��ه او مرتفعني
علي ��ه  ،ويدعموا م�صاحلة بق ��وة الدين  ،لكي يرى
النا� ��س اال�سالم جم�سم ًا بالعمل النافع مع العقيدة
ال�سليمة وهكذا ميكن ان يبد�أ الإ�صالح .
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ا�ضطلعت
جمعي ��ة
منت ��دى الن�ش ��ر
بف�ض ��ل م�ؤ�س�سيه ��ا
ويف مقدمته ��م ال�شي ��خ
حممد ر�ض ��ا املظف ��ر بالعديد من
الأن�شط ��ة الثقافي ��ة فق ��د كان ��ت للجمعي ��ة جلنتان
هما:
 -1جلنة ت�آخي الطالب
مل ت�شر من�شورات جمعية منتدى الن�شر �إىل
تاري ��خ ت�أ�سي�س ه ��ذه اللجنة  ،بل يكتف ��ي التقرير
اخلا� ��ص ب�أعمال اجلمعي ��ة املرف ��ق بنظامها ل�سنة
( )1935يف طبعت ��ه الثاني ��ة الت ��ي �ص ��درت ع ��ام
 1951بالإ�ش ��ارة �إىل ان ه ��ذه اللجن ��ة ه ��ي جلن ��ة
دوري ��ة ت�شكل يف كل �سنة من الطلبة املتميزين يف
كلية منتدى الن�شر ب�إ�ش ��راف احد الأ�ساتذة  ،ومن
�أعمالها بعث الروح العلمية واحلما�س الديني يف
الطلبة وت�شجيع التوجه الأدبي عندهم بالن�شرات
املدر�سية اخلطية  ،و�إعداد املحا�ضرات الأ�سبوعية
العام ��ة  ،ونتيجة الزدياد ح�ض ��ور احلركة الأدبية
يف الن�شرات املدر�سية اخلطية ن�ش�أت فكرة �إ�صدار
ن�شرة مدر�سية مطبوع ��ة  ،فكانت ن�شرة ( البذرة )
الت ��ي كانت ت�صدره ��ا جلنة ت�آخي الط�ل�اب �شهري ًا
 ،لتك ��ون ملتق ��ى جه ��ود الط�ل�اب جميع� � ًا وجممع
ن�شراتهم .
ونتيج ��ة لتط ��ور ن�ش ��رة الب ��ذرة  ،التي �أخذت
تن�ش ��ر ملجموعة ممتازة من رجال الفكر طـُلـب �إىل
جلن ��ة الت�آخ ��ي ان يعني للن�ش ��رة �صاحب� � ًا ومدير ًا
م�س�ؤو ًال ؛ لأنها �أ�صبحت �إىل املجلة �أقرب  ،وهكذا
�أ�صبحت البذرة يف �سنته ��ا الثانية جملة �صاحبها
ال�سي ��د ه ��ادي فيا�ض �ص ��در عدده ��ا الأول يف 12
�شباط .1948
 -2جلنة املجمع الثقايف الديني
ت�أ�س�س ��ت ه ��ذه اللجنة يف نهاية العام 1944
؛ بن ��ا ًء على طل ��ب جمموعة من �أع�ض ��اء اجلـمعـية
وهـ ��م ال�شـي ��خ حممـ ��د ح�سـ�ي�ن املـظـف ��ر وال�شــيـخ
حمـم ��د ال�شــريعـ ��ة والـ�سيد هادي فيا� ��ض وال�سيد
ق�سام
عبد احل�سني احلجار وال�شي ��خ حممد جواد ّ
وال�سي ��د حممد جمال الها�شمي وال�سيد حممد تقي
احلكيم وال�شيخ حممد �سعيد مانع وال�شيخ �صادق
القامو�سي وال�شيخ م�سلم اجلابري وال�سيد جواد
�شرب  ،وواف ��ق جمل�س �إدارة جمعية منتدى الن�شر
عل ��ى طل ��ب ت�أ�سي� ��س اللجن ��ة يف  15ذي احلج ��ة
 1363ﻫ 1944 /م م ��ع امل�صادق ��ة عل ��ى نظامه ��ا
املرفق بالطلب .
�أم ��ا �أه ��داف اللجن ��ة  ،فهي ج ��زء من �أهداف
اجلمعي ��ة � ،إذ جاء يف امل ��ادة الثانية من نظامها ما
ي�أتي� « :أه ��داف اللجنة هي بع�ض الأهداف التي �أ
ُ�س� ��س منتدى الن�شر من اجله ��ا وهي رفع م�ستوى
الثقاف ��ة ،وخدمة العل ��م والدين من طري ��ق الن�شر
والت�ألي ��ف واملحا�ضرات» .وقد طر�أ بع�ض التغيري
على هذه امل ��ادة يف نظام اللجنة لع ��ام  1954بعد
�إعادة ت�أ�سي�س جمعية منتدى الن�شر� ،إذ جاء فيها ما
ن�صه � »:أهدافها [ �أي �أهـداف لـجنة املـجـمع الثقايف
] بـعـ�ض �أهداف اجلـمـعيـ ��ة وهي العـمـل على رفـع
مـ�ستـ ��وى الثـقـافـ ��ة الـعـلمـي ��ة والأدبـيـ ��ة وخـدمـة

املبـادئ الإ�سالمية وال ��ذود عنها  ،وذلك عن طريق
الت�أليف والرتجمة والن�شر واملحا�ضرات و�إحداث
الروابـ ��ط الـثقافـية م ��ع امل�ؤ�س�سات الأخرى وغـري
ذل ��ك من الطرق» .ف�ض ًال عما تقدم فقد حذفـت كـلمـة
( الديـني ) من ا�سـم اللجنة و�أ�صـبح ا�سـمها ( جلنة
املجمع الثقايف ملنتدى الن�شر ).
ح ��دد ال�سي ��د حمم ��د تق ��ي احلكي ��م يف ع ��دة
نقاط الطرق التي ميكن من خاللها حتقيق �أهداف
املجم ��ع الثق ��ايف  ،وه ��ي  -1 « :التما� ��س م ��ا يف
ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة م ��ن الأ�س� ��س القومي ��ة التي
و�ضع ��ت لإ�صالح املجتمع الإن�ساين من الوجهتني
الروحي ��ة واملادي ��ة ولتكوي ��ن جمتم ��ع مث ��ايل
للإن�ساني ��ة الكاملة  ...وو�ضعه ��ا بني �أيدي النا�س
ببزة تالئم الأذواق يف ع�صرنا احلديث .
 -2ت�ل�ايف م ��ا ح ��دث يف حالتن ��ا االجتماعي ��ة
احلا�ض ��رة ؛ وذلك ب� ��أنْ تعر�ض بالتفك�ي�ر والت�أمل
ملوا�ض ��ع النق� ��ص فيها ؛ لتق ��وم بتكميلها من �أقرب
طريق ممكنة على �ضوء تلكم الأ�س�س املقد�سة .
� -3إحي ��اء ذكرى �أبط ��ال امل�سلم�ي�ن ومفكريهم يف
خمتلف الع�صور والبيئات  ،وا�ستخراج العرب من
حياتهم و�إر�سالها بني النا�س .
� -4إيج ��اد التفاهم والتعاون ب�ي�ن رجال الإ�صالح
يف املجتم ��ع الإ�سالم ��ي احلا�ض ��ر واال�ستعان ��ة
ب�آرائهم يف حتقيق ذلك الهدف القـيّـم .
 -5بع ��ث الكتب الثقافي ��ة القدمية ديني ��ة كانت �أم
�أدبية ؛ وذلك ب�إعادة طبعها وطبع ما مل يطبع منها
حت ��ى الآن  ،على �أن يتم كل ذلك من طريق الت�أليف
والن�شر واملحا�ضرات « .
توزع ��ت �أن�شط ��ة املجم ��ع الثق ��ايف بني �أربع
�أ�س ��ر يف �سبيل العمل عل ��ى حتقيق �أهدافه  ،وهذه
الأ�سر هي-:
� -1أ�س ��رة التحقي ��ق والنق ��د  :من اب ��رز مهام هذه
الأ�س ��رة البح ��ث ع ��ن الكت ��ب الثمين ��ة وحتقيقه ��ا
حتقيق ًا علمي ًا حديث ًا  ،وتتبع الدرا�سات الإ�سالمية
ومالحظ ��ة ما مي�س املب ��ادئ الإ�سالمية والرد على
م ��ا ي�ستحق ال ��رد منها  ،ف�ض ًال ع ��ن مراجعة الكتب
املقدم ��ة للطبع و�إبداء ال ��ر�أي فيها والإ�شراف على
طبعها .
� -2أ�س ��رة الأدب  :مهمتها �إع ��داد املباريات الأدبية
وت�شجي ��ع املتباري ��ن  ،والتما� ��س الط ��رق لتجديد

الفن ��ون الأدبي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن العناي ��ة بالبح ��وث
اللغوي ��ة وتي�سريه ��ا  ،بجان ��ب �إحي ��اء ذك ��رى
املنا�سب ��ات الديني ��ة والبح ��ث عم ��ن ي�ستحق بعث
ذك ��راه م ��ن �أع�ل�ام العل ��م والأدب .وللأ�س ��رة حق
الإ�شراف على تنظيم احلفالت العامة التي يقيمها
املجمع وجمعية منتدى الن�شر.
� -3أ�س ��رة املكتب ��ة :وت�ضطل ��ع بالعمل عل ��ى تنمية
وتو�سيع املكتب ��ة وتنظيمها تنظيم ًا حديث ًا و�إعداد
فهار� ��س له ��ا؛ لتمك�ي�ن الباحث�ي�ن واملطالع�ي�ن م ��ن
اال�ستفادة منها.
� -4أ�س ��رة الن�شر  :ومهمته ��ا الإ�شراف على حترير
جملتها �إن وجدت  ،وكتبه ��ا الدورية وطبع الكتب
التي تقرها �إدارة املجمع .
جن ��ح املجم ��ع الثق ��ايف ابت ��دا ًء م ��ن الع ��ام
 1946يف ن�شر �سل�سلة من الكتب حتقيق ًا وت�أليف ًا ،
منها الكتب التي �ألفها رئي�س املجمع ال�شيخ حممد
ح�سني املظفر وهي  :ال�شيعة والإمامة  ،وال�صادق
وه ��و يف جزءي ��ن  ،والثق�ل�ان  ،ول ��ه �أي�ض� � ًا كتاب
ال�شيعة و�سل�سلة ع�ص ��ور الإ�سالم  ،وميثم التمار،
ولل�سيد حممد تق ��ي احلكيم امل�ؤلفات الآتية  :مالك
اال�ش�ت�ر و�شاع ��ر العقي ��دة والكت ��اب الأخـ�ي�ر كان
يف الأ�صـ ��ل جممـوع ��ة مـحا�ض ��رات لل�سـي ��د حممد
تق ��ي احلكي ��م �ألقاها يف جلنة املجم ��ع الثقايف عن
ال�شاع ��ر ال�سيد احلمريي  ،وطبع الكتاب يف بغداد
عام 1369ﻫ 1950 /م  ،وله كذلك زرارة بن اعني
و�أب ��و فرا�س احلم ��داين �أم ��ا ال�شيخ حمم ��د ر�ضا
املظف ��ر فن�شرت له جلن ��ة املجمع الثق ��ايف جزءين
من كتاب املنطق وكت ��اب ال�سقيفة  ،ولل�سيد حممد
جم ��ال الها�شم ��ي كت ��اب الزه ��راء وه ��و جمموعة
حما�ض ��رات �ألقاها يف جلنة املجم ��ع الثقايف طبع
ببغ ��داد �سنة 1369ﻫ 1950 /م  ،وكذلك كان كتاب
�أ�سب ��وع الإم ��ام  ،عبارة من جمموع ��ة حما�ضرات
�ألقي ��ت يف الأ�سب ��وع الثق ��ايف الذي �أقام ��ه املجمع
الثق ��ايف ع ��ام 1945مبنا�سب ��ة الذك ��رى ال�سنوية
ال�ست�شه ��اد الإم ��ام علي بن �أبي طال ��ب(ع)  ،وطبع
الكت ��اب يف النج ��ف ع ��ام 1365ﻫ 1946 /م ،
وحق ��ق ع�ضو املجم ��ع ال�شي ��خ حليم الزي ��ن كتاب
كنز العرفان يف فقه القر�آن للمقداد ال�سيوري �أحد
�أكابر فقهاء امل�سلم�ي�ن يف القرن التا�سع الهجري (
ت  826ﻫ )  ،ويف ع ��ام  1956طب ��ع املجم ��ع كتاب

الن�ص واالجتهاد لل�سيد عبد احل�سني �شرف الدين
 ،بتوجي ��ه من �أ�س ��رة التحقيق والنق ��د يف املجمع
الثقايف .
مل تقت�ص ��ر �أعم ��ال املجم ��ع الثق ��ايف الدين ��ي
عل ��ى �إ�صدار امل�ؤلفات وحتقيق الرتاث بل كان من
�أهداف ��ه �أي�ض ��ا عقد الن ��دوات الفكري ��ة وفيها يلقي
بع�ض �أع�ل�ام الدي ��ن و�أقطاب الفك ��ر حما�ضراتهم
القيم ��ة  ،بجان ��ب �إقام ��ة احلف�ل�ات لأحي ��اء ذكرى
عظماء الإ�سالم تلقى فيه ��ا املحا�ضرات والق�صائد
 ،ف�ض�ل ً�ا عن تخ�صي�ص يوم اجلمعة من كل ا�سبوع
للمحا�ض ��رات العام ��ة .زي ��ادة عل ��ى �إقام ��ة املجمع
دورات يف بع� ��ض العل ��وم الت ��ي كان ��ت احلاج ��ة
�إليه ��ا ملح ��ة يف مطلع العق ��د ال�ساد�س م ��ن القرن
الع�شري ��ن ،مث ��ل دورة م�س ��ك الدفات ��ر التجاري ��ة
ودورة ق�س ��م العلوم الريا�ضي ��ة �إىل جانب الدورة
اخلا�صة ببع�ض اللغات الأجنبية.
وا�ستناد ًا �إىل �أن�شطة املجمع الثقايف و�أهدافه
والطرق التي ر�سمت لتحقيق تلك الأهداف ميكننا
�أنْ نتلم� ��س معايري ومقومات واقع حركة التجديد
التي كانت تعي�شه ��ا النجف وهي تر�سم اخلطوط
الرئي�س ��ة لنه�ضتها الفكري ��ة احلديثة  ،وت�ستوعب
املزيد من الطاقات اخلالقة لتفعيل احلياة الفكرية
واغنائه ��ا م ��ن �أج ��ل بن ��اء ال�شخ�صي ��ة الإ�سالمية
القادرة على البقاء واال�ستمرار .
ومهم ��ا يك ��ن م ��ن �أم ��ر  ،ف� ��أن جمل ��ة النج ��ف
ال�ص ��ادرة ع ��ام  ، 1956تع ��د �إح ��دى الواجه ��ات
الثقافي ��ة جلمعي ��ة منت ��دى الن�ش ��ر  ،ومث ��ل م ��ا
ه ��ي جمل ��ة الب ��ذرة ت ��وىل حتري ��ر جمـل ��ة الـنجف
و�إ�صداره ��ا طلب ��ة مدار�س جمعية مـنت ��دى النـ�شر
وكلـيـتها  ،وق ��د �سجـلت املـجلة با�سـم ال�سـيد هادي
فيا� ��ض الذي تر�أ�س حتريره ��ا �أي�ض ًا .وهكذا ظلت
�أعمال جمعي ��ة منتدى الن�ش ��ر تتفاعل يف املجتمع
العراق ��ي عموما واملجتم ��ع النجفي منه على وجه
اخل�صو�ص ملا يربو عل ��ى الأربعة عقود من الزمن
 ،علـى الـرغم من العـقب ��ات الكثرية التي واجـهـتها
اجلمعـي ��ة  ،لكـ ��ن تـل ��ك العـقب ��ات قـ ��د قـ�ضـ ��ت على
وجـود الـجمعـيـة فــي نـهـاية املطاف .
تقييم جتربة منتدى الن�شر
•
حـظـيـ ��ت جـمـعيـ ��ة مـنـتـ ��دى الن�شـ ��ر بدعـ ��م
العـديـد م ��ن الـمـراج ��ع والعلـماء وبـعـ� ��ض الأ�سـر
الـعـلـمـيـ ��ة املـعـروفـة فـ ��ي النـجـف مــثـل �آل يا�سـيـن
و�آل بـحـ ��ر الـعــلـ ��وم و�آل مـ�شـكـ ��ور و�آل الـ�صـافـي
و�آل الـ�صـ ��در  ،الـذيـن �أر�سـلـوا �أبـنـاءهـم للــدرا�ســة
فـ ��ي مدار�س مـنـتـ ��دى الن�شـ ��ر وكـلـيـاتـهـ ��ا ت�أيـيـد ًا
لـفـكـ ��رة الإ�صـ�ل�اح الـدرا�سـ ��ي  ،فـ�ضـ�ل ً�ا عــن دعــم
الـمـرجــعــيـ ��ة الـعـلـيـ ��ا زمـن الـ�سـيـد �أب ��ي احلـ�سـن
الأ�صـفـهـانـ ��ي ( ) 1946 – 1868الـ ��ذي �أيـ ��د
الـجـمـعـيـ ��ة فـ ��ي فــتـ ��ح الـمـدار�س فـ ��ي الـنـجــف ،
وحـر�ص عــلـ ��ى �أن تــفـــتــ ��ح الــجــمــعــيــة مــدار�س
فــ ��ي مــ ��دن �أخــ ��رى  .وكــذلـ ��ك �أجــ ��از �صــ ��رف
الــحــقــ ��وق الــ�شــرعــيــ ��ة لــ�صــالــ ��ح الــجــمــعــيــة ،
هــ ��ذا �إلــى جــانــب الــدعــم الــمــ ��ادي والــمــعــنــوي
الـ ��ذي حــظــيــ ��ت بــ ��ه الــجــمــعــيــ ��ة �أحــيــانــ ��ا مـن
مــرجــعــيــ ��ة الــ�ســيـ ��د مـحـ�سـ ��ن الـحـكـيـ ��م (1888
–  ، )1970الـذي خـلـف الـ�سـيـد �أبـو الـحـ�سـن
الأ�صـفـهـانـ ��ي فـي تــ�سـنـ ��م الـمـرجـعـيـة الـعـلـيـا فـي

الـنـجـف اال�شـرف .
متكن ��ت امل�ؤ�س�س ��ات التعليمي ��ة والثقافي ��ة
ملنت ��دى الن�ش ��ر  ،يف ظل دع ��م املرجعي ��ة والطبقة
املتنورة وجهود القائم�ي�ن على �أمر اجلمعية  ،من
تخري ��ج الآالف م ��ن حمل ��ة �شه ��ادة البـكالوريو�س
يف اللـغـ ��ة وعـل ��وم ال�شريـع ��ة �أكـم ��ل عـ ��دد كبـ�ي�ر
منه ��م الدرا�س ��ات العلي ��ا ف�ض ًال ع ��ن تخريج املئات
م ��ن علم ��اء الدي ��ن الأكادميي�ي�ن الواع�ي�ن  ،الذين
رف ��دوا املكتب ��ة العربي ��ة والإ�سالمي ��ة بدرا�ساتهم
وبحوثه ��م  ،وا�ستطاعت تل ��ك امل�ؤ�س�سات حتقيق
نقل ��ة يف اخلطاب احل ��وزوي بدفع ��ه �إىل املعاهد
الأكادميي ��ة داخ ��ل الع ��راق وخارج ��ه  ،وبذل ��ك
متكنت من ك�سر الطوق الذي �أحيط بن�شر �أفكار
اجلامع ��ة النجفية الكربى  ،ف�ض�ل ً�ا عن �إتاحتها
الفر�ص ��ة �أمام بع� ��ض رجال الو�س ��ط احلوزي
يف اق ��ل تقدير لالط�ل�اع على العل ��وم الأخرى
يف املجتم ��ع يف جماالت ال�سيا�س ��ة والتاريخ
والفل�سف ��ة والريا�ضيات وغريه ��ا من العلوم
 ،و�إذا كان جلمعي ��ة منتدى الن�شر مبدار�سها
وكلياته ��ا ان تفتخ ��ر ب�ش ��ئ م ��ن اجنازاته ��ا
الت ��ي قدمتها للمجتمع فيكفيه ��ا فخر ًا تقدمي
ثالث ��ة �أعالم ع� �دّوا م ��ن م�شاه�ي�ر املفكرين
الإ�سالمي�ي�ن � ،إذ جت ��اوزت �شهرتهم حميط
الع ��راق وما زالت كثري ًا م ��ن كلماتهم ملئ
الآذان  ،ه ��م املفكر والفيل�سوف الإ�سالمي
الكبري ال�سيد حممد باقر ال�صدر  ،والعامل
العام ��ل املرجع الكبري ال�سي ��د حممد حممد �صادق
ال�صـ ��در والـعـ ��امل واخلـطـيــ ��ب الـبـ ��ارز املـعـروف
بعـمـيـد الـمـنـبـر الـحــ�سيــني الدكـتور ال�شـيخ احمد
الوائل ��ي  .هذا م ��ع الأخذ بـنـظ ��ر االعـتبـار تـفاوت
ت�أثـري جمـعية منتدى الن�شر يف ثقافة ال�شخ�صيات
املذك ��ورة ل�صالح الثاين والثالث �أكرث من ت�أثريها
عل ��ى التكوين الفكري ل�ل��أول  ،الذي دخل مدار�س
اجلمعية يف مراحلها الأوىل فقط .
مل َ
تبق امل�ؤثرات الإ�صالحية جلمعية منتدى
الن�ش ��ر حبي�سة مدينة النجف اال�شرف  ،بل امتدت
�إىل م ��دن �أخ ��رى � ،إذ مت افتتاح ف ��رع للجمعية يف
احلل ��ة ع ��ام  1943ويف الب�صرة ع ��ام  1945ويف
مدين ��ة الكاظمية املقد�سة عام  ، 1943والظاهر �أنّ
هذا الفرع قد افتتح قبل ح�صول املوافقة الر�سمية
بع ��ام �أو �أكرث  ،وقد �صادق ��ت وزارة الداخلية على
نظام ف ��روع جمعية منتدى الن�ش ��ر يف عام 1946
بح�سب كتاب قائمقامية النجف ذي الرقم ( 2156
) يف  . 1946 / 4 / 29وف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�ؤث ��رات
اجلمعية داخل العراق امتدت م�ؤثراتها �إىل مراكز
�شيعي ��ة �أخرى خارج الع ��راق  ،وقد املحنا �إىل هذا
الأمر �سابق ًا .
وم ��ع م ��ا حظيت به جمعية منتدى الن�شر من
ت�أييد املرجعية وبع� ��ض الأو�ساط املثقفة � ،إال �أنها
يف مقابل ذل ��ك جابهت عدة عقبات وعراقيل حالت
دون حتقيق كامل �أهدافها املر�سومة  .وعلى الرغم
مم ��ا قدمته اجلمعية من خدمات للمجتمع العراقي
� ،إال ان نظ ��رة املعار�ض ��ة والرف� ��ض م ��ن املجتم ��ع
ب�شكل عام والو�سط احلوزوي بوجه اخل�صو�ص
اجت ��اه اجلمعي ��ة مل يط ��ر�أ عليه ��ا تغي�ي�ر ملمو�س
حتى �أوا�سط ال�ستيني ��ات من القرن الع�شرين بعد

ان ر�أى املجتم ��ع
الثمار احلقيقية للتجربة الإ�صالحية
التي نه�ضت بها اجلمعية  ،حني ازداد عدد العلماء
وال�شعراء واخلطباء واملثقفني من خريجي منتدى
الن�شر  ،وجاء ذلك بع ��د م�ضي قرابة الثالثني عام ًا
على الت�أ�سي�س كانت مليئة باملعار�ضة وال�صدود.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن مراع ��اة جمعي ��ة منت ��دى
الن�ش ��ر م�س�ألة ع ��دم مفاج�أة ال ��ر�أي الع ��ام و�إتباع
ا�سل ��وب التدرج يف الإف�صاح ع ��ن �أهدافها � ،إال ان
جماف ��اة طلبة املنت ��دى كان طابع ًا عام ًا يف الو�سط
احل ��وزوي ،ذل ��ك الو�س ��ط ال ��ذي يحتاج ��ه ط�ل�اب
املنتدى يف التدريب على �أ�ساليب املناق�شة واجلدل
العلمي ،غري �أنـّه ��م كانوا يواجهون بعدم االعتناء
والالمباالة  ،ب ��ل باال�ستنكار والت�صدي يف بع�ض
الأحي ��ان  ،وال ينك ��ر وجود بع� ��ض اال�ستثناءات ،
لكنه ��ا كانت قليلة  ،ورمبا يع ��ود �سبب ذلك �إىل ان
بع� ��ض �أ�ساتذة املنتدى ومنهم ال�شيخ املظفر كانوا
كث�ي�ر ًا م ��ا يرت ��ادون املجال� ��س والأندي ��ة النجفية
م�ست�صحب�ي�ن معه ��م عدد ًا م ��ن الطالب م ��ع �إف�ساح
املج ��ال لهم لعر� ��ض امل�سائ ��ل العلمي ��ة  ...وي�سود
اجلدل العنيف بينهم وبني عدد من ف�ضالء احلوزة
 ،الأم ��ر الذي يثري بع�ض النفو� ��س فكانت امل�شاكل
تتوالد وترتاكم على غري ما هو متوقع.
كان ��ت قناع ��ة ال�شيخ املظفر ب�ضرورة الإبقاء
على بع�ض الأع�ضاء املنتمني �إىل البيوتات النجفية
املعروف ��ة م ��ن الأ�سب ��اب املهمة الت ��ي �أدت �إىل عدم
تقدم م�ش ��روع اجلمعية بخط ��وات �سريعة  ،وذلك
لك�ث�رة اعرتا�ض ��ات �أو خمالف ��ات �أولئ ��ك الأع�ضاء
وجلاجته ��م ناهيك عن �إ�صرارهم على ف�صل بع�ض
الأع�ضاء ف� ً
صال نهائي ًا مما حرم اجلمعية من بع�ض

العنا�ص ��ر املفكرة  ،هذا ف�ض�ل ً�ا عن عدم ا�ستناد
اجلمعية على جهة معينة يف متويلها.
�شغل ��ت امل�ساع ��دات حيز ًا كبري ًا يف حجم
واردات اجلمعي ��ة  ،ففي ميزانية ال�سبع �سنوات
(� )1955 – 1949شكل ��ت امل�ساع ��دات �أك�ث�ر من
ن�صف واردات اجلمعية البالغ جمموعها ( 9249
) دين ��ار َا و(  ) 892فل�س َا � ،أ�سـهـمـت الـمـ�سـاعــدات
فيـها بـما جمموعه (  ) 4998دينار ًا و( )599فل�س ًا
 .بينم ��ا بلغت نـفـقـات اجلـمعي ��ة خالل املدة نف�سها
( )11734دينار َا و( )86فل�س َا والعجز وا�ضح يف
امليزانية ؛ �إذ بل ��غ( )2484دينار َا و ( )194فل�س َا ،
فل ��م تكن واردات اجلمعي ��ة  ،املت�أتية من �إيجارات
عقاراته ��ا وبي ��ع مطبوعاته ��ا ور�س ��وم ا�شرتاكات
الأع�ض ��اء تكف ��ي ل�سد نفقاتها فتلج� ��أ �إىل القرو�ض
؛ ل ��ذا �شكل العج ��ز املايل عائق� � ًا �آخر �أم ��ام تـطـور
اجلـمـعيـ ��ة الت ��ي تـعتـمـد عل ��ى امل�ساع ��دات ب�شكل
كـبـيـر  ،و�إذا ما علمنا �أن تـلـك امل�ساعدات غري ثابتة
فـهي بني مد وجزر بح�سب الظروف � ،أدركنا مدى
ال�صعوبات املالية التي كانت تعانيها اجلمعية .
كـانت املواقف ال�سـيا�سـية من جمـعيـة مـنتدى
النـ�شــ ��ر  ،وبـخـا�ص ��ة بـع ��د الـع ��ام  ، 1968العائق
الأك�ب�ر �أمام حتقي ��ق اجلمعية كام ��ل �أهدافها التي
�أرادت تتويجها ب�إن�شاء جامعة منتدى الن�شر  ،بيد
ان الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي بات يهدد وج ��ود اجلمعية
بالكامل وذل ��ك بت�أميم م�ؤ�س�ساته ��ا التعليمية كافة
كما م ��ر بنا � .أعقبها الق�ضاء عل ��ى وجود اجلمعية
نهائي� � ًا نظ ��ر ًا للظ ��روف ال�سيا�سي ��ة ال�ساخن ��ة
والزاخ ��رة بالإح ��داث الت ��ي �شهدته ��ا النج ��ف يف
عق ��د ال�سبعيني ��ات ومطلع الثمانيني ��ات من القرن
الع�شرين .
مل تك ��ن جمعي ��ة منت ��دى الن�شر هي اجلمعية
الإ�صالحي ��ة الوحي ��دة يف النج ��ف اال�ش ��رف  ،بل
كان ��ت هنال ��ك جمعي ��ات �أخ ��رى �إال �أنه ��ا كانت اقل
ت�أث�ي�ر ًا ؛ لأنه ��ا مل تكن قادرة عل ��ى حتقيق �أهدافها
الكب�ي�رة  ،فظل ��ت ت ��راوح يف مكانها  ،وه ��ذا الأمر
ينطبق عل ��ى جمعيتي الرابط ��ة الأدبية والتحرير
الثق ��ايف عل ��ى اختالف م�ست ��وى الفاعلي ��ة بينهما
ل�صال ��ح جمعي ��ة الرابط ��ة الأدبي ��ة  ،الت ��ي �أ�س�سها
ع ��ام  1932جمموع ��ة م ��ن الأدب ��اء عل ��ى ر�أ�سه ��م
ال�شاع ��ر املع ��روف حممد علي اليعقوب ��ي  ،لرتبط
ب�ي�ن ال�شعراء والأدباء  ،وهي �أول م�ؤ�س�سة ثقافية
�أدبي ��ة يف تاري ��خ النج ��ف احلديث ،ويق ��ع �ضمن
�أهدافه ��ا كذل ��ك العمل على �إيج ��اد حلقة و�صل بني
ر�س ��ل الثقاف ��ة يف العامل العرب ��ي وجامعة النجف
العلمية .

�أ�سهم ��ت اجلمعي ��ة م�ساهم ��ة فاعل ��ة يف بعث
احلركة الأدبية يف النجف  ،وكانت رائدة النه�ضة
الأدبي ��ة احلديث ��ة فيه ��ا  ،عٌرف ��ت �أي�ض� � ًا بندواته ��ا
وجمال�سه ��ا الأدبي ��ة بجان ��ب قيامها بن�ش ��ر بع�ض
الكت ��ب الأدبي ��ة والديني ��ة مث ��ل دي ��وان ال�شبيب ��ي
والفل�سطيني ��ات وجه ��اد املغرب العرب ��ي والقر�آن
الك ��رمي والطب احلديث وملح ��ات من حياة ال�شيخ
اليعقوب ��ي  ،و�إ�ص ��دار �سل�سل ��ة �أدبي ��ة بعنوان يف
الرابطة الأدبية .
�شه ��د ن�ش ��اط جمعية الرابطة الأدبية تراجع ًا
مطل ��ع اخلم�سينيات من الق ��رن املا�ضي  ،ومل يكن
ن�شاطه ��ا بال�سع ��ة الت ��ي كان عليها ن�ش ��اط جمعية
منت ��دى الن�ش ��ر ذات الفاعلية الأق ��وى يف خمتلف
�أوج ��ه الن�ش ��اط االجتماع ��ي  .وباملقاب ��ل اقت�ص ��ر
ن�ش ��اط جمعي ��ة الرابط ��ة الأدبي ��ة عل ��ى املج ��االت
الأدبي ��ة  ،الأمر ال ��ذي �أدى �إىل خل ��ق جفوة ونوع
من املناف�سة بني اجلمعيتني على حد تعبري ال�شيخ
باقر �شري ��ف القر�شي  ،احد الأع�ضاء البارزين يف
جمعي ��ة الرابطة الأدبية  .ويب ��دو �أنّ تلك املناف�سة
ق ��د و�صلت �إىل حد اخل�صوم ��ة يف بع�ض الأحيان
 ،واىل �ش ��يء قري ��ب من هذه املع ��اين ي�شري جعفر
اخلليلي.
�أم ��ا جمعي ��ة التحرير الثقايف التي �أ�س�ست
ع ��ام  ، 1945م ��ن بع�ض طالب احل ��وزة العلمية
وغالبيتهم من طالب ال�شيخ حممد ح�سني كا�شف
الغط ��اء  ،وكان ��ت اجلمعي ��ة ته ��دف �إىل حماربة
الأمرا� ��ض االجتماعي ��ة  ،وال�سع ��ي لن�شر املبادئ
اخللقي ��ة ال�سامية للإ�سالم وخدمة اللغة العربية
وال�سعي لن�شر العلم والثقافة .
فتحتْ جمعية التحرير الثقايف عام 1946
مدر�س ��ة ابتدائي ��ة وما لبث ��ت ان فتح ��ت مدر�سة
ثانوي ��ة  .كانت ��ا م ��ن ب�ي�ن املدار� ��س الت ��ي �أُممت
ع ��ام  . 1970وق ��د راعت اجلمعي ��ة يف مدار�سها
م�س�أل ��ة تدري�س العل ��وم الدينية بجان ��ب العلوم
احلديث ��ة  ،و�أ�صدرت اجلمعي ��ة عام  1957جملة
الن�شاط الثقايف التي عُرفت باهتماماتها الثقافية
والأدبي ��ة  ،وق ��د حظي ��ت اجلمعية بدع ��م وت�أييد
ال�شيخ حممد ح�سني كا�شف الغطاء .
�أك ��د م�ؤ�س�س ��و جمعي ��ة التحري ��ر الثق ��ايف
ت�أثره ��م ب�أن�شط ��ة جمعيت ��ي الرابط ��ة الأدبي ��ة
ومنت ��دى الن�ش ��ر  ،لكن جمعي ��ة التحرير الثقايف
كنظريته ��ا الرابط ��ة الأدبي ��ة مل تبل ��غ م ��ا بلغت ��ه
منت ��دى الن�شر م ��ن الأهمية والت�أث�ي�ر  ،ومل تكن
قادرة هي الأخرى عل ��ى حتقيق �أهدافها الكبرية
لذا بقيت تراوح يف مكانها .
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من زمن التوهج

قبسات من حياة الشيخ المظفر
مظف��ر الع��وادي
كثري هم علماءها تلك ال�صومعة املقد�سة وذلك الدير
الإلهي امل�شرف مبا احت�ضن من ج�سد ا�شرف اخللق
بع ��د النبي اخلامت (�ص) عرفت ��ه الإن�سانية والكون
 ,لك ��ن قلي ��ل هم م ��ن تلألأ جنمه ��م على م ��ر الأزمنة
جمددي ��ن ومتنوري ��ن بني ف�ت�رات الزم ��ن ليزيحوا
غب ��ار الرتابة واالنغ�ل�اق وي�شيع ��وا روح احلداثة
والتجدي ��د العلمي واالجتماعي ب ��ل تعدى ذلك �إىل
التجدي ��د يف امل�س ��ار الإن�س ��اين عموم ًا مب ��ا حوته
م�شاريعه ��م من نه ��ج احلوار وال�س�ل�ام وفهم الآخر
وتقبل ��ه  ,ومن تلك النجوم التي الزال جنمها يتلألأ
بريق� � ًا لي�ضيء �آالف املحاف ��ل العلمي ��ة والإن�سانية
ه ��و ال�شي ��خ ( حممد ر�ض ��ا املظفر ) (ر� ��ض) جمدد ًا
وراعي ًا للحداثة العلمي ��ة واالجتماعية وبذل عمره
ال�شريف يف �سبيل هذا النهج و�إجناح ذلك امل�شروع
تارك ًا ما حل له من الرخ ��اء وامللذات وهناء العي�ش
لي�سك ��ن ذلك ال�ص ��رح راهب ًا ال يبحث ع ��ن م�سميات
وعناوي ��ن �أبيحت ل ��ه تاركها وراء ظه ��ره ب�أ�سلوب
الأ�ست ��اذ واملفكر والفيل�س ��وف منتهجا نهج من نقل
لن ��ا التاري ��خ عنهم م ��ن فال�سفة ومفكري ��ن وعظماء
و�ضعوا ب�صماتهم على لوح الفكر الإن�ساين ووجهه
امل�شرق  ,وما ا�شبه جمعية منتدى الن�شر ومدار�سها
وكلية الفق ��ه ب�أكادميية �أفالط ��ون �إال انها فاقت بان
زين ��ت بالإمي ��ان ودي ��ن احل ��ق ونه ��ج التوحيد او
كالأزه ��ر ال�شريف ونظامه الدرا�سي وزينت مبحبة
ووالء حممد و�آل حممد (�ص) .
ف ��كان م�شروع ��ه (جمعية منتدى الن�ش ��ر) وما تفرع
عن ��ه م ��ن مدار� ��س وكلي ��ة ونت ��اج علم ��ي وثق ��ايف
و�أدب ��ي �شم ��ل الن�ش ��ر والتحقيق و�إحي ��اء ما تعدى
علي ��ه الزمن من دث ��ر ون�سيان � ,صار ه ��ذا امل�شروع
نقطة حتول عظمى يف ذلك امل�سار املقد�س للدرا�سة
احلوزوية من عهد ال�شيخ الطو�سي اىل عهد ال�شيخ
املظف ��ر واىل الآن  ,وكذل ��ك كون ��ه م�سبب� � ًا وم�ؤث ��ر ًا
رئي�سي� � ًا يف ان�شاء الكث�ي�ر من امل�شاري ��ع واملحافل
العلمية واالجتماعية يف ع�صرنا احلا�ضر منت�شرة
يف جمي ��ع انح ��اء الع ��امل ومل تقت�صر عل ��ى النجف
وح�س ��ب اذا ما اخذنا بنظ ��ر االعتبار ان امل�ؤ�س�سني
والقائم�ي�ن على ه ��ذه امل�شاري ��ع هم مم ��ن تتلمذ او
عاي�ش م�شروع ال�شيخ املظف ��ر (ر�ض) او من الذين
تاثروا به ويكفينا �شاهد ًا هذا البيت لتلميذه ال�شيخ
الوائلي (رحمه الله) يف رثائه :
�أكربتُ �أم�سك �أن ي�أ�سى عليه غد ومل يزل يرفد ال ُدّنيا
مبا يلد
ويف ه ��ذا املق ��ال املخت�ص ��ر نحاول ان نع ��رف بهذا
امل�ش ��روع وهو وان كان خمج ًال جتاه اجلميل الذي
ترك ��ه لنا �إال انه ب�ضاعة مزجاة مني ارجو ان تكون
متقبل ��ة يف بحر الوفاء م ��ع من يريدون ان ي�سددوا
هذا الدين  ....والله ويل التوفيق
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ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر
الوالدة والن�ش�أة :
ه ��و ال�شيخ حممد ر�ض ��ا بن حممد بن عب ��د الله بن
حمم ��د املظف ��ر النجف ��ي  .وا�س ��رة �آل املظف ��ر ا�سرة
علمي ��ة عربية عرف ��ت يف النجف من ��ذ القرن الثاين
ع�ش ��ر الهج ��ري كث�ي�رة الع ��دد منت�ش ��رة يف النجف
والب�ص ��رة والقرن ��ة ويف مدين ��ة بغ ��داد  ,ترج ��ع
بالن�سب اىل م�س ��روح حجازية اال�صل وترجع اىل
حرب وح ��رب كثرية البطون تتف ��رع منها ا�سرة ال
مظفر وامل�ؤ�س� ��س لها ال�شيخ مظفر بن ال�شيخ احمد
الفقي ��ه م ��ن �آل عل ��ي القاطن ��ة يف احلج ��از و�أعايل
املدين ��ة املن ��ورة ال ��ذي عا�ش يف النج ��ف يف حدود
الن�صف االول من املائة احلادي ع�شر للهجرة .

وق ��د برز بها رجال مثال للعل ��م والأدب والإن�سانية
وال�ش ��رف فطاحل العلماء وكب ��ار ال�شعراء  ،ومنهم
اخلطب ��اء والأدب ��اء الذين ذاع �صيته ��م خالل القرن
الأخري  ،منهم ال�شي ��خ يون�س وال�شيخ باقر واحمد
وحمم ��د ح�سني وحمم ��د ح�سن وحمم ��د علي وعبد
اله ��ادي وحمم ��د ح�س ��ن وحمم ��د ح�س ��ن وال�شي ��خ
عبا� ��س وال�شي ��خ عب ��د الواح ��د واال�ست ��اذ كاظ ��م
واخوت ��ه وال�شاعر الب�صري حممد علي وعبد العال
ووالده والدكتور حممود واخوته .
ولد يف النجف � 5شعب ��ان 1322هـ بعد وفاة والده
بخم�سة ا�شه ��ر ون�ش�أ به على اخوي ��ه ال�شيخ حممد
ح�س ��ن املتويف 1375ه� �ـ ومن بع ��ده ال�شيخ حممد
ح�سني فعنيا بتوجيهه وتربيته ,
الن�ش�أة العلمية :
ق ��ر�أ مقدماته االولية عل ��ى ا�سات ��ذة افا�ضل ودر�س
اي�ض� � ًا العل ��وم الريا�ضي ��ة والفلكي ��ة والتاريخي ��ة
ونظم ال�شعر واجاد فيه  ،وكان نابه ًا ذكي ًا جمد ًا يف
حت�صيل ��ه  ,ح�ضر على ال�شي ��خ حممد طه احلويزي
وال�شي ��خ مرت�ض ��ى الطالق ��اين وح�ض ��ر االبح ��اث
العالي ��ة عل ��ى ال�شي ��خ ح�س�ي�ن النائين ��ي و�أخي ��ه
ال�شي ��خ حممد ح�سن املظف ��ر وال�شيخ حممد ح�سني
اال�صفهاين وال�شيخ �ضي ��اء الدين العراقي وال�سيد
ح�س�ي�ن احلمام ��ي  ,حتى تخ ��رج عليه ��م و�صار من
العلم ��اء الأفذاذ يف الفق ��ه والأ�صول وم ��ن ا�ساتذة
االدب واحلكم ��ة والفل�سف ��ة ول ��ه الآراء اال�صالحية
الراقية يف الكتب الدرا�سية وو�سائل الدعوة داخل
العامل اال�سالمي وخارجه .
يقول عنه العالمة املحقق املرحوم ال�شيخ جعفر باقر
�آل حمبوب ��ة يف كتابه ما�ضي النجف وحا�ضرها ( :
مقاالته املن�ش ��ورة املتنوعة و�شع ��ره الرائق الدائر
وفيه م ��ن ال�سال�سة واالن�سجام م ��ا يرتاح له الطبع
وي�ستحلي ��ه ال ��ذوق ال�صحي ��ح وهو الي ��وم معتمد
منتدى الن�ش ��ر اجلمعية العلمية املتقدم ��ة باعمالها
وك�ث�رة نتاجها من �أه ��ل الف�ضل والكم ��ال وهو من
رجاله ��ا العامل�ي�ن وعليه تدور رحاه ��ا  ,وهو الذي
�أ�س�س منهجها و�ألف لها بع�ض الكتب الدرا�سية يف
املنطق وغ�ي�ره مما يتنا�سب والوقت احلا�شر  ,وله
املام ببع�ض العلوم الريا�ضية كاحل�ساب  ,واجلرب ,
والهند�سة  ,والهيئة ) .
حرك ��ة التجديد واال�صالح ( جمعي ��ة منتدى الن�شر
):
جمعي ��ة منتدى الن�شر يف النج ��ف اال�شرف جمعية
ثقافية عالية ذات �أغرا�ض علمية و�أدبية واجتماعية
وخريية وذات نفع عام ،وتع ّد �أه ّم بكثري من جمعية
املدار� ��س اجلعفري ��ة �أو جمعية املقا�ص ��د اخلريية،
وم ��ن �أه� � ّم �أعماله ��ا التحقي ��ق والن�ش ��ر  -ال �س ّيم ��ا
الرتاث اال�سالمي القدمي  -كم ��ا يد ّل عليه عنوانها،
باال�ضافة �إىل ذلك فقد ا�ضطلعت اجلمعية بت�أ�سي�س
عدّة مدار�س ذات مناهج تربوية �إ�سالمية مبراحلها
واملتو�سطة واالعدادية� ،إ�ضافة
الثالثة :االبتدائية
ّ
�إىل كلي ��ة الفقه ،تدر�س فيه ��ا باال�ضافة اىل املناهج
احلوزوي ��ة درو� ��س يف العل ��وم الت ��ي تعط ��ى يف
املدار� ��س النظامي ��ة وبتح�ض ��ر اك�ث�ر ا�ضاف ��ة اىل
اللغ ��ة االنكليزية وكان م�ؤ�س�سها ورئي�سها املرحوم
الع ّالم ��ة اجلليل ال�شيخ حممد ر�ضا املظ ّفر ،ويتم ّتع
بالع�ضوي ��ة فيه ��ا ّ
كل م ��ن العلماء االفا�ض ��ل :ال�سيّد
حممّد تقي احلكيم ،وال�شيخ حممّد تقي االيرواين،
واملرح ��وم ال�شيخ حمم ��د �شريع ��ة ،وال�شيخ حممّد
ق�سام ،وغريهم،
مهدي مط ��ر ،وال�شيخ حممّد جواد ّ
وق ��د التح ��ق بهم فيم ��ا بعد ال�شي ��خ �أحم ��د الوائلي

بع ��د تخ ّرج ��ه من كلية الفق ��ه  .وم ��ن ال�شواهد على
عراق ��ة هذه املدر�س ��ة هو �أن جميع م ��ن تخرج منها
كان ل ��ه باع واثر حم ��دث يف النواح ��ي العلمية بل
وحت ��ى االجتماعي ��ة والتجارية منها و�ص ��ار منهم
العلم ��اء واملراج ��ع ومنه ��م اخلطب ��اء واملحقق�ي�ن
ومنهم ال�شعراء والكت ��اب وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
واالجتماعي ��ة  ,وكث�ي�ر م ��ن طالبها اكم ��ل الدرا�سة
بتف ��وق يف املحاف ��ل االكادميي ��ة يف م�ص ��ر ولبنان
ف�ض�ل� ًا عن جامع ��ة بغداد التي اعرتف ��ت بكلية الفقه
لنيل �شهادة املا�سرت .
�آثاره يف العامل اال�سالمي :
كان ��ت ل ��ه االراء اال�صالحي ��ة الراقي ��ة يف الكت ��ب
الدرا�سية وو�سائل الدع ��وة داخل العامل اال�سالمي
وخارج ��ه وه ��و امل�ؤ�س� ��س االول ( جلمعي ��ة منتدى
الن�ش ��ر ) �سن ��ة  1354والباين لكيانه ��ا وامل�ؤلف لها
كتبه ��ا الدرا�سي ��ة مم ��ا يتنا�سب والع�ص ��ر احلا�ضر
وت�سن ��م عمادته ��ا من �سنة  1357ثم �ص ��ارت كلية (
الفق ��ه )  ,وكان من ( جماعة العلم ��اء ) يف النجف ,
وانتخب عام 1963ع�ضو�أ عام ًال يف املجمع العلمي
العراقي بغداد وح�ضر عدة م�ؤمترات ا�سالمية منها
 :م�ؤمت ��ر باك�ست ��ان املنعق ��د �سن ��ة  1376وم�ؤمت ��ر
جامعة (القرويني) مبراك�ش �سنة 1379
اجازاته :
اجي ��ز باالجته ��اد ع ��ن ا�ستاذيه اخي ��ه واال�صفهاين
وال�سيد عبد الهادي ال�شريازي .
�آثاره :
من اثاره
 -1كتاب املنطق ثالثة اجزاء .
 -2عقائد االمامية
 -3ا�صول الفقه
 -4الفل�سفة اال�سالمية
 -5فقه املعامالت
 -6تف�سري القر�آن
 -7اح�ل�ام اليقظ ��ة (( وه ��و درا�س ��ة لفل�سف ��ة �صدر
املت�ألهني امل�شهر مبال �صدرا ال�شريازي ))
 -8ال�سقيفة
 -9االرث
 -10حا�شية على كتاب املتاجر لل�شيخ االن�صاري .
 -11اب ��ن �سين ��ا  :ترجمت ��ه ودرا�س ��ة لفل�سفت ��ه ( 0
خمطوطة )
تالميذه :
نذك ��ر منه ��م ( ال�سيد مو�سى بح ��ر العل ��وم  ,ال�سيد
ال�شهي ��د حممد حممد �ص ��ادق ال�صدر  ,ال�شيخ �أحمد
الوائل ��ي  ,ال�شي ��خ حممد مه ��دي الآ�صف ��ي  ,املريزا
م�صطفى جمال الدين  ,ال�سيد حممد جمال الها�شمي
 ,ال�شيخ عبد الهادي الف�ضيلي  ،ال�سيد هادي فيا�ض
 ,ال�سيد ح�سني بحر العلوم  ,ال�شيخ يون�س املظفر ’
ال�سيد عبد احل�سني احلجار  ,اال�ستاذ حممد �صادق
القامو�س ��ي  ,ال�شي ��خ عبد احل�سني املظف ��ر  ,ال�شيخ
غالم ر�ضا عرفانيان  ,ال�سيد عدنان البكاء ) .
احلياة االجتماعية :
بق ��ول عنه رفي ��ق �صباه جعفر اخلليل ��ي يف كتابه (
هك ��ذا عرفته ��م ) وا�صفا ال�شي ��خ واخوته  ( :ومييز
ه�ؤالء االخوة االربعة ب�شرة طافحة على وجوههم
 ,وجاذبية من نوع خا�ص ال ي�ستطيع �أحد ان ي�سرب
كنهه ��ا ما مل ي�صابحهم وميا�سه ��م زمن ًا ينتهي بعده
اىل االمي ��ان ب ��ان ه ��ذه اجلاذبي ��ة �إمن ��ا ه ��ي مظهر
م ��ن مظاه ��ر الوداع ��ة والطيب ��ة و�صف ��اء النف� ��س ,
فق ��د كان ه� ��ؤالء االخوة وحتى ال�شي ��خ حممد علي
مظف ��ر ال ��ذي يك�ب�ر ال�شيخ حمم ��د ر�ضا وال ��ذي قد
يث ��ور بع�ض االحي ��ان وقد يغ�ضب ح�ي�ن يجري ما

ي�ستدعي الثورة والغ�ضب كانوا ن�سيج وحدهم من
حيث الدماث ��ة و�إ�شراقة الوج ��ه  .........ويف هذا
ال ��دور – دور ال�شب ��اب – تبحث النف� ��س عن منافذ
تط ��ل منها على مباهج احلي ��اة ولذائذها ك ًال ح�سب
كينونتها ومزاجها وظروفها  ,والنجف بلد قاحل ,
خلق ليكون �صومعة منعزلة فكان ال بد لطالب العلم
يف هذا الدور خا�صة ان ين�شدوا متعتهم يف �أوقات
الفراغ بال�شعر واالدب  ,واذا ما اتيحت لهم الفر�صة
يف كل ا�سب ��وع او يف كل �شهر م ��رة كيَفوا ظروفهم
بزي ��ارة الكوف ��ة فطاف ��وا بالب�سات�ي�ن وجل�سواعلى
النه ��ر  ,او �أ ّم ��وا م�سج ��د ال�سهل ��ة وم�سج ��د الكوفة
يف �أم�سي ��ات االربع ��اء خا�صة ليجمع ��وا بني ثواب
العبادة هنا والتنف�س عن النف�س .
وكان ال�شي ��خ حممد ر�ض ��ا من اق ��ل املتمتعني بهذه
االج ��واء مل ��ا كان يحمل عاتق ��ه من ثق ��ل امل�س�ؤولية
ب�صفت ��ه الأخ اال�صغر  ,وملا كان يفر�ضه عليه اميانه
من املحافظة على الطقو�س الدينية واالنكباب على
الدر� ��س  ,فانح�ص ��رت ت�سليت ��ه يف الغال ��ب بال�شعر
واالدب ) .
وفاته :
يق ��ول جعف ��ر اخلليلي  :و�أثقل كاه ��ل ال�شيخ حممد
ر�ض ��ا اجله ��د  ,كان (جه ��د املنت ��دى) وح ��ده لكفى ,
و�إمنا كان عليه �أن يبحث ويت ّتبع وي�ؤلف ويوا�صل
عمل ��ه كمجتهد ’ وقد �ألف ع ��دة كتب كانت يف عاملها
ذات �ش� ��أن كب�ي�ر  ,وكان علي ��ه �أن يتج�ش ��م م�شق ��ة
الطري ��ق بني النج ��ف وبغ ��داد حل�ض ��ور �إجتماع (
املجم ��ع العلمي ) كلم ��ا اقت�ضى ذلك ب�صفته ع�ضو ًا ,
وق ��د �شكا – بل ه ��و منذ �سنة و�أك�ث�ر كان ي�شكو –
عوار�ض قلبي ��ة �أدت بعد ذلك �إىل دخوله امل�ست�شفى
طوي ًال وعل ��ى �أن االطباء كانوا ق ��د الزموه بتجنب
االتع ��اب الفكرية فقد كان ي�ضط ��ر لإ�ستجابة ميوله
يح�س
فيق ��ر�أ ويكت ��ب ويعم ��ل  ,ويبدو يل ان ��ه كان ّ
بدن ��وّ �أجله فقد قال يل على �أثر قراءته اجلزء االول
من كتابي ( هكذا عرفتهم ) قال يل  (( :لو �أنك �أجّ لت
�صدور هذا الكتاب قلي ًال لكان ملا�ضينا فيه ذكر ))
انتقل ال�شيخ حممد ر�ضا َّ
املظفر �إىل الرفيق الأعلى،
ُ
ليل ��ة ( 16رم�ض ��ان 1383 ،ه� �ـ 1964 -م و�ش ِ ّي ��ع
ت�شييع� � ًا مهيب ًا حاف ًال بالعلم ��اء وغريهم ،ودفن �إىل
جن ��ب �أخي ��ه ال�شيخ حمم ��د ح�سن املظ َّف ��ر مبقربة (
ا�سرة �آل املظفر ) يف النجف اال�شرف .
و�أرخ وفاته ال�سيد حممد ح�سن الطالقاين بقوله :
كلية الفقــــــــــه ريعت ملـــــــــــا دهاها املق ّد ْر
بفقد من �شــــــــاد جمد ًا لها و�ضحّ ى وطـــــــــوّ ر
ومن له ح�سنـــــــــــــات وخبــــــــــرة لي�س تنكر
�سعى حثيث ًا ف�أ�ضــــــحى �شـــــــــ�أن مل�سعاه يذكر
ق�ضى الر�ضا اليوم نحب ًا فلينعــــــــــه مــــن تدبّر
خ�سارة قـــــــــــــد منينا بهــــــــا وجمــــــد تبعرث
نعت مـــــــدار�س �أرخ (( :بها العميـــــد مظ ّفر))
ورث ��اه تلمي ��ذه ال�شي ��خ الدكت ��ور �أحم ��د الوائل ��ي
بقوله:
ال ل ��ن ميـــــــــــــ ��وت ن ��ديٌ من ��ك م�ؤتل ��ق بالن�ي�ران
ولالجمــــــــــــاد منعقــ ُد
ي ��ا �أيه ��ا النبـــــــــــــــــع ث ّر ًا يف تدفق ��ه �أيام �أغزر ما يف
دهرنــــا ال َّثمـــد
ً
ً
( �ست ��ون عام� �ا ) �ضخام� �ا يف ح�صائله ��ا و�أن تبدّي
ق�صيد ًا عندهـــــا العد ُد
وم ��ن عطائِك فيه �أل ��ف با�سقـــــــــــــ ٍة �شوافع يف نداها
لل�سمــــــــا ُنه ُد
َّ
ً
ّ
ً
ُ
رّ
ُ
ال ي�أكل الترَ اب روحا منك خالـــــــدة بل كل ما للتاب
ال�شلو واجل�س ُد

من رواد التقريب :الشيخ
محمد رضا المظفر
ن�ش�أ ال�شيخ املظفر يف البيئة النجفيّة وتق ّلب يف
جمال�سها ونواديها وحلقاتها وحما�ضراتها
ومدار�سها ،وح�ضر فيها حلقات الدرا�سة
ال�ع��ال�ي��ة وت �خ��رج ع�ل��ى ك �ب��ار م��راج��ع
التقليد والتدري�س ،وترعرع يف هذا
البيت العريق من بيوتات النجف
العلميّة ،وابتد�أ حياته الدرا�سيّة
مبا يتعارف عليه الطالب النجفي
من ح�ضور ال��درا��س��ات الأدب� ّي��ة
والفقهية والأ��ص��ول� ّي��ة وتتلمذ
على ال�شيخ حممد طه احلويزي
يف الأدب والأ�صول:
كم ��ا �أتقن ال�شع ��ر وبع ��د �أن �أنهى
ال ��دور الإع ��دادي تف ��رغ للدرا�سات
العالية يف الفقه والأ�صول والفل�سفة
وح�ض ��ر فيها عل ��ى �أخي ��ه ال�شيخ حممد
ح�سن و�أخيه الآخر حممد ح�سني كما ح�ضر
در�س ال�شي ��خ اغا �ضياء العراق ��ي يف الأ�صول
ودر� ��س ال�شيخ حمم ��د ح�سني النائين ��ي يف الفقه
والأ�صول وح�ضر ب�صورة خا�صة درو�س و�أبحاث
ال�شيخ حممد ح�سني الأ�صفه ��اين الفقه والأ�صول
والفل�سف ��ة الإله ّي ��ة العالي ��ة وتخ ��رج كذل ��ك عل ��ى
م�شايخه يف الفق ��ه والأ�ص ��ول والفل�سفة وا�ستقل
هو باالجتهاد والنظر والبح ��ث و�شهد له �شيوخه
بذل ��ك ،وكان خالل ذلك كله ي�شتغل بالتدري�س على
م�ستوى الدرا�س ��ات الإعداديّة والدرا�سات العالية
يف الفقه والأ�صول والفل�سفة.
ذل ��ك كله خ ��ارج مدار�س منت ��دى الن�ش ��ر وكليتها،
ا ّم ��ا فيها فق ��د نذر حيات ��ه على تنميته ��ا وتطورها
مبختل ��ف الأل ��وان وكان يق ��وم بتدري� ��س الأدب
واملنطق والفل�سفة والفقه والأ�صول من امل�ستوى
الأويل �إىل امل�ست ��وى الع ��ايل .وكان ال�شيخ ميتاز
فوق ذلك كله بعمق النظ ��ر ودقة االلتفات و�سالمة
ال ��ذوق و ُبع ��د التفك�ي�ر فيم ��ا تلقينا عن ��ه يف الفقه
والأ�ص ��ول والفل�سف ��ة ،وقد ح ��اول ال�شيخ يف بدء
حيات ��ه الدرا�سية �أن يل ��م بعل ��وم الريا�ضة والفلك
والطبيع ��ة والعرو� ��ض ،فق ��د اتف ��ق �أن وقع ��ت يد
ال�شي ��خ على طرف من الثقاف ��ة الع�صرية وهو يف
ب ��دء �شبابه فتذوقه ��ا وحاول �أن ي�ش ��ق طريقا �إىل
ه ��ذا اللون اجلدي ��د من الثقافة واتف ��ق مع �آخرين
ممن كانوا يتذوقون هذا اللون اجلديد من الثقافة
على �أن يرا�سلوا بع�ض املجالت العلمية كاملقتطف
وبع� ��ض دور الن�ش ��ر لتبع ��ث �إليهم ه ��ذه ال�صحف
والكت ��ب التي حتم ��ل �إليهم هذا الل ��ون اجلديد من
الفكر.
�أما �آثاره العلمية :فكان الن�شاط العلمي والكتابة
والت�ألي ��ف ي�ش ��كل ج ��زءا مهما من ر�سال ��ة ال�شيخ
حمم ��د ر�ضا املظفر ون�شاطه ،ويف كتاباته يقرتن
جم ��ال التعب�ي�ر و�سالم ��ة الأداء وح ��دة ال�ص ��وغ
وروع ��ة العر� ��ض بخ�صوبة امل ��ادة ودق ��ة الفكرة
وعم ��ق النظرة وج ��دة املحت ��وى ،ويت�أل ��ف منها
مزي ��ج م ��ن العل ��م والأدب ي�ش ��ع العق ��ل وي ��روي
العاطف ��ة وقد توفق ال�شيخ �إىل �أن ي�ضم �إىل عمق
املادة جمال العر�ض و�أكرث ما يبدو وهذا التوفيق
يف كتابه (احالم اليقظة) حيث يناجي فيها �صدر
املتاله�ي�ن ويتح ��دث معه فيم ��ا يتعل ��ق بنظرياته
يف الفل�سفة الإلهي ��ة العالية ويتلقى منه اجلواب
ب�صورة م�شروحة وبعر�ض ق�ص�صي جميل ،وقد

يخ�ضع
حاول �أن
يخ�ض ��ع الفل�سف ��ة
الكتاب ��ة للفل�سف ��ة �أو
للكتاب ��ة ويجم ��ع بينهم ��ا يف كتاب ��ه ه ��ذا وكذلك
كتابه (املنط ��ق) و(عقائد الإمامي ��ة) و(الأ�صول)
و(الفل�سفة) و(ال�سقيفة) واىل غريها من املقاالت
ونظم ال�شعر..
وله يف جمال التقريب الأبحاث واملناظرات نذكر
مقتطفات منها بقلمه:
ومن ثم ا�ضطررت بحك ��م ميلي ال�شديد �إىل طلب
احلقيق ��ة حي ��ث كان ��ت واحلكم ��ة حي ��ث وجدت،
واحلكم ��ة �ضال ��ة امل�ؤم ��ن� ،أن �أدير د ّف ��ة درا�ستي
العلم ّي ��ة ملذه ��ب الأئمة الإثني ع�ش ��ر �إىل الناحية
الأخ ��رى ،تل ��ك هي درا�س ��ة هذا املذه ��ب يف كتب
�أرباب ��ه وان �أتع ��رف عقائ ��د الق ��وم مم ��ا كتب ��ه
�شيوخه ��م والباحث ��ون املحقق ��ون م ��ن علمائه ��م
وجهابذتهم ،وم ��ن البديهي انّ رجال املذهب ا�شد
معرف ��ة ملذهبهم من معرفة اخل�ص ��وم به مهما بلغ
�أولئك اخل�صوم من الف�صاحة والبالغة� ،أو �أوتوا
حظا من الل�سن والإبانة عما يف النف�س.
وف�ضال عن ذلك ف�إن «الأمانة العلمية» التي هي من
�أوائل �أ�س�س «املنهج العلمي احلديث»وهو املنهج
ال ��ذي اخرتت ��ه وجعلت ��ه د�ست ��وري يف �أبحاث ��ي
وم�ؤلفات ��ي ح�ي�ن �أح ��اول الك�ش ��ف ع ��ن احلقائق
املاديّة والروحيّة.
ه ��ذه الأمانة املذك ��ورة تقت�ضي التثب ��ت التام يف
نق ��ل الن�صو� ��ص والدرا�سة الفاح�ص ��ة لها .فكيف
لباح ��ث بالغا ما بلغ من امله ��ارة املتعلقة بال�شيعة
والت�شي ��ع يف غ�ي�ر م�صادره ��م� ..إذن الرت ��اب يف
بحثه العلم ��ي وكان بحثه على غري �أ�سا�س متني،
ذلك م ��ا دع ��اين �أن �أو�سع يف درا�س ��ة ال�شيعة يف
كت ��ب ال�شيعة �أنف�سه ��م و�أن اتع ��رف عقائد القوم
نق�ل�ا عم ��ا كتبوه ب�أيديه ��م وانطلقت ب ��ه ال�سنتهم
ال زي ��ادة وال نق� ��ص ،ح ّت ��ى ال �أق ��ع يف االلتبا� ��س
الذي وق ��ع فيه غريي من امل�ؤرخ�ي�ن والنقاد حني
ت�صدروا للحكم على ال�شيعة والت�شيع.
و�إن الباح ��ث ال ��ذي يريد �أن يدر� ��س جمموعة ما
م ��ن احلقائق يف غري م�صادره ��ا الأوىل ومظانها

الأ�صلي ��ة �إنمّ ��ا ي�سل ��ك �شططا ويفع ��ل عبثا ،لي�س
ه ��و من العلم وال من العل ��م يف �شيء .ومثل
ه ��ذا ما وقع فيه العالم ��ة (الدكتور �أحمد
�أم�ي�ن) ح�ي�ن تعر� ��ض ملذه ��ب ال�شيعة
يف كتب ��ه .فق ��د ح ��اول ه ��ذا الع ��امل
�أن يجل ��ي للمثقف�ي�ن بع�ض ��ا م ��ن
جوانب ذلك املذهب فورط نف�سه
يف كث�ي�ر من املباح ��ث ال�شيعية
كقول ��ه «�أن اليهودي ��ة ظه ��رت
يف الت�شيع»وقول ��ه�« :أن الن ��ار
حمرمة عل ��ى ال�شيعي �إ ّال قليال»
وقول ��ه« :بتبعيته ��م لعب ��د الل ��ه
بن �سب�أ».وغ�ي�ر هذا من املباحث
التي ثبت بطالنها وبراءة ال�شيعة
منها ،وت�صدى له ��ا علما�ؤهم بالنقد
وف�ص ��ل احلدي ��ث فيه ��ا
والتجري ��ح ّ
العالم ��ة حممد ح�س�ي�ن �آل كا�شف الغطاء
يف كتابه «�أ�صل ال�شيعة و�أ�صولها».
و�إين لواث ��ق ب� ��أن فك ��رة التقري ��ب ب�ي�ن املذاهب
�أ�صبح ��ت الي ��وم حاجة ملح ��ة وهدف ��ا رفيعا لكل
م�سل ��م غي ��ور عل ��ى الإ�س�ل�ام مهم ��ا كان ��ت نزعته
املذهبي ��ة ور�أي ��ه يف املخلف ��ات العقائدية ،ولي�س
�شيء اف�ضل يف التقريب من تويل �أهل كل عقيدة
�أنف�سه ��م ك�شف دفائنها وحقائقه ��ا وهذه الطريقة
فيما اعتقد �أ�سلم يف �إعطاء الفكرة ال�صحيحة عن
املذهب و�أق ��رب �إىل فهم ال�صواب من الر�أي الذي
يعتنقه جماعته.
وال يجهل خب�ي�ر مقدار احلاجة اليوم خا�صة �إىل
التقري ��ب بني جماع ��ات امل�سلم�ي�ن املختلفة ودفن
�أحقاده ��م �إن مل ن�ستط ��ع �أن نوح ��د �صفوفه ��م،
وجمعه ��م حت ��ت راي ��ة واح ��دة �أق ��ول ذل ��ك و�إين
ل�شاع ��ر مع الأ�سف �أ ّنا ال ن�ستطي ��ع �أن ن�ضع �شيئا
به ��ذه املحاوالت مع من جربن ��ا من ه�ؤالء الكتاب
كالدكتور �أحمد �أم�ي�ن و�إ�ضرابه من دعاة التفرقة
فما زاده ��م تو�ضيح معتقدات الإمامي ��ة �إ ّال عنادا
وتنبهه ��م عل ��ى خطاهم �إ ّال جلاجا ،وم ��ا يهمنا من
ه� ��ؤالء وغ�ي�ر ه� ��ؤالء �أن ي�ستمروا عل ��ى عنادهم
م�صري ��ن ل ��وال خ�شي ��ة �أن ينخ ��دع به ��م املغفلون
فتنطل ��ي عليه ��م تل ��ك التخر�ص ��ات وتورطهم تلك
التهجمات يف �إثارة الأحقاد واحلزازات.
�أن من اعظ ��م واجمل ما دعا �إليه الدين الإ�سالمي
ه ��و الت�آخي بني امل�سلمني عل ��ى اختالف طبقاتهم
ومراتبه ��م ومنازلهم .بل ��ى �إن امل�سلمني لو وقفوا
لإدراك اي�سر خ�صال االخ ��وة فيما بينهم وعلموا
بها الرتفع الظل ��م والعدوان من الأر�ض ،ولر�أيت
الب�ش ��ر �إخوانا عل ��ى �سرر متقابلني ق ��د كملت لهم
�أعل ��ى درج ��ات ال�سع ��ادة االجتماعي ��ة ،ولتحق ��ق
حل ��م الفال�سف ��ة الأقدم�ي�ن يف املدين ��ة الفا�ضل ��ة،
فم ��ا احتاج ��وا حينم ��ا يتبادلون احل ��ب واملودة
�إىل احلوم ��ات واملحاك ��م وال �إىل ال�شرط ��ة
وال�سج ��ون ،وال �إىل قان ��ون للعقوب ��ات ،و�أحكام
للح ��دود والق�صا�ص ،وملا خ�ضع ��وا مل�ستعمر وال
خنع ��وا جلب ��ار ،وال ا�ستبد بهم الطغ ��اة ولتبدلت
الأر�ض غ�ي�ر الأر�ض و�أ�صبحت جنة النعيم ودار
ال�سعادة.

عن موقع
(التقريب بني الديانات يف لندن)

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة
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جمعية منتدى النشر واثرها في
االصالح التعليمي في العراق
أ.د .نج��اح ه��ادي كب��ة

-1ت�أ�سي�س جمعية منتدى الن�شر:

ق ��دم �س ��بعة من ال�ش ��باب الروحانيني يف  15كان ��ون الثاين 1935م
بيان ًا اىل وزارة الداخلية وهم ال�ش ��يخ عبد الهادي حموزي وال�شيخ
حمم ��د ج ��واد الق�س ��ام وال�شي ��خ حمم ��د ر�ضا املظف ��ر  ...ال ��خ كهي�أة
م�ؤ�س�س ��ة يطلب ��ون ت�أ�سي� ��س جمعية ديني ��ة بالنجف اال�ش ��رف با�سم
(منتدى الن�ش ��ر) ببيان مرفق مع النظام اال�سا� ��س وكان ي�ساعد هذا
العم ��ل كل م ��ن ال�شيخ عب ��د احل�سني احلل ��ي وال�شيخ عب ��د احل�سني
الر�شت ��ي ،وبعد مدة ق�صرية وافقت الوزارة على اجازة فتح جمعية
با�س ��م (منتدى الن�ش ��ر) يف الكتاب املرق ��م ( )9077وامل�ؤرخ يف ()8
�آي ��ار الع ��ام 1935م وب�إم�ضاء ر�شيد عايل الكي�ل�اين وزير الداخلية
ان ��ذاك وبهذا ان�ض ��م اىل اجلمعية عدد من الو�س ��ط النجفي واختري
ال�شي ��خ حممد جواد احلجامي رئي�س ًا للجمعي ��ة لأنه اكربهم �سن ًا ثم
ت�شكل ��ت اول هي� ��أة يف  30ايار العام 1935م لأول م ��رة كهي�أة عامة
لغر�ض انتخاب جمل�س ادارة  ..وعدت اجلمعية على النحو االتي:
*ال�شيخ حممد جواد احلجامي ،عميد ًا  ،رئي�س اجلمعية
*ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر �سكرتري ًا ،الكاتب العام
وخم�س ��ة اع�ضاء منهم يو�س ��ف احلكيم وال�سيد ه ��ادي فيا�ض وكان
ال�سيد حم�س ��ن احلكيم (قد�س �سره) من الداعني اىل جناح اجلمعية
ومدار�سه ��ا با�سنادها مادي ًا ومعنوي� � ًا وباال�ساتذة ( .مالحق جريدة
املدى ،ذاكرة عراقية يف 2013 /8/ 25م).
كانت بداية اعمال اجلمعية هو التفكري يف الت�أليف والطبع والن�شر
لذل ��ك ت�أ�س�س ��ت فيها (جلنة املجم ��ع الثقايف) الذي اهت ��م باختيارات
الت�ألي ��ف والن�شر وا�صبحت جمعية منت ��دى الن�شر تدعى بكلية منتد
الن�ش ��ر ح�ي�ن ق ��رر اع�ضا�ؤها ان تك ��ون م�ؤ�س�س ��ة تعليمي ��ة لتخريج
ال�شب ��اب الطام ��ح للدرا�س ��ة فيه ��ا ،ولتكون ن ��واة للدرا�س ��ة الدينية
احلديث ��ة فطورت الدرا�سة احلوزي ��ة وان كانت احللقات احلوزوية
متده ��ا بالأ�ساتذة ذلك الن الدرا�س ��ة احلوزوية جترى ب�أ�سلوب على
غ ��رار ما يج ��ري التدري�س قدمي� � ًا مدر�ست ��ي الكوف ��ة والب�صرة ومل
ي�ضبط الطالب احلوزوي مبوا�صفات الكليات او املدار�س احلديثة،
فحاول ��ت كلي ��ة منت ��دى الن�ش ��ر ان تك ��ون ن ��واة لتح�س�ي�ن الدرا�سة
احلوزوي ��ة وقد جنح ��ت يف ذلك ح�ي�ن ادخلت علوم املنط ��ق والفقه
واال�ص ��ول وغريها م ��ع علم االجتم ��اع وعلم النف� ��س وغريهما وقد
انبثق ��ت عن كلية منتدى الن�شر فيما بعد كلية الفقه التي حا�ضر فيها
رج ��ال من احلوزة الدينية يف النج ��ف اىل جانب ا�ساتذة اكادمييني
من جامعة بغداد ،وقد زودت كلية الفقه املدار�س الر�سمية باملدر�سني
ان ��ذاك من ذوي الكفاية اىل جانب من اعدتهم لإكمال دار�سة اخلارج
يف احلوزة العلمية واحل�صول على درجة االجتهاد.

-2اهداف جمعية منتدى الن�شر:

-1تنظيم الدرا�سة الدينية لثالثة اغرا�ض هي:
�أ-تق�صري مدة الدرا�سة لتقريب الطالب الديني اىل الغاية الكربى.
ب-اعطاء املتخرج من املعاهد الدينية افق ًا او�سع من املعلومات التي
تقت�ضيها �ضرورة هذه الع�صور.
ت -تهيئة املتخرج كاتب ًا وخطيب ًا لي�ستطيع ان يبلغ ر�سالة الدين.
 -2تنظي ��م حي ��اة رجال الدين ورف ��ع م�ستوى حياته ��م االقت�صادية،
لغر� ��ض االن�ص ��راف اىل حت�ص ��ل العلم والدع ��وة اىل الدي ��ن وبقاء

عزهم فيه.
 -3رفع مركز امل�ستوى العلمي والديني للنجف اال�شرف واملحافظة
على مالها من مرجعية دينية عاملية يف الرجوع اىل التقليد.
 -4ن�ش ��ر الثقاف ��ة الدينية العام ��ة والدعاية اىل االخ�ل�اق اال�سالمية
ال�صحيحة.
-5رف ��ع امل�ستوى االخالقي بني طالب العل ��وم الدينية والدعوة اىل
العدالة ال�صادقة.
 -6ن�شر اللغة العربية الف�صحى و�آدابها وتعميم التكلم بها.
 -7ن�شر الكتب النافعة وطبعها طبع ًا �سليم ًا نافع ًا.
 -8ت�شجي ��ع الت�أليف وامل�ؤلفني(من اوراق ال�شيخ حممد ر�ضا املظفر
1969-1904م) جمع وحتقيق حممد ر�ضا القامو�سي � ،ص )154

-3اث��ر ال�شيخ حممد ر�ض املظف��ر يف اال�صالح
التعليمي:

كان لل�شي ��خ حمم ��د ر�ض ��ا املظف ��ر دور يف تو�سي ��ع مدار� ��س جمعية
منت ��دى الن�ش ��ر اذ فتح ��ت ف ��روع له ��ا يف النج ��ف واحلل ��ة وكربالء
والكاظمية(وق ��د حر�ص املظفر على اجلم ��ع بني الدرا�سة احلوزوية
واحلديث ��ة اجلامعي ��ة وحماول ��ة الت ��زاوج بينهما لو�ض ��ع اال�سا�س
الر�ص�ي�ن للنه�ضة العلمية واالدبية يف النج ��ف ويف العراق عموم ًا،
وق ��د و�صفت منت ��دى الن�شر بانه ��ا ازهر العراق وق ��ام ال�شيخ مظفر
ف�ض�ل ً�ا عل ��ى وعل ��ى ه ��ذا ال�صعي ��د اال�سالم ��ي بح�ض ��ور امل�ؤمترات
واملحاف ��ل العاملي ��ة يف باك�ستان واملغرب وم�صر ف�ض�ل ً�ا على ن�شاطه
املحلي يف الت�أليف والن�شر والتدري�س واقامة االحتفاالت اال�سالمية
لق ��د ا�سهم ال�شيخ املظفر  -رحمه الل ��ه  -يف تطوير املدر�سة النجفية
ويف احلرك ��ة اال�صالحية يف العراق يف القرن الرابع ع�شر الهجري
م ��ا جعله يكون علم ًا من اعالم دعاة اال�صالح والتطوير)(جملة �آفاق
جنفي ��ة ع�� � ،11 :س �� � ،2008 :ص  .)32 :والبد م ��ن اال�شارة اىل ان
للمظف ��ر كتب� � ًا عديدة منه ��ا عقائد االمامي ��ة واملنطق وا�ص ��ول الفقه
وقال د .حامد حنفي عن كتابه عقائد االمامية( :ما كدت ات�صفح هذا
ال�سف ��ر حتى ملك اعجابي للذي جمعه فيه م�ؤلفه من العر�ض الدقيق

لعقائد االمامية فهو يعد م�صدر ًا جامع ًا مانع ًا ً باطراف املو�ضوع من
نواحيه جميعها (جمعية منت ��دى الن�شر واثرها الفكري وال�سيا�سي
على احلركة اال�سالمية يف العراق 1964-1935م)�سعد عبد الواحد
عبد اخل�ضر �ص.)124-122:
وقد قررت كتب املظفر للدرا�سة منها كتابة ال�شهري (املنطق) وا�صول
الفق ��ه (لق ��د اراد املظف ��ر ان يحي ��ا روح ع�صره الذي عن ��ى له جتديد
مناه ��ج التعليم واالف ��ادة من معطي ��ات املعرفة االن�ساني ��ة املتجددة
واملتوا�صلة ه ��ذه هي املعا�صرة يف مفهوم حمم ��د ر�ضا املظفر التي
�سع ��ى اليه ��ا ج ��اد ًا يف م�شاريع ��ه عامة امل�شاري ��ع التي جت ��اوز فيها
االنغ�ل�اق التقليدي و�سلبيت اجلمود التي كررها يف نعت بع�ض من
اختلف معه).
(حممد ر�ضا املظفر هو العنوان ،ال�سيد عمار ابو رغيف �ص )24

4-دور بيئة النجف يف اال�صالح :

البد من اال�شارة اىل ان النجف كانت على ات�صال مع العامل اخلارجي
فق ��د �سكنها املفك ��ر جمال الدين االفغ ��اين وكانت جتمع ��ه مع ال�سيد
حمم ��د �سعيد احلبوبي حلقة درا�سة واحدة واالفغاين هو الذي بذر
بذور احلرية يف النجف يف ال�صراع بني امل�شروطية وامل�ستبدة وهو
ال ��ذي طالب ب�إدخال در�س الفل�سف ��ة يف الدرا�سة احلوزوية يف حني
كان ال�شع ��ار ال�سائد من تفل�سف فقد تزندق وكانت ال�صحف منت�شرة
يف النج ��ف قب ��ل االحت�ل�ال االنكلي ��زي كالعل ��م والغري ف�ض�ل ً�ا على
دخول التلغراف وخطوط النقل (ترامواي  -حديد) يف مطلع القرن
التا�س ��ع ع�شر املي�ل�ادي ف�ض ًال على وج ��ود احل ��وزة العلمية ووفود
الطلبة امل�سلم�ي�ن اىل النجف للدرا�سة فيها من دول العامل اال�سالمي
املختلفة كالهند وباك�ستان واندوني�سيا وغريها من الدول اال�سالمية
كل ذل ��ك �ساعد على تفت ��ح العقل العراقي يف النج ��ف وكانت جمعية
منتدى الن�ش ��ر احدى ثمرات االت�صال اخلارج ��ي والداخلي للنجف
لذلك ق ��ادت النجف احلرك ��ة اجلهادية الع ��ام 1914م بدافع الوحدة
اال�سالمي ��ة �ضد االنكليز بقيادة املجاهد حمم ��د �سعيد احلبوبي وما
اىل ذلك من دور للنجف يف التاريخ اال�سالمي والعراقي.

