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َّ
ملخ�ص البحث
والرتبوي
العلمي
شهد العراق ظهور نخبة طليع َّية مث َّقفة من أبنائه حاولت النهوض
ّ
ّ

ببلدها بعد تأسيس الدولة العراق َّية املعارصة عام 1921م ،وذلك ملساعدته عىل اللحاق

ٍ
لكاتب
بركب التقدُّ م احلضاري الذي شهده العامل آنذاك  .تناول البحث اجلهود العلمية
ٍ
نجفي بارز ،هو حممد عيل كامل الدين الذي ُيعدّ من املؤرخني العراق ِّيني املعارصين
ِح يِّ ٍّل
ٍ
وشاهد ٍ
حي عىل حقبة مهمة من تأريخ مدينته ووطنه العراق .اتسمت أعامله
املعروفني،
– ال سيام الكتاب موضوع البحث – بدقة التوصيف للوقائع التارخي َّية  ،التي رسمها

من خالل ذاكرة فذة ّ
قل نظريها  .وكانت لديه ثقافة واسعة  ،اكتسبها من خالل اطالعه
املعمق عىل مصادر املعرفة التارخي َّية الشفاه َّية وعالقاته االجتامع َّية الطيبة .

س�� ّلط املبحث األول الض��وء عىل أرسة آل ك�مال الدين ِ
احل ِّل َّية ومكانته��ا العلم َّية،
ّ

وما أنجبته من أعالم يف جمال الدين واألدب والسياسة ،مع اإلشارة اىل األعالم واألرس
النجف َّي��ة الت��ي تنحدر من أص��ول ِح ِّل َّية ،وم��ا تركته مدين��ة الفيحاء من اآلث��ار البارزة
مهم من
والبصامت الطيبة عىل قرينتها يف العلم واجلهاد النجف األرشف .ودرس جز ًءا اًّ

عيل كامل الدين) بد ًءا من والدته وعائلته ودراس��ته ،ومن ثم مسامهته
حياة كاتبنا َّ
(حممد ّ

الفاعلة مع النخبة النجف َّية املث َّقفة يف احلركة الوطن َّية العراق َّية منذ مرحلة مبكِّرة من القرن
بأهم نتاجاته الفكر َّي��ة  .أ َّما املبحث الثاين فقد ُخ ِّصص
وتم التعريف املوجز ِّ
العرشي��نَّ .
لدراس��ة كتاب (النجف األرشف يف ربع قرن منذ ع��ام  ، )1908وحماولة التعرف عىل
أه��م مضامينه وما َّدته واألح��داث التارخي َّية الت��ي عاجلها وأمه َّيته العلم َّية واألس��لوب

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ال��ذي اتَّبعه مؤ ِّلفه يف كتابت��ه  .فيام تناول املبحث الثالث مص��ادر الكتاب وكيف َّية توثيق
املؤ ِّل��ف إلحاالته ورؤيته يف املس��انيد التي ترجع هلا معظ��م معلوماته  .واعتمد البحث

عيل ك�مال الدين وعدد من
مجل��ة ِّ
متنوع��ة من املصادر ،تق��ف يف مقدِّ متها مؤ َّلفات َّ
حممد ّ

والسري.
املطبوعات التي ُّ
ختص تاريخ النجف األرشف وكتب املوسوعات والرتاجم ِّ
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Abstract
After establishing the contemporary Iraqi state, an educated
elite of Iraqi people arose and tried to help their country make
progress in educational and scientific aspects spread all over the
world. This paper deals with scientific efforts of Najaf famous
writer, Muhammed Kamal A'deen who is considered to be
one of the contemporary Iraqi historians well-known for their
interests in honorable Najaf history, and he is a living witness
of the important period of the history of his city and country,
Iraq. His works, especially the book dealt with in this paper, were
characterized by describing the historical events exactly. He
had wide knowledge which he got through his deep reading of
historical knowledge sources and his good social relationships.
The first topic shed the light on Kamal A'deen's family, its
scientific position and its famous men in the field of religion
, literature and policy. It also studies an important part of our
writer's life starting from his birth , family and study then his
effective contribution with educated Najaf elite in Iraqi national
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movement since an early stage of twentieth century.
As for the second topic, it deals with the book entitled
"Honorable Najaf in quarter of Century since 1908" and an
attempt to know its contents and historical events mentioned
in it and its scientific importance and the method followed by
its author in his writings.
While the third topic , it studies book sources , how the
author write down and his point of view about references from
which all his information is taken from.
This paper depends on various group of sources. The first
important ones are Mohammed Kamal A'deen's Book , number
of publications related with the history of honorable Najaf and
books of encyclopedias and biographies.
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املقدمة
ّ
يع��دُّ حممد عيل ك�مال الدين ِ
النجف��ي من العلامء البارزي��ن الذين جادت هبم
احل يِّ ّل
ُ
ّ
َّ
ّ
مدين��ة ِ
احل َّل��ة الفيحاء عىل قرينته��ا يف العلم واجلهاد النج��ف األرشف ،وهو فضلاً عن

ذل��ك من كبار الرتبو ِّيني العراق ِّيني املعارصي��ن الذين ُعرفوا باهتاممهم بالكتابة يف تاريخ

مهمة
الع��راق عمو ًما ،والنجف األرشف عىل نحو اخلصوص ،وش��اهدً ا ح ًّيا عىل حقبة َّ
م��ن تاريخ وطن��ه العراق .اتَّس��مت أعامله -والس��يام الكتاب موض��وع البحث -بد َّقة

ف��ذة َّ
التوصي��ف للوقائع التارخي َّية التي رس��مها بذاكرة َّ
قل نظريها .وكان��ت لديه ثقافة
واملدونة،
املعمق عىل مصادر املعرفة التارخي َّية الشفاه َّية
َّ
واسعة ،اكتسبها يف ضوء ا ِّطالعه َّ

وعالقاته االجتامع َّية الواسعة.

س�� َّلط املبحث األول الض��وء عىل أرسة آل ك�مال الدين ِ
احل ِّل َّية ومكانته��ا العلم َّية،
َّ
وما أنجبته من أعالم يف جمال الدين واألدب والسياسة يف موطنها األول (مدينة ِ
احل َّلة)،
َّ

عيل ك�مال الدين) بد ًءا م��ن والدته وعائلته
مه�ًّم� من حياة كاتبن��ا َّ
ودرس ج��ز ًءا اًّ
(حممد ّ
ثم مسامهته الفاعلة مع النخبة النجف َّية املث َّقفة يف احلركة الوطن َّية العراق َّية
ودراسته ،ومن َّ
بأهم نتاجاته الفكر َّية.
منذ مرحلة مبكِّرة من القرن العرشين .والتعريف املوجز ِّ

أ َّم��ا املبحث الثاين فقد ُخ ِّصص لدراس��ة كتاب (النج��ف األرشف يف ربع قرن منذ

أهم مضامينه وما َّدته ،واألحداث التي عاجلها ،وأمه َّيته
تع��رف ِّ
عام 1908م) ،وحماولة ُّ
العلمية ،واألسلوب الذي اتَّبعه املؤ ِّلف ِ
النجفي يف كتابته.
احل يِّ ّل
َّ
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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وتن��اول املبحث الثالث مصادر الكت��اب وكيف َّية توثيق املؤ ِّلف إلحاالته ورؤيته يف

متنوعة من املصادر ،تقف
املسانيد التي ترجع هلا معظم معلوماته .واعتمد البحث مجلة ِّ

ختص تاريخ
عيل كامل الدي��ن ،وعدد من املطبوعات الت��ي ُّ
يف مقدِّ مته��ا مؤ َّلف��ات َّ
حممد ّ
والس رَي.
النجف األرشف ،وكتب املوسوعات والرتاجم ِّ
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املبحث الأ َّول

حل ِّل َّية النجف َّية
م�ؤ ِّلف الكتاب� ..أ�سرته ا ِ
و�أثره يف احلركة الوطن َّية العراق َّية
تعدُّ مدينة ِ
احل َّلة (تلك املدينة العراق َّية العريقة 60 ،كم شامل رشق النجف) إحدى

أه��م املراك��ز احلرض َّية التي انح��درت منها الكثري م��ن األرس النجف َّي��ة العلم َّية البارزة،
ِّ
وق��د حدث انتق��ال بعض ِ
احل ِّل ِّي�ين إىل النجف يف مراح��ل تارخي َّية خمتلف��ة ،ابتدأت منذ
امليالدي ،حتت ضغوط سياس�� َّية واقتصاد َّية وأمن َّية متش��ابكة،
أواخر القرن الثامن عرش
ّ

العثامين ،وجعلتها عرضة للرصاع��ات القبل َّية الدامية واحلالة
اجتاح��ت البالد يف العهد
ّ

الـمدقعة ،وهاجر عد ٌد من أبنائها إىل النجف؛ طل ًبا للعلم وح ًّبا يف جوار مرقد
املعاش�� َّية ُ
أن نوعية املهاجرين ِ
عيل بن أيب طالب .ويبدو َّ
احل ِّل ِّيني كانت
َّ
س�� ِّيد األوصياء اإلمام ّ
من فئة متم ِّيزة ،فقد ظهرت منهم بيوتات علم َّية اختارت النجف موطنًا مؤ َّقتًا أو دائم ًّيا
هلا ،مثل (آل القزويني) ومنهم العلاَّ مة السيد مهدي بن حسن احلسيني القزويني ِ
احل يِّ ّل،
ّ
ِّ
ّ
ّ
ّ
عا ًمل��ا جامعا من الفقهاء األصوليني ،ولد يف ِ
احل َّلة وعاش ونش��أ وتوفيِّ يف النجف س��نة
ِّ ُ
ً
الطرحيي صاحب كتاب جممع
الطرحي��ي) ومنهم الش��يخ فخر الدي��ن
1882م( .)1و(آل
ّ
ّ
املزيدي
البحرين (توفيِّ يف النجف س��نة 1707م) ،و(آل الش�َّم�اَّ ع) وينس��بون إىل نويرص
ّ
األسدي ،و(آل سامكة) املعروفني بعلامئهم وأدبائهم األفاضل ،رجعوا إىل ِ
احل َّلة يف هناية
ّ
السهالوي) أرسة كريمة فاضلة ،تو َّلت سدانة مسجد
اهلجري ،و(آل
القرن الرابع عرش
ّ
ّ

اخلرضي ،آل الشيخ رايض ،آل كاش��ف الغطاء) وك ُّلهم ُينسبون
الس��هلة املع َّظم ،و(آل
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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إىل جدِّ هم الشيخ خرض بن حممد املالكي الذي هاجر من قرية جناجة يف ِ
احل َّلةإىل النجف
ّ
َّ

امليالدي ،وغريهم كثري من األرس النجف َّية املرموقة
األرشف يف مطلع القرن الثامن عرش
ّ
ِ
احل ِّل َّية األصل( .)2وهناك املدرس��ة (الس��ليم َّية) يف النجف ،بناها مرجع الطائفة يف وقته
الش��يخ ِ
األس��دي (توفيِّ سنة 1407م) ،وهي مدرسة
السيوري
احل يِّ ّل مقداد بن عبد اهلل
ّ
ّ
بح َّلتها اجلديدة يف وقتنا احلارض(.)3
علم َّية دين َّية ،مازالت شاخصة إىل اآلن ُ
أن كثريا من ِ
احل ِّل ِّي�ين قد احتلوا مواقع علم َّي��ة وثقاف َّية مرموقة يف
واجلدي��ر بالذك��ر َّ ً
أن لقب ِ
جمالس النجف ومنتدياهتا ومجع َّياهتا وحوزهتا العلم َّية الرش��يدة ،لدرجة َّ
(احل يِّ ّل
ِ
ِ
املش��هدي) قد ش��اع يف أوس��اط احلوزو ِّيني(،)4
و(احل يِّ ّل
الغروي)،
ّ
ّ
ّ
النجف��ي) ،و(احل�ِّل�يِّ ّ
ومنهم عىل س��بيل املثال ال احلرص الش��يخ حسني بن عيل ِ
احل يِّ ّل النجفي ،وهو أحد نوابغ
ّ
الدين��ي األعىل احلا ّيل
ع�صره ،مت َّيز بالتحقيق والتدقي��ق ،ويعدُّ من أبرز أس��اتيذ املرجع
ّ
السيستاين.)5(
احلسيني
عيل
ِّ
ّ
الس ِّيد ِّ

ينتس��ب املؤ ِّل��ف إىل أرسة آل (كامل الدين) ،وهي م��ن األرس ِ
احل ِّل َّية العلم َّية ،ذات

املكانة الدين َّية السامية بني أهايل تلك املدينة ،اشتُهرت هبذا االسم (كامل الدين) نسب ًة إىل
احلسيني
اجلدِّ الثاين عرش ملؤ ِّلفنا ،والذي س��اعدته منزلته الروح َّية وانحداره إىل النس��ب
ّ
وحل اخلصومات جنوب رشق ِ
العل��وي الطاهر أن يكون مرج ًعا لإلفت��اء ِّ
احل َّلة( ،)6وأن
ّ

يتو َّىل عدد من ذر َّيته نقابة األرشاف هناك( ،)7حينام كانت تلك املدينة تعدُّ حارضة العراق
أن احلياة الفكرية انتعش��ت واستقرت يف مدينة ِ
العلم َّية واالقتصاد َّية( ،)8والس��يام َّ
احل َّلة
َّ

اهلجري ،يف عهد اثنني من علامئها الالمعني ،ومها الشيخ ابن
منذ أواس��ط القرن السابع
ّ
احل يِّل (ت 598هـ) ،وبعده املح ِّقق ِ
ِ
احل�ِّل�يِّ ّ (ت 676هـ) ،وكان بروزمها
إدري��س
العجيل ّ
ّ
إيذانً��ا بانتعاش املدرس��ة ِ
احل ِّل َّية؛ إذ أصبح��ت من احلوارض العلم َّي��ة الكربى ،وأخذت

العلمي
كبريا من العل�ماء وطلبة العل��وم الدين َّية ،وانتقل معه��م املركز
ّ
تس��تقطب عد ًدا ً
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من بغ��داد إىل ِ
احل َّلةبعد الغزو املغويل( ،)9وش��هدت مدينة ِ
احل َّلة حرك��ة علم َّية أوصلتها
ّ

واس��تمر عطاؤها بني
اإلس�لامي،
إىل مكانته��ا املرموقة ب�ين املدارس الفكر َّية يف العامل
َّ
ّ
ٍ
وج��زر طوال املدَّ ة التي أعقبت ذلك ،والس��يام م��ع ظهور َع َل ٍم ِح�ِّل�يِّ ٍّ بارز هو فخر
م��دٍّ
املح ِّقق�ين حممد بن احلس��ن بن يوس��ف ب��ن املطه��ر ِ
احل يِّ ّل من وج��وه الطائف��ة وأعياهنا
َّ
َّ

(ت 771هـ)(.)10

وش��هدت املدينة هنضة أدبية كب�يرة ،لعوامل ذاتي��ة ،تتع َّلق معظمه��ا بطبيعة ِ
احل َّلة
َّ
َّ
الس��احرة ،واملجتمع ِ
احل يِّ ّل الولاَّ د للمبدعني ،وكان هلذه النهضة املتد ِّفقة بفضل طبيعتها
يب وبعثه من جديد ،وحتصني هو َّية العراق
مرش ٌ
ف يف حفظ تراث األ َّمة األد ّ
املتف��ردة ٌ
ِّ
أثر ِّ

العثامين ،ع�لى الرغم من رضاوة التحدِّ ي��ات التي كانت تواجه
م��ن الضياع طيلة العهد
ّ
الـمتَّس��م أكثرهم بطابع الس��طوة
الب�لاد ،واملدِّ
األعجمي املحدق به ،والوالة األجانب ُ
ّ

والتس�� ُّلط( .)11وكان لألج��واء العلم َّية والروح َّي��ة والعوامل الت��ي اختلطت بني الدين
والعل��م أثر بالغ يف ظهور نخبة سياس�� َّية ،كانت هلا كلمتها ع��ن طريق عملها يف احلركة

املؤسس��ات الدس��تور َّية
الوطن َّية ،واحتكاكها باألوس��اط اجلامهري َّية ،وكذلك عملها يف َّ
واحلزب َّي��ة ،ودوائ��ر الدول��ة ،وظه��رت ش��خص َّيات ِح ِّل َّية ناش��طة هلا مواق��ف وأفكار،
اس��تطاعت أن حتظى باحرتام وقبول لدى ٍ
كثري من رشائح املجتمع ،و ُع ِرفت عىل صعيد
السياس��ة الداخل َّية للعراق ،ومنها ش��خص َّيات ب��ارزة من أرسة آل ك�مال الدين ُعرفت
بروحه��ا القوم َّية ودعمها للمواقف الوطن َّية ،والقوى املناضلة ضد االس��تعامر ،الس��يام
الربيطاين للعراق 1920-1914م(.)12
منذ االحتالل
ّ

وكذل��ك أنجبت األرسة ع��د ًدا ليس بالقليل م��ن العلامء املجتهدي��ن ومن األدباء
والش��عراء البارزين ،نذكر منهم أبا عيل حس�ين بن كامل الدين احلسيني ِ
احل يِّ ّل (ح ًّيا سنة
ّ
ّ
1097هـ) ،عامل فقيه ،وش��اعر حمدِّ ث ،له كت��اب فـي النحو ،وكتاب فـي الترصيف(.)13
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ومن الش��عراء الس��يد جعف��ر ِ
احل�ِّل�يِّ ّ ( )1897-1861ذو املنزلة الرفيعة يف األوس��اط
ِّ

العلم َّية واألدب َّية ومن مش��اهري شعراء عرصه ،له الديوان املعروف بـ(سحر بابل وسجع

أيضا (محد ك�مال الدين) عامل وأديب ،و(هاش��م كامل الدين) عامل
البالب��ل)( ،)14ولدينا ً
فاضل وأديب ،انتقل إىل الكوفة معتم��دً ا للمرجع َّية الدين َّية حتى وفاته عام .)15(1923

ووالده الس�� ِّيد عيس��ى كامل الدين الذي ُيعدُّ من كبار علامء النجف األرشف ،مت َّيز بأفقه

الني اجلريء ووطن َّيته العالية ،ارحتل إىل االحواز واع ًظا ومرش��دً ا حتَّى
الواس��ع وفكره رِّ
توثق��ت عالقاته مع عش��ائرها( .)16وبرز من آل ك�مال الدين ِ
احل ِّل ِّي�ين (هادي محد كامل

الدين 1986-1905م) عامل وش��اعر وأديب كبري ،درس يف احل��وزة العلم َّية النجف َّية،
ولـم عاد إىل مدينته أسس يف ِ
احل َّلة املدرسة الكامل َّية للعلوم الدين َّية ،وأصدر جم َّلة التوحيد
َّ
اَّ
وجريدة احلقيقة ،أصدر عد ًدا من املؤ َّلفات ،منها( :أزاهيـر شـتَّى ،التخمـيس والتشطري
فـ��ي أصحاب آية التطهري) بجزأين( ،فقهـاء الفيحاء) ،وهـو كتاب تراجم ألعالم ِ
احل َّلة
مـن الفقهاء بجزأين( ،من خمازي الشيوع ِّيني)( ،حتفة احلرض واألعراب فـي علم النحو

واإلعراب) ،وهـو أرجوزة يف علم النحو ،ديوان شعر ضخم(.)17

ونظرا الكتس��اب النجف األرشف املركز َّية الفكر َّية بني املسلمني الشيعة ،وانتقال
ً
ثق��ل املرجعية الدينية العليا من ِ
احل َّلة وس��امراء إليها مع هناية القرن الثامن عرش ومطلع
َّ
َّ
التاسع عرش ،انتقلت إليها عوائل معروفة من كربالء ِ
واحل َّلة ،ومنها (آل كامل الدين) يف

أواسط القرن التاسع عرش(.)18

ِ
حممد حس��ن بن عيس��ى بن كامل بن منصور
عيل بن عيس��ى بن َّ
ُولد الس�� ِّيد َّ
حممد ّ
ب��ن كامل الدين احلس��يني ِ
احل�ِّل�يِّ ّ يف مدينة النج��ف األرشف س��نة 1900م( )19يف عائلة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ثم
ونحو
بالغة
جليلة القدر ،نش��أ ع�لى يد والده ،وأخذ منه علوم العرب َّية م��ن
ومنطقَّ ،

تفوق��ه عىل أقرانه يف
درس الفق��ه وأص��ول احلديث يف احلوزة العلم َّي��ة الرشيفة ،وظهر ُّ
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ٍ
مهم منها ،وهو اللغ��ة واألدب( .)20وقد رشع بتطوير قدرات��ه الذهن َّية ومهاراته
جان��ب ٍّ
الكتاب َّية بمطالعة الصحف واملجلاَّ ت العرب َّية احلديثة ،والس��يام املرص َّية والسور َّية منها،

ومراجعة الكتب يف دار الكتب (قراءة خانة) أو ممَّا يس��تعريه من كبار األدباء ،وقد تع َّلم

شي ًئا من الرتك َّية يف املدرسة الرشد َّية احلكوم َّية املسائ َّية يف النجف(.)21

ومن��ذ ع��ام 1919م ظهر نش��اطه املتصاعد يف إط��ار احلركة الوطن َّي��ة العراق َّية ضد

نجفي إلقامة صالت
الربيطاين؛ إذ استعان به املث َّقفون الوطن ُّيون يف ضمن وفد
االحتالل
ّ
ّ

التمن(-1881
حممد جعفر أبو َّ
وثيق��ة مع أقطاب احلركة الوطن َّية يف بغداد ،مثل احل��اج َّ
حمم��د الص��در(1956-1882م)؛ وذلك للحيلولة دون تش��كيل
1945م) ،والس�� ِّيد َّ
جمالس األلوية التي أراد منها املحت ُّلون أن تكون قواعد إسناد هلم مستقبل(.)22

بارزا ضمن جمموعة شباب َّية نجف َّية كانت تعمل كنواة
عمل كامل الدين بوصفه
عضوا ً
ً

حممد
حتريض َّية ضد إدارة االحتالل
الربيطاين ،وحركة متهيد َّية للثورة عليه ،منهم الش��يخ َّ
ّ
الشبيبي (1960-1889م) ،وأمحد
حممد باقر
رضا
ّ
الشبيبي (1965-1889م) ،وأخوه َّ
ّ

النجفي (1977-1897م) ،وسعد صالح جريو (1949-1894م) ،متَّخذين
الصايف
ّ
ّ
م��ن ِّ
عيل كامل الدين يف إحدى املدارس الدين َّية ومكتبة عبد احلميد زاهد
حمل إقامة َّ
حممد ّ
مقرا الجتامعاهتم ،ومنطل ًقا لتوس��يع دائرة نش��اطهم
داخ��ل الصحن
ّ
احليدري الرشيف ًّ
بأي صورة إىل خمتلف أنحاء العراق(.)23
الرافض ملبدأ احلامية الربيطان َّية ِّ

عيل كامل الدين مع نخبة من أبرز زمالئه من الطليعة املث َّقفة إىل اجلناح
انض��م َّ
حممد ّ

السيايس جلمعية النهضة اإلسالم َّية النجف َّية ،والتي استهدفت الدعوة لتخليص العراق
ّ

من الس��يطرة الربيطان َّية ،وإثارة اهتامم املس��لمني؛ لضامن استقالله ،وكان بعض أعضاء
مقر
اجلمعي��ة من حمَ َلة الس�لاح املندفعني ق��د قام��وا يف ( 19آذار  )1918باهلجوم عىل ِّ

الربيطاين يف النجف وقتل الكابتن مارش��ال؛ لتكون هذه احلادثة رشارة الندالع
احلاكم
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ٍ
بكثري من وس��ائل العنف والقتل والتنكيل،
انتفاضة وطنية عارمة ،واجهها الربيطان ُّيون

اضطرهتم للتس��ليم ،وقامت باضطه��اد الوطن ِّيني
وح��ارصت األه��ايل وقاتلتهم حتَّ��ى
َّ
حممد
النجف ِّيني وتعذيبهم ،ونُفي أكثر من مئة وعرشين
ً
شخصا خارج بلدهم ،من بينهم َّ

عيل كامل الدين(.)24
ّ

وبع��د عودته إىل الع��راق ،بقي كامل الدي��ن يعمل مع عدد من العل�ماء املجاهدين

اجلزائري،
حممد جواد
واملث َّقفني الوطن ِّيني يت َّقدمهم الشيخ عبد الكريم
ّ
ّ
اجلزائري ،وأخوه َّ
اجلواهري ،والشيخ عبد الرضا الشيخ رايض ،فضلاً عن عدد كبري
حممد جواد
ّ
والش��يخ َّ

من األدباء والوجهاء واألعيان ،ونتيجة للنش��اطات الواس��عة التي اضطلع هبا (حزب

كثري من زعامء عشائر الفرات األوسط(.)25
النجف) التحق هبم ٌ

ورسع��ان ما انترشت دعاية احلزب ،واس��تطاع أن يتَّفق مع قادة احلركة الوطن َّية بأن

تقام املآتم احلس��ين َّية واملواليد النبو َّية يف بغداد وبعض املدن العراق َّية ،وحيرضها أبناء كلتا
الطائفتني؛ لتكون قاعدة إلقامة املظاهرات وانتخاب الوفود املم ِّثلة ألبناء العراق(.)26

وم��ع اندالع الثورة العراق َّية الكربى س��نة 1920م أضحى ك�مال الدين أحد أبرز

كوادرها اإلعالم َّية املتقدِّ مة؛ إذ أرشف عىل حترير جريدة (االستقالل) النجف َّية ،وشارك
يف حتري��ر جريدة (الفرات) ،ومها لس��ان ح��ال الثورة ،والناطق باس��م قياداهتا ،والناقل
ألخبارها ويوم َّياهتا ،وكان يش��ارك يف الوقت نفسه مع الشاعر الثائر يف حترير البالغات
العس��كر َّّية الت��ي كان��ت تطب��ع يف النجف باس��م الثورة ،ويق��وم ِّ
ببث الدعاي��ة لفتاوى
عل�ماء الدين الثائرين ،وإجياد حركة إعالم َّية ملراس�لاهتم املتبادلة م��ع احلكَّام والض َّباط

الربيطانيني(.)27

ع�لي كامل الدين
املهمة ،تولىَّ َّ
ولـ�َّم�اَّ فتحت الث��ورة مكاتب هلا يف بعض امل��دن َّ
حممد ّ
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إدارة مكتب النجف مع مجع من الش��باب الواعي ،من بينهم قريباه (حسني وسعيد كامل

الدين) ،وحرض يف ميادين القتال حينام رافق املجاهدين املرابطني يف معس��كرهم جنوب
ِ
مهمة عن َسري املعارك اليوم َّية مدَّ ة بقائه هناك(.)28
احل َّلة ،وقام بتسجيل مذكِّرات َّ
وبع��د إخفاق الث��ورة يف حتقيق أهدافها عىل املس��توى املنظور ،وس��قوط مدهنا بيد

املحت ِّل�ين ،جلأ هو وع��دد من زمالئه إىل الكوي��ت ،ورجع إىل البالد بع��د صدور العفو

الثوار يف العراق(.)29
العام عن َّ

توجه
ومع تأس��يس الدولة العراق َّية احلديثة بتوليِّ فيصل بن احلسني عرش العراقَّ ،

خمص ًصا له َّ
جل وقته
ع�لي كامل الدين إىل جمال التعليم الذي أبدع في��ه يف احلقيقةِّ ،
َّ
حمم��د ّ
وخت��رج منها ،إذ
وغاي��ة جمهوده؛ إذ التح��ق بدار املعلمني العالي��ة ببغداد عام 1921م،
َّ

مدر ًس��ا يف بعض املدارس
ُع�ِّي�نِّ مع ِّل اًم يف املدارس االبتدائ َّية،
ثم عمل ِّ
فمديرا إلحداهاَّ ،
ً
وأخ�يرا مالح ًظا ملج َّل��ة املع ِّلم اجلدي��د ،وكان َّأول مقال كتبه ق��د نرشته جم َّلة
الثانو َّي��ة،
ً
(اللسان) البغداد َّية(.)30

ِ
يكتف بذلك ،فقد رشع مع حسني كامل الدين بتأسيس َّأول مدرسة أهل َّية عرب َّية
ومل

ومس��ائي،
هناري
(الغري)( )31بقس��مني:
حديثة يف النجف عام 1922م ،هي مدرس��ة
ّ
ّ
ّ

يدرس فيها الطلبة املواد العلم َّية واإلنسان َّية ،يف حماولة جا َّدة مبكِّرة للمزج بني الثقافتني
التقليد َّية والعرص َّية يف النجف ،تلك املدينة التي ُع ِرفت ببيئتها املحافظة(.)32
ٍ
بطلب منه ع��ام 1959م ،بعد
عيل كامل الدي��ن إىل التقاعد
بع��د ذلك ُأحي��ل َّ
حممد ّ

رحل��ة عمل طويلة مليئة بالعطاء يف حقل الرتبية والتعليم ،تلك املرحلة التي امتدَّ ت إىل
املوجه ،واملربيِّ املخلص
م��ا يقارب األربعني عا ًما ،كان فيها مثالاً ط ِّي ًبا للمع ِّلم احلريص ِّ

الرشيف(.)33

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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توفيِّ كامل الدين يف ِّ
حمل سكناه اجلديد يف بغداد يوم االثنني املوافق  7شباط ،1966
فح ِمل إىل النجف األرشف و ُدفِن فيها( ،)34ورثاه األدباء وأصحابه وعارفو فضله.
ُ
ويف مجُ م��ل الق��ولَّ ،
عيل ك�مال الدين كان واحدً ا م��ن املث َّقفني املربزين يف
فإن َّ
حممد ّ
ٍ
كب�ير من العمل
بكم
حساس��ة م��ن تاريخ العراق املع��ارص ،حفلت ٍّ
النج��ف يف مرحلة َّ
دور ف َّع ٍ
الوطني التأسييس للدولة العراق َّية الفت َّية ،تسابق فيها املث َّقفون الوطن ُّيون ألخذ ٍ
ال
ّ
ّ
التوجه
يف املش��اركة والقيادة يف البالد ،س��واء منه��م ذوي اخللف َّية الفكر َّي��ة التقليد َّية أم
ُّ
احلداثي املتأ ِّلق ،أو الذين مزجوا بينهام.
ّ

ش��اعرا أدي ًب��ا باح ًثا حم ِّق ًق��ا ،ترك م��ن النتاج��ات العلم َّية
كان ك�مال الدي��ن كات ًب��ا
ً
ٍ
ٍ
ٍ
وفخر ،وتراوح��ت مؤ َّلفاته بني ٍ
م��ا تذكره املكتبة العرب َّي��ة ِّ
وحمارضات
كتب
اعتزاز
بكل
ٍ
ومق��االت ،وله كت��ب يف املذكِّ��رات والرتاجم ،نرش أج��زا ًء من كتبه يف جم�َّل�اَّ ت نجف َّية
الغري) ،ونذكر
خمتلف��ة ،مثل (جم َّلة اهلاتف) ،و(جم َّلة البيان) ،و(جم َّلة االعتدال) ،و(جم َّلة
ّ

من مؤ َّلفاته ما يأيت:

 -كتاب (النجف األرشف يف ربع قرن منذ عام 1908م) :وهو ما سندرس��ه تفصيلاًيف املبحث الثاين.

 -س��عد صالح :من عنوان الكتاب هذا ،يمكن االس��تدالل ع�لى مضمون الكتاب،مقربيه ورفاق دربه الذين ش��اركوه شبابه ونضاله يف مرحلة
إذ تناول فيه حياة أحد َّ

الربيطاين وثورة العرشي��نُ ،طبع يف بغداد ع��ام 1949م ،وهو
مقاوم��ة االحت�لال
ّ
وتطور آرائه
تم فيه تس��جيل نشأة (س��عد صالح)( ،)35وبدايات حياته،
ُّ
كتاب ق ِّيمَّ ،
مترصف َّية لواء
يف السياسة واألدب واالجتامع ،وتو ِّليه مناصب سياس َّية وإدارية مثل
ِّ
مهمة
الديوانية ،ونائب يف الربملان ووزارة الداخلية عام 1946م،
وتضمن تفاصيل َّ
َّ
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وطريفة عن س�يرته وعالقاته االجتامعية وصالته العائل َّية واملراس�لات الشخص َّية

التي محلت معلومات ش ِّيقة(.)36

 -ذكرى الس�� ِّيد عيس��ى آل كامل الدين :وهو عبارة عن كت ِّيب صغري ،ال يتعدَّ ى عددصفحاته اخلمس��ة والعرشينُ ،طبع يف بغداد عام 1957م ،وال يقترص عىل القصائد
التأبيني الذي أقيم بمناس��بة مرور أربعني يو ًما عىل
واملق��االت التي قيلت يف احلفل
ّ

مهمة عن حي��اة األخري ونضاله ،ومعلومات
وف��اة والده ،بل حوى عىل معلومات َّ

عن أصل األرسة ونسبها(.)37

اخلاصة،
عيل كامل الدين :عمد كامل الدين إىل كتابة مذكِّراته
َّ
 -مذكِّرات الس ِّيد َّحممد ّ
ث��م بعد ذلك،
والت��ي بدأه��ا بالتعري��ف عن ش��خص َّيته ونبذة خمترصة ع��ن حياتهَّ ،

ٍ
بش��كل ع��ام ،والنجف عىل نحو
عم عارصه من أحداث العراق
كت��ب مش��اهداته اَّ
اخلص��وص ،ويف صفحات الحقة ،قام ببيان دور بعض زع�ماء احلركة الوطن َّية من

مهمة جدًّ ا ،فيام حتمله بني ثناياها من
مث َّقفني وش��يوخ عش��ائر .وتُعدُّ هذه املذكِّرات َّ
ٍ
معارص للثورة ،ومالحظات ٍ
أديب كان يف طليعة الش��باب الواعي
ش��اب
ذكريات
ٍّ

اإلعالم��ي .وقد رافق الثورة منذ
الذي اعتمدت عليه قيادهتا ،والس��يام يف اجلانب
ّ
ب��دء الدعوة هل��ا وختطيطها ومفاوضاهتا وس��احات القتال فيه��ا ،بحيث عمل عىل

اجلبوري
تصوي��را رقي ًق��ا يف مذكِّراته .وقد عم��ل الكاتب كامل س��لامن
تصويره��ا
ّ
ً

ع�لى مجع هذه املذكِّرات مع بعض اإلضافات إىل املواضع التي حتتاج بعض الرشح
واإليضاح(.)38

اخلاصة
ض��م فيه املؤ ِّل��ف آراءه
الفك��ري يف العراقُ :طبع ع��ام 1960م،
التط��ور
-َّ
ّ
ُّ
َّ
بالت َّي��ارات الفكر َّية وتطور التعليم يف العراق منذ مطل��ع القرن العرشين حتى قيام

ثورة  14متوز 1958م(.)39

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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 -ث��ورة العرشي��ن يف ذكراها اخلمس�ين معلومات ومش��اهدات عن الث��ورة العراق َّيةالكربى لس��نة 1920مُ :طبع يف بغداد عام 1971م ،و ُيعدُّ واحدً ا من أبرز مؤ َّلفات
مهمة عن ثورة
عيل كامل الدين يف اجلانب
الس��يايس ،ملا أثبته من معلوم��ات َّ
َّ
ّ
حمم��د ّ

العراق ع��ام  ،1920وما اتَّصف فيه الكتاب من د َّق��ة وحتليل لألحداث ،وعرض
ملعظم تفاصيل الثورة يف أنحاء الفرات األوسط ،وأحوال العشائر الثائرة ورؤسائها،

وأبرز ما َّ
متخضت عنه من نتائج(.)40

عيل كامل الدي��ن أن يبدع يف الكتابة عن حقل الرتبي��ة والتعليم ،إذ
ومل َ
ين��س َّ
حمم��د ّ

وضع يف ذلك عد ًدا من النتاجات الق ِّيمة ،منها :رسالة يف تيسري ال ُّلغة العرب َّية ،أ َّلفها سنة

 1939عىل شكل تقرير أراد به انتقاد عمل اللجنة التي شكَّلتها وزارة املعارف املرص َّية،

حتتوي آرا ًء نافعة ومبتكرة يف ال ُّلغة العرب َّية ،هتدف إىل تيسري ال ُّلغة نفسها ال تيسري قواعد
صحة ما ذهب إليه(.)41
ال ُّلغة ،مع شواهد ُيثبت فيها َّ

معرب عن ال ُّلغة
ولديه رس��الة يف (تلخيص وتنس��يق مرش��د املتعلم) ،وهو عمل َّ

عيل كامل الدين فيه بتفسريه
اإلنكليز َّية ،يقع يف مخس وعرشين صفحة ،ويظهر أثر َّ
حممد ّ

مش��وق ،يمكِّن القارئ االس��تفادة من��ه ،وقد أ َّلفه
هلذا الكتاب وإعادة نرشه بأس��لوب
ِّ

ب�ين عام��ي 1929-1928م ،ذكره مؤ ِّلف��ه يف مذكِّراته ،مع كتاب آخر هو (رس��الة يف
املقررات الدراس َّية(.)42
اإلجتامع) كتاب مساعد إلحدى َّ

أ َّم��ا آث��اره املخطوط��ة فتم َّثلت يف أربع��ة ٍ
كتب ه��ي( :املعلومات املدن َّي��ة) جمموعة

ختص مادة الرتبي��ة الوطن َّية ،و(رحلة
حم��ارضات ألقاه��ا عىل طلبته يف امل��دارس الثانو َّية ُّ

إىل س��وريا ولبنان) و ّثق فيها مشاهداته لس��فرته تلك يف عام 1963م ،و(تقارير يف علم

التطورات السياس َّية واالجتامع َّية
ضم آرا ًء بخصوص
ُّ
املنطق) ،و(رس��الة األ َّمة العرب َّية) َّ

األول من القرن العرشين(.)43
التي وقعت يف األقطار العرب َّية يف النصف َّ
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املبحث الثاين

كتاب (النجف الأ�شرف يف ربع قرن منذ عام )1908
م�ضامينه� ،أهم َّيته ،اجتاهات كتابته
ص��در هذا الكتاب مطبو ًعا يف بريوت عام 2005م بتحقيق الدكتور كامل س��لامن

املتخصصني يف تاريخ النجف
اجلبوري وتعليقه ( ،)...-1949والذي ُيعدُّ من الباحثني
ِّ
ّ

خيص حقل التحقيق واملعرفة التارخي َّية(.)44
كثريا من األعامل فيام ّ
األرشف والكوفة ،قدَّ م ً
ولكتاب (النجف األرشف يف ربع قرن منذ عام 1908م) مكانة بارزة من بني مؤ َّلفات

وتصوراته
عيل كامل الدين؛ إذ وضع يف  272صفحة ومخس��ة فصول معظم رؤاه
ُّ
َّ
حمم��د ّ

عن األوض��اع العا َّمة يف النجف إبان مطلع القرن العرشين ،تل��ك املدينة التي ُولد فيها
اجلمعي مع
مخا بالنضال والعمل
ونشأ ،وقىض بني جنباهتا ُأ ْوىل سنوات شبابه وأكثرها ز ً
ّ

األجنبي .أعطى املؤ ِّلف فكرة عا َّمة عن النجف من حيث نشأهتا
أبناء وطنه ضد الوجود
ّ
العثامين من
تعرضت له ه��ذه املدينة إبان حقبة احلك��م
وطابعه��ا الذي تتَّص��ف به ،وما َّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ختص جغراف َّية النجف وأماكنها
وويالت
حم��ن
وتطورات ،وغريها من التفاصيل الت��ي ُّ
ُّ
التطورات السياس�� َّية واألمن َّية ،وأبرز
والعمراين ،فضلاً عن
االجتامعي
وتطورها
العا َّمة
ُّ
ُّ
ّ
ّ
األحزاب الناشئة والناشطة فيها(.)45
مهم يف كتابه،
االجتامعي،
ولقد أوىل املؤ ِّلف عناية كبرية باجلانب
َّ
قدرا اًّ
وخصص له ً
ّ

موض ًحا بعض مظاهر احلياة االجتامع َّية النجف َّية املم َّيزة لتاريخ هذه املدينة ،مثل االنقسام
ِّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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تعرض ل��ه جمتمعها إىل حتالفني متناحرين مها (الزكرت والش��مرت) ،ومها
احل��اد الذي َّ

حتالف��ان قبل َّي��ان تقاتال مدَّ ة طويلة م��ن الزمن تصل إىل عقود ،منذ مطلع القرن التاس��ع
النجفي ،وهي
التارخيي يف جس��م املجتمع
عرش( ،)46حمدِّ ًدا أس��با ًبا ثالث��ة لذلك الصدع
ّ
ّ
بحس��ب رأيهَّ :
َّاين،
أن النج��ف كانت تعيش مرحلة غري متكاملة من االس��تقرار الس��ك ّ

ونموه وتد ُّف��ق املهاجرين من الري��ف إىل املدينة؛
احلرضي
تطور املجتم��ع
ِّ
ّ
اس��تمر فيها ُّ
َّ
وذلك َّ
والتفس��خ إلاَّ بعد اجتيازها دور التكامل
«ألن طبيعة االجتامع ال يعرتهيا املرض
ُّ

سنَّة اهلل يف أرضه»(.)47

عيل إىل الس��ببني اآلخرين ال َّلذين ع َّقدا مراحل الرصاع األخرى،
وقد أش��ار َّ
حممد ّ

وتتطور إىل املرحلتني الثانية والثالثة ،الثانية :س�� َّببها
النجف��ي
وجعلها تكتس��ح املجتمع
َّ
ّ
نجفي كان يقطن
والرحب��اوي
الرحباوي س��نة 1813م،
ح��ادث اغتيال الس�� ِّيد حممود
ّ
ّ
ّ

منطقة (الرحبة) جنوب النجف ،وله فيها مزارع واس��عة ،وقد هُّاتم بقتله أحد النجف ِّيني
ِّ
الش��ك بعدم تقديمه املس��اعدة يف مقارعة القبائل
املنتمني إىل مجاعة الزكرت عىل خلف َّية

النجد َّي��ة املعتنق��ة للدعوة الس��لف َّية املغرية عىل أط��راف النجف آن��ذاك ،أو امتناعه عن
الديني الكبري الش��يخ جعفر كاش��ف الغطاء (1813-1743م)
تلبية دعوة املرجع
ّ

()48

ٍ
أراض زراع َّية(.)49
عمه من��ه خلالفات بينهام حول
حلضور(جملس الرشع) لش��كوى بني ِّ

والثالثة :مقتل أحد أفراد عش�يرة آل بقر الش��ام النجف ِّيني ،وانقس��ام العشائر النجف َّية يف
االصطفاف مع ذوي القتيل أو مع مجاعة القاتل(.)50

العش��ائري بني النجف ِّينيَّ ،
فإن كامل الدين أش��ار إىل االنقس��ام
وفضلاً عن الرصاع
ّ
ٍ
طبقات ثالث ،هي .1 :أبناء العش��ائر العراق َّية العرب َّية،
الطبق��ي بينهم ،فقد صنَّفهم إىل
ّ
املطهر،
وأطلق عليهم (املش��اهدة) ،وتأيت هذه التس��مية نسب ًة إىل مش��هد املرقد
العلوي َّ
ّ
 .2املهاجري��ن األجانب عىل اختالف انتامءاهتم .3 ،رجال الدين وما أس�ماها بـ(الطبقة
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أن اًّ
الروح َّي��ة) من العل�ماء وطلبة احلوزة العلم َّية .وقد أش��ار إىل َّ
كل م��ن هذه الطبقات

تكم��ل األخ��رى يف عمل َّية التنمي��ة االقتصاد َّية والبرش َّي��ة ،وتلبية احلاجات األساس�� َّية
ِّ

األخرى(.)51

وحتدَّ ث ك�مال الدين عن معامل النج��ف الدين َّية والتارخي َّية ،فق��د أعطى مثلاً صورة

املطهر ،وما فيه من هيأة عمران َّية كالق َّبة الرشيفة وشكلها ،والصحن
دقيقة للمرقد
العلوي َّ
ّ

احلي��دري ومآذن��ه وأواوين��ه املنت�شرة حول��ه ،والرضيح املق��دَّ س الذي عىل الق�بر(،)52
ّ
ربكون بأعتابه
وما يم ِّثله من قدس�� َّية جليلة لدى النجف ِّيني وغريه��م ،فهم ال يزورونه ويت َّ

أيضا طلبة
ويس��تلهمون قيم
الس��مو والبطولة واإلباء فحس��ب ،بل يتَّخذ الفناء املفتوح ً
ِّ
العلم مكانًا لتل ِّقي دروس��هم الفقه َّية ،واألدباء والشعراء للتباري بنتاجاهتم ،والوطن ُّيون

لتجمعاهتم املناهضة للسياسة االستعامر َّية ،ومنطل ًقا النتفاضاهتم الشعب َّية(.)53
مكانًا
ُّ

اهلندي)
وأش��ار كامل الدين إىل عدد م��ن املعامل الرتاث َّية يف املدينة مثل (مس��جد
ّ

()54

ال��ذي يق��ع يف إح��دى حم�َّل�اَّ ت النجف األرب��ع ،حم َّلة احلوي��ش ،عىل يم�ين اخلارج من
احليدري الرشيف باتجِّ اه شارع القبلة (الرسول ،)وقد ُبني مع مطلع القرن
الصحن
ّ

التاس��ع عرش ،وعدَّ ه ثاين أكرب املعاهد العلم َّية بعد املرقد املقدَّ س؛ إذ َّ
اهلندي،
إن املسجد
ّ
احلوزوي ،وتُلقى فيه
فضلاً عن وظيفته العباد َّية ،يستقبل العرشات من حلقات الدرس
ّ
ٍ
يومي بعد أداء فروض الصالة(.)55
بشكل
املحارضات الفقه َّية
ّ

أه��م مظاهر احلياة الفكر َّية يف النج��ف ،كاملجلاَّ ت واملطابع،
وحت��دَّ ث املؤ ِّلف عن ِّ

وأش��ار إىل وج��ود أدب��اء بارزين وش��عراء مجُ يدين وصح��ف يكتب فيه��ا ذوو األقالم
املبدعة(.)56

عيل كامل الدين حالة النجف يف مطلع القرن
أ َّما املطابع واملؤ َّلفات ،فقد وصف َّ
حممد ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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العرشين ،إذ ال توجد أي مطبعة ،وكان معظم الكتَّاب والعلامء يرسلون خمطوطاهتم إىل

مطاب��ع اهلند أو إيران احلجر َّي��ة ،لكن ومنذ عام 1912م ُجلب��ت َّأول مطبعة حديثة إىل

النج��ف ،إلاَّ أنهَّ ا رسعان ما تع َّطل��ت مع اندالع احلرب العامل َّي��ة األوىل 1914م ،وبعد

أن وضعت احلرب أوزارهاُ ،أ ِّسس��ت أكثر من مطبعة فيها ،وأخذت عىل عاتقها طباعة
كتب العلامء ودواوين الشعر(.)57

أن مصادر أخرى ذكرت َّ
وممَّا جيدر ذكره يف هذا الصدد َّ
أن ضخامة النتاجات الفكر َّية

فقها وأد ًبا -دفعت أبناء املدينة إىل البحث عن وسيلة لطبع مؤ َّلفاهتم يف بلدهم
النجف َّيةً -

بدلاً عن إرس��اهلا إىل اخل��ارج ،هلذا افتُتح عد ٌد م��ن املطابع ،مثل (املطبعة اخلش��ب َّية) عام

الغري)
ثم تلتها (مطبعة
ّ
1907م ،و(مطبعة حبل املت�ين) 1909م ،و(املطبعة العلو َّية)َّ ،
ع��ام 1919م ،و(املطبعة املرتضو َّية) عام 1920م ،و(مطبعة الزهراء) عام 1927م(.)58
مهم��ة املطابع املذكورة تقترص ع�لى طباعة الكتب واملؤ َّلف��ات ،وإنَّام تعدَّ هتا إىل
ومل تك��ن َّ

املنوع ،وبدأت
يب
والدين��ي َّ
املج�َّل�اَّ ت والصحف النجف َّية التي يغل��ب عليها الطابع األد ّ
ّ

الغري التي صدرت ع��ام 1909م ،وهي جملة
وتتطور يف تل��ك املرحلة ،مثل جم َّلة
تكث��ر
ّ
َّ
ش��هر َّية دينية أدبية ،وجم َّلة العلم التي صدرت ع��ام 1910م ،وجم َّلة احلرية التي صدرت
وعرج عىل ِذكر عدد كبري آخر من الصحف النجف َّية( ،)59لكنَّه أشار بروح
عام 1927مَّ ،
املؤرخ الناقد إىل احلرج الش��ديد الذي كان يعانيه كتَّاب النجف ونخبتها املث َّقفة من نظرة
ِّ
املنغلق�ين القارصة إىل أمر الصحف ،وقيامهم بامتهان قارئيها والتضييق عليهم اجتامع ًيا
مهام كانت س�يرهتم حس��نة أو نواياهم ط ِّيبة ،لذا اضط��روا إىل االنزواء خلف الكواليس
حينام يقتن��ون ويقرؤون الصحف العرب َّية أو األجنبية أو حتَّى املحل َّية ،خو ًفا من مالحقة

املتش��دِّ دين ،وع�لى الرغم من ِّ
كل تلك املعاناة فقد واصلوا مس�يرهتم بش��جاعة حاملني

رس��التهم الس��امية إىل ِّبر األمان ،ويعبرِّ عن ذلك بالقول« :ور َّبام هال القارئ كثرة عدد
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الصحف الواردة للنجف ،فاستنتج كثرة قارئيها ،ولكن ال أظ ُّن َّ
أن عدد القارئني يتجاوز

املئة من إخواننا اإليران ِّيني ،واخلمسني من العراق ِّيني املو َّظفني واألهل ِّيني ،ومعظم هؤالء

يتحرجون من اجلهر بقراءة الصحف يف األماكن العا َّمة
املطالع�ين من الروح ِّيني ،وكانوا َّ

كاألسواق واملجالس ،ويف الصحن الرشيف ،إنَّام خيتبئون عند قراءهتا .والويل ُّ
كل الويل

السب والشتم والطعن عىل أن ال ُيرى
ملن تراه العا َّمة حاملاً صحيفة بيده؛ إذ ينهال عليه
ُّ
ٍ
تأصلت مبادؤهم،
أو ُيس��مع م��ا أمكن .ولكن هي التضحي��ة التي يقوم هبا ُ
بعض أف��راد َّ

وحتملهم
وترشبت نفوس��هم روح االخالص ،هي التضحية تدفعهم إىل ص��دم العا َّمةُّ ،
َّ
ِ
()60
ٍ
السامي ومثلهم األعىل» .
بصدر َرحب يف نيل غرضم
عىل تل ِّقي الصعوبات واألذى
ّ
ويف حديث��ه عن الن��وادي الثقاف َّية (املجال��س) ،واملكتبات العام��ة ،حفظ لنا كامل

الدين عد ًدا من أس�ماء املكتبات األهل َّية العا َّمة التي كانت يف النجف واندرست معاملها
بم��رور الزم��ن ،مثل املكتبة احلس��ين َّية يف حم َّلة الع�مارة ،ومكتبة املدرس��ة املرتضو َّية املار

ذكرها سل ًفا ،والتي يرتادها بعض حم ِّبي املطالعة من طلبتها ومن غريهم .وذكر عد ًدا من
املجال��س الثقاف َّية التي تقيمها البيوتات النجف َّية ،وجيتمع فيها األدباء والش��عراء وعلامء

الدين ليطرحوا خالهلا املس��ائل الفقه َّية الش��ائكة والنكت الش��عر َّية الالفت��ة ،ليتداولوا
فيه��ا ويتناولوهن��ا بروح النقد ت��ار ًة والفكاهة ت��ار ًة أخرى( .)61واحلدي��ث عن مكتبات

الريادي ومكانتها الس��امية بني مظاهر
نظرا ألمه َّية دورها
ّ
مهمة؛ ً
النج��ف له خصوص َّية َّ
احلياة الفكر َّية للمدينة ،فقد اكتس��بت املكتبات النجف َّية ش��هرة واسعة ،فذكرها الكتَّاب

قائم آنذاك،
واملؤرخ��ون؛ لكثرة ما فيها من كتب وخمطوطات نفيس��ة ،نذكر منها ما كان اً
ِّ

العلوي
أيض��ا (احليدر َّي��ة) ،وتقع داخل املرق��د
عيل،
وتس��مى ً
ّ
َّ
مث��ل مكتبة اإلمام ّ

املطهر ،واملكتبة احلسين َّية املشار إليها ،وهي َّأول مكتبة عا َّمة يف مدينة النجف األرشف،
َّ
أسس��ها الشيخ
فيها كتب ق ِّيمةُ ،أ ِّسس��ت عام 1901م ،ومكتبة اإلمام كاش��ف الغطاءَّ ،

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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حممد رضا آل كاش��ف الغط��اء (ت 1883هـ) يف أواخر القرن التاس��ع
عيل بن الش��يخ َّ
ّ

أسس��ها بعض أدباء املدينة وش��عراؤها مع تأس��يس
عرش ،ومكتبة مجعية الرابطة األدب َّية َّ
اجلمع َّية عام 1932م(.)62

الغري األهل َّية،
مهم من كتابه للحديث عن مدرس��ة
وخص��ص كامل الدين ح ِّي ً
ّ
َّ
��زا اًّ

األول :مس��امهته املبارشة يف تأسيس��ها ،والس��عي
ور َّبام يعود ذلك يف رأيي إىل س��ببنيَّ ،

ٍ
مر ،والثاين :أنهَّ ا
لتوس��يع أنش��طتها الثقافية وتنظيمها وتطويرها
بش��كل تدرجيي ،مثلام َّ
تؤس��س يف النجف ،إذ مل يكن فيها س��وى املدرس��ة
َّأول مدرس��ة عرب َّي��ة أهل َّي��ة حديثة َّ
الرشيد َّية العثامن َّية التي ُأغلقت مع انسحاب العثامن ِّيني ،واملدرستني اإليران َّيتني (العلو َّية

تطور املدرس��ة وتنامي دورها
واملرتضو َّي��ة) .وجيد املتت ِّبع يف حديثه معلومات ق ِّيمة عن ُّ

العلمي ألبناء املدينة ،وما القته املدرسة من املعارضة التي قادها
يف النهوض باملس��توى
ّ
التقليد ُّيون املنغلقون ضدَّ ها ،واجلهود الرائعة املبذولة للوقوف بوجههم ،وامليض بذلك

العلمي الواعد(.)63
املرشوع
ّ

قديم ،وحت��دَّ ث عن
وع��رج ك�مال الدي��ن عىل ذك��ر املراف��ق اخلدم َّي��ة يف النج��ف اً
َّ

َّ
ومضخ��ات املاء
املس��توصفات الصح َّي��ة القليل��ة ،وبداية دخ��ول الطاق��ة الكهربائ َّية،

وصور معاناة النجف ِّيني ملئات
ومشاريع اجلداول املائ َّية ،وقد تناول بدائ َّية تلك املشاريع،
َّ

الس��نني من ش��ظف العيش ،وندرة اخلدمات ،وصعوبة دخول وس��ائل التقن َّية احلديثة،
وانتقد تأخر تلك املشاريع وتع ُّثرها(.)64

عيل كامل
وللجانب
الس��يايس أمه َّية كبرية يف هذا الكتاب ،مت َّثل��ت يف حديث َّ
حممد ّ
ّ

الدي��ن عن تفاصيل واس��عة دارت يف إطار احلياة السياس�� َّية النجف َّي��ة ،كادت تزول من
ذاكرة املدينة ويعفى أثرها من تارخيها املعارص؛ لوال فضل كامل الدين يف تت ُّبعها وتثبيتها،

خصص ما يقارب نصف عدد صفح��ات كتابه يف الفصل اخلامس واألخري هلذا
لذل��ك َّ
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النجفي الواعي يف احلركة الوطن َّية
املجال ،ولع َّله أفاد من اش��تغاله مع ث َّلة من الش��باب
ّ

العراق َّي��ة ،األم��ر ال��ذي دفع��ه إىل ختليد النش��اطات املباركة لش��باب مدينت��ه ورموزها
ومناضليها األوائل ،فنراه مثلاً يش�ير إىل تأسيس فرع يف النجف جلمعية االتحِّ اد والرت ِّق ّي

العثامن َّية بعد إعالن الدس��تور واالنقالب عىل الس��لطان عبد احلمي��د عام 1908م(،)65

مهمة عن تصاعد نش��اط املس��ؤولني األتراك يف النجف ،وكثرة زيارات
مور ًدا تفاصيل َّ
الوف��ود العثامن َّية املرس��لة من اس��طنبول ،واالجتامعات املنعقدة بينه��م وبني األعيان يف
وحممد سعيد كامل
النجف ،مث ِّبتًا أسامء أبرز الذين انتموا إليها مثل الشيخ جعفر آل مانع َّ
وأهم نشاطاهتم(.)66
عيل بحر العلوم،
ّ
الدين والس ِّيد َّ
حممد ّ

عم أس�ماه بـ(اهلي��أة العلم َّية) الت��ي تأ َّلفت يف النجف بعد م��دَّ ة وجيزة من
وحتدَّ ث اَّ

تأس��يس ف��رع اجلمع َّية املذك��ورة من علامء وطلب��ة العل��وم الدين َّية الع��رب واإليران ِّيني
والقفقاس�� ِّيني واهلن��ود واألت��راك وغريه��م ،ولع َّله ذكر م��ا مل تذكره املص��ادر املعارصة

التقريبي الذي حتلىَّ به أولئك املعن ُّيون ،وكيف أنهَّ م اتَّفقوا عىل إذابة
وتأكيده عىل النفس
ّ
املش��احنات واالختالفات والضغائن بني أبناء املذاهب اإلس�لام َّية الس��يام بني الشيعة
والس��نَّة ،وأوضح َّ
أن ك اًُّل من اهليأة والفرع اتَّفقا عىل التعاون والتآزر فيام يتع َّلق بالدفاع

عن حقوق املس��لمني ومصاحلهم يف الدولت�ين العثامن َّية والقاجار َّي��ة ضد أطامع الغرب

وحماوالت��ه للتغلغل يف تلك البالد( .)67ورضب لنا مثلاً يف وقوفهام املش�ترك ضد أطامع
روسيا القيرص َّية ،وفضح ُّ
تدخلها السافر يف شؤون إيران( )68بدعمها (أي روسيا) حلاكم

عيل ش��اه ع��ام 1909م( ،)69ووقوفهام ضد العدوان اإليطا ّيل عىل
إيران
ّ
القاجاري َّ
حممد ّ

ليبيا بني عامي 1912-1910م( ،)70وكيف أنهَّ م أقاموا املظاهرات ون َّظموا االرضابات

يف سبيل ذلك(.)71

وتناول كامل الدين دور أهايل النجف (بعلامئهم وجماهدهيم) يف مس��اندة العثامن ِّيني
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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الربيطاين -1914
يف عمل َّي��ة الدفاع عن أرض العراق ومقدَّ س��اته ض��د قوات الغ��زو
ّ

جس��دوه من أروع مع��اين البطولة والتضحية بالنف��س والنفيس يف وقائع
 ،1915وم��ا َّ
ٍ
ٍ
طويل؛ إذ إنهَّ م جاهدوا يف مناطق رشق البرصة
بوقت
مشهودة سبقت معركة (الشعيبة)
وغرب القرنة ،وذكر أس�ماء عد ًدا من طالئع ش��هدائهم وقادهتم امليدانيني مل يذكرها أي
مصدر آخر(.)72

واملتطوع�ين يف اجليش
أيض��ا اإلس��هام الفاع��ل للنجف ِّي�ين املجنَّدين
واس��تعرض ً
ِّ

العث�ماين ،أو املنضوين بني صفوف العش��ائراملدافعة عن رشف العراق وطهارة أرضه يف
ّ
معارك الشعيبة ،والعامرة ،والكوت ،وبغداد(.)73

وأشار الكاتب إىل أمر عىل جانب كبري من األمه َّية ،مت َّثل يف رفض النجف ِّيني القاطع

ُّ
لتدخل الس��لطات العثامن َّية يف ش��ؤوهنم املذهب َّية وش��عائرهم الدين َّية الت��ي اعتادوا عىل

ف ،وقد محل بشدَّ ة عىل تعدِّ ي
ممارس��تها سنو ًّيا ،والسيام تلك املتع ِّلقة بذكرى واقعة ال ِّط ِّ
العثامن ِّي�ين عىل تلك الش��عائر ،فيقول ع��ن ذلكَّ :
س��ولت
«إن محاقة
القائمقام والرشطة ّ
ّ
هلم منع املواكب احلس��ين َّية عن التظاهر يف الصحن الرشيف أ َّيام العرشة األوىل من شهر
حمرم احلرام ،ومل ِ
جتد معهم ّ
توس��ل هبا النجف ُّيون ،فام كان إلاَّ أن
كل وس��ائل اإلقناع التي َّ
َّ
خرج��وا عىل أوام��ر احلكومة خضو ًعا لتقاليدهم املذهب َّية ،وزاد الط�ين ب َّلة َّ
القائمقام
أن
ّ

كثريا
أم��ر الرشط��ة فأطلقت الرصاص ع�لى املواكب وهي يف الصحن الرشي��ف ،فقتل ً

م��ن اإلبرياء م��ع امرأة ،عىل الرغ��م من هذه اجلس��ارة وهذا اإلق��دام مل تتمكَّن الرشطة
واضطرها النجف ُّي��ون إىل االلتجاء واالختف��اء يف دار احلكومة ،ومنذ هذا
م��ن الثب��ات،
َّ

ُّ
التدخل يف القضايا
االعتداء الرصيح غري املرشوع ،منذ هذه االس��تهانة واالس��تهتار يف
الديني املقدَّ س ،يبدأ تاريخ انقالب
الدين َّية واملذهب َّية ،منذ ه��ذا القتل الفظيع يف املجمع
ّ

تغي اجتاه النجف ِّي�ين نحو احلكوم��ة العثامن َّية ...وأصبح
النجف ِّي�ين يف حكومتهم ،يب��دأ رُّ
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النجفي يعتقد َّ
أن احلكومة العثامن َّية حكومة معادية ال يطمئن هلا»(.)74
ّ
وق��د ازدادت دائ��رة النجف ِّي�ين املؤ ِّيدين لالنتفاض ع�لى الدولة العثامن َّي��ة املتداعية

املتكررة التي مني هبا العثامن ُّيون ،واهلزائم الكبرية
توس�� ًعا؛ بس��بب اإلخفاقات واهلزائم
ِّ
ُّ
التي حلقت هبم أم��ام زحف القوات الربيطان َّية الدؤوب باتجِّ اه بغداد( .)75فقد تابع كامل

العثامين ع��ام 1915م ،ومن املعروف َّ
أن أحداثها مل
الدي��ن انتفاضة النجف ضد احلكم
ّ

َ
حت��ظ باالهتامم الكايف أبدً ا من الباحثني؛ نتيجة فق��دان املعلومات التي بحوزهتم ،وعدم

تراب��ط أحداثها ،بينام يقدِّ م لنا يف كتابه ما َّدة ممتع��ة وجديدة عنها ،بد ًءا من هروب بعض
العثامين بعد هزيمته يف الش��عيبة ،وس��وء معاملة ض َّباطه
الش��باب من اخلدمة يف اجليش
ّ
للعرب وإهانتهم ومطارداهتم ،فر َّد ش��باب النجف بمح��ارصة مقار احلكومة وثكنات
جيشها ،وقيامهم بمهامجتها وحرقها ،وإطالق رساح اجلند واملو َّظفني فيها(.)76

وحت��دَّ ث الس�� ِّيد كامل الدين عن س��نوات ثالث ،تعدُّ ش��حيحة بمعلوماهتا ،زاخرة

بأحداثه��ا ،امتدَّ ت بني عامي 1918-1915م ،جرى فيها تثبيت الربيطان ِّيني س��لطتهم

يف منطقة الفرات األوس��ط ،واهتاممهم برتصني عالقاهتم مع زعامئها ،فيام قام النجف ُّيون

العس��كري املبارش،
بتحركات مضا َّدة أ َّدت إىل اضطرار الربيطان ِّيني إىل ختفيف وجودهم
ّ
ُّ
سيايس للواء النجف والشام َّية-
وانس��حاب الكابتن بلفور (َّ -)F.C. Bulforأول حاكم
ّ

تدرجي ًيا من املناطق املحيطة باملدينة ،واستبدال الض َّباط السياس ِّيني بالكابتن مارشال الذي

تم اغتياله بعد أ َّيام قالئل من وصوله هبجوم كاسح عىل حاميته العسكر َّّية(.)77
َّ

وافر من
وكان النتفاض��ة النجف عىل الربيطانيني يف آذار-نيس��ان 1918م
ٌ
نصيب ٌ

املا َّدة التارخي َّي��ة الواردة يف كتاب (النجف األرشف يف ربع قرن)؛ إذ أعطى صورة دقيقة
للظ��روف املوضوع َّية التي أحاطت باالنتفاضة ،ودفعت القائمني عليها إىل التعجيل يف

إعالن س��اعة الصفر ،والكيف َّية التي سار عليها الربيطان ُّيون يف حمارصة النجف وقيامهم
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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بالتضييق عليها والتقدُّ م التدرجيي نحوها ،واملحاوالت الشجاعة ألبنائها ِّ
لفك احلصار
وإجهاض خطط اقتحامها(.)78

ر َّبام قام بعض الباحثني بدراس��ة االنتفاضة واخل��وض يف تفاصيلها( ،)79لك َّن الذي

م َّي��ز كتابات كامل الدين عنها أنَّه أعطى صورة رائعة عن حالة االنتقام والإلنس��ان َّية التي

انتهجه��ا الربيطان ُّي��ون ضدَّ َّثوار النج��ف ،واعتبارهم أرسى ح��رب ،وقيامها بنفيهم يف
ظروف مرعبة وبش��عة ،إذ يقولَّ :
إن األرسى ُك ِّبلت أيدهيم وأرجلهم بسالس��ل احلديد،
ثم إىل البرصة،
وبعد أن قاسوا عذاب الركوب والنزول يف الطريق من النجف إىل بغدادَّ ،

ُوضعوا يف باخرة أق َّلتهم إىل اهلند ،وقد القوا من االمتهان والرضب املوجع ما يفوق حدَّ

حر البحر ورطوبته العالية ،فاتَّقدت
كثريا من ِّ
الوصف ،وق��د زادت مصيبتهم بأن عانوا ً
مرتني ،لك َّن
التمرد َّ
أفئدهتم امللتهبة باآلالم ،وأراد بعضهم رمي نفسه يف البحر ،وحاولوا ُّ

احلراس قمعوهم وأصابوا بعضهم بجراحات .وعند وصوهلم إىل ميناء (بومباي) نزعوا
َّ

ألبستهم وأل َقوا عنهم احلديد واألصفاد ،وأبدلت بمالبس مناسبة ُيظ ُّن أنهَّ ا ُأحرضت هلم
ِ
تم نقلهم بالقطار إىل (س��مر بود) شامل اهلند،
من ق َبل مجعية إس�لام َّية هند َّية ،وبعد ذلك َّ
ووضعوهم يف قلعة كب�يرة لالعتقال ضمن ثالثة عرش ألف من األرسى ،ومل يعودوا إلاَّ

بعد إع�لان اهلدنة ،وبقوا معتقلني بالبرصة حتَّى كفلهم أقرباؤهم بمبالغ طائلة ،وجاءوا
إىل النجف(.)80
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املبحث الثالث

املقابالت وامل�شاهدات العيان َّية وقيمتها العلم َّية بني م�صادر الكتاب
عىل الرغم من أمه َّي��ة الوثيقة ،وكام قيلَّ :
إن التاريخ ُيصنع من الوثائق التي خ َّلفتها

حرجا يف اس��تخدام املش��اهدات العيان َّية
أفكار الس��لف وأفعاهل��م ،مل جيد ك�مال الدين ً
مصدرا أساس�� ًّيا ،وأحيانًا الوحيد ،لتقدي��م معلومات تارخي َّية عىل
واملرو َّيات الش��فو َّية
ً

َق��دَ ر كب�ير من املوضوع َّية .وقد الح��ظ الباحث يف ضوء قراءات��ه لكتابات كامل الدين،

حذرا من العوامل
والس��يام كتابه هذا ،أنَّه حينام يعتمد عىل الروايات الش��فاه َّية يك��ون ً
تش��وه املعلومة التارخي َّية بالنظ��رة الض ِّيقة أو بالتح ُّي��ز اخلاصَّ ،
وأن
الش��خص َّية التي قد
ِّ

الصفة املوضوع َّية كانت حارضة يف كتاباته ،وروح النقد موجودة ،بحيث إنَّك جتد عدم

تأ ُّثره باملس َّلامت الشائعة إلاَّ حينام خيضعها لسلطة العقل.

ومثال لألحداث التي عارصها بنفس��ه ونقلها يف كتابه ،ما ساقه للقارئ ممَّا َعلق يف

ذاكرته وتأ َّثرت به عاطفته ،وهو ابن السابعة من العمر تقري ًبا ،وذلك حني ثارت براكني
ش��مر وعنزة عىل
حرب ش��عواء بني قبائل البادية القريب��ة للنجف ،وحتديدً ا بني قبيلتي َّ

أطراف منخفض بحر النجف(.)81

فكان يتس�� َّلق التالل العالية القريبة من السور مع مجهرة من الناس ،ويشحذ برصه

مع املتط ِّلعني يف انتظار األخبار ،وترهف أذنه لسامع أزيز الرصاص وأحاديث اجلمهور،

بعضا م��ن األقاصيص عن بطولة
ش��مر وخذالن عنزة ،وروى ً
وإذا ب��ه يتفاءل بانتصار َّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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املوج��ه إىل عنزة ،ومنذ تلك
ش��مر مع كيل املدح واإلطراء هل��م ،ويتذكَّر الطعن َّ
رج��ال َّ

لش��مر بحس��ب قوله( .)82وهذا
احلادثة ُطبعت نفس��ه عىل حقد عظيم ضد عنزة وحب
َّ
لش��مر له أس��بابه؛ إذ َّ
إن القبيلة املذكورة مس��ؤولة عن ترويج جتارة البادية
النجفي
امليل
َّ
ّ

ورجاهلا ،ينقلون الس��لع والبضائع من حوارض اجلزي��رة العرب َّية إىل النجف وبالعكس،

شمر يوضع يف منزلة الدفاع عن املصالح
وعىل هذا األس��اس يوضع وقوف النجف مع َّ
احليو َّية؛ لكوهنا مدينة دين َّية علم َّية َّأولاً  ،وجتار َّية ثان ًيا ،تقع عىل طرف البادية ،وحتتاج إىل

تأمني طرقها.

وروى لن��ا م��ا رواه له بعض املس��نِّني النجف ِّيني ،كيف َّ
إن أهل النجف س�َّي�رَّ وا َّأول

لش��مر،
ش��مر ،رضبت جماميع من قبيلة عنزة الذين كانوا حميطني بموكب
َّ
نجدة قو َّية إىل َّ

يعمل يف نق��ل جتارة حائل إىل النجف ،رضبتها يف الصميم ،وخ َّلصت الركب والتجارة

عنو ًة(.)83

شاخصا عىل االنتفاضات واحلركات
عيل كامل الدين شاهدً ا
ً
ً
وأيضا ،لقد كان َّ
حممد ّ

العراقي
الوطن َّي��ة يف ع�صره ،ومنها ثورة العرشين ،تل��ك التي دفعت بجموع الش��عب
ّ
ث��م اإلرصار عىل رفض احلامية
آنذاك إىل املطالبة باس��تغالل بالدهم وإطالق حر َّياهتمَّ ،

بأي صورة ،فض�ًل�اً عن رواياته عن إعداده جريديت (االس��تقالل والفرات)
الربيطان َّي��ة ِّ
اللتني صدرتا يف مدينة النجف األرشف يف أثناء الثورة ،وكانا لسان حاهلا ،تغ ِّطيان أنباء

املعارك احلرب َّية يف شتَّى جبهات القتال ،وتنرش فتاوى علامء الدين(.)84

مرك��زا ِّ
حلل بع��ض القضايا
والتق��ى ك�مال الدي��ن مع م��ن ش��اهد مدينته النج��ف
ً

مركزا
واملشاكل بني قبائل اجلزيرة العرب َّية والقبائل العراق َّية ،يف احلرض واملدر ،فقد كانت ً

للموادعات واألحالف واملصاحلة ،وأنهَّ ا كانت تنافس يف مكانتها الكثري من مدن اجلزيرة

دائم وأبدً ا»(.)85
وتنازعها ،وعبرَّ عنها كامل الدين أنهَّ ا« :سيف العراق املشهر اً
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أي مصادر أحيانًا ،إلاَّ النزر ،وينقل يف الوقت نفس��ه
وق��د كان يروي من دون ذكر ِّ

ٍ
بش��كل
ال�شيء الكثري م��ن مش��اهداته العيان َّية وبعض الروايات الش��فو َّية التي تنقل له
ٍ
مب��ارش أو غري مبارش ،فضلاً عن ع��دد قليل من الكتب التارخي َّية ،مث��ل كتاب (التاريخ
الس��ائر يف ذكرى عبد احلميد زاهد الثائر) ملؤ ِّلفه توفي��ق زاهد الذي حتدَّ ث فيه عن أحد

االجتامع��ي ووفاته ،إىل جانب
رج��ال الثورة العراق َّية الكربى 1920م ونش��أته ودوره
ّ
خصوصا( .)86ورجع كامل الدين إىل
ترمجة الكثري من الش��خص َّيات العراق َّي��ة ،والنجف َّية
ً
كتاب (حتفة الن َّظار يف غرائب األمصار وعجائب األس��فار) البن ب ُّطوطة الذي ذكر فيه
األماك��ن املقدَّ س��ة يف العراق ،ومنها النج��ف ،وكتاب (تراجم مش��اهري الرشق) ملؤ ِّلفه
جرجي زيدان الذي يتحدَّ ث عن شخصيات عربية ِ
وس رَي حياهتم(.)87
َّ
َّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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اخلامتة
مؤرخيها البارزين ،وش��اهدً ا
عيل كامل الدين بتاريخ النجف ،وعُدَّ من ِّ
اهتم َّ
َّ
حممد ّ

مهمة من تاريخ مدينته النجف ووطنه العراق ،اتَّس��مت أعامله -والسيام
ح ًّيا عىل حقبة َّ

الكت��اب موضوع البحث -بد َّق��ة التوصيف للوقائع التارخيية التي رس��مها بذاكرة َّ
فذة
َّ
ثم ُيقدِّ م األحداث
قل نظريها .كان يد ِّقق يف األس�ماء والتواريخ والوقائع بصورة كبريةَّ ،

ٍ
ٍ
س��لس يمزج في��ه مرو َّيات��ه التارخي َّية ب��األدب واجلغرافية .كان��ت لديه ثقافة
بأس��لوب

املعم��ق عىل مص��ادر املعرفة التارخي َّي��ة وعالقاته
واس��عة ،اكتس��بها من خ�لال ا ِّطالعه َّ
االجتامع َّية الط ِّيبة.

امله��م القول َّ
عيل ك�مال الدين قد وضع هد ًفا عا ًّم��ا ملؤ َّلفاته وأبحاثه
وم��ن
إن َّ
ِّ
حممد ّ

تص��ب يف خدمة الوطن،
التارخي َّي��ة ،وه��و إجي��اد إضافة جدي��دة ومنفعة جمتمع َّي��ة عا َّمة
ُّ
حساس��ة من تاريخ البالد ،عىل مس��توى تأسيس الدولة
والس��يام أنَّه كان يعيش مرحلة َّ
وشعورا باملسؤول َّية
وصناعة املجتمع ،ويستلزم األمر حلولاً تتَّسم بالعقالن َّية والواقع َّية،
ً

جتاه األ َّمة ،تس��تنبط اإلبداع بتحليل املعطيات الواقع َّية لأل َّمة وحاجاهتا الفعل َّية ،وشحذ
ذاكرهتا التارخيية ،واس��تلهام ال��دروس ِ
والعبرَ التي تتقارب م��ع الواقع َّية ،وتبتعد ٍ
بقدر
َّ
معينَّ عن املثال َّية.
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هوام�ش البحث
حممد حرز الدين ،مع��ارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف،
(َّ )1
 ،1965ج ،3ص.111-110
الدجييل ،الدرر البه َّية يف أنس��اب عش��ائر النج��ف العرب َّية ،مطبعة
الزبيدي
حمم��د
ّ
(ُ )2ينظ��ر :عب��اس َّ
ّ
الريم��وك ،بغ��داد ،1988 ،ج ،1ص  19و 26و37؛ ج ،2مطبع��ة الغ��ري احلديث��ة،1990 ،
ص 138و.366
الطهراين ،طبقات أعيان الش��يعة (الضياء الالمع يف عباقرة القرن التاس��ع) ،بريوت ،دار
( )3آقا بزرك
ّ
يب ،2009 ،ج ،6ص.138
إحياء الرتاث العر ّ
ِ
( )4حس��ن عيس��ى احلكي��م ،النجف األرشف واحل َّل��ة الفيحاء :ص�لات علم َّية وثقاف َّي��ة عرب عصور
الغري احلديثة ،النجف  ،2006ص.88-87
التاريخ ،مطبعة
ّ
ِ
( )5صب��اح نوري املرزوك ،ح ِّل َّيات احلكيم ،جم َّلة كل َّية الرتبية األساس�� َّية ،جامع��ة بابل ،العدد ،7آيار
 ،2012ص.122
ِ
( )6يمك��ن اال ِّط�لاع عىل معلومات وافية ع��ن واقع احلركة الفكر َّية يف احل َّل��ة يف كتاب :صباح نوري
احل َّلة أرش��يف احلي��اة الفكرية يف ِ
امل��رزوك ،النهضة الفكرية يف ِ
احل َّلة منذ تأسيس��ها حتى اختاذها
َّ
اجلبوري وصباح نوري
عاصم��ة للثقافة العراق َّية ،بغ��داد ،دار األرقم2008 ،؛ عباس إبراهي��م
ّ
املرزوك ،ملحات عن مايض مدينة ِ
احل َّلة وحارضها ،بغداد ،مطبعة املتن ِّبي ،2002 ،ص.55-37
عيل كامل الدين ،ذكرى الس�� ِّيد عيس��ى آل كامل الدي��ن ،مطبعة املعارف ،بغ��داد،1957 ،
(َّ )7
حمم��د ّ
ص.20-19
ِ
( )8ع��ن األرس واملجال��س العلم َّي��ة والش��خص َّيات التي أنجبتها مدين��ة احل َّلة ُينظ��ر :كريم مطر محزة
ِ
مؤسسة دار الصادق
الزبيدي ويوسف كاظم جغيل
ّ
ّ
عمنَّ ،
الشمري ،صفحات من تاريخ احل َّلة ،اَّ
الثقاف َّية ،2013 ،ص.295-287
( )9حس��ن عيسى احلكيم ،مدرسة ِ
املعريف ،منشورات املكتبة
احل َّلة العلمية ودورها يف حركة التأصيل
ّ
احليدر َّية ،مطبعة رشيعت1411 ،هـ ،ص.242-331
أنموذجا،
( )10هناء حس�ين عل��وان خوير ،االجتاهات احلديث َّية ل��دى فقهاء اإلمام َّية فخ��ر املح ِّققني
ً

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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أطروحة دكتوراه ،ك ِّل َّية الفقه ،جامعة الكوفة ،2012 ،ص.12-11
( )11حس��ن دخيل الطائي ،النهضة األدبية يف ِ
احل َّل��ة واجتاهاهتا الوطن َّية  ،1920-1800جم َّلة جامعة
َّ
ّ
بابل للعلوم اإلنسان َّية ،مج ،20العدد  ،2012 ،1ص.78-77
،التط��ورات السياس�� َّية يف العراق وموقف النخبة السياس�� َّية
الطفييل
( )12س��تار عل��ك عبد الكاظ��م
ُّ
ّ
الربملانية يف لواء ِ
احل َّلة منها  ،1958-1939رسالة ماجستري ،ك ِّل َّية الرتبية ،جامعة بابل،2003 ،
َّ

ص .38
يب ،البابل َّيات ،املطبعة العلم َّية ،النجف ،1954 ،ج ،1ص.151
عيل اليعقو ّ
(َّ )13
حممد ّ
ِ
حممد حسني كاشف الغطاء،
(ُ )14ينظر :جعفر احل يِّ ّل ،سحر بابل وسجع البالبل ،ديوان شعر ،حتقيقَّ :
بريوت ،دار األضواء.2003 ،
( )15لال ِّط�لاع عىل ترمجة هلؤالء العلامء والش��عراء ينظر :س��عد احلدَّ اد ،موس��وعة أع�لام ِ
احل َّلة منذ
ُ
تأسيس ِ
احل َّلة حتى هناية  ،2000بابل ،مكتب الغسق ،2001 ،ج ،1ص 36و 7و 249و.251
اخلاقاين ،مقدّ مة كتاب ثورة العرشين يف ذكراها اخلمس�ين معلومات ومشاهدات يف الثورة
عيل
ّ
(ّ )16
عيل كامل الدين ،بغداد ،دار التضامن ،1971 ،ص-1
العراق َّية الكربى لسنة  1920ملؤ ِّلفه َّ
حممد ّ
.2
ِ
النحوي يف احل َّلة ،مركز بابل للدراس��ات احلضار َّية التارخي َّية،
النجار ،الدرس
ّ
عيل َّ
( )17أس��عد َّ
حممد ّ
ص .48-47
الفكري يف عهد املامليك -1750
( )18للتفاصيل ُينظر :س��يف نجاح مرزه أبو صيبع ،تاريخ النجف
ّ
 ،1831رسالة ماجستري ،كلية االداب ،جامعة الكوفة ،2005 ،ص .88-66
مؤسس��ة املواهب ،بريوت،1999 ،
( )19كاظم عبود
ّ
الفتالوي ،املنتخب من أعالم الفكر واألدبَّ ،
ص.574
قم،2004 ،
حممدّ ،
مؤرخي الشيعة ،مطبعة َّ
( )20املصدر نفسه ،ص574؛ صائب عبد احلميد ،معجم ِّ
ج ،2ص .276-275
العاين ،بغداد،1986 ،
عيل كامل الدين ،مطبع��ة
( )21كامل س��لامن
ّ
اجلبوري ،مذكِّرات الس�� ِّيد َّ
ّ
حممد ّ
ص.11
( )22املصدر نفسه ،ص.12-11
عيل كامل الدين ،ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني ،املصدر السابق ،ص.12
(َّ )23
حممد ّ
اجلبوري ،النجف األرشف ومقتل الكابتن مارش��ال  ،1918بريوت ،دار القارئ
( )24كامل س��لامن
ّ
للنرش والتوزيع ،د.م ،2005 ،ص.48-42

152

�أ.د .مقدام عبد احل�سن باقر الف َّيا�ض
عيل ك�مال الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن منذ س��نة  ،1908حتقي��ق وتعليق :كامل
(َّ )25
حمم��د ّ
اجلبوري ،بريوت ،دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع ،2005 ،ص184؛ فريق مزهر
س��لامن
ّ
الفرع��ون ،احلقائق الناصع��ة يف الثورة العراق َّية س��نة  1920ونتائجها ،بغ��داد ،مطبعة النجاح،
 ،1952ص.77
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.248
(َّ )26
حممد ّ
املطبعي ،موسوعة أعالم العراق يف القرن العرشين ،دار الشؤون الثقاف َّية ،بغداد،1995 ،
( )27محيد
ّ
ص.194-193
عيل كامل الدين ،ص.12-11
( )28كامل سلامن
ّ
اجلبوري ،مذكّرات الس ِّيد َّ
حممد ّ
ع�لي كامل الدين ،ث��ورة العرشين يف ذكراها اخلمس�ين معلومات ومش��اهدات يف الثورة
(َّ )29
حمم��د ّ
العراق َّية الكربى لسنة  ،1920بغداد ،مطبعة التضامن ،1971 ،ص.10
عيل ،ص12؛ صائب
( )30املصدر نفسه ،ص11-10؛ كامل سلامن
ّ
اجلبوري ،مذكّرات الس ِّيد َّ
حممد ّ
عبد احلميد ،املصدر السابق ،ص.276
االجتامعي  ،1968-1932بريوت ،مطبعة ديموبرس،
يب ،تاريخ النجف
( )31عبد الستار شنني اجلنا ّ
ّ
 ،2010ص.425
دعيل كامل الدين،ص.12
( )32كامل سلامن
ّ
اجلبوري ،مذكّرات الس ِّيد َّ
حمم ّ
عيل كامل الدين ،ثورة العرشين يف ذكراها ،ص.10
( )33كاظم عبود
ّ
الفتالوي ،ص575؛ َّ
حممد ّ
عيل كامل الدين ،النجف االرشف يف ربع قرن ،ص.23
(َّ )34
حممد ّ
واإلداري
واالجتامعي
الس��يايس
حممد صالح جريو) ودوره
ّ
ّ
( )35لال ِّطالع عىل تفاصيل حياة (س��عد َّ
ّ
الس��يايس يف العراق،
اجلابري ،س��عد صالح ودوره
يف تاريخ العراق املعارص ُينظر :س��تار جبار
ّ
ّ
ط ،1بغداد ،مطبعة املرشق.1997 ،
عيل ك�مال الدين ،س��عد صالح ،مطبعة
( )36للمزي��د م��ن املعلومات ع��ن هذا الكت��اب ُينظرَّ :
حممد ّ
اجلابري ،املصدر السابق ،ص.42
املعارف ،بغداد1949 ،؛ ستار ج َّبار
ّ
عيل كامل الدين ،ذكرى الس�� ِّيد عيس��ى آل كامل الدين ،مطبعة املع��ارف ،بغداد،1957 ،
(َّ )37
حمم��د ّ
ص.25-1
عيل كامل الدين ،ص.5-1
( )38كامل سلامن
ّ
اجلبوري ،مذكِّرات الس ِّيد َّ
حممد ّ
الفكري يف العراق ،رشكة التجارة ،بغداد.1960 ،
التطور
عيل كامل الدين،
ّ
ُّ
(َّ )39
حممد ّ
عيل كامل الدين ،ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني ،ص.11
(َّ )40
حممد ّ
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.17-16
(َّ )41
حممد ّ
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( )42املصدر نفسه ،ص.17
اخلاقاين ،مقدّ مة كتاب ثورة العرشين ،ص.11
عيل
ّ
(ّ )43
اجلب��وري) وجهوده يف حقل املعرفة التارخي ّيةُ ،ينظر :وس��ن
( )44للتفاصي��ل عن حياة (كامل س��لامن
ّ
اجلب��وري دراس��ة حتليل َّية،
اجلب��وري ،وثائق ث��ورة العرشين يف كتابات كامل س��لامن
صاح��ب
ّ
ّ

النجف ،دار املواهب للطباعة والنرش2013 ،م.
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.73
( )45للمزيد من التفاصيل ُينظرَّ :
حممد ّ
عيل ش��كر ،تاريخ حركة الشمرت والزكرت( ،خمطوطة) ،حمفوظة
( )46للتفاصيل ُينظر :كاظم َّ
حممد ّ
مؤسس��ة كاش��ف الغط��اء ،النج��ف األرشف ،رق��م (1995 ،)730م ،ورق��ة 3-2
يف مكتب��ة َّ
وما بعدها.
( )47املصدر نفسه ،ورقة .38
املالك��ي ،ولد يف النجف ع��ام 1743م ،وترعرع
اجلناجي
( )48ه��و الش��يخ جعفر بن الش��يخ خرض
ّ
ّ
كبيـ��را يف الفقه وعلم الكالم ،واس��ع املعرفة
فيه��ا وتتلم��ذ عىل أيدي كبار علامئها ،كان أس��تا ًذا
ً
باألح��كام ،قاد عملي��ة التصدِّ ي للهج�مات الوهاب َّية ع�لى إىل النجف ،ترك عد ًدا م��ن املؤ َّلفات
الغ��راء) ،و(القواعد اجلعفر َّية يف
الق ِّيم��ة ،أبرزها (كش��ف الغطاء عن خف َّيات مبه�مات الرشيعة َّ
العاميل ،أعيان الشيعة ،حتقيق:
رشح أبواب املكاس��ب) .توفيِّ عام 1813مُ .ينظر :حمسن األمني
ّ
حسن األمني ،ط ،5بريوت ،دار التعارف للمطبوعات ،2000 ،ج ،4ص.100
الس��يايس احلدي��ث واملعارص ،مجيل
(ُ )49ينظ��ر :جمموعة باحثني ،موس��وعة تاريخ النجف األرشف
ّ
النجار ،مركز النجف األرشف للتأليف والتوثيق والنرش ،ج ،2013 ،1ص.49-48
موسى َّ
( )50املصدر نفسه ،ص.41-40
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.64-61
(َّ )51
حممد ّ
املفصل يف تاريخ النجف
املطهر ووصفه
العمراينُ ،ينظر :حسن عيسى احلكيمَّ ،
( )52عن تاريخ املرقد َّ
ّ
قم ،مطبعت رشيعت1427 ،هـ ،ص.117-7
األرشف ،ج( 2تاريخ املرقد
ّ
احليدري الرشيف)ّ ،
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.58
(َّ )53
حممد ّ
حممد
حممد حرز الدين ،تاريخ النج��ف األرشف ،حتقيق :عبد الرزاق َّ
عيل ب��ن َّ
(َّ )54
حممد حس�ين بن ّ
قم ،مطبعة نكارش1427 ،هـ ،ص.259
حسني حرز الدينّ ،
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.61
(َّ )55
حممد ّ
( )56املصدر نفسه ،ص.83-77
( )57املصدر نفسه ،ص.83-80
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( )58للمزي��د من التفاصيل ع��ن املطابع النجف َّية واملظاهر األخرى للحي��اة الفكر َّية يف النجف ُينظر:
حمم��د باقر أمح��د البهاد ّيل ،احلي��اة الفكر َّية يف النج��ف األرشف ،إيران ،مطبعة س��تارة،2004 ،
َّ
ص.132-128
والقومي
الوطن��ي
العام��ري ،االتجِّ اه
( )59ع��ن الصح��ف النجف َّي��ة يف تلك املدَّ ة ُينظر :كاظم مس��لم
ّ
ّ
ّ
للصحافة النجف َّي��ة  ،1932-1908أطروحة دكتوراه ،جامعة الكوف��ة ،ك ِّل َّية اآلداب،2000 ،
اخلاق��اين ،تاريخ الصحافة يف النج��ف ،بغداد ،مطبع��ة اجلمهور َّية،1969 ،
ع�لي
ّ
ص63-62؛ ّ
ص.8-7
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.79
(َّ )60
حممد ّ
( )61املصدر نفسه ،ص.84
اخللييل ،موس��وعة العتبات املقدَّ سة ،قس��م النجف ،بغداد ،دار التعارف،1966 ،
(ُ )62ينظر :جعفر
ّ
الفض�لي ،دليل النجف األرشف ،النجف ،مطبعة اآلداب،1965 ،
ج ،2ص243؛ عبد اهلادي
ّ
ص .81وللتفاصي��ل ع��ن اجلهود العلم َّية جلمع َّية الرابطة األدب َّية ُينظر :حس��ن عيس��ى احلكيم،
املفصل ،ج ،18ص.98-89
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.93-87
( )63للتفاصيل ُينظرَّ :
حممد ّ
( )64املصدر نفسه ،ص ،79-77وص.126-125
( )65املصدر نفسه ،ص.139-138
( )66املصدر نفسه ،ص.153-138
( )67املصدر نفسه ،ص.145-142
( )68املصدر نفسه.
الفت�لاوي ،إيران يف
عيل ش��اه ُينظ��ر :صباح كريم رياح
( )69للتفاصي��ل ع��ن الدعم
ّ
الرويس َّ
ملحمد ّ
ّ
عيل ش��اه  ،1909-1907رس��الة ماجس��تري ،ك ِّل َّية اآلداب ،جامعة الكوفة،2003 ،
عهد َّ
حممد ّ
ص.162-152
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.145-142
(َّ )70
حممد ّ
( )71املصدر نفسه ،ص.149-147
( )72املصدر نفسه ،ص.173-172
( )73املصدر نفسه ،ص.175
( )74املصدر نفسه ،ص.44
احلس��ني ،الثورة العراق َّية الكربى ،بغداد ،1974 ،ص80-79؛ منذر جواد مرزه،
( )75عبد الرزاق
ّ
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خمترص تاريخ النجف األرشف ومن أسامء رجاهلا وشعرائها ،النجف عاصمة الثقافة اإلسالم َّية،
 ،2013ص.187
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.162-160
(َّ )76
حممد ّ
( )77املصدر نفسه ،ص.184-180

( )78املصدر نفسه ،ص.193-192
األس��دي ،ثورة النجف ع�لى األنكليز أو ال�شرارة األوىل لثورة
(ُ )79ينظر عىل س��بيل املثال :حس��ن
ّ
العرشي��ن ،بغ��داد ،دار احلر َّية للطباعة1975 ،؛ محيد عيس��ى حبيبان ،حقائ��ق ناصعة عن ثورة
احلس��ني ،ثورة
الغري احلديثة1970 ،؛ عبد الرزاق
النج��ف الكربى  ،1917النجف ،مطبع��ة
ّ
ّ
النجف بعد مقتل حاكمها املارشال ،بريوت ،د.مط.1972 ،
عيل كامل الدين ،النجف األرشف يف ربع قرن ،ص.197-196
(َّ )80
حممد ّ
( )81املصدر نفسه.
( )82املصدر نفسه ،ص.42
( )83املصدر نفسه ،ص.42-41
( )84املصدر نفسه ،ص.13-12
( )85املصدر نفسه ،ص.39-38
( )86املصدر نفسه ،ص.32
( )87املصدر نفسه ،ص.144
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امل�صادر واملراجع
�أ َّو اًل :الر�سائل والأطاريح اجلامعية

عيل ش��اه  ،1909-1907رس��الة ماجس��تري،
1.1صباح كريم رياح
ّ
الفتالوي ،إيران يف عهد َّ
حممد ّ
ك ِّل َّية اآلداب ،جامعة الكوفة.2003 ،
،التطورات السياس�� َّية يف الع��راق وموقف النخبة السياس�� َّية
الطفييل
2.2س��تار علك عب��د الكاظ��م
ُّ
ّ
الربملانية يف لواء ِ
احل َّلة منها  ،1958-1939رسالة ماجستري ،ك ِّل َّية الرتبية ،جامعة بابل.2003 ،
َّ
الفكري يف عهد املامليك  ،1831-1750رس��الة
3.3س��يف نجاح مرزه أبو صيب��ع ،تاريخ النجف
ّ
ماجستري ،ك ِّل َّية اآلداب ،جامعة الكوفة.2005 ،
أنموذجا،
4.4هناء حس�ين علوان خوي��ر ،االتجِّ اهات احلديث َّية لدى فقه��اء اإلمام َّية فخ��ر املح ِّققني
ً
أطروحة دكتوراه ،ك ِّل َّية الفقه ،جامعة الكوفة.2012 ،
والقومي للصحافة النجف َّي��ة  ،1932-1908أطروحة
الوطني
العامري ،االتجِّ ��اه
5.5كاظم مس��لم
ّ
ّ
ّ
دكتوراه ،جامعة الكوفة ،ك ِّل َّية اآلداب.2000 ،

ثان ًيا :الكتب املطبوعة

6.6أسعد حممد عيل النجار ،الدرس النحوي يف ِ
احل َّلة ،مركز بابل للدراسات احلضارية التارخيية.
ّ
ّ َّ
َّ
الطهراين ،طبقات أعيان الشيعة (الضياء الالمع يف عباقرة القرن التاسع) ،بريوت ،دار
7.7آقا بزرك
ّ
يب.2009 ،
إحياء الرتاث العر ّ
ِ
حممد حس�ين كاش��ف الغطاء،
8.8جعفر احل يِّ ّل ،س��حر بابل وس��جع البالبل ،ديوان ش��عر ،حتقيقَّ :
بريوت ،دار األضواء.2003 ،
اخللييل ،موسوعة العتبات املقدَّ سة ،قسم النجف ،بغداد ،دار التعارف.1966 ،
9.9جعفر
ّ
األسدي ،ثورة النجف عىل اإلنكليز أو الرشارة األوىل لثورة العرشين ،بغداد ،دار احلر َّية
1010حسن
ّ
للطباعة.1975 ،
ِ
املعريف ،منشورات املكتبة
1111حسن عيسى احلكيم ،مدرسة احل َّلة العلمية ودورها يف حركة التأصيل
ّ
احليدر َّية ،مطبعة رشيعت1411 ،هـ.
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احليدري الرشيف)،
املفصل يف تاريخ النجف األرشف ،ج( 1تاريخ املرقد
ّ
1212حسن عيسى احلكيمَّ ،
قم ،مطبعت رشيعت1427 ،هـ.
ّ
ِ
1313حس��ن عيس��ى احلكيم ،النج��ف األرشف واحل َّلة الفيح��اء :صالت علم َّي��ة وثقاف َّية عرب عصور
الغري احلديثة ،النجف .2006
التاريخ ،مطبعة
ّ
الغري
1414محيد عيس��ى حبيبان ،حقائ��ق ناصعة عن ثورة النجف الك�برى  ،1917النجف ،مطبعة
ّ
احلديثة.1970 ،
1515محيد املطبعي ،موسوعة أعالم العراق يف القرن العرشين ،دار الشؤون الثقاف َّية ،بغداد.1995 ،
الس��يايس يف الع��راق ،ط ،1بغ��داد ،مطبعة املرشق،
اجلابري ،س��عد صالح ودوره
1616س��تار ج َّب��ار
ّ
ّ
.1997
احل َّلة منذ تأس��يس ِ
1717س��عد احلدَّ اد ،موسوعة أعالم ِ
احل َّلة حتى هناية  ،2000بابل ،مكتب الغسق،
.2001
قم.2004 ،
حممدّ ،
مؤرخي الشيعة ،مطبعة َّ
1818صائب عبد احلميد ،معجم ِّ
ِ
ِ
1919صب��اح ن��وري املرزوك ،النهضة الفكر َّية يف احل َّلة أرش��يف احلياة الفكر َّية يف احل َّلة منذ تأسيس��ها
حتَّى اتخِّ اذها عاصمة للثقافة العراق َّية ،بغداد ،دار األرقم.2008 ،
ِ
اجلب��وري وصباح نوري املرزوك ،ملح��ات عن مايض مدين��ة احل َّلة وحارضها،
2020عب��اس إبراهيم
ّ
بغداد ،مطبعة املتنبي.2002 ،
الدجييل ،الدرر البه َّية يف أنس��اب عش��ائر النجف العرب َّية ،مطبعة الريموك،
الزبيدي
حممد
َّ
2121ع َّباس َّ
َّ
الغري احلديثة.1990 ،
بغداد ،1988 ،ج ،2-1مطبعة
ّ
احلسني ،ثورة النجف بعد مقتل حاكمها املارشال ،بريوت ،د.مط.1972 ،
2222عبد الرزاق
ّ
احلسني ،الثورة العراق َّية الكربى ،بغداد.1974 ،
2323عبد الرزاق
ّ
االجتامعي  ،1968-1932بريوت ،مطبعة ديموبرس،
يب ،تاريخ النجف
2424عبد الستَّار شنني اجلنا ّ
ّ
.2010
الفضيل ،دليل النجف األرشف ،النجف ،مطبعة اآلداب.1965 ،
2525عبد اهلادي
ّ
اخلاقاين ،تاريخ الصحافة يف النجف ،بغداد ،مطبعة اجلمهور َّية.1969 ،
عيل
ّ
ّ 2626
اخلاقاين ،مقدّ مة كتاب ثورة العرشين يف ذكراها اخلمس�ين معلومات ومش��اهدات يف الثورة
عيل
ّ
ّ 2727
عيل كامل الدين ،بغداد ،دار التضامن.1971 ،
العراق َّية الكربى لسنة  1920ملؤ ِّلفه َّ
حممد ّ
2828فري��ق مزهر الفرعون ،احلقائق الناصعة يف الثورة العراق َّية س��نة  1920ونتائجها ،بغداد ،مطبعة
النجاح.1952 ،
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مؤسسة املواهب ،بريوت.1999 ،
2929كاظم عبود
ّ
الفتالوي ،املنتخب من أعالم الفكر واألدبَّ ،
العاين ،بغداد.1986 ،
عيل كامل الدين ،مطبعة
3030كامل سلامن
ّ
اجلبوري ،مذكِّرات الس ِّيد َّ
ّ
حممد ّ
اجلبوري ،النجف األرشف ومقتل الكابتن مارش��ال  ،1918بريوت ،دار القارئ
3131كامل س��لامن
ّ
للنرش والتوزيع ،د.م.2005 ،
ِ
عمن،
الزبيدي ويوس��ف كاظم جغيل
3232كري��م مط��ر محزة
ّ
ّ
الش��مري ،صفحات من تاري��خ احل َّلة ،اَّ
مؤسسة دار الصادق الثقاف َّية.2013 ،
َّ
الس��يايس احلديث واملعارص ،مجيل موس��ى
3333جمموعة باحثني ،موس��وعة تاريخ النجف األرشف
ّ
النجار ،ج ،1مركز النجف األرشف للتأليف والتوثيق والنرش.2013 ،
َّ
العام�لي ،أعيان الش��يعة ،حتقي��ق :حس��ن األم�ين ،ط ،5ب�يروت ،دار التعارف
3434حمس��ن األم�ين
ّ
للمطبوعات.2000 ،
حممد باقر أمحد البهاد ّيل ،احلياة الفكر َّية يف النجف األرشف ،إيران ،مطبعة ستارة.2004 ،
َّ 3535
حممد
حممد حرز الدي��ن ،تاريخ النجف األرشف ،حتقي��ق :عبد الرزاق َّ
عيل بن َّ
َّ 3636
حمم��د حس�ين بن ّ
قم ،مطبعة نكارش1427 ،هـ.
حسني حرز الدينّ ،
حممد حرز الدين ،معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف،
َّ 3737
.1965
عيل كامل الدين ،سعد صالح ،مطبعة املعارف ،بغداد.1949 ،
َّ 3838
حممد ّ
عيل كامل الدين ،ذكرى الس ِّيد عيسى آل كامل الدين ،مطبعة املعارف ،بغداد.1957 ،
َّ 3939
حممد ّ
الفكري يف العراق ،رشكة التجارة ،بغداد.1960 ،
التطور
عيل كامل الدين،
ّ
ُّ
َّ 4040
حممد ّ
عيل كامل الدي��ن ،ثورة العرشي��ن يف ذكراها اخلمس�ين معلومات ومش��اهدات يف الثورة
َّ 4141
حمم��د ّ
العراق َّية الكربى لسنة  ،1920بغداد ،مطبعة التضامن.1971 ،
ع�لي كامل الدين ،النج��ف األرشف يف ربع قرن منذ س��نة  ،1908حتقي��ق وتعليق :كامل
َّ 4242
حمم��د ّ
اجلبوري ،بريوت ،دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع.2005 ،
سلامن
ّ
يب ،البابل َّيات ،املطبعة العلم َّية ،النجف.1954 ،
عيل اليعقو ّ
َّ 4343
حممد ّ
 4444منذر جواد مرزه ،خمترص تاريخ النجف األرشف ومن أسامء رجاهلا وشعرائها ،النجف عاصمة
الثقافة اإلسالم َّية.2013 ،
اجلبوري دراسة حتليل َّية،
اجلبوري ،وثائق ثورة العرشين يف كتابات كامل س��لامن
4545وس��ن صاحب
ّ
ّ
النجف ،دار املواهب للطباعة والنرش.2013 ،

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ثال ًثا :املخطوطات
4646خمطوطة ،حمفوظة يف مكتبة مؤسسة كاشف الغطاء ،النجف األرشف ،رقم (1995 ،)730م.

راب ًعا :البحوث والدرا�سات

4747حس��ن دخيل الطائي ،النهضة األدبية يف ِ
احل َّلة واتجِّ اهاهت��ا الوطن َّية  ،1920-1800جم َّلة جامعة
َّ
ّ
بابل للعلوم اإلنسان َّية ،مج ،20العدد .2012 ،1
4848صب��اح نوري املرزوكِ ،ح ِّل َّيات احلكيم ،جم َّلة ك ِّل َّية الرتبية األساس�� َّية ،جامعة بابل ،العدد ،7أيار
.2012
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