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قواعد النشر في المجلة

اإلنسانية،  أطياف  من  بزائريه    العباس  الفضل  أبو  العميد  يرّحب  مثلام 
ُترّحُب جملة )العميد( بنرش األبحاث العلمية األصيلة ، وفقا للرشوط اآلتية:

املتنّوعة . 1 اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 
التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ، ومكتوبة 

بإحدى اللغتني العربية أو اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
2 . )CD( بنسخة واحدة مع قرص مدمج )A4( م األصل مطبوعا عىل ورق يقدَّ

بحدود )10.000 - 15.000( كلمة، بخط )Simpelied Arabic( عىل أن 
ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود . 3
البحث، ويكون امللّخص بحدود  صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان 

)3500( كلمة.
الباحثني، . 4 الباحث/  البحث عىل عنوان واسم  الصفحة األوىل من  أن حتتوي 

وجهة العمل، والعنوان، ورقم اهلاتف، والربيد األلكرتوين، مع مراعاة عدم 
ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.

ُيشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر ا لبحث، وتراعى . 5
األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضّمن: اسم الكتاب، اسم 
الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف، 
هذا عند ذكر املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله.



اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر . 6 املصادر منفصلة عن  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر العربية، ويراعى يف إعدادها 

الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار يف أسفل الشكل . 7

إىل مصدره، أو مصادره، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة األوىل، . 8

وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 
أعامهلام، كام ُيشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث مستاّل من ) رسالة أو أطروحة( جامعية، ومل يسبق نرشه، . 9

مستقّل  تعّهد  تقديم  لباحث  ا  وعىل  أخرى،  نرش  وسيلة  أية  إىل  مقدما  وليس 
بذلك.

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرّب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية. 

إىل . 11 البحوث  تعاد  وال  للنرش،  صالحّيتها  لبيان  رّسي  لتقويم  البحوث  ختضع 
أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

املرَسلة للنرش خالل مّدة أقصاها أسبوعان من  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ(   
تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 
وموعد نرشها املتوّقع.

أو إضافات عليها  املقّومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث  ج( 
قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها 



هنائيا للنرش.
د( البحوث املرفوضة يبّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

مخسة  مع  بحثه  فيه  نرش  الذي  العدد  من  واحدة  نسخة  باحث  كل  يمنح   )#
مستالت من املادة املنشورة، ومكافأة مالية.

يراعي يف أسبقية النرش:. 12
أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

 ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة التحرير، إال . 13
ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير، عىل أن يكون خالل مدة أسبوعني من تاريخ 

تسّلم بحثه.









بسمِه تعاىل

...كلمٌة البّد منها...

الشعوِب  الركيزَة األساس يف حياِة  يمثُل  املعريف يف حياتِنا  اجلانَب  أن  الشكَّ 
ونامئها املتواصل، والشعُب الذي يقرُأ هو الشعُب الذي ال يموت، والشعُب اجلاهُل 

هو الشعُب امليِّت، والعراُق بلُد القراءِة والكتابة، وهو شعٌب حّي وحيوي.
الشؤوِن  قسِم  خالل  من  املقدسِة  العباسيِة  للعتبِة  العاّمُة  األمانُة  أوَلت  وقد 
االهتامُم  للعيان  الواضِح  من  أصبَح  إذ  أمهيًة كربى؛  املسألَة  والثقافيِة هذه  الفكريِة 
الكبرُي باملَعرفة، من خالِل االصداراِت املتنوعة، والنشاطاِت العاّمِة واخلاصة، ومع 

اختالِف املستويات.
 وقد كان نصيُب اجلاِمعاِت األكاديمّية كبريًا، ملا تتمتُع به من مكانٍة خاّصٍة يف 
البلد عمومًا، ويف اهتامم العتبة املقدسة عىل وجِه اخلصوص؛ وجاءْت فكرُة )الَعِميد( 
كي تفسَح جمااًل، وحتّدَد أفقًا، وتنضَج أفكارًا، من خالِل زوايا بحثيٍة متنوعة، وثقافٍة 
مربجمٍة وهادفة، تطلُّ علينا بني احلنِي واآلخر، وهي حتمُل مشاعَل الفكر، كي تيضَء 

ظلامِت الطريق.
أبارُك لقسِم الشؤوِن الفكريِة والثقافيِة يف العتبِة العباسيِة املقدسِة هذه اإللتفاتة، 
وأبارُك )للَعِميد( هذا احلضوَر امليمون مع سفرِة املعرفِة الرصينة، واحلمُد هللِ ربِّ 

العاملني.
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نبدأ بحمد اهلل

َم اإلنساَن  م، فعلَّ احلمُد هللِ عىل ما أْنَعم، وله الشكُر عىل ما أهْلَم، والثناُء عىل ما قدَّ
َزُه عن سائِر َخْلِقِه من األمم...  ما مل يعلْم، وأودَع فيه الَعقَل ولطائَف احِلَكم، وميَّ
م، وعىل  َر وتقدَّ املبعوِث للعامل، أفضَل من تأخَّ نبيِّنا اخلاتم،  والصالُة والسالُم عىل 
آلِه مصابيِح الُظَلم، ومفاتيِح احِلَكم، وسادِة األمم... وأزكى التحايا عىل َمْن بذَل 
الم(،  الِح أيب الفضِل العباِس )عليه السَّ ُمْهَجَتُه، وواسى بنفِسِه رحيانَة نبيِّه، العبِد الصَّ
معرفيًا  ووعاًء  والّدهور،  األزماِن  مرِّ  عىل  للقلوِب  مهوًى  رياُضُه  أصبحْت  والتي 
ًة ما يمأُل حقوَل الفكِر واملعارِف  دور، متبنيَّ ُيرَتَشُف منه ما ُينرُي العقوَل ويشفي الصُّ
املجتمعاِت  حياَة  فإن  احلياة،  روافِد  أهمِّ  أحَد  لتكوَن  جديدة،  برؤًى  التخّصصّية 

ورقيَّها بحياِة ُعلامئها وباحثيها.
اإلنسانيِة  راساِت  والدِّ البحوِث  من  متزاحٍم  فيٍض  بوجوِد  االعتقاُد  كان  وملَّا 
ُة للعتبِة العباسيِة املقدسة، ومن خالِل قسِم الشؤوِن  وعظيِم نفعها، تبنَِّت األمانُة العامَّ
والبحوِث  راساِت  بالدِّ ُتعنى  َمٍة  ُمكَّ ٍة  فصليَّ جملٍة  إصداِر  مرشوَع  والثقافيِة  الفكريِة 
نًا بلقِب صاِحِب املْرَقِد الرشيف، وملناَسَبتِِه ألحِد  اإلنسانية، وِسَمْت بـ)الَعِميد( تيمُّ

ألقاِب إدارِة مؤسساتِنا العلميَّة.
صيَّة، ترتِكُز عىل  وهذه اخُلطوُة تتجىلَّ يف طْرِح مشاريَع بحثيَّة، ودراساٍت ختصُّ
، مما خفَّ وزُنُه، وغال مضموُنُه، لتساهَم يف رْبِط املشاريِع وامُلنجزاِت  االختزاِل الدالِّ
الكربوية،  مساراِتا  واستكشاِف  تفسرِيها،  أو  خلفّياِتا  عن  والكشِف  الفكرية، 
ِم العلوِم  لتكون – بحقٍّ - عنرَص إْغناٍء لِرّواِد الِعْلِم واملَْعرَفِة، وَمن ُيريُد ارتقاَء ُسلَّ

صيَّة. التَّخصُّ



 ففي كلِّ جماٍل من جماالِت العلوِم اإلنسانيِة نجُد كنوزًا من األبحاث، وعصاراِت 
ون والباحثون، ال غنى عن رضورِة االطالِع عليها،  َل إليها املختصُّ الِفْكِر التي توصَّ
إبداِعيٌّ  ُمنجٌز  أهنا  أو  تفسريية،  أو  وصفيًة  استكشافيًة  كانْت  إْن  واقِعها  واستكناِه 
اتكأْت عىل معايرَي ومبادَئ وأصوِل علوِمها، لُتضيَف نافذًة ورئًة يتنفُس من خالهلا 

ارسون واقعًا ِعْلميًا نقيًا. الدَّ
وال إشكال يف أنَّ تعاُنَق ُجهوِد الّسابقنَي مع الالحقنَي هو األساُس الذي تقوُم 
وال  والعلمية،  املَْنهجيِة  اجلوانِب  خمتلِف  يف  الباحثني  ُقدراِت  تطويِر  عنارُص  عليه 
يتحقُق ذلك بعيدًا عن أنامِط وموازيِن اخلرباِت املشهودة، هلذا وضعِت املؤسساُت 
العلميُة العليا - ويف إطاِر تقييِم النتاِج البحثي - آلياٍت للرتقيِة العلميِة ترتكُز عىل 

نظِر وحتكيِم اخلرباِء العلميني.
ومن هنا حاَز التَّحكيُم العلميُّ أمهيَتُه الكربى، باعتباره أحَد أهمِّ معايرَي جودِة 
كيزُة األساُس يف البحِث واإلرتقاِء األكاديمي، إلثراِء العلِم  النِتاِج العلمي، وهو الرَّ

واملعرفِة يف املجاالِت النافعة. 
الكادُر  تبنَّى  ِة،  العلميَّ األمانِة  حْتقيِق  أْجِل  من  وكذا  الواقع،  هذا  وخِلطورِة 
منَي اخلرباء، فلم  التحريريُّ ملجلِة )الَعِميد( معايرَي وضوابَط ممنهجًة الختياِر امُلحكِّ
ُم أستاذًا أو مرجعًا يف االختصاِص امُلراِد حتكيُمُه،  يكِن املِْعياُر األهمُّ أن يكوَن امُلَحكِّ
ِم ال تِقلُّ أمهيًة عن ِعْلِمِه، فالبدَّ أن يتَِّسَم باحِلياِد وسعِة األفِق،  َة املحكِّ بل أنَّ شخصيَّ

واالبتعاِد عن اجلوانِب الشخصية.
ها  أمهِّ من  للّتحكيم،  معايرَي  االعتباِر  بعنِي  التحريريُّ  الكادُر  وضَع  وكذلك   
البحِث،  )عنواِن  حتكيَم  تشمُل  والتي  واملنهجيِة  العلميِة  اجلوانِب  حتكيِم  معايرُي 
ومقدمتِِه، وموضوِع أو ُمشكلِة البحِث يف كوهِنا جديدًة ومبتكرة، وأهداِف البحِث، 



ِة والعمليِة، وحدوِدِه... إىل آخر تلك اجلوانب(. تِِه العلميَّ وأمهيَّ
اللغِة  جوانِب  حتكيُم  هي  النظر،  حتَت  كانْت  التي  امُلهّمِة  املعايرِي  من  وكذلك 
ومنطقيِة  والتَّحليل،  العرِض  ووضوِح  الكتابِة،  )أسلوِب  حتكيَم  تشمُل  والتي 
األسلوِب وحيادّيته، واملوضوعيِة يف العرِض وامُلناقشة، وترتيِب األفكاِر وتنظيِمها، 

ِة يف التَّعبرِي عن متوى البحِث، واالبتعاِد عن اإلفراِط يف االقتباس...(. قَّ والدِّ
املصادِر  قائمِة  االعتبار، ختصُّ حتكيَم  بنظِر  ُأخذْت  ة  ُمهمَّ معايرُي  أيضًا  وهناك 
أفاَد  التي  واملراجِع  باملصادِر  قائمٍة  )وجوِد  حتكيَم  شمَلْت  والتي  واملراجع، 
ِصَلتِها  ومدى  وتنوِعها،  وأَصالتِها،  واملراجع،  املصادِر  وحداثِة  الباحث،  منها 
االطالُع  له  باحث،  لكلِّ  مباحٌة  التحكيِم  معايرِي  تفاصيَل  أن  علاًم  بالّدراَسة...(. 
عىل  سُتنرَشُ  أهنا  أيرُسها  شتى،  ووسائَل  وبطرٍق  بْحثِِه،  بكتابِة  وِع  الرشُّ قبَل  عليها 

شبكِة االنرتنت، من خالِل صفحِة جملِة )الَعِميد( عىل شبكِة الكفيِل العاملية.
امُلخِلَصِة  اجُلهوِد  لكلِّ  ومُمتنِّنَي  شاكريَن  نقَف  أن  إال  يسُعنا  ال  اخِلتام...  وقبَل 
ضا  التي سَعْت إلصداِر هذه النافذِة الطيِّبة، والتي نأمُل أن ترتقي أعىل درجاِت الرِّ
مني خريًا باألساتذِة األفاضِل، لنرِش بحوثِهم ورؤاهم عىل  شكاًل ومضمونًا، متوسِّ
َقهم ملا فيه  َدهم ويوفِّ صفحاِتا... سائلنَي املوىل تعاىل أن يأخَذ بأيدي اجلميع، ويسدِّ

الُح إنَُّه ويلُّ التوفيق...  اخلرُي والصَّ





ِفيها لِـَمـا  َفاْنُظْر  َأال  الَعِميُد  ِهــَي 
بَِطْلَعتِها الّدنيا  على  ــْت  أَطــلَّ َلَقْد 
َقَبٌس أْوراِقــهــا  َعلى  َسْطٍر  ُكــلِّ  في 
ــَرْت ُزبِ َقــْد  وِح  اللَّ ــوِن  َوُن َفبِاليَراِع 
ُهدًى العارِفيَن  ــداُد  ِم فيها  َيِفيُض 
ــًى ــيــِن َوْقــــُع أَس ــْلــَكــفَّ ـــواِء َولِ ـــلِّ َولِ
ـُوِد َفاْنَتَشَرْت طاَفْت َعلى ِذْكرياِت الج
َساَحُتها فُّ  َوالطَّ َمْنَهُجها  ـْبُط  َفالسِّ
ُصُحٍف في  َماَج  ِمــداٌد  ـَِجفُّ  ي َوَما 
َمًة ـَُحكَّ ْخها: )م ـُْف )بِالَكِفيِل( َوأرِّ ط
+ 508(          +      )173(            

بِاْسِم الَكِفيِل اْسَتطاَلْت، َمْن ُيضاِهيها
َراِعْيها الَعلياِء  في  هاِشَم  ـــْدُر  وَب
َمعانِيها في  ُمــِضــيٌء  الُعلوِم  ــَن  ِم
َقواِفيها في  َوْقٌع  َوالبِيُض  ْمُر  َوالسُّ
َتْرويها مِّ  الـــدَّ ــْيــِض  ــَف بِ وكـــْرَبـــالُء 
َمآِقيها في  َســاَلــْت  عبَّاِس  ــُن  َوَعــْي
َمَغانِيها ْنيا  الدُّ َعلى  ُهوِر  الدُّ َمَدى 
َناِديها ــُم  ــْل َوالــِع َكاِفُلها  َوالــَبــْدُر 
َساِقيها ــاِء  ــَم ال ُمــــِذلَّ  ألنَّ  ِمــْنــهــا 
َحاِديها( ـفِّ  الطَّ َوَعِميُد  ـًة  ـََجلَّ م
)29  +  120  +  130  +  473

الَعّباِسيَِّة  الَعَتبِة  ِمَن  َمِة  الُمَحكَّ ِة  الفْصليَّ الَعمْيِد  ِة  َمجلَّ ُصدوَر  ُخ  ُتؤرِّ َقِصيدٌة 
ار... فَّ َسِة، لِلّشاِعِر اأُلْسَتاِذ َعلي َعبِد الُحَسْيِن الصَّ الُمَقدَّ
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...ملخص البحث...

جملة )العلم( للسيد هبة الدين الشهرستاين: دراسة وصفية لنصوصها األدبيَّة.

الشعراء  د  تعهَّ يف  ودورها  العلم  جملة  عىل  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  جاء 
العلمية  النهضة  واقع  خدم  بام  األديب  نتاجهم  ونرش  والرعاية،  بالعناية  واألدباء 

العراقيَّة واإلسالمية بوجه عام. 

وعمد البحث إىل استقراء النتاجات األدبية املتوزعة يف أعداد املجلة وعرضها 
الظروف  فيها  تناولنا  توطئة،  إىل  لذلك  تبعًا  البحث  خطة  وتوزعت  ودراستها. 
يف  األول  الفصل  جاء  وفصلني،  املجلة،  فيها  صدرت  التي  والثقافية  السياسية 
مبحثني، ضمَّ املبحث األول التعريف باملجلة، ويف املبحث الثاين التعريف بمنشئها 
السيد هبة الدين الشهرستاين. أما الفصل الثاين، فقسم عىل مبحثني، تضمن املبحث 
األول دراسة النتاجات الشعريَّة التي تضمنتها املجلة. وأما املبحث الثاين فقد كان 
هذه  وختمت  والروايات،  واخلطب  كاملقاالت  املتنوعة  النثرية  للنتاجات  دراسة 

الدراسة بخامتة أبرزت النتائج التي توصل هلا البحث. 
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...المقدمة...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الطيبني  وآله  ممد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
الطاهرين،وأصحابه الغر املنتجبني وبعد...

لقد مرَّ العرب واملسلمون بوجه عام بحقب من التخلف والتدهور احلضاري 
السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية، وما رافقه من  عىل خمتلف األصعدة 
غزو ثقايف استعامري هدف إىل مسخ هوية األمة العربية اإلسالمية، وكان للطباعة 
والصحافة دور مهم وفاعل يف حركة النهضة يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل 
ت الصحافة العربيَّة دورًا رئيسًا يف نرش الوعي الوطني والقومي  القرن العرشين ؛ إذ أدَّ
والفكري، ومن أبرز تلك الصحف يف هذه احلقبة جملة )العلم( لصاحبها السيد هبة 
النخب  تنويرّيًا أسهم يف تكوين  ة منربًا  املجلَّ لت هذه  الدين الشهرستاين، فقد شكَّ
الثقافية والدينيَّة، وقادة الرأي والسياسة البارزين، ومل يقترص دور هذه املجلة عىل 
دت الشعراء واألدباء بالعناية والرعاية،  حدود واجبها السيايس والنضايل، بل تعهَّ
ونرش نتاجهم األديب بام خيدم واقع النهضة العلمية العراقيَّة و اإلسالمية بوجه عام. 

ة، كاشفًا عن دورها يف الوعي  وجاء هذا البحث ليسلط الضوء عىل أدبيَّة املجلَّ
األديب، وتطوير واقع األدب العريب عمومًا، والعراقي بشكل خاص، بام حوت من 
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نتاجات شعريَّة متنوعة، ومقاالت نثريَّة متعددة االجتاهات والرؤى، ُصبَّت كلها يف 
خدمة هدف املجلة األسايس، املتمثل يف تغيري الواقع املعاش، والنهوض باهلمم لبناء 

اإلنسان العريب، وبناء األمة اإلسالمية مجعاء. 

وعمد البحث إىل استقراء النتاجات األدبية املتوزعة يف أعداد املجلة وعرضها 
ودراستها. 

السياسية  الظروف  فيها  تناولنا  توطئة،  إىل  لذلك  تبعًا  البحث  خطة  توزعت 
والثقافية التي صدرت فيها املجلة، وفصلني، جاء الفصل األول يف مبحثني، ضمَّ 
هبة  السيد  بمنشئها  التعريف  الثاين  املبحث  ويف  باملجلة،  التعريف  األول  املبحث 

الدين الشهرستاين.

دراسة  األول  املبحث  تضمن  أيضا،  مبحثني  عىل  فقسم  الثاين،  الفصل  أما 
النتاجات الشعريَّة التي تضمنتها املجلة. 

كاملقاالت  املتنوعة  النثرية  للنتاجات  دراسة  كان  فقد  الثاين  املبحث  وأما 
واخلطب والروايات، وختمت هذه الدراسة بخامتة أبرزت النتائج التي توصل إليها 

البحث. 

التوفيق  به  نرجو  الذي  البحث  هذا  إمتام  عىل  وعال  جل  اهلل  نحمد  أخريا   
والسداد. 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني...
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...توطئة...

عصر مجلة العلم

شهدت الدولة العثامنية يف أعقاب الثورة الدستورية عام 1908م انعطافة كبرية 
وخطرية، أثَّرت إىل حد ما يف أوضاع املجتمع العراقي بشكل عام، وبصورة اختلفت 
نسبيًا من جمال إىل آخر، ومن جهة إىل أخرى، تبعًا لعوامل الرتقي يف هذا املجال، أو 

وسائل النهوض واالستجابة يف تلك اجلهة)1(. 

مت أنسام احلرية والدستور، فألول مرة عرفت  ونجد أنَّ مدن العراق قد تنسَّ
يف تأرخيها احلديث االنتخابات الربملانية، والتعددية، وحرية الصحافة، مالمح حياة 
جديدة برزت نتائجها بصورة أعمق يف حقبة ما بعد احلرب العاملية األوىل أي بعد 

عام 1918م. 

وما يعنينا من هذا األمر املناخ اجلديد الذي طرأ عىل حرية الصحافة، وحركة 
أقل من عقد حوايل  السابق فقد صدر يف  مثياًل هلا يف  العراق  التي مل يشهد  النرش، 
تسعة وثامنني إصدارًا، ما بني جريدة وجملة)2(، كان من أبرزها جملة )العلم( ملؤسسها 

السيد هبة الدين احلسيني الشهرستاين.
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الفصل األول 
ة العلم وصاحبها  مجلَّ

المبحث األول 
التعريف بمجلة )العلم(

التاسع  النجف األرشف يف  – عربيَّة صدرت يف  أول جملة عراقيَّة  العلم  جملة 
والعرشين من آذار عام 1910م، بعد الثورة الدستورية العثامنية، لتكون لسان حال 
الشهرستاين)3(،  الدين  هبة  السيد  حتريرها  رئيس  وكان  الواعية،  اإلسالمية  الطبقة 

ومديرها عبد احلسني األزري)*(. 

ا جملة شهريَّة دينية فلسفية  وقد كتب السيد الشهرستاين عىل صدر املجلة: »إهنَّ
والدين،  العلم  العلم ختدم  »جملة  بقوله:  وبنيَّ سبب إصدارها  علمية صناعية«)4(. 

وتبحث عن أصول الرتقي ماديًا وأدبيًا«)5(. 

وانطالقًا من هذه املفاهيم، اختذ هبة الدين ملجلته عنوانًا ذا مغزى واضح بداللة 
)العلم(، إىل جانب تزيينه غالف املجلة ببعض األحاديث النبوية الرشيفة، واألبيات 
الشعريَّة حثَّت بمجملها عىل العلم ؛ حبًا، وغاية، وسعيًا، مثل استشهاده بقول النبي 

: »طلب العلم فريضة عىل كل مسلمة ومسلمة«، أو قوله)6(: 
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جوهرية  بمحاور  تتلخص  بموضوعيَّة  أهدافها  الدين  هبة  السيد  د  حدَّ وقد 
وتأكيد  البالية،  والعادات  اجلمود  رواسب  من  جمتمعه  ختليص  إىل  السعي  أمهها: 
التغلغل  عوامل  عىل  والتنبيه  جمتمعه،  أبناء  يف  التجديد  بث  خالل  من  اإلصالح 
االستعامري يف العاملني العريب واإلسالمي، واحلث عىل مواجهته بجميع الوسائل 
,و  الثقافية،  اجلمعيات  كتأسيس  الفكرية  أو  )اجلهاد(،  املسلحة  كاملقاومة  العلمية 

إصدار دوريات ومؤلفات هلا صلة باملوضوع)7(. 

وقد كتب يف العدد األول من املجلة نصًا بنيَّ ذلك اهلدف املتوخى من املجلة، 
إذ قال فيه: »واألمل من محلة العلم ومحاة الدين، ومن يشاركنا يف الغاية والغرض 
أن يسعى يف نرش هذه الصحيفة، ويساعدنا بفيض يراعه، وجيد ما يتمناه من غرس 
أصول الدين والعلم يف أرايض القلوب وتكميل األفكار وإصالح الشعوب، وفك 
وأهدافها  ة  املجلَّ منهج  عن  النص  هذا  كشف  وقد  عقوهلم«)8(،  من  املرضة  مقاليد 
النجف  يف  الدستور  حركة  محلتها  التي  اإلصالح  ة  وخطَّ يتناسب  بام  العلمية، 

األرشف. 

بينها  من  كان  شّتى،  مصادر  من  وأخبارها  معلوماتا  )العلم(  جملة  استقت 
اإلنصات إىل أخبار وكاالت األنباء العامليَّة كوكالة )رويرت(، فقد نقلت عنها خمتلف 
املعلومات واألخبار، ومن مطات متعددة هلا يف آسيا وأوربا، مثل مدينة )مراس( 

اهلندية، وكربى العواصم األوربية مثل )لندن، وباريس، وبرلني()9(. 

أنـــت ذاخـــره أنــفــس يشء  الــعــلــم 
مباحثه واستقبل  العلم  عىل  أقبل 

مفاخره تدرس  مل  العلم  يدرس  من 
ــــره ـــال وآخ ـــب ــم إق ــل ــع ـــــأول ال ف
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واقتبست األخبار – أيضًا – من خمتلف الصحف واملجالت العربية واألجنبيَّة، 
بام فيها تلك الصادرة يف املهجر )أمريكا الشاملية واجلنوبية(. وكتب يف املجلة عدد من 
أملع كّتاب العراق وأدبائه، من أمثال: مجيل صدقي الزهاوي، وممد حسن الشبيبي، 
بموضوعاتا  وقصائدهم  مقاالتم  فكانت  البناء،  الرمحن  وعبد  الرشقي،  وعيل 

الرائعة صفحات أغنت املجلة فكرًا وأسلوبًا)10(.

اتسم  فقد  يستهان هبا)11(،  والرصانة درجة ال  النضج  العلم من  وبلغت جملة 
وعقوهلم،  قرائها  أفئدة  بذلك  لتخرتق  املعاين،  وجزالة  األلفاظ  برشاقة  أسلوهبا 
أقرص  والبسيطة  القصرية،  اجلمل  من  متخذة  وشاردها،  اللغة  غريب  عن  مبتعدة 

الطرق إليضاح أفكارها. 

املسلمني يف  العامل اإلسالمي، وبني  ة قد اشتهرت وعرفت يف  املجلَّ أنَّ  ويبدو 
ديار أوربا، فصاروا يبادلون صحفهم هبا، فقد جاء يف املجلة حتت عنوان )مبادالت 
الصحف مع جملة العلم( ذكر الصحف املشهورة من األمصار املتمدنة التي وصلت 
اليومي  العثامين  االحتاد  بريوت:  ومن  وشمس،  والعدل  احلضارة  اإلستانة:  من 
اجلديد  والعرص  املقتبس  دمشق:  ومن  واحلقيقة،  والبشري  وإقبال  العام  والرأي 
واحلقائق، ومن العراق صحفه مجيعًا، ومن القاهرة: املؤيد واملنار والشمس، ومن 
إيران أكثر جرائدها، ومن اهلند: األخبار اليومية وحبل املتني، ومن أمريكا: الزمان، 
ومن اليابان: االحتاد اإلسالمي، ومن فرنسا: هنضة العرب، ومن إيطاليا: السياسة 
ومن  األمة،  مرشد  تونس:  ومن  واإلصالح،  الوطن  سنغافورة:  ومن  املصورة، 

اجلزائر: كوكب إفريقيا)12(. 
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ويبدو أنَّ الشباب الواعي وطلبة احلوزة العلمية ومجاعة اإلصالح كانوا وراء 
يف  صدورها  عند  املجلة  يتلقفون  كانوا  فقد  وأفكاره،  آرائه  يف  الشهرستاين  السيد 
من  املألوفة  بالدروس  يطالبون  النجفية  احلوزة  يف  العلم  طلبة  كان  الذي  الوقت 
فقه وأصول احلديث وتفسري وأدب وفلسفة، ومل تكن املجالت وإن كانت علمية 
العلم  الطالب احلوزوي عن دراسته األساسيَّة، لكن جملة  لئال ينرصف  مببة هلم، 
االطالع  العلم  طالب  من  الواعية  الطبقة  وأرادت  اجلميع،  عىل  وجودها  فرضت 
كانت  الذي  الوقت  يف  خمرتعات  من  العلم  يظهره  وما  احلديثة،  املستجدات  عىل 
فيه املجالت السورية واملرصية واللبنانية تباع خفية لئال يتهم رجل الدين والعلم 

باالنحراف)13(. 

وينقل األستاذ مري برصي عن جعفر اخللييل ما سببته الصحافة للشهرستاين، 
فقال: »كان الشهرستاين أول من غامر وخاطر وضّحى بمستقبله الروحاين ؛ الذي 
ينفرد  الذي  املرجع  يكن  مل  إن  الكربى  املراجع  أحد  اليوم  لكان  عليه  حافظ  لو 

باملرجعية«)14(. 

أما السيد هبة الدين الشهرستاين فيذكر بنفسه أنَّ بعض الناس كانوا ينظرون 
إليه نظرة ريبة بعد إصداره املجلة ؛ إذ قال: »إنَّ من مضار املجلة لشخص منشئها 

سقوطه يف أنظار العوام وأكثر املثقفني وقلة من رجال الدين سيام املستبدين«)15(. 

وعىل الرغم من ذلك استمرت املجلة بالصدور عامني تقريبًا، توقفت بعدها 
يف السابع عرش من شهر شباط عام 1912م، بعد أن أصدرت عرشين عددًا ؛ إذ 
الوطن  العراق فحسب، بل عىل مساحة واسعة من  قّرائها ال يف  أثرت يف وجدان 

العريب والعامل )16(. 
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العلم يف  أثر جملة  الصفواين()17( يف  كتبه )سلامن  ما  إىل  الصدد  ونشري يف هذا 
قّرائها، جاء فيه: »فلها الفضل األكرب يف بث األفكار السامية، ونرش دعوة  نفوس 
األنحاء  مجيع  يف  أطنابه  ضاربًا  اجلهل  كان  وقت  يف  األمة  أفراد  طبقات  بني  العلم 
العراقية... كانت تضاهي املجالت الراقية بمواضيعها وحسن عباراتا التي نالت 

استحسان أمهات الصحف العربية«)18(. 

وتعد جملة العلم عالمة مضيئة يف تأريخ الصحافة العراقية ملا فيها من آثار يف 
أنواع املعارف مجيعًا، فكانت بحق »عاماًل من عوامل النهضة احلديثة واالنتقال إىل 

العرص احلديث الذي وضعت املجلة لبنة يف أساسه«)19(. 
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المبحث الثاني 
التعريف بالسيد هبة الدين الشهرستاني

أواًل: نشأته 

هو السيد ممد عيل الشهري بـ )هبة الدين الشهرستاين(، ابن السيد حسني العابد 
احلسيني بن السيد مسن الرّصاف بن العاّلمة السيد مرتىض بن السيد ممد الفقيه 

العاّلمة السيد عيل الكبري احلسيني)20(. 

كانت والدته بمدينة سامراء، ظهرية يوم الثالثاء الرابع والعرشين من رجب 
علم  بيت  يف  1884م)21(،  سنة  مايس  شهر  من  للعرشين  املوافق  1310هـ  سنة 

ورشف رفيع. 

بن  عيل  اإلمام  بن  احلسني  اإلمام  جده  إىل  واألم  األب  جهة  من  نسبه  يرجع 
الدين  بعرى  والتمسك  العلم،  رفا بحب  ُعِ أبوين  ، فرتعرع يف كنف  أيب طالب 

القويم. 

م القراءة والكتابة وله من العمر مخس سنوات، ويف الثامنة من عمره  بدأ يتعلَّ
الفقه  بدراسة  رشع  ثم  العربية،  وعلوم  واملنطق  البالغة  من  املقدمات  بدراسة  بدأ 

واألصول)22(. 
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ويف السابعة عرشة من عمره انتقل مع أبيه إىل مدينة كربالء املقدسة بعد وفاة 
املرجع الديني الكبري السيد ممد حسن الشريازي)*()23(.

األرشف  النجف  مدينة  إىل  فانتقل  والده،  تويف  عمره  من  عرشة  التاسعة  ويف 
املدينة  أنَّ  والسيام  سنة،  عرشة  مخس  حوايل  فيها  وبقي  العلمية،  دراسته  إلكامل 
شهدت بروز كثري من العلامء األفذاذ أمثال الشيخ ممد كاظم األخوند)24(، وتتلمذ 
النائيني النجفي)25( صاحب كتاب )تنزيه امللة يف  أيضًا عىل يد الشيخ ممد حسن 

وجوب املرشوطة(. 

وأخذ هبة الدين يف هذه املرحلة أيضًا عن الشيخ ممد حسني كاشف الغطاء)26( 
صاحب كتاب )الدين واإلسالم(، وتتلمذ عىل يد شيخ الرشيعة األصفهاين)27(؛ إذ 
سه الفقه وعلوم احلديث واملنطق والفلسفة، فضاًل عن العربية والتأريخ، وبذل  درَّ
أثر  من  تعنيه  ما  إلدراكه  والرياضية  الطبيعية  العلوم  عىل  لالطالع  متميزة  جهودًا 

فاعل يف حتديث جمتمعه وجتديده. 

جامع  يف  يعقدها  كان  التي  درسه  حلقة  يف  االجتهاد  درجة  نيله  بعد  س  درَّ
والرياضيات  واملنطق  الفلسفة  يف  مارضات  وألقى  األرشف،  النجف  يف  الطويس 
والعقائد،  الفقه واألصول  الدينية  العلوم  إىل جانب  واهلندسة  والفلك واجلغرافية 
عن  والبعد  احلياة،  وواقع  العلم  حقائق  مع  ينسجم  واضحًا،  سلسًا  أسلوبه  وكان 

التقليد واالنغالق، مؤثرًا التجديد، داعاًم آراءه بالدليل والربهان)28(. 

أفكاره  نزعة جتديدية إصالحية، حاول من خالهلا بث  وسادت يف مارضاته 
املتطلعة نحو اخرتاق اجلمود والتخلف، فتوافد عليه طالب العلم واملعرفة حلضور 
الطلبة وتوافدوا عليه من كل  نفوس  أثره يف  حلقات درسه، فرتك أسلوبه اجلديد 
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مكان، فجعل هذا األمر حلقة درسه من أوسع احللقات، سواًء يف النجف أو كربالء 
وسوريا  وإيران  اهلند  من  طالبًا  ليشمل  العراق  حدود  وتعدى  الكاظمية،  يف  أو 

واألردن واخلليج العريب)29(. 

وأسس السيد هبة الدين مكتبة عامة ضخمة يف الصحن الرشيف بالكاظمية 
يرتادها الناس ساّمها )مكتبة اجلوادين(. 

يقول عنه الدكتور حسني عيل مفوظ: »السيد هبة الدين من أعالم األمة الكبار 
يالقي  أن  له  أتيح  واإلصالح  الفكر  رجال  ومن  اهلجري،  عرش  الرابع  القرن  يف 
تلك  الفحول يف  العديد من  العلم، والزم  مدينة  العلامء، وهو من مشايخ  أفاضل 

األيام واستفاد منهم«)30(. 

ثانيًا: مؤلفاته 

الفقهية  واملعارف  العلوم  جماالت  شتى  يف  كبريًا  عددًا  الدين  هبة  السيد  ألف 
واألدبية والتأرخيية والسياسية واجلهادية، فضاًل عن علوم العربية والفلسفة واملنطق، 
أمام  يرجتلها  كان  التي  املدوية  اخلطب  تلك  له  تشهد  المعًا  وخطيبًا  شاعرًا  وكان 
النشاط االجتامعي كان شعلة  املحتل األجنبي، ويف  الثائرة عىل  املحتشدة  اجلامهري 

متقدة يف إصالحه وجتديده وجهوده يف سبيل التحرر ضد االحتالل األجنبي. 

وقد أحىص بعض املعارصين مؤلفاته بثالثة ومخسني خمطوطًا وأكثر من مخسة 
وعرشين مطبوعًا، من أمهها: 
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االنتقاد واالعتقاد. . 1
تفسري آية الكريس. . 2
توحيد أهل التوحيد. . 3
اجلامعة يف تفسري سورة الواقعة. . 4
الدالئل واملسائل. . 5
الدين يف ضوء العلم. . 6
رواشح الفيوض يف علم العروض. . 7
فيض الباري يف إصالح منظومة السبزواري. . 8
املحيط يف تفسري القرآن العظيم. . 9

املعارف العالية. . 10
املعجزة اخلالدة. . 11
12 . . هنضة احلسني
اهليأة واإلسالم. . 13
وجوب صالة اجلمعة. . 14
وقاية املحصول يف رشح كفاية األصول. . 15
مواقع النجوم. . 16

عىل  عملت  التي  اإلسالمية  اجلمعيات  من  كثريًا  أنشأ  فقد  ذلك  عن  وفضاًل 
نرش الثقافة اإلسالمية يف أوساط الشباب، وأصدر جملة )العلم( التي شكلت منربًا 
الثقافية والدينية  النخب  املجتمع، وتكوين  الديني يف  الوعي  تنويريًا يسهم يف بث 
وقادة الرأي، وأصدر كتابه الشهري )اهليأة واإلسالم( الذي نقض فيه مبادئ اهليأة 
القديمة وعالج موضوع الفلك عىل خالف ما كان شائعًا ومتداواًل يف جمتمعه من 
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أساطري وخرافات بالية، »ولقد ترك هذا الكتاب أثرًا ممودًا يف نفوس قرائه«)31(، 
يف  بأسلوبه  جديد  كتاب  وهو  احلسني(،  )هنضة  اخلالد  كتابه  آثاره  أهم  من  ولعلَّ 
زمانه، وأوجد يف األذهان صورة تقدمية رائعة عن قضيَّة الطف واستشهاد اإلمام 

احلسني  بأسلوب معارص وحديث. 

طليعة  يف  كان  الدين  هبة  الشهرستاين  السيد  فإنَّ  اجلهادي  الصعيد  عىل  أما 
عندما  1920م  عام  اإلنكليزي  املحتل  وجه  يف  اجلهاد  قادوا  الذين  الكبار  العلامء 
ى السيد هبة الدين لقتاهلم وجهادهم، وقد كتب يف  اندلعت ثورة العرشين، وتصدَّ
ذكرياته عن الثورة ودوره اجلهادي يف كّراس ساّمه )اخليبة يف الشعيبة( إذ قبض عليه 
الغزاة اإلنكليز وأودعوه السجن، ثم أخلوا سبيله عند استقالل العراق، وعاد إىل 

كربالء ليامرس دوره الثقايف والعلمي)32(. 

املعارف  الشهرستاين مناصب حكومية متعددة، منها: وزير  السيد  وقد شغل 
الرشعي  التمييز  جملس  ورئيس  اجلعفري،  الفقه  قضاة  وقايض  1921م،  سنة 

اجلعفري ملدة اثنتي عرشة سنة)33(.

شاعرًا  كان  الدين  هبة  السيد  فاملرحوم  والشعر،  األدب  مستوى  عىل  أما 
وخطيبًا، شارك يف معظم املهرجانات األدبية. وهذا مقطع من قصيدة له يف العراق 

وأوضاعه: 

البرش وقــومــي  األرض  ــي  ــن وط
ــد ــعــًا واحـــ الـــنـــوع مجــي ــحــن يف  ن
وأب ألم  إخــــــــــوان  نــــحــــن 

ــروا ـــ ــه ـــام كــــانــــوا وممـــــن ظ ـــن أي
ـــور ـــصــــ ــا وال ــن ــع ــم ــا جي ــن ــل ــك ش
رضر ــا  ــن ــي عــل ــــــا  األزي يف  لــيــس 
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وأخريًا انتقل هذا العامل الكبري إىل جوار ربه بعد أن قىض هذه األطوار من حياته 
يف القلم والنظم واجلهاد، وفقد برصه يف السنني األخرية من حياته حتى وافاه األجل 
يف السادس من شباط عام 1967م ليدفن بحسب وصيته يف مؤسسته الثقافية )مكتبة 

اجلوادين العامة( يف الكاظمية)34(. 
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الفصل الثاني 
النصوص األدبية في مجلة العلم 

دراسة وصفية

المبحث األول 
النص الشعري – دراسة وصفية

 أولت جملة العلم الشعر عناية خاصة ؛ إذ قلام خيلو عدد من أعدادها من جمموعة 
التحيل  من القصائد ذات هدف معني، وهي يف أغلبها الدعوة إىل العلم ورضورة 
به، وحث الناس عىل الثورة عىل أوضاعهم املزرية، لذا نجد ظهور مفاهيم جديدة 
العلم، فكانت صفحات  باحلرية، والدستور، واإلصالح، وحب  باهبا كالتغني  يف 
أمثال: ممد رضا  املجددين من  الشعراء  فيها حناجر  املجلة رياضًا غّناء صدحت 
الشبيبي، وعيل الرشقي، وخريي اهلنداوي، وعبد العزيز اجلواهري، وعبد الرمحن 

البناء، وغريهم)35(. 

وهبذا أسهمت جملة )العلم( بدفع عجلة التجديد الشعري التي كانت مرحلة 
مهمة من مراحل رصاعها املحموم ضد القوالب القديمة)36(.
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األغراض  إىل  نصنفها  أن  أمكننا  املجلة  يف  الواردة  القصائد  استقراء  وبعد   
واملوضوعات اآلتية: 

شعر اإلصالح وحب العلم. . 1
الشعر التمثييل والقصيص. . 2
الشعر الوجداين. . 3

1. شعر اإلصالح وحب العلم 

يبدؤها  وحده()38(،  )العلم  بعنوان  قصيدة  الرشقي()37(  )عيل  للشاعر  نجد 
بقوله: )البسيط(

إيمـــاُن  العلِم  وحــبُّ  فيك  آمنُت 
مرشدنــا والعلياء  للمجد  العلم 
آيتــه والــتــبــيــــــــان  ــج  تــبــلَّ ــٌح  ــب ص
يا سلطة اجلهل طي العاصف اندرجي
زن فيه رهطك إن خفوا وإن رجعوا
جداولــــه عبَّت  إذ  العذب  املنهل 
هلــم علـوم  ال  أناسًا  عليك  هــون 
غريهـم دون  قوم  بالعلم  اختصَّ  ما 
منهلهم الناس  منه  تغرف  كالبحر 
زعمـوا وإن  حرمان  املال  فقدك  ما 

وقــــــرآُن إنجيل  العلم  فــآيــة 
ووجـــــــــــداُن عقـل  ــه  ل املــرشــدان 
برهـاُن الشمس  وضوء  املــدّل  نعم 
سلطـاُن العلـم  إنَّ  الرعية  بــرشى 
ميــزاُن العلم  ــإنَّ  ف ــداًل  وع قسطًا 
عجبت إن قيل فوق األرض ظمآُن
ال خري يف القوم إن عّزوا وإن هانوا
وأوطـاُن أهــل  هلا  ليس  كالشمس 
فالبعض مضمضمة والبعض هنـراُن
حرمــاُن العلـم  فقد  ولكن  جهاًل 
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لقد عرب الشاعر يف شعره عن أفكار ذات اجتاهات خمتلفة منها القومية والوطنية، 
العروبة لينهضوا بأوطاهنم، فنراه  أبناء  وهو قد عرف بحسه القومي، فهو خياطب 
يبتدئ قصيدته باإليامن، وجيعل حب العلم و اإليامن به من حيث الوجوب كإيامن 
العلم،  حب  إىل  الشباب  يدعو  راح  لذلك  بإنجيله  املسيحي  وإيامن  بقرآنه  املسلم 
لغته،  وسهولة  الدقيق،  بحسه  الشاعر  انامز  وقد  وتقدمها  األمة،  لبناء  والتعلم 
مثاًل،  ذهب  أشعاره  من  كثريًا  انَّ  حتى  لألمثال،  حاذق  والتقاط  البليغة،  وعباراته 
فنراه يستعمل لفظة )العلم( بدالالت خمتلفة تصب مجيعها يف هدف واحد فيجعل 
القصيدة  أخرى من  أبيات  العلم يف  ثم جيعل  تعلمه،  الفرد  واجبًا عىل  إيامنًا  العلم 
ونرى  والعلامء،  ال  اجلهَّ بني  يفرق  الذي  امليزان  جيعله  آخر  بيت  ويف  كالسلطان، 
الشاعر يوظف الفن البالغي )التشبيه( لريسم صورة مجيلة للعلم، فنراه يشبهه باملاء 

العذب الذي تروي جداوله كل ظمآن، إذ يقول: 

املنهل العذب إذ عبَّت جداوله        عجبت إن قيل فوق األرض ظمآن

ونرى الشاعر ال يكتفي هبذه الصورة التشبيهية التي رسمها، وإنام جلأ إىل صورة 
تشبيهية أوسع من تلك الصورة السابقة ؛ إذ جيعل العلم كالشمس التي ترشق عىل 

العامل، وال خيتص بنورها وطن دون آخر، فيقول: 

ما اختصَّ بالعلم قوم دون غريهم       كالشمس ليس هلا أهل وأوطان

العصبية  عن  بعيدًا  هادئًا  شعريًا  أسلوبًا  أفكاره  لعرض  اختار  الشاعر  فنجد 
والقلق والثورة، فهو يالحظ تفكك الوحدة الوطنية يف املجتمع العراقي، وال وسيلة 
إلصالحه سوى العلم ومواكبة احلضارة لذلك حققت هذه القصيدة غرض املجلة 

)جملة العلم( وهدفها النبيل. 
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ونجد يف عدد آخر من املجلة نوعًا من الشعر اإلصالحي يتميز يف بث روح 
احلامسة وإيقاظ اهلمم والعزائم، ويدفع أهل الرشق إىل التغيري واإلصالح االجتامعي 
والسيايس، وذلك يف قصيدة للشاعر ممد حسن الشبيبي)39( حتت عنوان )اهنض يا 
رشق هنضة()40(، فالشاعر يعقد موازنة بني حال أهل الرشق وما وصل إليه الغرب 
من حضارة ورقي، ويشري إىل مسألة مهمة، وهي أن ما وصل إليه أهل الغرب هو 
ل من احلضارة العربية اإلسالمية، والشاعر يوضح ذلك بأسلوب  يف األصل متحصَّ

استعاري، فيقول: )الطويل(

فإنَّ بني الغرب ارتدوا ثوب جمدكم       وحازوا لعمري دونكم قصب السبِقِ

للنهوض السرتداد ذلك  العربية  اهلمم  العرب عن  تقاعس  إىل  وكذلك يشري 
جمدهم  السرتداد  هيّبوا  أن  املحتم  من  وبات  الغرب،  أهل  منهم  سلبه  الذي  املجد 
عن طريق العلم والتعلم، فهو يوظف أفعال األمر املسندة إىل واو اجلامعة مثل قوله 

)هّبوا – اتبعوا – جدوا(، إذ يقول: 

ِ لنيل املعايل جّدوا يا بني الرشق        وهّبوا عجااًل واتبعوا منهج احلقِّ

2. الشعر التمثيلي )القصصي( 

ونجد يف جملة العلم خمتارات شعرية متثل جانبًا من بوادر التجديد يف الشعر، 
من ذلك قصيدة للشاعر عبد الرمحن البناء)41(، تقوم هذه القصيدة عىل عدة ماور 

قصصية، متثل حكاية لفتاة اسمها )لبنى(. 
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والشاعر يقسم تلك القصيدة عىل ماور متنوعة، فكان املحور األول بعنوان 
)أهيا الليل()42(، إذ يقول فيها: )اخلفيف(

إىل  به  رمز  الشاعر  أن  ويبدو  )الليل(  بعنوان  التمثييل  شعره  يفتتح  الشاعر 
)فت  ألفاظها  فكانت  بوضوح،  املعنى  ذلك  القصيدة  ألفاظ  فرست  وقد  الظالم، 
امتداد سعة ذلك  يعني  بالعويل(، وهذا  األفق  – يمأل  – قرح جفني  مني احلشى 
احلزن ليشمل األفق الرحيب الواسع، ونجد الشاعر أيضًا يلجأ إىل توظيف الطبيعة 
التي بدأها بعنوان املقطع األول، وختم هبا القصيدة بعنوان )النجم(، وربام كان هذا 
ديدن بعض الشعراء الذين يقصدون من هذا األسلوب رمزًا يشريون به إىل دالالت 

ومعان أخر. 

ويف القصيدة نفسها ينتقل الشاعر إىل مشهد آخر بعنوان )أهيا النجم(،اذ جعل 
من النجم شخصًا خياطبه وحياوره ويطلب منه أن جييب عىل تساؤله، فهو يتساءل 

بأسلوب استفهامي إنكاري أنَّه مل جيبه عىل هلفة سؤاله املتشوق بقوله)43(: 

أنت إن مل جتب سؤال مشوٍق         فلامذا يا نجم عينك وسنــــا

أنـّــــا  الــلــيــل  أهيـــا  بــتــالــيــك  ــن  م
جفنــي ح  وقـــرَّ احلشى  مني  ــتَّ  ف
وخيفـــى بــالــعــويــل  ـــق  األف يــمــأل 
وطـــــــــــورًا ــالم  ــظ ال يــفــري  وأراه 
مكفهـــرا شــاحــبــًا  اجلـــو  وأرى 

معّنــــى نــشــيــٌج  ذا  أم  ـــــاٌم  أمِح
ـــدجـــى رنــــّــــــــــا بـــرنـــني صــــدر ال
وهنـــا كــالــطــيــف  ــّر  ــم ي ـــــًا  وأوان
يــــتــــامدى وتـــــــارة يــتــأنــــــــــــــــــــى
حزنـــا ــز  ــت هي والــنــجــم  لـــبـــالد 
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 ورسعان ما جييب الشاعر عىل تساؤله فيقول)44(: 

ليبني  التشبيه  فجاء  موحية،  بالغية  بأساليب  تساؤله  إجابة  عن  عرب  فالشاعر 
مصدر ذلك النشيج بقوله: )مثل صوت اإلنسان( والتكرار يف لفظة )رويدًا(. 

أما يف املقطع الثالث، فنرى أن الشاعر أبدع يف رسم صورة احلدث الذي كان 
بعنوان )ذا مصاب( ليبدأ بعرض تلك األحداث التي جيرهيا عىل شكل قصيدة تتمثل 

بأشخاص وحوار وأحداث ورسد لتلك األحداث، ويتجىل هذا املشهد يف قوله: 

ويتصاعد ذلك الغلو يف قلب تلك املرأة، فلم جتد وسيلة إلطفاء ذلك احلقد 
حرف  املتضمنة  الكلامت  الشاعر  استعامل  ونلحظ  )لبنى(،  الفتاة  تلك  قتل  سوى 
اخلاء الذي تكرر يف أبيات القصيدة ثامين مرات، وربام يتناسب هذا مع احلدث الذي 
ته ألفاظ القصيدة بقوله )اقتليها والختايف عقابا – اتركيها  ستقوم به املرأة، وقد فرسَّ
بالصورة  الفتاة  تلك  ملوت  مجيلة  صورة  الشاعر  رسم  أيضًا  ونجد  للمنايا(  فريسة 

املجازية يف قوله )سقتها من مخرة املوت(، وقوله أيضًا )بركت فوقها بقوة قلب(. 

من  الفعل  هذا  أنَّ  لبنى  والد  أدرك  أن  بعد  آخر  مشهد  إىل  الشاعر  ينتقل  ثم 

صـــوت  ــني  ــراق ــع ال مــن  فــأتــاين 
رويـــدا ــــدًا  روي نــحــوي  ــى  ــدن وت

ومعنــى لفظًا  اإلنسان  صوت  مثل 
وكّنـــــى الــكــالم  ح  رصَّ بعدما 

اخلــرق  واتســع  اخلناق  فيها  ضاق 
عقابــــــــا ختـــايف  وال  اقتليها 
للمنايـــــا فريســـة  واتــركــيــهــا 

حسنــى ــك  وي نفسها  يف  فقالت 
أمنا باملعيشــة  اخلـــوف  واجــعــيل 
رهنـا اللحــد  طبقة  يف  واجعليها 
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زوجته اخلبيثة ؛ إذ جعله الشاعر بعنوان آية قرآنية مقتبسة من سورة يوسف )إن هذا 
من كيدكن()45( ؛ إذ عرب الشاعر يف هذا املقطع: 

وخيتم الشاعر هذا الشعر التمثييل بمشهد ختامي حتت عنوان )ربِّ إنا إليك( 
عىل لسان والد لبنى، فقال)46(: 

الليايل،  منها  تشيب  القصة  تلك  أنَّ  ومعربة  موحية  بألفاظ  يؤكد  فالشاعر 
والشاعر جلأ إىل هذا التعبري االستعاري، فجعل من الليايل كأهنا شخص لسامع تلك 
األحداث يشيب منها، بل أنه ال يكتفي بذلك التعبري فجعل الشيخ العليل يقوس 

ظهره وينحني لسامعه تلك القصة. 

مضمحــــال  نومه  مــن  قيس  ــام  ق
ـــا خمــنــوقـــــــــــة بــفــــــــــــــراش ـــرآه ف
وقدمــا كيدكـــن  مــن  ــذا  ه ــال  ق

لبنــــى لــيــوقــظ  واهـــنـــًا  ومــشــى 
أخنــى املــحــتــم  املـــوت  وعــلــيــهــا 
كدنـا الناس  يف  العاهرات  قبلك 

ذال  ــرأس  ال وأطـــــرق  عنها  صد 
عنهــا الكشح  طوى  وقد  فتفاىض 
حتـــــى بالنفس  عــيل  نـــادى  ثــم 
وفيــــــه رسًا  بــالــنــعــش  ــوه  ــأت ف
حديثــــا مني  الــرمحــن  عبد  ــاك  ه
الليالــــي منه  تشيب  مصاب  ذا 
بشعـــــر عليه  تبك  مل  إن  أنــت 

ذقنـــــا فخضبت  خشية  وبــكــى 
ــل أثــنــى ــع ــف ــل ال ــام ــك وعــلــيــهــا ب
دفنــــا املــقــابــر  يف  املــيــت  ــدفــن  ت
وأدنــى ــام  األن أقــىص  يــدري  ليس 
أذنـــا ملعناه  وصــْخ  سمعًا  فــارع 
وأخنــــى القلوب  أمــرض  وقعُه 
إنسًا وجنــا)47( بالدمع  يبكي  سوف 
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وهبذا األسلوب مهد الشاعر لرسد تلك األحداث هبذه املقاطع املشوقة املؤملة 
التي رسمها يف املقطع السابق، ثم ينتقل إىل مقطع آخر بعنوان )موت أمها()48( ومن 
هذا املشهد إىل مشهد آخر بعنوان )زواج أبيها( ثم ينتقل الشاعر إىل املشهد الذي 
لبنى، وتتصاعد ذروة ذلك  لبنى عىل  املتمثل بحقد زوجة أب  يمثل ذروة احلدث 

احلقد عىل لبنى بمشهد جسده الشاعر بعنوان )خنق لبنى()49(، فقال: 

من  وداللته  قيمته  له  النصوص  هذه  بمثل  العلم  جملة  احتفاء  أن  يف  والريب 
معاجلة  إىل  اهلادفة  الرتبوية  األخالقية  القيمة  ذي  الشعري  النتاج  عرض  حيث 
والتفكر  رؤاه  لتحسني  وعيه  إثارة  وماولة  بالفرد  والنهوض  االجتامعية،  القضايا 
اجليد يف أحواله االجتامعية، وإذا ما طرح هذا األمر بأسلوب الشعر كان أكثر وأكرب 
تأثريا يف متلقيه،عىل أن املجلة حققت أمرا آخر عن طريق نرش هذه النتاجات التي 
محلت بوادر التجديد فقد عدت ظاهرة الشعر التمثييل من الظواهر التي »مل يسبق 

اخلــرق  واتســع  اخلناق  فيها  ضاق 
عقابــــــــا ختـــايف  وال  اقتليها 
للمنايـــــا فريســـة  واتــركــيــهــا 
بــــــأس بــشــدة  نحوها  قــعــدت 
قلــــــــب بــقــوة  فــوقــهــا  بــركــت 
ظلمـــــا الليل  حندس  يف  خنقتها 
غســــل غري  من  بالنعش  وضعوها 
قــــد مــا  بعد  مــن  للديار  رجــعــوا 
عادوا حيـــن  مكرهم  من  قالوا  ثم 

حسنــى ــك  وي نفسها  يف  فقالت 
أمنا باملعيشــة  اخلـــوف  واجــعــيل 
رهنـا اللحــد  طبقة  يف  واجعليها 
خلنــا ويـــك  بــقــوهلــا  تـــذي  وهـــي 
املحنـــا كــان  باحلقد  قلب  رب 
دنــا املـــوت  مخـــرة  ــن  م وســقــتــهــا 
اهلوينـــا مــســري  وال  ســــاروا  ــم  ث
وسنــا الــقــرب  ظلمة  يف  تــركــوهــا 
إّنــــــا ــع  ــرج ن ــك  ــي إل إّنــــا  ربِّ 
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يعد  ما  وهذا  الشعري«)50(  مرسحه  يف  شوقي  شعر  سبقت  وربام  العــراق،  يف  إليه 
إنجازا واضحا هلذه املجلة. 

3. الشعر الوجداني

يدور  لندن(،  )حول  بعنوان  قصيدة  األدبيات  باب  يف  العلم  جملة  يف  ورد 
موضوعها حول صديق يعيش يف لندن، فريسل له صديقه الذي يعيش يف العراق 
ا تشري يف الوقت  قصيدة اشتياق له، توحي ألفاظها باحلنني والشوق لصديقه، إاّل أهنَّ
التي  الغربية،  احلياة  بمظاهر  املتمدنة  البالد  تلك  الغربة،  بالد  يف  الضياع  إىل  نفسه 
أن  إىل  الشاعر  الذي اضطرَّ  العليا، وهذا  تتناىف مع مفهوم اإلسالم ومبادئه وقيمه 

يتساءل يف قصيدته عن اإلنسان التقي الذي يعيش يف تلك البالد، فقال: )طويل(

األنبياء  قصص  توظيف  يف  يمعن  الشاعر  أنَّ  القصيدة  أبيات  خالل  ونلحظ 
الواردة يف القرآن الكريم، لتأكيد ما يقوله: 

ن موسى قوم موسى ورّشدت      أخا مدين عاّم حياول مديــــن)52( ختوَّ

والكذب  واملكر  اخلداع  ألوان  يسوده  أنه  املتمدن،  العامل  ذلك  ينتقد  والشاعر 

حنـــة  العراقي  جتــدي  وهــل  أحــنُّ 
أردهــــا ال  ــة  وحــشــيَّ ـــرة  زف ويل 
ملثلهـــا ــق  وح تاهت  لندن  أرى 
. . . .
ـــة خلَّ أول  ــذات  ال حب  كــان  إذا 

لنـــدن ــة  األحــبَّ عنه  حجبت  إذا 
متمــدن ــا  ي النفس  ذكــرتــك  إذا 
وبرلــن ســنــاك  مــن  صفر  فباريز 

التديـن)51( أين  ــرار  األب ُتَقى  فأين 
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والقسوة والظلم، وقد كانت ألفاظ القصيدة تدعو أبناء وطنه إىل عدم التطّبع بطباع 
الغرب وتقاليدهم ألهنا متنافية مع الواقع احلضاري اإلسالمي العريب. 

القومية  وعاطفته  اخلاصة  الوجدانية  عاطفته  بني  يمزج  أن  الشاعر  وحاول 
العراق،  الوطن، والسيام خارج  أبناء  بمعاناة حقيقية جتاه  يشعرنا  فهو  جتاه وطنه، 
وعدم  العلم،  طلب  إىل  يدعوهم  األبيات  تلك  وخالل  الغرب،  بطباع  تطبَّع  ممن 

االنجراف وراء موجات الغرب العاتية. 

وهناك قصيدة أخرى بعنوان )الدمع()53( للشاعر عيل الرشقي، وهي قصيدة 
التنفيس عن ضيقه  إىل  التي تدف  اخلاصة،  النفسية  معاناته  الشاعر عن  فيها  يعرب 
فيها  الشاعر  عواطف  فنجد  أخرى،  قضايا  عن  التعبري  إىل  تدف  مما  أكثر  وآالمه 
نابعة من مشاعر صادقة، عرب من خالهلا عن اآلالم وضنك العيش الذي القاه يف 
نشأته األوىل، فقد أبكته تلك الظروف من أعامقه، واهنمرت جّراء ذلك منه العربات 
البكاء  ينفضها  حيث  عينيه،  من  املسفوكة  الدموع  حرارتا  أبردت  التي  الساخنة 
الشديد، مع تعلق األهداب حرصًا عىل الكتامن، وعدم كشفه للناس. يقول الشاعر: 

)الكامل(

جروحـــــًا  نزفتهنَّ  الشؤون  مال 
مرجــــال الصبابـة  تغىل  أفكلام 
زفــــرة إاّل  العبـــرات  ــذه  ه مــا 
سقطت من األجفان تفحص يف الثرى
مقلتــــي سمى  بالعني  من  رام  ما 
األســـى هبا  جيــيء  عاطفة  الدمع 

نضحت دموعًا بل نضحن قروحــــا
رشيحــــــا منه  األجفان  تتصبب 
مسفوحـــــا مدمعًا  فعادت  بردت 
جرحيــــــا ســوادهــنَّ  فخلت  محــرًا 
وتسيحــــــا ــدواًل  ج لتصبـح  إاّل 
لرتحيـــــــا أو  األشــجــان  لـــرتاوح 
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األنبياء  وقصص  املباركة،  القرآنية  لآليات  توظيفا  نفسها  القصيدة  يف  ونجد 
بام جيلب انتباه املتلقي ؛ إذ كانت االقتباسات القرآنية مهيمنة عىل أبيات القصيدة، 
مستغاًل إياها يف تشكيل الصورة الشعرية، وحتريكها بفعالية كبرية، فالشاعر يربط 
تردٍّ  من  جمتمعه  يف  جيري  وما  وقصصًا،  وشخوصًا  أحداثًا  القرآنية  النصوص  بني 

وتأّخر يف األوضاع. 

فيقول يف القصيدة)54(: 

فهو يشبه ظاهرة التخلف والركود املتفشية يف بالده بالطوفان الذي حلَّ بقوم 
نوح، إاّل أنَّ الشاعر بالغ يف ذلك الوصف ؛ إذ إنه مل يبق منهم من ينجو من ذلك 

الطوفان بقوله: )مل يبق منهم نوحا(. 

بلوحــــه َقــَرأُت  كم  الصبابة  درس 
أمواجـــــه يف  عليه  يــغــوص  در 
ببذلـــــــه الكريم  بخل  ولــربــام 
شاكيـــا أك  ومل  به  الشعور  فصح 
موضــع من  فهل  أشياء  النفس  يف 
لذكرتـــــه واحــدًا  رشحــًا  كــان  لو 
للحشــــى ــؤمل  امل الشوك  أكثر  ما 

يوحــــــى للعواطف  ووحيًا  عربًا 
وطفوحــــــا سابحًا  عيني  إنسان 
شحيحـــا األبــي  جفن  ترى  ما  أو 
وفصيحــــــا شــاعــرًا  لكونـي  إاّل 
وأبوحـــــــا ألشتكي  الفضاء  حر 
رشوحــــــا الضلوع  طــوت  لكنام 
الشيحــــا ــل  أق ــا  وم الــبــالد  ذا  يف 

للحشـــى  املــؤمل  الــشــوك  أكثر  مــا 
أتــــى طوفانًا  انَّ  فلو  البالد  عــمَّ 

الشيحــــا  ــل  أق ــا  وم الــبــالد  ذا  يف 
نوحـــا منهم  يبق  مل  الـــورى  هــذا 
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يوسف،  سورة  من  القرآنية  اآلية  إىل  األخرى  األبيات  يف  الشاعر  وأشار 
فيقول)55(: 

وتسلفوا برشًا برجعة يوســـف      أن يصدقوا فلينشقوين الرحيــــا

وهذه الصورة اجلميلة القرآنية وظفها الشاعر يف قصيدته، إذ شبه حزنه بحزن 
، فاجلامع بني الصورتني هو )احلزن(، فيشبه الشاعر  النبي يعقوب عىل يوسف 
حزنه ويأسه من عودة احلرية وحتسن األوضاع التي يعيشها الشاعر يف جمتمعه أو ما 

يعيشه الشاعر يف حياته اخلاصة، وهو يرمز إىل أمور أخرى قصدها الشاعر. 

ويذكر الشاعر أيضًا املسيح يف قصيدته، فيقول)56(: 

قالوا سيحيى الشعب قلت بشــارة        فلعلام بعث اإللــه مسيحــــا

والنهوض  إىل اإلصالح  به  رائع، رمز  بتعبري جمازي  الشاعر قصيدته  ثم ختم 
بواقع األمة املتخلف ؛ إذ قال)57(: 

يا ديمة اإلصالح ريش موطنــي       فعساه ينبت مصلحًا ونصيحــــا

فتعبريه )يا ديمة اإلصالح( أسلوب جمازي قصد الشاعر من خالله استنهاض 
األمة  تعيشه  الذي  الفكري  والركود  التخلف  من  والتخلص  واإلصالح  اهلمم، 
العربية، ونجد الشاعر يزرع األمل يف نفسه ويف املتلقي حينام قال )ينبت( إذ دلَّت 
هذه اللفظة عىل غرس بذور اإلصالح والسعي إىل ختليص األمة من ذلك الواقع 

املرير. 
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القصص  بناء قصيدته عىل أسلوب توظيف  الشاعر يف  اعتامد  م  تقدَّ ويبدو مما 
البنائية، فضاًل عن  ينبئ عن وعي وقصدية هبذه  إذ  ؛  األنبياء  القرآين، وقصص 
تنوع استثامره النص القرآين، فوجدنا النص املعاكس له، ووجدنا الرمز، واملجاز، 
وهذه اآلليات التي اعتمد عليها الشاعر يف القصيدة دلت عىل ماولته اإلتيان بأشياء 

فيها نوع من اجلدة.

4. شعر التشطير

نصفني،  جعلته  وشطرته:  وشطور،  أشطر  واجلمع  اليشء،  نصف  الشطر: 
له  ويضع  الثاين  الشطر  ويأخذ  ويكمله،  بيت  شطر  الشاعر  يأخذ  أن  والتشطري: 

صدرًا، وقد كثر التشطري يف العصور املتأخرة)58(. 

وحديثًا أخذ الشاعر بيتًا لغريه، فيحصل لصدره عجزًا، ولعجزه صدرًا، مراعيًا 
تناسب اللفظ واملعنى بني الفرع واألصل،ويشرتط يف التشطري أن ال يكون يف تركيبه 

كلفة وال حشٌو، بل أن يزيد يف األصل جالء ومعنى، ويسمى أيضًا التسميط )59(. 

»ظاهرة  بأهنا  العريب  الشعر  يف  الفنية  الظاهرة  هذه  الباحثني  أحد  عد  وقد 
قالب  من  الشعر  حتويلها  بسبب  القرن...  هذا  يف  العقم  أوجه  من  وجهًا  تشكل 
باعتبارمها  التخميس والتشطري  إىل  يتجه  فالشاعر  وشكل إىل غرض من أغراضه، 

موضوعًا«)60(. 

وقد ورد يف جملة العلم يف بعض أعدادها باب بعنوان )التشطري()61(؛ إذ أورد 
إىل  الشعراء  ودعا   ، العابدين  زين  لإلمام  الشعر  من  بيتني  الشهرستاين  السيد 
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تشطري هذين البيتني يف أعداد املجلة القادمة، فلّبى الشعراء ما دعا إليه الشهرستاين، 
صاحب  لفضيلة  األول  التشطري  فجاء  البيتني،  هذين  بتشطري  بنفسه  قام  أن  بعد 

اإلمضاء )62(، فقال: )البسيط(

         )م(

أما التشطري الثاين فجاء للسيد هبة الدين الشهرستاين)63(، فقال: 

أما التشطري الثالث فكان ألحد األدباء، فقال)64(: 

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
بـــه جهرت  لو  ألين  كتمت  لكن 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

مننــــا النهى  أربــاب  لطوقت  وقتًا 
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
دمنــــا كربال  بــوادي  استحلوا  كام 

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
بـــه جهرت  إن  رس  مكتوب  ورب 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

ثمنــــا له  تعرف  ومل  ضاع  للناس 
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
علنـــا سفكه  يف  واشرتكوا  احلــرام 

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
بــــه نطقت  لــو  إذ  صنته  لكنني 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

نرصت ديني وطوقت الورى مننـــا
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
املحنـــا أجدادي  عىل  استحلوا  كام 
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أما التشطري الرابع فكان للشاعر أمحد عيل الطباخ)65(: 

القول،فضال  القرحية،ويبعث عىل  ينشط  أن  الشعر  اللون من  غاية هذا  ولعل 
العلم  ملجلة  حيسب  ما  املضامر،وهذا  هذا  يف  ومباراتم  الشعراء  بني  التواصل  عن 

وصاحبها.

بـه  أبـــوح  لو  علم  جوهر  رب  يا 
أنثــــره ــوار  األن ذوي  لغريي  ولو 
دمـــي املسلمني  رجال  والستحل 

الفطنــا صفوة  ابتهاجًا  منه  الهتزَّ 
الوثنــــا يعبد  ممــن  ــت  أن يل  لقيل 
سكنــا قد  اإلحلاد  إىل  وقالوا  جهاًل 
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المبحث الثاني
النص النثري ... دراسة وصفية

أوال: المقاالت

ت جملة العلم يف أثناء أعدادها عددًا من  أما ما يتعلق بفنون النثر العريب، فقد ضمَّ
املقاالت واخلطب واملراسالت التي قامت بني أصحاب الصحف واملجالت، إاّل 
أهنا غالبًا ما يدور موضوعها حول الدين واالهتامم بطلب العلم واملعارف، وشملت 

أيضًا موضوعات يف الفلسفة واملنطق واللغة والسياسة واألخالق والعقائد.  

وتصنَّف املقاالت يف جملة العلم إىل األغراض اآلتية: 

1. املقالة ذات الغرض الديني اإلصالحي 

ا كانت تريد أن تلفت إليها أنظار  أولت جملُة العلم الديَن عنايتها القصوى ؛ ألهنَّ
املتضمنة  القرآنية  واآليات  الرشيفة  النبوية  األحاديث  تنرش  راحت  وهلذا  القّراء، 
الطارئة،  والتقاليد  العادات  من  كثريًا  خالهلا  من  تزيل  والتي  املقاالت،  تلك  يف 
والشائعة بني كثري من الناس، فتتخذ من املصادر الدينيَّة سندًا هلا، حّتى تبلغ مداها 

من التعبري. 

)فتوى  بعنوان  آخر  املسلمني()66(، ومقاٌل  نوابغ  )إىل  بعنوان  مقال  فمن ذلك 



أ. د. عبود جودي احليل / أ. م. كريمة نوماس مدين

287 العددان األول والثاين ... رمضان 1433# /آب 2012م

عنوانًا  حيمل  ما  منها  كثرية،  أخرى  ومقاالت  اإلسالم()67(،  احتاد  بوجوب  العلامء 
باسم آية قرآنية ؛ إذ ورد مقال بعنوان )القلم وما يسطرون()68(. 

السياسة إىل جانب اإلصالح والدين، حتت  أيضًا مقااًل يتضمن معنى  ونجد 
عنوان )اإلنسانية والوطنيَّة()69(، جاء فيه: »اإلنسانية هي العاطفة العظمى الضامنة 
بقاء البرش بحالة اجتامعية مع احرتام بعضهم بعضًا دون تفريق... وهي من الفضائل 
إنسان  كلَّ  أنَّ  وأظّن  واالستبداد،  الثورات، واحلروب،  ومتنع  االحتاد،  تقوي  التي 

عاقل وحكيم يريد اإلنسانية ويفضلها«)70(. 

الثانية بعنوان  وللسيد هبة الدين الشهرستاين مقاٌل يف العدد األول من السنة 
ما  بصريته  بثاقب  الشهرستاين  السيد  أدرك  فقد  األديب()71(،  اإلصالح  )لزوم 
استحكم يف جمتمعه من اعتقادات وعادات بالية أصبحت معها اخلرافة واألسطورة 
مفهومًا وسلوكًا أمورًا شائعة، وأول ما كانت هذه هي مهمة األنبياء والرسل، فهو 
حيذر وينبه كل إنسان سواء أكان أمريًا أم كاتبًا أم فقيهًا أم شاعرًا، أم حكياًم، أم واعظًا 
أم خطيبًا عىل احلفاظ عىل روح اإلسالم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ونبذ 

العادات والتقاليد التي تتناىف وتعاليم اإلسالم. ثمَّ خيتم مقالته ببيتني من الشعر: 

والنهوض  العلم  أمهية  إىل  تؤكد  كثرية،  أخرى  مقاالت  العلم  جملة  يف  ونجد 
القرآنية،  باآليات  االستشهاد  إىل  األحيان  أغلب  يف  ويلجأ  العربية،  األمة  بواقع 

واألحاديث النبوية الرشيفة، واألبيات الشعريَّة)72(. 

مقتــدرًا  اإلصالح  ترك  من  عذر  ما 
مدقــة الدين  حول  اخلرافات  يرى 

ينتحــــُل ــالم  اإلس إىل  وهــو  عليه 
الكســـُل موهـا  مــن  ويمنعه  بــه 
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2. املقالة ذات الغرض االجتامعي

قضايا  عاجلت  اجتامعية  أهداف  ذات  عديدة  مقاالت  أيضًا  املجلة  وتتضمن 
اجتامعية سائدة. ومن تلك املقاالت التي وردت يف جملة العلم مقاٌل بعنوان )منع 
التزين للزواج()73(، و)النوم صباحًا()74(، و)تعدد الزوجات()75(، و)الرق والعتق(

)76(، و)انتشار الطالق بني املسيحيني()77(. 

عرفوا  ممن  كثريين  الناس  »نرى  فيه:  جاء  صباحًا(  )النوم  بعنوان  مقال  فورد 
الليايل حتى األسحار يف  الغربية، يسهرون  املدنية  التطرف يف  أو  بالرسف والرتف 
نسيم األسحار دماغه  املومسات، وعندما يطرب  أو يف حجور  التمثيلية،  املسارح 
يقع من تعبه ومالل سهره كاملغشّى عليه مثلام يقع يف هوة الرذيلة وال يفوز بسياحة 
مجال العامل املتأللئ يف كل صبيحة، وال يقف بني يدي باريه )عز شأنه( أداًء ملا فرض 

عليه من الصلوات، أخريًا يبرش باحلرمان من فوز دنيوي وفيض أخروي...«)78(.

واملالحظ عىل هذا املقال أن لغته متيزت بوضوح األلفاظ وسهولة العبارة ؛ إذ 
وظف بعضًا من الفنون البالغية، ومنها اجلناس يف قوله )الرسف، الرتف( وأيضًا 
الشيطان  نوادي  يف  السهر  عىل  تعّود  الذي  اإلنسان  ذلك  فشبه  التشبيه،  إىل  عمد 
أخرى  صورة  رسم  وباملقابل  والعصيان،  الرذيلة  هوة  يف  وقع  الذي  عليه  باملغيش 
من نسج خياله لذلك اإلنسان الذي يستيقظ صباحًا بأنه يفوز بسياحة مجال العامل 

املتأللئ يف كل صبيحة. 
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3. املقالة ذات الغرض السيايس

بعدًا  الشهرستاين  الدين  هبة  عند  التجديدية   – اإلصالحية  الرؤى  اختذت 
وقضايا  مفاهيم  كتاباته  يف  عالج  فقد  حياته،  طوال   – ومواقف  فكرًا   – سياسيًا 
أساسية، شكلت يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين هاجسًا ملحًا 

من هواجس النخبة العراقية املثقفة )78(. 

اإلصالحية  األهداف  ذات  واخلطب  املقاالت  من  كثريًا  العلم  ونجد يف جملة 
قرآنية  آلية  عنوانًا  حيمل  مقاٌل  فله  غريه،  ولكّتاب  الشهرستاين  للسيد  – السياسية 
ُكْم نجد فيها محاس الشهرستاين حلمل لواء اجلهاد  وا اهلَل َيْنرُصْ كريمة إِْن َتْنرُصُ
ومقارعة الغزاة املحتلني، ساعيًا وهبمة مل تعرف الفتور طوال سنوات احلرب العاملية 
األوىل، فريى أنَّ كل إنسان عريب مسلم عليه واجبات عليه أن يعرفها يف مقدمتها 
والتغلغل االستعامري  النفوذ  الوطن، والسيام مواجهة أشكال  الذود عن حياض 
يستهدف  مبارشًا  أم  االقتصادية،  االمتيازات  مثل  مبارش  أكان غري  األوريب، سواء 

احتالل البالد بقوة السالح)79(. 

إىل  الشهرستاين  السيد  التي سعى  )احلرية()80(  إىل  تشري  املجلة  مقالة يف  وثمة 
رشحها وبيان مضموهنا، فهي عنده ال ختتص بمجتمع دون آخر، وال بموضوع دون 
العرصي  اإلنسان  لبناء شخصية  األساسية  األركان  أحد  عنده  تشكل  فهي  سواه، 
ملا هلا من صلة وثيقة بطالقة الفكر التي تبيح لعقله سرب أغوار األمور فتمكنه من 

الوصول إىل احلقيقة. 

املختلفة بسهولة األلفاظ، والوضوح يف  بأغراضها  املقاالت  وقد متيزت هذه 
الشعب  توعية  إىل  السعي  إىل  املقاالت  تلك  نزعت  املوضوع  األفكار، ومن حيث 
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حيث  من  مالت  نجدها  ولذا  والعمل،  واحلرية،  االستقالل،  وحب  وتوجيهه، 
األسلوب إىل السهولة، واأللفاظ السلسة ليفهمها اجلميع. 

ثانيًا: الخطب

وورد يف جملة العلم بعض من اخلطب التي تؤكد قيمة اإلسالم وأرسار تعاليمه، 
صفحات  الثالث  تبلغ  تكاد  طويلة  خطبة  مسمر)81(،وهي  املسيو  خطبة  ذلك  من 
انتشارًا رسيعًا، ويرجع  الدين اإلسالمي  انتشار  كيفية  فيها عن  املجلة، حتدث  من 
الراشدين، ويرى   وإرصاره واعتقاده وخلفائه  النبي ممد  سبب ذلك إىل قوة 
أن اإلصالح الديني إنام كان دينيًا مضًا، فقد استطاع النبي ممد  أن يستأصل 
أدبية ومتدين  العرب، والدخول هبم إىل حالة  الوثنية وإخراجها من عقول  جذور 

أرقى من متدينهم املايض... 

»أقوم  فيها:  يقول  إذ  للناس()82(  بالغ  )هذا  بعنوان  الدين خطبة  هبة  وللسيد 
اليوم بني قومي نذيرًا، وألقي عليهم نبًأ خطريًا نيابة عن كافة العلامء واألحرار... 
إنَّ لكل أمة رؤساء، ولكل جهال علامء أدالء يعرفوهنم اخلري والرش، وحيثوهنم عىل 
الغفلة..«.  وتنبيه  اجلهلة  إرشاد  ذمة هؤالء  فعىل  الرضر،  واجتناب  النفع  اكتساب 
ما  هلم  )فأعدوا  فاضلة،  بقوة  القوة  تدفع  وال  مثله،  إال  الرش  يقاوم  »ال  يقول:  ثم 

استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم(«. 

فنجد يف هذه اخلطبة وضوح اللغة وسالمتها، مع جزالة العبارة وقوتا لتتالءم 
مع مناسبة اخلطبة، وهي احلث واستنهاض مهم الشعب، ومتيز بناؤها الفني بمقدمة 

واستهالل لغرض اخلطبة ثم نجده يستشهد بالنصوص القرآنية يف نص اخلطبة.
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ثالثًا: الروايات 

وإبداعها  العربية  املرأة  لقلم  قرائها  أذهان  لفت  عىل  العلم  جملة  حرصت 
الفكري، وهي مسألة بحد ذاتا متثل خطوة إضافية للسيد هبة الدين الشهرستاين 
َضت جملته دفعة واحدة أربع من مؤلفات  يف مضامر اإلصالح والتحديث، فقد قرَّ
)السيدة الفاضلة زينب فواز( الكاتبة املرصية يف روايتها )امللك كورش أول ملوك 
قبائح  بياهنام  بفوتوغراف  فيه  جتسم  تارخيية  غرامية  أدبية  »رواية  نصه:  بام  الفرس( 

الظلم واالستبداد وماسن العدالة واحلرية«)83(. 

وأشار يف العدد نفسه إىل رواية بعنوان )اهلوى والوفا( وهي رواية ذات أربعة 
العرفان املستمد من  فصول قام بتصورها بني األدباء واألديبات يراعها املشع بني 

شمس علم تسرتت باحلجاب)84(. 

كام أهنا نوهت يف متون أعدادها بعدد غري قليل من رواد الفكر واإلصالح عىل 
الفرنيس  املفكر  املثال ال احلرص  وانتامءاتم، كان منهم عىل سبيل  خمتلف مشارهبم 
)ليو  الرويس  والروائي  االجتامعي(  )العقد  كتاب  صاحب  روسو(  جاك  )جان 
تولستوي( مبدع الرائعة اإلنسانية )احلرب والسالم(، والكاتب النروجيي املعروف 
ومنهم  الفرد،  إبداع  يف  االجتامعية  الظروف  تأثري  عىل  شدد  الذي  آبسن(  )هنري 
أيضًا املؤرخ االسكتلندي )توماس كارليل( مؤلف كتاب )األبـــــــــطال(، و)عبادة 

البطولة()85(. 



جملة العلم للسيد هبة الدين الشهرستاين

292

...الخاتمة...

ومن خالل ما تقدم نقطف أهم الثامر التي أنضجها البحث وهي:

أن جملة )العلم( عىل الرغم من قرص املدة التي صدرت فيها كانت غنية جوهرًا . 1
ومتوى، وهي جملة علمية إصالحية كانت تدف إىل إصالح املجتمع العريب 
بكل وسائل اإلصالح، ومواصلة مسرية العلم احلديث والقضاء عىل العادات 
والتقاليد التي تتناىف مع عادات الدين اإلسالمي ومبادئه، وقد بيَّنت هذه املجلة 
أمهية الصحافة بعدها رسالة ووسيلة نبيلة يف كشف احلقائق وتنوير األفكار إىل 

جانب إيقاظ األمة من سباتا العميق.

ناقشت هذه املجلة خمتلف القضايا االجتامعية والدينية واالقتصادية والسياسية، . 2
بموضوعات عاجلت فيها التخلف واجلهل وحتديث التعليم، وتدهور الصحة 

العامة، ومعاناة املجتمع، وتغلغل النفوذ االستعامري. 

التبشري . 3 مثل  مهمة،  وسياسية  فكرية  موضوعات  عىل  الضوء  سلطت  أهنا  كام 
املوضوعات  من  وغريها  واحلرية  واإلصالح  الديني  واجلمود  باالسترشاق، 

التي شكلت بمجموعها هاجسًا من هواجس النخبة املثقفة العراقية. 

أولت جملة العلم الشعر عناية خاصة ؛ إذ قلام خيلو عدد من أعدادها من جمموعة . 4
من القصائد ذات هدف معني هو يف أغلبها الدعوة إىل العلم ورضورة التحيل 
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مفاهيم  ظهور  نجد  لذا  املزرية،  أوضاعهم  عىل  الثورة  عىل  الناس  وحث  به، 
جديدة يف باهبا كالتغني باحلرية، والدستور، واإلصالح، وحب العلم، فكانت 

صفحات املجلة رياضًا غّناء صدحت فيها حناجر الشعراء املجددين.

أسهمت جملة )العلم( بدفع عجلة التجديد الشعري التي كانت مرحلة مهمة . 5
من مراحل رصاعها املحموم ضد القوالب القديمة.

توزعت األغراض الشعرية التي أوردتا املجلة عىل األغراض واملوضوعات . 6
والقصيص،والشعر  التمثييل  العلم،الشعر  وحب  اإلصالح  شعر  اآلتية: 
أن  الشعر  من  اللون  هذا  وغاية  التشطري  أعدادها  بعض  يف  وورد  الوجداين، 
التواصل بني الشعراء ومباراتم  القول،فضال عن  ينشط القرحية،ويبعث عىل 

يف هذا املضامر.

االجتامعية . 7 و  الدينية  األهداف  ذات  املقاالت  من  جمموعة  املجلة  عرضت 
والوضوح  األلفاظ،  يف  أغراضها،وبالسهولة  بتعدد  متيزت  والسياسية،وقد 
توعية  إىل  السعي  إىل  املقاالت  تلك  نزعت  املوضوع  حيث  ومن  األفكار،  يف 
الشعب وتوجيهه، وحب االستقالل، واحلرية، والعمل، ولذلك نجدها مالت 

من حيث األسلوب إىل السهولة، واأللفاظ السلسة ليفهمها عامة الشعب. 

ورد يف جملة العلم بعض من اخلطب التي تؤكد قيمة اإلسالم وأرسار تعاليمه، . 8
لتتالءم مع  العبارة وقوتا  اللغة وسالمتها، مع جزالة  فنيا بوضوح  وامتازت 

مناسبة اخلطبة، وهي احلث واستنهاض مهم الشعب.

حرصت جملة العلم عىل لفت أذهان قرائها لقلم املرأة العربية وإبداعها الفكري، . 9
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الدين الشهرستاين عىل  وهي مسألة بحد ذاتا متثل خطوة إضافية للسيد هبة 
مضامر اإلصالح والتحديث.

نوهت جملة العلم يف متون أعدادها لعدد غري قليل من رواد الفكر واإلصالح . 10
عىل خمتلف مشارهبم وانتامءاتم، وهذا يعد انفتاحا عىل العامل والتواصل معه 
بوجه  العراقي  و  عام  بوجه  العريب  املثقف  تزويد  عن  فضال  معرفيا،  و  ثقافيا 

خاص بثقافة اآلخر وجتاربه املعرفية.

وأخريا يمكن القول إن جملة العلم أولت اجلانب األديب اهتاممًا كبريًا؛ فنرشت . 11
واحتضنت  واإلصالحي،  االجتامعي  املغزى  ذات  القصائد  من  العديد 
اإلبداعات الشعرية املجددة، ونرشت أيضًا املقاالت واخلطب، وأشارت إىل 
الروايات املبدعة يف ذلك الوقت،فكان هلا دور الريادة يف نرش نتاجات األدباء 
وتشجيعهم، وخلق واقع هنضوي جيابه التحديات وما يعانيه الشعب العريب و 

اإلسالمي من ختلف و استعامر. 

.................................................
ينظر: جملة العلم النجفية – مرحلة الريادة والتأسيس: 7، ودراسات يف الصحافة العراقية: ( 1

 .17
ينظر: تأريخ الصحافة العراقية: 50، 51، وتأريخ الصحافة اإلسالمية: 54. ( 2
الصحفية ( 3 املوسوعة  وينظر:   ،68  –  66 النجفية:  للصحافة  والقومي  الوطني  االجتاه 

العراقية:36، واألدب العريب يف كربالء: 34ـ35. 
حزب  إىل   1908 الدستورية  الثورة  بعد  انضم   )1954 –  1880( األزري  احلسني  عبد    )*(
)املصباح(،  منها  املعارض لالحتاديني، أصدر عام 1911م صحفًا عدة  احلرية واالئتالف 
و)مصباح الرشق(، و )املصباح األغر(، تعلم الرتكية والفرنسية، ساهم يف ثورة 1920م. 

تنظر ترمجته يف: معجم الشعراء العراقيني: 210. 
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جملة العلم، س1،( 8
جملة العلم، س1، ع6، شعبان: 264 – 265. ( 9
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جملة العلم النجفية ـ مرحلة الريادة والتأسيس: 20. ( 11
12 ) –  329 246، ع7:  – 198، ع6:   197 146، ع5:  ينظر: جملة العلم، س2، ع3:، ع4: 

330، ع8: 384. 
 ينظر مقال بعنوان )جملة العلم وبداية التطور الصحفي يف العراق(: 1 – 2. ( 13
من أعالم احلداثة يف األدب والصحافة: 203. ( 14
الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 51. ( 15
ينظر يف أسباب توقف صدور املجلة: تأريخ الصحافة العراقية: 30. ( 16
هو سلامن آل إبراهيم الصفواين، ولد يف مدينة املشخاب، ودرس يف مدارس النجف الدينية، ( 17

ثم انتقل إىل بغداد ليلتحق بمدرسة اخلاليص ملواصلة دراسته العلمية، يعد رائدا يف حركة 
تنظر  العرشين.  القرن  من  األول  النصف  يف  العراق  صحفيي  أبرز  العربية،ومن  القومية 

ترمجته يف: موسوعة أعالم العراق يف القرن العرشين:1/ 223.
ينظر املقال يف جملة )املعارف(، ع17، 1926م. ( 18
من أعالم احلداثة يف األدب والصحافة: 216.( 19
معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء: 2 / 319. ( 20
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد: 22. ( 21
ينظر مقال بعنوان: جملة العلم وبداية التطور الصحفي: 1. ( 22

يف  لإلمامية  الدينية  املؤسسة  تزعموا  الذين  الدين  علامء  كبار  من  الشريازي  حسن  ممد    )*(
هبة  بالسيد  الشريازي  أعجب  وقد  الشيعة،  علامء  طبقات  منها  عدة،  مؤلفات  له  عرصه، 
ترمجته  تنظر  تعليمه.  لنفقات  شهريًا  ذهبية  لرية  له  وخصص  وبعلمه،  الشهرستاين،  الدين 

يف:هبة الدين الشهرستاين منهجه يف اإلصالح و التجديد:23.
ينظر مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين: 1 – 2، و هبة الدين الشهرستاين رائد التحديث ( 23
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يف العراق: 1. 
ممد كاظم اخلراساين املعروف باألخوند: ولد سنة 1839 م يف أفغانستان، درس يف النجف ( 24

حتى نال مرتبة االجتهاد، ألف عددًا من الكتب أشهرها كفاية األصول، وهو من مؤيدي 
الثورة الدستورية اإليرانية، تويف يف أثناء مجعه املتطوعني ملواجهة االحتالل الرويس لشامل 
الشهرستاين  الدين  الرجال:326/2.وهبة  معارف  يف  ترمجته  تنظر  1911م.  عام  إيران 
منهجه يف اإلصالح و التجديد:27.والسيد هبة الدين الشهرستاين آثاره الفكرية ومواقفه 

السياسية:39.
والنجف، ( 25 العربية يف سامراء  الفقه واألصول وعلوم  النجفي: درس  النائيني  ممد حسن 

وتتلمذ عىل يد مجلة من العلامء البارزين، كان هلم الفضل األكرب يف تكوين إمكاناته العلمية 
الدين  يف:هبة  ترمجته  تنظر  1926م.  سنة  تويف  عرصه.  فقهاء  أبرز  من  فكان  والفكرية، 

الشهرستاين منهجه يف اإلصالح و التجديد:32. 
حتصيله ( 26 وأكمل  1877م،  سنة  األرشف  النجف  يف  ولد  الغطاء:  كاشف  حسني  ممد 

العلمي فيها ونال مرتبة االجتهاد، دعا إىل اإلصالح العام للمجتمع اإلسالمي واإلصالح 
و  اإلصالح  يف  منهجه  الشهرستاين  الدين  يف:هبة  ترمجته  تنظر  الدينية.  للمؤسسة  اخلاص 

التجديد:33.
شيخ الرشيعة األصفهاين: ولد سنة 1850م، درس يف النجف األرشف خالل الربع األخري ( 27

من القرن التاسع عرش، وأصبح من املجتهدين البارزين، أيد الثورة الدستورية، وكان من 
الدين الشهرستاين  العراق، تويف سنة 1920م. تنظر ترمجته يف:هبة  قادة ثورة العرشين يف 

منهجه يف اإلصالح و التجديد: 34.
ينظر: جريدة اهلاتف، النجف، ع 70، نيسان 1937م. وهبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف ( 28

اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 39. 
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 39 – 40. ( 29
ينظر: مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين، صالح الدين سلامن جعفر: 1، وينظر: مقال ( 30

بعنوان: ذكرى اإلمام املجدد املصلح السيد هبة الدين الشهرستاين، خالد خلف داخل: 1. 
ينظر: مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين رائد التحديث يف العراق: 2. ( 31
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 86 – 87.، ( 32

وينظر: مقال بعنوان: هبة الدين الشهرستاين:3. 
الشهرستاين ( 33 الدين  وهبة  و294/10ـ295.  العراقية:75/1،  الوزارات  ينظر:تاريخ 

ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ:88، 95.
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هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 103، وينظر مقال ( 34
بعنوان: هبة الدين الشهرستاين رائد التحديث يف العراق: 3. 

ينظر: جملة العلم، س2. ( 35
ينظر: االجتاهات الوطنية يف الشعر العراقي احلديث: 335. ( 36
الرشقي، ولد يف ( 37 الشيخ ممد حسن  بن  الشيخ جعفر  بن  أبو اإلحسان عيل  الرشقي:  عيل 

التمييز  جملس  يف  عني  بارع،  وكاتب  شاعر  فيها،  ونشأ  1890م،  عام  األرشف  النجف 
اجلعفري عام 1927م، ثم مارس القضاء الرشعي يف البرصة عام 1933م، ثم صار وزيرًا 
للدولة إىل عام 1958م، تقاعد بعدها حتى تويف سنة 1964م. تنظر ترمجته يف: الشيخ عيل 

الرشقي حياته وأدبه: 11 – 15. 
جملة العلم، س2، ع3: 125. ( 38
ممد حسن الشبيبي: هو ممد حسن بن ممد رضا بن ممد بن شبيب املعروف بالشبيبي، ( 39

إىل  وانرصف  مرتفة،  نشأة  هبا  ونشأ  األرشف  النجف  يف  ولد  أديب،  وشاعر  ضليع  كاتب 
قراءة املطبوعات احلديثة من كتب وجمالت، وبرش بفتح املدارس، ونادى بالتعليم املنظم، 
نرش مقاالت عدة يف جملة العلم، له شعر جيد، نرش يف املجلد الثاين من جملة الفرقان، تويف 
العرص  من  األدباء  يف:معجم  ترمجته  تنظر   .1914 سنة  فيها  ودفن  النجف  يف  شاب  وهو 

اجلاهيل حتى سنة 2002 م:231/5.
جملة العلم، س2، ع3: 125. ( 40
عبد الرمحن البناء: ولد يف بغداد سنة 1882م، ونشأ فيها وترعرع، عمل يف البناء، دخل يف ( 41

النادي الوطني الذي أسسه مزاحم الباججي، ساهم يف ثورة العرشين بقصائد كثرية، عمل 
يف الصحافة، أصدر جريدة النور، تويف يف بغداد سنة 1955م، له ديوان شعر مطبوع. تنظر 
ترمجته يف: معجم الشعراء العراقيني: 227، والشعر العراقي احلديث مرحلة وتطور، جالل 

اخلياط. 
جملة العلم، س2، ع7: 330.( 42
جملة العلم، س2، ع9: 331.( 43
م. ن: 331.( 44
جملة العلم، س2، ع9: 331. ( 45
م. ن: 331.( 46
جملة العلم، س2، ع9: 330. ( 47
م. ن: 330. ( 48
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م. ن: 331.( 49
 من أعالم احلداثة يف األدب و الصحافة:212.( 50
 جملة العلم، س2، ع8: 378.( 51
 م. ن: 378.( 52
جملة العلم، س2، ع9: 430. ( 53
جملة العلم، س2، ع9: 430. ( 54
م. ن: 430. ( 55
م. ن: 431.( 56
جملة العلم، س2، ع9: 431.( 57
معجم النقد العريب القديم: 1 / 340. ( 58
املعجم األديب: 68. ( 59
تطور الشعر العريب احلديث يف العراق: 65. ( 60
ينظر: جملة العلم، س2، ع6: 281. ( 61
م. ن: 281. ( 62
جملة العلم، س2، ع7: 324.( 63
جملة العلم، س2، ع7: 324.( 64
جملة العلم، س2، ع8: 378.( 65
ينظر: جملة العلم، س2، ع2: 86. ( 66
جملة العلم، س2، ع5: 208. ( 67
جملة العلم، س2، ع3: 104. ( 68
جملة العلم، س2، ع5: 203. ( 69
م. ن: 203. ( 70
جملة العلم، س2، ع1: 22. ( 71
م. ن: 1، و ع4: 49. ( 72
جملة العلم، س2: 29، 30-، 147. ( 73
م. ن: 49. ( 74
جملة العلم، س2، ع1: 30. ( 75
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م. ن: 29. ( 76
م.ن.( 77
م.ن.( 78
ينظر: هبة الدين الشهرستاين ومنهجه يف اإلصالح والتجديد وكتابة التاريخ: 76. ( 79
جملة العلم، املجلد الثاين:60ـ61.( 80
م. ن: 60. ( 81
جملة العلم، س2، ع1: 12. ( 82
جملة العلم، س2، ع9: 400. ( 83
جملة العلم، س2، ع3: 144. ( 84
م. ن. ( 85
جملة العلم، س2، ع7: 299 – 313، وع8: 357، 361، 382 – 383. ( 86
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القرآن الكريم. ( 1

إعالن ( 2 من  كربالء  يف  العريب  األدب 
ثورة متوز 1958م  إىل  العثامين  الدستور 
عبود  د.  الفنية،  وخصائصه  اجتاهاته   –
أهل  مكتبة  منشورات  احليل،  جودي 

البيت كربالء املقدسة، 2005م. 

يونس ( 3 اإلسالمية،  الصحافة  تأريخ 
إبراهيم السامرائي، مطبعة األمة، بغداد، 

1985م. 

الرزاق ( 4 عبد  العراقية،  الصحافة  تأريخ 
احلسني، ط3، بريوت، صيدا، 1918م. 

عبد ( 5 للسيد  العراقية،  الوزارات  تاريخ 
الرزاق احلسني،ط7، بغداد،1988م.

تطور الشعر العريب احلديث يف العراق – ( 6
اجتاهات الرؤيا ومجاالت النسيج، د. عيل 
عباس علوان، منشورات وزارة اإلعالم، 

سلسلة الكتب احلديثة، 1975م. 

دراسات يف الصحافة العراقية، د. سنان ( 7
سعيد، بغداد، 1972م.

آثاره ( 8 الشهرستاين  الدين  هبة  السيد 
باقر  السياسية،ممد  ومواقفه  الفكرية 
امحد البهاديل،ط1،رشكة احلسام للطباعة 

الفنية املحدودة، بغداد،2002 م.

وتطور، ( 9 مرحلة  احلديث  العراقي  الشعر 
د. جالل اخلياط، ط2، دار الرائد العريب، 

بريوت، 1987م. 

عبد ( 10 وأدبه،  حياته  الرشقي  عيل  الشيخ 
وزارة  منشورات  عواد،  مهدي  احلسني 
للنرش،  الرشيد  دار  واإلعالم،  الثقافة 

1981م.

جملة العلم النجفية من املجالت العراقية ( 11
عالء  د.  والتأسيس،  الريادة  مرحلة  يف 
االعتامد،  مطبعة  الرهيمي،  حسني 

قم،د.ت. 

العلامء ( 12 تراجم  يف  الرجال  معارف 
النجف،  الدين،  حرز  ممد  واألدباء، 

1964م. 

اجلاهيل ( 13 العرص  من  األدباء  معجم 
سلامن  م،كامل   2002 سنة  حتى 
العلمية،  الكتب  دار  اجلبوري،ط1، 

بريوت،2003 م. 

دار ( 14 النور،  عبد  جبور  األديب،  املعجم 
العلم للماليني، بريوت، 1979م. 

يف ( 15 املتوفني  العراقيني  الشعراء  معجم 
مطبوع،  ديوان  وهلم  احلديث  العرص 
رشكة  التميمي،  محودي  صادق  جعفر 
بغداد،  ط1،  والتوزيع،  للنرش  املعرفة 

1991م. 

أمحد ( 16 د.  القديم،  العريب  النقد  معجم 
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  مطلوب، 

بغداد، 1989م. 

من أعالم احلداثة يف األدب والصحافة، ( 17

... المصادر والمراجع ...
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الشؤون  دار  الكبييس،  د. عناد إسامعيل 
الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2007م. 

األدب ( 18 يف  احلداثة  موضوعات  من 
الكبييس،  إسامعيل  عناد  د.  والصحافة، 
بغداد،  ط1،  دراسات،  سلسلة 

2010م. 

املوسوعة الصحفية العراقية، فائق بطي، ( 19
ط بغداد، 1976.

يف ( 20 منهجه  الشهرستاين  الدين  هبة 
التأريخ  وكتابة  والتجديد  اإلصالح 
احلاجري،  طه  إسامعيل  حتليلية،  دراسة 
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 

2008م. 

املجالت واجلرائد: 

نيسان ( 1  ،70 ع  النجف،  اهلاتف،  جريدة 
1937م.

الشهرستاين، ( 2 الدين  هبة  العلم،  جملة 
األرشف،  النجف  صحافة  سلسلة 
التعارف  دار   ،1912  –  1910

للمطبوعات، 2009م. 

جملة املعارف، ع17، 1926م.( 3

املقاالت املنشورة عىل االنرتنت

الريادة ( 1 مرحلة   – النجفية  العلم  جملة 
والتأسيس، جمهول.

هبة ( 2 السيد  املصلح  املجدد  اإلمام  ذكرى 
الدين الشهرستاين، خالد خلف داخل. 

يف ( 3 الصحفي  التطور  وبداية  العلم  جملة 

 /  3  /  2 احلكيم،  حسن  د.  العراق، 
2011م. 

هبة الدين الشهرستاين رائد التحديث يف ( 4
العراق، إبراهيم العايت. 

الدين ( 5 صالح  الشهرستاين،  الدين  هبة 
سلامن جعفر.

السامرائي، ( 6 الشهرستاين  الدين  هبة 
موضوع  2007م.   /  3  /  31 جمهول، 

خاص بربنامج اإلذاعة. 




