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 اضواء على الصحافة النجفية ودورها الفكري واالصالحي   

(0201 – 0292) 

 عة أهل البيت جام ،قسم الصحافة في كلية االداب ؛ علي شمخي جبر م.م.

 مقدمة 
اع اد املؤ يون عد  احل    عر احلركات ال كر ة واالدببدة يف املد ن املت ل دة  تدداوا الدشداط الصدح ي       

 فبها باع با ه م لما با  ا مر م ام الدهضة ال قافبة ل لك امل ن 
راقبددة ولياملددا  ددكلع الصددحافة يف الدجددف اال ددرف حلقددة مددر حلقددات ال يددو  يف تددا  خ الصددحافة ال  

اس مرت احلركة ال لمبة قائمة يف جام ة الدجف مد  عصر الشبخ اليوسدي ح د  مد صدف القدرن السدادس      و
 الجري

ت داوا ه ه ال  اسة اجل و  االوىل للحركدة االدببدة وال قافبدة يف الدجدف وت د اي  م هدا بد ا ات ظهدو          
وح د  عدام    – 0101رت  مدر  الصحافة يف الدجف حبد  مت توثبد  اهدم االصد ا ات الصدح بة الصداد   لل د       

م  اس  راض للشتصبات االدببة والصدح بة الدي قامدع باصد ا  او تاسدبس  اجملدالت و الصدحف         0161
الصاد   يف الدجف يالا ه ه ال رت  و  كس الدشاط الصح ي يف الدجف  طبب ة احلبا  ال قافبدة الدي كاندع    

فبدة الدي متبدزت باملسداجالت بدني الشد راء واالدبداء        ت بشها الدحف مب ا سها ال  دبة وحلقاتها االدببدة وال قا 
 والي حرص الصح بون الدج بون عل  توثبقها يف صح هم الصاد   ان اك 

مرت الصحافة الدج بة ب    مراح  تا خيبة عكسع   ادتها وتألقها مس  رضة ك  جوان  احلبا  الدي  و
يف  ةالصدح ب  كدة  ان احلر صداد  ال ا خيبدة اىل   وتشدري امل واق صاد ة وغريها  ه ها ال راق اج ماعبة وسباسبة 

حتر رهدا   سداهم يف   0161اىل 0101ام   تا خيها مر عام  ت الي الاجملوائ  رعشرات اجل اعده ن ج  الدجف
حمم  حسني كا ف الغياء وأ ة اهلل السب  هبة الد  ر   شبخوم كري الدجف اال رف أم اا ال خنبة مر م ق ي

  حمم  مه ي اجلواهري و وسف  جب  وج  ر اطخلبلدي واملدؤ خ عبد  الدر اق     الشهرس اني والشاعر األد 
 وغريهم احلسبين 

 تاريخ الطباعة والصحافة يف النجف 
اك سددبع الدجددف اهمب هددا مددر بددني مدد ن الددبالد ال رببددة االسددالمبة بسددب  عمقهددا الرتاثددي والدد  ين            

وقربهدا مدر )الكوفدة( عاصدمة      ،االسدالم كونها تق  عل  اع اب )احلري ( عاصمة املدا    قبد    ،واحلضا ي
اطخالفة االسدالمبة يف عهد  اطخلب دة الرابد  االمدام علدي بدر ابدي طالد  )علبده السدالم( واح ضدانها اجلام دة              
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ل صبح ب    ،احلادي عشر املبالدي( ب   هجر  الشبخ اليوسي البها ،االسالمبة يف القرن )اطخامس الجري
ر املراكددز الروحبددة وال قافبددة وال لمبددة املهمددة يف ال دداملني ال ربددي م( مدد0151هددد / 656سددقوط بغدد اد عددام )

وحدط  حالده بهدا مركدزًا علمبدًا       441. وم تزا الدجف مد  هاجر البها الشدبخ اليوسدي سددة    (0)واالسالمي
 .(1)وجام ة د دبة  قص ها  واد ال لم وطالبه 

 ،ف ل  اسدة علدوم الشدر  ة االسدالمبة    واضافة ل ه االسباب فان امل ا س الق مية الي انشئع يف الدجد 
. ويف ه ا الص د  شري املؤ يدون اىل ان  (7)وفدون اللغة ال رببة هي االيرى دف ع الك ري ر لاله مام بامل  دة

الببوتات وال وائ  الي هاجرت اىل الدجف كان لا نصب  مر ال لم وحن يف االدب وان كانع هي يف غري 
 .(4)العماا االيرى لك الوقع تش غ  بب ض املهر وا

فهي ق  حلدع   ،اصبحع الدجف مر امهات امل ن ال راقبة لياب ها ال  ين وال قايف املمبز ،ومبرو  الزمر
 .(5)حم  الكوفة الق مية عل  ان ال  دكر اثر الكوفة يف نشوء الدجف ومنوها

ئع يف ال دراق هدي   وبال ود  اىل تا  خ ال راق السباسي وال قايف ندرى ان اوا ميب دة واوا صدحب ة انشد     
 5م( الد ي اصد   اجلر د   يف    0111 –م 0111ميب ة وجر    الزو اء وق  ظهرت يف عه  مد حع با دا )  

م واس مرت طواا ا امه وا اد م حع با ا مر اجلر    ان ت ون اعمالده  0161-هد0116 بب  االوا سدة 
 . (6)وما  قوم به مر اصالحات وان تسج  ايبا  احلكومة

م تكر هدداك اال ثدالث صدحف تدشدر باللغدة الرتكبدة        0111( وح   عام 0161م    مر )ويف ال رت  امل
بوص ها لسان احلكومدة ال  مانبدة حت د  كد  مددهدا احد ى الوال دات ال الثدة بغد اد والبصدر  واملوصد  وهدي             

( و)املوص ( الي كانع تص   يف املوص  بني عامي 0103-0161)الزو اء( البغ اد ة الي ص  ت بني )
. و  ددزو املؤ يددون (3)(0104-0111( و)البصددر ( الصدداد   مددر البصددر  بددني عددامي )  0101و  0115)

وامل دبددون ةركددة االدب وال قافددة يف ال ددراق انكمددا  حركددة االدب يف ال ددراق اىل عدد م وجددود ييددة عامددة  
ددة وم لدها   فال قلبات السباسدبة البدا    ال تقد  بغدري عملبدة انضداج واسدباب كام        ،مرسومة للدهوض باالدب

ولدو  مسدع ييدة     ،ال يو ات وال غريات الي تيرأ عل  االدب فالبد  مدر مقد مات او اصد  لد ا ال غدبري      
 . (1)كه ه ملا اس ياعع تلك االح اث ان ت صف ةبا  االدب

غي  املسدرح   ،وب    لك بدحو ا ب  سدني ،م  كر  ص   يف ال راق اال ثالث صحف 0114ويف عام 
ومد  ان الشد ر كدان مقد  ًا لده ان  بقد  امسد  فددون ال دراق االدببدة            ،وال و  ات ال ام فبض مر الصحف

 .(1)احل   ة
وعد  ت ب دا للواق  السباسي واالق صادي واالج ماعي لل راق يف ب ا ات القرن ال شر ر نرى ان اعالن 

الدجدف السدلية   (  شك  ان يافة مهمة يف حبا  ال راقبني حب  طال  علمداء  0111ال س و  ال  ماني سدة )

                                                
 .1، ص1114 ،، قم0البهادلي، حمم  باقر، احلبا  ال كر ة يف الدجف اال رف، ط (1) 
 .713، ص0151 ،، الدجف0حمبوبة، ج  ر باقر، ماضي الدجف وحاضرها، ج (5) 
، 0111، بغدد اد، 0ال دد  اء، ود اسددات يف الشدد ر الدج ددي احلدد   ، ط الغابددة  ،الشددببن، حممدد   ضددا، جمموعددة مددؤل ني،  (3) 

 .05ص
 .736حمبوبة، املص   الساب ، ص (8) 
 .735و قة  ،الرباقي، حسون، قالئ  ال    واملرجان، خميوط حم وظ يف مك بة امري املؤمدني يف الدجف (5) 
 .030، ص0155، بغ اد، 3ال زاوي، عباس، تا  خ ال راق بني اح اللني، ج (6) 
 .53، ص0167عب  اهلل، ال و   ال راقبة الكربى، بغ اد،  ،ال باض (7) 

 .771، ص0157ال رببة، اجملل  الساب ،  الشببن، حمم   ضا، الدهضة االدببة ال رببة، جملة جمم  اللغة (4) 
، 0136ص اء يلوصدي، بغد اد،   د.  –هام ، جون توماس، ج  ر اطخلبلي والقصة ال راقبة احل   ة، ترمجة ود   فلسيني  (9) 

 .11ص
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وتأسبس جملدس نبدابي ثدم اعلددع ف داواهم واصدبحع اج ماعداتهم تقدام          ،ال  مانبة بوجوب تد ب  ال س و 
علدد  حنددو علددين يف الدجددف وكانددع االج ماعددات واملظدداهرات املؤ دد   لل سدد و  تقددام يف الصددحر احلبدد  ي 

 .(01)واجلوام  وامل ا س 
يف مق مة امل ن الي ديل ها اليباعة مبكرًا ممدا  د ل      اما عل  ص ب  اليباعة وحركة الدشر فالدجف ت  

 . (00)عل  برو  نهصة تألبف مبكر  
وق  كانع ضرو   انشاء مياب  يف الدجف تدب  مر اسباب ع   ابر ها ظهو  ال عوات االصالحبة الدي  

ء  الصدحف  وقدرا  ،ود اسد ها  ،نادت بضرو   نشر ال لوم احل   ة واحل  عل  االطالع عل  الك   احل   ة
واصد ا ه جملدة    )*(وكان  لك جلبدًا يف دعدوات السدب  هبدة الد  ر الشهرسد اني       ،واجملالت السو  ة واملصر ة

م( كما ان نشاط حركة ال ألبف ومنو ال واف  ال قافبة وال كر ة الي حت اج اىل مياب  جتس  0101ال لم سدة )
ممدا  شدج  الدا در ر     ،ل اتهم يف مدداط  قر بدة مددهم   تلك ال قافات واالفكا  ومب  املؤل ني غالبًا اىل طب  مؤ

عل  تهبئة م  ات ومياب  حتق  غرضي ال ائ   ال لمبة واملردود االق صادي ال ي  كون احملرك يف ك  عم  
 .(01)جتا ي و بق  ال ام  االساسي واملهم يف  لك كله هو مركز ة الدجف ال لمبة

ر اطخلبلدي( ان ال امد  االج مداعي كدان لده االثددر       درى )ج  د   ،ونهضدع يف الدجدف حركدة ادببدة م مبدز      
االقوى يف ا دها ها فبما  رى ايرون ان ال ام  ال  ين كان له االثر االهم فبه فكان واجبدًا علد  م حملبهدا    

 .(07)مر  جاا ال قه وال  ر ان   مرسوا ب لوم اللغة و دابها ف لك دلبلهم اىل ال ف االمس 
اثر كبري يف منو هد ه احلركدة االدببدة حبد  ا د هرت الدجدف مبك بدات عامدة         وكان ألنشاء املك بات ال امة 

وياصة تضم اح ث ما  ص   يف الوطر ال ربي ببدها اهم اجملدالت والد و  ات وكاندع املك بدة ال لو دة اوا      
واحصد  )ج  در اطخلبلدي( يف موسدوعة ال  بدات       ،مك بة عامة انشدئع يف الدجدف يف القدرن الرابد  الجدري     

ك ر مر ثالثني مك بة كان لا  أن   كر ح   نها دة القدرن ال الد  عشدر وب ا دة القدرن الرابد  عشدر         املق سة أ
 .(04)م 0156وق  بكرت الدجف يف نهضة ال راق احل    عد ما أسسع فبها ميب ة سدة  ،للهجر 

مد حع  ويف قراء  موجز  ل ا  خ الصحافة ال راقبة نرى ان نصب  الصحافة يف ال درت  الدي تلدع الدوالي     
و دده ت بغدد اد والوال ددات اغددالق دو  الصددحف وتقدد  م اصددحابها اىل  ،با ددا هددو الرتهبدد  والددبيأل بهددا

 .(05)احملاكمة والغاء القسم ال ربي يف جر    الزو اء 
ومر اهم اجملالت الي ص  ت ا ضًا يف ه ه ال رت  جملة ال لم وجملدة لغدة ال درب.. امدا ال لدم فهدي جملدة        

..لصدداحبها السددب  هبددة الدد  ر     ، ين وقدد  صدد  ت يف م  دددة الدجددف اال ددرف    غلدد  علبهددا اليدداب  الدد    
الشهرس اني.. وكان  ائ ها ال  ر ف بال  ر االسدالمي دون ان تغ د  ابوابدًا ت صد  بدال لم واملترتعدات ممدا        

                                                
 .11، ص0111املالح، عب  الغين، تا  خ احلركة ال ميقراطبة يف ال راق، بريوت،  (10) 
البس اني، مه ي جواد، وثائ  ع مانبة غري مدشو   يف املقاومة ال رببة يف الدجف، جملة د اسات يف ال ا  خ واالثا ، بغ اد،  (11) 

 .017م، ص0110، س 1ع
االسدر  الشهرسد انبة امل روفدة      حمم  علي هبة ال  ر امللق  بالسب  هبة الد  ر احلسدبين وا د هر بدد)الشهرس اني( نسدبة اىل      السب  

م وهداجر اىل الدجدف حبد  املرج بدة ال  دبدة السد كماا حتصدبله        0114د  يف كربالء وال رات االوسط. ول  يف م  دة سدامراء عدام   وجاملو
مركدزًا ل  اسدات علدوم الشدر  ة االسدالمبة ومركدز االج هداد ال قهدي          0117عامًا وكانع الدجف يف عدام  ال لمي وبقي فبها مخسة عشر 

 للمز    دظر: حمم  باقر امح  البهادلي، السب  هبة ال  ر احلسبين، اثا ه ال كر ة ومواق ه السباسبة. واالف اء.
 .017، ص0حمبوبة، املص   الساب ، ج (15) 
 .11، ص0111اهري  اعر القرن ال شر ر، مدشو ات اجلم ، كولر، املانبا، اجلو ،ال يبة، جلب  (13) 
 .3ال اني، ص ،، مدشو ات االعملي، بريوت، قسم الدجف،7ج ،اطخلبلي، ج  ر، موسوعة ال  بات املق سة (18) 
 . 0101، السدة 73ص ى باب ، جملة بغ اد، ال  د  (15) 
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ول لدها اوا جملدة    ،كمدا  دج ع االدبداء ونشدرت ادبهدم      ،كانع تدقله عر اجملالت ال رببة وخباصة املق يف
 .(06)جلوائز فبما  شبه املسابقات االدببة  ص ت ا

كان اوا عم   11/4/0104ويف عه  االح الا االنكلبزي لل راق ال ي ب أ بأح الا م  دة البصر  يف 
قام به االنكلبز هو انهم اس ولوا عل  ميب ة الوال ة وا رتوا مجب  املياب  الي كانع هدداك ل دأمني ال عا دة    

حتولع  ،بال رببة واالنكلبز ة لدق  ايبا  ان صا اتهم يف جبهات الق اا املت ل ةثم ب أوا بأص ا  نشر   ،لم
وكانددع تصدد   بددا ب  لغددات هددي ال رببددة    ،ب دد   لددك اىل جر دد    ومبددة سباسددبة بأسددم االوقددات البصددر ة   

 واالنكلبز ة وال ا سبة والرتكبة.
 وامل ص ح ل ه اجلر     الحن اه مامها بدقي ني اساسب ني: 

احلط مر قبمة االتراك وال  رض لم بلهجة قاسبة بغبة اساء  مس  هم ل ى اولئك ال  ر ما  الوا اولما 
   اط ون م هم ل امد  د دين كقولدا ))ان السباسدة الدي جدرت علبهدا احلكومدة االحتاد دة ألفدداء املسدبحني            

باملسدلمني مدر ال ظدائ     وال ندس  ما نزا  ،والبهود يف سو  ا وفلسيني هي مر افظ  الدكبات يف ه ه احلرب
ولدو   ندا سدجون عالبدة و داه نا مدا جيدري فبهدا مدر فظدائ  االحتداد ني ومدا حيد                ،الي تقش ر لا االبد ان 

با راف املسلمني مر ال      ل حركع ال اط ة االنسانبة. ان تركبا ما ديلع احلرب اال للقضاء عل  احلبا  
 .(03)ة ال رببة قضاء ال مرد له((اجل     الي دبع يف ال داصر وعل   أسها الدهض

وعل  الدرغم مدر ان مد ن ال دراق عا دع يف ظد  االحد الا الرب يداني حالدة مدر الركدود ال قدايف اال إن             
الدجف كانع اك ر م ن ال راق اس قيابًا للمهاجر ر وا  ها اح كاكًا واوثقها عالقة باالمم احلبدة والرجداا   

 ،مداا اىل غدري هدؤالء مدر صدحبحي الشد و  وواسد ي املد ا ك        امله بة مر ملوك وعلماء وأدبداء وأمدراء وع  
 .(01)وهداك عوام  ودواع  وحبة تس  عي الجر  البها وهي الز ا   واجملاو   واالس زاد  مر ال لم

ويف ه ا الوقع واك  الدشاط ال  ين واالدبي وال قايف يف الدجف ظهو  الصحف فبهاال ي هو جزء مدر  
 يل  عل  اوائ  الصحف سبج  فبهدا جواند  ت كدس اىل حد  ب بد  بد ا اتها       تا  خ الصحافة ال راقبة ومر 

االوىل قب  ان تصبح فدا له اصوله وكبانه وعل  الرغم مر تسلط السباسة وجربوتها ويضوع الصحافة ل ا 
السليان اال انها كانع م   لك جت  فرتات م قي ة تس يب  ان تظهر بها عل  حقبق ها ل ؤدي دو ها احلقبقي 

 .(01)ال  بري عر الصاحل ال ام  يف
وعل  ك ر  الد اج االدبي والش ري يف الدجف مر اق م عصو ه ح   اير دات ا امده م تكدر لده ندوادي      
 مسبة وال مج بات مدظمة اال ما جتم ها ال رص وختلقها الظروف مر حماف  االفراح واالتراح )الي م مير 

ا  كدون فبهدا مدر ال هداني واملد  ح واملراثدي وال دأبني وب دض          هر مر الشهو  اال ويف الدجف  حاد مدها( ومد 
 .(11)اجللسات ال كاهبة وامليا بات الود ة 

وب أت الجر  ال لمبة اىل الدجف مد  اواسط القرن اطخامس الجدري ان م تكدر قبد   لدك مدر  درق       
ف يف اطخلدبج  ومدر حلد  ومشداا سدو  ا ومدر البحدر ر والقيبد        ،ومر جب  عام  والبقداع بلبددان   ،افر قبا
لبدهد    ،والصدني  ،وان ونبسدا  ،والدد   ،والرتك سدان الروسدبة واالفغدان    ،وا دران  ،ومر ق قاسدبة  ،ال ربي

                                                
 هد.0711السدة ، 1، اجملل  0بغ اد، ال  د  ،ال لم، جملة (16) 
 م.0103، السدة 4االوقات البصر ة، جر    البصر ، ال  د  (17) 
 .771حمبوبة، املص   الساب ، ص (32) 
، 0131الكببسددي، عددداد امساعبدد ، االدب يف صددحافة ال ددراق مددد  ب ا ددة القددرن ال شددر ر، الد مددان، الدجددف اال ددرف،     (37) 

 .44ص
 .64م، ص0101، بغ اد، ال راق، 0ة مؤل ني، طاطخلبلي، ج  ر، الغابة ال   اء، جمموع (20) 
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ولبدالوا د جة ال املبدة و  دودوا اىل بلد انهم و قدبم الدب ض       ،القادمون مر ال لوم ال رببة ولب  قهوا يف ال  ر
 .(10)بقص  اجملاو   

لدجددف طددالب ال لددم فانهددا كانددع تسدد و د الصددحف املصددر ة   ويف الوقددع الدد ي كانددع تسدد قي  فبدده ا 
كمدا انهدا كاندع تصد   م ا فهدا اىل ال داملني ال ربدي         ،والسو  ة كالالا واملؤ   واللواء واملق يدف وغريهدا  

. و ب و ان ه ه الجر  وه ا ال القي وال بادا ال كري وال قايف بدني الدجدف واقيدا  ال داملني     (11)واالسالمي 
 المي كان له االثر االجيابي عل  الدهضة االدببة يف الدجف.ال ربي واالس

لق  تأثرت الدجدف فكر دًا بأنصدها  هد ه ال قافدات يف بوتق هدا ح د  ظهدر اثدر  لدك يف اجتاهاتهدا ال كر دة             
فحني أ م  ال لماء فبها عل  تأسبس م  سة عصر ة يف ال ق  االوا مر القرن ال شدر ر   ،ونزعاتها ال لمبة
ل لو ددة الددي اغلقددع بسددب  احلددرب ال املبددة االوىل م تكددر ةاجددة هدد ه امل  سددة اىل جلدد   وهددي املؤسسددة ا

امل لمددني مددر اطخددا ج ل دد   س ال لددوم ال صددر ة واللغددة ال رنسددبة واالنكلبز ددة اللدد ني ال زمددع هدد ه امل  سددة   
 . (17) ب  لبمهما باالضافة اىل اللغة ال ا سبة والرتكبة وامنا كانع تس  ني باملهاجر ر عل   لك

وعا ع الصحف الدج بة قب  وب   ال شر دات حالدة ميكدر وصد ها باملد  واجلدز  حبد  تأ جحدع بدني         
ال وقف والركود وبني االص ا  والدشر لكدها متكدع مر ان خترج ال     مر محلدة القلدم وان تصدم  بوجده     

واالج ماعبدة  الظروف ويري دلب  عل   لك ك در  الصدحف الدي صد  ت علد  ايد الف مبولدا السباسدبة         
 .(14)وال  دبة وال لمبة 

وظهرت يف الدجف صحف ادببة ك ري  وخباصة يف ال الثبدات فكانع ح ثًا تا خيبًا هائاًل م  كدر   وق ده   
 .(15)ال راقبون به ه السهولة والسرعة وان كانع ك  البواد  ت ا عل  ح وث م   ه ا ال غبري 

يف ترسبخ املب أ الد  ين واالنسداني... وقد  اسدهمع يف      ،لق  كان للصحافة يف الدجف دو  اعالمي كبري
حت    ال ق  وتدمبة ال  لبم وترقبة ال قافة ال رببة وصق  ال     مر املواه  الصح بة واالدببدة امل جلبدة يف   

مدر   ،وحمبيهدا االج مداعي   ،كما عربت علد  حندو واضدح عدر الدرأي ال دام يف الدجدف        ، قي االسلوب...
 .(16)اسالمبة دللع عل  عم  ال واص  بني الدجف وال ام اطخا جي وتأثريها فبه قضا ا وطدبة وقومبة و

واىل جان  ظهو  ه ا اللون مر الصحافة ظهر يف الدجف ب ا ات ال شر دات مر القرن ال شدر ر  جداا   
النهدم كدانوا  درون ان احلدو        ،ولكدهم ب أوا بالرتكبز علد  اصدالح احلدو   ال لمبدة     ، س ون اىل االصالح

ألنها مت   القباد  الشرعبة الصداحلة لد ا اجمل مد  انيالقدًا      ،ل لمبة هي م  اح االصالح يف اجمل م  االسالميا
... وبد أت دعدوات االصدالح مدر يدالا تيدو ر ال  اسدات        (13)مر فكر  ))ا ا َصُلح  ال اِلم َصُلح الَ داَلم(( 

متدس ال وابدع ال  دبدة االصدبلة وب  دبري       ولكدها كانع مشروطة بدأن ال  ،الي تلن م يلبات ال صر ،ال قهبة
 .(11)خم صر ))الدزوع اىل امل اصر  م  ال مسك باالصالة((

                                                
 .65املص   ن سه، ص (23) 
 .1، ص1111احلكبم، حسر عبس ، د اسات يف تا  خ الدجف اال رف، الدجف،  (22) 
 .65املص   الساب ، ص ،ج  ر، الغابة... ،اطخلبلي (21) 
 .11م، ص0137، الدجف، 0الشر س، وداعة ناجي، حملات مر تا  خ الدجف، ج (24) 

 .33املص   الساب ، ص ،الكببسي (25) 
 .11البهادلي، املص   الساب ، ص (21) 
 .11م، ص1117احلكبم، حمم  باقر، احلو   ال لمبة وحركة االصالح، دا  ال بلبغ االسالمي، الدجف،  (29) 
يببددة، االج هدداد  مدد ي  اىل ال يددو ر وامل اصددر، سلسددلة احلبددا  ال    ،قددبالن، عبدد  االمددري، ال تصدد  يف االبددواب ال قهبددة     (22) 

 .047، ص1117وا كالبات ال يو ر وامل اصر ، بريوت، 
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وميكر القوا ان الصحف واجملالت االدببدة الدي ظهدرت يف الدوطر ال ربدي ومدهدا تلدك الدي ظهدرت يف          
تهم الشا ع ال ربدي  ال راق ساهمع اىل ح  كري يف بلو    أي عام موح  جتاه الك ري مر القضا ا الي كانع 

(11). 
وم   عق ي ال الثبدات واال ب بدات مر القرن املاضي وهو ال ي  ده ت فبده الدجدف والد  عد د كدبري      
مددر الصددحف  ات املسدد وى ال ددالي )دو  اال دهددا ( ا  ظهددرت املواهدد  الصددح بة بددأجل  مظاهرهددا يف         

ا خيبة واالدببة وال  دبدة واالق صداد ة   املوضوعات املدشو   وحسر االيراج فضال عر تداولا للمداسبات ال 
 .(71)مما ع ت حبدها يف طلب ة الصحافة ال راقبة ومق مة الصحافة ال رببة 

ان ج  در   ،وكان مر بني تلك املواه  االدببدة والصدح بة القداص والصدح ي واالد د  ج  در اطخلبلدي       
. وق  حرص اطخلبلدي كد    (70)اجلوان  م   د   ،اطخلبلي مر الك اب ال راقبني املد جني و ثا ه ك ري  املواض 

احلددرص كددي   يددي صددو   مشددرقة وطبب بددة الدب الدجددف ول كددر الدجددف اال ددرف مددر يددالا عالقاتدده     
االج ماعبة والسباسبة و غم ان الدجف عرفها القاصي وال اني مر يالا ال كر واالدب مد  ا ب ة قرون او 

اال ان اطخلبلدي كدان دائبدًا علد  ابدرا  هداتني        ،اللدف عدام  مد  تأسبس اجلام ة ال لمبة ال  دبة فبها مد  قرابة ا
( جر د   وجملدة   711) 0177. وق  بلدغ عد د اجملدالت والصدحف السباسدبة سددة       (71)املبزتني يف فدونه االدببة

جمالت  5البصر   ،صحف 1جمالت و 4املوص   ،جر    061جملة و 33بغ اد  ،مو عة عل  امل ن ال راقبة
 4الكاظمبددة  ،احللددة جر دد   واحدد   ،كددربالء جر دد   واحدد   ،جرائدد  5ت وجمددال 4الدجددف  ،جر دد  10و

 .(77)جرائ  4السلبمانبة  ،كركوك جر  تان وجمل ان ،ال ما   جر  تان ،جرائ 

 الصحافة النجفية واثرها الفكري واالصالحي
ريًا يف احباء واكبع الصحافة ال راقبة ومر ضمدها الصحافة الدج بة تيو  اجمل م  ال راقي وأدت دو ًا كب

 .(74)وتسبير االفكا  اجل     البداء  للمج م  اجل    ،الرتاث القومي
وا ا نظرنا اىل اهمبة الصحافة يف تيو  اجمل م ات ونهوضها فاندا نقدف عدد  حقبقدة م ادهدا ان الصدحب ة      

عددات وتدداثري الراقبددة تقددف اىل جاندد  امل  سددة واجلام ددة وتدافسددهما يف نشددر ال  لددبم واب  دداث اال واق والدز 
احلصب ة يف القا ئ اكرب مر تاثري امل  سة واجلام ة النه  قرأهدا خم دا ًا فهدو   قبد  ا اءهدا بقدو  االحيداء الد ي         

 .(75)تب  ه الل ظة امليبوعة وبقو  ال كرا  ال ي هو طبب ة الصحف ال و  ة
فاندا سددرى ان هدداك فدا ق     وعد  تقببم الرسالة االنسانبة للصحافة يف جم م  ما باع با ها مص  ًا تا خيبًا

بني ال ا  خ والصحافة وهو ان االوا   داوا يف ال اد  املظاهر االج ماعبة واالح اث الضتمة والشتصبات 
الكبري  الي ادت دو ًا هامًا عل  مسرح احلبا  االنسانبة ببدما ت دداوا الصدحافة االحد اث الكدبري  والصدغري       

 .(76)يوائف املت ل ة وايبا  اجلرائم ال رد ة واجلماعبةوته م برج  الشا ع وال ،عل  السواء

                                                
 .11، ص0161-0151 كري، الصحافة االدببة ))وجهة نظر يف د اسة االدب امل اصر وتا خيه((، القاهر ،  ،فبص  (27) 
 .54م، ص0130، السدة ال ال ة، 5حمم  علي، عب  الرحبم، تا  خ الصحافة الدج بة، جملة البالغ، ال  د  (10) 
 .11، ص0161سلوم، داود، االدب امل اصر يف ال راق، بغ اد،  (13) 
 .06/1/1116مقابلة  تصبة م  مساحة ال المة حمم  ةر ال لوم اجر ع يف الدجف ب ا  خ  (12) 
 .1، ص0153، بغ اد، 0احلسين، عب  الر اق، تا  خ الصحافة ال را ة، ج (11) 
 .6، ص0161بيي، فائ ، صحف بغ اد،  (74) 
 .001، ص0156موس ، سالمة، االدب واحلبا ، القاهر ،  (75) 
 .116، ص0161عب  القاد  حسدني، الصحافة كمص   لل ا  خ، القاهر ،  (76) 
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م   د  الدج بون يف جرائ  بغ اد وم  شرتكوا بها او  راسلوها حب  م جي وا فبها ما  روي ظمئهم اىل 
ال لم وامل رفة احل   ة غري ان الب ض كان  يال  )جر    الزهو ( البغ اد ة لسان فرع حزب االحتاد يف بغ اد 

 .(73)  ب  الص ا  وجملة )لغة ال رب( لصاحبها انس انس الكرملي لصاحبها
ولكددر علدد  اليددرا   ،ولسددوق االدب  واج حسددر ،وكددان يف الدجددف ادبدداء بددا  ون و دد راء جمبدد ون 

بد  تد ع     ،ول ى فر   ياص مر الروحانبني. م  كدر الدحدف م روفدًا اسدم اجلرائد  والصدحف       ،الق  م
وهدا فدال   راءوهدي ل ظدة تركبدة  امدا ق     ،وت دين اجلر د     ، دا( االوببدة  )القسيات( وهدي حتر دف لكلمدة )غا     

وال المدة الشدبخ    ،م   املرحوم السب  مه ي البغ ادي واملرحوم اغا اس  يان ،  جاو ون ع د اصاب  الب 
واملال علي  ،والسب  الشر ف املوىل حمم  علي ةر ال لوم ،واملرحوم السب  جواد الكلب ا  ،جواد اجلواهري

 .(71)عل  انهم كانوا  يالبون الصحف سرًا وب ح ن ،الصد وق امني
علد   سباسدبة ت درض   الج ماعبدة و ال قافبدة وا المبت لدف وجوههدا    ان اك وطبب ة احلبا  ال امة يف الدجف

 .(71)الصحافة وجهًا أير مر وجوه اجمل م  
ال هد  بب بد  عدر    ولبس  ،ظهرت يف الدجف ب ض الصحف الي قام ب حر رها افراد مر الشباب امل يل 

امددا الك بددة واالدبدداء الدج بددون فكددانوا تدشددر لددم  ،وجر دد   ال جددر الصددادق وجر دد   الدجددف ،جملدة احلددري  
و صد   علبددا اس حضدا  عد د      ،الصحف السو  ة وال راقبة ع دًا مدر اةداثهم وفدراد مقداطب هم الشد ر ة     

 .(41)يف ترسبخ املب أ ال  ين واالنساني امسائهم ويف ب ا ة عه ها كان للصحافة يف الدجف دو  اعالمي كبري
وقب  ان  صحو الدج بون عل  ب ا ات ظهو  الصحافة الدج بدة وبدزوغ عهد ها كاندع صدحب ة امليال دة       

وجر    االقباا البريوتبة هك ا كانع قبمة الصحافة قب  ال س و  اما ب د  اعالنده    ،جر    الزو اء البغ اد ة
تل هدا ب د  حدني جر د   الدبالغ       ،    ويف مق م ها جملة ال رفان اجلفق  ب أت الصحف السو  ة  0111سدة 

 ،،ب د  ا دهر طل دع علبددا الصدحف املصدر ة كاملؤ د         ،والربق اللبدانبدة  ،ثم احلا س ،فاملق بس ،البريوتبة
وتل ها صحف االس انة .. م   جر    االحتاد لصداحبها   ،والدب  ،واالهرام ،فالالا ،واملق يف ،واملقيم

وثدم جملدة املد د ى االدبدي ال ربدي       ، ز ز  داو أل املصدري و  د   طددني الرتكبدة لسدان حدزب االحتداد        عب  ال
لصاحبها امح  عز  بر االعظمي وا ضًا جر    حب  امل ني الدي تصد   يف الدد  باللغدة ال ا سدبة وكدان لدا        

 .(40) واج كبري ل ى اال رانبني
وكان ال لماء واملؤل دون   كل دون كد ريًا     ،حجر ة ح   وال ميب ة 0111وم  كر يف الدجف قب  ال ام 

وكان  ،و صرفون يف ه ا السبب  اموااًل طائلة ،يف ا ساا مؤل اتهم اىل مياب  الد  او مياب  ا ران احلجر ة
م تشب ع مجاعة جلل  ميب ة ح   ة مر الدد  بواسدية   0100وحوالي سدة  ،م ظم تألب هم باسلوب ق  م

م نشدط مجاعدة أل دوا  دركة     0101ويف سددة   ،ني( فحصدلوا علد  ميب دة صدغري     صاح  جر    )احلب  امل 
م وت يلع 0104مساهمة جلل  ميب ة ح   ة وصلع اىل الدجف ب ض  التها يف ب ء احلرب ال املبة االوىل 

ومبق ضد  نداموس املدافسدة     ،م وعدد  ان هداء احلدرب اسد أن ع عملدها     0101عر ال م  م   احلرب اىل سددة  
ع هاتدان امليب  دان بيبد  اجلرائد      لد   دة ثانبدة علد  حسدابه اطخداص وقد  تك      دق الكد ن ميب جل  الشبخ صا

 .(41)الدج بة والك   وال واو ر والدشرات

                                                
 .11، ص1115كماا ال  ر، حمم  علي، الدجف يف  ب  قرن، حتقب  وت لب  كام  سلمان اجلبو ي، الدجف اال رف،  (73) 
 .33املص   ن سه، ص (71) 
 .014هد، ص0715ل ضلي، عب  الادي، دلب  الدجف اال رف، الدجف، ا (71) 
 .33كماا ال  ر، حمم  علي، الدجف يف  ب  ...، املص   الساب ، ص (41) 
 .31املص   ن سه، ص (40) 
 .11كماا ال  ر، املص   الساب ، ص (41) 
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 وق  مرت الصحافة الدج بة با ب ة ادوا  هي:
( وهددو الدد و  الدد ي ديلددع فبدده الدجددف امل ددرتك   0101-0101الدد و  االوا:  بدد أ مددر عددام )  .0

يف هد ا الد و     ، قافة ال امة مبت لف نواحبهالل راق يف ال عو  اىل االصح ي و ا كع  بقبة م ن ا
 ظهرت ا ب  صحف هي )الغري( و)الدجف( و)د   الدجف( وجملة )ال لم(.

ال و  ال اني )مرحلة ال شر دات( و ب أ بان الع ثدو   ال شدر ر حبد  بد أت ب دض الصدحف علد          .1
طو ال وب   سدوات مر تدصب  فبص   وم ت وما ،مسرح الصحافة وهي )ال رات( و)االس قالا(

 ملكًا ظهرت جمالت الدجف واحلري  وبهما ان ه  ه ا ال و .
وقد   ده ت فبده الدجدف      ،ال و  ال ال  )دو  اال دها ( و  ضمر مرحلة ال الثبدات واال ب بددات  .7

وظهدرت مواهد  صدح بة بدأجل  مظاهرهدا يف       ،والد  ع د كبري مر الصدحف  ات الدو ن ال دالي   
 ،والببدان  ،وت   مر طلب ة الصحف ال راقبدة بد  ال رببدة كاالع د اا والغدري      ،ايراجهاعقلب ها و
 وغريها. ،واملصباح ،والاتف

ال و  الراب  و ش م  مرحلة اطخمسبدات والس بدات... وما ب  ها وق  تضمر الكد ري مدر الصدحف     .4
ال  بدده الدد و  واجملددالت الددي كانددع تزدهددر بددني مدد   وايددرى ولكددر لددبس بددالزيم ال قددايف الدد ي تدد 

 .(47)ال ال 
ويف اسدد  راض تددا خيي سددر   للمجددالت والصددحف وامسدداء مؤسسددبها و نسدداء حتر رهددا ومدد  ائها       

 املسؤولني ه  ما  لي: 
 ،جملة ال لم: هي اوا جملة ص  ت يف الدجف وعل  اك ر االع قاد انها اوا جملة ص  ت يف ال راق .0

ص   ال  د االوا يف  يدر  ببد  االوا سددة     وق  ،حب  ان الدجف سبقع بغ اد يف ص و  اجملالت
ولكر االك ر طب  يف الدجف يف ميب دة   ،وق  طب  ب ض اع ادها يف بغ اد ،0111أي عام  0711

صدداحبها و ئددبس حتر رهددا السددب  حممدد  علددي هبددة الدد  ر احلسددبين       ،وهددي  ددهر ة  ،حبدد  املدد ني 
اسد مرت يف الصد و  سددة     ، يوم  رها املسؤوا الشاعر امل روف عب  احلسدني اال   ،الشهرس اني

 .(44)كاملة
وهدي   ،واص  ها حمم  بداقر الشدببن   ،0111جر    ال رات: ص  ت يف االوا مر تشر ر االوا  .1

اح جبدع ب د  صد و      ،م ض  االح الا الرب يداني 0111كانع لسان حاا ثو    ،سباسبة ايبا  ة
 ع دها اطخامس.

م وكدان مد  رها املسدؤوا    0111االوا  تشدر ر 10االس قالا: ص  ت ب   ال درات ببدومني أي يف    .7
 ،ادببددة ،سباسددبة ،احملددامي حممدد  عبدد  احلسددني الكدداظمي و ئددبس حتر رهددا عبدد  الددر اق احلسددين    

اح جبدع ب د     ،ا ضًا كاندع لسدان حداا ال دو   ال راقبدة      ،تص   اب  مرات يف االسبوع ،اج ماعبة
 .(45)ص و  ع دها ال امر

 مضدددان 7صددد   عددد دها االوا يف  ،اسدددبوعبة ،ةان قاد ددد ،ادببدددة ،الدجدددف: صدددحب ة اج ماعبدددة .4
و ئدبس حتري هدا حممد  علدي      )×( م وكان حمر ها وم  رها املسؤوا  وسدف  جبد   0115 ،هد0744

                                                
 .0111ة، افاق عرببة، بغ اد، ال  اجي، حمم  عباس، صحافة الدجف تا  خ واب اع، ط، دا  الشؤون ال قافب (47) 
 .03ال  اجي، املص   الساب ، ص (44) 
 .7، ص0111الرهبمي، عالء حسني، اجملالت والصحافة الدج بة، الدجف،  (45) 

مر اسر  عرببة  د هدي نسدبها اىل  ا  جبد ،     0111ول  يف الدجف اال رف عام  ، وسف  جب ،  وسف بر محود بر مه ي )×(
يف لبددان، للمز د   دظدر: م در ال جبلدي،  وسدف  جبد ، الغدري،          0143يف متو  عام ًا، تويف باد بًا مرموقًا ووطدكان صح بًا ماهرًا او 

 .0110، الكات  والصح ي والسباسي  وسف  جب ، دا  احلر ة، بغ اد، ××××××الدجف، بال تا  خ، وي
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 ،0113حز دران   01. واح جبع الدجدف يف  (46)وكانع تيب  بامليب ة ال لو ة يف الدجف ،البالغي
 .(43)وق  اسهمع بدشر االفكا  االصالحبة ونشر عوام  البقضة 

  ا  3 ،هدد 0741 دواا سددة    6ال جر الصادق: صحب ة اسبوعبة ص   ع دها االوا  وم اجلم دة   .5
 .(41)م/ وكان صاحبها وحمر ها ج  ر اطخلبلي0171

ص   ال  د االوا مدها يف  وم اجلم ة  ،صاحبها ج  ر اطخلبلي ،اج ماعبة ،الراعي: صحب ة ادببة .6
 مرت عامدًا واحد ًا تصد   بان ظدام يف كد       اسد  ،م0174متدو    07 ،هدد 0757اوا  بب  ال اني عدام  

 .(41)مج ة
م وان قلدع اىل  0175مدا س 7 ،هدد 0754حمدرم   11ص  ت يف  ،اسبوعبة ،الاتف: صحبف ادببة .3

م م  صحف ايرى مبوج  مرسوم ص   يف  لدك  0154م ثم اغلقع يف عام 0141بغ اد يف عام 
ويف بغد اد   ،س ة عشدر  سددة  ص  ت يف الدجف م    ،حنو عشر ر عامًا اس مر ص و هاال ام وق  

وت دد  سدددبها ال شددر ر تا خيددًا  ا  ددأن كددبري يف د اسددة االدب واحلبددا  االج ماعبددة     ،سددع سدددوات
 .(51)والسباسبة لل راق

صد   عد دها االوا    )*( احلضا   جر    اسبوعبة صاحبها وم  رها املسؤوا حمم  حسدر الصدو ي   .1
 وكانع ت د  بااليالق. 0173تشر ر االوا  05هد املواف  0756  بان 1ب ا  خ 

ال  ا: جر    ادببة اسبوعبة عامة صاحبها و ئبس حتر رها السدب  ابدراهبم امحد  ال اضدلي صد         .1
 . 0176نبسان 1ع دها االوا يف 

 .0151ال بحاء: جر    ثقافبة  د دبة اسبوعبة اص  ها كاظم جواد الساع ي عام  .01
حملو االمبة  ئبس حتر رها يريي ناجي ال مبد ي  الدو : جر    ناطقة بلسان احلملة الوطدبة الشاملة  .00

 .(50)0116ص   مدها ع دان عام 
 تق  يف ا ب ني ص حة مر  كرها يف ال صوا السابقة. ،اج ماعبة ، هر ة ،جملة احلري : جملة ادببة .01
صداحبها ومد  رها املسدؤوا     ،مصدو    ، دهر ة  ،تا خيبدة  ،اج ماعبدة  ،جملة االع  اا: جملة علمبة .07

. صد  ت يف مخسدني صد حة بدالقي  امل وسدط صد   ال د د االوا مدهدا يف         )*( غدي حمم  علدي البال 
وتداولدع   ،واسد مرت يف الصد و  سد ة سددوات تقر بداً      ،م0171 ،هدد 0750االوا مر  واا سدة 
 ،هددد0756وتوق ددع سدددة  ،وااليالقبددة واالج ماعبددة ال ا خيبددة ،واالدببددة ،املوضددوعات ال لمبددة

 .(51)م0173

                                                
 .0171بة، السدة ال انبة، البالغي، علي، اصحف واجملالت يف الدجف اال رف، جملة الرابية االدب (46) 
 .1، ص0116نبسان 15، 41الدجف، صحب ة، ع (43) 
 .0م، ص0171  ا  3هد، 0741 واا6، 0ال جر الصادق، صحب ة، الدجف، ع (41) 
 01امليب ددي، محبدد ، مددوجز تددا  خ الصددحافة الدج بددة، جملددة الكلمددة، امللحدد  ال قددايف، الدجددف، السدددة االوىل، ال الثدداء        (41) 

 .1ص، 0161حز ران
ال امري، كاظم مسدلم، االجتداه الدوطين والقدومي للصدحافة الدج بدة، اطروحدة دك دو اه مق مدة اىل كلبدة االداب يف جام دة             (51) 

 .711، ص1111الكوفة، الدجف، 
واي  ول  يف الدجف وكان مر اعضاء مج بة الراطبة االدببة، ان ق  اىل بغ اد وهداك ح ث تغبري كبري يف افكا ه، فتل  ال مة،  )*(

 .713، ص0، للمز    دظر: حمبوبة، ماضي الدجف وحاضرها، ج0151 داا مر ال  ر وال لماء، مات يف بغ اد، 
 .13ال  اجي، املص   الساب ، ص (50) 

م كات  و اعر، صدحايف قد  ر حمددك، عدرف يف االوسداط ال راقبدة بال ضد  واالدب، كدان  ك د           0107هد، 0770ول  سدة  )*(
 .156، ص4م للمز    دظر: االمبين، م جم  جاا ال كر واالدب، جمل 0137هد، 0714 سدة بامساء مس  ا  ، تويف

 5هدد،  0756 ي الق د    7، السددة ال انبدة   4، جملد  11املؤمر، حمسر، الصحف واجملالت يف الدجف، جملة الرابة االدببة، ج (51) 
 .76م، ص0171 دا ر
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صدد   ال دد د االوا مدهددا يف  ،تصدد   مددر  يف الشددهر ،علمبددة ،ادببددة ،ا خيبددةجملددة الصددباح: جملددة ت .04
 )**( صداحبها و ئددبس حتر رهدا حممدد   ضدا احلسدداني    ،صدد حة11يف  ،م0175 ،هدد 0757 جد  0

اسدد مر  ،وب د  صدد و  مخسدة اعدد اد مدهددا تددا ا عددر االم بددا  اىل السدب  حممدد  صدداحل ةدر ال لددوم     
شرت امللة اةاثًا قبمة يف ال ا  خ واالدب كانع صد  ها  م وق  ن0173 ،هد0755باص ا ها اىل عام 

 الغالبة ادببة.
 ي الق د    01ص   ال  د االوا مدها يف الكوفدة  دوم اطخمدبس     ،لة القادسبة: جملة ثقافبة  هر ةجم .05

توق دع يف   ،صاحبها و ئبس حتر رها حمم   ضا احلساني ،م0171كانون ال اني 1 ،هد0756سدة 
اه مدددع بدددالدواحي االدببدددة   0141م وتوق دددع سددددة 0146دت سددددة لكدهدددا عدددا 0140متدددو  04

 .(57)وال قافبة
 ،نصددف  ددهر ة لددا مالحدد  لالعالنددات ،مصددو   ،د دبددة ،اج ماعبددة ،جملددة الغددري: جملددة ادببددة .06

صد   ال د د االوا    )*( صاح  ام با ها الشبخ عب  الرضا كا ف الغياء امللق  )بشدبخ ال دراقبني(  
 .(54)م0146م اس مرت بالص و  ح   عام 0171وا ا ل ،هد0751مدها يف   بان 

تشدر ر  05 ،هدد 0761 مضدان 17صد  ت يف   ،نصدف  دهر ة   ،اج ماعبة ،امل   ال لبا: جملة ادببة .03
صداحبها و ئددبس حتر رهدا كدداظم الكبشدوان ومدد  رها املسدؤوا احملددامي حممد  عبدد        ،م0140االوا
 .(55)اه مع باالدب الدج ي ،عجبدة

صد     ، ئدبس حتر رهدا املسدؤوا علدي اطخاقداني      ،جام دة  ،اج ماعبدة  ،ةالببان: جملة اسبوعبة ادببد  .01
 م.0146حز ران  11هد املواف  0765ع دها االوا يف   بان 

ال لب : جملة علمبة ادببة اج ماعبة جام ة صاح  ام با ها موس  االسد ي و ئدبس حتر رهدا عبد       .01
 الادي االس ي.

و ئدبس حتر رهدا عبد  الدادي ال صدامي صد         الش اع: جملة اسبوعي علمبة ثقافبة عامدة صداحبها    .11
 .0141هد املواف    ا  0763ع دها االوا يف  ج  

 قدايف  كما ص  ت جمالت اسبوعبة ايرى مدهدا ال قبد   ولدواء الوحد   االسدالمبة والدجدف وال حر در ال       
 واحلو   وامل ا ف واالضواء.

 اخلالصة 
وا ا صدح مدا قبد  ان الصدحف يدري ظداهر         ، ا ا صح ما قب  ان الصحف  س  امل  دة اىل اجلب  اجل  

غدري ان ب دض املدؤثرات اطخا جبدة وق دع       ،فحري بالدجف ان تيل  علبددا بصدحف قبمدة    ،للحركة ال كر ة
 وقلة  ات الب . ،عائقًا امام تق م الصحف الدج بة مدها قلة اطخرب  يف صد  املاد 

وتأكب   رف ال عو   ،أ ال  ين واالنسانيلق  كان للصحافة يف الدجف دو  اعالمي كبري يف ترسبخ املب 
ممدا   كدس تدوهج     ،وق  كانع  اير  بأن س املقاالت وأمل  البحدوث  ،اىل حتر ر الش وب واسرتداد حقوقها

 ال كر الدج ي باالب اع وتسلحه باملوهبة االصبلة.

                                                
ا دد ة مددر حبددا  االمددام – مددر املؤل دداتم لدده 0163، 0713سدددة  م، اد دد  وكاتدد ، تددويف0116هددد، 0704ولدد  يف الدجددف سدددة 

 .51، ص0للمز    دظر: حمبوبة، ماضي الدجف وحاضرها، ج -الصادق، االنوا  احلسبدبة، حبا  الوصي عب  االله، ،غريها
 .7الرهبمي املص   الساب ، ص (57) 

 
 .14ال  اجي، صحافة الدجف، املص   الساب ، ص (54) 
 .7ص   الساب ، صالرهبمي، امل (55) 
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 مد  ح دد   وا ا كاندع احد ى املهمدات االساسدبة للصدحافة هددو ال  قبدف مب داهبم ال د ا وا داع ه يف اجمل         
وترقبدة ال قافدة    ،وتدمبة ال  لبم ، يمئر الداس عل  حباتهم. فان صحافة الدجف اسهمع يف حت    ال ق 

وعمقع ال واص  بني الدجف وال ام اطخدا جي واسدهم  واد    ،ال رببة وصق  ال     مر املواه  الصح بة
م م دام حركدة صدح بة ام د      الصحافة يف الدجف الشهرس اني واطخلبلي واجلواهري و وسف  جب  يف  س

تاثريها عل  مساحة واس ة مر تا  خ الصحافة ال راقبدة كمدا سداهمع هد ه الصدحافة يف فد ح الدوافد  علد          
مداب  ال قافة ال رببدة واالسدالمبة عدرب اسدهامات ك ابهدا يف الك ابدة يف صدحف الدجدف كمدا نقلدع الصدحافة            

لدتبة مدر املد ق ني الدج دبني التدزاا امسدائهم يف  اكدر         الدج بة عرب مراحلها املت ل ة صو  ال ياء االنساني
 االدب وال قافة ال رببة 

 املصادر واملراجع 
 املخطوطات:

و قدة   ،خميدوط حم دوظ يف مك بدة امدري املدؤمدني يف الدجدف       ،قالئ  الد    واملرجدان   ،حسون ،الرباقي
735. 

 

 اجلامعية: والرسائل االطروحات
-0114 ، ثددا ه ال كر ددة ومواق دده السباسددبة   –ة الدد  ر احلسددبين  هبدد ،حممدد  بدداقر امحدد   ،البهددادلي

 م.1111عام  ، سالة ماجس ري مق مة اىل م ه  ال ا  خ ال ربي والرتاث ال لمي لل  اسات ال لبا ،م0163
اطروحة دك دو اه مق مدة اىل كلبدة     ،االجتاه الوطين والقومي للصحافة الدج بة ،كاظم مسلم ،ال امري

  1111 ،الدجف ،لكوفةاالداب يف جام ة ا
 

 الكتب
 0161 ،صحف بغ اد ،فائ  ،بيي

 ،ال دداني ،قسددم الدجددف  ،3ج ،مدشددو ات االعلمددي  ،موسددوعة ال  بددات املق سددة  ،ج  ددر ،اطخلبلددي
 .0165 ،بريوت

 0156 ،القاهر  ،االدب واحلبا  ،سالمة ،موس 
 .0161 ،القاهر  ،فة كمص   لل ا  خالصحا ،عب  القاد  حسدني

  0151 ،الدجف ،0ج ،الدجف وحاضرهاماضي  ،باقر ج  ر ،حمبوبة
 ،0ط ،الدج دي احلد      ود اسات يف الشد ر  ،الغابة ال   اء ،،جمموعة مؤل ني ،حمم   ضا ،الشببن

 .0111 ،بغ اد
 0155 ،بغ اد ،3ج ،ني اح اللنيتا  خ ال راق ب ،عباس ،ال زاوي
 0167 ،بغ اد ،ال و   ال راقبة الكربى ،عب  اهلل ،ال باض

د. صدد اء  – ترمجددة ود دد  فلسدديني ،ج  ددر اطخلبلددي والقصددة ال راقبددة احل   ددة ،جددون تومدداس ،هامدد 
 0136 ،بغ اد ،يلوصي

 .0111 ،بريوت ،ميقراطبة يف ال راقتا  خ احلركة ال  ،عب  الغين ،املالح
 0111 ،املانبا ،كولر ، ات اجلم مدشو ،اجلواهري  اعر القرن ال شر ر ،جلب  ،ال يبة

الدجددف  ،الد مددان ،راالدب يف صددحافة ال ددراق مددد  ب ا ددة القددرن ال شددر  ،عددداد امساعبدد  ،الكببسددي
 0131 ،اال رف
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 م0101 ،ال راق ،بغ اد ،0ط ،جمموعة مؤل ني ،الغابة ال   اء ،ج  ر ،اطخلبلي
  1111 ،الدجف ،تا  خ الدجف اال رفد اسات يف  ،حسر عبس  ،احلكبم

  م0137 ،الدجف ،0ج ،الدجف ر تا  خحملات م ،وداعة ناجي ،الشر س
 م1117 ،الدجف ،دا  ال بلبغ االسالمي ،احلو   ال لمبة وحركة االصالح ،حمم  باقر ،احلكبم
 ،سلسلة احلبا  اليببة ،م ي  اىل ال يو ر وامل اصر ،ال تص  يف االبواب ال قهبة ،عب  االمري ،قبالن

  1117 ،بريوت ،ال يو ر وامل اصر  االج هاد وا كالبات
 ،قدداهر ال ،الصددحافة االدببددة ))وجهددة نظددر يف د اسددة االدب امل اصددر وتا خيدده((      ، ددكري ،بصدد ف

0151-0161  
 0161 ،بغ اد ،امل اصر يف ال راق االدب ،داود ،سلوم

  ،0153 ،بغ اد ،0ج ،بةقتا  خ الصحافة ال را ،عب  الر اق ،احلسين
 ،ة كمصد   لل دا  خ  الصدحاف  ،حسددني  عب  القاد  ،0156 ،القاهر  ،االدب واحلبا  ،سالمة ،موس 

 0161 ،القاهر 
الدجددف  ،حتقبدد  وت لبدد  كامدد  سددلمان اجلبددو ي  ،الدجددف يف  بدد  قددرن  ،حممدد  علددي ،كمدداا الدد  ر

  ،1115 ،اال رف
  ،هد0715 ،الدجف ،دلب  الدجف اال رف ،عب  الادي ،ال ضلي
 0111 ،الدجف ،ت والصحافة الدج بةاجملال ،عالء حسني ،الرهبمي

 الت والصحف اجمل
 م0103السدة  ،4ال  د  ،جر    البصر  ،االوقات البصر ة

 . 0101السدة  ،73ال  د  ،جملة بغ اد ،ص ى باب 
 هد.0711السدة  ،1اجملل   ،0ال  د  ،بغ اد ،جملة ،ال لم

  م0171  ا  3 ،هد0741 واا6 ،0ع ،فالدج ،صحب ة ،.ال جر الصادق
 .،0116نبسان 15 ،41ع ،صحب ة ،الدجف

 م0110س  ،1ع ،بغ اد ،جملة د اسات يف ال ا  خ واالثا  ،لدجفا
 

 املقاالت 
 0171 ،السدة ال انبة ،جملة الرابية االدببة ،صحف واجملالت يف الدجف اال رفلا ،علي ،البالغي

جملدة د اسدات يف    ،يف الدجدف وثائ  ع مانبة غري مدشو   يف املقاومة ال رببدة يف   ،مه ي جواد ،البس اني 
 م0110س  ،1ع ،بغ اد ، خ واالثا ال ا 

 ،بغ اد ،افاق عرببة ،دا  الشؤون ال قافبة ،ط ،صحافة الدجف تا  خ واب اع ،حمم  عباس ،ال  اجي
0111 

 اجملل  الساب  ،ة ال رببةجملة جمم  اللغ ،الدهضة االدببة ال رببة ،حمم   ضا ،الشببن 
 ،االوىل السددة  ،الدجدف  ال قايف امللح  ،الكلمةجملة  ،موجز تا  خ الصحافة الدج بة ،محب  ،مليب يا

 0161حز ران 01ال الثاء 
 ،م0130 ،السددة ال ال دة   ،5ال د د   ،جملدة الدبالغ   ،تا  خ الصدحافة الدج بدة   ،عب  الرحبم ،حمم  علي

0157 
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 املقابالت 
 .06/1/1116مقابلة  تصبة م  مساحة ال المة حمم  ةر ال لوم اجر ع يف الدجف ب ا  خ 
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