حمور األوراق حبثية

زيارة الأربعين في ال�صحافة النجفية
(�صحافة العهد الملكي نموذج ًا)
م .م .و�سن �صاحب عيدان
العتبة العلوية املقدسة :شعبة املكتبة الفكرية

الملخ�ص
يمثل تاريخ الصحافة جانب ًا مه ًام يف الدراسات

اإلعالمية والتارخيية ،فمنذ وقت مبكر وقبل ان تكون

هنالك دراسات صحفية متخصصة ،عمد املؤرخون

عىل التنقيب يف الصحف واعتامدها مصدر ًا مه ًام من
مصادر التاريخ ،وألن مدينة النجف شهدت منذ
وقت مبكر هنضة صحفية متثلت يف صدور جملة العلم

عام 1910م ،وكانت أول جملة يف العراق يصدرها
شخص إذ مل تصدر قبلها سوى ثالث جمالت دينية
اصدرهتا مؤسسات وإرساليات مسيحية.

ثم ان مدينة النجف نفسها بثقافتها ومركزها

الديني الــذي أحرزته لضمها رفــاة االمــام عيل
ومــا يمثله ذلــك مــن قدسية لــدى الشيعة حيث

ظلت النجف املدينة املقدسة التي حيج إليها أفواج

من الشيعة من خمتلف البلدان للتربك بزيارة مرقد

عيل أو للدراسة يف معاهدها الدينية وما تركته
اإلمام ّ
هذه األفواج من متازج ثقايف كان له األثر البعيد يف
خصوصية هذه املدينة.

تكمن أمهية دراسة زيارة األربعني يف الصحافة

النجفية يف العهد امللكي بقدرهتا عىل إعطائنا صور ًا

خمتلفة عن طبيعة الشعائر والطقوس السائدة يف
املجتمع النجفي التي كانت وال زالت متثل جتسيد ًا

لتلك األهداف السامية التي كان يتطلع إليها اإلمام
احلسني يف ظل دولــة اجلــور واالرهـــاب وانتهاك
احلقوق ورضب القيم االنسانية.

ُق ّسمت الدراسة اىل مقدمة وخامتة ومبحثني،

فض ً
ال عن قائمة املصادر واملراجع ،فقد تناول املبحث

االول :نشأة الصحافة النجفية وتأسيسها ُم َرك َّز ًا عىل
البيئة الثقافية النجفية وتاريخ الطباعة والصحافة،
وجاء املبحث الثاين حام ً
ال عنوان :زيارة األربعني

يف الصحافة النجفية ،صحف العهد امللكي ،متضمن ًا
نبذة خمترصة عن كل جملة ومراسيم الزيارة وأعداد
الزائرين يف جريدة النجف وجملة الغري والبيان

والدليل النجفية.

كم من املصادر واملراجع
اعتمدت الدراسة عىل ّ

أبرزها صحافة العهد امللكي التي هي موضوع
الدراسة ،وكتاب هاشم نغيمش الزوبعي املعنون

صحافة النجف وثقافتها دراسة حتليلية يف صحافة
النجف ملا له من أمهية يف دراسة الصحافة النجفية
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وقائع املؤمتر العلمي الدولي الثاني لزيارة االربعني املباركة

واجتاهاهتا الدينية والسياسية واألدبــيــة ،وكتاب

مايض النجف وحارضها للمؤلف جعفر باقر حمبوبه
وغريها من املصادر واملراجع.

إذ ختتلف وسائل التوعية باختالف البيئات،

فلكل حميط وسيلته املقبولة عنده ،ومن طريقها تنبعث
التوعية لتوقظ املشاعر والعقول عىل املستويات كافة،
وبذلك تكون رسالة الصحافة إحدى هذه الوسائل

التي تساعد عىل توعية الشعوب ،وما توصلت إليه
هذه ورقة العمل من استنتاجات يمكن إدراجها يف

النقاط اآلتية:

تعب الصحافة بشكل واضح عن مستوى تطور
ّ 1.1
حركة املجتمع يف أي بلد كان ،وتبني عملية

التطور هذه سواء كان يف جوانبها الفنية أم املهنية
أم القانونية ،ومن هذا املنطلق غدت الصحافة
النجفية يف عملية تطورها التارخيي الذي امتد

من عام .1908

2.2حاولت الصحافة النجفية تقديم خدمة صحفية
رصينة وجيدة وواعية للرأي العام .إن هذا األمر

جاء من حقيقة أن الصحافة هي إحدى الوسائل
املهمة يف بناء املجتمع ورسمت إجتاهاته الثقافية

يف الرؤى واألفكار ،ولكن رسالتها كان عليها أن

تصل بلغة رصينة وصحافة جادة حتظى باحرتام
القارئ وتقديره.

3.3متتعت مدينة النجف بالصفة العلمية والدينية
واألدبية ،فال مراء أن تكون الصفة الغالبة عىل

صحافتها هي الطابع الديني واألديب ،حيث
اشتغل رجال الدين واالُدباء واملثقفون عىل نرش

تعاليم الدين االسالمي والدعوة لبناء املجتمع
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ومعاجلة الغزو الفكري عرب قنوات الصحف
واملجالت النجفية.

4.4إن األعامل العزائية التي يقوم هبا املؤمنون خالل
أيام زيارة األربعني إنام يعربون هبا عن دعمهم
وتأييدهم للخري والعدل واحلق ،واستنكارهم

وكرههم للظلم والباطل.

5.5إن الشعائر واملامرسات التي تؤدي خالل زيارة
األربعني هي بمثابة رموز شعائرية تؤكد القيم

الدينية وتعاجلها وهي طريقة للتذكري بام جرى
يف املايض الذي يمثل تراثن ًا إسالميا واحلفاظ
عليه من الضياع فهي تضمن استمرارية واتصال
املايض باحلارض واملستقبل من خالل إعادهتا
والرتكيز عليها وتكرارها وتوليد رموز جديدة

هلا.

