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الحوزة العممية في مدينة النجف االشرف واثرها في نشأة المكتبات العامة والخاصة
دراسة حالة

م.م .محمد حسن خمف الياسري

الجامعة المستنصرية /المكتبة المركزية
المقدمة

لقد حث الدين االسالمي الحنيف في دعوتو االولى في مفتتح الرسالة عمى القراءة والكتابة وطمب العمم ،فيذا القران

الكريم الذي ختم اهلل بو الكتب السماوية نجده يفتتح دعوة السماء بالدعوة الى القراءة فيي مفتاح النور وااليمان ،ويعطي
قيمة سامية ومكانة رفيعة سامقة لمعمم والعمماء ،ولما يكتب بالقمم من عموم تيدى وتستنير وتنعم بيا االمم ،كما أقسم اهلل

سبحانو وتعالى بو ،وفي الحديث الشريف "طمب العمم فريضة عمى كل مسمم(" ،)1واطمبوا العمم ولو في الصين"(.)2

"وبالتعميم أرسمت"( )3ومن ىذا المنطمق كانت البداية االولى لطمب العمم والتعمم واالىتمام بالمكتبة والكتاب وعمى ىذا
االساس تأسست الحوزة العممية ومدارس العمم والفقاىة.

فالنجف ىذه البقعة المقدسة الضاربة العمق في التاريخ ،شاىدة االمس وحاضرة اليوم ،مدينة العمم والدين واالدب

والفكر والثقافة ،وممتقى طمبة العموم االسالمية من كل فج عميق ،مدينة المآثر الخالدة والعمران والحضارة ،ىذا البمد
االمين ،الذي خص اهلل بو امير المؤمنين االمام عمي ابن ابي طالب (عميو السالم) الذي اتخذ من كوفانيا عاصمة لدولة
الخالفة في حياتو ،ومن ربوات النجف العطرة مرقدا لجثمانو الطاىر بعد استشياده ،غرة المعة في جبين الزمان وشمس لن

تغيب عمى كرور العصور وتوالي االيام ،ومنو اكتسبت ىذه االىمية الكبرى لدى المسممين وامست مرك از دينيا وعمميا

وسياسيا وثقافيا ،وبيا مقر اكبر جامعة اسالمية ،اال وىي الحوزة العممية ،مثابة العمماء والدراسين من طمبة العموم
االسالمية ،وتشع من جنباتيا نو ار وىدى ،وتفيض مكتباتيا عمما وفك ار وثقافة ،يتزود منيا العمماء والطمبة عمى حد سواء ما
يعينيم عمى مواصمة اداء رسالتيم السامية في مشوارىم الطويل .وتضم بين جنباتيا كنوز المصادر العممية والمعرفية،

ونفائسيا وقالئد دررىا من كتب ومخطوطات ومجالت وجرائد ،وتنتشر في االحياء المحيطة بالمرقد الشريف ،وحيثما وجدت
المدارس العممية وبيوتات الفكر والعمم والثقافة .حيث تعد الحوزة العممية جامعة اسالمية كبرى تضم العديد من المدارس
الدينية التي يشرف عمييا عمماء ومراجع تقميد واساتذة اكفاء ذوي خبرة وباع طويل في مجاالت تخصصيم في مختمف
العموم االسالمية التي تدرس في مدارس الحوزة العممية .ونظ ار لمطابع الديني والعممي والثقافي لمدينة النجف االشرف ،فقد
تأسست فييا الكثير من المكتبات العامة والخاصة التي تض ـ ــم مئات االلوف من نفائس الكــتب والمخطوطات في شتى

العموم والمعارف االسالمية .وتنتشر ىذه المكتبات في المدارس الدينية والمساجد والحسينيات والجمعيات والمنتديات االدبية
وبيوتات العمماء والمفكرين والوجياء ومن كان وليو بقرطاس العمم وشغفو حب الكتاب .وتتناول ىذه الدراسة تعريف موجز

بالحوزة العممية لغة واصطالحا ،ونشأة الحوزة العممية ،والشخصيات المؤسسة ليا ،وما تركتو لنا من تراث فكري ضخم في
مدارسيا ومكتباتيا العريقة ،واستعراض أىم مدارسيا عبر مئات السنين ،واىتمام العمماء بالكتاب والمكتبات ،واستعراض أىم
المكتبات العامة والخاصة في مدينة النجف االشرف ،والتركيز عمى مكتبة الروضة الحيدرية واتخاذىا (أنموذجا) لمدراسة،

تأسيسا وتاريخا ومحتوى وتنظيما وخدمات وخططيا لممستقبل.

( )1عدنان فرحان تنيا .الحوزات العممية :النشأة والتطور وآفاق المستقبل( .اطروحة دكتوراه) ،قم :المركز العالمي لمعموم االسالمية،
 ،2006ص.3

(( 2نفس المصدر ،ص.3

(( 3نفس المصدر السابق ،ص.3
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مشكمة البحث

تحتوي مكتبات النجف العامة والخاصة عمى أميات االسفار وأعيان التآليف ونفائس المخطوطات والكتب القيمة،

التي تفتقر الييا اغمب المكتبات العريقة في يومنا ىذا ،وفي مقدمة ىذه المكتبات ،مكتبة الروضة الحيدرية ،حيث تعد من

أقدم واعرق المكتبات في النجف االشرف ،وتحتوي عمى نفائس الكتب وفرائد المخطوطات ،فضال عن التحف واليدايا التي
ال تقدر بثمن وال يوجد ليا نظير ،والتي انحصرت بيا دون مكتبات العالم االسالمي ،فاين عدد موجوداتيا في القرون الغابرة
والذي قدرتو بعض المصادر ما بين" ( 400000الى  )4000000كتاب" ( )1من عدد موجوداتيا في الجرد الذي تم بشكل

سريع (وربما يفتقد الى الدقة واالمعان والتقصي)"عام (1390ىـ) من قبل السيد احمد الحسيني والذي بمغ ( )153كتابا"()2
فقط.؟! انيا مفارقة كبرى مع االسف ،ومن خالل االطالع عمى تاريخ وواقع المكتبة يمكن تحديد مشكمة الدراسة بالنقاط

اآلتية:
 .1لم تحض مكتبة الروضة الحيدرية بالرعاية واالىتمام المذين يميقان بمكانتيا وعراقتيا وأىميتيا ،اال اخي ار وبعد سقوط
النظام السابق وبشكل متواضع ،وكانت ميممة اىماال تاما طيمة ثمانية عقود او اكثر بكثير ربما يمتد الى القرن
الثالث عشر اليجري ،وعدم اىتمام الجيات الرسمية بيا منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة سنة (1921م) ولحد

سقوط النظام السابق ،وتعرضت موجوداتيا النفيسة خالل الحقب الماضية لمتمف واالندثار والضياع والسرقة ،بفعل
عوامل كثيرة طبيعية وبشرية وزمنية.
 .2لم تقم أي جية مع االسف بجرد وفيرسة موجوداتيا وحصرىا في فيرس مفصل عمى مدى القرون الماضية ،فمو كان
موجودا النتشر خبره ووصل الينا ،ولذلك لم يعرف ماىي العناوين التي كانت تضميا المكتبة بالدقة والتفصيل اال ما
اشير الى الييا في بعض المصادر لشيرتيا او نفاستيا ،وىو ال يمثل اال القميل مما كان موجود فييا منذ تأسييا.

 .3والكالم في الفقرة ( )2ينطبق عمى اليدايا والتحف التي ال تقدر بثمن ،والتي تعد آية من آيات الفن واالبداع والجمال،
مما يجعل االحتمال كبي ار جدا لوقوع تسرب الكثير منيا خارج الخزانة.
 .4االحتفاظ باليدايا والتحف وحبسيا في أقبية الظالم وعدم جعميا في معرض (متحف) خاص لمزوار والوفود ،فيذه
مشكمة أخرى تضاف لممشكالت المذكورة.

أهمية البحث

تكمن اىمية البحث في دراسة تأثير الحوزة العممية في نشأة وتأسيس المكتبات العامة والخاصة في مدينة النجف

االشرف من خالل اىمية الحوزة العممية نفسيا ،ىذه المؤسسة الدينية التي تخرج منيا أساطين الفقو واالصول ،وجيابذة عمم
الكالم والتفسير ،وعباقرة الحكمة والفمسفة والعرفان ،ولممكانة العممية السامقة التي تبوئتيا الحوزة العممية عمى مر التاريخ،
واثرىا البالغ في الحياة الدينية والعممية والسياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية ،وتأتي اىمية البحث من ناحية اخرى
باالىتمام الكبير الذي اواله العمماء في الحوزة العممية بالكتاب والمكتبات والذي يحتل مساحة واسعة من اىتماماتيم

ونشاطاتيم ،ان لم يكن ىذا االىتمام في الطميعة عمى مدى امتداد الحوزة العممية الجغرافي واالدوار الزمنية التي مرت بيا.
وتتجمى اىمية البحث ايضا في االثر البالغ الذي تركتو ىذه المكتبات (خزائن الكتب) في تنشيط البحث والكتابة والدراسة،
والدور الذي لعبتو في ادامة الحركة العممية ،وما انتجتو ىذه الحركة من العمماء الرواد الذين ال زالت بصماتيم وآرائيم
وافكارىم وتأثيرىم وما خطتو اقالميم حاض ار ومؤث ار في حياتنا المعاصرة.

( )1ىاشم الميالني .مكتبة الروضة الحيدرية :جيود وجياد .النجف االشرف ،العتبة العموية المقدسة  ،2008ص.85
( )2نفس المصدر ،ص.83
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أهداف البحث

ىناك جممة من االىداف يسعى الباحث لتحقيقيا ويمكن اجماليا في االتي:

 .1التعريف بالحوزة العممية لغة واصطالحا.

 .2رصد تاريخي موجز لنشأة الحوزة العممية في النجف االشرف وتطورىا ،ومدارسيا ،وتأثيرىا الكبير في إنشاء المكتبات
العامة والخاصة ،واىتمام العمماء أنفسيم بإنشاء ىذه المكتبات والتشجيع عمى تأسيسيا ودعميا بكل ما أمكنيم ذلك
ماديا ومعنويا.
 .3التعريف الموجز بمدارس الحوزة العممية منذ تأسيس اول مدرسة الى الوقت الحاضر ،وارتباط المدارس الدينية الوثيق
بالمكتبات ،وذلك لكون ان كل مدرسة ال تخمو من مكتبة عامرة تخدم طالبيا ،ذلك ان استعراض ىذه المدارس يساىم
في اعطاء صورة عن الحركة العممية النشطة من خالل استيعاب اىمية ودور ىذه المدارس الفكرية.
 .4استعراض المكتبات العامة والخاصة في مدينة النجف االشرف (القائمة والمندثرة) باعتبارىا ثمرة من ثمرات الحوزة
العممية ،ويعكس صورة من صور النيوض العممي والفكري والثقافي في المدينة عمى امتداد تاريخ الحوزة العممية.
 .5التعريف بمكتبة الروضة الحيدرية في النجف االشرف (أنموذجا) ،باعتبارىا اول مكتبة عامة تم تأسيسيا تخدم العمماء
وطمبة العمم والباحثين ،وتسميط االضواء عمى ىذه المكتبة العريقة ،والتعرف عمى المؤسسين ليذه المكتبة ،وتاريخ

تأسيسيا ،واالدوار التي مرت بيا ،واالشخاص تولوا رعايتيا (الخازن او الكتابدار) ،واىتمام العمماء واالمراء بيا ،واىم
نفائس الكتب والمخطوطات التي تتضمنيا ،وابرز الموضوعات التي تغطييا ،وفيارسيا ،ومجموع مقتنياتيا ،ونشاطيا
الفكري خالل القرون الغابرة ،وفئات المستفيدين منيا ،والخدمات التي تقدميا ،وعدد العاممين فييا ،والتقنيات الحديثة

المستخدمة فييا ،ومبناىا ،وموقعيا ،وىل ليا موقع عمى شبكة االنترنت ،واىم نشاطاتيا الفكرية والعممية واالدبية
وخططيا لممستقبل.
حدود البحث

أ .الحدود المكانية :مدينة النجف االشرف (القديمة)

ب .الحدود الزمانية2011 :
ج .الحدود الموضوعية :الحوزة العممية في مدينة النجف االشرف واثرىا في نشأة المكتبات العامة والخاصة :دراسة حالة
ادوات البحث :استخدم في ىذا البحث االدوات االتية:

 .1االستبيان  .2المقابمة .3المالحظة
الحوزة :لغة واصطالحا

"والحوزة من :حاز ،حائز ،حو از وحيازة ،وحاز اختبار الشيء ضمو وجمعو :حصل عميو.

1

الحـوز :الموضـع اذا أقيم حواليو سـد او حاجـز .الحـوزة :الناحـية .حـوزة المممــكة :ما بين تخوميا" ) (.والحوزة كمصطمح :لو
تعريفات متعددة ومتفاوتة في كممات العمماء والباحثين والمحققين تتسع تارة وتضيق اخرى ،ولكنيا في مجمميا تعطي اطا ار
عاما ومفيوما جامعا لمحوزة العممية ،واحد ىذه التعاريف "ان الحوزة العممية اصطالح يراد بو المؤسسة العممية التي تقام
لغاية الدراسات العممية الشرعية التي تمكن الطالب من معرفة االحكام الشرعية في مختمف مجاالت حياتو العممية")2(.

الحوزة العممية في النجف االشرف :النشأة والتطور

( )1لويس معموف .المنجد في المغة .ط ،35طيران ،فرحان اسالم 1379 ،ىـ ،ص .160

( )2عدنان فرحان تنيا .الحوزات العممية :النشأة والتطور وآفاق المستقبل( .اطروحة دكتوراه) ،قم :المركز العالمي لمعموم االسالمية،
 ،2006ص.5
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إن المؤرخين لم يذكروا التاريخ الدقيق لنشأة (الحوزة العممية) في النجف االشرف ،ولذلك لم يعرف بالضبط عام

نشوءىا ووجودىا .ولكن يبدو من بعض القرائن والشواىد عمى ان الحركة العممية في النجف االشرف بدأت في وقت مبكر
لوصول الشيخ الطوسي الييا سنة (449ىـ)" .والمرجح ىو ان النجف قبل ىجرة الشيخ الطوسي الييا كانت فييا جذور
عممية وتضم بعض رجاالت الفضل والعمم ،اتخذوا من النجف االشرف بعد ظيور القبر (الشريف) فيو مق ار ليم ،ويقول
الشيخ آغا بزرك الطيراني :انني اذىب الى ان النجف كانت مأوى لمعمماء ،وناديا لممعارف قبل ىجرة الشيخ الييا ،ولكنيم

لم يستطيعوا ان يأمنوا عمى أنفسيم وبث عموميم ورواياتيم ،وكان الفقياء والمحدثون ال يتجاىرون بشيء مما عندىم ،وكانوا

متبددين حتى عصر الشيخ الطوسي والى ايامو ،ولكن بعد ىجرتو ،انتظم الوضع الدراسي ،وتشكمت الحمقات" ،)1(".وربما
كانت أقدم حادثة تاريخية نستطيع عمى ضوء معرفتيا ان نحدد عمى وجو التقريب تاريخ نشوء الحركة العممية (الحوزة) في
النجف االشرف ىي ما يرويو السيد بن طاووس في كتابو فرحة الغري عن زيارة عضد الدولة البوييي سنة (371ىـ)

وتوزيعو المال عمى الفقياء والفقراء .فان تمك الرواية تشعر بوجود الحركة العممية في القرن الرابع اليجري )2(".وحصيمة ىذا
انو كان في النجف قبل قدوم الشيخ الطوسي الييا فقياء ومدارس ودروس ،وىذا يعني انو البد من ان يكون وجود ىؤالء
الفقياء جاء نتيجة لوجود مدارس فقيية ودراسات متصمة من عيد مبكر ال نستطيع تحديده تحديدا دقيقا لقمة المصادر التي
تناولت تاريخ الحوزة العممية في النجف االشرف ".بشكل دقيق ومفصل ،ويرى الدكتور مصطفى جواد :بان في النجف

اعالما بثوا العمم قبل الشيخ الطوسي ،ويصعب التصديق بان الشيخ اول من جعل النجف مرك از عمميا"(.)3

لذلك "فان المتتبع لتاريخ الحركة العممية في النجف االشرف قبل رحيل الشيخ الطوسي الييا ،يجد ان ىناك شذرات

من االخبار وىي عمى ندرتيا تشير الى ذلك ،وانو كان في النجف عمماء وفقياء ،وكان الناس يقصدونيا لمدراسة وتمقي
العموم االسالمية ،فمنذ اوائل القرن الثالث لميجرة نرى اسماء عممية بارزة تنسب الى النجف ،مثل شرف الدين بن عمي

النجفي ،واحمد بن عبد اهلل ،وابن شيريار ،كما ان ىناك اجازات عممية تحمل اسم النجف )4( ".وىذا يدل عمى انو كان فييا
جميور من الفقياء والعمماء وكان ليا شأن عممي ودراسي قبل وصول الشيخ الطوسي الييا ،ولكنيا لم تذكر من قبل
المؤرخين وخفيت عنا اخبارىم وضاع ــت كما ضاع الكثير من اخبار النجف االشرف.
"وربما كان ىذا الوجود لمحركة العممية البذرة التي تعيد اصالحيــا ورعايتيا ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي
الشيير بشيخ الطائفة ،وعميو ع ـ ـ ــرف بانو مؤسس جامعة النجف (الحوزة العممية) ،وذلك حينما ىاجر الييا من بغداد

سنة449ىـ"( ،)5حيث اعطى لمحركة العممية مركزىا وطابعيا الجامعي ،وىو الذي حول النواة الى شجرة باسقة مثمرة)6(".
ازدىار ثقافياً متمي اًز منذ أن َّ
حل بيا الشيخ الطوسي في
تؤتي أكميا حين .لذلك احتمّت النجف مكانة عممية مرموقة ،وشيدت
اً
ّ
أواسط القرن الخامس اليجري ـ وأسس فييا جامعتو الدينية الكبرى .ومن يوميا ذاك أصبح النجف االشرف مدينة العمم التي

ؤميا الطالب من كل حدب وصوب ،ويتقاطر عمييا الوافدون من شتى أقطار العالم .واستمرت الحركة العممية في المدينة
َي ُّ
وأخذت تنشط وتتطور بفضل الجيود التي بذليا الشيخ الطوسي في تنظيم شؤون الحوزة العممية المنيجية والدراسية ،وتنسيق

العموم الدينية وتأصيميا ،وتأليف الكتب الدراسية المختصة بيا ،واعداد طبقة من الرجال االكفّاء الذين تكون ليم القدرة
الكافية عمى تدريس ىذه العموم ونشرىا في أوساط المجتمع االسالمي .وقد حفظ تاريخ الحوزة العممية ،وعبر مسيرتيا
( )1جعفر الخميمي .موسوعة العتبات المقدسة ،قسم النجف ،ج ،7القسم الثاني ،ط ،2بيروت ،مؤسسة االعممي لممطبوعات،
 ،1987ص.21

( )2عبد اليادي الفضمي .دليل النجف االشرف .النجف االشرف :مكتبة التربية1385 ،ىـ ،ص.39
( )3جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص .22-21

( )4موقع النجف االشرف ،الحوزة العممية ،حزيرانhttp:/ holynajaf.org/ arab ،2009 ،
()5عبد اليادي الفضمي .دليل النجف االشرف ،ص .40-39
( )6نفس المصدر ،ص .40
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العممية الطويمة من أسماء العمماء والمفكرين العظام الذين كان ليم الدور األكبر في بث الوعي االسالمي واثراء المكتبة

االسالمية بجالئل الكتب والمؤلفات ،فضال عن تأسيس المكتبات الخاصة والعامة ورفدىا بكل غال ونفيس من اميات

المراجع واعيان التآليف.
وىي اليوم ال تزال منا ار ومرك اًز ىاماً لمدراسات االسالمية وخاصة في عموم الفقو ،واالصول ،والفمسفة االسالمية،

وتفسير القرآن الكريم ،والحديث النبوي الشريف ،وكل ما يتعمق بقضايا العقيدة االسالمية وشؤون الفكر االسالمي.
المدارس الدينية ومعاهد العمم في مدينة النجف االشرف

من نافمة القول انو لوال وجود الحوزة العممية لما كانت ىذه المدارس الدينية ومعاىد العمم ،وساكنو ىذه المدارس ليم

عالقة وثيقة ووطيدة بالكتاب والمكتبات ،فقد ارتبط نشوء المكتبات في النجف االشرف وتطورىا بتطور ونشوء الحوزة العممية
والحركة العممية النشطة فييا .ذلك الن تاريخ المكتبات العامة والخاصة في مدينة النجف االشرف ذو اتصال مباشر ووثيق
بتاريخ الحوزة العممية ،بسبب االىتمام الكبير الذي أواله العمماء وطالب الحوزة العممية بالكتاب والمكتبات ،فالكتاب ىو
الصديق المالزم ،ووعاء العمم واداتو الرئيسة في الدراسة والبحث والتأليف ،وال غنى لطالب العمم عنو ميما كانت درجتو
العممية ،ففي مرابعو يرتع وفي جنباتو يحصد ويزرع.

"وال نظن ان مدرسة من المدارس القديمة او مسجدا او جامعا او غير ذلك من معاىد العمم ومناىل المعرفة ،كانت

تخمو من خزانة كتب ،بل ان بعضيا كان ذا خزائن جسيمة تحفل بأميات االسفار واعيان التآليف" ،)1(".فحيث وجدت

المدرسة الدينية ووجد ساكنوىا من الطالب وجدت في الغالب المكتبة فييا ،فيرجع الييا طالبيا او غير طالبيا ،يستعيرون
منيا الكتب الموقوفة عمييا ،ثم ال يمر بعض الزمن حتى تزول المدرسة من الوجود ،فتزول المكتبة معيا اما بتقادم عيدىا،

وانيداميا او انعدام موارد االنفاق عمييا ،فتقوم مدرسة اخرى ومكتبة اخرى في محمة اخرى من مدينة النجف ثم تزول ىذه

من الوجود كما زالت مدارس من قبل ،ونحن اذ نستعرض تاريخ المدارس الدينية الحاضرة وتاريخ مكتباتيا العامة فمن نجد
بينيا مدرسة معمورة يرجع تاريخيا الى القرن الثاني عشر ،فأين ذىـ ــبت المدارس التي أسسيا العمماء والمموك واالمراء
والتجار وما ورد ذكرىا في التاريخ عرضا ،وما مـن شـك انـو كانـت لكـل مدرسة او ألغمب ىذه المدارس مكتبة من المكتبات

العامة ،ذىبت بذىابيا ولم يبق ليذه المكتبات من ذكر اال ما يعثر عميو في حاشية عمى كتاب او وثائق تاريخية تشير الى

مكتبة من تمك المكتبات ،او كممة وقف تعين المكتبة التي وقفت عمييا الكتب ،اما ما موجود من المكتبات العامة في
المدارس الدينية ا و التابعة ليا اليوم فيو في الغالب بقية من مكتبات كانت ذات شأن في الماضي القريب ،ولكن
المستعيرين من غير االمينين قد عبثوا بيا وبددوىا ،ومن ىذه المكتبات لم يبق من بعض ىذه المكتبات اال اسميا ،او التي

بقيت فييا بعض الكتب ،او المكتبات المستحدثة الجديدة والتي بدأ يتكاثر عددىا في السنوات االخيرة )2( ".والتي تم الحفاظ
عمييا واعادة الحياة الييا من جديد بعد اىمال طويل بسبب الظروف التي مرت بيا المدينة بشكل خاص والعراق بشكل عام

خالل االربعة عقود الماضية في ظل نظام القير واالستبداد المتخمف .والمدارس الدينية في مدينة النجف االشرف ىي في
الحقيقة اماكن سكن الطالب وبمثابة االقسام الداخمية اليوم في الجامعات الحديثة .والوظيفة الرئيسية لممدارس الدينية ىي
ايواء الطمبة الذين يدرسون في الحوزة العممية ابتداء من طمبة المقدمات الى طمبة البحث الخارج ،بل ان بعض المجتيدين

كان يسكن في المدارس الدينية ،وبعضيم كان لديو لو غرفة في بعض المدارس الى وقت متأخر.

ومع اتساع المدينة وتطور الحياة المدنية فييا ،وازدياد الطالب الوافدين الييا من كل فج عميق ،باتت الحاجة ممحة
الى بناء المدارس الدينية والمعاىد العممية ،فكانت ّاول مدرسة دينية تبنى في النجف ىي مدرسة "المقداد السيوري" التي
يعود تأسيسيا الى أوائل القرن التاسع اليجري .وبمرور االيام والسنوات ،تطورت الحياة المدنية في مدينة النجف االشرف،
( )1كوركيس عواد .خزائن الكتب القديمة في العراق منذ اقدم العصور حتى سنة  1000لميجرة .بغداد ،مطبعة المعارف.1948 ،
ص.130

( )2جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص.241-240
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وكثرت المدارس الدينية ومعاىد العمم فييا ،وأخذت تنتشر انتشا اًر واسعاً في أنحاء المدينة .ونحن اذ نستعرض المدراس

الدينية انما نستعرض المكتبات في الحقيقة ،ألنو ال تخمو أي مدرسة دينية من مكتبة ،يستعين بيا طالبيا في الدراسة
والبحث ،بل ىي إحدى الضروريات التي ال غنى عنيا في ىذه المدارس ،ومن أشير المدارس الدينية التي حظيت بشيرة
واسعة وبعضيا ال يزال قائما الى يومنا ىذا اآلتي:
السيوري :نسبة إلى الفاضل المقداد السيوري ،المتوفى سنة 826ىـ .والتي يعود تأسيسيا الى أوائل القرن
1ـ مدرسة المقداد ُ
تغير اسميا بعد ذلك واصبحت تُعرف بالمدرسة السميمية نسبةً إلى بانييا سميم خان الشيرازي سنة
التاسع اليجري .وقد ّ

(1305ه) وتحتوي عمى 12غرفة ،وتقع في محمة المشراق 2ـ مدرسة الصدر :اسسيا محمد حسين خان االصفياني حوالي
سنة ( 1140ىـ) وىي أقدم المدارس الحاضرة وأوسعيا ،وفييا ما يزيد عمى ثالثين غرفة في طابق واحد ،واضيف الييا
ممحق يشتمل عمى ( )14غرفة ،وتقع في السوق الكبير 3ـ مدرسة كاشف الغطاء :وكانت تعرف بمدرسة المعتمد اسسيا

وج ّدد بناؤىا بعد ذلك ،وىي تحتوي عمى ()20غرفة ،وتقع في محمة العمارة.4 .
معتمد الدولة عباس قمي خان (1250ىـ) ُ
المدرسة الميدية :أسسيا الشيخ ميدي كاشف الغطاء حدود سنة (1291ىـ) ،وتحتوي عمى ()22غرفة ،وتقع في جوار
جامع الطوسي5.ـ مدرسة القَوام الفتحية :أسسيا فتحعمي خان الشيرازي في سنة (1300ه) وفييا ()26غرفة ،وتقع مالصقة
لممدرسة الميدية.6.مدرسةااليرواني :أسسيا الحاج ميدي االيرواني سنة (1305ه) وفييا ()19غرفة ،وتقع في محمة

الحويش7 .ـ مدرسة القَزويني :تأسست سنة ()1324ه من قبل الحاج محمد االمين القزويني ،وفييا ()30غرفة في
الباد ُكوبئي :تأسست سنة ()1325ىـ من قبل الحاج عمي البادكوبي ،وتشتمل عمى
طابقين ،وتقع في الطمة.8.مدرسة ْ

()30غرفة ،وتقع في شارع االمام زين العابدين (عميو السالم)9.ـ مدرسة الشربياني :أسسيا الشيخ محمد الشربياني حدود
()1320ىـ ،وفييا ( )12غرفة ،وتقع في محمة الحويش10.ـ مدارس الخميمي :أسسيا المير از حسين الخميمي (أ)ـ
الصغرى:مؤلفة من طابقين ،وفييا ()18غرفة ،تأسست سنة ()1322ىـ .وتقع في محمة العمارة( .ب) ـ الكبرى :مؤلفة من

طابقين ،وفييا ( )46غرفة ،تأسست سنة (1316ىـ) وتقع في محمة العمارة11 .ـ مدارس الشيخ محمد كاظم الخراساني
تم بناؤىا في سنة (1321ه)ـ ،وج ّدد
(اآلخوند)( :أ)ـ الكبرى :وفييا ()40غرفة ،وىي في طابقين ،جدرانيا
مكسوة بالقاشانيّ ،
ّ
بناؤىا عام (1385ه) وزيدت غرفيا إلى ( )80غرفة ،وتقع في محمة الحويش( .ب)ـ الوسطى :وفييا ( )33غرفة ،وجدرانيا
مكسوة بالقاشاني ،تم بناؤىا في سنة (1326ه) ،وتقع في شارع االمام الصادق (عميو السالم)( .ج)ـ الصغرى :وفييا
()12غرفة ،تم بناؤىا في سنة (1328ه) وتقع في محمة البراق12.ـ مدرسة اليندي :أسسيا ناصر عمي خان الالىوري سنة

(1328ىـ) ،وفييا ( )20غرفة ،وتقع في محمة العمارة13.ـ مدرسة البخاري :اسسيا محمد يوسف البخاري ،وتم بناؤىا في
محمد كاظم اليزدي( :أ).الكبرى:
سنة (1329ه) ّ
وجددت في سنة (1380ه)ـ وتقع في محمة الحويش14.ـ مدرستا السيد ّ
وتشتمل عمى ()80غرفة ،مؤلفة من طابقين ،وجدرانيا مكسوة بالقاشاني ،تأسست سنة)1325ىـ) وتقع في محمة الحويش.
البروجردي :أسسيا
(ب).والصغرى :تأسست عام (1380ه) وتشتمل عمى ()40غرفة ،وتقع في محمة العمارة.15.مدرستا ُ
السيد حسين البروجردي( .أ).الكبرى :تحتوي عمى ()64غرفة في ثالثة طوابق ،وفييا مكتبة حافمة بالكتب العممية والفقيية
وبعض المخطوطات ،وكان تأسيسيا سنة (1373ىـ ( .وتقع قرب دورة الصحن الشريف مدخل السوق الكبير.
(ب).والصغرى :اسسيا السيد ىاشم البيبياني سنة (1379ه) وتشتمل عمى ( )21غرفة ،وتقع في سوق العمارة16 .ـ
تضم أكثر من ( )200غرفة في ثالثة
جامعة النجف الدينية :وىي أضخم مدرسة في النجف عمى اإلطالق ،إذ أنيا
ّ
بناء
طوابق ،وفييا مكتبة جامعة لنفائس الكتب ،وطائفة من المخطوطات الثمينة ،وفييا مسجد .وىي من أحسن المدارس ً

وتصميماً ،وقد بوشر ببنائيا في سنة (1376ه) عمى قطعة أرض في حي السعد ،تبمغ ( )5000متر مربع17.ـ المدرسة

الج َديدة18 .ـ المدرسة األُزرية :وىي في الجديدة أيضاً19 .ـ مدرسة البغدادي :أسسيا عبد العزيز
المبنانية :وموقعيا في ُ
البغدادي سنة (1383ه) وتشتمل عمى ()99غرفة ،وتقع في حي السعد .20 .مدرسة الرحباوي :اسسيا الحاج عباس

محسن الرحباوي سنة (1378ه) وتشتمل عمى ( )18غرفة ،وتقع في شارع المدينة .21.مدرسة الجوىرجي :أسسيا الحاج
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محمد صالح الجوىرجي سنة (1383ه) وتشتمل عمى ()54غرفة ،وتقع في شارع المدينة .22.المدرسة العاممية :أسست

بسعي الشيخ محمد تقي الفقيو ،وتشتمل عمى ()40غرفة ،وتقع في شارع مسمم بن عقيل .23 .مدرستا الشيرازي :أسسيا
السيد عبد اهلل الشيرازي( .أ).الكبرى :تأسست سنة (1373ه) وتشتمل عمى ()22غرفة ،وتقع في محمة الجديدة( .ب).

والصغرى :تأسست سنة (1377ه) وتشتمل عمى ()8غرف ،وتقع في محمة الجديدة.24.مدرسة غديريان :وىي دار صغيرة
لسكنى الطمبة مع عوائميم ،وتقع في محمة العمارة .25.مدرسة الحكيم .اسسيا السيد محسن الحكيم في محمة

المشراق.26.مدرسة شبر :سميت فيما بعد مدرسة االمام الصادق (عميو السالم) اسسيا السيد عمي شبر الحسيني في سنة
(1384ىـ) وتقع في محمة البراق.27.مدرسة الكمباسي :أسسيا الشيخ محمد عمي كمباسي ،وتقع في دورة الصحن.28.
المدرسة العموية :وكانت تشغل غرف من الصحن الشريف ،وعددىا ( )44غرفة .وىذه ىي المدرسة التي زارىا الرحالة ابن
بطوطة في رحمتو الى النجف عام (727ىـ) ووصفيا بقولو "ويدخل من باب الحضرة الى مدرسة عظيمة يسكنيا

الطمبة"(.29 ،)1مدرسة الصحن الكبرى :تقع في مرقد امير المؤمنين (ع) وقد اسسيا الشاه عباس الصفوي االول اوائل
القرن الحادي عشر اليجري وفييا ()116غرفة.30 ،مدرسة العامميين :تقع في محمة الجديدة :أسسيا الشيخ محمد تقي
الفقيو العاممي سنة (377ه) وفييا ( )40غرفة .31.مدرسة االفغانيين :وتقع في محمة الجديدة ،اسسيا الشيخ حسن

االفغاني سنة (1384ىـ) وفييا ( )7غرف".32 ،)2(.المدرسة الباكستانية البمتستانية ،تأسست سنة (1370ىـ).33 ،مدرسة
السيد ىاشم البيبياني ،اسسيا سنة (1385ىـ).34 ،مدرسة االمام امير المؤمنين عميو السالم ،اسسيا الحاج عبد ابو طبرة

سنة (1388ىـ) .35 ،مدرسة دار العمم :اسسيا السيد ابو القاسم الخوئي ،وكانت تقع في دورة الصحن الشريف ،مقابل باب
الصحن المعروف بباب العمارة ،فيدميا النظام البائد في االنتفاضة الشعبانية ،ويعاد بناؤىا في محمة العمارة حاليا.36.
المدرسة الميدية :اسسيا الحاج ميدي مرزة ،سميت بعد ذلك بجامعة الصدر في شارع ابي صخير .37 ،مدرسة الشيخ
محمد عمي المدرس االفغاني .38 ،مدرسة السيد عوض االفغاني .وغيرىا من المدارس الدينية في مدينة النجف األشرف.

ومن الميم ذكره ىنا َّ
إن ك ّل مدرسة دينية من ىذه المدارس تحتوي عمى مكتبة يستعين بيا طالبيا في قراءتيم وبحوثيم،
والبعض من ىذه المكتبات متميزة وتحتوي عمى نفائس الكتب والمخطوطات النادرة ،باإلضافة إلى ما يقتنيو كل طالب من
الطمبة بشكل شخصي فتتكون لديو مكتبة صغيرة من رف او بضعة رفوف في غرفتو ،ان ظاىرة كثرة عدد المدارس الدينية،
وازدياد عدد الطمبة الوافدين الييا من مختمف البمدان عاما بعد عام ،ىو مؤشر دقيق عن مدى اتساع ونشاط الحوزة العممية،

واستيعابيا ليذا العدد الكبير من الطمبة ،ومساىمتيا الكبيرة في تنشيط الحياة العممية والفكرية واالدبية في المدينة ،وبالتالي

زيادة الطمب عمى المصادر والمراجع من قبل طمبة العمم ،وىذا يؤثر بدوره عمى زيادة االىتمام بالمكتبات من قبل

المؤسسات العممية والعمماء ،واالكثار منيا كما ونوعا ،كما ان ىذا النشاط العممي لمحوزة العممية زاد من اتساع تأثيرىا
وامتداده الى الخارج ،حيث ان تالقح الثقافات واالفكار التي يحمميا الطمبة الوافدون الييا من مختمف االقطار والبمدان،
وانفتاحيا عمى بعضيا ،يدفع بالحركة العممية والثقافية الى االبداع والتجدد والتطور.
اهتمام العمماء بالكتاب والمكتبات

تروى الكثير من الطرائف والقصص العجيبة والواقعية عن اىتمام العمماء وولعيم بالكتب الفريدة والنادرة ورحيميم

في طمبيا في شتى االصقاع والبمدان في ذلك الوقت الصعب ،حيث ال توجد مواصالت مريحة ،وطرق نقل معبدة ،ووسائط
نقل حديثة ،بل كانوا يشدون الرحال عمى االبل او الحمير ،ويمضون االشير وربما السنوات في أسفارىم ،ويقطعون الفيافي
المترامية والصحارى الشاسعة ،ويالقون انواع الصعاب ،والح ــر والبرد ،ويتعرضون ألن ـواع المخاطر ،ويتحممون المشاق
والشدائد ،وينفقون االموال في رحالتيم عن طيب خاطر ،ويواصمون النيار بالميل في اسفار طويمة ومضنية ،في سبيل

( )1ابن بطوطة .تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار ،القاىرة ،المكتبة التجارية الكبرى1377( ،ىـ)ج ،1ص.109
( )2عبد اليادي الفضمي .مصدر سابق ،ص.74-70
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الحصول عمى كتاب او مجموعة كتب نفيسة ،حتى اذا ما وجدوا ضالتيم ،فيمضون عامة نيارىم ويسيرون الميالي الطوال

عمى ضوء السراج الستنساخيا ،حيث لم تكن يومذاك كيرباء ،او يشترون نسخ منيا حيث لم تكن يومذاك مطابع او دور
نشر ،او يقوم العالم نفسو باستنساخيا ،واذا اطمئن الى ناسخ حسن الخط دقيق النقل فيقوم باستنساخيا لو مقابل اجر
معين.
اذن فمن كان ىمو ىكذا في الحصول عمى كل شاردة وواردة من نفائس الكتب وامياتيا ويتيمات المخطوطات

وفرائدىا ،كيف ال يؤسس مكتبة غاية في الجودة ونياية في االتقان ،تحوي كل من كل عمم وفن ،وكفاية لكل عالم وطالب،

وتضم المدونات الكبرى في التاريخ والحديث والتفسير والمغة واالدب وغيرىا .ىذا مضافا الى ما خطتو انامل العمماء
االعالم من مؤلفات في شتى العموم والفنون رفدوا بيا المكتبة االسالمية ،والبعض من العمماء والوجياء من أىدى مكتبتو
الخاصة بالكامل ،أما في حياتو او بعد موتو بوصية منو ،وأوقفيا لمخدمة العامة ،وما جمبو طمبة الحوزة العممية من البمدان
النائية معيم من كتب نفيسة ومخطوطات قيمة ،وما ألفوه من رسائل واطروحات واوقفوىا ليذه لممكتبات العامة بعد عودتيم

الى أوطانيم ،جعمت منيا غزيرة المصادر ،كثيرة المآثر ،وقميمة النظير والمثيل.
وىناك دواع واسباب كثيرة إلنشاء المكتبات واالىتمام بيا والحفاظ عمييا وتزويدىا بكل نفيس ونادر من قبل العمماء
وطمبة العمم ،فقد اىتمت الشريعة االسالمية بطمب العمم وحثت عمى المعرفة واكدت تأكيدا شديدا عمى التدوين والكتابة ،وان
العمم يضيع اذا لم يقيد بالقرطاس ،فقد ورد في الحديث الشريف "قيدوا العمم بالكتاب"( )1وعن االمام الصادق عميو السالم

قال "احتفظوا بكتبكم فأنكم تحتاجون الييا"( )2وقال عميو السالم "اكتبوا فإنكم ال تحفظون حتى تكتبوا"( )3وقال عميو السالم
"بالكتابة تقيد اخبار الماضين لمباقين ،واخبار الباقين لالتين ،وبيا تخمد الكتب في العموم واآلداب وغيرىا ،ولواله النقطع
اخبار بعض االزمنة عن بعض ،ودرست العموم وضاعت اآلداب ،وعظم ما يدخل عمى الناس من الخمل في امورىم ،وما

يحتاجون الى النظر فيو من امر دينيم ،وما روي ليم مما ال يسعيم جيمو")4( .

إن" تاريخ المكتبة وخزائن الكتب يرافق تاريخ الكتابة عمى وجو التقريب ،والكتاب كان ولم يزل الوسيمة الكبرى لنشر

الثقافة وتيسير حياة االنسان وتيذيبو ،وصقل افكاره ،واعداده لمحياة اعدادا يكفل لو استغالل ثمرات الطبيعة ،وكنوزىا
لمنفعتو ومنفعة المجموع العام من المخموقات ،فيو خالصة تجاريبو ،وتاريخ حياتو ،وقانون عيشو ،وسموكو في دنياه ،وقد
فيم االنسان قيمة الكتاب في حياتو منذ ان اكتشف الكتابة وسخرىا ألغراضو ،وصار يعني بالكتب وجمعيا وادخارىا،

وتكوين الخزائن الخاصة بيا عمى قدر ما تستدعيو ثقافتو المكتسبة في كل عصر من عصوره)5(".

فال عجب بعد ذلك ليذا االىتمام البالغ الذي أواله العمماء بالكتاب ،وتأسيس المكتبات والحفاظ عمييا ورفدىا بكل

نفيس .فقد اكدت السنة النبوية المطيرة عمى تقييد العمم بالكتابة ،وتدوينو لحفظو من الضياع والنسيان والتالعب ،وإليصالو
الى االجيال المتعاقبة ،كما ورد من مصادره االصمية دون زيادة او نقصان.
فوجود الكتاب والمكتبات في مدارس الحوزة العممية وبيوتات العمماء ،امر تحتمو طبيعة تحصيل العموم في كل زمان

ومكان ،وطبيعة ونوعية الدراسة في مدارس الحوزة العممية ،فيي ال تقوم عمى التمقين والتمقي لممحاضرات الجامدة ،وانما
تقوم عمى التفاعل بين المعمم والمتعمم ،فدور المعمم ىو التوجيو والتييئة لمطالب ،واثارة دفائن العقول وتحفيز الرغبة عمى
التفكير وشحذ العقل لفيم أقدس العموم" ،والذي ُيصغي لممناقشات في تمك الدروس ،يعمم ّأنيا فريدة في أسموب التدريس
العممي ،بما فييا من حرية وعمق ودقة وبع نظر ،وبما تنطوي عميو من توجيو رائع ،وسعة آفاق وتشجيع ،مما ال نحسب
( )1ابن شعبة الحراني .تحف العقول عن آل الرسول.ط ،2قم ،مؤسسة النشر االسالمي1404 ،ىـ ،ص.36

( )2محمد بن يعقوب الكميني .اصول الكافي ،ط ،6طيران ،دار الكتب االسالمية1375 ،ىـ ش ،ص .52:1
( )3نفس المصدر ،ص.52:1

( )4محمد باقر المجمسي .بحار االنوار ،بيروت ،مؤسسة الوفاء 1403 ،ىـ ،ص.83:3
( )5جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص .197
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ألنيا تعد الرجال لينالوا أضخم إجازة عممية ىي إج ــازة
أن لو نظي اًر في أي تدريس جامعي آخر .والبد أن تكون كذلكّ ،
(االجتياد) ،فميس يسي اًر أن يصبح العالم مجتيداً"( .)1فتعمم القران الكريم وتفسيره ،واالضطالع بعمومو وسبر أغواره ،وتحمل

عمم الحديث الشريف وحفظو وروايتو ،والتفقو في الدين ،ومعرفة االصول الشرعية واستنباط االحكام ،وعقد المناظرات
وحمقات الدرس ،وتأليف واستنساخ وقراءة وعرض الكتب ،وتحقيق المخطوطات ،ومجالس الوعظ واالرشاد والعزاء ،والندوات
العممية والسياسية واالدبية والثقافية ،واقامة الميرجانات والمؤتمرات العممية ،وغيرىا من النشاطات الدينية والثقافية واألدبية،
كل ذلك ال يتم اال بوجود الكتاب والمكتبات فيي أوعية العموم وخازنة المعارف وأدوات الفكر ،والمعين الذي ال ينضب عمى

كرور االيام وتوالي االزمان.
لذلك نالحظ ان الكثير من العمماء قاموا بإنشاء مكتبات خاصة بيم في بيوتيم ،ويندر ان تجد عالما ليس لو مكتبة
خاصة ،صغيرة او كبيرة في بيتو ،او عامة في المدارس الدينية او في مبان خاصة انفردت بيا ،لكي يستفيد منيا الباحث

وطالب العمم ،واىتموا برعايتيا وحفظيا ،واوقفوا عمييا موقوفات عديدة ،وانفقوا عمييا الكثير من االموال ،واىدى بعض
العمماء وال سيما مؤلفاتيم األصمية وأصوليم المحررة التي كتبوىا بخطوط ايدييم الى ىذه المكتبات وأوقفوىا لمخدمة العامة.
ومن الطريف والمالحظ عمى ىذه المكتبات ان اغمب مؤسسييا ىم من العمماء والفقياء ،ومن عاش في كنفيم ،وتأثر بيم
من اىل الثقافة والفكر وذوي اليسار واالدباء والوجياء والتجار.
وخالصة القول ان الكتب ال يمكن الحفاظ عمييا وصيانتيا وتعميم االستفادة منيا ،واالحتفاظ بيا ألطول فترة ممكنة،

وايصاليا الى االجيال القادمة ،إال باالحتفاظ بيا في المكتبات ،ومن ىنا تظير اىمية المكتبات ودورىا الريادي في النيوض

العممي والفكري والمعرفي والثقافي ،ففييا خالصة أفكار العمماء ،وعصارة تجارب األمم ،والتي يستفاد منيا في الحركة
التكاممية لممعارف االنسانية ،التي تبنى وتزدىر بيا الحضارات واالمم عمى ىذه االرض .فالمكتبات ىي الجسر الذي عبرت
منو كافة الحضارات وما انتجتو الينا والى القابل من االزمان.
المكتبات العامة القائمة والمندثرة

رافق اتساع ونشاط الحركة العممية في الحوزة العممية في النجف االشرف ،وكثرة الطالب الوافدين الييا من مختمف

البمدان واالصقاع ،وازدياد عدد مدارسيا ،انشاء الكثير من المكتبات العامة والخاصة ،والتي ادت دو ار فاعال ورياديا في

النشاط العممي والثقافي ،وفي مساعدة طالب العموم االسالمية في توفير المصادر والمراجع االساسية لدراستيم ،وىناك
العديد من المكتبات العامة الكبيرة الميمة والمتميزة ،والتي تحتوي عمى نفائس الكتب و"المخطوطات النادرة لقدم كتابتيا ،او

إلنيا بخطوط مؤلفييا ،او إلنيا قرئت عمى مؤلفييا ،او كتبت عمى نسخ مؤلفييا ،او النفرادىا وندرة وجودىا )2(".وباإلضافة

إلى المكتبات العامة الكبيرة ىذهَّ ،
فإن ك ّل مدرسة دينية تحتوي عمى مكتبة كما مر يستعين بيا طالبيا في قراءتيم وبحوثيم،
تتفاوت في حجميا من مدرسة الى أخرى" ،ويتجاوز عدد المكتبات الكبيرة في النجف االشرف اليوم بحدود اكثر من ()50

وخاصة ،تحتوي عمى ماليين الكتب المطبوعة ،وآالف المخطوطات النفيسة والنادرة .وىناك المئات بل
عامة
ّ
مكتبة بين ّ
االالف من المكتبات الخاصة في بيوتات العمماء والمفكرين والباحثين قد يتجاوز عددىا ( )30000ثالثة االف مكتبة في
مدينة النجف االشرف)3(".

وألىمية نفائس الكتب والمخطوطات واصالتيا وندرتيا ،فقد حرص بعض رجال العمم والفكر عمى نسخ كل ما يقع

تحت أيدييم منيا ،فأضحى التراث المخطوط في ىذه المكتبات يمثل جانبا ميما وركنا اساسيا وعالمة مميزة فييا .ان

( )1موقع النجف االشرف ،http:/ / holynajaf.org:الحوزة العممية في النجف االشرف.2011 ،
( )2عبد اليادي الفضمي .مصدر سابق ،ص.81

( )3موقع النجف عاصمة الثقافة االسالمية  ،2012النجف مدينة المكتبات والروحانيات .معد فياض.2011 /10 /15 ،
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لممكتبات دو ار كبي ار وفعاال في النيوض الفكري والثقافي في المدينة ،وفي األزمان السابقة كان الرجال ىم من يصنعون

المكتبات ،واليوم أصبحت المكتبات مدارس تصنع رجال العمم والفكر والثقافة واالدب .واىم المكتبات العامة الكبيرة القائمة
في الوقت الحاضر في مدينة النجف االشرف ،نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر ما يمي:
 .1مكتبة الروضة الحيدرية المطيرة وتقع في مبنى الصحن الشريف ،ويقع مدخميا عمى يمين باب الطوسي.
 .2مكتبة االمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء العامة – محمة العمارة.
 .3مكتبة مؤسسة كاشف الغطاء -محمة العمارة ،قرب الصحن الشريف.

 .4مكتبة االمام محسن الحكيم العامة محمة الحويش ،مدخل شارع الرسول.
 .5مكتبة أمير المؤمنين العامة – محمة البراق.
 .6مكتبة االمام الحسن العامة – محمة الحويش.

 .7مكتبة آغا بزرك الطيراني العامة – محمة الجديدة.
 .8مكتبة االمام الصادق – حي السعد.
 .1المكتبة االدبية :اسسيا الشاعر العربي الكبير السيد مصطفى جمال الدين .وتقع في حي الغدير ،ويشرف عمييا حاليا نجمو
االديب ميند جمال الدين.
 .1مكتبة جامعة النجف الدينية – حي السعد ،مطمة عمى الشارع العام نجف – كوفة.
 .2مكتبة العممين الطوسي وبحر العموم العامة  -جامع الطوسي.
 .3مكتبة كمية الفقو.
 .4مكتبة الجواد العامة – حي االمير.
 .5مكتبة مؤسسة تراث النجف الحضاري والديني – مؤسسيا االستاذ سامي البدري ،وتقع في حي الكرامة.
 .6مكتبة الممتقى الثقافي – اسسيا د.حسن الحكيم ،وتقع في حي النجارين.

 .7المكتبة الوثائقية التاريخية ،اسسيا السيد حسن ابو سعيدة – وتقع في شارع الكوفة قرب الجسر.
ومن المكتبات العامة التي كانت قائمة واندثرت والتي كان ليا شأن كبير في الماضي ،نذكر منيا عمى سبيل المثال ال
الحصر المكتبات اآلتية:
" .1مكتبة الماللي:منسوبة الل المال او الماللي كما ىو المشيور ،وجدىم االكبر المال عبد اهلل بن شياب الدين اليزدي
(981ىـ) ىو مؤسس ىذه المكتبة ،وىي اقدم مكتبة عامة وصل الينا خبرىا ،وليس ليا اليوم من أثر.

 .2مكتبة مدرسة الصدر االعظم :اسسيا رئيس وزراء ايران انذاك محمد حسين خان الصدر االعظم ونسبت المكتبة اليو،
وذلك في ايام فتح غمي شاه القاجاري في النصف االول من القرن الثالث عشر اليجري .وكان الكثير من المخطوطات
االثرية والكتب النادرة ،وكانت موجودة حتى الربع االول من القرن الرابع عشر اليجري .ولم يبق منيا اليوم شيء .وىي
اول مكتبة عامة أنشئت في مدينة النجف االشرف .وتقع ىذه المكتبة في بناية مدرسة الصدر االعظم التي ال زالت

موجودة لحد اليوم في بادية شارع االمام زين العابدين (عميو السالم).
 .3مكتبة الحسينية الشوشترية :اسسيا الحاج مير از عمي محمد النجف ابادي في اواخر القرن الثالث عشر اليجري .وكانت
تقع في محمة العمارة .وازاليا النظام البائد.

 .4مكتبة مدرسة القوام :تاسست مع مدرسة القوام اوائل القرن الرابع عشر اليجري من قبل فتح عمي خان الشيرازي في
محمة المشراق بجوار جامع الطوسي .والتي لم يعد ليا اثر وآلت كتبيا الى الضياع.
 .5المكتبة المرتضوية :اسسيا المير از عبد الرحيم بمبو بادكوبة في الربع االول من القرن الرابع عشر اليجري وكان يتجاوز
عدد كتبيا عشرة االف كتاب ،ولم يبق منيا اليوم شيء.
 .6مكتبة حنوش :اسسيا الحاج كاظم ال حنوش سنة (1370ىـ) وىو رجل امي ال يعرف القراءة والكتابة ولكنو كان محبا
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لمعمم واىمو .ولم يبق ليا اليوم من اثر ،سوى بيت قديم ايل لمسقوط يحمل الفتة كتب عمييا اسم المكتبة وتقع في محمة

البراق.

 .7مك تبة مدرسة دار العمم :اسسيا المرجع اية اهلل العظمى السيد ابو القاسم الخوئي .تعرضت لميدم وكتبيا لمتمف والحرق
والسرقة ابان االنتفاضة الشعبانية سنة (1991م) اثر دخول قوات الحرس الجميوري لمنجف ،ويبنى ليا حاليا بناية
خاصة في محمة العمارة.

 .8مكتبة مدرستي الخميمي .اسسيا الحاج مير از حسين الخميمي في الخمس االول من القرن الرابع عشر اليجري.
 .9مكتبة محمد صالح الجوىرجي)1( ".

وغيرىا كثير من المكتبات العامة التي كانت منتشرة في المدينة وتفتح ابوابيا لمجميع ،ىذا فضال عن المكتبات الخاصة
(الشخصية) التي تعد باألالف ،والتي لكثرتيا واىميتيا تحتاج الى دراسة مسحية خاصة بيا .وفيما يمي استعراض لبعض
المكتبات الخاصة المندثرة والقائمة عمى سبيل المثال ال الحصر وكاآلتي:

.1

"مكتبة الرحيم :اسسيا الشيخ عبد الرحيم اواخر القرن التاسع اليجري.

.2

مكتبة آل الطريحي :اسسيا الشيخ فخر الدين الطريحي بداية القرن الحادي عشر اليجري.

.3

مكتبة الجزائري :اسسيا الشيخ احمد الجزائري اواخر القرن الحادي عشر اليجري.

.4

مكتبة السيد عبد العزيز الصافي :اسسيا في منتصف القرن الثاني عشر.

.5

مكتبة آل بحر العموم :اسسيا الزعيم الروحي الكبير محمد ميدي بحر العموم في الثمث االخير من القرن الثاني

عشر اليجري.
.6

مكتبة آل القزويني :اسسيا السيد احمد القزويني في الثمث االخير من القرن الثاني عشر اليجري.

.7

مكتبة المرجع الديني الشيخ جعفر الكبير ،صاحب كتاب كشف الغطاء ،اسسيا اواخر القرن الثاني عشر اليجري.

.9

مكتبة الشيخ محمد باقر االصفياني :اسسيا بعد منتصف القرن الثالث عشر اليجري.

.10

مكتبة الشيخ احمد ىاللة :من وجياء سادات القبائل في البطائح .اسسيا اوائل القرن الثالث عشر.

.11

مكتبة السيد مير از االصفياني :اسسيا اوائل القرن الثالث عشر اليجري.

.8

مكتبة آل محيي الدين :تأسست اواخر القرن الثاني عشر اليجري.

 .12مكتبة الحاج مال عمي الخميمي :اسسيا في العشر االوائل من القرن الثالث عشر اليجري.
.13

مكتبة السيد عمي بحر العموم :أسسيا في منتصف القرن الثالث عشر اليجري.

.14

مكتبة آل نظام الدولة :اسسيا السيد عمي محمد خان الممقب بنظام الدولة في القرن الثالث عشر اليجري.

 .15مكتبة الحاج مال باقر الشوشتري :اسسيا في الثمث االخير من القرن الثالث عشر اليجري.
.16

مكتبة الخونساري :اسسيا الشيخ محمد عمي الخونساري في نحو الثمث االخير من القرن الثالث عشر اليجري.

.18

مكتبة السيد محمد بحر العموم :نواتيا من مكتبة جده محمد ميدي بحر العموم ،اسسيا في اواخر القرن الثالث عشر

 .17مكتبة مير از حسين النوري :اسسيا في القرن الثالث عشر اليجري.
اليجري.
.19

مكتبة شيخ الشريعة :اسسيا في القرن الثالث عشر اليجري.

.21

مكتبة السيد محمد باقر االصفياني الرشتي :اسسيا في مطمع القرن الرابع عشر اليجري.

.20

مكتبة الشيخ عمي كاشف الغطاء :اسسيا مطمع القرن العشرين.

 .22مكتبة الشيخ محمد السماوي :اسسيا في مطمع القرن الرابع عشر اليجري.
( )1جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص .267 – 242
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مكتبة السيد جعفر بحر العموم :اسسيا في الثمث االول من القرن الرابع عشر اليجري.

مكتبة السيد ىاشم بحر العموم :اسسيا في حياة أبيو السيد جعفر بحر العموم منتصف الرابع عشر اليجري.

 .25مكتبة الشيخ فرج اهلل :اسسيا قبل منتصف القرن الرابع عشر اليجري.
 .26مكتبة محمد عمي اليعقوبي (شيخ الخطباء):اسسيا قبل منتصف القرن الرابع عشر اليجري.
.27

مكتبة السيد محمد صادق بحر العموم :اسسيا قبل منتصف القرن الرابع عشر اليجري.

 .28مكتبة السيد صادق كمونة :اسسيا عام (1935م).

 .29مكتبة محمد عمي البالغي :اسييا في اوائل النصف الثاني من القرن الرابع عشر اليجري.
.30

مكتبة الخطيب جواد شبر .تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.31

مكتبة الشيخ االنصاري :تأسست في القرن الثالث عشر راليجري.

.32

مكتبة ال الشيخ راضي :تأسست في القرن الثالث عشر اليجري.

 .33مكتبة السيد محمد اليندي :تأسست في القرن الثالث عشر اليجري.
.34

مكتبة االخوند :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.35

مكتبة محمد سعيد الحبوبي :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.36

مكتبة الشيخ عبد اهلل المازندراني :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.37

مكتبة الماقمقاني :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

 .38مكتبة آل حرز :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.
.39

مكتبة آل مظفر :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.40

مكتبة الجزائري :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.42

مكتبة آل الجواىري :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.41

مكتبة الشبيبي :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

 .43مكتبة ىبة الدين الشيرستاني :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.
.44

مكتبة الشيخ عبد الحسين الحمي :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.45

مكتبة الشيخ جواد البالغي :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.46

مكتبة آل الصافي :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

 .47مكتبة الشيخ قاسم محيي الدين :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.
.48

مكتبة الشيخ عمي الشرقي :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.49

مكتبة اليد عمي شبر :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.51

مكتبة السيد عمي السيد ىادي بحر العموم :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.52

مكتبة السيد عبد الرزاق المقرم :تاسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.53

مكتبة اليمداني :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

.50

.54

مكتبة السيد محمد البغدادي :تأسست في القرن الرابع عشر اليجري.

مكتبة صالح الجعفري :تاسست في القرن الرابع عشر اليجري" ()1

ومن المكتبات الخاصة القائمة في الوقت الحاضر عمى سبيل المثال ال الحصر ما يمي:
 .1مكتبة السيد ميدي الخرسان :محمة الحويش.
( )1جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص .315 – 268
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 .2مكتبة السيد محمد رضا الخرسان :حي العمماء.

 .3مكتبة السيد محمد رضا الغريفي :خان المخضر.
 .4مكتبة السيد ىادي بحر العموم.
 .5مكتبة آل القزويني.
 .6مكتبة آية اهلل العظمى السيد عمي السيستاني.
 .7مكتبة آية اهلل السيد الحكيم.

 .8مكتبة آية اهلل الشيخ الفياض.
 .9مكتبة آية اهلل الشيخ بشير النجفي.
شييب.
 .10مكتبة يوسف عبداهلل ّ

 .11مكتبة فخر الدين .أسسيا الحاج عبد الزىرة فخر الدين في حدود طالئع المنتصف الثاني من القرن الرابع عشر
اليجري.
 .12مكتبة اليعقوبي .تأسست قبيل منتصف القرن الرابع عشر اليجري ،وىي اآلن بعد وفاة اليعقوبي تحت حوزة ابنو الشيخ
موسى اليعقوبي.
والمتتبع لحركة انشاء وتأسيس المكتبات الخاصة ،يجد ان ىناك نشاطا كبي ار في القرنين الثالث عشر والرابع عشر

اليجريين ،مما يدل عمى االىتمام الكبير الذي أواله العمماء والفقياء بالمكتبات ،وعمى اىمية المكتبة ودورىا الريادي واليام
في ىذه الحركة العممية والثقافية ،ومن جية اخرى يعد مؤش ار واضحا عمى مدى نشاط وفاعمية الحوزة العممية وتأثيرىا في
الوسط العممي والفكري والثقافي .وقد انتجت ىذه الحركة العممية والثقافية الواسعة الكثير من مشاىير العمماء والفقياء
واالدباء والشعراء ،ال زالت بصماتيم وما خطتو انامميم وآثارىم تحفل بيا ىذه المكتبات.

وتنتشر ىذه المكتبات في الدور والمساجد والحسينيات والجمعيات والمدارس الدينية ومعاىد العمم والبنايات الخاصة

بيا .وفيما يمي استعراض لتاريخ ودور أقدم مكتبة عامة عرفت في النجف االشرف في الماضي والحاضر أال وىي:
مكتبة الروضة الحيدرية :النشأة والتطور

أقدم مكتبة في النجف االشرف" ،ىي خزانة المشيد الغروي الشريف ،وىذا المشيد من اقدم االثار االسالمية في

العراق واكثرىا روعة وجماال ،وفيو قبر امير المؤمنين عمي ابن ابي طالب (عميو السالم) .وفي صحن ىذا المشيد ،خزانة
كتب أنشئت منذ عيد بعيد .وقد عني بأمر ىذه الخزانة واغنائيا بالكتب الخطية الثمينة ،غير واحد من السالطين واالمراء

1
يحدد بالضبط
والوزراء والعمماء وذوي اليسار ،ومن أشيرىم عضد الدولة البوييي المتوفي سنة (373ىـ982-م)" .) (.ولم ّ

أن تأسيسيا يرجع إلى ما يقارب القرن الرابع اليجري ان لم يكن اقدم من ذلك ،وىذا ما يدل
سنة تأسيسيا ،ولكن المشيور ّ
عمى انيا كانت موجودة ،وليا من يتولى امرىا حين قدوم عضد الدولة البوييي حيث كان من المعنيين والميتمين بيا.
وبسبب وجود ىذه المكتبة في المشيد العموي الشريف ،واحتوائيا عمى كل غال ونفيس ونادر ،فقد كانت موضع اىتمام
وعناية ورعاية المموك واالمراء والعمماء واعيان الشيعة ،وقد نالت شيرة واسعة في منتصف القرن الخامس اليجري ،حيث
شرع طالب العمم بالتوجو الى النجف االشرف من مختمف البدان )2(.وتعد ىذه المكتبة من اقدم واىم المكتبات العامة في

النجف االشرف" ،لما فييا من كتب ونفائس كثيرة كان اغمبيا بخط مؤلفييا او عمييا خطوطيم )3(.اذ كان المؤلف يرسل
نسختو االصل الى خزانة االمام أمير المؤمنين (عميو السالم) تبركا وتيمنا"" )4(.وكان طمبة العمم القادمون من خارج
( )1كوركيس عواد .مصدر سابق ،ص.130

( )2موقع النجف االشرف ،http:/ / holynajaf.org:الحوزة العممية في النجف االشرف.2011 ،
( )3جعفر محبوبة .ماضي النجف وحاضرىا .بيروت ،دار االضواء ،ج ،1986 ،1ص.148
( )4ىاشم الميالني .مصدر سابق ،ص.61
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العراق ،وبعدما يتزودون بزاد العمم ،ويعتزمون العودة الى اوطانيم ،يتركون ما حمموه من اميات الكتب والمخطوطات

ونفائسيا ،وما ألفوه من رسائل واطروحات في خزانة المدرسة العموية (اي الصحن الشريف) محبسة عمى طالبيا"(.)1

"قال الشيخ جعفر آل محبوبة النجفي في معرض كالمو عن ىذه الخزانة ،انو قد كان فييا منذ قديم الزمن من الكتب
الثمينة والنادرة الوجود ما لم يوجد في غيرىا ،واغمبيا بخط مصنفييا او عمييا خطوطيم ،بخط جيد متقن ،عمى ورق ثمين،
مخطوطة في العصور القديمة ،ولم يوجد فييا ما ىو مخطوط في القرن العاشر ،بل كميا ما قبمو ،فيي من النفائس التي ال

يوجد ليا نظير ،وفييا مصاحف ثمينة ألشير الخطاطين محالة بالذىب ،وىي من ىدايا السالطين الشيعة ووزرائيم في
مختمف العصور مختمفة الخط ،فييا الكوفي واالندلسي واليماني ،ومنيا قطعة من مصحف بقطع السفينة – أي يفتح مما
يمي عرضو ال مما يمي طولو -مكتوب عمى رق بخط كوفي ،وفي آخره (تم سنة أربعين من اليجرة كتبو عمي ابن ابي
طالب) .واكثر ما في ىذا المخزن اليوم مصاحف ففيو ما يقرب من اربعمائة مصحف ،وفييا خط االربعمائة من اليجرة،

وبالجممة فيي من االعالق النفيسة التي ال تقدر بثمن"( .)2وىي "من أحسن ما كتيو الكاتبون ،وأجود ما جمده المجمدون،

وذىبو المذىبون ،وزخرفو المزخرفون"()3

أىميتيا العممية ،وال سيما بعد ىجرة الشيخ الطوسي إلى
واتسعت ىذه المكتبة شيئاً فشيئاً باتساع مدينة النجف و ّ
رواد العمم والمعرفة نحوىا لمدرس واالستفادة منيا ،وىذا بدوره ّأدى إلى
مما ّأدى إلى ّ
النجف وتأسيس الحوزة العمميةّ ،
توجو ّ
وتنوع مصادرىا .وىكذا تكاممت المكتبة تدريجيا الى ان بمغت ذروتيا ،واصبحت تضم
تفعيل دور ىذه المكتبة واتساعيا ّ
عشرات االالف من الكتب والمخطوطات.

ولكن" لم تسمم ىذه الخزانة الجميمة ،التي كانت تحفل بنفائس الكتب النادرة وطرائف االثار الخطية ،من نكبات الدىر،

وعبث العابثين بيا عمى مر االزمان .فقد اصابيا في سنة (755ىـ 1354 -م) حريق )4(".وأحرق معظم ىذه المكتبة،

"بسبب النار التي تسربت من احد القناديل المعمقة وتسربت الى االخشاب ،ثم اتصمت بالمكتبة فاحرقتيا"(.)5

السيد صدر الدين بن شرف الدين بن محمود بن
"ثم قام بتأسيسيا من جديد (بعد حادثة الحريق -التأسيس الثاني) ّ
ّ
الحسن المعروف باآلوي ،مستعيناً بفخر المحقّقين ابي طالب محمد بن الحسن الحمي المتوفي سنة (771ىـ) ،وفي خالل

وسميت بالخزانة العموية وذلك سنة ()760ى" )6(".وحينما
خمس سنوات تكاممت كتبيا الميمة وعادت الييا اىميتيا السابقةّ ،
"وحينما توفي اآلوي أوصى ابن أخيو بأن يشتري بثمثو من الميراث الكتب ويوقفيا عمى الخزانة العموية ،وكذلك أوقف ابن

السيد جالل الدين بن عبداهلل بن شرف شاه الحسيني كتبيم عمى الخزانة العموية .وىكذا تكاممت المكتبة
العتائقي الحمّي ،و ّ

بصورة تدريجية ،وبمغت كتبيا عشرات اآلالف بما فييا من نسخ القرآن األثرية وكتب األدعية وسائر العموم الدينية ،وقد ذكر
بأن فييا من نفائس العموم المختمفة التي لم توجد في خزائن السالطين)7( ".
صاحب كتاب تحفة العالم ّ
ومن العمماء الذين جاءوا الى النجف وزاروا المكتبة ومكثوا فييا ثالث سنين الشيخ محمد عمي حزين الالىيجي (ت

1180ىـ) وقد وصفيا بقولو " قد اجتمع في مكتبتو (عميو السالم) من كتب االوائل واالواخر في كل فن ما ال أتمكن من
عده)8(".

( )1جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص .225
(( 2جعفر محبوبة .مصدر سابق ،ص .100

( )3ىاشم الميالني .مصدر سابق ،ص .103
( )4كوركيس عواد .مصدر سابق ،ص.131
( )5جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص.225
( )6نفس المصدر ،ص.226

( )7نفس المصدر السابق ،ص.236

( )8ىاشم الميالني .مصدر سابق ،ص .61
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تعرضت ىذه المكتبة لإلىمال مرة أخرى ،وعاثت االرضة بيا ،وامتدت الييا أيدي السراق
"ولكن مع األسف الشديد ّ
بأن السيد محسن
والعابثين ،ولم يبق من ىذا التراث العظيم إالّ القميل ،وال سيما في اواخر القرن الثالث عشر اليجريُ ،
ونقل ّ

األمين رأى في عدد كبير من المكتبات المختمفة مخطوطات موقوفة عمى مكتبة الصحن الشريف أُخرجت من ىناك

بأغراض مختمفة .وقد قال بعض الواقفين عمى تاريخ ىذه الخزانة المطمعين عمى احواليا انو لتطاول االيام ،واىمال القائمين
بيذا المخزن ،وخموىم من العمم ،تمف بعضيا واكمت االرضة الباقي منيا بعدما عاثت بيا أيدي السراق والمستعيرين الذين
يأخذون ىذه الكتب وال يرجعونيا"( ،)1ويمكن وصف الضرر الذي اصابيا عمى ثالثة أقسام":فقسم من الكتب الموجودة في
خزانة االمير لصقت اوراقو بعضيا ببعض من الرطوبة ،وقسم أكمتو االرضة ،وتمزقت اوراقو ،وقسم بين تام وناقص)2(".
وىذا الوصف يدل عمى ما اصاب ىذه الخزانة من محن وكوراث .ولكن بمرو الزمن وتقمب االحوال ،شاءت االقدار ان
تيمل وتتالشى شيئا فشيئا مرة أخرى ،لعمل واسباب مختمفة حتى لم يبق منيا اال القميل ،ولكن "يبدو ان مكتبة الروضة

الحيدرية كانت عامرة الى حدود القرن الثالث عشر اليجري ،حيث كانت تحتوي عمى كتب ونفائس كثيرة في مختمف العموم

والفنون ،وكانت الكتب الموجودة فييا تقدر بعشرات االالف ،ولكن مع االسف تسرب الييا االىمال وضاعت تمك الثروة
العظيمة ولم يبق منيا اال القميل ،فال ندري ماذا حدث خالل مائة عام تقريبا ،ويمكن اجمال العوامل المؤدية الى ضياع
محتويات المكتبة بالحوادث السياسية واالزمات االجتماعية والغزو الخارجي ،واالقتتال الداخمي ،واالرضة والعوامل الطبيعية،
والسرقة ،وعدم ارجاع المستعيرين لمكتب المستعارة ،واليبات والصالت من قبل القائمين عمى الروضة ،وتصرفيم بموجودات
ىذه المكتبة ،وتسرب بعض الكتب من المكتبة سيوا او عمدا لممزاد الذي كان يعقد داخل الصحن الشريف انذاك ،وعدم

وجود مسؤول وقيم لممكتبة من اىل العمم"( .)3وىذا القميل ىو" كل ما بقي اليوم من تمك المكتبة الزاخرة باالالف من الكتب
القديمة ،ولو لم ييتم بيا الشيخ محمد السماوي الذي عني بما بقي منيا ،ثم السيد محمد الرفيعي يوم كان نائبا لسادن
الروضة الحيدرية ،ويجمعيا في احدى غرف الصحن بمعرفة الشيخ محمد السماوي وتصنيفو ليا ،لذىبت ىذه البقية من
المصاحف والكتب وغيرىا ضياعا ،فكان لمشيخ محمد السماوي فضل كبير عمى ىذه المكتبة )4(".يقول السيد ىاشم
الميالني امين المكتبة في الوقت الحاضر ،مع األسف قبل أكثر من ( )200سنة حصمت ىناك أسباب مختمفة أدت إلى

تمف وفقدان الكثير من موجودات المكتبة التي لم يبق منيا سوى مئات من النسخ الخطية ،نتيجة أسباب سياسية وأمنية
واالختالفات العثمانية الصفوية والحروب العالمية .وقال إنو بسبب االوضاع المتدىورة التي مر بيا العراق في ذلك الوقت
لم يبق من خزين المكتبة سوى ( )750كتابا معظميا مصاحف نفيسة ،وتم وضع ىذه الكتب في غرفة مغمقة لم يتم فتحيا

منذ ( )80سنة ،واضاف ان ىذه المخطوطات محفوظة في غرفة خاصة لمحفاظ عمييا من السرقة ،وقد تم فتح الخزانة قبل

سنة من قبل لجنة مشرفة من رئاسة الوزراء واآلثار ودائرة الوثائق والكتب وعمماء دين وكانت الخزانة سميمة ولم تتعرض
ألي سرقة.
"وعمى الرغم مما حل بيذه الخزانة العظيمة الشأن من رزايا ومممات في خالل مئات السنين ،فانيا ما زالت الى يومنا

ىذا تحوي كتبا عديدة ،بينيا العتيق والفريد والنفيس ،ال سيما المصاحف الثمينة" )5(.وقد ضمت المكتبة مغمقة طيمة العقود
الماضية ا لى ان "اعيد تأسيسيا في الوقت الحاضر من جديد عمى يد المرجعية العميا في النجف االشرف ".برعاية السيد

( )1جعفر محبوبة .مصدر سابق .ص .103-102
( )2كوركيس عواد .مصدر سابق ،ص .132

( )3ىاشم الميالني ،مصدر سابق ،ص.100- 90
( )4جعفر الخميمي .مصدر سابق ،ص .236
( )5كوركيس عواد .مصدر سابق ،ص.133
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السيستاني (دام ظمو) ،وتم افتتاحيا بعد عناء طويل في سنة (1426ه2005-م) والقت لحد االن اقباال واسعا من قبل

رواد العمم والفضيمة ،وىي في طريقيا نحو التقدم واالزدىار)1(".
معروفية وشيرة الخزانة العموية

كانت وال زالت ىذه المكتبة معروفة ومشيورة بين العمماء وطالب العمم ،وكانوا يقصدونيا من أقصى البمدان،
ويعرفون ان فييا من النفائس والخرائد ما ندر وجودىا وعز ثمنيا ،وما ال يجدونو في غيرىا من المكتبات ،فقد ورد في

وصفيا عمى لسان السيد بن طاووس حيث قال لما نقل عن كتاب من كتب الخزانة (من ىذا الكتاب نسخة موقوفة من اراد

الوقوف عمييا فميطمبيا من خزانتو المعروفة) ،مما يدل عمى انيا كانت مشيورة ومعروفة من قبل الخاص والعام"( ،)2ويمكن

ايجاز اىم االسباب التي أدت الى اشتيار المكتبة بالنقاط االتية:
" .1وجودىا بجوار مرقد امير المؤمنين (عميو السالم) وانتسابيا اليو.

 .2اىتمام السالطين واالمراء والوزراء حيث كانوا ييدون الييا أنفس ما بحوزتيم من مخطوطات ونفائس.
 .3اىتمام العمماء والمؤلفين بيا.
 .4وجود الحوزة العممية في النجف االشرف طيمة عدة قرون ،مما أدت الى نشاط الحركة الثقافية في مجال الكتب والمكتبات.
 .5وجود المدرسة العموية داخل العتبة العموية المقدسة ،وىذه المدرسة ىي التي زارىا ابن بطوطة في رحمتو عام (727ىـ)
ووصفيا بانيا مدرسة عظيمة )3(".وكان الطمبة الذين يسكنون في ىذه المدرسة وبعد انياء دراستيم ويتزودون بالعمم،

ييدون ما حمموه من كتب وما ألفوه من اطروحات ويجعموه وقفا لمخزانة العموية ،وبعدما يعودون الى بمدانيم فانيم ينقمون

خبر ىذه المكتبة والمدرسة في تمك البمدان.
وىذه األسباب وغيرىا أدت الى شيرة ىذه المكتبة ومعروفيتيا في شتى البمدان " ،فمكتبة صغيرة كمكتبة النجف في
العراق ،كانت تحتوي في القرن العاشر (اليجري) أربعين ألف مجمد ،بينما لم تحو أديرة الغرب سوى اثني عشر كتابا ربطت

بالسالسل خشية ضياعيا )4(".وىذا يدل عمى مدى نشاط الحركة العممية والفكرية وازدىارىا في ذلك الوقت.
أمين المكتبة (الخازن او الكتابدار)

إن "لفظ الخازن وان كان اعم من خازن الكتب ،فقد يكون خازنا لما في العتبة من تحف ونفائس وىدايا ومن ضمنيا

المخطوطات ((خازن الكتب واالموال)) ،وكان يتردد عمى المكتبة ويصمح شأنيا ويتصفح كتبيا ،وبالتالي كان خازنا ليا

ايضا"( )5وقد ذكرت كتب التاريخ بعض االسماء ممن كان يرمز الييا عمى انيا كانت تتولى رعاية الخزانة العموية بعنوان
الخازن او الكاتبدار لمعتبة ،وكان معظميم من العمماء والفقياء ،والسبب القوي لجمع ىذه الكتب وخزنيا وجعميا في مكان
واحد عام ينتفع بو من كل احد ،ىو ان الخازن في ذلك العصر ومن التف حولو من الخدمة كانو من اىل العمم ،وكان
الغالب في تمك العصور عمى الخازن ان يكون عالما"()6

وفيما يمي نذكر الى بعض االسماء التي اشار الييا المؤرخون:
" .1يحيى بن عميان :كان من الرواة والمحدثين ورد ذكره في فرحة الغري .ما صورتو (حدثنا يحيى بن عميان الخازن بمشيد
موالنا امير المؤمنين عمي ابن ابي طالب عميو السالم)..

 .2محمد بن احمد بن شيريار :وىو الشيخ سعيد ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن شيريار الخازن لخزانة امير المؤمنين
( )1ىاشم الميالني ،مصدر سابق ،ص .73-72
( )2نفس المصدر ،ص.77

( )3ىاشم الميالني ،مصدر سابق ،ص .62

( )4زيغريد ىونكو .شمس العرب تسطع عمى الغرب .القاىرة ،المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنشر ،1964 ،ص .386
( )5ىاشم الميالني ،مصدر سابق ،ص .73
( )6نفس المصدر ،ص.72
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عمي بن ابي طالب (عميو السالم).

 .3عمي كتابدار ابن ابراىيم :ويظير انو كان من العمماء ،واىل النظر في الكتب ،مع ان توصيف نفسو "الكتابدار لمحضرة
المقدسة الغروية" كما حكى بمفظو ،ظاىر بكونو من اىل المعرفة بالعموم وكتبيا.
 .4محمد حسين كتابدار ابن محمد عمي :الخادم لمحرم الشريف الغروي .وىو من العمماء االعالم ومشايخ االجازة ،وقد
استفاد من الخزانة وبدأ باستنساخ مجموعة كتب بخطو في مختمف العموم ،وكذلك ترجم بعضيا اآلخر.

 .5عبد الرزاق الكتابدار :قال الشيخ جعفر محبوبة رأيت شياتو بصك مؤرخ سنة 1172ىـ.
 .6محمد جعفر الكيشوان :ذكره الشيخ جعفر محبوبة.
 .7احمد بن الشيخ جعفر الكتابدار.

 .8عمي بن الشيخ جعفر خضر الكتابدار .قال عنيما الشيخ جعفر محبوبة :رأيت شيادتيما بصك مؤرخ سنة (1218ىـ).
 .9الشييدي النجفي كتابدار الغري.

 .10واخي ار السيد ىاشم مرتضى الميالني في الوقت الحاضر ،اصبح امينا عاما لممكتبة بعد اعادة تأسيسيا الثالث،
وافتتاحيا سنة (1425ىـ2005-م) برعاية المرجعية العميا في النجف االشرف ،بعدما اىممت عدة عقود وضاعت

ثرواتيا اال القميل منيا)1(".
اسماء المكتبة

مر القرون بأسماء مختمفة ،منيا( :مكتبة الصحن العموي) و(الخزانة الغروية) و(الخزانة
سميت ىذه المكتبة عـمى ّ
"وقد ّ
العموية) و(خزانة الصحن) و(خزانة امير المؤمنين) و(المخزن العموي) و(المكتبة العموية) و(المكتبة الحيدرية) واخي ار (مكتبة
مقرىا نتيجة لِما ط أر
الروضة الحيدرية) ولكن أقدم االسماء واكثرىا شيوعا وتداوال ىو (الخزانة العموية) ،ولم ُيعرف بالضبط ّ
وتطورات كثيرة" ،)2(".ولكن المرجح عمى ما ذكرتو بعض الكتب التاريخية انيا
عمى المرقد الشريف وما يحيط بو من بناء
ّ
كانت في الجية الشرقية من باب القبمة)3(".
النشاط الفكري لممكتبة في القرون الغابرة

كان ليذه المكتبة (الخزانة) دور رياي وىام فيما مضى من الزمان ،واسياما كبي ار في دعم الحركة العممية في مدينة

النجف االشرف ،نظ ار لما تمتاز بو ىذه المكتبة من موقع متميز ،وما تحتويو من نفائس الكتب والمخطوطات يقول الشيخ
جعفر محبوبة ":وكان في اوائل القرن العاشر والحادي عشر ،رجال العمم يترددون الى ىذه الخزانة لممطالعة واالستنساخ،
فرأيت بعض الكتب المستعارة من ىذا المخزن وعمييا اسم المستعير والمعير ،ويظير من بعضيا ان ىناك غرفتين احداىما

صغيرة واالخرى كبيرة فييما الكتب وعمييا قيم معموم وفي يده اعارتيا واصالحيا)4(".

"بل كانت المكتبة موردا لممراجعة قبل ىذا التاريخ بكثير ،فقد ورد في وصفيا عمى لسان السيد بن طاووس حيث قال

لما نقل عن كتاب من كتب الخزانة (من ىذا الكتاب نسخة موقوفة من اراد الوقوف عمييا فميطمبيا من خزانتو المعروفة)"()5

المعروفة)"( )5مما يدل عمى انيا كانت مشيورة ومعروفة من قبل الخاص والعام ،وكذلك ما ورد عمى ظير نسخة شرح
مقصورة ابن دريد ( ىذا ما وقفو السيد...وىو وقف عن عمو السيد ...بموجب وصية صدرت عنو عمى الحضرة الشريفة
الغروية وان ال يخرج منيا اال برىن يحفظ القيمة ،وكتب في رجب سنة 755ىـ) .وىذا يد عمى ان عممية االستعارة من

( )1ىاشم الميالني ،مصدر سابق ،ص .76-75
( )2نفس المصدر ،ص.64

( )3موقع النجف االشرف ،http:/ / holynajaf.org:مكتبة الروضة الحيدرية.2011 ،
( )4جعفر محبوبة .مصدر سابق .ص .77-76
( )5ىاشم الميالني .مصدر سابق ،ص.77
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الخزانة واالستفادة من كتبيا كانت سائدة آنذاك ،فمذا وضع الواقف شروطا لمحفاظ عمى الكتاب" )1(.ولضمان ارجاعو

لمخزانة بشكل سميم.
فهرس المكتبة

لم تذكر كتب التاريخ عن وجود فيرس لموجودات المكتبة ،ولم يقم احد باعداد فيرس لموجوداتيا خالل القرون

الماضية اال اخي ار ،حيث "قام السيد احمد الحسيني سنة (1390ىـ) وضمن ىيئة رسمية شكمت ليذا الغرض ،بجرد
موجودات المكتبة جردا سريعا ولم يتح المجال لموقوف عمى كل التفاصيل حول الكتب والنسخ ،فكانت ( )153كتابا ،عدا

المصاحف ،ثم طبع ىذا الفيرس وسماه ((فيرست مخطوطات خزانة الروضة الحيدرية في النجف االشرف))"()2
تعداد كتبها

لم يعثر عمى ارقام دقيقة لموجودات المكتبة من الكتب والمخطوطات ،ولكن عراقة المكتبة وقدميا ومكانتيا يقتضي بان

تكون مكتبة كبيرة كما وجد وصفيا في بعض الكتب" ،فقد تواترت الروايات عن كثرة الكتب التي كانت تضميا المكتبة
العموية ،وعما كانت تحتويو من المخطوطات التي انحصرت بيا دون مكتبات العالم االسالمي ،وخصوصا المصاحف
الثمينة والمزركشة والمكتوبة بالذىب وبأقالم مشاىير الكتاب في عصورىم ،مما اعتبرت من االعالق الثمينة مما كان

ييدييا المموك واالمراء ،وانو كان فييا عشرات االلوف من الكتب ،فقد ذكر انيا كانت تحتوي عمى ( )40.000كتاب"(،)3

يقول امين المكتبة في الوقت الحاضر السيد الميالني :ومن النفائس التي في الخزانة مصحف بخط أمير المؤمنين (عميو

السالم) ،ومصاحف بخط سائر أىل البيت (عمييم السالم) ،ومجموعة كتب أبن كمونة الفيمسوف ،وكتب أبن العتائقي
الحمي ،ناىيك عن بعض النفائس التي تمفت أو أخرجت من ىناك ألسباب مختمفة ،ولم يعثر عمييا لحد اآلن والبحث جار
عنيا .ومن نفائس المخطوطات التي عثر عمييا في الخزانة بعد التأسيس الثالث لممكتبة وأغمبيا بخط مؤلفييا أو عمييا
خطوطيم ما يمي:

" -1مصاحف ثمينة ألشير الخطاطين بالخط الكوفي واألندلسي واليماني محالة بالذىب ترجع إلى عصور مختمفة ويبمغ عددىا
( )400مصحف يرجع تأريخ بعضيا إلى سنة (40ه) ،وفييا مصحف قديم جدا مكتوب عمى الرق بالخط الكوفي وينسب
عمي عميو السالم ،وفي آخره (كتبو عمي بن ابي طالب في سنة أربعين من اليجرة).
لإلمام ّ
عمي عميو السالم.
 - 2كتاب نيج البردة :منسوب لإلمام ّ

 - 3كتاب الفصول في عمم االصول :تأليف ابو مؤيد موفق بن محمد الخصي الخوارزمي.
 -4كتاب شرح مقصورة ابن دريد ،البن خالويو اليمداني النحوي (ت370ىـ).
 -5شرح ديوان المتنبي ،البن العتائقي المتوفّى سنة 781ىـ.
 -6الجزء الثاني من التبيان تأريخو 576ىـ.
 -7األسرار الخفية ،لمعالمة الحمي بخط المصنف في ثالثة أجزاء (توفي سنة 726ىـ).
 -8نياية اإلقدام في عمم الكالم ،لفخر الدين الرازي تأريخيا 700ىـ.
 -9الممتقط ،لمزمخشري بخط قديم.
المقرب او مختصر المقرب في النحو ،البي حيان محمد بن يوسف االندلسي (ت745ىـ)
 -10تقريب ّ
 – 11الخبرة في القراءات العشر :تأليف ابي الفتح مبارك بن احمد بن زريق المعروف بابن الحداد الواسطي (610ىـ)
 -12المباحثات ،البن سينا كتب سنة 718ىـ.

( )1نفس المصدر ،ص .77

( )2نفس المصدر السابق ،ص .83
( )3نفس المصدر السابق ،ص .85
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 -13الجزء األول من كتاب معجم األدباء بخط المصنف.

 -14معجم االدباء :لياقوت الحموي المتوفي سنة (626ىـ 1228 -م)
 -15التبيان في تفسير القران تأليف الشيخ الطوسي (توفي 460ىـ)

 -16تفسير الجاللين تأليف جالل الدين محمد بن احمد المحمي الشافعي وجالل الدين السيوطي)1(".
مكتبة الروضة الحيدرية في الوقت الحاضر

يقول السيد الميالني االمين العام لممكتبة في الوقت الحاضر ":بمغ تعداد كتب المكتبة لحد اآلن ( )1100000ألف

كتاب في أكثر من ( )51موضوعاً ،والتركيز عمى العموم االنسانية وقميل من العممية ،وتحتوي مجموعة المكتبة عمى

مصنفات بمغات أجنبية كالفارسية واالنكميزية ،اما انواع اوعية المعمومات التي تتضمنيا المكتبة ،فيي الكتب والرسائل
الجامعية والدوريات ،عمما ان المخطوطات ليا ادارة مستقمة عن المكتبة ،وتوجد في قسم المخطوطات ( )260مخطوطة،
اما اشكال اوعية المعمومات التي تحتوييا المكتبة فيي االوعية الورقية (المطبوعة) والمستنسخة (المصورة) واالقراص

الميزرية ،وتتم عممية تنمية المجموعة المكتبية فييا عن طريق الشراء واالىداء والوقف ،كما أىديت ليا لحد اآلن ()16مكتبة
خاصة ،والمكتبة تفتح ابوابيا لكافة المتبرعين من اصحاب المكتبات الخاصة (الشخصية) ،وتم تخصيص جناح خاص

بأمير المؤمنين (عميو السالم) يتضمن كل ما كتب عنو وبجميع المغات ،كما تضم المكتبة االف الرسائل الجامعية في

مختمف الموضوعات ،وسواء الورقية منيا وااللكترونية بالتعاون مع الجامعات العراقية والباحثين ،وقسم خاص لممكتبة
الصوتية حيث تحتوي عمى أكثر من ( )3000قرص ليزري في شتى العموم والفنون والمعارف ،وتم اخي ار تفعيل مشروع
التاريخ الشفيي ،الذي ييدف الى توثيق ما حممتو صدور العمماء والوجياء من تجارب ومعمومات تاريخية واجتماعية

وسياسية وغيرىا ،والتي تندثر وتموت بموت صاحبيا ،وذلك عن طريق اجراء حوارات صوتية مرئية ،ثم تصنيفيا وارشفتيا،

وحفظيا لالجيال القادمة .ولممكتبة موقع خاص عمى شبكة االنترنيت كما مر ،يعكس نشاطيا وسائر ما يختص بالكتب
والمكتبات".
وعن أقسام المكتبة ،يقول الميالني " تحتوي المكتبة عمى سبعة أقسام ،فباإلضافة الى القسمين المذين مر ذكرىما

آنفا ،فيى تضم ايضا قسم الفيرسة والتصنيف ،وقسم الصيانة والتجميد ،وقسم االستنساخ ،وقسم المكتبة االلكترونية ،والقسم
األخير ىو قسم الخدمات .ونظام التصنيف المتبع ىو نظام محمي خاص يتكون من بسط ومقام ،وثالثة ارقام تدل عمى رقم
الخزانة ورقم الرف ورقم تسمسل الكتاب عمى الرف ،بعد ان كانت في البداية تتبع نظام مكتبة الكونجرس ( .)LCوتستخدم
المكتبة الحاسوب في عممياتيا ،وال سيما في البحث االلي ،ولدييا فيارس الكترونية ونصوص كاممة متاحة في موقعيا عمى
شبكة االنترنت ،اما النظام االلي المستخدم في قاعدة البيانات فيو نظام كاووش االيراني ،وال توجد اعارة خارجية لكافة

انواع مصادر المعمومات فييا ،وانما تقدم خدماتيا عن طريق االعارة الداخمية وخدمات التصوير واالستنساخ ،وبث
النصوص الكاممة لمصادرىا عمى شبكة االنترنت ،اما فئات المستفيدين من المكتبة ،فالمكتبة عامة لمجميع ولكافة

المستويات العممية ،ولكن اىم فئات المستفيدين ىم طمبة الحوزة العممية ،وطمبة الدراسات االولية والدراسات العميا في
الجامعات ،والباحثين بمختمف مستوياتيم ،وكافة المطالعين االخرين من ابناء المجتمع .وقد تم افتتاح جناح خاص لمنساء
حديثا في المكتبة.

اما مبنى المكتبة ،فان المكتبة تشغل جزءا من مبنى العتبة العموية المطيرة في جية باب الطوسي ،وتقع البوابة
الرئيسية لممكتبة عمى يمين الداخل لمحضرة العموية من باب الطوسي ،وتوجد لدى امانة المكتبة خطة لتطوير المكتبة ،ومن
ضمنيا انشاء مبنى جديد ليا وفق المواصفات الحديثة لممكتبات ،وايضا ىناك مشروع لرقمنة المكتبة.

( )1ىاشم الميالني .مصدر سابق ،ص .226-103
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تفتح المكتبة ابوابيا كل يوم من الساعة ( )8صباحا الى الساعة ( )4عص ار عدا يوم الخميس فيكون عطمة المكتبة.

يبمغ عدد موظفي المكتبة ( )35موظفا من مختمف الشيادات االولية ،وىو غير كاف كما يقول امين المكتبة ،واغمبيم تعمم
العمل في المكتبة من خالل الممارسة .اما بالنسبة لتمويل المكتبة فمكونيا تابعة لمعتبة الحيدرية المطيرة ،فمذلك تأتي كل
تخصيصاتيا المالية منيا ،وىي مصدر التمويل الرئيسي.
اما نشاط المكتبة الثقافي فيقول أمين المكتبة إن "المكتبة أصدرت ثالثة إصدارات عن أمير المؤمنين عمي بن أبي

طالب (عميو السالم) وتاريخ خالفتو وحكمو".

وىكذا تواصل مكتبة الروضة الحيدرية في النجف االشرف نشاطيا بعد احد عشر قرنا عمى تأسيسيا ،وتؤدي رسالتيا
كمنارة لمعموم والثقافة والمعرفة ،عابرة جدار الزمن ومتحدية اصعب الظروف ،ال يصال رسالتيا لألجيال القادمة بأمانة
ومصداقية.
نتائج الدراسة

توصمت الد ارسة الى جممة من النتائج اآلتية:

 .1ان الحوزة العممية في النجف االشرف كان ليا االثر البالغ والكبير في تنشيط الحركة العممية والفكرية واالدبية منذ

تأسيسيا ولحد اآلن ،ومن ثمار ىذه الحركة انشاء وافتتاح الكثير من المكتبات العامة في المدارس الدينية او في مباني

مستقمة ،فضال عن المكتبات الخاصة في بيوتات العمماء والفقياء وأرباب الفكر والثقافة ،والتي اثرت الواقع العممي
والفكري والثقافي في مدينة النجف االشرف بشكل كبير.
 .2ان مكتبة الروضة الحيدرية لم تمق اي اىتمام او عناية تذكر من قبل الجيات الرسمية الحكومية منذ تأسيس الدولة
العراقية لحد االن ،ولم تبذل الحكومات المتعاقبة طيمة العقود الماضية اي جيد لالىتمام (ماديا ومعنويا) بمكتبة الروضة
الحيدرية ،وظمت ميممة اىماال تاما طيمة المدة الماضية.
 .3ان العمماء والفقياء بشكل خاص ومباشر ،كان ليم الدور األكبر والنصيب األوفر -منذ نشأة الحوزة العممية في مدينة
النجف االشرف ولحد االن -في تأسيس المدارس الدينية والمكتبات العامة والخاصة ،والتشجيع عمى فتح وتأسيس المزيد

منيا 0ودعميا ماديا ومعنويا ،ورفدىا بكل غال ونفيس .فضال عن إثراء المكتبة االسالمية بجالئل الكتب والمؤلفات
واروع التصانيف التي خطتيا أنامميم ،والتي ال زال تأثيرىا باق الى يومنا ىذا ،والبعض منيا يدرس اليوم كمنيج مقرر
في مدارس الحوزة العممية.
المقترحات والتوصيات

 .1حث الجيات الرسمية والدينية لالىتمام بمكتبة الروضة الحيدرية بشكل خاص ،حيث تعد من أقدم واعرق المكتبات في
النجف االشرف ،وتحتوي عمى نفائس الكتب وفرائد المخطوطات ،فضال عن التحف واليدايا التي ال تقدر بثمن ،ورفدىا
ماديا ومعنويا ،وبكل ما يساىم في تطويرىا واعادة أمجادىا التميدة ،والعمل عمى تزويدىا بنفائس الكتب وفرائد
المخطوطات الي افتقدتيا المكتبة بسبب الظروف الصعبة التي مرت بيا والتي توجد في المكتبات التاريخية االخرى داخل

العراق وخارجو.
 .2استخدام التقنيات االلكترونية الحديثة فييا وبكافة انواعيا واشكاليا التي تحتاجيا المكتبة ،وسواء ما يخص فيرسة
وتوثيق موجوداتيا وخاصة النفيسة والنادرة منيا واطالقيا من محبسيا الطويل ،ونشرىا فيارسيا كاممة بشكل مقروء آليا

وكنصوص كاممة في موقع المكتبة عمى شبكة االنترنت ،أو في معالجة مخطوطاتيا النفيسة بالطرق العممية والتقنيات

الحديثة ،لتستمر في اداء رسالتيا السامية عابرة جدار الزمن لالجيال القادمة.
 .3حث القائمين عمى المكتبات الجامعية والبحثية في العراق ،ورواد البحث والتحقيق عمى االستفادة من كنوز المراجع
والمصادر والكتب الفريدة والمخطوطات النفيسة في ىذه المكتبة والمكتبات العريقة االخرى في النجف االشرف ،والتي ال
يوجد ليا نظير في المكتبات االخرى ،الستخراج ىذه الكنوز وتعميم الفائدة منيا عمى نطاق واسع.
044

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

 .4حث الجيات الرسمية والدينية عمى االىتمام بالمكتبات العريقة االخرى في النجف االشرف ورعايتيا ودعميا باإلمكانات
المادية والمعنوية لممحافظة عمييا من االندثار والتالشي كما تالشت الكثير من المكتبات التي تحوي فرائد الكنوز من

مصادر المعرفة ،نتيجة االىمال وفقدان الرعاية وقمة االىتمام بيا ،فتفرقت محتوياتيا في ايدي الناس ،واتمفتيا عوادي
الزمن.
 .5انشاء متحف ومعرض خاص باليدايا والتحف النادرة التي ال مثيل ليا ،والتي اىداىا المموك والسالطين واالمراء
لمحضرة العموية المطيرة ،عمى امتداد تاريخ الحوزة العممية الطويل ،والتي تعد آية من آيات الفن واالبداع والجمال،
واخراجيا من حبسيا المؤبد في أقبية الظالم ،لتراىا عيون الزوار والوفود القادمين من كافة البمدان ،مما يضفي قيمة
تاريخية وتعريفية وتذكارية ومعنوية عالية لممكان.
المصادر

( )1ابن بطوطة .تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار ،القاىرة ،المكتبة التجارية الكبرى1377( ،ىـ).
( )2الحراني ،ابن شعبة .تحف العقول عن آل الرسول.ط ،2ج ،1قم ،مؤسسة النشر االسالمي1404( ،ه)ـ.
( )3الخميمي ،جعفر .موسوعة العتبات المقدسة ،قسم النجف ،ج ،7القسم الثاني ،ط ،2بيروت ،مؤسسة األعممي
لممطبوعات.1987 ،

( )4عدنان فرحان تنيا .الحوزات العممية :النشأة والتطور وآفاق المستقبل( .اطروحة دكتوراه) ،قم :المركز العالمي لمعموم
االسالمية.2006 ،
( )5الفضمي ،عبد اليادي .دليل النجف االشرف .النجف االشرف :مكتبة التربية1385( ،ىـ).

( )6الكميني ،محمد بن يعقوب .اصول الكافي ،ط ،6طيران ،دار الكتب االسالمية1375( ،ىـش).
( )7كوركيس عواد .خزائن الكتب القديمة في العراق منذ اقدم العصور حتى سنة  1000لميجرة .بغداد ،مطبعة المعارف،
.1948
( )8لويس معموف .المنجد في المغة .ط ،35طيران ،فرحان اسالم1379( ،ىـ).
( )9المجمسي ،محمد باقر .بحار االنوار ،بيروت ،مؤسسة الوفاء1403( ،ىـ).

( )10محبوبة ،جعفر .ماضي النجف وحاضرىا.ج ،1بيروت ،دار االضواء.1986 ،
( )11موقع النجف االشرف ،http:/ / holynajaf.org:الحوزة العممية في النجف االشرف .2011 /9 /15
( )12موقع النجف االشرف ،http:/ / holynajaf.org:مكتبة الروضة الحيدرية.2011 /9 /26 ،
( )13موقع النجف عاصمة الثقافة االسالمية  .2012النجف مدينة المكتبات والروحانيات .معد فياض /15 ،تشرين ثان/
.2011

( )14الميالني ،ىاشم .مكتبة الروضة الحيدرية :جيود وجياد .النجف االشرف ،العتبة العموية المقدسة.2008 ،
( )15ىونكو ،زيغريد .شمس العرب تسطع عمى الغرب .القاىرة ،المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنشر.1964 ،
استبيان

ينوي الباحث القيام بالدراسة الموسومة (الحوزة العممية في مدينة النجف االشرف وأثرىا في نشأة المكتبات العامة

والخاصة :دراسة حالة) .والجل جمع المعمومات الدقيقة عن الموضوع يرجى التكرم باالجابة الدقيقة عن االسئمة االتية مع

وافر الشكر واالمتنان.

الباحثمحمد حسن الياسري

س :1متى تأسست المكتبة ؟ (اذكر التاريخ ان امكن باليوم والشير والسنة باليجري والميالدي)
................................................................................
س :2من ىو الشخص (او الجية) التي تولت تأسيسيا؟ وىل ىو شخصية عممائية ؟
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................................................................................

س :3من ىو الشخص المتولي لممكتبة حاليا (حسب نظام التولية المتبع) ؟ وما ىي مؤىالتو العممية؟
.................................................................................
س :4من ىو الشخص المسؤول عن ادارة المكتبة حاليا (أمين المكتبة) وماىي مؤىالتو العممية؟
.................................................................................

س :5ما ىو الغرض الرئيسي من تأسيس المكتبة؟

.................................................................................
س :6اين كان موقعيا عند التأسيس؟ وىل ىو نفس موقعيا الحالي؟
................................................................................

س :7كم كانت تبمغ مجموعتيا عند التأسيس؟ وكم تبمغ مجموعتيا في الوقت الحاضر؟
................................................................................
س :8ماىي أىم العموم والموضوعات التي تتضمنيا المجموعة؟
................................................................................
س :9ىل تحتوي المجموعة مصنفات بمغات غير المغة العربية؟ واذا كان الجواب بنعم ماىي؟
...............................................................................

س :10كيف تتم عممية تنمية المجموعة؟ (الشراء -االىداء -التبادل -الوقف -غيرىا)
...............................................................................
س :11ما ىي انواع مصادر المعمومات التي تضمنيا المكتبة؟

 .1كتب  .2رسائل جامعية  .3دوريات  .4مخطوطات  .5غيرىا.............

س :12ما ىي أشكال مصادر المعمومات التي تضميا المكتبة؟
 .1ورقية  .2مصورة (مستنسخة)  .3أقراص ليزرية  .4مايكروفمم  .5مايكروفيش
(شرائح فممية) ،غيرىا......................................................
س :13ىل سعت امانة المكتبة الى الحصول عمى الكتب القيمة والمخطوطات النفيسة التي تفتقدىا المكتبة من مكتبات
عريقة أخرى داخل وخارج العراق؟

....................................................................................
س :14ما ىي اىم نفائس الكتب التي تتضمنيا المجموعة؟ اذكر بعضا منيا؟
....................................................................................

س :15ىل تحتوي المجموعة عمى مخطوطات؟ اذا كان الجواب نعم اذكر بعض نفائس المخطوطات؟
....................................................................................
س :16ىل توجد لديكم اجيزة وتقنيات حديثة يتم التعامل بيا مع المخطوطات؟
....................................................................................

س :17ىل تم تحديث المجموعة باضافة مصنفات في العموم الحديثة الييا؟

....................................................................................
س :18ماىو نظام التصنيف المتبع في المكتبة ؟
...................................................................................
س :19ىل توجد فيارس (بطاقية ،الكترونية) في المكتبة؟
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...................................................................................

س :20ىل تستخدم المكتبة الحاسوب في عممياتيا؟

....................................................................................
س :21اذا كان الجواب بنعم في السؤال السابق فما ىي مجاالت استخدامو؟
....................................................................................

س :22ىل تستخدم المكتبة المواد السمعية والبصرية في تقديم خدماتيا لممستفيدين؟
اذكرىا رجاء.................................................................

س :23ىل تسمح المكتبة باعارة كتبيا خارج المكتبة؟ اذا كان الجواب بنعم ،فما ىي اىم تعميمات االعارة الخارجية ؟
....................................................................................

س :24ماىي الخدمات االخرى التي تقدميا المكتبة سوى االعارة؟

.1استنساخ .2البحث االلي في قواعد البيانات  .3انترنت  .4فاكس  .5غيرىا.....
س :25ما ىي فئات المستفيدين من المكتبة ؟
...................................................................................
س : 26ىل يوجد برنامج تعاوني بينكم وبين المكتبات الجامعية والمراكز البحثية داخل العراق وخارجو؟ وما ىي مجاالتو؟
....................................................................................

س :27ماىي اوقات فتح المكتبة لممستفيدين؟ واوقات عطل المكتبة ؟
....................................................................................
س :28كم موظف يعمل في المكتبة؟ وىل عددىم كاف ؟ وما ىي مؤىالتيم العممية؟

...................................................................................

س :29ىل مبنى المكتبة حديث وصمم ليكون مكتبة؟
....................................................................................
س : 30ىل لممكتبة ميزانية؟ ومن ىي الجية التي تدعم المكتبة ماليا؟ وىل الميزانية كافية وتسد حاجة المكتبة؟
....................................................................................

س :31ىل لممكتبة موقع عمى شبكة االنترنت؟

....................................................................................
س : 32ىل توجد خطة شاممة لتطوير المكتبة في المستقبل ؟ ما ىي أىم فقرات ىذه الخطة ان وجدت؟
....................................................................................

س :33ما ىي أىم النشاطات والفعاليات العممية والفكرية التي تقوم بيا المكتبة؟

....................................................................................
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