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ملخص البحث
يتناول هذا البحث حياة الشيخ محود الساعدي ( )1994-1917الذي

ُيعد واحد ًا من بني الرواد الذين يستحقون الدراسة ،فهو من رموز مدينة النجف
كبري يف
أثر ٌ
األرشف البارزين وشخصياهتا العلمية والثقافية املهمة ،التي كان هلا ٌ

احلفاظ عىل تراث املدينة املذكورة خصوص ًا ،والفرات األوسط وعشائره وآثاره عىل
وجه العموم يف غضون مساحة زمنية مهمة من القرن العرشين ،وخ ّلفوا أثر ًا خالد ًا

جتسد بعدد من املؤلفات املطبوعة واملخطوطة .ويقوم البحث بالرتكيز عىل العناية
الالئقة والتوثيق لسريته العلمية والتعريف بإنجازاته .

ّ
ركزت الدراسة بمقدمتها ومباحثها الثالثة وخامتتها عىل وضع قراءة شاملة

لسرية الشيخ محود الساعدي منذ والدته ونشأته العلمية املبكرة ،وس ّلطت الضوء
عىل نشاطاته الفكرية والثقافية مع الوقوف عند تعيينه معل ًام تربوي ًا واستاذ ًا حوزوي ًا

حتى وفاته .يف حني ختصص جزء ًا منها لدراسة نامذج من كتابات الساعدي يف

حقل املعرفة التارخيية ،وكشفت عن املؤلفات املطبوعة للساعدي واألخرى غري

املطبوعة ،ومقاالته الصحفية ،مع حتليل لتلك النامذج من الكتاباتُ .
وكرس عدد
من صفحات البحث لدراسة منهجه التارخيي وأثر مزاياه الشخصية واهتامماته
الدينية واألدبية يف طريقة كتاباته التارخيية .وتضمنت اخلامتة أهم ما توصل إليه
ٍ
استنتاجات من دراستهام هلذه الشخصية  .وكان لنتاجاته الفكرية التي
الباحثان من

أعدها أو نرشها دور مهم يف احلفاظ عىل الرتاث املحيل والوطني ،فأصبح مثا ً
ال
حيتذى به.
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واعتمدنا يف إعداد هذا البحث عىل مصادر متنوعة ،تأيت يف مقدمتها الوثائق

غري املنشورة ،املحفوظة يف إرشيف املديرية العامة لرتبية حمافظة النجف .وأفدنا من

املخطوطات املحفوظة لدى االبن الوحيد للشيخ الساعدي واملقابالت العلمية .يف
حني كان ملؤلفات الساعدي املطبوعة أثر بالغ يف إغناء الدراسة .واستمدت الدراسة

معلومات مفيدة من املصادر والدراسات التي تناولت سرية الساعدي بإجياز يف

بعض صفحاهتا .وتعد املجالت النجفية كالعدل ،والعدل اإلسالمي ،والبيان،
وااليامن ،مصادر مهمة أغنت البحث باملعلومات املفيدة إذ نرش الساعدي كثري ًا من

بحوثه القيمة عىل صفحاهتا.
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ABSTRACT
This researchtacklesthe life of Shaikh Hmood Alsa'edi (19171994-)
as is considered as one of the pioneers worth studying, he is one of the
lustrous symbols of the holy Alnajaf city and one of its important scientific
and cultural figures having a significant impact on preserving the heritage
of Najaf city in particular and the Middle Euphrates and its tribes and
heritage in general during a critical span of time in the twentieth century.
He is also one of those who left an immortal seal represented by a number
of printed and manuscript works. The current research paper focuses
on the proper care and the documentation of his scientific career and
achievements and is divided into three phases and a conclusion. The first
phase includes the biography of Shaikh Hamood Alsa'edi as of his birth
to his early scientific development. It also highlights his intellectual and
cultural activities with a note as being a teacher and professor in Al-Hawza
until his death. The second phase is devoted to studying some examples
of Alsa'edi's writings in the field of historical knowledge to reveal the
published and unpublished works of Alsa'edi; his newspapers articles with
explication to these examples of writings.
The third phase manipulates historical approach and the impact of
his personal characteristics and religious and cultural interests on his way
of historical writing. The conclusion includes the most important results
the researchers have reached.
Many resources have been employed, such as the unpublished
documents from the archives of the general directorate of education in
Najaf. Also advantages have been taken from the manuscripts saved by
the one and only son of Alsa'edi and the scientific interviews as well.
Works of Alsa'edi comes with a profound impact on enriching the
study. Also the research gains useful information from references and
studies about the biography of Alsa'edi in some pages of the research;
some Najaf magazines such as Al-Adil, Al-Adil Al-Islami and Al-Iman were
consulted as Alsa'edi had published many of his valuable research papers
in their pages.
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 ...التمهيد ...
مدار للحركة العلمية،
ُعرفت مدينة النجف األرشف منذ قرون خلت ،بأهنا ٌ

ومقصد لطالب املعرفة ومركز عظيم من مراكز الثقافة اإلسالمية ،فض ً
ال عن

قدسيتها الدينية ومكانتها الروحية( .)1ويبدو واضح ًا ،مما قدمته هذه املدرسة الفذة
املصلحة من ثم ٍر طيب ،متثّل بتالمذهتا ومريدهيا لعدة أجيال متتالية ،من مراجع

أعالم وعلامء كبار ،وعدد كبري من الفضالء واألدباء واملفكرين والسياسيني الذين

أدوا دورهم الفاعل يف بناء شخصيتها احلضارية املتميزة .وخ ّلفوا أثر ًا خالد ًا جتسد
بآالف من نفائس املطبوعات واملخطوطات يف أغلب العلوم واملعارف(.)2

وقد نال الكثري من أولئك املبدعني ّ
حظه من العناية الالئقة والتوثيق لسريهتم

والتعريف بإنجازاهتم ،وبقي القسم اآلخر ينتظر أن جيد طريقه إىل الدراسات

التارخيية وأعامل املحققني .ويعد الشيخ محود الساعدي ( )1994 -1917واحد ًا
من بني الرواد الذين يستحقون الدراسة ،فهو من رموزها البارزين وشخصياهتا

العلمية والثقافية املهمة ،التي كان هلا أثر كبري يف احلفاظ عىل تراث النجف األرشف

خصوص ًا ،والفرات األوسط وعشائره وآثاره عىل وجه العموم .ومل تقترص جهوده
وأنشطته عىل اجلوانب الفكرية فحسب ،إنام تعدته إىل التناغم والتفاعل مع جمريات
األحداث داخل جمتمعه ،إذ عمل مربي ًا فاض ً
ال يف تربية النشئ اجلديد وإعداد جيل

املستقبل ،ومعل ًام وخطيب ًا مدة طويلة من الزمن ويف مرحلة حساسة من تاريخ العراق

املعارص ،امتدت بني العقدين السادس والعارش من القرن العرشين(.)3
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وقد ُق ّسمت الدراسة عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة ،تضمن املبحث األول

سرية الشيخ محود الساعدي منذ والدته ونشأته العلمية املبكرة ،وألقت الضوء عىل

نشاطاته الفكرية والثقافية مع الوقوف عند تعيينه معل ًام تربوي ًا وأستاذ ًا حوزوي ًا حتى

وفاته .يف حني خصص املبحث الثاين لدراسة نامذج من كتابات الساعدي يف حقل
املعرفة التارخيية .وكشف هذا املبحث عن املؤلفات املطبوعة للساعدي واألخرى

غري املطبوعة ،ومقاالته الصحفية ،مع حتليل لتلك النامذج من الكتاباتُ .
وكرس
املبحث الثالث لدراسة منهجه التارخيي وأثر مزاياه الشخصية واهتامماته الدينية
واألدبية يف طريقة كتاباته التارخيية .وتضمنت اخلامتة أهم ما توصل إليه الباحثان
ٍ
استنتاجات من دراستهام هلذه الشخصية.
من

واعتمدنا يف إعداد هذا البحث عىل مصادر متنوعة ،تأيت يف مقدمتها الوثائق

غري املنشورة ،فقد كان هلا فائدة استثنائية عظيمة ،تلك املحفوظة يف إرشيف املديرية
العامة لرتبية حمافظة النجف .وأفدنا من املخطوطات املحفوظة يف مكتبة خاصة تعود

لالبن الوحيد للشيخ الساعدي يف داره( .)4واستعان الباحثان باملقابالت العلمية
تعرف جوانب من
مع عدد من الشخصيات وال سيام النجفية ،والتي أسهمت يف ّ
شخصية الساعدي وبعض اهتامماته وانجازاته .يف حني كان ملؤلفات الساعدي

املطبوعة أثر بالغ يف إغناء الدراسة ،وتعد ذخر ًا ال غنى عنه وماد َة أساسية أفدنا منها
يف إنجاز البحث.

واستمدت الدراسة معلومات مفيدة من املصادر والدراسات التي تناولت

سرية الساعدي بإجياز يف بعض صفحاهتا .ومنها كتاب (املفصل يف تاريخ النجف
األرشف) اجلزء العارش للدكتور حسن احلكيم ،وكتاب الشيخ جعفر باقر حمبوبة
(مايض النجف وحارضها) اجلزء األول ،وكتاب ملحمد هادي األميني (معجم
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رجال الفكر واألدب يف النجف األرشف خالل ألف عام) ،وكتاب حليدر املرجاين

(أعالم من النجف األرشف قدي ًام وحديث ًا) .وتم الرجوع إىل عدد من املجالت

النجفية ومنها (العدل) و(العدل اإلسالمي) و(البيان) و(اإليامن)؛ إذ نرش الساعدي

الكثري من بحوثه القيمة عىل صفحاهتا.

ومل خيل العمل من صعوبات عدة ،جتسدت يف أن الساعدي مل يكتب مذكراته،

وال خيفى عىل الباحثني يف حقل الرتاجم والشخصيات األمهية التي حتتلها املذكرات
واألوراق الشخصية يف معرفة التوجهات السياسية والفكرية والرؤى االجتامعية،

باستثناء أربع صفحات كتبها بخط يده وأحلقها يف آخر كتاب له عام  .1988ومما
زاد األمر تلجلج ًا أن الشخصية موضوع البحث مل حتب أن تس ّلط األضواء عليها،
ومل تستسغ املبالغة يف احلديث عن إنجازاهتا ومؤلفاهتا.

وال يمكن أن ننسى أن معظم مقاالته ودراساته ما تزال رهينة طيات الصحف

واملجالت القديمة والصناديق املقفلة ،مما تطلب وقت ًا ليس بالقصري للبحث عنها.

وال يسعنا هنا إال القول بأننا نتمنى أن نكون قد وفقنا يف إعطاء هذه الشخصية حقها

من الدراسة ،فلقد حاولنا ما أمكننا الوصول إىل آراء موضوعية مو ّثقة حول هذا

الرجل الرائد ،فإن أصبنا فمن اهلل الفضل ،وإن أخطأنا فمن أنفسنا ،واحلمد هلل أو ً
ال
وآخر ًا.
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املبحث األول
الشيخ محود الساعدي

حيــــــاته وسريتـــــــه العلميـــــة
ولد املؤرخ الشيخ محود بن الشيخ محادي بن الشيخ حبيب بن عيل بن أمحد

بن محيد بن حممد الغديري الساعدي( )5عام  1917يف مدينة النجف األرشف

()6

ونشأ فيها ،وبدأ منذ السابعة من عمره بتلقي تعليمه األويل عىل يد عدد من فضالئها

كوالده الشيخ محادي بن الشيخ حبيب الذي ل ّقبه احلوزويون بـ (الفقيه) لتضلعه يف

ذلك العلم وختصصه به بني أقرانه .والفاضل الشيخ عطية البناء( )7والشيخ عبد

الكريم الرشقي( .)8ورشع بتعلم القرآن الكريم والكتابة ونسخ اخلط ،وبعدها أخذ

دروسه الدينية من بعض أساتذة احلوزة العلمية يف املسجد اهلندي الذي كان يعد

مركز ًا للنشاطات الثقافية والدراسية إىل جانب وظيفته العبادية(.)9

ويف عام  1927تويف والده فجأة عقيب انتهائه من أداء صالة الصبح يف احلرم

احليدري الرشيف ،وترك للساعدي أم ًا وأخت ًا صغرية( ،)10فقرر منذ ذلك الوقت أن
يقوم بأعباء العائلة عىل صغر سنه وينهض بمسؤوليتها .ففي سن اخلامسة عرشة

لبس العمة الرشيفة وأخذ يسافر مع أعاممه إىل جنوب العراق إلدامة الصلة بعشائره

ممث ً
ال ألبيه الراحل( )11الذي كانت له عدد من قطع األرايض الزراعية مودعة بأيدي

أقربائه السواعد يف بلدة املرشّ ح إحدى نواحي لواء العامرة بوصفها املصدر الرئيس
فسلبت منه يف السنة نفسها التي مات فيها والده وذلك بعد أن استضعفه
ملعيشتهمُ .
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املزارعون وخان من بيده األمانة ومل يعد يبعث بالوارد السنوي املعتاد .مما اضطره
إىل التوقف مؤقت ًا عن مواصلة دراسته ،ودخل إىل مرحلة من حياته غاية يف الصعوبة

والضنك؛ إذ زاول بعض املهن اليدوية الشاقة من أجل بعض القوت ألرسته

املتعففة ،ومن بينها اشتغاله عام ً
ال يف إحدى معامل الفخار يف بغداد .ومل يطل املقام

به حتى أعاده الشوق وحب الديار إىل النجف األرشف ،ليواصل دراسته احلوزوية
قانع ًا باليسري .وأخذ يرتدد عىل حمافل العلامء وأندية األدباء التي ترقى يومئذ إىل
مرتبة املدارس واملعاهد الثقافية(.)12

وتدرج واشتد عوده حتى أصبح أديب ًا شاعر ًا ،وكاتب ًا جمد ًا ،وأشغل إدارة

بعض املؤسسات الفكرية كجمعية الرابطة األدبية( )13التي توىل إدارة مكتبتها عام

 ،)14(1934أي بعد سنتني من تأسيسها ،وبقي يف هذا املنصب أكثر من عرشة أعوام،

بذل فيها أقىص جهده يف تطوير املكتبة وزيادة فاعليتها واملحافظة عىل ما يرد إليها

من مطبوعات .وأفاد من مطالعة شتى صنوف الكتب ،ومن ضمنها ما كان يف اللغة
االنكليزية والرياضيات .األمر الذي مكنه من دخول إحدى املدارس احلكومية.

لكن ظروفه املادية القاسية أجربته عىل اختاذ قرارات صعبة منها :االكتفاء باجتياز

الصف الثاين من املرحلة املتوسطة بني عامي  ،1939-1938والسبب يف التأخري
الدرايس هذا واضح كام أسلفنا بأن العوز والقهر االجتامعي واليتم األرسي أسهمت

يف ضياع عدد من سني حياته العلمية .وأعلن استقالته من منصبه يف مجعية الرابطة
األدبية عام  ،1943فسافر إىل اجلنوب وتن ّقل بني معارفه من البرصة إىل الغراف

بحث ًا عن مصدر ٍ
قوت يقيم به أوده ،لكن دون جدوى( )15وعند عودته إىل النجف
األرشف بعد ثالثة أشهر مريرة كتب موضوع ًا عن رحلته هذه ،نرشه يف جملة البيان

ٍ
مشاق
النجفية حتت عنوان (مغامرات دجال) روى فيه بأسلوب مؤثر ما جترعه من

مرة نتيجة للمصاعب االقتصادية والظروف القاهرة وأعباء احلياة التي ال تنتهي(.)16
ّ
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وليس من شك أن حالة الساعدي املعيشية الضعيفة ما هي إال إنموذج حي ملا

عاشته النجف والعراق عموم ًا من ضغوط استثنائية بسبب تأثريات احلرب العاملية
الثانية ،وترضر الفئات املتوسطة والفقرية جراء التضخم وارتفاع أسعار السلع

الغذائية واالستهالكية الرضورية ارتفاع ًا فاحش ًا ،لندرهتا من جهة ولتوقف التجارة

الدولية من جهة أخرى ،بينام تركزت الثروة الطائلة يف أيدي أقلية رأساملية( .)17ويف

عام  1944حالفه احلظ يف احلصول عىل وظيفة كاتب يف إدارة مجعية منتدى النرش

()18

التي اعتمدت عليه وأناطت به مهام ًا كثرية حتى عام  ،1947حينام اضطر إىل
االستقالة عىل الرغم من حبه لعمله وعالقته الطيبة مع مرؤوسيه .فقد استهل طلب
استقالته بصدر ٍ
فهمش
بيت للمتنبي (ت« :)#354 .يا من ّ
يعز علينا أن نفارقهم»ّ ،

رئيس اجلمعية الشيخ حممد رضا املظفر( )19بعجز البيت املذكور وهو «وجداننا كل

عدم» ،تعبري ًا عن اعتزازه بموظفه القدير وحساسية موقعه من املؤسسة
يشء بعدكم ُ
التي يعمل فيها .وبعد مدة ُك ِّلف بإدارة مطبعة الزهراء النجفية( ،)20ومل متض عليه يف

هذا العمل بضعة شهور حتى فوجئ بأن املدير العام للمدارس اجلعفرية يف بغداد

()21

صادق البصام يتصل بجمعية الرابطة األدبية ويطلب منها ترشيح من تثق به من

احلوزويني لتنتدبه للتدريس يف مدارسها .وعىل أثر ذلك اتصل به حممود احلبويب
سكرتري اجلمعية فوافق وسافر إىل بغداد يف كانون الثاين  ،1948وبقي متمسك ًا
بوظيفته اجلديدة املجزية بأجورها ثالث عرشة سنة(.)22

ورغبة منه يف احلصول عىل شهادة رسمية تعادل ما متنحه معاهد املعلمني العالية

وتتيح له العمل يف مؤسسات الدولة ،دخل يف الدورة الرتبوية لتأهيل رجال الدين
يف األعظمية ببغداد بني عامي  ،)23(1960 – 1959والتي ال تقبل أحد ًا إال بعد

أن يتجاوز امتحان ًا يف الرشيعة اإلسالمية .وعند خترجه بنجاح من الدورة املذكورة

بتقرير جيد جد ًا منحته دار املعلمني العالية رخصة ملامرسة تدريس أصول الدين(.)24

154

ليقدم استقالته بعد ذلك للهيئة اإلدارية يف املدارس اجلعفرية ،ويلتحق بوزارة الرتبية
ليقوم بتدريس مادة اللغة العربية والدين يف مدارسها االبتدائية(.)25

كان تدشني جتربته يف املدارس الرسمية احلكومية أن ُعني معل ًام يف املدرسة

املركزية املسائية االبتدائية للبنني يف مركز لواء الكوت بتاريخ  19ترشين الثاين
 ،1960وبراتب قدره ثامنية عرش دينار ًا( .)26وكانت التقارير الشهرية عن املعلم

الساعدي الصادرة من مفتشية املعارف العامة يف اللواء تشري إىل شعوره العايل

باملسؤولية ،واهتاممه بقيافته وإخالصه يف عمله وهدوء طبعه ومتك ّنه من اختصاصه

(علوم اللغة والدين) ،وإملامه بموضوعات الدروس التي ُيلقيها ،وحرصه عىل
إيصال املادة إىل طلبته بصوت واضح وأسئلة مبسطة وحثّهم عىل التفكري(.)27

ويف أثناء وجوده هناك تزوج بتاريخ  5آذا ر  ،1961وقد ّأرخ عام زواجه األديب
والشاعر النجفي الكبري الشيخ حممد عيل اليعقويب( )28بقوله:

فرحة للســــاعدي ابتهجت أوجه البرش هبا ملتـــــــــمعة
بقران قد أتى تــــــــــــارخيه خري عرس جاء والعيد معه

وبعد أن أمىض يف الكوت ثالث سنوات نقل إىل النجف األرشف بنا ًء عىل

رغبته وراح يزاول التعليم يف مدراسها(.)29

وهناك بدأت رحلته يف مدرسته األوىل (أبو ذر الغفاري) التي نقل منها يف

 25ترشين األول  1964إىل مدرسة اإلسكان االبتدائية( .)30وتثمين ًا جلهوده التي

بذهلا يف جمال رفع املستوى العلمي للطالب يف مادة اللغة العربية يف العام الدرايس
 1965-1964حصل عىل كتاب شكر من مديرية لواء كربالء( .)31وحصل عىل

كتاب شكر مماثل لتحقيقه نسب نجاح عالية لتالميذه يف االمتحانات النهائية العامة

للعام الدرايس  1969-1968يف أثناء أداء مهمته يف مدرسة العاصفة االبتدائية(،)32
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وشكر آخر من مدرسة الرشيد االبتدائية وهذه املرة جلهود الساعدي يف نرش الثقافة

والوعي يف نفوس أبناء اجليل الصاعد وتوجيههم نحو حب تراثهم الوطني من

الشعر واألدب وتنمية روح البحث العلمي لدهيم ،وذلك للعام الدرايس – 1970

 .1971ومن الالفت أن اسمه يف هذا الكتاب اقرتن بأسامء أعالم نجفيني بارزين،

مفكرين ومؤرخني وأدباء أفذاذ( )33أمثال الدكتور صالح الظاملي( )34والدكتور حممد

حسني الصغري( )35وحممد حسني املحترص( )36وطالب عيل الرشقي( )37وآخرين.

وأمجعت التقارير الشخصية الرسية الصادرة من املديرية العامة لإلرشاف

الرتبوي واالبتدائي ومن إدارات املدارس املختلفة التي عمل فيها الساعدي يف
ملم بامدة درسه ،خملص يف واجبه ،يلتزم
النجف األرشف عىل أنه معلم فاضلٌ ،

بأوقات الدوام ،حسن الصورة ،متعاون مع زمالئه املعلمني واإلداريني ،يتمتع

بسمعة طيبة بني أبناء مدينته ،ألنه أديب وكاتب وضع عدد ًا من املؤلفات ،وله
مكانة سامية ومنزلة رفيعة يف األوساط الدينية وحيظى باحرتام الكوادر التعليمية،

لترصفه املتزن وتتبعه الختصاصه ،ال سيام يف ماديت التاريخ واألدب اللتني يتقن
طريقة عرضهام ،وحيسن استخدام الوسائل التعليمية املتيرسة ،وهيتم بص ّفه وحيرص

عىل إرشاد طالبه وتوجيههم توجيه ًا تربوي ًا ،لذلك فهم حيبونه ويستفيدون منه عىل
حد وصف تلك التقارير(.)38

ويف عام ُ 1977أحيل الشيخ الساعدي إىل التقاعد بطلب منه عىل الرغم من

عدم بلوغه السن القانونية ،وذلك إلصابته بمرض يف أمعائه ،حاول معاجلته بإجراء
أكثر من عملية جراحية لكن دون جدوى( ،)39األمر الذي أعاقه عن عمله ،فصدر
أمر انفكاكه من وظيفته يف مدرسة الرشيد االبتدائية بتاريخ  /9آذار .)40(1977/
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وإذا كان الساعدي قد ترك وظيفته الرسمية فإن ذلك مل يمنعه من العودة إىل

حميطه الطبيعي يف احلوزة العلمية النجفية الرشيفة أستاذ ًا ملادة النحو ،ومتعل ًام ومؤلف ًا

ألكثر من سبعة عرش عام ًا .وقىض أيامه األخرية مساند ًا ملرجعية الشهيد حممد حممد

صادق الصدر( )41ويف يوم اخلميس املوافق  20كانون الثاين  1994فارق الشيخ
محود الساعدي احلياة يف مدينة النجف األرشف ،وانتقلت روحه إىل بارئها الكريم
بعد حياة حافلة بالتضحية والعطاء والثبات عىل املبدأ (.)42

مزاياه الشخصية وتوجهاته الفكرية

نافع وذك ٍر ٍ
محيد ،ومها يف الوقت نفسه
مل خي ّلف الساعدي وراءه سوى ٍ
علم ٍ
خري ٍ
زاد يقدمهام إىل رحلته األبدية .فقد روي أنه متتع بشخصية قوية وذكاء و ّقاد،
إىل جانب تواضعه العلمي وجديته يف العمل وعشقه لالنضباط ،وإرصاره عىل أداء

رسالته بشكلها األمثل .نلمس ذلك جيد ًا عندما تقرأ قراءة رسيعة ملوضوعات كتبه
الزاخرة بروح احلوار وإرادة اإلصالح البعيدة عن االدعاء وحب الشهرة.

ومل يكن متعصب ًا أو طائفي ًا .فال ترى يف كتبه ما يشري إىل ذلك النفس املقيت،

بل آثر التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،ألن وحدة املسلمني بحسب رأيه قوة هلم
ومنعة لدوهلم وأكثر هيبة بوجه املرشكني وأعداء الدين .ومن شامئله األخرى التي

امتاز هبا أنه كان رابط ًا للجأش ،رصحي ًا ،مرتفع ًا عن املجامالت ،حلي ًام ،أمين ًا ،قليل

الغضب ،عىل قد ٍر ٍ
عال من النزاهة ،فصيح اللسان مبتعد ًا عن اللهجة العامية ما

أمكنه ،متعاطي ًا لقليلٍ من الشعر( ،)43له مساجالت مع شعراء بارزين يف عرصه
كالشيخ حممد جعفر الكربايس( )2016 -1927والسيد مصطفى مجال الدين
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( .)1995-1928حريص ًا عىل التزود من منابع الثقافة احلديثة ورشاء ما يرد آنذاك
إىل النجف من العواصم العربية كالكتب والصحف واملجالت(.)44

وهناك روايات كثرية تدل عىل عصاميته ،منها ما وقع عند سفره إىل بغداد

هبدف استحصال موافقة وزارة الثقافة واإلعالم عىل طبع كتابه (بحوث عن العراق
وعشائره) وقد كانت نسخة الكتاب األصلية حتتوي مبحث ًا خاص ًا يتناول غارات

القبائل النجدية (املعتنقة للدعوة السلفية) عىل النجف وكربالء يف مطلع القرن

التاسع عرش(.)45

وكانت العالقات بني الدولتني العراقية والسعودية تشهد حتسن ًا بين ًا يف سنوات

احلرب العراقية – اإليرانية  ،)46(1988 -1980مما أدى إىل منع الرقيب الفكري

طبع الكتاب ،وكتب مهمش ًا :إن موافقته مرشوطة بحذف املبحث املذكور من

الكتاب( ،)47فام كان من الساعدي إال أن رفض العرض رفض ًا مطلق ًا ،مفض ً
ال
احتجاب كتابه كلي ًا عىل أن خترج حقائقه مشوهة أو انتقائية ،وقد استمر الساعدي

يف موقفه حتى وفاته(.)48

ومن طريف ما ذكره املقربون من الساعدي يف هذا الصدد ،أن مبالغ مالية مغرية

ُقدمت إليه غري مرة من أجل أن يدخل يف كتابه مواقف وطنية مزعومة وصفات

خمتلقة ألشخاص متنفذين وشيوخ عشائر ليسوا أه ً
ال هلا ،وقد تطفلوا عىل تاريخ

بلدهم ،أو أن يتالعب بأنساهبم فيضفي النسب العريب أو العلوي عىل عشائر غري
عربية وال علوية ،فلم تسمح نفسه األبية بذلك بتات ًا ،مع ما فيه من ضنك وضعف

وحاجة ماسة للمساعدة املادية لتقاعده وسوء حالته الصحية(.)49
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املبحث الثاين
قراءة يف كتابات الساعدي ومنهجيته التارخيية
وضع الساعدي التاريخ ضمن أولوياته البحثية واهتامماته العلمية ،وظهر

ذلك جلي ًا يف مكانته شبه املهيمنة عىل نتاجاته املعرفية ،فالتاريخ الذي حيظى بسند
علمي ثابت برأيه ليس شيئ ًا جمرد ًا بل هو نسيج مرتابط وحلقات متصلة يؤثر بعضها

ببعض ،وجتتمع لتعطي بنا ًء واحد ًا ولوحة فنية ذات ألوان خمتلفة( .)50لذا فال يمكن

االستغناء عن أمر تدريسه ،وذلك ألنه يريس ثالث دعامات للمجتمع ،األوىل:

تعزيز الشعور بأمهية املايض بوصفه عل ًام من علوم اإلنسانية اهلادفة املتجذرة يف ضمري

األمة .والثانية :اختاذه وسيلة لنرش الثقافة والوعي بني صفوف الناشئة ،وتوجيههم

نحو حب وطنهم ودينهم ،عن طريق الرتكيز عىل صفحات تاريخ بلدهم املرشقة

واستلهام الدروس من رموزه املجاهدة وقيمه النبيلة وتضحيات أجياله وبطوالته.
والثالثة :االهتامم بدراسة اجلوانب احلضارية ال السياسية التي أشبعت دراسة،

والبحث يف دوائر الفكر والثقافة املتناثرة يف أروقة تارخينا العريب الغني بالفضائل

واملوغل يف القدم .ومتكن الساعدي بسبب حرصه عىل تقديم األفضل تارخيي ًا

أن يتجنب مشكلة طاملا الزمت عدد ًا من املؤرخني غري املنهجيني بابتعادهم عن
املصدرية والتوثيق .فنجده حييل معلوماته إىل ما يسندها من كتب ووثائق ،رغبة منه
يف االلتزام باألمانة العلمية من جهة ،وحتقيق الفائدة للباحثني مستقب ً
ال .فاستحق
صفة الرصانة يف هذا املجال ،وشكلت كتاباته مصدر ًا مه ًام للمتخصصني يف تاريخ
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جنوب العراق ووسطه يف الوقت احلارض ،ومعلوماته معين ًا ال ينضب هلم .فأرخ

لآثار واملدن واألهنار واألهوار والعشائر والشخصيات الدينية واألدبية واملنجزات
العمرانية .حمقق ًا ذلك بقلم املؤرخ املتتبع ملنهجية البحث العلمي التارخيي؛ إذ سعى
للرجوع إىل املصادر األصلية قدر إمكانه(.)51

وكان يضع خطة واضحة لبحثه ،ويرتب مادته ترتيب ًا منطقي ًا ،مدع ًام بالتحليل

والتفسري واالجتهاد يف إبداء اآلراء .لذا جتده يرفض التفسريات القائمة عىل األهواء،

أو املتوافقة مع الرغبات ،أو النقل املطلق ،ويأخذ بد ً
ال عن ذلك بالثوابت الواقعية،

وأحيان ًا كثرية باملنطق العقيل عندما تكون الثوابت املادية عىل األرض غري واضحة

املعامل أو ضائعة أو معدومة .وال يكفيه بوصفه مؤرخ ًا – أن يكون بليغ ًا ومتمكن ًا من
اللغة فحسب ،وإنام عليه أن يكون صادق ًا ،ذكي ًا ،جريئ ًا ،مما انعكس عىل كتاباته التي

انطبعت بطابع الرصاحة واملكاشفة ،دون خوف أو وجل(.)52

ومل ِ
الكم أو العدد ،فليست العربة يف كثرة إصدارات
يول أمهية يف نتاجاته إىل ّ

املؤرخ ،حب ًا يف الشهرة أو التباهي وحتقيق املنافع الشخصية ،بل بنوعيتها وقيمتها
العلمية ،وما حتويه من مادة جديدة ،وما تعاجله من قضايا وحاالت هتم أبناء مدينته

وتنميها .لذا اكتسبت مؤلفاته أمهية خاصة ،ال لكونه شاهد
وجمتمعه ،وتغني عقوهلم ّ
عيان لألحداث التي أرخها فحسب ،بل حلذاقته ونفاذ بصريته وحسه التارخيي

ومقارناته ومعاينته امليدانية للمواقع واآلثار والشواهد .فهو باحث حقيقي واقعي،
قراء عرصه والباحثني من بعده ملا تنطوي عليه من جهد
استأثرت كتاباته بعناية ّ
ومالحقة للحقائق إينام كانت ،وإماطة اللثام عن كثري من املبهامت واملالبسات(.)53

خط الساعدي برياعه عدد ًا من الكتبُ ،طبع اثنان منهام يف حياته ،محل أوهلام

الذي طبع عام  1974عنوان (دراسات عن عشائر العراق (اخلزاعل)) ،تناول
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فيه أصل عشرية اخلزاعل إحدى أهم التحالفات القبلية غرب العراق وتقاليدهم
وأحواهلم ،وما جرى عليهم من حوادث يف عهد شيوخهم املتنفذين عىل منطقة
الفرات األوسط ،ال سيام يف العهد العثامين األخري ،1917 -1830ودورهم

السيايس وتنظيامهتم االجتامعية ومواردهم االقتصادية( .)54متتبع ًا التسلسل الزمني

يف رسد تفاصيل املوضوع عىل مدى مائة وستني صفحة ،مستخدم ًا مصادر جاءت
معظمها أصلية وذات صلة وثيقة باحلوادث ،خمطوطة ومطبوعة ،فض ً
ال عن جوالته
املعمرين(.)55
امليدانية ملضارب تلك العشرية ولقاءاته الشخصية مع شيوخها ّ

وكان الساعدي خيطط يف األساس أن يكون الكتاب املذكور هو اجلزء األول من

موسوعته للعشائر العراقية ،التي تضم مخسة أجزاء بحسب ما ذكره يف كتابه الثاين؛
إذ إن لديه بحوث ًا أخرى عن العشائر مجعها يف كتابه املوسوم (دراسات عن عشائر

العراق) عام  ،1988يقع يف ثالثامئة وإحدى وأربعني صفحة ،أعطى فيها وصف ًا
دقيق ًا لعشائر وسط العراق وجنوبه .ودرس أحواهلا وأنساهبا وأهل الزعامة فيها،

معرف ًا ببعض تقاليدها وعالقتها مع السلطة احلاكمة يف العراق إبان العهد امللكي
ّ

( ،)1958-1921واألرس والبيوتات العلمية واألدبية املتفرعة منها واملنتسبة إىل

قراء كتابه عىل أن عمله كان
هذه العشرية أو تلك .وقد حرص الساعدي عىل تنبيه ّ
ٍ
ألحد ما ،أو تزلف ًا هلذا الشيخ أو ذاك ،كام
خالص ًا لوجه اهلل تعاىل ،مل يضعه متجيد ًا

يفعل بعض من يكتب للمشايخ طمع ًا يف عطاياهم .ومل يكن الغرض من تدوين
تلك املعلومات ونرشها حتبيذ ًا حلياهتم البدائية أو ازدرا ًء ملا كانت عليه من فقر وفاقة

ومرض وجهل .وإنام دونت حفظ ًا حلقائق التاريخ وتذكري ًا لألجيال القادمة بام كان

ألسالفهم من حسنات ليضاعفوهنا وسيئات ليجتنبوها.
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وحظي هذا الكتاب بعناية كبرية لدى املهتمني باألنساب كونه أحد أهم

الكتب التي عنيت هبذا املوضوع حتى تاريخ صدوره ،ويعد انطالقة علمية لكثري
من البحوث واملؤلفات الالحقة(.)56

لقد ركزت دراسة الساعدي يف الكتاب عىل األثر الشاخص يف وقته ،بام هو

معروف من معامل قائمة أو تسميات تداوهلا األبناء عن اآلباء واألجداد ،فقام بتتبعها
واقتفاء أثرها يف املصادر واملراجع التارخيية .وكان ينتقل إىل وصفها فيعرض ما بقي

من تفاصيلها ،من خالل قيامه بالزيارات امليدانية فكان يرحتل من منطقة إىل أخرى،

ليس من أجل إحياء املجالس احلسينية والترشف بالتوعية الدينية فحسب ،وإنام
أيض ًا ألجل الكتابة عن العشائر التي يزورها وتدوين معلوماته عنها أو ً
ال بأول.

فالساعدي باحث تارخيي مكتشف للمعلومة ومدقق فيها ،عندما يريد أن يكتب

عن تاريخ منطقة ما ،فإنه يقوم بالوقوف شخصي ًا عليها ،حتى لو اضطر إىل السري
عىل أقدامه ملسافات طويلة بني مضارب العشائر املتجاورة واملتباعدة أو عىل ظهور
الدواب وعىل أرض طينية ضحلة مبتعد ًا عن أرسته أيام ًا وأسابيع( .)57وقد واجه

يف أثناء تدوينه مادته من العقبات الكؤود ما يطيح بأكثر الباحثني جلد ًا وصرب ًا،
لكنه جتاوزها بشدة حبه للبحث وتوطني نفسه عىل التضحية من أجله .وكان رائده

املثابرة واجلد والتقيص واملقارنة ،فكانت حصيلة هذا اجلهد كتاب دراسات عن
عشائر العراق الذي حاز عىل إعجاب املثقفني املتذوقني للمعرفة األصيلة(.)58
وقد طبع الكتاب يف بغداد من دون علم الساعدي الذي اتفق قبل ذاك مع إحدى

دور النرش النجفية لتتكفل طبعه ،إال أن صاحبها تعاقد مع مكتبة النهضة البغدادية
للنرش والتوزيع لطبع الكتاب .وقد امتعض الساعدي كثري ًا من هذا األمر ،ألنه كان

حيرص عىل أن تطبع مؤلفاته يف النجف األرشف عرفان ًا لفضلها وبر ًا هبا ،وملا حيمله
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اسمها من إرث حضاري وديني عريض وتاريخ جميد ميلء باملنجزات ،ويعد نفسه

ممث ً
ال ملدرستها الفكرية واحلركة العلمية املنتجة فيها(.)59

ٍ
جهة أخرى فقد اتصفت معظم العقود األوىل التي عاشها الشيخ محود
من

الساعدي بتصاعد أمهية القوى العشائرية ،واتساع نفوذها يف أكثر مناطق العراق،
وتدخلها يف خمتلف جماالت احلياة ،ال سيام يف العهد امللكي الذي منح الزعامء القبليني

مواقع صلبة يف البناء االقتصادي واهليكلية االجتامعية للبالد ،وامتيازات خاصة يف
سلك القضاء بترشيعه قانون دعاوى العشائر ،وحصص ًا شبه ثابتة يف جمليس النواب

واألعيان( .)60من هنا جاءت الكثري من كتابات الساعدي منصبة عىل دراسة أحوال
الريف ومشاكل أهله وتاريخ عشائره ،فض ً
ال عن شعوره بأمهية املوضوع من الناحية
التارخيية وعزوف أكثر املؤرخني عن اخلوض يف تفاصيل احلياة اليومية هناك.

أما كتاب (بحوث عن العراق وعشائرهُ ،طبع عام  )1998فيمكن القول إن

خلفيته الدينية وثقافته األدبية وإملامه الواسع بالعادات والتقاليد وعالقاته احلميمة

وجوالته امليدانية قد ساعدت عىل التصدي واإلثارة واحلصول عىل املعلومات
واستخالصها من القصص الشفاهية ومالحظاته الشخصية ،ليكتب كتاب ًا يقع يف
مائتني وتسع وأربعني صفحة ،سامه (بحوث عن العراق وعشائره) طبع بعد أربع

سنوات من وفاته( ،)61تناول فيه بالدراسة والتمحيص الكثري من األمكنة واحلوادث

التارخيية يف الفرات األوسط ،وما يتفرع منها من أهنر وجداول وما أقيم عليها من
سدود وقناطر ومشاريع إروائية ،وما يقع عىل ضفافها من مدن وبلدات وقرى.
ودون مالحظاته عنها يف أثناء تنقالته
وقد أوىل (الفرات األوسط) عناية خاصة ّ
بني جنباهتا مسج ً
ال كل شاردة وواردة عن بعض أعالمها وأرسها والبيوتات املهمة
املنسوبة هلذا املوضع آنذاك .ومل يغفل الساعدي التعرض ملا تكتنزه املنطقة من معامل
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أثرية وتراثية كالتالل القديمة واملراقد واملقامات املرشفة ومن ينحدر إليها من علامء
وأدباء وشعراء .وكان الشيخ محود يف غاية املوضوعية واحلياد العلمي يف تناول هذا

اجلانب ،فلم يكن يتحامل عىل أحد أو ينتقص منه ،وال يكيل املديح هلذا أو ذاك

بال طائل ،بل يبحث األمور بطريقة متزنة وروح نقدية غري منحازة ،هدفه احلقيقة
ورائده الوصول إىل املعرفة الدقيقة واجلديدة واألقرب إىل الواقع .وهذا يكشف

بحد ذاته مدى حرصه والتزامه واحرتامه ملهنته وشعوره العايل باملسؤولية جتاه دينه
وجمتمعه .ومما جيدر ذكره أن قس ًام غري يسري من بحوث هذا الكتاب كان قد نرشه

يف جمالت وصحف عراقية متنوعة ،منها ما محل عنوان ((أمكنة وحوادث تارخيية

أمهلها التاريخ)) ،ومنها بعنوانات أخرى ،وقسم آخر مل ينرش بعد ،حمفوظ لدى
مكتبة ولده يف مدينة الكوفة( )62سنشري إليها يف حملها من البحث.

جدول رقم ()1
معلومات أساسية عن الكتب املطبوعة التي ألفها الساعدي

()63

ت

اسم الكتاب

مكان النرش

نوع الكتاب

النجف األرشف

دراسات عن عشائر العراق اخلزاعل

 25خمطوطة
و 25كتاب

1974

تارخيي

كتاب خاص بعشرية اخلزاعل،
وما جرى من احلوادث يف أيام
نفوذها ،ذاكر املؤلف أصل
العشرية وتقاليدها وأحواهلا
وسلطتها يف منطقة الفرات
األوسط وشيوخها وأمراءها
ودورهم االجتامعي والسيايس
يف األحداث التارخيية العراقية.

تاريخ النرش

عدد الصفحات
160
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املالحظات

عدد املصادر
التي استعان با
يف الكتاب

دراسات عن عشائر العراق

تارخيي

بغداد

1988

341

كتاب خاص عن عشائر العراق
وقبائله يف الوسط واجلنوب
ذاكر ًا أسامءها وأحواهلا
االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،وأنساهبا ،والعشائر
التي جتاورها واملتحالفة معها
وأهل الزعامة فيهم واألرس
والبيوت العلمية واألدبية
املنتسبة إليهم ،وتقاليد تلك
القبائل.
كتاب خاص مجع فيه بحوث ًا
قد نرشها الساعدي سابق ًا يف

بحوث عن العراق وعشائره

تارخيي /جغرايف

النجف األرشف

1998

249

املجالت والصحف العراقية
بعنوانات خمتلفة ،وهي بحوث
تارخيية وجغرافية عن أمكنة
وأرس وبيوت و أشخاص
منسوبة إىل املدن والقرى التي
ورد ذكرها يف هذا الكتاب،
وكانت معظم بحوثه حول هنر
الفرات بصورة عامة وتطرق إىل
األهنر واجلداول والتالل األثرية
والقبور الواقعة عليها.

 7خمطوطات
 27كتاب
 3جمالت

 49كتاب
مطبوع
 23خمطوطة
 15جملة

مؤلفاته املخطوطة
توجد تسع خمطوطات معظمها غري مكتمل موجودة يف املكتبة الشخصية

العائدة لدى ولده مهنا ،ذكر الشيخ محود الساعدي نتف ًا منها قبل وفاته ،وعن نيته يف

وضعها بصيغتها النهائية والرشوع بطبعها( ،)64وقد رتبها وصنفها عىل شكل جماميع
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مرقمة ترقيام حسن ًا ،كل جمموعة كانت حتتوي عىل عدد من املخطوطات الصغرية،
إطلع عليها الباحثان ونوجزها باآليت:

 .1خمطوطة (تاريخ ما أمهله املؤرخون) وفيام يبدو من االطالع األويل عىل حمتوياهتا
أنه اجلزء الثاين من كتابه املعنون :بحوث عن العراق وعشائره.

 .2خمطوطة (عشائر عربستان واإلمارات العربية) وهي ختتص بتلك اإلمارات
دون فيها مؤلفها أسامء عشائر اإلقليم وأحواهلم
التي قامت يف إقليم األحوازّ ،
االجتامعية واالقتصادية ،مع ذكر العشائر العربية وما أسسته من كيانات

سياسية مثل (اإلمارة املشعشعية)( )65وإمارة كعب( )66واإلمارة التميمية(.)67

 .3خمطوطة متثل اجلزء الثالث من كتاب (دراسات عن عشائر العراق) وهو
خاص بعرب جنوب العراق وبعض عشائر وسطه ،وأوضاعهم املعيشية
وأنساهبم ،والعشائر التي جتاورهم أو تساكنهم واملتحالفة معهم وأهل الزعامة
فيهم واألرس والبيوت العلمية واألدبية املنتسبة إليهم(.)68

أما املخطوطات األخرى فكانت خمترصات ملجموعة من الكتب املخطوطة،

ومالحظاته عليها .وتشمل بحوث ًا عشائرية مل تنرش ضمن كتبه املطبوعة ،ومل ترد

يف خمطوطاته الثالثة املذكورة .وهي دراسات عن أماكن وأهنار وجداول وأهوار
وسدود وزعامء قبائل ،وبحوث عن شخصيات أدبية وعلمية وتارخيية نجفية
وعراقية وإسالمية .ويوجد يف طيات هذه املخطوطات ما ال يمكن أن ندرجه ضمن

قائمة ما يسمى بـ (مؤلفات أو كتب) كام اعتقد بعض املؤرخني( ،)69وإنام هي جهود

فكرية رائعة ونتاجات علمية معتربة ،لكنها متناثرة عىل شكل تعليقات وهوامش
وآراء عىل أطراف صفحات عدد من املؤلفات منها كتاب (الوهابية) للمؤرخ
النجفي الشهري حسون الرباقي وكتاب (اليتيمة الغروية والتحفة النجفية) للمؤلف
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نفسه ،وكتابا (النوادي العراقية) و (تاريخ العراق) للشيخ عيل الرشقي ،وكتاب
(الدرر املفاخر يف أخبار العرب األواخر) للشيخ أمحد بن حممد التميمي ،وكتاب
(املسك االذفر) للسيد حممود شكري اآللويس( .)70وهناك جمموعة من الرحالت
ومقتطفات من كتب ورسائل شخصية ودواوين شعر(.)71
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املبحث الثالث
إسهاماته الصحفية يف حقل املعرفة التارخيية
كتب الشيخ محود الساعدي يف املجالت العراقية املختلفة بحوث ًا تارخيية ممتعة(،)72

ومقاالت مهمة ذات أبعاد اجتامعية وأدبية متعددة .فقد ُاشتهر بولعه يف األبحاث

امليدانية وحركته الناشطة وفضوله العلمي لإلطالع عىل املواضع ،واستكشافها(.)73

ٍ
فلديه مث ً
بحلقات ثامن منشورة يف
ال (أمكنة وحوادث تارخيية أمهلها التاريخ)
ٍ
أعداد من جملة اإليامن النجفية( ،)74تناول فيها بلدات كثرية مثل (السيباية) و(عني

صيد) و(هور العوينة) و(اجلعارة) واملشخاب ...الخ .وكتب بحوث ًا ذات مواضيع

متقاربة ،مثل (صفات مطوية من تاريخ العراق القريب) يف جملة العدل لصاحبها
السيد إبراهيم الفاضيل( ،)75ونرش بحث ًا قي ًام عىل صفحات املجلة نفسها لكنه موزع

عىل ثالثة من أعدادها بعنوان (أمكنة تارخيية)( ،)76وبحث (مدن تراثية مندرسة أو

صفحة من تاريخ الفرات األوسط) عام  1949يف جملة الغري النجفية( )77وثالثة

بحوث منتخبة عن ثالث مدن عراقية مهمة هي عىل التوايل( :الديوانية أو احلسكة

وحاكمها عيل آغا) يف جملة رسالة النجف عام  ،1968و(العوجة إحدى معاقل
ثورة العرشين) نرشه عام  1976يف جملة الرابطة األدبية الصادرة عن مجعية الرابطة
االدبية يف النجف األرشف( )78وعن مدينة (الساموة) يف جملة البالغ الكاظمية

()79

ولديه بحثان آخران ممتعان أحدمها (مغامرات دجال) املشار إليه سابق ًا ،والثاين

عن (الشيخ عبد احلميد الساموي) قد نرشمها عىل صفحات جملة البيان النجفية يف
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عددين متفرقني( .)80التزم الساعدي بمنهجية تارخيية منضبطة؛ إذ تناول األحداث
وفق تسلسلها الزمني املعني مشري ًا إىل كثري من املصادر األصيلة التي استعان فيها يف

كتابة مقاالته ،ذاكر ًا اسم املدينة قدي ًام وحديث ًا ،وأمهية موقعها وعدد سكاهنا وبيوهتا

ومدارسها ،وأبرز أفرادها ومنجزاهتم .وتطرق إىل تأثري اجلوانب السياسية والدينية

لذلك املكان عىل احلياة العامة مع ذكر األحوال االقتصادية فيه( .)81وعىل الرغم
من أن بعض املواقع كانت قد تناولتها كتب أو دراسات سابقة ،لكن الساعدي

أعاد حتقيقها والتدقيق هبا بطريقة أكثر عمق ًا ووضوح ًا ،مستخدم ًا الطريقة املسحية،
ومستعين ًا بالظواهر اجلغرافية لتفسري الكثري من احلوادث التارخيية ،مما يدل عىل

تفوقه وعلو مهته وتف ّتق مواهبه العلمية .فقد كان يقدم وصف ًا وافي ًا عن حالة القرى

والبلدان عن أرض الواقع ،ويلجأ إىل حتديد اجتاهات األهنار واجلداول مرور ًا
بتقديم معلومات وافية عنها ،بأسلوب متميز ولغة مهذبة.
جدول رقم ()2
املقاالت الصحفية التي كتبها الساعدي

ت

نوع املقال او البحث

1

قصة

اسم املجلة

27و28

الثانية

1ترشين الثاين1947

النجف األرشف

البيان

العدد

السنة

التاريخ

مكان الطبع

الصفحة

مغامرة دجال

741اىل743

عنوان املقال
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تراجم

2
3

4

5

6

منوع جغرايف /تارخيي منوع جغرايف /تارخيي منوع جغرايف /تارخيي

منوع جغرايف /تارخيي

اإليامن

1و2

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ  -فرات
اهلندية

البيان

اإليامن

اإليامن

اإليامن

9و10

األوىل

الثانية

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ  -4الكفل
أو قرية بئر مالحة

31و32

5و6

7و8

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ  -3عني
صيد

الثانية

األوىل

األوىل

 15ترشين الثاين1947

شباط وآذار 1964

نيسان وآيار1964

حزيران ومتوز  1964كانون الثاين وشباط 1965

النجف األرشف

النجف األرشف

النجف األرشف

النجف األرشف.

النجف األرشف

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ -1هور
العوينة  -2السيابية

849اىل851

441إىل448

587إىل 590

826إىل830
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85إىل94

عبد احلميد الساموي

اجلغرافية التارخيية

الغري

11و12

الرابطة األدبية

2

حزيران 1976

7

اإليامن

3و4

الثانية

إذار ونيسان 1965

8

اإليامن

5و6

الثانية

9

1،2

الثالثة

10

منوع جغرايف /تاريخ

منوع جغرايف /تارخيي

تارخيي

اإليامن

اإليامن

3و4

الثالثة

العارشة

1949

النجف األرشف

النجف األرشف

11

12

اجلغرافية التارخيية اجلغرافية التارخيية

الثالثة

1967

النجف األرشف

106إىل112

15-14

106-103

العوجة أحدى معاقل
ثورة العرشين

آيار وحزيران

النجف األرشف

145إىل 154

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ (برس)

1966

النجف األرشف

129إىل 137

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ معارك
(التخل ،الكليبي)

النجف األرشف

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ (آل
فرعون رؤساء قبيلة
آل فتلة واملعارك التي
حصلت يف أيامهم
يف منطقة اجلعارة
واملشخاب)

مدن فراتية مندرسة
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139إىل 147

أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ (بحر
النجف ،هنر احليدرية،
أهنر اجلعارة ،شط
املشخاب)
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14

15
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تارخيي

تارخيي

تارخيي

تارخيي

17

18
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تارخيي

تارخيي

تارخيي
آل لطيف رؤساء قبيلة
كعب الفراتية

العدل اإلسالمي

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

العدل

2و1

العددان 10-9

العددان ( 13و ،)14

العدد 3

العدد 4

العدد 1

العدد 2

الثانية

االوىل

االوىل

االوىل

االوىل

االوىل

االوىل

==

 15حزيران  5 1947ترشين األول 1965م،

آل نصار الشيبانيون
اللملوميون

1965

حزيران 1965م

متوز 1965م

آذار 1965

النجف األرشف

النجف األرشف

النجف األرشف النجف األرشف النجف األرشف النجف األرشف

1965

النجف األرشف

50-48

ص25 -22

ص .30 -27

ص 29 -26
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ص 24-22

==

ص 18-17

قبيلة بني حجيم

ص 18-17

==

صفحات مطوية من
تاريخ العراق القريب

20

اجلغرافية التارخيية

العدل

العددان 20-19

األوىل

1966

21
22
23

اجلغرافية التارخيية جغرايف /تارخيي

رسالة النجف
البالغ

جغرايف /تارخيي

العدل

15
5،4

األوىل
الثالثة

3

األوىل

1966
1968
1970

النجف األرشف
النجف األرشف
النجف األرشف بغداد -الكاظمية

45-44

مدينة الساموة

69-67

الديوانية أو احلسكة

18-16

أمكنة تارخيية (قرية
جناجية)

15-13

أمكنة تارخيية (تل
القايض)

وعند قراءة اجلدول السابق قراءة متأنية( )82نلحظ أن جمموع ما كتبه الساعدي

بلغ ستة عرش بحث ًا ومقا ً
ال صحفي ًا ،اثنى عرش منها اختلط فيه التاريخ باجلغرافية

بشكل متنوع ومتكامل .واختص اثنان منها باجلانب التارخيي الرصف ،وواحد

يف الرتاجم ومقالة واحدة عبارة عن قصة رواها بأسلوب أديب تطغى عليها روح
املؤرخ أيض ًا.

ّ
وغطت بحوثه سبع ًا وسبعني صفحة ،من القطع الكبري أحيان ًا والصغري أحيان ًا

أخرى ،كانت جتربته األوىل يف النرش عام  1947وهو يف سن العرشين ،ونالحظ أن

حوايل  %70من نشاطه الصحفي كان يف املدة الزمنية الواقعة بني عامي -1965
 ،1970ويمكن أن نعزو ذلك يف رأينا إىل عاملني أساسيني ،األول :أن هذه املدة
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شهدت استقرار ًا مادي ًا ونفسي ًا لدى الشيخ محود الساعدي ،وبلغ نضج ًا عقلي ًا ّبين ًا

ّ
مكنه من طرح نفسه بوصفه واحد ًا من األسامء الالمعة يف عامل الصحافة النجفية،

قبل أن يتفرغ بعد ذلك لتأليف كتبه املشار إليها ،والتي أعقبها تدهور حالته الصحية
واضطراره إىل التقاعد .ويتمثل الثاين يف توفر هامش من احلرية النسبية لصحافة

العراق ومنها النجفية يف تلك الفرتة ،استثمرها يف مواكبة األحداث وتسليط
األضواء عىل معاناة فئات واسعة من شعبنا وحياته االجتامعية القلقة وحالته

شن حزب البعث احلاكم بدء ًا
االقتصادية العصيبة ،األمر الذي انتهى تدرجيي ًا حينام ّ
من عام  1971محلة شعواء ضد احلركة اإلسالمية ال سيام يف النجف األرشف،
ودخل يف رصا ٍع دا ٍم مع القوى واحلركات السياسية يف البالد االمر الذي استلزم
التضييق عىل احلريات إىل احلدود القصوى.

ومن الالفت يف األمر أن بحوثه مجيع ًا نرشها يف جمالت حمرتمة ومعروفة ،كلها

يف النجف ،وواحدة فقط يف (جملة البالغ الكاظمية) املرموقة .مما يدل عىل حرص

الساعدي عىل أن تكون أبحاثه التارخيية معروضة أمام من حيرتمها ويقدر جهود
كتاهبا .ويبدو أن لصالته احلسنة والوثيقة مع رؤساء حترير تلك املجالت مثل السيد

ابراهيم الفاضيل (جملة العدل)( )83والشيخ موسى اليعقويب (جملة اإليامن)( )84أثر ًا

فاع ً
ال يف دفعه لنرش ثامنية من بحوثه يف املجلة األوىل وستة يف الثانية(.)85
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 ...اخلاتة ...
يتضح جلي ًا من تسلسل أحداث البحث ووقائعه أن النجف األرشف كان هلا

أبلغ األثر يف إبراز شخصية الشيخ محود الساعدي وصقل موهبته العلمية وتكوينه

الفكري واملعريف ،فقد نشأ يف أرسة تشجع عىل طلب العلم وحتصيله ،فض ً
ال

عن ولعه بالتأليف وشغفه باملتابعة والتحقيق ،ونشاطه الثقايف املتميز وعالقاته
االجتامعية املنضبطة.

لقد دفعه حبه لدينه ووطنه ومدينته إىل التفاين يف عمله ،فكان معل ًام ومربي ًا

خملص ًا ،حريص ًا عىل أخالق طالبه ومستواهم الدرايس ،ظهر ذلك واضح ًا يف

كتابته املتزنة لبحوثه ومؤلفاته؛ إذ نجده باحث ًا جمد ًا ودقيق ًا ،امتاز باجلرأة والواقعية،
واملقدرة الفائقة عىل البحث املضني والتقيص .وكان للمقاالت والبحوث الصحفية
التي أعدها أو نرشها دور مهم يف احلفاظ عىل الرتاث املحيل والوطني ،فأصبح

مثا ً
ال حيتذى به .وقد سعى من خالل ما كتبه إىل تعميق شعور أبناء مدينته وبلده

بتارخيهم العريق .ومما زاد يف أمهية مؤلفاته أهنا كشفت النقاب عن كثري من احلقائق

التارخيية واجلغرافية واالجتامعية غري املعروفة .لقد أسهم الساعدي يف رفد احلياة
الثقافية وحفظ تراث مدينته (النجف األرشف) ،ومما يسجل له أن كان يميل إىل

االبتعاد عن دائرة الضوء والشهرة ،شأنه يف ذلك شأن العديد من معارصيه الرواد،

ففي رأيه أن ما قدّ مه من نتاج علمي وجهود تربوية موفقة هي يف الواقع واجب
وطني واستحقاق إنساين ال يستتبع بالرضورة ثنا ًء أو مدحي ًا .وأخري ًا نتمنى أن يكون
ملحاولتنا هذه يف دراسة شخصية الساعدي وحياته أثر طيب يف وضعه ووضع
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خمطوطاته ضمن دائرة اهتامم الباحثني واملحققني وطلبة الدراسات العليا ،فذكر

اإلنسان بعد موته هي حياة ثانية له كام ُيقال.
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

عن مكانة النجف العلمية وأدوارها التارخيية ينظر :آمال حسني علوان خوير ،مدرسة
النجف األرشف وجهودها يف احلديث وعلومه ،رسالة ماجستري ،جامعة الكوفة ،كلية الفقه،
 ،2007ص50-23؛ حممد حسني بن عيل بن حممد حرز الدين ،تاريخ النجف األرشف،
(قم :منشورات دليل ،)1997 ،اجلزء  ،1ص .209
وليد عبد احلميد خلف األسدي ،مدرسة النجف وأبعادها العلمية والفكرية يف العهد
العثامين ،أطروحة دكتوراه( ،بغداد :معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي.)2002 ،
حسن عيسى احلكيم ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة النجف األرشف 24 ،ك.2011 /1
تقع دار االبن الوحيد للشيخ محود الساعدي (مه ّنا) يف حمافظة النجف األرشف  /قضاء
الكوفة  /بالقرب من اجلهة الغربية ملرقد الصحايب اجلليل ميثم التامر (رض)
آل غدير هم إحدى عشائر السواعد التي ترجع بدورها إىل قبيلة جحيش الزبيدية ،وهي
قبيلة عراقية كبرية ،تشتمل عىل أربع فرق هي :بيت زامل والكورجة وعبد السيد والبرتان،
يرتكز سكناها يف مدينة العامرة وضواحيها .للتفاصيل ينظر محود الساعدي ،دراسات عن
عشائر العراق ،بغداد ،مكتبة النهضة 1988 ،ص .180
عباس حممد الدجييل ،الدرر البهية يف أنساب عشائر النجف العربية ،النجف ،مطبعة الغري،
 ،1990ص130؛ محيد املطبعي ،موسوعة أعالم وعلامء العراق ،بغداد ،مؤسسة الزمان
للنرش ،2011 ،ص.208
حسن عيسى احلكيم ،املفصل يف تاريخ النجف األرشف ،قم ،املكتبة احليدرية.#1387 ،
ش ،اجلزء  ،10ص.260
الشيخ عبد الكريم الرشقي :هو عبد الكريم بن محد بن عيل الرشقي العلوي ،ولد يف
النجف األرشف ونشأ هبا ،قرأ مقدماته األدبية والدينية عىل أساتذة أفاضل وفقهاء معروفني
كالشيخ موسى دعيبل والشيخ حممد حسن املظفر .كان مشهور ًا بتدريسه للسطوح الفقهية
واألصولية .تت ّلمذ عىل يديه مجع من أعالم األدب والدين والصحافة ،منهم السيد حممد
حسن الطالقاين والشيخ عبد الغني اخلرضي والشيخ عيل اخلاقاين وحممد حسني املحترص
وغريهم ،تويف يف النجف األرشف سنة  .1972ينظر :كاظم عبود الفتالوي ،املنتخب من
أعالم الفكر واألدب ،بريوت ،املواهب للطباعة والنرش ،1999 ،ص.271
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ُ .9أسس هذا اجلامع يف مطلع القرن الثالث عرش اهلجري – التاسع عرش امليالدي بتربعات
عائلة هندية ميسورة سكنت النجف .وهو من املساجد اجلليلة ،ضخم البناء ،عام النفع ،يقع
جنويب املرقد العلوي الرشيف مط ً
ال عىل شارع الرسول (القبلة) .ما زال يؤدي دوره العلمي
والعبادي إىل وقتنا احلارض .ينظر :جعفر باقر آل حمبوبة ،مايض النجف وحارضها ،صيدا،
مطبعة العرفان ،1958 ،اجلزء ،1ص.81
 .10محود الساعدي ،املصدر السابق ،ص.200
 .11مهنا محود الساعدي ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة الكوفة 27 ،كانون الثاين .2012
ومهنا محود الساعدي هو االبن الوحيد للشيخ محود الساعدي.
 .12املصدر نفسه 27 ،كانون الثاين ،2012 ،محود الساعدي ،املصدر السابق ،ص.500
 .13مجعية الرابطة األدبية :أسست يف النجف األرشف عام  1932برئاسة الشيخ حممد عيل
اليعقويب هبدف مجع شمل األدباء والشعراء واملثقفني والعمل عىل تطوير مواهبهم .وقد
نرشت بعض الكتب والنرشات األدبية وأقامت االحتفاالت الدينية والثقافية واستقبلت
الوفود والشخصيات العربية واستمرت يف العمل حتى إلغائها عام  .1984ينظر :حممد
حسني بن عيل بن حممد حرز الدين ،املصدر السابق ،ص.205
 .14حسن عيسى احلكيم ،املصدر السابق ،ص.260
 .15محود الساعدي ،املصدر السابق ،ص.181
 .16محود الساعدي ،مغامرات دجال ،البيان ،السنة  ،2العددان  ،1947 ،28 -27ص.741
 .17للتفاصيل عن حالة النجف يف وسط األزمة السياسية االقتصادية خالل سنوات احلرب
العاملية الثانية ينظر :مقدام عبد احلسن باقر الفياض ،تاريخ النجف السيايس –1941
 ،1958بريوت ،دار األضواء ،2004 ،ص ص .52-49
 .18أسست يف النجف األرشف عام  ،1935عىل يد نخبة من املثقفني احلوزويني أبرزهم الشيخ
حممد رضا املظفر ،تعد من أهم اجلمعيات الثقافية التي دعت إىل اإلصالح والتجديد يف
كيان احلوزة العلمية ومناهج دراستها ،فعملت عىل حتقيق الكتب واملساعدة عىل تأليفها
ونرشها وإقامة الندوات واملهرجانات يف املناسبات اإلسالمية ،وتأسيس املدارس األهلية
(االبتدائية واملتوسطة والثانوية) التي متازج بني دروس احلوزة والعلوم احلديثة .وأرست
دعائم كلية الفقه عام  1956التي تعد أول بادرة من نوعها لتطوير الدراسات الدينية وفق
النظام واملنهج األكاديمي املنضبط .للتفاصيل حول اجلمعية ينظر :سعد عبد الواحد عبد
اخلرض ،مجعية منتدى النرش ودورها الفكري والسيايس يف العراق  ،1964–1935رسالة
ماجستري ،جامعة القادسية ،كلية الرتبية ،2009 ،ص.60
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 .19حممد رضا املظفر :ولد يف مدينة النجف األرشف  ،1904ينتمي اىل أرسة علمية بارزة،تلقى
تعليمه عىل يد كبار مراجع التقليد كالسيد حمسن احلكيم والسيد أيب القاسم اخلوئي ،إال أن
دراسته مل تقترصعىل الفقه واألصول واألدب ،بل شملت أيض ًا علوما أخرى معتمد ًا عىل
قراءته اخلارجية يف توسيع ثقافته ،فأسهم يف مجيع احلركات األصالحية التي أدركها وكان
فيها العضو املتقدم ،توىل رئاسة مجعية منتدى النرش وعامدة كلية الفقه حتى وفاته  .1964له
العديد من املقاالت يف الصحف النجفية واإلقليمية ،له العديد من املؤلفات منها :املنطق،
عقائد اإلمامية ،السقيفة .ينظر:عز الدين عبد الرسول املدين،اإلجتاهات األصالحية يف
النجف  ،1945-1932أطروحة دكتوراه ،جامعة الكوفة ،كلية اآلداب ،2004 ،ص.23
 .20مطبعة الزهراء :أسست يف النجف عام  1948لصاحبها مريزا حممد اخللييل ،تعد من املطابع
احلديثة واملتقنة يف وقتها؛ إذ أتى هلا اخللييل باالجهزة املتطورة ،وصفها املؤرخ النجفي
املعارص حممد هادي األميني بقوله «مل تشاهد النجف منذ تأسيس املطابع فيها إىل يومنا هذا
مطبعة متقنة حديثة كهذه املطبعة» فأخرجت يف مدة وجيزة أنفس الكتب واملطبوعات القيمة
النادرة ،إىل جانب اجلودة يف الطباعة والتدقيق .وبعد مدة ليست بالقصرية انتقل هبا إىل بغداد
واستقرت هبا احلال يف شارع املتنبي الشهري .ينظر :حممد هادي األميني ،معجم املطبوعات
النجفية ،النجف ،مطبعة اآلداب ،1966 ،ص .41
 .21املدارس اجلعفرية :من أقدم املدارس االهلية احلديثة يف بغداد ،أسست عام  1908حتت
عنوان مدرسة الرتقي اجلعفري ،بدعم من التجار والصناعيني واعيان الشيعة األثرياء،
لتحتضن أبناءهم الذين أقصتهم السلطة العثامنية من املدارس احلكومية وحرمتهم منها ،بعد
أن اقترص تعليمهم ألجيال خلت عىل الكتاتيب واملدارس الدينية ،استمرت املدرسة ملدة
من احلكم الربيطاين وحتى عام  ،1917ليتحول اسمها اىل (املدرسة اجلعفرية) وتطورت
املدرسة وتفرعت اىل مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية .ينظر :مجيل موسى النجار ،التعليم
يف العراق يف العهد العثامين االخري  ،1918-1869بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة،
 ،2001ص387-384؛ غانم سعيد العبيدي،التعليم االهيل يف العراق ملرحلتي االبتدائية
والثانوية وتطور مشكالته،بغداد،1970،ص.36-35
 .22محود الساعدي ،املصدر السابق ،ص.203
 .23أقامت وزارة املعارف العراقية هذه الدورة نظر ًا حلاجتها اىل معلمني عىل املالك االبتدائي
لتدريس ماديت اللغة العربية والدين ،فقد قررت توفري ذلك بفتح دورات لرجال الدين
أمدها سنة دراسية لتعيني الناجحني منهم عىل مالك الوزارة املذكورة ،استنادا اىل قانون
نص يف الفصل السادس املادة  18بـ «للوزارة
املعارف املرقم  39لسنة  1958املعدل ،والذي ّ
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ان تفتح دورات تربوية لرجال الدين الذين جيتازون امتحان ًا خاص ًا يف دروس اختصاصهم
باللغة العربية والدين ،ويعامل هؤالء بعد خترجهم معاملة خرجيي الدورات الرتبوية التي
مدهتا سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية من حيث رشوط التعيني ومقدار الراتب وفق نظام
يصدر بذلك» .ينظر :الوقائع العراقية ،جريدة بغداد ،العدد  15 ،55آب  ،1958ص.57
 .24حمافظة النجف األرشف ،مديرية الرتبية العامة ،شعبة األضابري ،ملفة املعلم محود محد
الساعدي( ،وثيقة خترج من دار املعلمني االبتدائية يف بغداد) 28 ،متوز  ،1960العدد .446
ولالطالع عىل صورة لشهادته ينظر :امللحق رقم (.)1
 .25املصدر نفسه ،كتاب مديرية املعارف العامة ،بغداد (تقرير عن املعلم)  3نيسان .1962
 .26املصدر نفسه ،كتاب مديرية معارف لواء الكوت (أمر إداري) ،العدد ه  21247بتاريخ 19
ترشين الثاين .1960
 .27املصدر نفسه ،تقرير املفتش عباس نجم عن مدرسة (املركزية للبنني) إىل مديرية معارف لواء
كربالء 3 ،حزيران  .1962هناك نسخة طبق األصل يمكن االطالع عليها يف ملحق(.)2
 .28حممد عيل اليعقويب :ولد يف النجف األرشف سنة  ،1895من رواد النهضة األدبية يف العراق
وخطباء املنرب احلسيني ،تألق يف نظمه الشعري ،وعرف بغزارة نتاجه وجودة سبكه ،عالج
بكل رصاحة وجرأة خمتلف املوضوعات السياسة واالجتامعية ،الوطنية منها واإلسالمية،
وأوىل قضية فلسطني اهتاممه اخلاص لنظرته العروبية املخلصة ،وأسهم يف تأسيس مجعية
الرابطة األدبية منذ سنة  1932حتى وفاته سنة  .1966للتفاصيل عن حياته ونشأته
ونتاجاته الفكرية ،ينظر :محود حمسن حسن ،الشيخ حممد عيل اليعقويب ،1965–1895
رسالة ماجستري ،معهد التاريخ العريب للدراسات العليا (بغداد) ،2005 ،ص .36–25
 .29املعلومات الواردة عن نقل الساعدي من الكوت إىل النجف غري مقرونة بالتواريخ املحددة،
بل ذكرها صاحب الرتمجة جمردة .ينظر :محود الساعدي ،املصدر السابق ،ص.203
 .30مديرية تربية حمافظة النجف ،املصدر السابق ،شعبة األضابري ،كتاب مديرية لواء كربالء (أمر
إدراي) ،العدد :ش  18083بتاريخ  25ترشين األول .1964
 .31املصدر نفسه ،كتاب مديرية لواء كربالء ،العدد :ش  12195بتاريخ  5آب .1965
 .32املصدر نفسه ،كتاب مديرية الرتبية والتعليم يف لواء كربالء (االمتحانات) ،العدد:
ش ،17851يف  2ترشين األول .1969
 .33املصدر نفسه ،كتاب مديرية الرتبية والتعليم يف لواء كربالء (ذاتية الثانوي) ،العدد،20109 :
يف  17أيلول .1970
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 .34صالح بن الشيخ مهدي الظاملي ،ولد يف النجف األرشف  ،1946أديب جمدد وكاتب ،خترج
من كلية الفقه ،ونال مكانة سامية يف األوساط العلمية ملا أبدعته يداه يف جماالت النثر والشعر
والنقد واالجتامع ،إىل جانب حسن أخالقه وصفاء سريته ،عمل يف املدارس احلكومية
وأستاذ ًا يف جامعة الكوفة ،له ديوان شعر .ينظر :حممد هادي األميني ،معجم رجال الفكر
واألدب يف النجف األرشف خالل ألف عام ،بريوت ،دار اهلادي  ،1992ج ،2ص.864
 .35حممد حسني الصغري :ولد يف مدينة النجف األرشف عام  1940وفيها تلقى دراسته
احلوزوية ،نشأ يف بيت علم وفضل ،درس يف جامعة بغداد  /كلية اآلداب ويف جامعة القاهرة
وجامعة درم بانكلرتا ،شغل مرتبة أستاذ الدراسات القرآنية والبالغية والنقدية يف جامعة
الكوفة وختصص هبا ،ألف أكثر من عرشين كتاب ًا ،والعرشات من البحوث يف املجالت
العلمية من أمهها( :الصورة الفنية يف املثل القرآين)  1981و(تاريخ القرآن)  ،1983ينظر:
محيد املطبعي ،املصدر السابق ،اجلزء ،1ص.711
 .36حممد حسني املحترص :ولد يف النجف األرشف عام  ،1920شاعر وكاتب وصحفي ماهر،
بدأ حياته العلمية طالب ًا يف مدارس النجف الدينية ،ومارس التعليم يف املدارس احلكومية
ما يربو عىل  25عام ًا ،انتمى عضو ًا يف مجعيتي الرابطة األدبية ومنتدى النرش ،وأصبح
رئيس ًا الحتاد األدباء والكتاب يف النجف ،له ديوان شعر ومخسة كتب خمطوطة ،ساهم يف
االربعينيات يف حترير بعض املجالت النجفية .تويف عام  .2012ينظر :محيد املطبعي ،املصدر
السابق ،ص.712
 .37طالب عيل حسني حممد الرشقي ،ولد يف النجف األرشف عام  ،1939ونشأ يف بيت علم
وفضل إذ ان والده الشيخ هو الشيخ عيل الرشقي االديب والشاعر والسيايس النجفي
البارز ،درس يف احلوزة العلمية وانتمى بعدها اىل املدارس احلكومية وعمل معلام فيها ردح ًا
من الزمن ،له عدد من الكتب واملؤلفات التارخيية واألدبية منها :النجف األرشف عاداهتا
وتقاليدها ،ذكرى الرشقي رائد التجديد يف الشعر العريب احلديث .ينظر :طالب عيل الرشقي،
آل الرشقي رجال االرسة اخلاقانية النجفية ،النجف ،مطبعة اوفسيت االدباء.2004 ،
 .38املديرية العامة لرتبية حمافظة النجف ،املصدر السابق ،شعبة األضابري ،أربعة كتب من قسم
اإلرشاف الرتبوي إىل مديرية تربية لواء كربالء (رسي) ،العدد /6س ،بتاريخ  7حزيران
1965؛ املصدر نفسه ،الوثائق مرقمة وفق التسلسل االبجدي لالحرف (ص ،ك ،ل).
 .39محود الساعدي ،املصدر السابق ،ص.203
 .40املديرية العامة لرتبية حمافظة النجف ،املصدر السابق ،شعبة األضابري ،كتاب قسم ذاتية
االبتدائي (أمر إداري) ،العدد :ش ،5476بتاريخ  12آذار .1977
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 .41حممد حممد صادق الصدر :عامل جمتهد ومرجع ديني كبري ،ولد يف النجف عام  ،1943درس
يف احلوزة العلمية متتلمذ ًا عىل أيدي األفاضل من العلامء كالشيخ حممد رضا املظفر والسيد
حمسن احلكيم والسيد أيب القاسم اخلوئي ،وبعدما ذاع صيته اختذ من مسجد الكوفة منرب ًا يف
صالة اجلمعة لبث دعوته اإلصالحية بروح جهادية و ّثابة ،فصدّ ته السلطة وضيقت عليه،
وكان عىل الرغم من ذلك مؤلف ًا باحث ًا منتج ًا ،من كتبه موسوعة اإلمام املهدي أربع جملدات،
وما وراء الفقه عرشة جملدات وغريها .استشهد يف النجف األرشف عام  .1999ينظر :حممد
سعيد طعمة ،جمموعة اشعار احلياة-للسيد حممد حممد صادق الصدر ،رسالة ماجستري،
جامعة الكوفة ،كلية الرتبية للبنات.2013،
 .42حسن عيسى احلكيم ،املصدر السابق ،ص.262
 .43األمانة العامة ملؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لألبداع الشعري ،شعراء النجف يف
معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني  19و  ،20الكويت  ،2012ص.364
 .44مهنا محود الساعدي ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة الكوفة 27 ،كانون األول 2011؛
عامر مسلم الدجييل ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة النجف 21 ،كانون األول .2012
وعامر الدجييل صاحب (دار األندلس) للطباعة والنرش ،ورئيس احتاد النارشين يف النجف
األرشف ،وهي الدار التي طبعت كتاب بحوث عن العراق وعشائره للشيخ محود الساعدي.
 .45عامر مسلم الدجييل ،مقابلة علمية للباحثني ،النجف األرشف/21 ،كانون االول.2011/
 .46متيز موقف اململكة العربية السعودية خالل احلرب العراقية اإليرانية 1988-1980
بالتعاون والدعم املادي واملعنوي للعراق ،وتغذية آلة حربه بمبالغ مالية كبرية قدرت بـ 35
مليار دوالر ،ووافقت اململكة عىل مرور النفط العراقي عرب خط أنابيبها املمتد نحو ميناء ينبع
عىل البحر األمحر ،وقد وقفت وراء هذا املوقف دوافع شتى منها خشية دول اخلليج العريب
عموم ًا مما اعتربته متدد ًا سياسي ًا وأيدولوجي ًا إيراني ًا يف املنطقة بعد انتصار ثورهتا اإلسالمية
عام  .1979لإلطالع أكثر عىل تفاصيل املوقف وتطوراته ينظر :عصام السيد عبد احلميد،
العالقات السعودية اإليرانية يف عهد امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود ،1997–1982
القاهرة ،عني للدراسات والبحوث ،2006 ،ص.46
 .47مهنا محود الساعدي ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة الكوفة 27 ،كانون األول .2011
 .48اطلع الباحثان عىل البحث املعنون ب (هجامت الوهابيني عىل النجف وكربالء) بنسخته
األصلية املخطوطة الوحيدة واملحفوظة يف مكتبة ولده (مه ّنا) يف مدينة الكوفة  /النجف
األرشف ،وعليها هتميش الرفض للرقيب يف وزارة الثقافة واإلعالم العراقية.
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 .49عامر مسلم الدجييل ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة النجف األرشف 21 ،كانون األول
2011؛ مهنا محود الساعدي ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة الكوفة 27 ،كانون األول
2011؛ حسن عيسى احلكيم ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة النجف األرشف24 ،
كانون األول .2011
 .50محود الساعدي ،املصدر السابق ،ص.203
 .51من املمكن االطالع عىل نامذج من كتاباته الرصينة سواء منها الكتب أم املقاالت التارخيية يف
اجلدولني ( 1و  )2املرفقني مع هذا البحث.
 .52حسن عيسى احلكيم ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة النجف األرشف 24 ،ك.2011 /1
 .53عامر مسلم الدجييل ،مقابلة علمية للباحثني ،النجف األرشف/21 ،كانون االول.2011/
 .54محود الساعدي ،دراسات عن عشائر العراق (اخلزاعل) ،النجف األرشف ،مطبعة اآلداب،
 ،1974ص.11-6
 .55املصدر نفسه.
 .56املصدر نفسه ،ص.12-9
 .57حسن عيسى احلكيم ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة النجف األرشف 24 ،كانون األول
2011؛ مهنا محود الساعدي ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة الكوفة 27 ،ك.2011 /1
 .58محود الساعدي ،دراسات عن عشائر العراق ،....ص.205
 .59عامر مسلم الدجييل ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة النجف األرشف 21 ،ك.2011 /1
 .60محود الساعدي ،بحوث عن العراق وعشائره ،النجف األرشف ،مطبعة األندلس.1998 ،
 .61املصدر نفسه.
 .62مهنا محود الساعدي ،مقابلة علمية للباحثني معه ،مدينة الكوفة 27 ،كانون األول .2011
 .63اجلدول رقم ( )1من عمل الباحثني.
 .64توجد مجيع املؤلفات والبحوث غري املطبوعة املشار إليها يف مكتبة مهنا ابن الشيخ محود
الساعدي يف داره الكائن يف مدينة الكوفة.
 .65إمارة املشعشعني :أسسها حممد بن فالح املشعشعي وهو من أهايل واسط الذي ظفر بتوحيد
القبائل العربية يف األحواز وأنشأ إمارة عربية سميت بإمارة املشعشعني متخذ ًا من احلويزة
عاصمة هلا وذلك يف عام 1436م ،استطاع املشعشعون إخضاع القبائل العربية يف إقليم
االحواز لسيادهتم منذ أواسط القرن  ،15وامتد نفوذهم ليشمل املناطق املجاورة هلا وأجزاء
من جنوب العراق ،وقاوموا مساعي العثامنيني والفرس للسيطرة عىل اإلمارة .ينظر :جاسم
حسن شرب ،تاريخ املشعشعني وتراجم اعالمهم ،النجف ،1965 ،ص .16-13
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 .66بنو كعب :من العشائر العربية العريقة من ربيعة ،وهي عشائر كثرية كانت يف جنوب العراق،
فاملت اىل احلويزة التي كانت موضع ًا للنزاع احلدودي العراقي اإليراين ودام النزاع عليها
مدة طويلة ،وبقيت أجزاء كبرية من كعب يف العراق ،وأسست إمارة عربية مهمة يف األحواز
باسم إمارة بني كعب مع مطلع القرن 18امتلكت اسطو ً
ال بحري ًا مهاب ًا يف شط العرب وشامل
اخلليج العريب .للتفاصيل عن تارخيها وأمهيتها ينظر :عالء موسى كاظم نورس وعامد عبد
السالم رؤوف ،امارة كعب العربية يف القرن  18يف الوثائق الربيطانية ،بغداد.1982 ،
 .67متيم :من القبائل العربية القوية والضاربة اجلذور يف االحواز وأنحاء خمتلفة من اخلليج العريب
بساحليه الرشقي والغريب ،ساندت دعوة املشعشعني وعاضدهتم ضد أعدائهم فأقروهم
يف حكمهم عىل مدينة التميمية وسط اإلقليم ثم توسع سلطاهنم ليشمل مدينة الدورق
ونواحيها الغنية يف عهد الشيخ عبد بن نارص التميمي يف مطلع القرن اخلامس عرش ،وكان
نفوذهم يتمدد أحيان ًا ليصل اىل املناطق املجاورة مثل أيب اخلصيب جنويب البرصة .للتفاصيل
ينظر :جابر جليل املانع ،مسرية إىل قبائل األحواز ،البرصة.1971 ،
 .68محود الساعدي ،دراسات عن عشائر العراق ،...ص.204
 .69حسن عيسى احلكيم ،املصدر السابق ،ص.261
 .70مكتبة مهنا محود الساعدي ،اطلع الباحثان فيها عىل املخطوطات الواردة الذكر.
 .71حسن عيسى احلكيم ،املصدر السابق ،ص261؛ األمانة العامة ملؤسسة جائزة عبد العزيز
سعود البابطني لألبداع الشعري ،املصدر السابق ،ص .364
 .72حممد هادي األميني ،املصدر السابق ،اجلزء ،2ص.659
 .73حيدر املرجاين ،أعالم من النجف األرشف قدي ًام وحديث ًا ،النجف ،مطبعة القضاء،1989 ،
اجلزء ،3ص.136
 .74ينظر :اجلدول رقم (.)2
 .75ينظر :املصدر نفسه.
 .76املصدر نفسه.
 .77املصدر نفسه.
 .78املصدر نفسه.
 .79صباح نوري املرزوك ،معجم املؤلفني والك ّتاب العراقيني  ،2000-1970اجلزء  ،2بغداد،
بيت احلكمة ،2002 ،ص .364
 .80البيان« ،جملة» ،النجف ،السنة ،2العددان املزدوجان  ،1947 ،32-31ص.851-849
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 .81ينظر عىل سبيل املثال :محود الساعدي ،أمكنة وحوادث فراتية أمهلها التاريخ (آل فرعون
رؤساء قبيلة آل فتلة واملعارك التي حصلت يف أيامهم يف منطقة اجلعارة واملشخاب ،اإليامن،
«جملة» النجف ،السنة ،2العدد املزدوج  ،6-5آيار وحزيران ،ص.137-129
 .82اجلدول رقم ( )2من عمل الباحثني.
 .83إبراهيم الفاضيل :هو إبراهيم بن أمحد بن رشيف بن صايف الفاضيل األحوازي ،ولد يف
النجف عام  1927وسط أرسة دينية حمافظة ،انتمى اىل احلوزة العلمية فيها ،وتتلمذ عىل
أيدي علامء كبار مثل املصلح الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء والشيخ عيل حممد رضا
كاشف الغطاء والشيخ عبد الكريم اجلزائري ،كان وثيق الصلة بأدباء مدينته الوطنيني فكان
لذلك أبلغ االثر يف صقل شخصيته وتكوينه العقيل وترشبه باألفكار الوطنية واألحاسيس
القومية اخلالصة ،أسس مجعية التوجيه الديني عام  ،1965وجملة عريقة هي (جملة العدل)
التي رأس حتريرها حتى وفاته عام  .1975للتفاصيل ينظر :تغريد جاسم عطية احلسناوي
جملة العدل 1971 – 1965م «دراسة تارخيية» ،رسالة ماجستري،كلية الرتبية للبنات ،جامعة
الكوفة2012 ،؛ مقدام عبد احلسن الفياض ،جملة العدل النجفية...اسهاماهتا الفكرية
ومواقفها السياسية  ،1971-1965جملة آداب الكوفة ،العدد التاسع ،السنة الرابعة،
 ،2011ص .151-103
 .84هو موسى بن حممد عيل بن يعقوب احليل الشهري باليعقويب ،ولد يف النجف عام  1926يف
ارسة عرفت بأدهبا وعلمها ومكانتها االجتامعية؛ إذ كان والده الشيخ حممد عيل اليعقويب من
ادباء العراق الالمعني وشعرائه املجيدين ،تلقى العلوم الدينية يف املدرسة االمحدية لصاحبها
الشيخ امحد بن الشيخ عبد الكريم اجلزائري ،ويف عام  1963اصدر جملته "االيامن" وبعد
اغالقها عام  ،1968أقام بشكل مؤقت يف ضاحية الكرادة الرشقية بوصفه وكي ً
ال رشعي ًا
ملرجعية السيد حمسن احلكيم ،تويف بتاريخ  25متوز  .1982للتفاصيل ينظر :عيل فليح عيل
باجي الفتالوي ،جملة اإليامن النجفية  1968 – 1963دراسة تارخيية ،رسالة ماجستري ،كلية
اآلداب ،جامعة الكوفة2010 ،؛ جاسب عبد احلسني اخلفاجي ومقدام عبد احلسن الفياض،
جملة االيامن النجفية دراسة تارخيية ،جملة مركز دراسات الكوفة ،العدد السابع عرش،2009 ،
ص .146-111
 .85من اجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن الشيخ موسى اليعقويب والسيد ابراهيم الفاضيل كانا
شابني معممني مهذبني ومتميزين زميلني للساعدي يف احلوزة العلمية آنذاك.
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املصادر واملراجع

.1
.2
.3

.4

.5

.6

.7
.8

أو ًال :الوثائق غري املنشورة :حمفوظة يف
املديرية العامة لرتبية النجف األرشف /
شعبة األضابري /ملفة املعلم الشيخ محود
محادي الساعدي.
وثيقة خترج من دار املعلمني االبتدائية يف
بغداد ،العدد  28 ،446متوز .1960
مديرية املعارف العامة يف بغداد (تقرير
شخيص عن املعلم) 3 ،نيسان .1962
مــديــريــة مــعــارف لـــواء الــكــوت (أمــر
إداري) ،العدد ه  21247بتاريخ 19
ترشين الثاين .1960
تقرير املفتش عباس نجم عن مدرسة
(املركزية للبنني) إىل مديرية معارف لواء
كربالء 3 ،حزيران .1962
مديرية تربية حمافظة النجف ،شعبة
األضابري ،كتاب مديرية لواء كربالء (أمر
إدراي) ،العدد :ش  18083بتاريخ 25
ترشين األول .1964
شعبة األضابري ،أربعة كتب من قسم
اإلرشاف الرتبوي إىل مديرية تربية لواء
كربالء (رسي) العدد / 6س ،بتاريخ 7
حزيران .1965
كتاب مديرية لواء كربالء ،العدد :ش
 12195بتاريخ  5آب .1965
كــتــاب مــديــريــة الــرتبــيــة والتعليم يف
لــواء كربالء (االمــتــحــانــات) ،العدد:
ش ،17851يف  2ترشين األول .1969

 .9كــتــاب مــديــريــة الــرتبــيــة والتعليم يف
لــواء كربالء (ذاتية الثانوي) ،العدد:
 ،20109يف  17أيلول .1970
 .10شعبة األضابري ،أربعة كتب من قسم
اإلرشاف الرتبوي إىل مديرية تربية لواء
كربالء (رسي) ،العدد / 6س  ،بتاريخ
 7حزيران .1965
 .11شعبة األضـــابـــري ،كــتــاب قــســم ذاتــيــة
االبتدائي (أمر إداري) العدد :ش،5476
بتاريخ  12آذار .1977
ثاني ًا :الكتب العربية:
 .12جابر جليل املــانــع ،مسرية إىل قبائل
األحواز ،البرصة.1971 ،
 .13جاسم حسن شــرب ،تاريخ املشعشعني
وتـــــراجـــــم أعــــالمــــهــــم ،الــنــجــف
األرشف،مطبعة الزهراء.1965 ،
 .14جعفر باقر آل حمبوبة ،مــايض النجف
وحــارضهــا ،صــيــدا ،مطبعة العرفان،
.1958
 .15مجيل موسى النجار ،التعليم يف العراق يف
العهد العثامين األخري ،1918-1869
بــغــداد ،دار الــشــؤون الثقافية العامة،
.2001
 .16حسن عيسى احلكيم ،املفصل يف تاريخ
النجف األرشف ،قم ،املكتبة احليدرية،
 .#1387ش ،.اجلزء .10
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 .17محود الساعدي ،دراســات عن عشائر
العراق ،بغداد ،مكتبة النهضة.1988 ،
 .18محــود الساعدي ،بحوث عن العراق
وعــشــائــره ،النجف األرشف ،مطبعة
األندلس .1998
 .19محود الساعدي ،دراســات عن عشائر
العراق (اخلــزاعــل) النجف األرشف،
مطبعة اآلداب.1974 ،
 .20حــيــدر املــرجــاين ،أعـــالم مــن النجف
األرشف قدي ًام وحديث ًا ،النجف األرشف،
مطبعة القضاء ،1989 ،اجلزء.3
 .21طالب عيل الرشقي ،آل الرشقي رجال
االرسة اخلــاقــانــيــة النجفية ،النجف
األرشف ،مطبعة األدباء.2004 ،
 .22عباس حممد الدجييل ،الــدرر البهية يف
أنساب عشائر النجف العربية ،النجف
األرشف ،مطبعة الغري.1990 ،
 .23عصام السيد عبد احلميد ،العالقات
السعودية اإليرانية يف عهد امللك فهد بن
عبد العزيز  1997–1982القاهرة ،عني
للدراسات والبحوث .2006
 .24عالء موسى كاظم نــورس وعــامد عبد
السالم رؤوف ،امارة كعب العربية يف
القرن الثامن عرش يف الوثائق الربيطانية،
بغداد.1982 ،
 .25غانم سعيد العبيدي ،التعليم االهيل
يف العراق ملرحلتي االبتدائية والثانوية
وتطور مشكالته،بغداد.1970،
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 .26كاظم عبود الــفــتــالوي ،املنتخب من
أعالم الفكر واألدب ،بريوت ،املواهب
للطباعة والنرش.1999 ،
 .27حممد حسني بن عيل بن حممد حرز الدين،
تاريخ النجف األرشف( ،قم :منشورات
دليل ،)1997 ،اجلزء .1
 .28مقدام عبد احلسن باقر الفياض ،تاريخ
الــنــجــف الــســيــايس 1958–1941
بريوت ،دار األضواء.2004 ،
ثالث ًا :الرسائل واالطاريح الامعية:
 .29آمـــال حسني عــلــوان خــويــر ،مدرسة
النجف األرشف وجهودها يف احلديث
وعــلــومــه ،رســالــة ماجستري ،جامعة
الكوفة ،كلية الفقه.2007 ،
 .30تغريد جاسم عطية احلسناوي جملة العدل
1971–1965م «دراســـة تارخيية»،
رسالة ماجستري،كلية الرتبية للبنات،
جامعة الكوفة.2012 ،
 .31محــود حمسن حسن ،الشيخ حممد عيل
الــيــعــقــويب  ،1965–1895رســالــة
مــاجــســتــري ،مــعــهــد الــتــاريــخ الــعــريب
للدراسات العليا (بغداد) .2005
 .32سعد عبد الواحد عبد اخلــرض ،مجعية
منتدى النرش ودورها الفكري والسيايس
يف الــعــراق  1964–1935رســالــة
ماجستري ،جامعة القادسية ،كلية الرتبية
.2009

 .33عز الدين عبد الرسول املدين،اإلجتاهات
األصالحية يف النجف ،1945 -1932
أطروحة دكتوراه ،جامعة الكوفة ،كلية
اآلداب .2004
 .34عيل فليح عيل باجي الفتالوي ،جملة
اإليامن النجفية  1968–1963دراسة
تارخيية ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب،
جامعة الكوفة .2010
 .35حممد سعيد طعمة ،جمموعة اشعار احلياة
 للسيد حممد حممد صــادق الصدر،رسالة ماجستري ،جامعة الكوفة ،كلية
الرتبية للبنات .2013
 .36وليد عبد احلميد خلف االسدي ،مدرسة
النجف وأبعادها العلمية والفكرية يف
العهد العثامين ،أطروحة دكتوراه (بغداد:
معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي،
.)2002
رابع ًا :املوسوعات واملعاجم:
 .37األمانة العامة ملؤسسة جائزة عبد العزيز
سعود البابطني لألبداع الشعري ،شعراء
النجف يف معجم البابطني لشعراء العربية
يف 19و  ،20الكويت .2012
 .38محيد املطبعي ،موسوعة أعــالم وعلامء
العراق ،بغداد ،مؤسسة الزمان للنرش
.2011
 .39صباح نوري املــرزوك ،معجم املؤلفني
والك ّتاب العراقيني ،2000-1970
اجلزء  ،2بغداد ،بيت احلكمة .2002

 .40حممد هادي األميني ،معجم املطبوعات
النجفية ،النجف ،مطبعة االداب .1966
 .41حممد هادي األميني ،معجم رجال الفكر
واألدب يف النجف األرشف خالل ألف
عام ،بريوت ،دار اهلادي .1992
خامس ًا :البحوث املنشورة:
 .42جاسب عبد احلسني اخلفاجي ومقدام
عبد احلسن الفياض ،جملة االيامن النجفية
دراســـة تارخيية ،جملة مركز دراســات
الكوفة ،العدد السابع عرش .2009
 .43محود الساعدي ،أمكنة وحوادث فراتية
أمهلها التاريخ (آل فرعون رؤساء قبيلة
آل فتلة واملعارك التي حصلت يف أيامهم
يف منطقة اجلعارة واملشخاب ،اإليامن،
«جملة» النجف ،السنة ،2العدد املزدوج
 ،6-5آيار وحزيران.
 .44محود الساعدي ،مغامرات دجال ،جملة
البيان ،السنة  ،2الــعــددان املزدوجان
(.1947 )28 -27
 .45مقدام عبد احلسن الفياض ،جملة العدل
النجفية ،اسهاماهتا الفكرية ومواقفها
السياسية  1971-1965جملة آداب
الكوفة ،العدد  ،9السنة الرابعة.2011 ،
سادس ًا:الصحف و املجالت:
 .46البيان «جملة» ،النجف ،السنة ،2العددان
املزدوجان (.1947 ،)32-31
 .47الوقائع العراقية «جريدة» ،بغداد ،العدد
 15 ،55آب .1958
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سابع ًا :املقابالت العلمية:
 .48حسن عيسى احلكيم ،مقابلة علمية
للباحثني معه ،مدينة النجف األرشف،
 24كانون األول .2011
 .49عــامر مسلم الــدجــيــيل ،مقابلة علمية
للباحثني معه ،مدينة النجف 21 ،كانون
األول .2012
 .50مهنا محــود الــســاعــدي ،مقابلة علمية
للباحثني معه ،مدينة الكوفة 27 ،كانون
الثاين .2012
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