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الملّخص
يهـدف هـذا البـاب الموسـوم بـ)أخبـار التـراث( إلـى نشـر جميـع مـا ترصـده مجلّـة 

التراثـي الخاصـة  الطابـع  الُكتـب المحّققـة، والمجـاّلت، والبحـوث ذات  الِخزانـة، مـن 

بالمخطوطـات فهرسـًة وترميمـاً وتحقيقـاً فـي داخـل العـراق وخارجـه، التي صـدرت في 

أثنـاء المـدة التـي يصـدر فيهـا عـدد المجلّـة، وكذلـك المؤتمـرات والنـدوات التـي تُعنى 

مـه مجلّـة الِخزانـة بين يـدّي القـارئ والباحث الكريـم؛ ليكون  بالمواضيـع التراثيّـة، وتقدِّ

علـى اطّـالٍع واسـعٍ بالجديـد والمهـّم مـن اإلصـدارات الخاّصـة بتراثنـا العربـّي اإلسـالمّي 

المخطـوط، ونشـاط المؤسسـات، والمحّققيـن العـرب وغيرهـم.
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Abstract

This section aims to gather all types of publications related 
to heritage manuscript including, but not limited to, journals, 
conferences, proceedings, and symposiums etc. These were published 
in the same year of each issue of this journal. We present this article 
in the hands of our readers and scholars to have a broad knowledge of 
the new and important issues related to our Arab-Islamic manuscripts 
and the activity of Arab institutions, investigators and others.
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د. محّمـد جواد الطريحـّي، 2017م. 

محّمد في القرآن والسنة. 42
سـاجد شـريف عطيـة، تحقيـق: الشـيخ إحسـان عبـد األميـر الخفاجـّي، مطبعـة 

كل وردي، ط1، 2017م.

المختار من حديث المختار. 43
ّي إلحياء تـراث حوزة  مـة الِحلِـّ تحقيـق: الشـيخ باسـم مـال اللـه األسـدّي، مركز العالَّ

ة العلمية- بابـل، 2017م.  الحلَـّ

مختصر إثبات الرجعة. 44
الفضـل بن شـاذان، تحقيق: شـعبة التحقيق في قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية– 

العتبة الحسـينية المقّدسة، 2017م.

المخطوطات الدينية المكتوبة باللغة التركية في دار المخطوطات العراقية. 45
محسن حسن علّي، مطبعة السيماء، ط1، 2017م، 226ص.
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مخطوطـات الفلـك و الطـب والعسـكرية المكتوبة باللغة التركيـة في دار . 46
المخطوطـات العراقية

محسن حسن علّي، مطبعة السيماء، ط1، 2017م، 234ص.

المخطوطـات اللغويـة المكتوبـة باللغـة التركيـة فـي دار المخطوطات . 47
العراقية

محسن حسن علّي، مطبعة السيماء، ط1، 2017م، 163ص.

مـدارك الغرائـب فـي مسـالك العواقـب ومشـاهد العجائـب فـي مناهـج . 48
المناقـب

الحسـن بـن عبـد الرحيـم المراغـّي، تحقيـق: شـعبة التحقيـق فـي قسـم الشـؤون 

الفكريـة والثقافيـة – العتبـة الحسـينية المقّدسـة، 2017م.

مدرسة الحّلة وتراجم علمائها . 49
حيـدر السـيّد موسـى وتوت الحسـينّي، إعـداد وضبط: مركـز تراث الحلّـة، 2017م، 

ص432.

المستدرك على ديوان سيف الدين الُمشد )ت 656هـ( . 50
د. عبـاس هاني الچرَّاخ، مجلّة )آفـاق الثقافة والتراث(، العدد 98، 1438ه/2017م، 

ص73-60 . 

المستدرك على شعر يوسف بن لؤلؤ الذهبّي )ت 680هـ(. 51
د. عباس هاني الچرَّاخ، مجلّة )المورد(، العدد 1، 2017م، ص192-173 . 

مـن علمـاء الحّلة المغمورين الشـيخ إبراهيـم الحاج علّي السـكرّي الحلّي . 52
)كان حيـًا 1049هــ( إجازاته وجاللة قدره

أحمد علّي مجيد الحلّي، مجلّة )تراث الحلّة(، العدد4، السنة 2، 2017م، ص129-107.

فدّي )ت 764هـ( . 53 المنتَقى ِمن كتاِب »المجاراة والمجازاة« للصَّ
تحقيق : د. عباس هاني الچرَّاخ، دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد، 2017م، 152ص.
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المنهج التاريخي في كتابي العاّلمة الحلّي وابن داود الحلّي. 54
سامي حمود الحاج جاسم، إعداد وضبط: مركز تراث الحلّة، 2017م، 591 ص.

منهج الشيعة في فضائل وصيِّ خاتم الشريعة . 55
السـاعدّي، قسـم  الشـيخ جاسـم  الحسـينّي، تحقيـق: أحمـد  اللـه شرفشـاه  عبـد 

2017م. المقّدسـة،  الحسـينية  العتبـة  والثقافيـة–  الفكريـة  الشـؤون 

منهج القّصاد في شرح )بانت سعاد(. 56
ة العلمية- ّي إلحيـاء تـراث حـوزة الحلَـّ مـة الِحلِـّ تحقيـق: سـعد الحـّداد، مركـز العالَّ

بابـل، 2017م، 314ص.

نداء الشيعة. 57
ميـرزا عبدالرسـول الحائـرّي اإلحقاقـي، تحقيـق: حيـدر عبدالرضـا الحـرز- الكويت، 

ط1، 1438ه/ 2017م، 60ص.

نظرات نقدية في ديوان ابن الخَيمي )ط. مجمع اللغة العربية بدمشق(. 58

د. عبـاس هانـي الچـرَّاخ، مجلـة )مجمـع اللغـة العربيـة( بدمشـق، المجلـد 90، 

.64 ص27-   ،2017 1438ه/  الجـزء1، 

النكات. 59
نصيـر الديـن علـّي بن محّمد الكاشـّي  )ت 755ه(، تحقيق: سـالم الناصرّي، شـعبة 

إحيـاء التـراث والتحقيق التابعة لقسـم الشـؤون الفكرية والثقافيـة- العتبة العلوية 

2017م. المقّدسة، 
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ثانيًا: المؤتمرات والندوات:
أ ـ المؤتمرات والندوات المنعقدة

مؤتمر متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات:. 1
أقـام متحـف الكفيـل، برعايـة األمانـة العامـة للعتبـة العباسـية المقدّسـة مؤتمـره 

الدولـي تحـت شـعار )المتاحـف حضارة واقتصاد(، فـي تاريـخ 11-12 /9 /2017م، حيث 

تـم توجيـه دعـوات كثيرة لقامات علمية وشـخصيات أكاديمية وحوزويـة أكّدت حضورها 

الفاعـل فـي المؤتمـرات الدوليـة؛ من أجل المشـاركة الواسـعة في هـذا المؤتمـر التراثي 

ببحـوث متخّصصـة في المجـال المتحفـي والحضـاري والثقافي. 

أهداف المؤتمر:
المحافظة على اإلرث الحضارّي والثقافّي.	 

دعم المؤّسسات الدينيّة لتأسيس المتاحف المتخّصصة، وتطوير العمل المتحفّي.	 

فتح آفاق التعاون مع المؤّسسات المتحفيّة المحلّية والدوليّة وتطويرها.	 

رفع أداء عمل المتاحف بما يعّزز المعرفة اإلعالميّة والثقافية واالقتصاديّة للمتحف.	 

محاور المؤتمر:
علم المتاحف.	 

األسس العلميّة لتصميم المتاحف العالميّة.	 

المواثيق والقوانين الدوليّة لحماية المتاحف ومقتنياتها.	 

أساليب الصيانة الوقائيّة والعالجيّة الحديثة للمجاميع المتحفيّة.	 

األسلوب الفنّي للعرض المتحفّي ومستلزماته.	 

اإلستثمار المتحفّي وأثره في االقتصاد الوطنّي.	 

التسويق اإلعالمي للثقافة المتحفيّة.	 
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مؤتمر العلوم العقلية المغاربية من خالل التراث المخطوط: . 2
نظمتـه جامعـة الجزائـر كلية العلـوم اإلنسـانية- َمْخبَر المخطوطات- َمْخبَر مشـكالت 

الحضـارة والتاريـخ فـي الجزائـر، مؤتمرهـا الموسـوم )مؤتمـر العلـوم العقليـة المغاربيـة 

مـن خـالل التـراث المخطـوط(، وذلك فـي 25/ 10/ 2017م ولمـدة يومين.

أهداف المؤتمر:
إبراز العلوم العقلية في التراث المخطوط واالهتمام بدراساته. 	 

دراسة الكنوز العلمية والتعريف بها في المحافل العلمية.	 

تحريـك الدراسـات العلميـة المعاصرة لإلفادة منها، ومن هنـا وجب ربط الماضي 	 

العلمي لألمة بحاضرها ومسـتقبلها.

االهتمـام بالتاريـخ العلمـي؛ بوصفه تاريخ يتضمـن الدليل المعرفي الشـاهد على 	 

أهـم مقـوم من مقومـات األمة.

تزويـد المؤسسـات العلميـة بالدراسـات، ورفدهـا بالبحوث التـي تضمنتها محاور 	 

المؤتمـر مـن جامعات ومعاهـد علمية. 

بعـث الحـراك في الشـباب الباحث؛ كي يترجم هـذه العلوم إلى اللغـات العالمية كما 	 

هـي ويـؤدي إلـى رفـع مسـتواها المحلـي إلى المسـتوى العلمـّي، حتّى يتـم تصنيفها 

كتـراٍث ال مـادي مـن طـرف الهيئـات الثقافية الدولية مثل اليونسـكو و األليسـكو وغيرهما.

محاور المؤتمر:
العلوم العقلية في البالد المغاربية المفهوم والتاريخ.

خصائص العلوم العقلية. 	 

العلوم العقلية في مجال الرياضيات والفلك من خالل المخطوط. 	 

العلوم العقلية في مجاالت الطب والصيدلة والكيمياء.	 

العلوم العقلية في مجال البيولوجيا والجغرافيا. 	 

العلوم العقلية في مجال طبيعة علوم األرض والزراعة والمناخ.	 
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مؤتمر تحقيق المخطوطات وإحياء تراث البصرة المخطوط:. 3
برعايـة السـيّد رئيـس جامعـة البصـرة األسـتاذ الدكتـور ثامـر أحمد حمدان، وإشـراف 

عميـد كليـة اآلداب األسـتاذ الدكتـور مجيـد حميـد جاسـم، أقامـت كليـة اآلداب بالتعاون 

مـع مجمـع اإلمـام الحسـين العلمّي لتحقيـق تراث أهـل البيت مؤتمرهـا العلمي 

السـابع بعنـوان ) تحقيـق المخطوطـات وإحيـاء تراث البصـرة المخطوط(، وذلـك بتاريخ 

25-2017/12/26م فـي )قاعـة مـارال( فـي كليـة اآلداب، وشـارك فيـه نخبة مـن الباحثين 

والمتخّصصيـن فـي مجـال تحقيق التـراث المخطوط وفهرسـته. 

أهداف المؤتمر: 
يهـدف المؤتمـر إلـى العمـل علـى بعـث تـراث البصـرة وإحيائـه ِعبْـَر الوقـوف علـى 

جهـود علمائهـا فـي التأليـف مـن طريـق إسـهام المحّققيـن والباحثيـن فـي إثـراء هـذا 

المحـور العلمـّي مـن داخـل الجامعـة و خارجهـا.

محاور المؤتمر:
أضواء على تراث البصرة المخطوط، والمفقود.	 

المخطوطات بين النقد والتقويم.	 

تعّدد نسخ المخطوط والمقابلة النصيّة. 	 

أعالم مؤلّفي المخطوطات فهرسًة وتصنيفاً.	 

النّص المحّقق؛ ضوابطه وأسسه.	 

نقد التحقيق، ومناهج التحقيق.	 

تحقيق مخطوطات جديدة. 	 

التحقيق؛ أهدافه وغاياته.	 
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ب ـ المؤتمرات والندوات التي سُتعقد

المؤتمر الدولي الثاني )التراث العربي واإلسـالمي الرصيد والعمل . 1
والمثاقفة والحضور(:

سـيقام هـذا المؤتمـر فـي القاهـرة 21/ 2/ 2018م ولمـدة يومين، برعايـة مركز إحياء 

التـراث العلمـي العربـي- جامعـة بغـداد، و مركـز تحقيـق المخطوطـات فـي جامعـة 

والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  العربيـة-  المخطوطـات  ومعهـد  السـويس،  قنـاة 

والعلـوم )أليسـكو(؛ وتحت شـعار )التـراث العربي واإلسـالمي الرصيد والعمـل والمثاقفة 

والحضـور( .

المحاور:
ِحرَاك العلوم.. 1

ِحرَاك النصوص.. 2

خطط العمل.. 3

وعي األنا ومثاقفة اآلخر.. 4

جدل التراث والعصر.. 5
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مؤتمر المخطوطات والدراسات التاريخية:. 2
العلمـي  المنتـدى  يقيـم  مفيـدًة(؛  يمنحنـا معلومـاٍت  القديـم  تحـت شـعار)العالم 

اآلسـيوي فـي ماليزيـا مؤتمـره الخـاص بالمخطوطات والدراسـات التاريخية وذلـك بتاريخ 

2018/2م.  /22  -21

أهداف المؤتمر:
بالعلـوم 	  المتخّصصـة  التراثيـة  والمؤلَّفـات  المخطوطـات  فـي  البحـث  تشـجيع 

والحقائـق والبرامـج التـي تتعلـق بمفـردات علـوم التنميـة، والتطويـر، والتعليـم، 

واإلدارة، والجـودة، واإلبـداع، وما يرتبط بها ويتفرع منها من مفردات ومصطلحات 

باتـت تسـتعمل فـي مجـال التنميـة والتطويـر بصـورٍة أساسـيٍّة؛ لإلفـادة منهـا في 

تطويـر العلـوم والدراسـات الُمعاصـرة وتمتينهـا.

صياغـة قواعـد علميـة وضوابـط منطقيـة للبحث عن أصـداء المفـردات المذكورة 	 

فـي المخطوطات والمؤلّفـات التاريخية.

االطّـالع علـى التجـارب والجهود السـابقة في مجال دراسـة تحقيـق المخطوطات 	 

والمؤلّفـات التاريخيـة المعنيّة بالتنميـة والتطوير.

توسـيع آفـاق عمـل المؤسسـات التعليميـة والمراكـز البحثيـة المعنيـة بتوظيـف 	 

التـراث فـي خدمـة واقع اإلنسـانية.

نشـر الدراسـات العلميـة الرصينـة المتخّصصـة بالتـراث والتنميـة، مـع التعريـف 	 

بجهـود الخبـراء الالمعيـن فـي هـذا المجـال.

تنفيـذ برامـج تدريبيـة وتطبيقيـة تُعنـى بتحقيـق المخطوطـات، وال سـيّما تلـك 	 

المرتبطـة بأهـداف المؤتمـر ورؤيتـه. 

المحاور:
أهميـة التـراث العالمـي واإلسـالمي وأثـره الفاعـل المؤثـر، مـن طريـق معرفـة . 1

ونشـره. وتحقيقـه، ودراسـته،  خرائـط وجـوده، وفهرسـته، وصيانتـه، 
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ضوابط البرامج العلمية وقواعدها في مجال المخطوطات وتحقيقها ودراستها.. 2

جهـود وأعمـال المؤسسـات العلميـة فـي رعايـة برامـج تحقيـق المخطوطـات . 3

ودراسـتها.

أهميـة تحقيـق مخطوطـات التنميـة والتطويـر واإلدارة ومعايير الجـودة والتعليم . 4

فـي تطويـر القواعد المصّممـة حديثاً.

العلميـة . 5 قيمتهـا  حيـث  مـن  المخطوطـات  تبويـب  وضوابـط  وآليـات  وسـائل 

والمعرفيـة.

ضرورة تصنيف المخطوطات بهدف تطوير العلوم التطبيقية الُمعاصرة.. 6

أفـكار وبرامـج ومقترحات علمية إبداعية لتنشـيط جهـود المخطوطات وتحقيقها . 7

ودراستها.

أهمية العمل المؤسسي والفرق البحثية في المخطوطات وتحقيقها ودراستها.. 8

دور التقنيات الُمعاصرة في حفظ وتداول المخطوطات، وتحقيقها ودراستها.. 9

العالمـي واإلسـالمي والعربـي فـي . 10 التـراث  دراسـات حـول أهميـة مخطوطـات 

االستشـراقية. الدراسـات  واسـتثمار  المسـتقبل  اسـتقراء 

آليات تنظيم وتنسيق جهود المؤسسات العالمية المعنية بتحقيق المخطوطات.. 11

دور برامـج التنميـة والتطوير فـي التعريف بالمخزون العلمـي والثقافي للحضارة . 12

اإلسـالمية، وأثـره في خدمة المجتمعات اإلنسـانية.
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المؤتمـر العلمـي الدولـي )الحضارة والتراث العربي واإلسـالمي . 3
إبـداع وأصالة(:

سـتقيم جامعـة السـويس مؤتمرهـا العلمـي الدولـي تحـت عنـوان <الحضـارة والتـراث 

العربـي واإلسـالمي إبـداع وأصالـة> فـي جمهورية مصـر العربيـة، بتاريـخ 10 / 4 / 2018م، 

ولمـّدة يومين.

محاور المؤتمر:
الجاهلـي، صـدر . 1 العصـر  العصـور:  العربـي واإلسـالمي عبـر  الحضـارة والتاريـخ 

المتتابعـة: العصـر  الـدول  اإلسـالم، العصـر األمـوّي، والعصـر العباسـّي، وعصـر 

والمعاصـر الحديـث 

والنحـو، . 2 والشـعر،  والنقـد،  األدب،  فـي  العربيـة  واآلداب  العلـوم  فـي  اإلبـداع 

والقصـة. والروايـة،  واألمثـال،  والِحَكـم،  والنثـر،  اللغـة،  وعلـوم  والصـرف، 

التـراث والفنـون العربيـة واإلسـالمية: العمـارة، والفنـون، والموسـيقى، والتربيـة، . 3

والتـراث الفلسـفي، واالجتماعـي، والجغرافـي، و الشـعبي، و المتْحفـي، والسـياحي. 

التراث والدراسـات اإلسـالمية: التفسـير، والحديث، والفقه، وأصول الفقه، وعلوم . 4

القرآن، والفلسـفة، وتحقيق التـراث ومناهجه ومصادره. 

واتجاهـات . 5 المستشـرقين،  عنـد  التـراث  دراسـة  مناهـج  واالستشـراق:  التـراث 

التـراث.  قـراءة  فـي  المستشـرقين 
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الموسم العلمي الدولي الخامس للمخطوطات والوثائق التاريخية:. 4
تقيمـه جامعـة الحسـن الثانـي- الـدار البيضاء في المملكـة المغربية مـن 28-22/ 4/ 

2018م، وتحـت شـعار )تعزيـز الجهـود العلمية فـي مجال رعايـة المخطوطات(

أهداف المؤتمر:
يسـعى المؤتمـر الدولـي الخامـس للمخطوطـات والوثائـق التاريخيـة إلـى تحقيـق 

جملـة أهـداف مـن أهمهـا:

والوثائـق 	  المخطوطـات  واقـع  تعريفيـة شـاملة عـن  بنـاء منظومـة معلوماتيـة 

العالـم والتعريـف بهـا. التاريخيـة فـي 

تأطيـر جهـود خدمـة المخطوطـات والوثائـق التاريخيـة، والسـعي لتوحيـد هـذه 	 

الجهود.

توجيـه الدراسـات الجامعيـة ذات العالقة بمـا يخدم المخططـات العلمية لخدمة 	 

ُمحَكمـة  علميـة  قواعـد  عبـر وضـع  التاريخيـة، وذلـك  والوثائـق  المخطوطـات 

لتحديـد األولويـة فـي مجـال دراسـة المخطوطـات وتحقيقهـا.

تبـادل الخبـرات وزيـادة المهـارات فـي مجـال تحقيـق المخطوطـات ودراسـتها 	 

وأرشـفتها والوثائـق التاريخيـة؛ لإلفـادة منهـا فـي المشـاريع القادمـة.

بحـث وسـائل خدمـة برامـج التنميـة البشـرية وعالقتهـا بموضـوع المخطوطـات 	 

والوثائـق التاريخيـة؛ لإلفـادة منهـا فـي المشـاريع القادمة.

أشـهر 	  فيهـا  يحاضـر  المخطوطـات  تحقيـق  مجـال  فـي  صيـة  تخصُّ دورة  تنفيـذ 

قيـن فـي العالـم، وتتألـف مـن جانبيـن نظري وعملـي بغية تعميـم وتركيز  المحقِّ

الفائـدة مـن حضـور المؤتمـر والمشـاركة فيـه.

توفير فرص عملية للتعاون بين المهتمين لتحقيق األهداف المذكورة أعاله.	 

محاور المؤتمر:
وسـائل بنـاء منظومة معلوماتية تعريفية شـاملة عن واقـع المخطوطات والوثائق . 1
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التاريخيـة في العالم.

دراسـات حـول تأطيـر جهـود خدمـة المخطوطـات والوثائـق التاريخيـة والسـعي . 2

لتوحيـد هـذه الجهود.

دور الدراسات واألبحاث الجامعية في خدمة المخطوطات والوثائق التاريخية.. 3

آليـات تبـادل الخبـرات والمهارات علـى الصعيدين الفردي والمؤسسـي في مجال . 4

خدمة المخطوطـات والوثائق التاريخية.

دور برامج التنمية البشرية وعالقتها بموضوع المخطوطات والوثائق التاريخية.. 5

دور التراث اإلسالمي في تجديد القيم اإلنسانية المشتركة وتفعيلها.. 6

المخطوطات النادرة وتأثيرها في العلوم والمعارف اإلنسانية المعاصرة.. 7

علميـة . 8 مشـاريع  تطويـر  إلـى  الهادفـة  المخطوطـات  تبويـب  وفـرص  وسـائل 

تعليميـة(. طبيـة،  زراعيـة،  )صناعيـة، 

والوثائـق . 9 المخطوطـات  دراسـة  برامـج  لتفعيـل  إبداعيـة؛  وأفـكار  مقترحـات 

وتحقيقهـا. التاريخيـة 

المخطوطـات . 10 فـي دراسـة  البحثيـة  والفـرق  الرصيـن  المؤسسـي  العمـل  أهميـة 

وتحقيقهـا.

دور التقنيـات المعاصـرة في حفظ المخطوطات، وصيانتها، وفهرسـتها، وتصويرها، . 11

وتداولها، ودراسـتها، وتحقيقها.
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لم المجتمعّي: . 5 مؤتمر اإلمام الهادي والسِّ
برعايـة العتبـة العسـكريّة المقّدسـة، وإشـراف السـيّد رئيـس جامعـة بابـل األسـتاذ 

الدكتـور عـادي هـادي البغـدادّي وعميـد كليـة الدراسـات القرآنيـة فـي جامعـة بابـل  

األسـتاذ الدكتـور عامـر عمـران الخفاجـّي، وبالتعاون مع مركـز تراث سـامراء التابع للعتبة 

 العسـكريّة المقّدسـة، يُقـام المؤتمـر العلمّي األول تحت شـعار ) اإلمـام علي الهادي

الموافـق 19/  بتاريـخ 6/ 5/ 2018م  المجتمعـّي(، وذلـك  ـلم  السِّ النبـوة وعمـاد  عبـق 

شـعبان/1439ه. 

أهداف المؤتمر:
اسـتجالء الجوانب المشـرقة والمكانة السـامية لسـيرة اإلمام علي الهادي في 	 

هذه المدينة المقّدسـة. 

تبصـرة العالـم اإلسـالمي بهـذه الشـخصيّة العظيمة التـي كان لها األثـر في هداية 	 

ـلم المجتمعّي.  النـاس وإصالحهـا، وتحقيق أسـس التعايش والسِّ

بيـان الجوانـب الفكريّـة والعلميّـة لإلمـام علي الهـادي في ضوء الكشـف عن 	 

دوره الفكـرّي والمعرفّي.

جـالء رمزيّـة هـذه المدينـة في ظـل المواقـف الجليلة واألعمـال المشـرّفة لإلمام 	 

.علـي الهادي

ترّسـم المعالـم التاريخيـة لمدينـة سـامراء بوصفهـا مركزاً إسـالمياً خالـداً، ومحطًة 	 

للتعايـش السـلمّي والحـوار الفكـرّي المحمود.

محاور المؤتمر:
محور الدراسات القرآنيّة والحديثيّة.	 

محور الدراسات العقائديّة والفقهيّة.	 

محور الدراسات اللغويّة واألدبيّة. 	 

محور الدراسات الفكريّة والسياسيّة.	 
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محور الدراسات التاريخيّة والجغرافيّة.	 

محور الدراسات التربويّة واالجتماعيّة.	 

محور تحقيق التراث. 	 

محور اآلثار والسياحة الدينيّة للعتبة العسكريّة المقّدسة.	 

محور الدراسات اإلعالميّة والقانونيّة.	 
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المؤتمر العالمي أللفية الشريف المرتضى علم الهدى &:. 6
عزمـت العتبة المقّدسـة للسـيّد عبـد العظيم الحسـني مع مؤسسـة دار الحديث 

العلميـة الثقافيـة علـى إقامـة المؤتمـر العالمي للشـريف المرتضى &، بمشـاركة عدٍد 

مـن المراكز العلميـة و الثقافية.

المحاور:
السيرة الذاتية للشريف المرتضى&:. 1

الوالدة و الوفاة	 

األُسرة	 

الميحط العلمي، والسياسي، واالجتماعي، و الثقافي.	 

أساتذة الشريف المرتضى و تالمذته:. 2

األسـاتذة: )الشـيخ المفيـد، والشـيخ الصـدوق، وأحمـد بـن سـهل الديباجـي، 	 

وابن نباتـة، والمرزبانـّي و...(

التالميذ: )الشـيخ الطوسّي، وساّلر، وأبو الصالح الحلبي، وابن برّاج، والكراجكّي، 	 

وابن حمزة، والصهرشتّي، والدرويستّي و...(.

الناحية األخالقية و المعنويّة للشريف المرتضى:. 3

الناحية الفردية.	 

األخالق االجتماعية.	 

التعامل مع المخالفين.	 

النظريات األخالقية.	 

آثار و مؤلَّفات الشريف المرتضى:. 4

اآلثار المطبوعة.	 

اآلثار الخطيّة.	 

 اآلثار المفقودة.	 
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المجتمع الشيعي في زمن الشريف المرتضى:. 5

بغداد في القرن الرابع و الخامس الهجري.	 

الدولة البويهية.	 

الخلفاء العبّاسيّون.	 

التعامل بين شيعة قم و بغداد	 

تعامل فرق الشيعة مع بعضها البعض.	 

النشاطات االجتماعية للشريف المرتضى:. 6

المرجعية العامة للشيعة	 

نقابة السادة العلويين.	 

إمارة الحاج.	 

رئاسة ديوان المظالم.	 

تولي القضاء.	 

المناصب الحكومية األُخرى.	 

األفكار القرآنية و الحديثية للشريف المرتضى:. 7

التأويل.	 

نفي تحريف القرآن.	 

ية خبر الواحد.	  عدم حجِّ

فقه الحديث	 

آراء مختصة بالقرآن و الحديث.	 

األفكار العقائدية للشريف المرتضى:. 8

كالم اللّه	 

اإليمان و الكفر.	 

العدل اإللهي.	 

الغلّو.	 

آراء مختّصة بعلم الكالم.	 
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األفكار الفقهية األُصولية للشريف المرتضى:. 9

تأسيس أُصول فقه الشيعة.	 

نظرية االجتهاد و التقليد.	 

اإلبداعات الفقهية و األُصولية.	 

آراء مختّصة بالفقه و األُصول.	 

األفكار الثقافية االجتماعية للشريف المرتضى:. 10

اآلراء السياسيّة االجتماعية.	 

التقريب بين المذاهب.	 

المنزلة و اآلراء األدبية للشريف المرتضى:. 11

األشعار.	 

 اآلراء األدبية.	 

مباحث الطرق و تشخيص الطريقة عند الشريف المرتضى:. 12

تشخيص الطريقة  عند الشريف المرتضى في الجوانب العلمية.	 

تعامل الشريف المرتضى مع آراء عصره، و أفكارهم و مدارسهم.	 

النزعة العقلية عند الشريف المرتضى.	 

تعامل علماء الشيعة في العصور الالحقة مع آراء الشريف المرتضى و أفكاره.	 

الشريف المرتضى في آثار علماء أهل السّنة و مؤلّفاتهم.	 

الشريف الرضّي:. 13

عالقات الشريف الرضّي بالشريف المرتضى.	 

األفكار و اآلراء العلميّة للشريف الرضّي.	 

أجواء تأليف نهج البالغة.	 

المؤسسات الراعية:
العتبة الحسينيّة المقّدسة.. 1
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العتبة العباسية المقّدسة. 2

العتبة الکاظميّة المقّدسة.. 3

مرقد السيّد عبدالعظيم الحسنّي.. 4

جمعية التراث و مشاهير الثقافة.. 5

مرکز األبحاث والعلوم اإلسالميّة.. 6

جامعة المصطفی العالمية.. 7

دارالتراث- النجف األشرف.. 8

جامعة األديان و المذاهب.. 9

منظّمة الثقافة و العالقات اإلسالميّة.. 10

المکتبات التخّصصية التابعة لمکتب آية الله العظمی السيّدالسيستاني)دام ظله(.. 11

اللجنة الوطنية لمنظّمة يونسکو- إيران.. 12

13 .. المجمع العالمي ألهل البيت

مجمع التقريب بين المذاهب اإلسالميّة.. 14

مجمع الذخائر اإلسالميّة.. 15

مرکز البحوث الکمبيوتريّة للعلوم اإلسالميّة )نور(.. 16

معاونيّة التحقيق في مرکز مديريّة الحوزات العلميّة.. 17

مؤّسسة تراث الشيعة.. 18

مؤّسسة دارالحديث العلميّة- الثقافيّة.. 19

مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخّصصية في النهضة الحسينيّة.. 20

علماً أنه سيُعقد خالل عام 2018م وسيُعلن عن موعده في حينه.
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