
33

العدد 2 ،  ذوالقعدة 1434 هـ .

بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني حممد واله الطاهرين 

وبعد : 

•  صدر حبمد اهلل العدد االول من جملة تراث النجف يف ربيع االول سنة  1430هـ- آذار سنة 2009 م وبعد اربع سنوات  تقريبا 
يصدر العدد الثاين وليس من شك هي فترة طويلة يف عامل الدوريات املتعارفة وقد ال تكون موضع رضا يف وسط العمل املؤسسي 
املتعارف ايضا، ولسنا هنا بصدد احلديث عن املعوقات اليت اكتنفت ذلك بقدر ما يهمنا احلديث عن  املشروع الذي عربت عنه وال 

يزال حيتفظ حبيوته وجديته طوال تلك املدة .

•  كان املشروع الثقايف واليزال هو تعريف العامل بالنجف بصفتها /كمنطقة وتاريخ ومستقبل/ حجر الزاوية يف ماضي 
البشرية السحيق ومستقبله النهائي وما بينهما من تاريخ مشرق.

مث تثقيف الفرد العراقي اوال بذلك وتقدميه له بصفته مما غيب من تاريخ وجغرافية العراق سواء عن جهل مبا مل يعرف من تارخيه 
القدمي بسبب القراءة العلمانية للكتابات املسمارية ، أوعن عمد مبا عرف من تارخيه االسالمي بسبب القراءة الطائفية واملعادلة 

الطائفية اليت حكمت العراق لقرون متطاولة .

وقد عقدت املؤسسة ندوات عديدة هلذا الغرض كان ابرزها ندوة االكادمييني سنة 2011م وقد حضرها ممثلون الثنيت عشرة 
جامعة واكادمييات ومؤسسات علمية اخرى استمرت ثالثة ايام وتناولت املغيب من تاريخ العراق يف حقبه الثالثة .

لقد جاءت القراءة اجلديدة لتاريخ العراق القدمي معربة حبق عن حاجة ماسة لتعزيز هوية اتباع الكتب السماوية الثالثة الذين 
يشكلون اكثر من مثان وتسعني باملائة من مكونات الشعب العراقي ، كما كشفت عن تغييب متعمد لدور الشيعة /اكرب مكونات 

الشعب العراقي / يف بناء اجلانب املشرق من تارخيه الوسيط واحلديث .     

)1) كتب كلمة التحرير سماحة العالمة السيد سامي البدري رئيس المؤسسة بعد مداولة الكثير من افكارها مع رئيس التحرير . 

)1)كلمة التحريركلمة التحرير

املحتـــــــــــــــــــــــويات

3 كلمة التحرير

 حد العراق يف الخرائط االسالمية القدمية واشتقاقه اللغوي

العالمة السيد سامي البدري ـ احلوزة العلمية ـ النجف األشرف
6

18 ملف النجف مرىس سفينة نوح / بحوث علمية 

ملحمه الطوفان بني البحث العلمي والخرافة
18أ. د. داود سلوم )رمحه اهلل) ـ جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات

طوفان النبي نوح )ع( والتغريات البيئية الالحقة يف وادي 
الرافدين باالدلة البالينولوجية

أ. د. ثامر خزعل العامري ـ جامعة بغداد كلية العلوم
22

العوامل الجيولوجية وراء تحول مجرى نهر الفرات
40أ. م. د. عبد الزهره موسى العباسي ـ كلية العلوم ـ جامعة الكوفة

العوامل الجغرافية التي ترشح هضبة النجف االرشف مرىس 
لسفينة نبي الله نوح )ع(

ا.م. د.عايد جاسم الزاملي ـ كلية العلوم ـ جامعة الكوفة
48

وصف سفينة نوح )ع( يف املصادر املسامرية والعربية 
واالسالمية

أ. م. د. حسني  حميي املوسوي ـ كلية التربية ـ جامعة الكوفة
54

64 ملف النجف مرىس سفينة نوح / رسائل ومداخالت 

 أثر الرتاث العمراين يف تطوير العامرة النجفية
90أ. د. حيدر عبد الرزاق كمونة ـ جامعة بغداد

 قطب الدائرة ـ تصميم هنديس مبتكر لتطوير الروضة 
الحيدرية املقدسة

د. عبداهلادي عباس اإلبراهيمي ـ كلية العلوم ـ جامعة الكوفة
136

 تاريخ الخزانة العلوية ، آية الله الشيخ محمد حسني كاشف الغطاء
حتقيق أ. م. د. علي عباس االعرجي ـ كلية اآلداب ـ جامعة القادسية

162

 تعامل املسلمني مع املعامل االثرية يف بالد الرافدين أثناء 
الفتح االسالمي

م. م. حسني الساعدي ـ كلية االمام الكاظم  
178

 دراسة يف آليات تطور أشكال الجذور السامية
د. حسام قدوري ـ كلية ابن رشد ـ جامعة بغداد

202

 الدرس الفقهي يف النجف االرشف
أ. د. حممود البستاين )رمحه اهلل)

218

 مستويات الرسد الوصفي القرآين
250د. طالل خليفة ـ كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد

 االمام عيل )ع( وتعريب النقود يف االسالم
318أ.د. جـواد كاظم منشد النصر اهلل ـ كلية اآلداب ـ جامعة البصرة

 إجازة السيد حسن الصدر للشيخ الطهراين صاحب الذريعة
358العالمة الشيخ عبد اهلل الدشيت ـ الكويت

 صلح االمام الحسن عليه السالم يف مواجهة االنشقاق االموي
العالمة السيد سامي البدري ـ النجف االشرف

464

1. تنشر جملة تراث النجف البحوث العلمية األصيلة اليت تتصل بتراث النجف احلضاري والديين 
اليت تتوافر فيها شروط البحث من اإلحاطة واالستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته. 

2. يطبع البحث على اآللة الكاتبة )نظام word( مبسافات مزدوجة بني األسطر، وعلى قرص 
مدمج )CD( و تسلم منه نسخة واحدة ، وجيب أن يتضمن البحث عنوان البحث واسم الباحث او 

الباحثني، وامللخص، واملقدمة، والنتائج. 
3. يف حالة قبول البحث للنشر ، يلتزم الباحث بتعديله ليتناسب و مقترحات احملكمني ، وأسلوب 

النشر يف اجمللة. 

4. يكتب ملخص باللغة العربية وآخر باالنكليزية، على أن ال يزيد عدد كلماته على )150( كلمة. 
5. ترقم اجلداول واألشكال على التوايل حسب ورودها يف البحث، وتزود بعنوانات ويشار اىل كل 

منها بالتسلسل نفسه من منت البحث . 
6. تكتب اهلوامش أسفل الصفحة مث يرفق البحث بقائمة املصادر يف آخره.

7. ال تعاد البحوث املقدمة نشرت أم ال.
8. ترتيب املواضيع داخل اجمللة خيضع ألمور فنية.

قواعد النرش يف املجلة:
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•  احتوى العدد الثاين على موضوعات مبحورين  :

1. حبوث يف تراث النجف احلضاري وميثلها ملف )النجف مرسى سفينة نوح /البحوث العلمية /الرسائل واملداخالت العلمية) 
وقد فرض هذا امللف نفسه التصال حمتوياته باملجلة وموضوعها االساس باملوضوع مضافا اىل حبث )حد العراق) دراسة تبني 
عمق النجف وامهيتها احلضارية يف العراق وقد افتتحت املجلة به على الرغم من كونه احد حبوث امللف .ويساند هذا امللف حبوث 
اخرى تتصل باجلانب احلضاري للنجف منها حبث االستاذ الدكتور حيدر كمونة وحبث الدكتور عبد اهلادي االبراهيمي يف خمطط 

مقترح للنجف مث حبث تاريخ اخلزانة العلوية .

2. حبوث يف تراث النجف الديين كعلم الفقه )الدرس الفقهي يف النجف )، وعلم احلديث )االجازة الكبرية )، وتاريخ النقود 
يف االسالم ، والدراسات القرآنية )مستويات السردالوصفي القرآين ) )فصل من رسالة دكتوراه)،  وتعامل املسلمني مع االثار يف 
العراق اثناء الفتح )فصل من رسالة ماجستري)، وعلم اللغة املقارن )دراسة يف اليات تطور اشكال اجلذور السامية خالصة رسالة 

دكتوراه)، وقضية صلح االمام احلسن )ع) يف مواجهة االنشقاق االموي.

•  و اخريا بود اسرة التحرير االعتذار من مساحة العالمة السيد حممد جعفر احلكيم فقد كان ينبغي ذكر لقب )آية اهلل) امام امسه 
الكرمي يف حبثه داخل املجلة يف العدد السابق . وايضا االشارة اىل وفاة االستاذ الدكتور خالد االعظمي احد اعضاء اهليئة االدارية 

للمجلة ، وكذلك االشارة اىل وفاة االستاذ الدكتور داود سلوم تغمدمها اهلل برمحته .

ال يسعين يف آخر احلديث اال الشكر واالمتنان لكل من اسهم يف هتيئة هذا العدد .

واترك القارئ الكرمي مع حبوث هذا العدد ارجو له معه قضاء وقت ممتع  كما ارجو له ان يسهم معنا يف تطوير املجلة حبثا ونقدا 
وما التوفيق اال باهلل انه نعم املوىل ونعم النصري.

     السيد سامي البدري/ النجف االشرف

    21 شوال 1434ه  - 2013/8/29م

•  تلقى رئيس واسرة حترير جملتها رسائل وكلمات شفوية كثرية من املرجعيات الدينية والشخصيات العلمية يف النجف االشرف 
ومن االكادمييات العلمية داخل العراق وخارجه  عربت عن االعجاب الكبري والدهشة البالغة باملجلة وحبوثها وخباصة اطروحتها.

  ولعل كلمة املرحوم االستاذ الدكتور داود سلوم / تويف عن مثانني سنة وهو باحث يف االدب العريب املقارن وعلى متاس مباشر 
بالدوريات االنسانية العاملية املعاصرة خلمسني سنة خلت/ تعطينا صورة صادقة عن هذا االعجاب حني قال:

احب ان اقول لكم جادا خملصا اين مل ار جملة اخرجت هذا االخراج الكامل 
العبقري  ....اما مقالكم  من قبل وال اظن اين سأرى مثلها يف قابل االيام 
)النجف مرسى سفينة نوح( فقد بلغ القمة يف االقناع العلمي يف مقارنات 
علمية فاقت جهد اي باحث مما دفعين اىل االميان املطلق بالرباهني اليت 

قدمتها.

وكذلك كلمة االستاذ قيس حسني رشيد رئيس اهليئة العامة لدائرة االثار العراقية وكالة حني كتب خياطب مؤسسة تراث 
النجف احلضاري والديين :

جملتنا )السفر( .. جملتنا احللم جملة )تراث النجف( ولدت ناضجة بل 
حكيمة وكان القائمني عليها )جزاهم اهلل خريا( ان ال متر باطوار التكوين 
كاي كائن ثقايف اخر، فجاءتنا حبلتها البهية ومواضيعها املكتزنة لتكون 
جزءا مهما من شارعنا الثقايف والديين وهي تؤسس ملدرسة فكرية علمية ارى 
اننا تاخرنا كثريا يف تقدميها واخص بالذكر هنا ما تناوله العالمة السيد 
سامي الدبري يف حبثه العميق )النجف مرسى سفينة نوح( .. من ان التراث 
املسماري الذي يتناول اجلانب العقائدي والتشريعي واالديب  هو تراث نبوي 
تعرض للتحريف .هذه الرسالة وحدها جتعل من )تراث النجف اجمللة( رائدة 
لطريق قل سالكوه اذ البد من اعادة قراءة النصوص املسمارية من وجهة 
نظر اسالمية او لنقل من وجهة نظر باحث اسالمي فكثريا ما قرآنا رقم 
الطني وتبنينا ما قدمه لنا علماء الغرب من رؤى وافكار وتعاليل واتكأنا على 
منجزهم ...وارى ان نقف مجيعا مع )تراث النجف( من اجل ارساء قواعد هذا 

االجتاه العلمي اجلديد يف معاهدنا العلمية وجامعاتنا املتخصصة  ...


