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  مقدمه. ۱

های اصلی شیعۀ امامیه بوده و سهم حوزۀ نجف از زمان تأسیس تا امروز، از کانون

ازین رو، بررسی . عیان داشته استای در تحوالت فکری و اجتماعی شی عمده

های آن در قرون مختلف به افزایش شناخت تاریخ فرهنگی شیعه یاری  دگرگونی

  .رساند می

از زمان  )ع( شواهد تاریخی موجود، حاکی از حرکت علمی در جوار مرقد امام علی

، حوزۀ )ق ٤٤۸( به نجف) ق٤٦٠.م(  با مهاجرت شیخ طوسی. حکومت آل بویه است

این شهر و مدرسۀ دینی آن در دورۀ . یافت این شهر در معنای واقعی آن تکوینعلمیۀ 

وفات  پس از. ترین مرکز آموزشی و فکری شیعیان تبدیل شدبه مهم زعامت شیخ الطائفه،

، متولیان این حوزه تکاپوی علمی خود را در تبعیت از آراء شیخ )ق٤٦٠.م( شیخ طوسی

حوزۀ علمیۀ نجف متأثر از عوامل مختلف به ویژه رونق ق، مرکزیت ٦در سدۀ . ادامه دادند

 حضوردر این قرن، با . ادامه یافت ق۱٠مکتب حله، رو به افول نهاد و این رکود تا سدۀ 

و حمایت پادشاهان صفوی، شکوفایی علمی این حوزه ) ق۹۹۳. م(  مقدس اردبیلی

پایانِی قرن  ۀیع در دهفکری جهان تش ۀگری بر حوز اخباری ۀچیرگی اندیش. شد بازآورده

از جمله آنکه در نهاد آموزشی . ، آموزش دانش فقه و اصولیان را تحت تأثیر قرار دادق۱۱

عوامل سیاسی و .وجود آورد و در نهایت سبب افول آن شدحوزۀ علمیۀ نجف تغییراتی به

 نیز، در افزایش رکود علمی این حوزه نقش داشتند ق۱۲اقتصادی این سدۀ و قرن

  ). مدخل حوزۀ علمیۀ نجف/ ۱٤م،الحکی(

و شاگردانش به نجف، دورۀجدیدی در ) ق۱۲٠٥.م( به دنبال مهاجرت وحید بهبهانی

فکرانش نقش فعالیت بهبهانی و هم. ، آغاز شدق۱۲نظام آموزشی این شهردر پایان قرن

ها به بالندگی بیشتر این حوزه مجموع این فعالیت. اصولی داشت ۀمهمی در احیای شیو

نجف رقم  ۀدرخشان دیگری در تاریخ نظام آموزشی حوز  ۀبره ، منجر شد وق۱۳سدۀ در 

و شیخ مرتضی ) ق۱۲٦٦. م(  ، صاحب جواهر)ق۱۲۲۸(  الغطاءعلمایی چون کاشف. زد

 و توسعه دادند ندمکتب اصولی را در نظام آموزش حوزه استوار کرد) ق۱۲۸۱.م(  انصاری

  ).همان، همانجا( 

م با حضور علمای شهیری ۲٠/ق۱٤حوزه آموزشِی نجف در سدۀ رونق و زعامت علمی 

 ، سیدابوالحسن اصفهانی)ق۱۳۲۹.م(  کاظم خراسانیمحمد  همچون آخوند مال

). همان، همانجا(  استمرار یافت) ق۱۳۸٠.م(  آقا حسین بروجردیو حاج )ق۱۳٦۱.م(



  ١٨٥   م۱۹٠٠-۱۹٦۳/ ق۱۳۱۸-۱۳۸۲های سیر اصالحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال

های یکی از نشانههای گوناگون هایی با ملیتوجود مراکز آموزشی فراوان و حضور طلبه

عالوه بر این، در این قرن، در قسمتی از ساختار سنتی آموزش در  .این شکوفایی بود

البته این اصالحات نسبت به دیگر مدارس دینی . تغییراتی ایجاد شد مدارس دینی نجف،

  .مانند االزهر با تأخیر صورت گرفت

دینی در  مدرسۀ۲۹ق، ۱۳۸۲/م۱۹٦۳به طور کلی از آغاز سدۀ بیستم میالدی تا 

ارتباط داشت، ها کارکرد همه این مدارس به امر آموزش طلبه. نجف اشرف تأسیس شد

ها ساخته برخی فقط برای اسکان طلبه و ندکردبا هدف تدریس بنا نمیۀ آنهارا هم گرچه

 م۱۹٠٠- ۱۹۱۸های مدرسه در فاصله سال۱٦از آن میان، ).۲۹۲الحسینی، (  شدند می

اکثر این مدارس تا پایان جنگ جهانی . اندکی پس از آن فعال بودندیا  )ق۱۳۱۸- ۱۳۳٦(

نگ جهانی اول، اشغال عراق به دست جناشی از به سبب شرایط  :اول تعطیل شدند

انگلستان، انقالب مردمی برای خروج بیگانه و نیز اوضاع دشوار و ناپایداِر اقتصادی و 

  .کردبا آن دست و پنجه نرم میعراق سیاسی که 

مرکز آموزش  های نزدیک به جنگ جهانی دوم و پس از آن، فعالیت سیزدهسال در

این مدارس یا تازه تأسیس یا بقایایی از مدارِس با سابقه پیشین . علوم دینی آغاز شد

در میان این مدارس، پنج مدرسه . بودند که با از سرگرفتن فعالیت، تجدید بنا شدند

زمانی ساخت و فعالیت آنها جز  ۀفاصل .کردند تغییرات و اصالحات آموزشی را دنبال

های نزدیک به یعنی در سال)ق۱۳٥۳- ۱۳۸۲( م۱۹٦۳تا  ۱۹۳٥ازکاشف الغطاء،  مدرسۀ

  . بود عراق حزب بعث در استقرارجنگ جهانی دوم تا 

این اقدامات فرهنگی از جمله طلوع نوسازی آموزشی در نظام سنتی مدارس دینی 

ظیر کوشش سیاسی و فرهنگی استعمار بریتانیا برای ، نداشت یمختلفعوامل نجف، 

برای نسل آنها حفظ قدرت در پایگاه عراق، ظهور مدارس به سبک مدرن که جذابیت 

در کنار ناسیونالیسم و  که های غربیتر از همه، رشد افکار و اندیشهو مهمبیشتر بود جوان 

جنگ جهانی دوم در عراق های کمونیسم و مارکسیسم به ویژه از اندیشه پان عربیسم،

در نگاه نسل جدید، این ایدئولوژی پاسخ مناسبی برای حل  .نفوذ روزافزون داشت

همگی این عوامل . ١یافتداد و باید گسترش میمی به دستمشکالت و مسائل کشور 

                                                                                                                                            
؛ حــورانی، ٤٠۱, ۲٥۲-۲٥۷, ۲۳۱,۲۳۲, ۱۳٥-۱۳۹مــار، : ک.هــایی از ایــن مــوارد نبــرای نمونــه -1

ــدی، ٤۹۱-٤۹۸, ٥٠٥, ٥۳۷-٥٤٠, ٥٥۳-٥٦۳, ٤۹۲,٤۹۱ ــدوری، ۹,۱۲؛ حمی ــر، ٦؛ خ ؛ ۳۸۹؛ العم

ـــــب،  ـــــاملی، ٥۱الحبی ـــــف  ؛ االســـــدی،۱۹٠,۱۹۱؛ عبدالخضـــــر، ۱۲۳,۱۲۷,۱۲۸,۱۳۷؛ الع موق

  ۱۱۷,۱۱۸،...االشرف النجف
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 ۀنخبگان مذهبی با هدف حفظ عقید. آورده بودپدید برای تفکر سنتی، چالش بزرگی 

های جدیدی در جذب جوانان برداشتند که یکی از آنها، گسترش نهاد  دینی، گام

فضای سیاسی و اجتماعی عراق  افزایش آرامش در. تعلیمات دینی و نوسازی آموزشی بود

های فرهنگی این نخبگان یاری ها و برنامهپس از جنگ جهانی دوم، به تحقق هدف

  . رساند

  

  :پژوهش ۀپیشین

اکنون درخصوص اصالحات آموزشی در مراکز دینی نجِف با توجه به اهمیت موضوع، ت

تحقیقات موجود به . استهای درخور توجهی انجام شدهسدۀ بیستم میالدی، پژوهش

اسناد افتتاح جامعةالنجف الدینیة و باب  در) ۱۳۹٠( زبان فارسی به مقاله روحبخش

مقاله . شودخبرهای تأسیس این دانشگاه دینی محدود می بارۀدر) ۱۳۹۳(  جعفریان

چگونگی تأسیس و نوسازی آموزشی و نیز، در باب  خاطرات علمای ایرانی بر جعفریان 

  .تکیه دارددانشگاه  ۀاساسنام ۀترجم

برخی از این تحقیقات . استتر به زبان عربی انجام شدههای بیشتر و جامعپژوهش

اشاره  ها ن نمونهای توان بهاز آن میان می و گر یا یک مدرسه استاصالح یشخصیتخاص 

مع علماء النجف ، )۱۹٦۸(  میکبه قلم محمدباقر الح» خ وتطوریالمنتدی تار« :کرد

» ةیخ محمد رضا المظفر وجهودة العلمیالش«نامه پایان ؛)۱۹۹۹(  یالغرو نوشتهاالشرف 

 اثر سلمان القومي و يدورة الوطن الغطاء واشفکن یمحمدحس؛)۲٠٠٦( زینگاشته عز

ة االسالمیة کالسیاسي علی الحر  ري وکأثرها الف جمعیة منتدی النشر وو کتاب ) ۲٠٠۷(

  ).۲٠۱۱( نوشته عبد الخضر ۱۹۶٤-۱۹۳٥في العراق 

در سدۀ  نوسازی آموزشی در حوزۀ علمیۀ نجف به وضعیت تحصیلی یا ی،آثار دیگردر 

الحوزة العمیه فی  کتاب:ترین آنها عبارتند ازکه برخی از مهم شده است، م پرداخته۲٠

به قلم » الدراسة في النجف المدارس الحدیثة«؛)۱۹۹٤( نگاشته غروی النجف االشرف

برخی  ؛)۱۹٦٤االصفي، ( ة االصالحیة فیهاک؛مدرسة النجف وتطور الحر )۱۹٤۸( عیسی

موسوعه العتبات ؛)۱۹۸۷( یگردآوری الخلیلموسوعه العتبات المقدسة از مقاالت 

الحوزة العلمیة في ؛)۱۹۹۷ الدجیلی،( النجف قدیما( ف االشرفموسوعه النج، المقدسة

 ؛)۱۹۹۳( البهادلي نوشته ۱۹۸٠-۱۹۲٠تها االصالحیة کالنجف االشرف معالمها وحر 

نامه ؛پایان)۱۹۹۷( نوشته القاضي ة االصالحیة في النجفکصفحات مطویة من تاریخ الحر 

الحوزة ؛ )۲٠٠۲( عبدالزهرهتألیف » م۱۹۳۲- ۱۹٠۸ة التیار االصالحي النجفي کحر «



  ١٨٧   م۱۹٠٠-۱۹٦۳/ ق۱۳۱۸-۱۳۸۲های سیر اصالحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال

الدراسة في «؛)۲٠٠٤( یمکنگاشته محمدباقر الح مراحل تطورها و أدوارها نشوؤها و

نوشته  مشاریع االصالح حوزة النجف االشرف النظام و؛)۲٠٠٦ ) به قلم عیسی» النجف

المدارس الدینیة في النجف با  نام ) تابی( و اثر الحساني) ۲٠٠۷( یمکعبدالهادي الح

 ارزشمندی از این دورۀ تاریخی به دستاطالعات  آثار،این در . شرف تاریخ وتطوراال 

یکی آنکه بیشتر آنها مبتنی بر . چندین ویژگی مهم و قابل تأمل دارندآید وغالبا  می

ها با اشخاصی است که خود روزگاری در این مدارس دینی، طلبه و یا خاطرات و مصاحبه

انواع مختلف  دربارۀارزنده  یها آگاهیرغم وجود به با این همه و . اندمدرس بوده

در .چندان سودمند نیستهم روند کلی و زمانِی نوسازیاین مطالب، از جهت فاصالحات، 

یا بر بررسی روند کلی اصالحات است پراکنده شامل اطالعاتواقع بیشتر این تحقیقات،

برای شناخت سیر نوسازی  ، کوششیتر آنکهمهم. استدر یک یا دو مدرسه متمرکز بوده

از . استدر تمام مراکز آموزش دینی نجف و مقایسۀ ابعاد تغییرات در آنها صورت نگرفته

فراز و نشیب نوسازی و سهم هر مرکز آموزشی در مسیر اصالحات در  آغاز ورو، نقطه همین

  . استها دیده نشدهاین پژوهش

مراکز آموزش دینی در نجف  سیر اصالحات درتا است در پژوهش حاضر کوشش شده

) ق۱۳۸۲/م۱۹٦۳(  ق تا ظهور حزب بعث در حاکمیت عراق۱۳۱۸/م۱۹٠٠های در سال

اصالحات  ۀ، ابعاد و دامنۀ آغازاین سیر، بر اساس نقط ۀمطالع.بررسی شودمطالعه و 

تحقیق  پرسشمانی دورۀ زآموزشی در هر یک از مراکز تعلیم دینی و مقایسۀ آنها در این 

روند تغییرات در مراکز آموزش  :این استاین تحقیق در پرسش اصلی . استده بوحاضر 

چگونه بود و ) ق۱۳۸۲/م۱۹٦۳(  حزب بعث استقراردینی نجف از آغاز سدۀ بیستم تا 

  هایی داشت؟ها و شباهتاصالحات آموزشی چه تفاوت ۀابعاد و دامن

وند اصالحات بر برای پاسخ به مسأله تحقیق، با روش توصیفی در قسمت اول، ر 

تداوم تغییرات در  ۀو نحوۀآغاز تا نقط گرفته استپژوهش قرار موضوع مبنای سیر زمانی 

های اصالحات آموزشی در مقایسۀابعاد مختلف و زمینه. این مراکز تعلیمی روشن شود

  . موضوع قسمت دوم مقاله است و شرح پیرامون آن،این مراکز 

  

 موزشی در مراکز آموزش دینی دارای اصالح تاریخچه و سیر زمانی تغییرات آ. ۲

اصالحات مدارس دینی نجف،  آغاز و فراز و نشیب ۀتوصیف سیر زمانی و شناخت نحو

در .سازدو سهم هر یک را روشن را میکند امکان مقایسۀ نوسازی در هر مدرسه را فراهم 
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ش عالی و آموز) ثانویه(  این روند، اصالحات مدارس در سه سطح ابتدایی، متوسطه

متأسفانه در بیشتر تحقیقات و خاطرات، از ثبت سال خبرهای . شودجو میو  جست

با این . دکن می است و این امر فهم روند تغییرات را دشوارآموزشی در مدارس غفلت شده

 های تقریبی موارد نوسازی از منابع متعدد استخراج و تخمین زدهشدسال کوششوجود 

  .شود

ی در سدۀ بیستم میالدی در نجف اشرف متأثر از عوامل داخلی و آغاز تغییرات آموزش

آموزشی و ضرورت حذف موارد  نظامهای جمعی از نخبگان دینی به نقص .بودالمللی بین

نیازهای جدید جوامع اسالمی، پی با  متناسب غیر ضروری و جایگزینی آن با موضوعات

با این  یفکر تأسیس انجمن). ۲٤٥/ ۳ال قاسم، (  تحقق آن کوشش کردند برایبردند و 

هدف با گروهی از علمای جوان مانند شیخ محمدرضا مظفر، شیخ محمدجواد حجامی و 

یعنی اندکی پس از  ق۱۳۳۹-۱۳٤۳/م ۱۹۲٥م و یا ۱۹۲۱سیدموسی بحرالعلوم در 

اما این ایده به  ،جنگ جهانی اول و ظهور عراق نوین تحت قیمومیت بریتانیا نضج گرفت

المللی تحقق اعضا و نیز، شرایط نامساعد ملی و بینمیان  ها ناهماهنگی انواعسبب 

). ۳٥- ۳٠؛ عبدالزهره، ۳٥٥؛ الجنابی،۱۱٥- ۱۱۳،...مدرسة النجف االصفی،(  نیافت

ای پیرامون ضرورت لبنانی عرفان مقاله مجلۀدر  ق،۱۳٤٦/م۱۹۲۸پس از آن در سال 

د که شمنتشر » آشوب و اصالحات بین«اصالح تحصیالت دینی در نجف اشرف با عنوان 

به تندی انتقاد به علوم جدید  توجهیمؤسسات دینی و بی نظام آموزشِی در آن  در باب 

این نوع انتقادات فضا را برای آغاز ). ٥٦،...المرجعیة الدیني سلمان،( شده بود 

  . تر کرداصالحات آماده

تدی النشر با دریافت مجوز ها برای تغییرات بااقدامات اعضای جمعیة مننخستین گام

نام جمعیة . شد برداشته ق۱۳٥٤/م۱۹۳٥در  انجمن أسیسبرای تاز وزارت داخلی 

 منتدی النشر به معنای فراخوانی یکدیگر برای گسترش علوم و فرهنگ اسالمی بود

 و شیخ محمدرضا مظفر بود نترین عضو هیات مؤسسابرجسته). ۱۲٠ابوالحسینی، (

القاضی در (  ترین اهداف انجمن مطرح شدی سخنرانی به عنوان مهمتالیف، نشر و برگزار

 عبدالخضر، ؛۱٤٤- ۱٤۳ ،...الشیخ محمدرضا المظفر ؛ االصفی،٥۱,۱۱٤/ ۹الدجیلی، 

۱٠٤ .(  

مظفر، هدف اصلی همان اصالحات آموزشی بود که به سبب نگرانی اعضای  به نوشتۀ



  ١٨٩   م۱۹٠٠-۱۹٦۳/ ق۱۳۱۸-۱۳۸۲های سیر اصالحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال

. ١)۳۸٤،...حوزةالنجفیم، الحک(  گرایان نجف کتمان شدانجمن از مخالفت سنت

 کمیتۀ ، در کنار افتتاِح )ق۱۳٥٤/م۱۹۳٦(  همچنان که یک سال پس از تأسیس انجمن

تألیف و نشر، نخستین کالس آموزش عالی در زمینه فقه استداللی و تفسیر با نام 

این کالس  که هرچند.گردیدبرپا ) کلیه اجتهاد( عالی جمعیه منتدی النشر دانشکدۀ

، ...حوزةالنجفیم، ک؛ الح۳٦۸- ۳٦۷ البهادلی،(  دوام آوردفقط یک سال 

  .دادانجمن را نشان می ولی اهداف بلندپروازانه  ،)۳۸۱,۳۸۸,۳۸٠

او از : برداشتروز رسانی آموزشی شیخ محمد حسین کاشف الغطا در بهرا بعدی گام 

مدرسه  تأسیس این ۀسابق. کرداجرا خود  مدرسۀمدافعان جدی نوسازی بود و آن را در 

؛ ال ۲/۱۲۹محبوبة،( نهاد روبه افول ق۱٤اوایل سدۀ اما از  ،رسدمی ق۱۲٦۲/م۱۸٤٥به

آن را  ق۱۳٥٦/م۱۹۳۸بازسازی مدرسه در پس از شیخ محمدحسین ). ۲۱۳/ ۳قاسم،

در هدف اصلی ). ۲۷؛ الحساني، ۱۳۸-۱۳۷/ ۷الخلیلي،(  کاشف الغطا نامید مدرسۀ

آن صورت  نظام درسی اصالحاتی دربا این همه  د،ها بوتجدیِد مدرسه برای اسکان طلبه

مندی کوشش برای نظام ،سازی با مدرک دولتییی همچون معادلها کوشش. گرفت

سازی دروس، آغازی برای نهضت اصالح آموزشی و نیز، ساده تحصیلی و امتحانات برنامۀ

؛ سلمان، ۲۱٥,۲۱٦الحوزةالعمیة، ؛ الغروی،۱۳۹المرجانی،( ه است آمد به شمار

الغطاء در رسد اقدام کاشفنظر میبه). ۲۹۲؛ الحسینی،٥۸- ٦۱،...المرجعیة الدیني

جوانان برانگیختن در  ،سن شصت سالگی با شأن باالی اجتماعی و سیاسی او

ها بسیار مؤثر کوشش ۀالنشر که بین سی تا چهل سال سن داشتند، برای ادام منتدی

  . بوده است

تغییرات آموزشی به ترتیب در سه مقطع آموزش عالی،  جهتمن در فعالیت این انج

اصالحات در حوزه آموزش عالی در  ۀزمین .صورت گرفتابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 

از نظر آنان، . این جمعیة و دیگر مدارس عراق فقط شامل مراحل مقدمات و سطوح بود

؛ ۱٠٥اشف الغطاء، ک(  شتمرحله نهایی حوزوی یعنی خارج، نیازی به نوسازی ندا

  ).  ۱٦۲عبدالخضر، 

 ۀناپذیِر قابل تحسینی در زمینالنشر، کوشش خستگیاعضای جمعیةمنتدی

                                                                                                                                            
القاضـی در : کــ.ن(داد هـا را بازتـاب مـیثابتی نداشـت و ایـن موضـوع، محـدودیت دفتر انجمن مکان -1

االصــفی، الشــیخ  ؛۱٠٤, ۱٤٤-۱٤٥؛ عبدالخضــر، ۳۷٤،...یم، حوزةالنجــفکــ؛ الح٥۱/ ۹الــدجیلی، 

  ). ۱٤٤-۱٤۳ ،...محمدرضا المظفر



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٩٠

 م۱۹٤٥م تا ۱۹۳٦از سال. ندبه کار برداصالحات آموزش عالی به مدت بیست و سه سال 

عالی منتدی  دانشکدۀهای درسی با نام یعنی ده سال، کالس) ق۱۳٦٤تا  ق۱۳٥٤( 

کمتر  ایجاد شد که )لیه االجتهادک/ لیة منتدی النشر العالیةک ( اجتهاد دانشکدۀیا  النشر

های و پایه های درس استمرار یافتق، کالس۱۳٦٤/م۱۹٤٥اما از  ،آورداز یک سال دوام 

  .١کلیة الفقه در آینده را ایجاد کرد

اعضای انجمن پس از  :منحصر نشده اجتهاد و فقه بتغییرات آموزش عالی فقط 

تأسیس  ق۱۳٦۳/م۱۹٤۳با همین نام در  ای انشکدهدتأسیس لجنة وعظ و االرشاد، 

وعاظ و خطبا فقط شماری از تند  واکنشکالس درس در این دانشکده به سبب . کردند

تری های فقه و اجتهاد عمر بسیار کوتاهدر مقایسه با کالس و قرار بودنزدیک یک ماه بر 

 ؛ الخراسانی،۳۷۳,٤٠٤,٤٠٥، ...حوزةالنجف یم،ک؛ الح۱٤٤,۱٤٦،الوائلی( داشت

٤٠۳ -٤٠٤.(  

بنابر . فعالیت اصالحی منتدی النشر به آموزش عالی و شهر نجف محدود نماند ۀحوز 

های جنگ جهانی سال( ق۱۳٥۷- ۱۳٦۳/م۱۹۳۹- ۱۹٤٤گزارش جمعیة، در فاصله 

کاظمیه، حله، کربالو نجف به ترتیب ای از بزرگان و ثروتمندان شهرهای بصره، ، عده)دوم

ای از ای از انجمن، تأسیس مدرسه عالی علوم دینی یا شعبهشعبه خواستار تأسیس

 در این میان، شعب بصره و کربال به سبب مخالفت محلی. ابتدایی دینی شدند مدرسۀ

 للهآیت ا های معنوی و مالی مرجع وقت،اما با حمایت ،دوام نیاورد و تعطیل شد

عالی علوم دینی در حله و  مدرسۀ ، شعبه)م۱۹٤٦/ق۱۳٦۱. م(  ابوالحسن اصفهانیسید

، مظفر و یارانش ۱۳٥٦/م۱۹۳۸در . ٢دینی کاظمیه با اجازه رسمی وزارت پاگرفت مدرسۀ

عالوه بر این، آنهاموفق شدند . ندبه کار بردمقطع راهنمایی  تأسیسبرای هایی کوشش

اصفهانی در نجف در  للهآیت ا ۀهزین ابتدایی بادر مقطع دینی ای  درسهم

  ). ۱٤٤؛ عبدالخضر، ۱۸-۱۲الهاتف،( ٣، افتتاح کنندق۱۳٦۳/م۱۹٤٤

 ق، با تأسیس لجنة المجمع الثقافی الدینی۱۳٦۳/م۱۹٤٤اعضای آن در ین همچن

تا .به فعالیت نشر و تألیف خود نظم بیشتری دادند) مجمع فرهنگی دینی کمیتۀ(

                                                                                                                                            
ــرا -1 ؛  ٦,۷النشــر،  ینظــام منتــد النشــر، یةمنتــدیجمع: مقدمــه مظفــر در: کـــ.ن شــتریاطالعــات ب یب

  . ۱٥٦، ...الشیخ محمدرضا المظفر ،ی؛ االصف۱٤۸,۱٦۲,۱٦۳؛ عبدالخضر،۳۷٠-۳۷٥, ۳٦٦،یالجناب

  .۷-۹النشر،  ینظام منتد النشر،یةمنتدیجمع: مقدمه مظفر در: کـ.ن شتریاطالعات ب یبرا -2

  ).۱٤۹عبدالخضر، ( صادر شد  ق۱۳۷٦/م۱۹٥۷در  ییمقطع راهنمامجوز  -3



  ١٩١   م۱۹٠٠-۱۹٦۳/ ق۱۳۱۸-۱۳۸۲های سیر اصالحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال

این کمیته به تحقق بسیاری از اهداف آموزشی انجمن  ق، فعالیت مستمر۱۳۸۲/م۱۹٦۳

آموزی و دانشجویی های مجمع و نشریات دانشنظیر چاپ کتب درسی جدید، سخنرانی

  ).جزئیات اصالحات در ادامه مقاله: ک.ن(  یاری رساند

 زمینۀ، در ق۱۳٦۳- ۱۳٦٤/م۱۹٤٤-۱۹٤٥های با عنایت به موارد ذکر شده، سال

مرحله تتاح مدارس ابتدایی و راهنمایی و نیز، انتشار مستمر کتب، نضج آموزش عالی و اف

 محسوبهای یک دهه فعالیت جمعیة منتدی النشر برای کوشش ای موفقیت آمیز

الخضری  مدرسۀاصالحات در  در آغاز درخشانرسد این نتایج نظر میبه. شود می

عیة تحریر الغطاء با تأسیس جمحمدحسین کاشفم. تأثیر داشتق۱۳٦٥/م۱۹٤٦در

در . نظام آموزشی نو روند اصالحات را ادامه داد پایۀعالی دینی بر  مدرسۀالثقافی و 

طالب به همت نویس ای دستهای منتدی، نشریهخضری با الگوبرداری از شیوه مدرسۀ

کردند افتتاح  هم ای، کتابخانه)ق۱۳٦۷/م۱۹٤۸(  منتشر شد و دو سال بعد

  ).۳۹٥,۳۹٦؛ الجنابی، ۲٦٠/ ۷الخلیلی، ؛۸٤/ ۱؛ الشریس،۱٥٦االمینی،(

های اصالحی فعالیت) ق۱۳٦٦- ۱۳۷٦/م۱۹٤۷- ۱۹٥۷های سال(  در یک دهه

 جمعیة تحریر الثقافیبه همت غیر از انتشار دیوان شعر  ،مراکز آموزشی

در . ، در جمعیة منتدی النشر تداوم یافت)همان منابع، همانجاها( )ق۱۳۷۲/م۱۹٥۲(

ند نوسازی به موارد چاپ کتب و نیز، انتشار و ادغام نشریات مدارس رو ده ساله،دورۀ این 

جزئیات اصالحات در : کـ.ن( محدود ماند) های مکرر نشر مجالتالبته با توقف( منتدی

  ). ادامه مقاله

را نقطه عطف دیگری در سیر اصالحات مدارس ق۱۳۷٦/م۱۹٥۷توان سال اما می

مانند ( نوسازی در دو انجمن منتدی النشر وسعهدر این سال، ت. آورد شماردینی نجف به

 و تحریر الثقافی) ۱٤۹: ۲٠۱۱عبد الخضر، ( راهنمایی مدرسۀدریافت مجوز رسمی 

 الجزائری مدرسۀ، شروع تغییرات آموزشی در )۱٠٠/ ٥: ۱۹٥٤الخاقانی، (مجلۀ انتشار (

مالحظه  نترکالبه دست الدینیه و آغاز ساخت بنای جامعةالنجف) ۳۹۲,۳۹۳الجنابی، (

الغطاء، در چهار کاشف مدرسۀدر این سال جز بنابراین، ). ۲۷۷,۲۷۸جعفریان، (  شودمی

  . درخور تأمل است که صورت گرفت یدیگر اصالحات مدرسۀ

، روند )ور حزب بعث در قدرتحض(  ق۱۳۸۲/م۱۹٦۳ق تا ۱۳۷٦/م۱۹٥۷از 

های آموزش شیوه اصالحیبرنامۀ. یافتاصالحات در مدارس از تداوم نسبی بیشتری 

 دانشکدۀ(  جمعیة یعنی تأسیس کلیة الفقه نخست استه والنشر به تحقق خعالِی منتدی



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٩٢

؛ ۳۹٠،...حوزةالنجف یم،کالح( انجامید  ق۱۳۷۷/م۱۹٥۸با مجوز رسمی دولت در ) فقه

م دبیرستان منتدی النشر به عنوان مکمل دورۀ راهنمایی ۱۹٦۱در سال ). ۳۷۸الجنابي، 

در جمعیة تحریر الثقافی، چاپ ).۳۷٤؛ الجنابی، ٥٤۲الجصاص،(  هم داشتدورۀ شبانه 

جزائری  مدرسۀو در) ۱٠٠/ ٥الخاقانی،(  ابتدایی و دبیرستان مدرسۀمجدد مجله و افتتاح 

تر آنکه مهم). ۱۹۷؛ الجصاص،۳۳٦-۳۳٥البهادلی،(  شدانتشار مجله، تجربه می

- ۱٦٦۲روحبخش، (  شی رسما افتتاح شدنوین آموز  ۀبرنامۀالدینیه بر پایجامعةالنجف

۱٦٥۱ .( 
  

 :ابعاد و موارد اصالحات آموزشی در مراکز آموزش دینی نجف شرح و مقایسۀ. ۳

نبود : رو به رو بودنظام آموزشی در مراکز علمی نجف اشرف با نواقصی 

مراحل تحصیلی و  های تربیتی و تدریس، منابع علمی، امتحانات، زمان نظام

قص عامل فلج حرکت علمی کشتِی مراکز علمی سنتِی نجف بود که این ن. مدارک

مظفر به نقل از (  شددیر یا زود در مواجهه با دریای مواج مدرن متالشی می

  ).۲۲٥،...المرجعیة الدیني سلمان،

محدوده اشکاالت نظام تحصیلی سنتی در ذهن اعضای حاکی از مظفر  مطالب

شخص و کوشش برای اصالح آن، نقش رهبری این محدوده م. استالنشر جمعیةمنتدی

در ادامه، موارد . آتی این انجمن را در تعیین ابعاد نوسازی آموزشی در نجف رقم زد

 . شوداصالحات در مدارس شناسایی و با یکدیگر مقایسه می
  

  :سازی تحصیالت دینی با مدرک دانشگاهیکوشش برای معادل. ۳.۱

احساس . موزشی در چند دسته قابل مطالعه استهای آهای اصالحی این حوزهبرنامه

یکی از این . های مختلفی بودنیاز برای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش در زمینه

این . سازی تحصیالت حوزوی با مدرک دانشگاهی انجام شدها در جهت معادلکوشش

در . النشر بوددینی کاشف الغطاء و جمعیةمنتدی مدرسۀمسئوالن دوتنها دل نگرانی 

تأسیسِی محمدحسین کاشف الغطاء را به رسمیت مدرسۀوزارت وقت، همین زمینه، 

). ٦٠-٦۱،...المرجعیة الدیني سلمان،(  شناخت و در حمایت مالی از آن مشارکت کرد

 وفات نابهنگام شیخ محمدحسین سببسازی به رسد این معادلنظر میبه

النشر به این خواسته اما اعضای انجمن منتدی ،هرگز عملی نشد) م۱۹٥٤/ق۱۳۷۳(

  . عمل پوشاندند ۀجام
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- ۱۳٦٤/م ۱۹٤٥- ۱۹۳٦هایجمعیة منتدی النشر در فاصله سال ،ذکر شد چنانکه

های کالسکوشید مطلوب،  ۀرسیدن به نتیجناکامی در یعنی ده سال با وجود  ق۱۳٥٤

برپا ) آموزش و پرورش(  تعلیمه رسمی وزارت التربیة و الیآموزش عالی انجمن را با تأیید

در این فاصله، مجوز فعالیت رسمی وزارت به دالیل نامعلومی با قبول و الغاء همراه . کند

اما اندکی بعد ، اعطاء ق۱۳٥۷/م۱۹۳۹در سال  نخستین جواز رسمی این وزارت. بود

نه های مصرادوباره یک سال بعد به دنبال اعتراض، این مجوز صدور با وجود. ملغی شد

) لیه االجتهادک(  لیة منتدی النشر العالیةکجمعیة، برای دورۀ آموزش عالی انجمن با نام 

 جمعیةمنتدي النشر،: مقدمه مظفر در(  باز هم دوامی نداشتمجوز اعطا گردید، گرچه 

؛ ۱٤۸,۱٦۲,۱٦۳؛ عبدالخضر،۳۷٠- ۳۷٥, ۳٦٦؛ الجنابی،٦,۷، نظام منتدی النشر

های چندین ساله اعضای سرانجام کوشش). ۱٥٦،...الشیخ محمدرضا المظفراالصفی،

این مرکز جمعیة برای دریافت مجوز تحصیلی آموزش عالی منتدی النشر به ثمر رسید و 

. به راه افتادق۱۳۷۷/م۱۹٥۸در سال ) فقه دانشکدۀ(  با نام جدید کلیة الفقهعلمی 

حقوق و یا  دانشکدۀبا مدرک ) ق۱۳۸۱/م۱۹٦۲(  التحصیالن سه سال بعدمدرک فارغ

 ،...حوزةالنجف یم،ک؛ الح۱۲٤/ ۹البهادلی در الدجیلی، (  سازی شدادبیات معادل

مقطع راهنمایی را هم در سال  مدرسۀانجمن مجوز رسمی ). ۳۷۸؛ الجنابي، ۳۹٠

 ).۱٤۹عبدالخضر، (  ق، دریافت کرد۱۳۷٦/م۱۹٥۷
  

  :کلی تحصیلی و ضوابط آموزشی در مدرسه ۀبرنام. ۳.۲

منظم در خصوص  ای آموزشی، تاکید بر برنامه عرصۀهای اساسِی تغییرات در از ویژگی

اقدام مشترکی که در  ؛)۲٤۱جعفریان،(  درسی مدرسه بود برنامۀشرایط کلی تحصیل و 

ساختار، برنامه و شرایط تحصیل در مدرسه  گران،اصالح. شود می دیدهمیان پنج مدرسه 

هر مدرسه را به ضوابط وشرایط کلی تحصیل جدول زیر، موارد توجه . کردندرا مشخص 

  .دهدنشان می
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  ١٩٥   م۱۹٠٠-۱۹٦۳/ ق۱۳۱۸-۱۳۸۲های سیر اصالحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال

النشر و معلومات النشر و یا مدارس دولتی مورد تأیید وزارت در کلیة الفقِه منتديمنتدی

در کلیة . الدینیه جزء ضوابط قرار داشتابتدایی در ادبیات زبان عربی در جامعةالنجف

الفقه و جامعة النجف بر لزوم استفاده از پوشش دینی، عدم عضویت در هیچ مرام و 

. خلقی، ادب و تقوای طلبه تأکید شدگواهی پزشکی سالمتی از امراض و خوشحزبی، 

کنار ضابطه  در حالی که در اساسنامه کلیة الفقه پذیرش طلبه مسلماِن غیر عراقی در

بود، اما منوط ه موافقت هیأت مدیره دانشکده بآمادگی تبلیغ و ارشاد در هر کشوری، 

را عراقی بودند، فقط اعتقاد به تشیع اثنی عشری الدینیه غیر جامعةالنجف چون متولیان

المادة الثالثةعشرة و المادة  ،...نظام کلیة الفقهالنشر،، جمعیةمنتدي( کردند  لحاظ 

  ).۳۱۱جعفریان،: در و دو الدینیة، ماده بیستالرابعةعشرة؛ اساسنامه جامعةالنجف

الدینیه را از جامعةالنجفگران دقت در جزئیات، هم تأثیرپذیری فراوان اصالح

های رفع برخی کاستیکوشش آنها را در النشر و در عین حال، ابتکار و های منتدی برنامه

الدینیه که، در میان این مدارس، تنها جامعةالنجفاز جمله این. دهدضوابط بازتاب می

و  شرایط دقیق و فراوانی را برای نحوه عملکرد طلبه در طول تحصیل در محیط درس

برگزاری نمازهای واجب در مسجد دانشگاه، تالوت آیاتی  :؛ همچونخوابگاه مشخص کرد

ورود آالت لهو و عکس و ممنوعیت ، اندتاچند از قرآن مجید در هر صبح، احترام به اس

اجازه عمید جامعه، ضوابط شستشوی ظروف و به مجله، ممنوعیت مسافرت جز 

برای ( ان در خوابگاه این دانشگاه دینیهشت ساله برای اسک استحمام و محدودیت

الدینیة، ماده بیست وچهار و ماده بیست اساسنامه جامعةالنجف: ک.جزئیات بیشتر ن

  ). ۳۱۱- ۳۱٤جعفریان، : وپنج در

برای نحوه و زمان شروع و  تحصیلی کلی برنامۀتحت تأثیر شیوه آموزشی مدرن، 

. نظر مؤسسان این مدارس قرار گرفت دره امتحانات و ایام تعطیلی مدرس برنامۀاتمام ترم، 

. کلی تحصیلی با تقویم آموزشی سالیانه دانشگاهی معاصر شباهت دارد برنامۀاین 

 شود، زیرا می دیدهریزی عمومی تحصیلی در جامعةالنجف الدینیه ترین نوع برنامه دقیق

دای هر در اساسنامه آن قید شده بود که هیأت اداری دانشگاه موظف است که در ابت

و پایان ترم، تعیین روزهای تعطیلی و دروس ارائه شده آغاز تقویم آموزشی شامل روز  ،سال

یک بند از اساسنامه . را تعیین کند) الحجهدر ماه رجب و ذی(  ترم و زمان امتحانات

های دینِی ایام تعطیل سال اختصاص یافت جامعةالنجف الدینیة به ذکر دقیق مناسبت

الدینیة، ماده نوزدهم وماده بیست ویکم اساسنامه جامعةالنجف(  استکه شایان توجه 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٩٦

النشر مشابه نظام آموزش دولتی در در نظام جمعیةمنتدي). ۳٠۸- ۳۱٠جعفریان،: در

وزارت آموزش و پرورش عراق، زمان معینی برای دروس، کالس درسی منظم، سفر، تخته 

در ). ۳۷۱الجنابی،(  عیین کردندی درسی یک استاد خاصی تسیاه، گچ و برای هر ماده

 کلیة الفقه، وقت امتحان نهایی هفته دوم حزیران و زمان آزمون تکمیلی ثلث اول ایلول در

المادة الثانیةوالعشرون و المادة ،...نظام کلیة الفقه النشر،جمعیةمنتدی(  نظر گرفته شد

س از قبولی در النشر، طالب پگران منتدیمطابق تصمیم اصالح). الثالثةوالعشرون

و در صورت موفقیت وارد  شرکت کننددر امتحان نهایی داشتند امتحانات ترمی، حق 

دروس در ترم اول و دوم و امتحان  ۀهمشامل امتحان نهایی . شوندمرحله بعدی تحصیلی 

این شیوه به نظام درسی دکترای . مراحل بود ۀالتحصیلی نهایی از مواد درسی همفارغ

؛ الجنابي، ۱۳٠الحدیثة،الدراسةفي النجف المدارسعیسی، (  فعلی شباهت داشت

۳۷٠ .(  

الخضری و کلیةالفقه، در مابقی مدارس، حد نصاب قبولی در هر  مدرسۀبه استثنای 

از مدرسه اخراج  ،بیش از دو سالدر صورت مردودی تعیین شد و طلبه % ٥٠ماده درسی 

؛ القاضی در ۳٠۸جعفریان، : م درالدینیة، ماده بیستاساسنامه جامعةالنجف(  شدمی

مسؤوالن ). ۳۹۹- ۳۹۸؛ الجنابی، ۱۲۳ الدراسةفي النجف،؛ عیسی،۸۳/ ۹الدجیلی،

در معدل کل هر % ٦٥در هر ماده درسی و % ٦٠کلیة الفقه با تعیین حد نصاب نمره 

آنان ضمن شرح . گرفتند تری را نسبت به دیگر مدارس درنظرگیرانهمرحله ضابطه سخت

برای (  تحانات، ضریب تأثیر آنها در نمره نهایی هر طلبه را هم مشخص کردندانواع ام

المادة الثانیةوالعشرون و  ،...نظام کلیة الفقه النشر،جمعیةمنتدی: کـ.اطالعات بیشتر ن

گران جامعةالنجف همانند اصالح). ۱۷۱- ۱۷٠الجنابی،  المادة الرابعةوالعشرون،

به وضعیت طلبه غائب در یک یا چند امتحان  ،تحانانواع ام ، ضمن تشریحالنشرمنتدی

الدینیة، ماده اساسنامه جامعةالنجف(  و قانون آن را مشخص ساختند نشان دادندتوجه 

  ).۳٠۸,۳٠۹جعفریان،: بیستم در

  

  : تعیین مواد و کتب درسی مشخص در مراحل تحصیلی. ۳.۳

نجف، تعیین دروس گر حوزه یکی دیگر از اصالحات آموزشی در پنج مدرسه اصالح

ترین بعد نوآوری توان شاخصاین اصالح را می. بودتحصیلی  پایۀمشخص برای هر 

اطالعات  پایۀبر . آموزشی در حوزه نجف در نیمه نخست سدۀ بیستم میالدی دانست
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 مدرسۀدر (  دروس تاریخ با عناوین مختلِف تاریخ عام، تاریخ اسالم و تاریخ نوین اسالم

، روانشناسی، فلسفه )النشر، کلیةالفقه و جامعةالنجفالغطاء، مدارس منتدیکاشف

 شناسی، جامعه)در کلیةالفقه و با نام فلسفه در جامعةالنجف( جدید، فلسفه اسالمی

) فقط در جامعةالنجف( و جغرافیا، بهداشت و شرح نهج البالغه) فقط در کلیةالفقه(

  . دهدگرایان را نشان میوسعت دید وعمل این اصالح

شود این است که عمال تا چه مقدار دروس جدید تدریس اما پرسشی که مطرح می

در  طا فرصتی برای تدریس این موادرسد با مرگ نابهنگام کاشف الغشدند؟ به نظر میمی

 کندحسینی نیز، بدون ذکر دالیل به نافرجامی آن اشاره می. نیامداو فراهم  مدرسۀ

در . ها و خاطرات رهگشا خواهد بوددقت در اساسنامه ،بر اینعالوه). ۲۹۲الحسینی، (

د به تمایل دروس جدی ۀکلیةالفقه و جامعةالنجف به این امر تصریح شده که ارائ ۀاساسنام

جمعیةمنتدي ( تر از آن به تصمیم هیأت مدرسه و عمید جامعه بستگی داردطلبه و مهم

). ۳٠۷جعفریان،: الدینیة، ماده هفدهم درالنشر، المادة الرابعة؛ اساسنامه جامعةالنجف

را جامعةالنجف بوده،در خاطرات خویش این نکته  انداتجزو اس یجناتی همکه روزگار

کرد، عمال دروس جز درس نهج البالغه که مرحوم کالنتر تدریس می :تاس یادآور شده 

 نگرفت و تدریس مبتنی بر همان دروس سنتی حوزه بود یسالیانه پا برنامۀجدید در 

مواد درسی در هر مرحله، نظم  ۀتوان نتیجه گرفت که ارائپس می). ۲۸۱,۲۸۲جعفریان، (

  . چندان اجرایی نشدولی نوآوری در دروس آن، در عمل یافت، مشخصی 

  

  :تألیف، بازنگری و چاپ کتب درسی. ٤.۳

های آموزش سنتی، تجدیدنظر در برخی کتب درسی های رفع شکافیکی دیگر از برنامه

سازی این بازنگری از طریق ساده. حوزوی بود که دانشجویان هنوز از آن شکایت داشتند

کسانی که به به ویژه آموزان مبتدی برای دانش آن به نحوی که فهم ،شداین کتب انجام 

؛ همو، ۸: التقریرالعام لجمعیة یم،کالح( های نوین عادت داشتند، آسان باشدروش

در ). ۲۲٦, ۲۳۳،...المرجعیة الدیني ؛ سلمان،۳۷۷؛ الجنابی، ۳۹٦، ...حوزةالنجف

منابع به اقدام کاشف الغطاء در جایگزینی بعضی کتب درسی، اصالح برخی در حالی که 

حذف زوائد، تکمیل نواقص و :اشاره کرده اند دیگر با تصحیح خطاهای موجود در آن،

به اما متأسفانه شواهدی دراین زمینه  ،توانمند استادانتوضیح امور مبهم و نیز،انتخاب 

 یم،ک؛ الح۱۲٤في النجف، الدراسة ؛ عیسی،۳۲٤,۳۲٥البهادلی، (  دهندنمیدست 



  ٢٠٣   م۱۹٠٠-۱۹٦۳/ ق۱۳۱۸-۱۳۸۲های سیر اصالحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال

های ادبی و ای از کتابفقط به چاپ مجموعهخضری هم ). ۳٦۱,۳٦۲،...حوزةالنجف

این ). ۳۹٥؛ الجنابی،۲٦٠/ ۷؛ الخلیلی،۸٤/ ۱الشریس، (  های شعر اهتمام ورزیددیوان

 زمینۀالنشر و در تجدیدنظر به شکل وسیعی در مواد درسی مختلف در جمعیةمنتدی

  . الدینیة دنبال شدمتون فقهی در جامعةالنجف

ها متناسب با تابک و النشر بودهای جمعیةمنتدیالیتجزء فع آغازنشر کتاب از 

ق، با ۱۳٦۳/م۱۹٤٤اعضای جمعیة در سال . شدنداهداف انجمن انتخاب و چاپ می

به فعالیت نشر و ) مجمع فرهنگی دینی کمیتۀ(  تأسیس لجنة المجمع الثقافی الدینی

و ) تألیف( تحقیق این کمیته چهار شعبه نشر، کتابخانه،. تألیف خود نظم بیشتری دادند

ای برای چاپ هدف آن تحقیق و نظارت بر انتخاب کتب و نشریات دورۀ. ادبیات داشت

های هفتگی عمومی یا ویژه و کوشش برای چاپ آنها از برپایی مجالس و نشست. بود

چاپ . شیخ محمدحسین مظفر به ریاست مجمع انتخاب شد. دیگر اهداف این کمیته بود

های مجالس مجمع ازین سال تا ها و طبع سخنرانیلبهکتب متعدد، نشریات ط

 یم،ک؛ الح۱۱/۳۱۱الخاقانی، (  دهدق موفقیت این کمیته را بازتاب می۱۳۸۲/م۱۹٦۳

  ).۱۱٦- ۱۲٤؛ عبدالخضر، ۳۹۸،...حوزةالنجف

. های این کمیته به نشر جزوه و کتب درسی نوین اختصاص یافتقسمتی از فعالیت

عالمه شیخ . نوشتعلم فقه باب های خود در سخنرانیمجتهد شیخ محمدتقی ایروان 

فقه دانشکدۀعبدالمهدی مطر دروسی در قواعد زبان عربی تألیف و برای دانشجویان 

 الدین کتاب علم عروض را با روشی جدید آموزش دادسید مصطفی جمال. کردتدریس 

گاهی با دید ) ق۱۳٥٤/ م۲٠٠۱- ۱۹۳٦(  الدینمحمدمهدی شمس). ٥۱-٥٠الصغیر، (

 بابهای خود در پژوهشی کتاب تاریخ اسالم را نوشت و شیخ محمدرضا مظفر سخنرانی

؛ ۳۹٤،...حوزةالنجف یم،کالح(  برای دانشجویان دانشکده تدوین کرد عقاید امامیه

مظفر با  :در این میان، بیشترین سهم از آن شیخ محمدرضا مظفر بود). ۳۸٥الجنابی، 

توان آن را سازی موضوعات دشواری پرداخت که میعمق اندیشه و نبوغ خویش به ساده

و  محاضرات فی الفلسفةاالسالمیة، عقائد االمامیة، المنطق، اصول الفقههای در کتاب

؛ ٦٦-۷٠/  ۹؛ االصفی در الدجیلی، ٥٤همان، همانجا؛ المظفر، (  کرد مالحظهالسقیفه

  ). ۱٥؛ عزیز، ٦٠- ٦۳اظم، ک؛ ٥۱الصغیر، 

ها ذهن سیدمحمد سلطان کالنتر را هم مشغول کرده بود و نوسازی کتب درسی مدت

الدینیة او و انجمن جامعةالنجف ،نتیجهدر . داشت می ضوع مبذولوبه این م خاصیتوجه 
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، دراسات في أصول الفقه: کردند؛ همچون تألیفات بسیاری با تمرکز بر کتب فقهی منتشر 

جلد، کتاب  ۱۷در  شرح مکاسبدر چهار جزء،  لشیخ مرتضی االنصاریاسب لکالم

مفتاح ، البداء عند الشیعه االمامیهجزء،  ۱٠در  الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة

  ). ۳٤۱/ ۲٦؛ القزوینی، ۳٤٠البهادلی، (  الفالح في شرح دعاء الصباح

  

های علمی تا انتشار و تبادلها کتابخانه، سخنرانی از تأسیس: سایر اصالحات . ٥.۳

  مجله

صورت گرفت؛ از ارتقای سطح کیفی دانشجویان  برایبخشی دیگر از اصالحات آموزشی 

 یم،کالح: ک.برای نمونه ن( هایی برای مطالعه افتتاح شدکتابخانه جمله

هایی در کوشش). ۲٦٠/ ۷؛ الخلیلی، ۸٤/ ۱؛ الشریس، ۳٦۲- ۳٦۱،...حوزةالنجف

های علمی با سایر جوامع ها و ایجاد ارتباطبرگزاری سخنرانی ینۀزمسطوح متفاوت در 

جایگاه واالی اجتماعی کاشف الغطاء امکان تبادل بازدیدها و . علمی صورت گرفت

یکی از  ،ین امرو انجف و االزهر را بیشتر فراهم کرد  مدرسۀهای علمی بین دو هیأت

های تدریس در هر دو آموزشی و روشهای سازی برنامههای مقدماتی برای یکسانبرنامه

مجمع  ۀکمیت). ۱٠٦؛ الزین، ۳٦۳،...حوزةالنجف یم،ک؛ الح۳۲٦البهادلی، (  مدرسه بود

های فرهنگی و ادبی داخلی و خارجی ها و جشنوارهالنشر در کنفرانسالثقافی منتدی

دارس التحصیالن ماین کمیته امکان مشارکت اعضا و برخی از فارغ. حضور فعالی داشت

مسئوالن ). ۳٦؛ الصغیر،٥٥الشریفی، (  ها فراهم کردالنشر را در این برنامهمنتدی

دانشکده با مراکز عالی اسالمی و کوشیدند میان ق، ۱۳۷۹/م۱۹٦٠کلیةالفقه هم پس از 

ایراد سخنرانی و  ،های داخلی و خارجی ارتباطی برقرارکنند که یکی از آنهادانشگاه

 یقدامادر ). ۸۲-۸۱ ،...المنتدییم، کالح(  ها بودنامهیانحضور در جلسات دفاع پا

های الجزائری تأسیس شده بود، اعزام هیأت مدرسۀاصالحات علمی که در  ۀنوین، اتحادی

 گرفته علمی به مناطق اسالمی و تأمین ملزومات تحصیل علم را جزئی از اهدافش درنظر

  ).۲٤٦/ ٥٤۳؛ القاسم، ۷٤- ۷۲/ ۹القاضی در الدجیلی، (  بود

سمینار و سخنرانی دینی و ادبی به صورت هفتگی و ماهیانه در مدارس کاشف، 

عبدالخضر، : ک.نمونه ن( شدمی النشر برگزارخضری، الجزائری و جمعیةمنتدی

کوشش . یافت می های مدارس بازتابها در نشریهگزارش این سخنرانی و )۱۱۷,۱۱٦

 ،شدطلب دیده میدر همه مدارس اصالح نشریه و مجلهبرای انتشار قابل مالحظه ای 



  ٢٠٥   م۱۹٠٠-۱۹٦۳/ ق۱۳۱۸-۱۳۸۲های سیر اصالحات در مراکز آموزش دینی نجف در فاصله سال

ثباتی تجربگی مسؤوالن و بیهای مکرر این مجالت، از ناپختگی و بیاما تعطیلی یا وقفه

 مدرسۀنخستین نشریه چاپی در . جهان عراق آن روزگار حکایت داشتفراوان زیست

ت منتشر شد و به تأسی از این جمعیة، نشریاق۱۳٦٦/م۱۹٤۷النشر در سال منتدی

در ادامه، گزارشی از روند انتشار . انتشار یافتنویس و چاپی در سایر مدارس نیز دست

  . شودمی به دست دادهآموزی و مجالت دانشجویی این مدارس نشریات دانش

النشر با حمایت متولیان و آموزان مقاطع مختلف تحصیلِی مدارس منتدیدانش

ابتدایی و  مدرسۀمتولیان به کوشش » جیهالتو« نشریۀ. کردندمنتشر نشریاتی  استادان

آموزان اول، دوم، دانشبه همت » المستقبل«و » العمل«، »االمل«، »الثمره«های نشریه

شذی « نشریۀالنشر، دانشجویان دانشکده عالی منتدی. دشسوم و چهارم راهنمایی تهیه

به صورت ق۱۳٦٦/م۱۹٤۷همه این نشریات تا سال . را چاپ کردند» المنتدی

، تمام این نشریات به غیر از ق۱۳٦۷/م۱۹٤۸در سال . گردید می منتشرنویس  دست

آموزان مقطع دانش. تلفیق شدند» تأخي الطالب«چاپی با عنوان  ای التوجیه، در مجله

. ین مجله را برعهده گرفتنداسازی عالی مسؤولیت آماده دانشکدۀدبیرستان و دانشجویان 

تغییر نام یافت و » البذرة« مجلۀدریافت مجوز رسمی به در همین سال، این نشریه پس از

 ق۱۳٦۸/م۱۹٤۹هم تنها تا سال  التوجیهالبته . انتشار آن به مدت دو سال ادامه یافت

  ). ۱۲٠,۱۲۱عبدالخضر، ( شد  می منتشر

فت مجوز رسمی با دریاو  ةالفقهیکل انیمتول به همتنیز » النجف«شماره مجلۀ  نیاول

انتشار این مجله ابتدا هر پانزده روز و سپس . منتشر شد ق۱۳۷٥/م۱۹٥٦در ژانویه 

مقاله با درج مطالعات علمی و ادبی بود و از بیشتر نشر هیأت تحریریه منظور . بودهفتگی 

 م۱۹٦٤ در سال. شد می سیاسی و توهین به آراء و اشخاص خودداریموضوعات 

 عهدهبر التحصیالن دانشکده مسؤولیت هیأت تحریریه مجله را ق، نخستین فارغ۱۳۸۳/

  ). ۱۷۷- ۱۷۹همان، ( گرفتند 

 ق ۱۳۷٥/ م۱۹٥٦ در» التوجیه«ای با عنوان کاشف الغطاء هم خبرنامه مدرسۀدر 

ادامه نیافت  ق۱۳۷۷/م۱۹٥۷اما انتشار آن پس از هشت شماره در  شد، منتشر می

شباهت اسمی این خبرنامه برای کشف سبب جوی نگارندگان و  جست). ٦۸الجصاص، (

 /م۱۹٥۷ شیخ خضری هم در سال .نرسید نتیجهبه النشر منتدی نشریۀمدرسۀبا 

به دست » التحریر الثقافی« مجلۀبرای افتتاح را تأیید مقامات رسمی شد ، موفق ق۱۳۷۷

ه ق، فعالیت مجل۱۳۸۲/م۱۹٦۳از سال . تولید آن پس از دو شماره متوقف شدآورد، اما 
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  ). ۳۹٦؛ الجنابی، ۱٠٠/ ٥الخاقانی، ( ادامه یافت با انتشار شماره سوم به صورت منظم 

در محرم  :شودالجزائری و جامعةالنجف دیده می مدرسۀمشابهی در نشریات  نمونۀ

» الذکری«دیوارِی هفتگِی  نشریۀ الجزائری مدرسۀآموزاِن م، دانش۱۹٦٠/ق۱۳۸٠سال 

جدید  مجلۀر این نشریه پس از ده شماره به پایان رسید، درحالی که عم. را تهیه کردند

نوپا هم فقط سه شماره دوام  مجلۀهرچند، انتشار این . جایگزین آن شد» رسالت النجف«

جامعةالنجف هم ). ۱۹۷؛ الجصاص، ۳۹٥؛ الجنابي، ۳۳٦- ۳۳٥ البهادلی،(  داشت

عی چاپ کرد که انتشار را در مسائل اسالمی و مطالعات اجتما» دراسات االسالمیة« مجلۀ

  ).۳٤۱- ۳٤٠البهادلی، (  آن هم پس از چند ماه متوقف شد

  

  نتیجه

پیگیری اصالحات آموزشی در مراکز  دامنه و  و آغاز زمینۀدر  ،های این پژوهشیافتهبنابر 

 های پس از جنگ جهانی اول تا آغاز حاکمیتتعلیمی در مدارس دینی نجف در سال

، به ترتیب سهم متولیان مدارس جمعیة منتدی النشر، )ق۱۳۸۲/م۱۹٦۳(  حزب بعث

شروع، تعیین دامنه و . استبوده کاشف الغطاء بیشتر  مدرسۀجامعة النجف الدینیة و 

متولیان مدارس دیگر از  و ابعاد اصلی تغییرات در جمعیة منتدی النشر به وقوع پیوست

از این از دیگران  امعةالنجف الدینیة بیشتردر این میان، ج. شیوه این انجمن پیروی کردند

دامنۀ . و حتی در موارد اندکی دامنه اصالحات را بیشتر توسعه داد الگو گرفتانجمن 

  . تر بودمدارس کاشف الغطاء، خضری و جزائری محدوداصالحات در 

گران به پاسخ اصالح های آموزش دینی جامعه،روز رسانی و تقویت بنیانواقع، به در

های استعماری برنامه. ه اندیشه سنتی و تفکر مذهبی بودۀیدهای وقت نسبت به حوز تهد

به ویژه کمونیسم، یی ها ایدئولوژیبریتانیا با هدف تداوم نفوذ در منطقه و گسترش 

اعضای همت کوشش جدی برای نوسازی آموزشی به . شد می محسوب ترین تهدید مهم

یعنی زمانی که ثبات سیاسی گردید؛ از م آغ۱۹۳٦/ق۱۳٥٤النشر از سالجمعیةمنتدی

پس از ده سال فراز و کوشش اولین نتیجه این . وجود آمده بودبیشتری در عراق و نجف به

ق ظهور ۱۳٦۳- ٦٤/ م۱۹٤٤ - ٤٥های نشیب و پیگیری مستمر اعضای انجمن در سال

تتاح آموزش عالی و مدارس ابتدایی و راهنمایی با مجوز رسمی دولتی اف دانشکدۀکرد و 

ضمن آنکه  :، نقطه عطف دیگر در سیر اصالحات بود)ق۱۳۷٦( م۱۹٥۷سال . شد

نوسازی در مدارس جمعیة منتدی النشر و جمعیة تحریرالثقافی رشد کرد، اصالحات در 
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و سنگ بنای مرکز آموزشی با شیوه نوین با نام جامعة النجف گردید الجزائری آغاز  مدرسۀ

، )ق۱۳۷٦- ۱۳۸۲( م۱۹٦۳تا  ۱۹٥۷وسازی آموزشی از ویژگی مهم ن. الدینیة نهاده شد

  . دادگران را نشان میتداوم نسبی و رشد اصالحات است که موفقیت قابل توجه اصالح

کلی تحصیلی و  برنامۀتدوین . بوداین اصالحات بیشتر در بعد کمی و تا حدی کیفی 

تأسیس  ضوابط آموزشی منظم، تعیین مواد درسی مشخص برای هر مرحله تحصیلی،

اعمال  مدرسۀترین انواع اصالحاتی بود که در تمام پنج کتابخانه و انتشار مجله گسترده

سازی با مدرک دانشگاهی، تألیف، بازنگری و چاپ کتب درسی، برگزاری معادل. شد

 دورهو بازدیدهای علمی با سایر مراکز آموزشی ابعاد دیگری از نوسازی در این  سخنرانی

فهم رابطه سیر این اصالحات با شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه عراق موضوع . بود

  . شودپژوهش دیگری است که به محققان پیشنهاد می
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