
 

 ...... آرث سٌاسً ، أجتماعً وأدبً ، نجفً عراقً ( عبد ننه)مقهى 
 القسم الرابع

 
 ذٌاب مهدي آل ؼآلم 

 ...... استهالل 

حظٌت مدٌنة النجؾ، الى جانب مكانتها الدٌنٌة والفقهٌة بمكانة سٌاسٌة وثقافٌة 

والمقاهً ، «المجالس النجفٌة»متمٌزة، واشتهرت بؤندٌتها االدبٌة التً عرفت باسم 

اسهمت فً حفظ اللؽة »الشعبٌة ، وخاصة مقهى عبد ننه ، وان مجالس النجؾ 

العربٌة فً حقبة السٌطرة العثمانٌة التً عرفت محاوالت تترٌك العرب، كما ٌقول 

اذ لم تكن النخبة النجفٌة تجتمع فً مقهى او مجلس، اال . المإرخ محمد عزة دروزة

م القصائد واطراح النوادر، وعرفت النجؾ فً وتخلق فٌه جوا ادبٌا زاخرا فً نظ

بٌت بدون )العراق االشرؾ بالكتب والمكتبات العامة والخاصة واقبال الناس علٌها، 

وكان تؤخر ظهور الطباعة فً البالد العربٌة ( مكتبة بٌت بدون نافذة ، مكً زبٌبة

عثمانٌة على بصورة عامة والعراق بصورة خاصة نتٌجة العزلة التً فرضتها الدولة ال

تؤثر النجفٌون بدعوة السٌد جمال الدٌن االفؽانً والحركة االصالحٌة . البالد العربٌة 

ومجلة العروة الوثقى، وتؤثروا كذلك بالحركة الدستورٌة والثورة البرلمانٌة فً اٌران 

، وقد 1908، وكذلك ثورة االتحادٌٌن فً الدولة العثمانٌة فً العام 1911 – 1905

افة العربٌة والمحلٌة دورا مهما فً هذا المجال، وكانت صحؾ عربٌة لعبت الصح

كثٌرة، فضال عن العراقٌة، تصل سرا الى النجؾ االشرؾ، وكان قراء هذه الصحؾ 

وكان اول من جابه الجمهور ». ٌختفون عن االنظار، حتى عن بعض اخوانهم وآبائهم

، وتجمع «كمال الدٌن السٌد»النجفً بقراءة الصحؾ علنا فً مرقد االمام علً 

وكان بعض رجال . «الشباب المثقؾ حوله لحماٌته اذ حاول البعض االعتداء علٌه

 ؟! ٌدعو الى محاربة االستبداد والبرلمان« محمد كاظم اآلخوند»الدٌن الشٌعة مثل 

وٌإٌد قراءة وانتشار الصحؾ، بٌنما دعا آخرون الى تحرٌم قراءة الصحؾ السٌما 

! عثمانٌٌن دخول الصحؾ من الخارج سواء أكانت معارضة أم مإٌدةبعد منع الوالة ال

صحٌفة »وكانت االولى . صدرت مع مرور الوقت مجموعة من الصحؾ النجفٌة

التً صدرت اسبوعٌة تحت اشراؾ الشٌخٌن عبد الحسٌن  1910فً العام « نجؾ

 اصدر محمد باقر 1920الرشتً وعبدالكرٌم الشٌرازي ولم تدم طوٌال وفً سنة 



وقد صدر منها . التً كانت لسان حال ثورة العشرٌن« الفرات»الشبٌبً صحٌفة 

بعد ذلك ظهرت فً النجؾ بعض الصحؾ التً قام بتحرٌرها . خمسة اعداد ثم توقفت 

أفراد من الشباب المتلطلع، ولٌس العهد ببعٌد عن مجلة الحٌرة، وجرٌدة الفجر 

لنجفٌون فكانوا تنشر لهم الصحؾ الصادق وجرٌدة النجؾ، أما الكتبة واألدباء ا

السورٌة والعراقٌة عدداً من أبحاثهم وفراد مقاطٌعهم الشعرٌة، وٌصعب علٌنا 

استحضار عدد أسمائهم وفً بداٌة عهدها كان للصحافة فً النجؾ دور اعالمً كبٌر 

 . فً ترسٌخ المبدأ االنسانً والدٌنً 

 صدى الصحافة والصحفٌٌن من مقهى عبد ننه 

 1920فً عام « االستقالل»اصدر المحامً محمد عبد الحسٌن الكاظمً صحٌفة لقد 

وصدر منها ثمانٌة اعداد، وهً اول جرٌدة عراقٌة قدمت للمحاكم فً النجؾ ، 

، بسبب 1925التً اصدرها ٌوسؾ رجٌب فً العام « النجؾ»واحتجبت صحٌفة 

، ٌحمل وٌتبنى  جرأة مقاالتها وانتقاداتها، ولكون صاحبها الراحل ٌوسؾ رجٌب

االفكار التنوٌرٌة التحررٌة وال نبالً حٌث نقول انه من رجاالت الفكر الدٌمقراطً 

الٌساري االول ومن رواده بؤمتٌاز ، لذلك حورب من قبل السلطة وجل المرجعٌات 

لصاحبٌها  وجرٌدة األعتدال ، ؟!الدٌنٌة المتزمته ، والتابعة الى بعض دول السور 

الفجر »كما كان االحتجاب نصٌب صحٌفة  ، علً البالؼًٌوسؾ رجٌب ومحمد 

فقد اؼلقت « الراعً»اما صحٌفة . 1930بعد العام من بداٌة صدورها فً « الصادق

« الحضارة»وتقطعت صحٌفة . 1934بعد ان اصدرها االدٌب جعفر الخلٌلً فً العام 

ا الصحفً وأعتقد ان صاحبه ،1937فً صدورها منذ ان صدر العدد االول فً العام 

التً اصدرها كذلك جعفر الخلٌلً فً « الهاتؾ»اما صحٌفة  محمد حسن الصوري ،

، فقد استمرت بالصدور عشرٌن عاما، وانتقلت الى بؽداد قبل ان تؽلق 1935العام 

 .1954فً العام 

 

تعد تارٌخٌا ذات شؤن فً دراسة االدب والحٌاة االجتماعٌة »النوٌنً انها .وٌقول د

مما تقدم (. 50الصحافة النجفٌة، ص. )«راق فضال عن النجؾ االشرؾوالسٌاسٌة للع

عرفنا ان للصحافة النجفٌة رٌادة فكرٌة وحضارٌة وتثقٌفٌة فكانت للمجالس األدبٌة 

وكذلك المقاهً الشعبٌة دورا فاعال فً انتشار الصحؾ واألطالع على " العائلٌة"

األمٌٌن ، لكن بعض الرجال  هم من( المقاهً خاصة)مافٌها ، رؼم ؼالبٌة مرٌدها 

المتنورٌن اخذ على عاتقه قراءة بعض ما فً الصحؾ من انباء واخبار للجلساء ، 



تحدٌدا ، لكون هذا المقهى له مٌزات (  مقهى عبد ننه العلً )وهذا ماكان ٌحدث فً  

كثٌرة منها انه مقهى جلسائه اؼلبهم نخبوٌٌن ومن اتجاهات فكرٌة وسٌاسٌة مختلفه 

م االجتماعً له شخصانٌة تختلؾ عن مجالس الحوزوٌة والمرجعٌات ، ونضوجه

وال ننسى . وبحق ان هذا مقهى عبد ننه كان دٌوان نجفً مصؽر عن النجؾ الكبٌر 

مجالت مدٌنة النجؾ فً تلك الحقبة الزمانٌة من مكانة رائدة فً نشر االفكار الجدٌدة 

 .والتراث العراقً 

 

وكان صاحبها  1909التً صدرت فً العام « ريالؽ»ومن مجالت النجؾ االولى 

« درة النجؾ»الشٌخ حسٌن االصفهانً، ولم ٌخرج منها ؼٌر عددٌن ، ومن المجالت 

صفحة، وتضمنت ابحاثا قٌمة فً الدٌن  64فً  1911التً بدأ صدورها فً العام 

، ، التً اصدرها احد رجال االصالح الدٌنً البارزٌن«العلم»ومن المجالت . والتمدن

عددا، ولم  21، وظهر منها 1910السٌد هبة الدٌن الحسٌنً الشهرستانً فً العام 

سوى ثالثة اعداد، فً حٌن استمر صدور مجلة « الحٌرة»ٌصدر من مجلة 

ست  1933 وٌوسؾ رجٌب ، ها االدٌب محمد علً البالؼًٌ، لصاحب«االعتدال»

عامٌن بعد صدورها فً ، التارٌخٌة االدبٌة نحو «المصباح»واستمرت مجلة . سنوات

حٌاة حافلة  1938منذ صدورها فً العام « القادسٌة»، وعاشت مجلة 1935العام 

على امتداد اربع سنوات، وكان صاحبها محمد رضا الحسانً كاتبا كثٌر التؤلٌؾ 

والنشر، وكان له نشاط سٌاسً ٌساري تقدمً ، وحكم علٌه باالعدام وخفؾ حكمه 

كانت  ( .البٌان)وللشٌخ علً الخاقانً  .لمجلة والمطبعةالى المإبد، وتمت مصادرة ا

 1869الصحافة النجفٌة جزءا من الصحافة العراقٌة التً بدأت فً بؽداد فً العام 

فٌها بعد تعٌٌن المصلح العثمانً المعروؾ والً « الزوراء»عندما صدرت جرٌدة 

سباب الشكوى ، الذي قام بإصالحات مهمة بؽٌة القضاء على ا«مدحت باشا»بؽداد 

واالستٌاء العام، فقام بإصدار هذه الجرٌدة الحاوٌة ألنواع من االخبار والحوادث، كما 

الجرٌدة الرسمٌة الثانٌة للحكومة العثمانٌة فً العراق « الموصل»تم اصدار جرٌدة 

الموصل ) فً المدٌنتٌن، 1889فً العام « جرٌدة البصرة»، و1885فً العام 

تعبر عن لسان حال السلطات »النوٌنً، .لصحؾ، كما ٌقول دوكانت هذه ا (والبصرة

وبعد . «العثمانٌة، ولم ٌتمثل فٌها الحس الوطنً، النعدام حرٌة التعبٌر فً الصحافة

، نشطت الحٌاة الفكرٌة والصحافٌة، 1908انبثاق الدستور العثمانً فً العام 

نً فً كتابه الحسمن كل لون، وٌشٌر عبدالرزاق وظهرت عشرات الجرائد والمجالت 

. مجلة 20صحٌفة و 69تارٌخ الصحافة العراقٌة، الى ان هذه الحقبة شهدت مٌالد 



وشهد عهد االحتالل البرٌطانً عددا محدودا من الصحؾ والمجالت، واستخدمت كل 

المطابع الطالع الناس على سٌر المعارك والتطورات الجارٌة، وشهد العراق فً 

ؾ ومجالت سٌاسٌة ومتخصصة وصل عددها صدور صح 1958 – 1921الحقبة 

« رفائٌل بطً»مجلة، ٌورد الباحث  62صحٌفة و 131الى  1954فً العام 

، كما ٌقوم قٌس الٌاسري فً 1955.. «الصحافة فً العراق»اسماءها فً كتاب 

، وقد 1958، بدراسة مواقفها حتى ثورة «الصحافة العراقٌة والحركة الوطنٌة»

الحقبة لعدم االستقرار، وقصر عمر العدٌد من الصحؾ تعرضت الصحؾ خالل هذه 

السباب سٌاسٌة ومادٌة، كما شهدت ظهور صحؾ حزبٌة ، وخاصة للحزب الشٌوعً 

العراقً وللقومٌٌن العراقٌٌن ، وكذلك بعض المنشورات لحزب البعث وصحٌفة 

.  وبعض المنشورات ذات الطابع الدٌنً األسالمٌة( جماعة كامل الجادرجً)االهالً 

ونعرؾ كلنا ما للصحافة من دور فعال منذ اول مطبوع مر بمقهى عبد ننه منذ 

من قبل السلطات ؛ كانت تلك الصحؾ 1964تؤسٌسها وحتى اؼلقها فً عام 

والمجالت الصادرة زمنذاك ، وجل رجاالتها كانوا من رواد وجلساء مقهانا النجفً 

ٌم ثقافٌة تبدأ من تذوق الثقافة هذا ، كانوا ٌمثلون حواضر مدٌنٌة مإثرة فً تقدم ق

الهندام وفق آخر صٌحات الموضه والفنون ، وال تنتهً بتهذٌب السلوك وحسن 

صحافة العراق فً مدٌنة النجؾ " استفدنا كثٌرا من كتابة خلٌل علً حٌدر )ذاك ئأن

 ( . أضواء على الصحافة النجفٌة ) م علً شمخً جبر .وكذلك من كتاب م( "

 

 الفن التشكٌلً وفنانٌن النجؾ ومقهى عبد ننه 

مجالس المجالس مدارس ؟ هكذا تعلمنا هذه الحكمة من أهلنا العراقٌٌن ، ومن تلك ال

لكنها متوهجة فً ذاكرة النجفٌٌن ، حٌة نابضة بالحٌاة مقهى عبد ننه ، التً درست 

فً التقدمً لذلك ندونها لهذه النفحات الؽروٌة من أجل األجٌال والتارٌخ النج

حقٌقة والنضالً ومن دروس مقهانا ، وروادها من الفنانٌن وخاصة الفن التشكٌلً و

 (( ع األشٌاء الجمٌلة الفنان صان)) أوسكار واٌلد  -: قال الفن كما



 

 (بدرشاكر السياب.... ياليل أين هو العراق ) حسن المسعودي  / النجفي  لوحة فنية بريشة الفنان

 

جمٌل معطاء لتماٌزها من بٌن المدن العراقٌة اآلخرى ، ان  وفً النجؾ كل شًء

فً آن واحد وقد ٌكون الجهل بنظرٌة (ذاتٌة وموضوعٌة )الحقٌقة الفنٌة هً 

الموضوعٌة والذاتٌة تلك فً الفن التشكٌلً هو المسئول عن وقوع المتلقً والدارس 

! ءة األعمال الفنٌة أو اإلحساس بصعوبة قرا( النفور) أو ( اإلستؽراب )للفن فً فخ 

هذا عند من ٌدرسون الفن او من طلبته وهم بكل تؤكٌد موهوبٌن فً الفن التشكٌلً ، 

فكٌؾ ممن ال ٌعرؾ معنى الفنون سوى باألفتاء الفقهً مابٌن ضٌاعه المتزمت بالدٌن 

فبٌن القٌاس والظن والنقل والحسن والعنعنه ومزاج ! وبٌن تذوقه لجمالٌات الحٌاة 

ان وآهله ومصالح رجاالت دٌنٌه ومفتٌه أنؽلق جهلهم بمعنى ذاتٌة الفن ذلك الزم

أزمة أخالق فكرٌة حول الفن التشكٌلً عند رجال الدٌن ؟؟ ان ماٌقع ! وموضوعٌته 

( ٌفسر رجل الدٌن)التً ٌشعرون بها حٌنما ( الخدٌعة)فٌه طلبة الفنون من تضلٌل هو 

الناقلة للواقع ( الموضوعٌة )زاوٌتٌه او ٌفسرون العمل الفنً المعروض أمامهم من 

( الذاتٌة)الحرفً فقط ، دون أن ٌجتهد بوعً وتؤمل للبحث عن انفعاالت الفنان 

، او حٌوانً ، اوآنٌة  فبصرؾ النظر عن محتوٌات العمل الفنً سواء هو جسم بشري

عاالت الفنان هً التً تشكل العالقة والرسالة واألنطباع ، وتمثل رإٌته زهور ، فؤنف

الذاتٌة والفرٌدة التً قد تختلؾ عن رإٌة فنان آخر او رجل عادي وكذلك رإٌة رجل 

؟ فالرإٌة مابٌن شخص وآخر لنفس ذات !لمفتً بالظن وٌعتقد انه العقلاالدٌن 



رإٌة جمالٌة ذاتٌة ، " فنان"سان ، فلكل أن مختلفة العناصر المستخدمة فً اللوحة

وكذلك لكل فنان مدخل جدٌد للتعبٌر عن واقعه الخارجً ، لكن ٌظل األنسان النجفً 

على شواطئ ساخنة وقضاٌا شائكة لمفاهٌم مختلطة حول التذوق الفنً والتربٌة 

؟ وقضاٌا الحالل والحرام فً الفن ؟ ومفهوم أستخدام الفن التشكٌلً كعنصر !الفنٌة 

سً فً جمالٌة المكان ودٌكوره ووعً األنسان للحٌاة ، لذلك نرى أن المجتمع أسا

ماعدى المعرض السنوي  ) النجفً زمانذاك انصرؾ عن معارض الفن التشكٌلً

ورؼم كل ذلك وجدنا . وؼٌرها من المفاهٌم ( القبح)لسٌطرة ثقافة  (الفنً للمدارس 

فنانٌن تشكٌلٌٌن ، من معلمٌن فً فترة مقهى الحاج عبد ننه العلً ومن روادها 

واساتذة المدارس النجفٌة ومن الموهوبٌن الذٌن لم ٌتخرجوا من معهد الفنون الذي 

للتو فتح فٌه قسم للفنون التشكٌلٌة حٌنها ؟ لقد منحوا هإالء لالجٌال االحقة اكتشافهم 

الفنً ونهضوا فً عطائهم من اجل صنع تارٌخ فنً تشكٌلً للنجؾ ، فً سنوات 

ونجحوا برؼم الجو األجتماعً السائد ، حٌنها كانوا مهتمٌن بالبحث . هد الملكً الع

ٌإسسوا من خاللها مفهومات فكرٌة فً اللوحة الفنٌة ، وتؤكدوا لعن منطقة فكرٌة 

 وفناً ...  وطناً ... وباشروا فً نضالهم ، أنه مالم تتؽٌر بنٌة التفكٌر فلن نبنً نجفاً 

البداع فً فن الخط وجمالٌاته له موضوعٌاته الذاتٌه ؟ ورؼم هذا نرى ان ا!بحال 

حٌث نجح النجفً فً ابداعه بالخطوط والتزوٌق وكان منهم من األساطٌن 

حٌث تحرروا من موضوعٌة القبح والحرام والكراهٌة ، كما فً الرسم ( االسطوات)و

من أهم  أكرموا أوالدكم بالكتابة فؤن الكتابة( ) ع)فلقد قال األمام علً ! والنحت 

ومن اشهر الذٌن ارادوا خلق حركة فنٌة نجفٌة من اساتذتنا ( . األمور وأعظم السرور

والمعلمٌن ، وكان على رأسهم الشهٌد سالم عادل ، فبعدما تخرج من دار المعلمٌن ، 

تعرض للفصل واألعتقال والسجن واألقامة الجبرٌة الكثر  فً سلك التعلٌم ، وتم تعٌٌنه

زمنٌة مختلفة ، كان خطاطاً ٌجٌد كل انواع واشكال الخط  من مرة وفً فترات

المختلفة ، اضافة الى هتماماته التً ٌمارسها وٌجٌدها فً المسرح واالخراج 

، فلقد عمل مدرس للرٌاضة والرسم ، وهل المسرحً والشعر والرٌاضة ورسام مبدع 

مواشً الفنان ننسى المربً الراحل استاذنا والرسام وهاب شمسه ؟ الراحل هادي ال

وكانت له لوحات تزٌن " شقٌق األستاذ أمٌر الحلو"والخطاط والمرحوم سمٌر الحلو 

 دروٌش رضا ، الفنان وكذلك للرسام اآلٌرانً( مناظر طبٌعٌة)جدران المقهى 

ولقد تكون جٌل من  والدكتورخلٌل جمٌل فلقد كان رساماً مبدعا وكذلك موسٌقٌاً 

مجموعة مبدعة من فنانٌن النجؾ مثال ، سعدي الشباب الموهوب فنٌا ، فكانت 

الكعبً الذي نحت تمثاال للزعٌم الشهٌد عبد الكرٌم قاسم بعد ثورة تموز الخالدة وكان 



ورضا  !مكانه فً ساحة الزعٌم التً تحولت فٌما بعد الى ساحة ثورة العشرٌن 

له سٌاب ، والفنان الخطاط حسن المسعودي ، عبداأل الطٌار ، وعلً عباس الرمٌثً ،

الخطاط  معطً جبر ، كرٌم الرواؾ ، حمودي الرفٌعً ، عالء عبد الزهرة العاتً ،

، حسن السلطانً ، علً المعمار ، هاشم حبل المتٌن ، عبد األمٌر عباس الترجمان 

ومن الممكن ان نقول انه كان  محمد رضا نجؾ الخٌاط ، عالء البرمكً ، ، الجمالً

وعباس ابو  البروؾ عبداالله الصائػ من الشبٌبة الفنٌة ومن هواة الرسم حٌنذاك ،

سٌد ( النضال)ومعلم الفنٌة فً مدرسة ؼازي  كدر ، محسن قاسم ، جواد سبتً ،

  . وؼٌرهم  ، اً مبدع اً كان رسامعزالدٌن المانع األدٌب و جواد الموسوي ،

 صدى فصل الدٌن عن السٌاسة فً مقهى عبد ننه ،تقلٌد النجؾ التارٌخً ؟ 

استقر فً النجؾ تقلٌد عام ، أسس له الفقهاء المإسسون األوائل ، أمثال الشرٌؾ 

المرتضى والشٌخ الطوسً ، ٌقوم على عدم وجوب التصدي للسلطة وعدم وجوب 

تتحفظ عما ما ٌكسر هذا التقلٌد وكانت الحوزة ( . الؽٌبة)إقامة الحكم العادل فً زمن 

، إلى درجة أن الشٌخ األنصاري ، الذي كان معاصراً للشٌخ التراقً ، مإسس نظرٌة 

فإقامة الدلٌل على وجوب : ) والٌة الفقٌه األول ، كتب معلقاً على تلك النظرٌة بالقول 

بل : ول إطاعة الفقٌه كاإلمام المعصوم اإل ما خرج بدلٌل دونه خرط القتاد ؟ ثم ٌق

المتبادر عرفا من نصب السلطان وجوب الرجوع فً األمور العامة المطلوبة للسلطان 

أي استعاد األنصاري ، ومن بعده تلمٌذه حسن الشٌرازي الوضعٌة التقلٌدٌة ( . إلٌه

الشرعٌات للفقٌه والعرفٌات )فً عالقة الفقٌه بالسلطة القائمة على تقاسم نفوذ 

كاظم الٌزدي ، كبٌر فقهاء ومراجع النجؾ ، واجه الشٌخ  كذلك نجد السٌد( للسلطان

الخرسانً والمٌرزا النائٌنً اللذٌن أٌدا ودعما الثورة الدستورٌة فً إٌران ضد الشاه 

، وعمل على تثبٌت الموقؾ التقلٌدي للنجؾ بعدم التوؼل فً المجال السٌاسً ، فمثال 

عند محسن الحكٌم فً بدء كان البحث الفقهً عند ابو الحسن االصفهانً وكذلك 

؟ ٌتركز على تؤكٌد والٌة الفقٌه الجزئٌة التً تنفً سلطة الفقٌه فً مجال !مرجعٌته 

ففً مقهى عبد . إدارة الشؤن العام ، وٌعتمد قوال ٌكاد ٌطابق قول الشٌخ األنصاري 

 النخب)ننه كانت االحادٌث وبعض النقاش ال ٌخل من هكذا مواضٌع مابٌن روادها 

مفردها ، )حٌث جلسوهم المعتاد بعٌدا عن مدارس الحوزة ولٌواوٌنها ( ةالمثقف

فالنجفً مطلع دائما فً حوارٌاته العامة والخاصة لتماهٌه مع الجو السٌاسً ( لٌوان

كما اسلفنا بالحدٌث عن المجتمع النجفً مقاربة  ، واالجتماعً والنضوج الفكري

تارٌخٌة مع زمن تؤسٌس مقهى عبد ننه العلً الى ٌوم اؼالقها من قبل السلطة 



ان موضوعٌة تدخل المرجعٌة بالشؤن السٌاسً العراقً او ؼٌره كان . الحاكمة 

ما  نؤمة حٌن األستفسار منها بخصوصٌة شمحدودا جدا اال بما تقتضٌه المصلحة العا

؟ فلقد تمكنت حوزة النجؾ فً العراق األشرؾ من ترسٌخ عرؾ اجتماعً ٌقضً 

إٌران  العراقً الملكً ، و باستقاللٌة المإسسة الدٌنٌة عن السلطة السٌاسٌة فً

الصفوٌة والقاجارٌة ؟ مع اعتراؾ ؼٌر معلن من المرجعٌة بتلك السلطة ؟ ال بصفتها 

 أي تكٌفت المرجعٌة مع السلطة. لواقع سلطة شرعٌة ، بل بصفتها سلطة األمر ا

ا الصالحٌات داخل مالصفوٌة الطارئة ، وتقاسمت معه الملكٌة البرٌطانٌة ، و 

؟ مثلما فعل !فترسخ سلوك عام بالتكامل بٌن الفقٌه والسلطان ( المذهبً ) المجتمع 

المحقق الكركً ، وتبلورت آراء ، كآراء المجلسً والقمً والمحقق السبزواري ، 

بالفصل بٌن الشرعٌات التً هً اختصاص الفقٌة وبٌن العرفٌات التً هً من 

اختصاص السلطان ، وهو الموقؾ الذي استند إلٌه الشٌخ فضل هللا نوري فً 

ٌقوم ) مناهضة الثورة الدستورٌة فً إٌران أواخر القرن التاسع عشر ، بقوله 

وهذا ( نة فً األمور الدنٌوٌةاألسالم على نٌابة اإلمام فً األمور النبوٌة ، والسلط

واضح الكالم والنقاش وهو جلً بؤن فصل الدٌن عن السٌاسة كانت فكرته ونضوجه 

لرواد مقهى عبد ننه من كل  المثقفة ، فً كل االحادٌث النخبوٌه ةعقالئٌا متواجد

اطرافهم وانتمائاتهم الفكرٌة والسٌاسٌة فلقد كانت النواة األولى تنبعث من النجؾ 

تتلوث المرجعٌة بفساد وعهر اصحاب السلطة زمانذاك ؟ وال ٌإخذ على الدٌن حتى ال

وخاصة الموقؾ من مرجعٌة المذهب ، على تدخلها الؽٌر مبرر بالشؤن السٌاسً الؽٌر 

مجدي ، وخاصة كان العراق تحت االحتالل البرٌطانً وحكومة مستوردة ؟ وهذا 

حاب االنتمائات الفكرٌة التقدمٌة الموقؾ عارضه الكثٌر من رجال العراق وخاصة اص

وهم من رواد مقهى عبد ننه فمنهم من ( شٌوعٌٌن وقومٌٌن ووطنٌٌن مستقلٌن ) من 

طالب المرجعٌة ان تتدخل لنصرة الشعب من ظلم الحكومة الملكٌة المستوردة ؟ 

! واالحتالل فً تهمٌش العقل العراقً من اجل ؼده ومستقبله ؟ ومنهم حاٌد القول 

لسلطان والنجفً ٌعرؾ الكثٌر عرفته ببعض امور المرجعٌة فً االبتعاد عن اربما لم

لذلك كان المقهى واجهة معرفٌة فً  ؟فً فلك ومدارس وسرادٌب  الحوزة  ٌدورمما 

ولتؤكٌد على ان مرجعٌة . ٌرٌده المجتمع النجفً متماهٌا مع الوضع العراقً عامة  ما

النجفً ولحد اؼالقها ، كانت الحوزة  النجؾ من بدء الحاج عبد ننه فتح المقهى

الدٌنٌة النجفٌة تبتعد عن السلطان ؟ فلقد حصلت فً بداٌة القرن العشرٌن المنصرم 

حوادث ثالث ، ساهمت الى حد بعٌد فً ابتعاد الحوزة الدٌنٌة فً النجؾ عن التصدي 

وجٌه )  للشؤن السٌاسً واإلنشؽال الكامل فً مجال البحث الفقهً ، كما ٌقول األستاذ



أول هذه الحوادث ؛ انخراط بعض كبار الفقهاء فً النجؾ فً الثورة ( قانصو

الدستورٌة ، وعلى رأسهم الشٌخ الخرسانً والمٌرزا النائٌنً ، ومع فشل تلك الثورة 

وموت الشٌخ الخرسانً فً النجؾ ، ضعفت تلك الحركة ، واستعاد الموقؾ التقلٌدي 

أما الثانً هذه الحوادث ؛ فكانت . ه فً النجؾ الذي كان ٌتزعمه السٌد ٌزدي وضع

ثورة العشرٌن ضد البرٌطانٌٌن التً تورط بها السٌد الشٌرازي ، حٌث سرعان ما 

أدى فشل تلك الثورة إلى إضعاؾ لقدرة الحوزة فً التصدي للقضاٌا ؟ ثالث هذه 

ٌنً ، الحوادث ؛ تمثل فً مواجهة بعض مراجع النجؾ ، أمثال الشٌخ الخالصً والنائ

للملك فٌصل ، واعتراضهم على تنظٌمه اإلنتخابات وتوقٌعه المعاهدة مع قوات 

األمر الذي دفعهما للجوء إلى إٌران ، ثم اضطرارهم الحقاً إلى . اإلحتالل البرٌطانً 

القبول بشروط الملك فٌصل للعودة إلى العراق ، التً تنص صراحة على تعهدهم بعدم 

ألمور مجتمعة ، المقرونة بإحباطات متالحقة لفقهاء التدخل فً السٌاسة ؟ هذه ا

فً التصدي للشؤن العام ، رسخت سلوكاً عاماً داخل النجؾ منذ عشرٌنات ( المذهب)

القرن الماضً ، بعدم التصدي لؤلمور السٌاسٌة وتثبٌت التقلٌد الفقهً القائل بحصر 

من دون أن ٌملك  صالحٌات الفقٌه فً الفتوى والقضاء واألمور الحسبٌه الضٌقة ،

الفقٌه حق أو واجب إقامة العدالة أو تطبٌق األحكام ، بل هً من واجبات المجتمع 

اذن كان الحدٌث ٌدور فً مقهانا النجفً مرتبط كلٌا . الذي ٌعتبر الفقٌه أحد أفراده 

ضة رمع الوضع العام للعراق ولمرجعٌة المذهب ؟ وكل ذلك ٌفسر لنا سر حذر أو معا

لكبار ألي تحرك سٌاسً ٌعرض النجؾ للخروج عن تقلٌدها التارٌخً رموز النجؾ ا

فً التعامل مع السلطة ، وهو تقلٌد ضمن للحوزة استمرارٌتها رؼم تقلب األنظمة 

السٌاسٌة ، وتؽٌر الحكام ، ومكن االجتماع المذهبً من التكٌؾ مع المحٌط األوسع 

ؼلب على مذهب التشٌع سمة الذي ٌتواجد فٌه ، بل وأن ٌكون جزءاً عضوٌا منه ، و

، اكثر من اعتباره مشروع نظام سٌاسً ( القول نسبً ؟)االستقامة األخالقٌة والدٌنٌة 

  . أو رإٌة الستالم السلطة 

 حوارٌة افتراضٌة فً مقهى عبد ننه

بٌن بعض متنوري ومثقفً مقهى عبد ننه وكؤننً اسمعهم  فً حوارٌة افتراضٌة

ار الحدٌث ، رجل معلم بسدارة فٌصلٌة بؽدادٌة ، وربما اشخصهم ؟ وكٌؾ كان ٌد

ومعلم آخر اشٌب الرأس طوٌل القامة ، وهذا الرجل المربوع صاحب الهٌبة والعمامة 

البهٌة ، شٌخ وخطٌب منبري متمكن وشابان مثقفان من المنتمٌن لؤلفكار التقدمٌة ، 

كٌله ، تلعلع اما الحاج عبد ننه الجالس بالقرب منهم على كرسٌة الخاص ، والنر



مابٌن بقبقة مائها وزفٌر دخانها ، وتؤمل واصؽاء الحاج عبد ننه للحدٌث الشٌق ، 

ان الشٌخ : قال الراوي . هكذا كانت جلسات رواد المقهى وجلسائها ، واحادٌثهم 

صاحب العمامة بعدما تحدث عن الحرٌة والدٌمقراطٌة وانتصارات الجٌش السوفٌتً 

زٌة ، استطرق بعد ذلك على الحرٌة والثورة الفرنسٌة وعن فً جبهات القتال ضد النا

أتدرون اول كتاب ٌعلم أصول ) االنتخابات والبرلمان ؟ وأكد شٌخنا فً حدٌثه 

ٌوم كانت أوربا تحبو  1909الدٌمقراطٌة فً العراق ظهر هنا فً نجفنا هذا ؟ عام 

ابروح ابوك مسمه "ة فً الطرٌق الى الحٌاة البرلمانٌة ، قاطعه المعلم صاحب السدار

استاذنا وسعلً صدرك ؟ انه كتاب من تؤلٌؾ المرجع الشٌخ : رد الشٌخ" هذا الكتاب

ونشرته مطابع النجؾ فً خضم الصراع " تنبٌه المله" محمد حسٌن النائٌنً ، 

عقب احدهم ؛ أتدرون ٌاجماعة أهم درس (. السلمً بٌن المشروطٌة والمستبدة 

رد المعلم ( أنتم أعلم بؤمور دنٌاكم )اس فً المؤثور النبوي لعلماء النجؾ هو تحبٌذ الن

أختاروا : لذلك أنهم تركوا مهام السٌاسة للناس ، قالوا لهم : األشٌب الرأس الطوٌل 

رد نعم فنحن مع علمائنا ننتظر مثل : ما شئتم ؟ سئل أحدهم ؟ كٌؾ ٌكون هذا القول 

؟ فً االثناء !م المهدي المنتظر األما" المذهب"ؼٌرنا من الخاصة وعوام الطائفة 

هو أمل وردي ٌساعد على تجاوز محن الحٌاة ، : تدخل أبن صاحب المقهى رضا 

: ؟ عقب المعلم األشٌب الطوٌل !وٌخفؾ من كوارثها البشرٌة والبٌئٌة ، ألٌس كذلك 

وبهذا المفهوم خدم علماء المذهب دخول الناس فً العملٌة السٌاسٌة والنضال ، من 

وهم مخلصٌن لقول : سٌس النظام الذي ٌطلبونه وٌتفقون علٌه ، قال الشٌخ اجل تؤ

كل راٌة ) علق احد المثقفٌن ( إنه البد للناس من أمٌر بر أو فاجر ) األمام علً ع 

" 295/8الكافً ... " ترفع قبل القائم فصاحبها طاؼوت ٌعبد من دون هللا عزوجل 

" الرخٌم على ولده رضا  ؟ ونادى بصوته انتبه الحاج عبد ننه واستدرك الموقؾ( ؟!

 آي على صاحب المقهى الحاج عبد ننه العلً ، " على الوجاغ ابه جاٌات للجماعةٌ

مهدي خال محمد حسن  ك الدخل ؛خل ؟ وكان فً حٌنها ماستنبٌه لمن ٌمسك الد

 . وهكذا كان مسك خاتمة الحدٌث  (ابو هشام القائد الشٌوعً الراحل)مبارك 

 .البروؾ عبد األله الصائػ ، وسام لً ، ومسك خاتمة القسم الرابع بتوقٌعه من 

فً نفسً لقد وجدها وكان حلمً : حوارٌة افتراضٌة فً مقهى عبد ننه ، كنت اقول  
ان تعطً هذه الحوارٌة المفترضة مقدارها من االهمٌة ولكن البؤس ففً الجزء الرابع 

اب ال ؼالم فً هذا الجزء تكون قد حبكت تلمٌذي النجٌب وولدي البر االستاذ ذٌ
ر  انك تمطر خٌرا على !االقسام السابقة بالالحقة وفً منهج تارٌخً ٌرمم وال ٌجسِّ

النجؾ الرملٌة العطشى لتصطؾ مع من سبقك فً الكتابة عن النجؾ او عاصرك او 



اباركك وابارك همة سخنتك وادري ! تصطؾ محتفظا بخصوصٌتك ! سٌلحق بك 
لكاتب فٌها مع  ً ادري انك ستكون مصدرا لباحث عن النجؾ ومرجعاوحسبً انن

وتربٌتاك العائلٌة ! توكٌدي على توثٌق المعلومة وهو امر نراهن علٌه انت وانا 
والماركسٌة تطلسان مخاوفً وتدعمان ثقتً بك حٌن اضٌؾ الٌها نباهتك وشكل 

 عٌنٌك اللتٌن تحاكٌان عدستً كامٌرا روسٌة فٌرست كالس 

فنعم الطرٌق طرٌقك فتارٌخ النجؾ مذبوح من قفاه وٌحتاج الى شبٌبة واعٌة  امض
 جرٌئة تقول شٌئا قبل ان تشٌخ 

                                                عبد االله الصائػ 

  

 (ٌتبع )  


