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الممخص

تعد مدينة النجف األشرف فضاء حيوي يساعد عمى تجمع الناس ضمن
ّ
سياق معين  ،مما يقوي التواصل الفكري  ،والمشاركة المجتمعية وزيادة فرص التعرف
عمى ثقافات متنوعة  ،خصوصاً أن مدينة النجف األشرف بوظيفتيا العممية  ،تجذب

اآلالف الطمبة من مختمف انحاء العالم .فقد كانت الروضة المطيرة منذ القدم محو اًر
لمحركات الفكرية والثقافية المختمفة  ،ولم يكن ذلك إال ببركة مدينة عمم النبي(صمى اهلل

عميو والو وسمم) موالنا أمير المؤمنين(عميو السالم)  .وشيدت ىذه الحركة الفكرية

والثقافية االزدىار والنشاط تارةً  ،والضعف والركود تارةً أُخرى تبعاً لمظروف السياسية
مر بيا العراق وخصوصاً مدينة النجف األشرف
واالجتماعية التي ّ

كممات مفتاحية  :الحياة  ،الفكرية  ،العتبة العموية .

)Intellectual life in Al-Alawiya threshold through the period (2003 – 2017

( ) An analytical study
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Abstract
The holy city of Najaf is a vital space that helps to bring
people together within a particular context, thus strengthening
and

participation

community

communication,

intellectual

increasing opportunities to learn about different cultures,
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especially that the holy city of Najaf has attracted thousands of
students around the world.

The old-fashioned kindergarten was the center of various

intellectual and cultural movements ,that this was not only in the
blessing of the city of the flag of the Prophet (may Allah bless

him and grant him peace), the master of believers (peace be
upon him) This intellectual and cultural movement has witnessed

prosperity and activity at times, weakness and stagnation at other
conditions

social

and

political

the

on

depending

times

experienced by Iraq, especially the city of Najaf.
Keywords: life, intellectual, AlAlawiya threshold.

المقدمة

نتيجة لمقيمة الدينية لمدينة النجف األشرف فقد امتازت منذ تأسيسيا بطابع خاص ،

وىو طابع القدسية واالحترام  ،واألسباب الرئيسة تعود النطباعيا بيذا الطابع ىو وجود

مرقد اإلمام عمي بن أبي طالب ( عميو السالم) الذي افرز المرجعية الدينية .

تعد مدينة النجف األشرف فضاء حيوي يساعد عمى تجمع الناس ضمن سياق معين
لذا ّ
 ،مما يقوي التواصل الفكري  ،والمشاركة المجتمعية وزيادة فرص التعرف عمى ثقافات

متنوعة  ،خصوصاً أن مدينة النجف األشرف بوظيفتيا العممية  ،تجذب اآلالف الطمبة

من مختمف انحاء العالم .

فالمرقد العموي الشريف في مدينة النجف دور مؤثر في مكانة المدينة  ،فكان لزائريو

دور في زيادة الوعي الفكري  ،ألنيم من الشعراء واألدباء والمثقفين  ،وليذا األمر دور

في تنمية الوعي الفكري و الثقافي لمدينة النجف ومفكرييا  ،وكانت المجالس العممية

بمثابة بيوت عامرة لمختمف الطبقات يجد فييا العالم ما يتمذذ بيا  ،واألديب ما يشبع
رغبتو  ،وذو الحاجة ما يسد بو حاجتو وبخاصة إذا حضر أحد أولئك الزائرين .
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فتظير األىمية التاريخية لمدينة النجف األشرف من التشرف بوجود قبر
اإلمام عمي بن أبي طالب (عميو السالم)  ،والتي أضافت قدسية دينية وأىمية حضارية

رائدة في العراق بشكل عام وخاض  ،ثم(المرجعية الدينية)التي تعد امتداداً لخط اإلمامة
 ،وحل المشاكل الشرعية بالنيابة عن اإلمام المعصوم  ،وىي االىمية التي

مكنت(المرجعية) من قيادة الشيعة ال في العراق فحسب  ،بل وفي بمدان العالم
اإلسالمي  ،وبخاصة بعد تبني المؤسسة التعميمية وىي(الحوزة العممية) احتضان طالب

العموم الشرعية من تمك البمدان الذين وجدوا أن الدراسة بجوار مرقد اإلمام عمي(عميو

السالم) مبارك وعامالً نفسي مشجع عمى العمم والتعمم .

أيضاً ليذا المكان المقدس أث اُر في تنوير العقول عمى اختالف اتجاىاتيم  ،بل

مزاول ة نشاطاىم الفكري والثقافي  ،فأصبح بمثابة منتدى ثقافي يعتميو درج التفاىم
يعد منب اًر إصالحياً لعموم العراقيين خاصة بعد عام(ٖٕٓٓ) .
والوئام  ،بل ّ
فيعد المنبر في(الصحن الحيدري)وسيمة لدعواه وأخذ يعظ الناس بصورة
ّ

خاصة ،والذي يسيم في كسب شرائح مختمفة من المجتمع خالل التقائيم في مكان
وزمان محدد ،لزيادة التفاعل والتواصل والترابط الفكري ،والثقافي ،واالجتماعي بينيم.

فقد كانت الروضة المطيرة منذ القدم محو اًر لمحركات الفكرية والثقافية

المختمفة  ،ولم يكن ذلك إال ببركة مدينة عمم النبي(صمى اهلل عميو والو وسمم) موالنا

أمير المؤمنين(عميو السالم) .شيدت ىذه الحركة الفكرية والثقافية االزدىار والنشاط تارةً
مر بيا العراق
 ،والضعف والركود تارةً أُخرى تبعاً لمظروف السياسية واالجتماعية التي ّ
وخصوصاً مدينة النجف األشرف .وتطورت الحياة الفكرية في النجف األشرف عن

طريق الحمقات الواسعة لدروس الفمسفة والحكمة وعمم الفقو وأصولو واألدب والمنطق

والبالغة ؛ وذلك ألن المرجعية الدينية كان ومازال مقرىا في النجف  ،فضالً عن وجود
العمماء واألشراف والسادة  ،وبناء المدارس  ،ودور العمم  ،والمساجد  ،والمكتبات .

إذ شيدت العتبة العموية المطيرة حركات فكرية و عممية وثقافية منذ

اشتيارىا واستيطانيا  ،وازدادت الحركة الفكرية في العتبة العموية خاصةً لممدة بعد
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سقوط النظام البائد ؛ وذلك لكونيا المتصدرة في مجال الفكر اإلسالمي األصيل فضالً
تعد من أقدم
عن كونيا محض اًر لموجود الكريم لإلمام عمي
(عميو السالم)  ،فيي ّ
المراكز الحضارية التي كان ليا األثر الكبير في بناء مجتمع تسوده الثقافة اإلسالمية ،
فيي محل عبادة المؤمنين  ،ومعقد مجالس العمماء الربانيين  ،وموطن الذاكرين ألىل

البيت(عمييم السالم) في محافل أفراحيم وأحزانيم .
المبحث األول

المدرسة الغروية

تقع المدرسة الغروية ضمن الضمع الشمالي الشرقي من السور الطابوقي

لمصحن الشريف وتحديداً في الجية الشرقية منو  ،وبابيا في يقع في اإليوان الرئيس
الخامس عمى يسار الداخل من باب الطوسي وكانت من األماكن التي تعرضت
لإلىمال لسنين طوال إذ بقيت مغمقة ال يستفاد منيا بشيء سوى خزن مواد البناء

واالنقاض (ٔ) ،وفي نياية عام(ٖٕٓٓ) وبعد سقوط النظام البائد بدأت فكرة إعادة بناء
المدرسة وتشييدىا بتصاميم جديدة واسم جديد ىو(حسينية الصحن الشريف) وقد شرعت

المجنة اليندسية في العتبة العموية المقدسة في ٖٓ رجب ٕٔٗٙه بتييئة العمل

لممشروع بالبناء وذلك برفع االنقاض الموجودة وىدم البناية القديمة وجدرانيا اآليمة
لمسقوط والمباشرة بالعمل إذ تمت مراحل الحفر وتسميح األسس وصب الطوابق في ايام

المجنة األولى تحت رعاية سماحة السيد (عمي السبزواري)فشيدت ثالثة فييا بمواصفات
حديثة وبفن معماري ذي طابع إسالمي جميل  ،وبقيت تسمية الحسينية متداولة في
المخاطبات الرسمية بين المتبرعين ببنائيا وبين المجان االستشارية اليندسية لمعتبة

المقدسة واخذ االسم يرد في كل مطبوع جديد تزامناً مع مراحل االعمار التي تشيدىا
العتبة العموية المقدسة وحتى نياية( ، )ٕٓٓٛإذ تقدم االستاذ احمد حسين األزيرجاوي

نائب األمين العام لمعتبة العموية المقدسة بدراسة تاريخية موفقة إلى مجمس إدارة

المصادر التاريخية المعتمدة وجود ىذه المدرسة وىي من المدارس القديمة في النجف

ابتدأ تخطيطيا مع تخطيط الصحن الشريف وينسبيا البراقي إلى الشاه عباس الصفوي
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األول المتوفى سنة ( )ٖٔٓٚوأكد موقعيا المرحوم العالمة الشيخ جعفر محبوبة من
الجية الشمالية وبابيا في اإليوان الثالث من تمك الجية قريب من الجية الشرقية كما
أكد ذلك الشيخ حرز الدين في تاريخ النجف األشرف والدكتور عبد اليادي حكيم في

كتابو(حاضرة النجف األشرف)كما كان ليذه المدرسة شأن عظيم في أيام الحكومة

العثمانية بعد إجراء قانون التجنيد االجباري في سنة( ٕٔٛٙه)إذ ُعين ليا مدرس
خاص وانتسب ليا الكثير من حممة العمم إذ سمح ليم بعد اداء االمتحان بعدم
االنخراط في سمك الجندية  ،فكانت احدى المدارس الرسمية في النجف  ،ولم تزل عمى

ذلك حتى اوائل القرن الرابع عشر اليجري  ،إذ تم اغالقيا بسبب انييار ابنيتيا وتقادم
السنين عمييا وفي سنة(ٖٓ٘ٔه) تصدى المرحوم السيد ىاشم الزيني وىو احد اعيان

النجف  ،فعمرىا وجعميا مكاناً لمزائرين ولم يجعميا حسينية لممناسبات الدينية كما ورد
عن بعض الذين كتبوا عنيا  .وأيد ذلك المرحوم الشيخ محمد عمي اليعقوبي أذ أرخ

عمارتيا بقولو :

(ٕ)

ت ياىاشم زيني ُرتبة
ُح ْز َ
لم َي ُح ْزىا ابداً من قد سمف

دارك الخمد غداً إذ أّرخوا

شد َّ
ت لمزوار دا اًر بالنجف )
( ْ
وبمقاء مع السيد احمد حسين االزيرجاوي نائب األمين العام لمعتبة المقدسة
(ٖ)

لمجمة الوالية في عددىا (ٖٓ)الصادر في (ٖٓٗٔ ه) موسع اوضح فيو وجوب
الحفاظ عمى األسماء التاريخية األثرية فمكل اسم قداستو وكل اثر تاريخو واصالتو ولكل

موقع شرفو وبخاصة عندما يكون األمر متعمقاً بالعتبة العموية المقدسة خاصة  ،وقد
اسيب في الحديث عن موقعيا ونشأتيا وتاريخ الدراسة فييا  ،وخطأ الرواية الواردة في

كتمب(مساجد ومعالم في الروضة الحيدرية المطيرة)لألستاذ المحقق السيد عبد المطمب

الخرسان بتسميتيا حسينية الصحن الشريف وبعض الكتب التي أوردت ىذه التسمية من
دون بينة أو تحقيق  ،وقد دعا إلى التحرك إلى بعث امجادىا وأن يؤدي حقيا في
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احتضان اساتذة وطالب الحوزة العممية المتألقة في ىذه األيام ونحن نعيش انفتاحاً فكرياً
وبناء عمى ىذا التحرك الجاد والمدروس وافق مجمس إدارة العتبة عمى
وثراء عممياً كبي اًر
َ
(ٗ)
إعادة تسميتيا األولى بالمدرسة الغروية واعدادىا لكل متطمبات الدراسة
وفي يوم الغدير األغر عام (ٖٓٗٔه)الموافق  ٕٜٓٓ /ٕٔ/ٙبدأت الخطوة

التاريخية المباركة بإقامة احتفال تاريخي كبير اشترك فيو العمماء االعالم واساتذة

الجامعات ومسؤولي اإلدارة المدنية ووجياء النجف الكرام وبعض الضيوف القادمين من
داخل القطر وخارجو  ،وبعدىا بدء التوجو نحو دعوة اساتذة الحوزة العممية في النجف

األشرف لتبدء أول حمقة دراسية من قبل أية اهلل الشيخ ىادي الشيخ راضي  ،فألقى

أولى محاضراتو عمى طمبتو في ىذه المدرسة العتيدة بعد سنين طوال عجاف  ،فكان

حدثاً تاريخياً فريداً سجمو قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العموية  ،وتوالى بعدىا
عمماؤنا واساتذتنا الكبار في تشرفيم بالمقاء محاضراتيم ودروسيم في ىذا الحرم الحوزي

الكبير ولتصبح المدرسة الغروية اليوم اوسع حاضرة درس وتدريس في ىذه المدينة
المقدسة مدينة العمم والعمماء وفي مبادرة رائعة في نيضة فكرية وعقائدية ونشاط

عممي مرموق (٘).

المبحث الثاني  :مكتبة الروضة الحيدرية
أ -موقعيا

تقع مكتبة الروضة الحيدرية في النجف األشرف في صحن مرقد أمير

وتسمى أيضاً بـ(خزانة الغروية والعموية) ،
المؤمنين عمي بن أبي طالب(عميو السالم) ،
ّ
أو المكتبة العموية والحيدرية  ،وليا أسماء أُخر  ،إال ّأنيا عرفت أخي اًر بمكتبة الروضة

أن
الحيدرية  .يعود تاريخ تأسيسيا إلى القرن الرابع اليجري  ،إذ يذىب البعض إلى ّ
()ٙ
المؤسس ليا وواضع لبنتيا األولى ىو عضد الدولة البوييي (تٕٖٚه)
وىي حالياً في القسم الغربي من الواجية الشمالية لمسور  ،أي  :في الجانب

الغربي من مسجد عمران  ،وليا باب لمدخول من السور ،وآخر من الصحن الشريف ،

وقد جددت حديثاً  ،وزودت بعشرات اآلالف من الكتب المطبوعة  ،والمصورة  ،وفييا
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أيضاً مكتبة متخصصة تجمع ما كتب حول سيرة اإلمام(عميو السالم)  ،بجميع المغات

 ،وما كتب حول نيج البالغة وشروحو  ،وفتح فييا أيضاً قسم خاص لمتحقيق والنشر
 ،وفييا أماكن كثيرة لمبحث والقراءة  ،وزودت أيضاً بأجيزة الكمبيوتر  ،وباآلالف

عدة بمكتباتيا ليذه المكتبة  ،وحفظت كتبيم
األقراص المدمجة  ،وقد تبرعت شخصيات ّ
فييا بأسمائيم ونقمت إلييا أيضاً بقية مخطوطات مكتبة الحرم  ،والمصاحف األثرية
التي كانت محفوظة في أحدى غرف الصحن المجاورة لغرف رئاسة العتبة العموية ،

وتعد ىذه المكتبة اليوم من مكتبات
وقد أودعت المخطوطات في خزانة حصينة ،
ّ
()ٚ
العراق الكبرى
وتقع عند التقاء الضمع الشمالي بالضمع الغربي لمسور الطابوقي من العتبة

المقدسة  ،إذ توجد بناية واسعة ذات ثالثة طوابق احتمت المكتبة منيا الطابقين األول

العموية المقدسة في
والثاني  ،في حين شغل الطابق األرضي والسرداب مخازن العتبة َ
الوقت الحالي  ،وبابيا الرئيس يقع في الضمع الشمالي من السور الطابوقي قرب طرفة
مكسوة بالكاشي الكربالئي مكتوب عمييا (مكتبة
الغربي  ،وقد وضعت كتيبة عمى الباب
ّ
()ٛ
الروضة الحيدرية تم إعادة تأسيسيا عام ( ٕٔٗٙه)
ويحتوي الطابق األول من المكتبة عمى قاعة كبيرة لمطالعة الرجال  ،وىي في

الوقت نفسو تحتوي عمى رفوف كثيرة لحفظ الكتب الجاىزة لممطالعة ضمن أرشيف
منظم ودقيق  ،وقد خصص جانب من ىذه القاعة أيضاً لخدمة استنساخ المصادر
()ٜ

رواد المكتبة ضمن ضوابط محددة ومدروسة
حسب طمب ّ
وتقع إلى جانب ىذه القاعة غرفة الفيرسة المخصصة لفيرسة الكتب عمى
نوعية العام والموضوعي ،ويمحق بيذه الغرفة المكتبة المتخصصة بأمير المؤمنين(عميو

السالم) التي تضم كتباً مفيرسة وفق نظام عالمي متطور  ،كما يشمل الطابق األول
(ٓٔ)

فتي إدارة المكتبة
غر ّ
وفي الطابق الثاني فيتكون من قاعتين أحداىما تشكل المكتبة الصوتية التي

تضم أرشيفاً كبي اًر من األقراص الميزرية تشمل محاضرات ودروساً حوزوية ومناظرات
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وبرامج حاسوبية وغيرىا  ،فضالً عن الرسائل الجامعية التي بمغ عددىا في نياية سنة

ٖٔٗٔ ه حوالي(ٓٓٓ )ٛرسالة والعدد في نزايد مستمر،كما أن ىذه القاعة تضم إدارة

موقع شبكة المعمومات(األنترنيت) الخاص بالمكتبة الحيدرية وغرفة تنضيد الكتب التي
تصدر عن مكتبة الروضة الحيدرية  ،أما القاعة المالصقة ليا فقد خصصت لمطالعة

النساء وىي عمى غرار نظام القاعة المخصصة لمرجال  ،كما يضم الطابق الثاني

لممكتبة غرفة خاصة يتم فييا تجميد الكتب وادامتو

ا(ٔٔ)

إذ بمغ رصيد مكتبة الروضة الحيدرية المطيرة أكثر من(ٓٓٓ )ٔٓٓ,كتاب

كامل ومفيرس ومعد لممطالعة  ،وعدد الباحثين والمطالعين بالمكتبة بحدود (ٕٓ٘)
باحثاً ومطالعاً يومياً ؛ وىذا حسب آخر إحصائية في نياية سنة(ٖٔٗٔه) ،والعدد في
تزايد مستمر ببركات أمير المؤمنين(عميو السالم)

(ٕٔ)

وصدر من ىذه المكتبة المباركة عدة إصدارات مطبوعة مثل  :موسوعة

ابن إدريس الحمي والكشاف المنتقى لفضائل عمي المرتضى(عميو السالم) ومشاىير
المدفونين في الصحن العموي الشريف والمحسن السبط مولود أم سقط  ،ومقدمات تراثية

ونيج البالغة  ،وغبرىا الكثير

(ٖٔ)

وإلحياء خاص بمكتبة الروضة الحيدرية  ،قام

قسم الشؤون الفكرية

والثقافية بتنفيذ مشروع(التاريخ الشفيي)الذي ييدف إلى توثيق صوتي وصوري لكثير
من المعمومات التاريخية وغيرىا من التجارب التي مرت بالشخصيات والرموز من

العمماء والوجياء  ،والتي قد تذىب وتُنسى بموت حاممييا  ،فالمشروع محاولة ألرشفة
وتصنيف وتوثيق المعمومات عن طريق إجراء الحوارات مع الشخصيات المعنية
الستثمارىا كتجارب تخدم األجيال القادمة  ،وقد اىتمت المكتبة بإعادة طباعة الصحافة

النجفي ة منذ مئة عام  ،إذ اعيدت طباعة مجمة العمم  ،االعتدال  ،الدليل  ،النشاط
الثقافي  ،البيان  ،العدل اإلسالمي  ،المصباح  ،العقيدة  ،الحيرة والباقي قيد اإلنجاز ،

وتقوم شعبة المكتبة بتصوير المطبوعات النجفية خالل مائة عام لتعرض العناوين عمى

شكل رقمي(دجتال)

(ٗٔ)
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ب-أىميتيا
وىي من أقدم وأىم مكتبات النجف األشرف  ،لما فييا من كتب ونفائس

كثيرة كان أغمبيا بخط مؤلفييا أو عمييا خطوطيم  ،إذ كان المؤلف يرسل نسختو
وتيمناً  .بدأ االىتمام بيا
األصل إلى خزانة اإلمام أمير المؤمنين(عميو السالم)تبركاً ّ
(٘ٔ)
وعمل عمى تطويرىا بعض األعالم منذ تأسيسيا والى يومنا ىذا

خاصة عند المسممين عموماً  ،وأتباع مدرسة
وامتازت ىذه المكتبة بأىمية
ّ
أىل البيت(عمييم السالم) خصوصاً  ،وذلك لوجودىا بجوار مرقد أمير المؤمنين (عميو
السالم)  ،ووجود الحوزة العممية المباركة في النجف األشرف

()ٔٙ

وقام الكثير من العمماء بإىداء كتبيم العممية التي أغمبيا بخطوطيم إلى

ىذه المكتبة المباركة  ،وكذلك قام بعض األمراء بشراء كميات كبيرة من الكتب ووقفيا
()ٔٚ

عمييا  ،ويذىب البعض إلى ّأنيا كانت تحتوي عمى أربعمائة ألف كتاب
لكن المكتبة الحيدرية ونتيجة لإلىمال الذي أصابيا  ،تعرضت لمتمف ،
()ٔٛ

السراق ليا  ،فمم يبق منيا إال القميل
وامتدت أيادي ّ
سعى مركز األبحاث العقائدية بعد سقوط النظام البعثي  ،وبدعم من
المرجعية الدينية في النجف األشرف  ،إلى إعادة تأسيس ىذه المكتبة المباركة

في

يوم األربعاء(ٕٓ جمادي الثانية ٕٔٗٙه) الموافق لوالدة سيدة النساء فاطمة الزىراء
(عمييا السالم)  ،وأيضاً سعى المركز إلى إعادة الروح في باقي المكتبات الواقعة في
المقدسة  ،إذ قام بتجييز ىذه المكتبات بك ّل ما تحتاج إليو من كتب
العتبات
ّ
()ٜٔ
ومستمزمات
وظل مركز االبحاث العقائدية طيمة ىذه السنوات يدعم ىذه المكتبات بما

تحتاجو وحسب اإلمكانات المتوفرة لديو  .لدعم الحركة الفكرية والعممية والثقافية لمعمماء
وطالب العمم والدارسين في عموم أىل البيت(عمييم السالم)وطمبة الحوزات العممية

المبحث الثالث

ٔ -شعبة البحوث والدراسات
ٖٖٜ

(ٕٓ)

مجمة التراث العممي العربي

فصمية ،عممية ،محكمة العدد (ٓٗ) ٕٜٓٔم

إذ تأسست شعبة البحوث و الدراسات في()ٕٓٔٗ - ٔ - ٕٜو ىي من أىم الشعب
التابعة إدارياُ إلى قسم الشؤون الفكرية و الثقافية في العتبة العموية المقدسة  ،والركيزة
االساسية في مجال الدراسات الفكرية و الثقافية  ،و بالخصوص في مجال مواكبة

التطور العممي و المعرفي  ،وتغطية االحتياجات المعرفية في مجال الدراسات اإلنسانية

لكل رواد العمم و المعرفة  ،الدينية و العامة .

وكان اليدف من إنشاء ىذه الشعبة ىو  :العمل عمى تعميق الوعي العممي

في مجاالت المعارف اإلنسانية األصيمة و المعاصرة بعيداً عن المذىبية و التعصب
الطائفي وفق خطاب إسالمي معرفي معتدل يتخذ من تعاليم أىل البيت(عمييم السالم)

قدوة حسنة .

وتقوم شعبة البحوث والدراسات عمى مبدأ الشراكة المعرفية الفاعمة  ،و السعي

لمواكبة عجمة التطور العممي و المعرفي  ،و من جممة أىدافيا ما يمكن أن نجممو في
األمور األتية :

 -نشر الوعي الثقافي بين طبقات طالب العمم و المعرفة بشكل خاص  ،و بين

طبقات المجتمع بشكل عام .

 -مواكبة الدراسات الحديثة في المجاالت المعرفية  ،و بالخصوص ما يتوائم مع

أسس و مبتنيات الشعبة  ،و ما يحقق االنطالقة المعرفية الصحيحة .

 -التواصل مع المؤسسات الدينية و األكاديمية في جميع المناسبات و الميرجانات

العممية و الثقافية .

وىناك في شعبة البحوث و الدراسات عدة وحدات تيتم بالجانب المعرفي  ،و

ىذه الوحدات تعد من الوحدات الفاعمة و المنتجة في مجاالت الدراسات العممية و

المعرفية اليادفة  ،و ىذه الوحدات ىي :

ٔ -وحدة الدراسات القرآنية  :و تعنى بكل ما يخص الدراسات القرآنية  ،و نشر
الثقافة القرآنية.
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ٕ -وحدة دراسات نيج البالغة  :و تعنى بكل ما يخص نيج البالغة من دراسات ،
و شروح  ،و تعميقات  ،و أبحاث  ،و غيرىا  .تكتب و تصدر عمى شكل كتب

 ،و كتيبات  ،و منشورات  ،اليدف منيا  :التعريف بيذا السفر العظيم  ،و
بكل ما فيو من عموم .

ٖ -وحدة الدراسات العقائدية  :و يعنى بكل ما يتعمق بالعقيدة من شروح  ،و
تعاريف  ،و رد لمشبيات .

ٗ -وحدة الدراسات الميدوية  :وتعنى بالدراسات حول اإلمام الميدي المنتظر(عج)و
كل ما يتعمق بذلك من دراسات .

٘ -وحدة التنضيد و االخراج االلكتروني  :وتعنى بتنضيد و طباعة و اخراج البحوث
و الكتابات و تييئتيا من أجل طباعتيا و بما يالئم الذوق العام و الحاجة

المعرفية .

أىم النتاجات والمؤلفات المطبوعة منيا

ٔ -الدور الريادي لإلمام الصادق(عميو السالم)في تدوين العموم و نشرىا ـ تأليف
الشيخ ليث العتابي .

ٕ -اإلمامة الحقيقة و المسار ـ تأليف الشيخ ميند الخاقاني .

ٖ -ظاىرة التكفير عند بعض المسممين ـ تأليف الشيخ ميند الخاقاني
ٗ -الحتمية في عالمات الظيور ـ تأليف الشيخ عمي الفياض .
٘ -أىل البيت في تيج البالغة ـ تأليف الشيخ حيدر الشكري .
 -ٙاإلمام الميدي في نيج البالغة ـ الشيخ حيدر الشكري .

 -ٚشبيات في طريق المؤمنينـ الشيخ مرتضى عمي الحمي

(ٕٔ)

شعبة المخطوطات

وتيتم ىذه الشعبة بحفظ وتوثيق ومعالجة المخطوطات وفيرستيا واالعتناء

بيا وتشمل الوحدات األتية :
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الظروف المالئمة من درجات الح اررة والرطوبة واإلنارة ومراقبتيا دوريا لمحيمولة
دون تأثير الحشرات والقوارض والفطريات والبكتيريا والمحافظة عمييا من جميع ىذه

الظروف .

ٕ -وحدة الفيرسة  :وتعنى ىذه الوحدة بعمل بيانات تعريفية لكل مخطوط من اجل

تسييل عمل الباحثين والميتمين في مجال المخطوطات .

ٖ -وحدة المعالجة والترميم والتجميد  :وتعنى بمعالجة وترميم المخطوطات التي

حصمت فييا أضرار كثيرة مثل التحجر والفطريات والبكتيريا والترسبات والرطوبة
والحموضة والجفاف حيث ترمم المخطوطة من خالل اختيار الورق المناسب من حيث

الوزن فيصبغ باأللوان الطبيعية حسب لون المخطوط ويييأ لو الصمغ السميموزي

المناسب ليذا الغرض .

ٗ -وحدة التصوير الرقمي والميكروفمم  :وتعنى بتوثيق جميع المخطوطات الموجودة

وأرشفة عمل الشعبة من مراحل عمل متكاممة  .ويقسم عمل الوحدة إلى قسمين :
أوالً  :التصوير الرقمي والميكروفيمم  :ويشتمل عمى ما يأتي :

ٔ  -توثيق جميع مراحل حفظ ومعالجة المخطوطات منذ بدء عممية الترميم وحتى

نيايتيا .

ٕ  -القيام بعمل وطباعة الموحات لعرضيا في معرض الشعبة .
ٖ – أرشفة المخطوطات رقميا عن طريق فيرستيا .

ثانياً  :التصوير الميكرو فيمم  :ويعنى بتصوير المخطوطات بيذه النظام وتحويميا

إلى الديجتال.

(ٕٕ)

ٖ -شعبة اإلصدارات والمطبوعات

وىي إحدى شعب قسم الشؤون الفكرية والثقافية تتكون من الوحدات تقوم كل وحدة

بواجباتيا كما مثبت إزاء كل وحدة وىي كما يأتي :

ٔ -وحدة معرض الكتاب الدائم  :تقوم ىذه الوحدة بعرض كافة إصدارات أقسام
العتبة العموية المقدسة من كتب ومجالت ونشرات فضالً عن عرض الكتب التي
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تقوم العتبة العموية بشرائيا من دور النشر من خارج العراق وداخل العراق .كذلك
تقوم العتبة العموية بعرض اليدايا التي تخص العتبة العموية من صور ورايات

واعمال خشبية وميداليات وغيرىا ىذا كمو لمبيع  ،وترصد إيراداتو إلى العتبة
العموية المقدسة .ولممعرض فروع كما يأتي :

أ -معرض الكتاب الدائم باب القبمة .

ب -معرض الكتاب الدائم منطقة الحولي .
ت -معرض الكتاب الدائم باب الطوسي (مقترح) .
ث -معرض الكتاب الدائم مطار النجف االشرف (مقترح) .

وحدة معارض الكتب الخارجية  :ىذه الوحدة ميمتيا المشاركة في المعارض التي

تقام في داخل القطر وخارجو وكذلك االستعداد إلقامة المعارض التي ترتئي العتبة

العموية إقامتيا ودعوة ذوي االختصاص إلييا.
ٖ -وحدة المخازن

تقوم ىذه الوحدة بخزن الكتب التي يتم شراؤىا وكذلك سحبيا وعرضيا في

المعارض الدائمة لمكتاب .
ٗ -وحدة المطبوعات

تقوم ىذه الوحدة بطمب عروض من المطابع لمكتب التي تنجز من قبل أقسام العتبة

العموية ومتابعة طباعتيا واالتفاق عمى قيمة الطباعة واستالميا بعد إكمال طباعتيا
لغرض عرضيا في معارضيا لغرض البيع

(ٖٕ)

الخاتمة

ومما تقدم أن وجود اإلمام عمي(عميو السالم) في ىذه البقعة المقدسة

جعميا أن تكون قبمة الفكر العقائدي ؛ ألنو يمثل تجسيداً حقيقياً لمفكر الحيوي  ،فيو
منارة العمم والعمماء والفكر واألدب والحديث والبالغة  ،لذا تستدعي العتبة العموية

المقدسة ذلك األثر الفكري في بناء مجتمع األنسان الديني  ،والحضاري  ،والتاريخي
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الغد المشرق في الجوانب الروحية واالخالقية وعمى مختمف

المستويات ؛ لذلك تطورت الحياة الفكرية في العتبة العموية المقدسة بعد عام (ٖٕٓٓ)

 ،لتكون حاضرة األمم في الفكر والفعل واألنشطة اإلنسانية األخرى  ،لخمق مجتمع
متعافياً فكرياً وعممياً  ،ونفسياً  ،وسياسياً  ،وخمق نموذج لإلنسان الجديد .

Conclusion

The presence of Imam Ali (peace be upon him) in this holy

spot made it as a side of ideological thought because it
represents a true embodiment of the vital thought. It is a beacon

of science, scientists, thought, literature, speech and eloquence,
so the holy Alawiya threshold calls for that intellectual effect in

building the religious human society (2003), to be the metropolis

of nations in thought, action and other human activities, to create
an intellectually mature society, psychologically and politically,
and create a model of the new human being.

قائمة اليوامش

(ٔ) العتبة العموية المقدسة(قسم الشؤون الفكرية ) .دليل العتبة العموية المقدسة  ،دار الرافدين ،
بيروت  ، ٕٓٔٔ ،صٕ. ٙ
(ٕ) دليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر السابق  ،ص ٕ.ٖٙ - ٙ
(ٖ) الشيخ حرز الدين  ،محمد حسين  .تاريخ النجف األشرف  ،طٔ  ،منشورات دليل ما  ،ص
ٔٔٔ.

(ٗ) دليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر السابق  ،صٖ. ٙ
(٘) دليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر نفسو  ،ص ٖ. ٙ
( )ٙالخميمي  ،جعفر  .موسوعة العتبات المقدسة  ،مؤسسة األعممي لممطبوعات  ،ج ، ٚبيروت ،
 ، ٜٔٛٚص ٕٕٗ .
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( )ٚالفرطوسي  ،صالح ميدي  .مرقد وضريح أمير المؤمنين (عميو السالم)  ،طٕ ٖٔٗٔ ،ه  ،ص
.ٕٚٙ
( )ٛدليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر السابق  ،ص ٘. ٚ
( )ٜدليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر نفسو  ،ص ٘. ٚ
(ٓٔ)

دليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر نفسو  ،ص ٘. ٚ

(ٔٔ) الفرطوسي  ،المصدر السابق  ،ص . ٕٚٚ
(ٕٔ) الشيخ حرز الدين  ،المصدر السابق  ،ص ٖٕٔ .
(ٖٔ) دليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر نفسو  ،ص . ٚٙ
(ٗٔ)

دليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر نفسو  ،ص .ٚٚ

(٘ٔ) الشيخ باقر أل محبوبة  ،الشيخ جعفر  .ماضي النجف وحاضرىا  ،طٔ  ،دار األضواء
لمطباعة والنشر والتوزيع  ، ٜٔٛٙ ،ص .ٔٗٛ
( )ٔٙالميالني  ،السيد ىاشم  .مكتبة الروضة الحيدرية جيود وجياد  ،طٔ  ،الغدير لمطباعة والنشر
والتوزيع  ، ٕٓٓٛ ،ص٘ٔ.

( )ٔٚالميالني  ،المصدر السابق  ،ص ٘ٔ .
( )ٔٛالميالني  ،المصدر نفسو  ،ص ٘ٔ .
( )ٜٔالميالني  ،المصدر نفسو  ،ص ٘ٔ. ٔٙ -
(ٕٓ) دليل العتبة العموية المقدسة  ،المصدر السابق  ،ص . ٚٚ
(ٕٔ) العتبة العموية المقدسة .مجمة الوالية ،العدد ٕ ،ٜجمادي األولىٖٔٗٚ ،ه ،صٕٖ.ٖٗ -
(ٕٕ) شبكة اإلمام عمي(عميو السالم) .العتبة العموية المقدسة .
(ٖٕ) شبكة اإلمام عمي(عميو السالم)  .العتبة العموية المقدسة .
قائمة المصادر
ٔ -الخميمي  ،جعفر  .موسوعة العتبات المقدسة  ،مؤسسة األعممي لممطبوعات  ،ج ، ٚبيروت ،
ٜٔٛٚ

ٕ -شبكة اإلمام عمي(عميو السالم)  .العتبة العموية المقدسة .
ٖ -الشيخ باقر أل محبوبة  ،الشيخ جعفر  .ماضي النجف وحاضرىا  ،طٔ  ،دار األضواء لمطباعة
والنشر والتوزيع . ٜٔٛٙ ،

ٗ -الشيخ حرز الدين  ،محمد حسين .تاريخ النجف األشرف  ،طٔ  ،منشورات دليل  ،د .ت .
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 بيروت، دار الرافدين،  دليل العتبة العموية المقدسة.)  العتبة العموية المقدسة(قسم الشؤون الفكرية-٘
. ٕٓٔٔ ،
،  الفرطوسي. ٖٗٔ هٚ ،  جمادي األولى، ٜٕ  العدد،  مجمة الوالية. العتبة العموية المقدسة-ٙ
. ٖٔٗٔ ه،ٕ ط، ) مرقد وضريح أمير المؤمنين (عميو السالم. صالح ميدي

 الغدير لمطباعة والنشر،ٔ ط، مكتبة الروضة الحيدرية جيود وجياد. السيد ىاشم، الميالني-ٚ
.ٕٓٓٛ ،والتوزيع
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