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ّ
امللخص
يتجــه الباحــث اىل املقاربــة يف فهــم املــكان بــن الفهــم الدينــي
القديــم والفهــم املعــارص عــى وفــق التحــوالت الفكريــة والعليمــة
التــي شــكلت تصــورا ً جديــدا ً يــكاد يختلــف عــن ســابقه ،فاملــكان
رمــز يخلــق عنــد املتعبــد دوافــع تبلــغ غايتــه فض ـاً عــا يحيطــه مــن
عواطــف دينيــة التنفــك عــن القداســة املتصــورة ،وعليــه فقــد جــاءت
العــارة االســامية ملشــهد اإلمــام عــي مظ ِهــرة املكانــة الرمزيــة التــي
يحتلهــا االمــام عــي  Aيف قلــوب املؤمنــن ،ومــن هنــا وقــف
الباحــث مستكشــفاً عــارة املــكان ورمزيتهــا وال ســيام يف اشــكالها
الهندســية فوقــف عنــد االيــوان الذهبــي واملنارتــان الذهبيتــان وتوســعة
الحــرم.
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Abstracts
Study in the concept of holy place
Imam Ali shrine as a model
The researcher tends approaching to understand the place between the old religious comprehension, and the current comprehension according to the mental intellectual transformation
that formed a new perception that is almost different from the
previous one. The place is symbol create at the worshipper motivations that reach his goal.in addition to what surrounded him
of religious emotions, which are inseparable from perceived holiness, hence the Islamic architecture came to the holy place of
Imam Ali to show the symbolic position that imam Ali occupies
in the heart of believers, from here the researcher stands investigation the architecture of the place and its symbol, particularly
in its architecture forms, he stand at the golden aiwan, the two
golden minarets, and the expansion the sanctuary.
Keyword: the holy place, Imam Ali, mashhad, the symbol,
Al-Haram Building
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املــكان حــر وقــد حــر معــه تاريــخ روحــي مكثــف ،إذ أن هنــاك
صلــة قويــة بــن اإلمــام عــي  ،Aومدينــة الكوفــة التــي اختطتهــا حركــة
الجيــوش اإلســامية يف زمــن الفتــح ،فإننــا عندمــا نقــرأ اســم هــذه املدينــة
نجــد أنفســنا أمــام رمزيتهــا املغــذاة بتجربــة عــي  ،Aإنهــا مــكان مثقــل
بالداللــة يحــرك انتباهنــا يف اتجاهــات متعــددة ؛ فيقــدم الينــا داللــة احتامليــة
األبعــاد املفتوحــة .
املكان املقدس :
هناك بحوث متنوعة درست املكان املقدس  :وهي بحوث عىل العموم
تشرتك بسمة محددة ؛ كونها متيز بني الفهم القديم الديني ،وبني الفهم املعارص
يف ظل التحوالت الفكرية ،والعلمية التي أعطت تصورا جديدا للمكان يختلف
عام كان سائدا ،وهذا يعود بنا اىل علم الطبيعيات الذي كان ينظر اىل األشياء
؛ فيمنحها توصيفات متباينة يف الجوهر بني العرض املتغري والجوهر الثابت،
ولعل هذا ما عربت عنه طبيعيات أرسطو عند متييزها بني فضاءين مكانيني « ،ما
تحت القمر وما فوق القمر ،وبحسب هذا الفيلسوف يتسم فضاء ما فوق القمر
بالخلود واألزلية والثبات ،وهو يتشكل من مادة األثري ،بينام املكان فيام تحت
القمر فمتغري وفان ويتشكل من أربعة مواد سميت يف الفكر الفلسفي القديم
باالسطقسات وهي) :املاء ،والهواء ،والرتاب ،والنار)[[[ .
ففي هذه التوصيفات للمكان هناك تباين يف املواد التي تتشكل منها
[[[ أرسطوطاليس ،الكون والفساد .ترجمة أحمد لطفي السيد ،الدار القومية للطباعة والنرش،
[د.ت].
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العنارص ؛ فهي متفاوتة وهو األمر الذي عرف بالالمعني أو الهيويل ،وهو األمر
الذي تغري يف نهاية العرص الوسيط عندما طرح وليم أوكام مفهوما جديدا  :هو
املادة التي هي ذاتها يف كل الكون ،وال تفاوت وقد أنكر نظرية األمكنة الطبيعية،
[[[
وما رتب عليه أرسطو من أن العامل واحد متناه .
فيام جاء غاليلو يف مقاربته يف الفيزياء ،والفلك يوم أكد عىل أن للطبيعة
أشكاال هندسية قابلة للتعامل ،والضبط الرياضيني [[[.فهذا التغري يف الطبيعيات،
والدرس الفيزيايئ املعارص جعل الفهم الحديث يوحد بني كل األماكن ،ويجعلها
واحدة ؛ كونها مكونة من مادة واحدة ،ومن أشكالها الهندسية واحدة ومتجانسة .
لكن هناك أفهام مختلفة بني الطبيعيات القدمية ،واملعارصة جعل لكل منها
أفهام مختلفة يف املكان ؛ فالفهم القديم مييز بني األماكن ،وال يجعلها متجانسة
فهناك مكان مقدس متعال عىل املكان الدنيوي .لكن هذا التوصيف تعرض بفعل
فلسفة الحداثة التي أصابها التحول والتغري الكبري ،« ،وهو التغيري الذي أتاحه
تجريد الكون من القدسية تحت تأثري الفكر العلمي ،وخصوصا االكتشافات
[[[
املثرية يف ميادين الفيزياء والكيمياء".
وعىل هذا األساس هناك مفهومان للمكان  :مفهوم يقوم عىل الالتجانس،
وهو يقسم  :املكان إىل مكان مقدس ،وآخر دنيوي ،أما املفهوم الحديث فهو
ينظر اىل تجانس املكان .
فاملكان بحسب التصور القديم ،هو مرتبط بتصوراتنا ،وأحاسيسنا التي
تداهمنا يف هذه األماكن تلغي التجانس الذي ألقاه العلم عىل املكان والطبيعة،
وتحدث باآليت سمة الالتجانس بأن متيز يف األماكن بني ما هو محايد ،وما
[[[ يوسف كرم تاريخ الفلسفة االوربية ىف العرص الوسيط ،دار الكتاتب املرصي ن القاهرة،
1846م ،ص.243
[[[ جالييل غاليلو ،اكتشافات وآراء جاليليو ،ترجمة :كامل محمد سيد وفتح الله الشيخ،
القاهرة :كلامت عربية للرتجمة والنرش2010 ،م .
[[[ رسيا إلياد ،املقدس والدنيوي :رمزية الطقس واألسطورة .ترجمة :نهاد خياطة( ،دمشق:
العريب للطباعة والنرش والتوزيع1987 .م ) ،ص.50 .
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يحمل يف ذاته ذكرى تحرك شيئا ما بداخل اإلنسان ،وذاك هو بالضبط تصور
اإلنسان لألماكن التي يراها مقدسة ،يقول مرسيا إلياد «يف الخربة الدنيوية للمكان
تظل تتدخل إىل قيم تذكرنا عىل هذا النحو أو ذاك بالالتجانسية التي متيز الخربة
املكانية الدينية ،فهناك أمكنة تظل تتمتع بامتياز إذ إنها تختلف نوعيا عن األمكنة
[[[
األخرى".
غري أن ما يجعل هذه األماكن عىل هذا القدر من القدسية  :هو أنها كانت
يف تصور اإلنسان املثقل بالتمثالت تجليا للمقدس ،ويرضب إلياد مثاال بالنبي
يعقوب الذي رأى رؤيا يف حران ،إذ رأى يف املنام سلام تصعد فيه املالئكة إىل
السامء وتنزل ،ويسمع اإلله يقول «أنا الرب إله إبراهيم» ،فام كان من النبي يعقوب
إال أن أضفى عىل ذلك املكان قدسية خاصة واستيقظ وهو يقول «ما أرهب هذا
املكان» ،وقد توجت تلك الرؤيا مبجموعة طقوس يرويها سفر التكوين «وبكر
يعقوب يف الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب
الزيت عىل رأسه ودعا اسم ذلك املكان بيت إيل» ،وهكذا فكل مكان كان فيه
تجل لإلله يصبح مقدسا ،؛ ألنه يقطع االستمرارية يف املكان ،وينهي ذلك
الوجود الدنيوي ويقيم مكانا آخر ينطوي عىل سامت مقدسة مبا تفتحه من بوابة
إىل السامء ،والعروج بالخيال إىل اإلله ،إنه يبعدنا عن هذا العامل الدنيوي الذي
[[[
ينظر إليه اإلنسان البدايئ بربود ،و»ينقلنا من منط وجود إىل منط وجود آخر".
املكان والقراءات الدينية له :

هذا التصور ظهر يف الدراسات الدينية الغربية اذ يذكر (تيليش) يف مقا ِل
له بعنوان (( )Symbolsaf Faithالرمو ُز الدين َّية ) أ َّن امليز َة التي مت ِّي ُز اللغ َة الرمزيَّ َة
ِ
التي أكسبتها الق َّو َة ِمن أَ َه ِّم
املميزات ؛ أل َّن الرم َز ال يرم ُز لذات ِه بل للمعنى الكامنِ
ملا وراء ِ
ذات الرمز [[[.
[[[ نفس املصدر ،ص.26

[[[ نفس املصدر ،ص.28

[[[ انظر  :عامر عبد زيد الالهوت الجديد ،بيت الحكمة ،ط ،1بغداد2020،م .
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فموضو ُع التعلُّقِ بالنسب ِة للفر ِد هو املؤث ِّ ُر يف ترسيمِ العالق ِة بني التجرب ِة
الدينيَّ ِة التي موضو ُعها اإلميا ُن والرموزِ؛ فنج ُد يف هذه العالق ِة ( أن الغاية الحقيقة
ُ
القول
يصح
تعلو عىل عامل الواقع املتناهي علوا ال متناهيا)[[[ .ويف النتيج ِة
ُّ
إ َّن لغ َة اإلميانِ لغ ٌة رمزيَّةٌ ،وليس لغ ًة مفهوم َّي ًة نظريَّةً ،وأيضا ليست لغ ًة تداول َّي ًة
خاصةٌ ،وهو ما يدخلنا يف مفهوم
كام يف الحيا ِة اليوم َّي ِة ،بل هي لغ ٌة لها سامتٌ
َّ
اللغة الدينية التي تعرب عن طموحات دينية تعرب عن مشاعر االميان التي يعرب
عنها املؤمن من خالل لغته الدينية التي تعكس مشاعرة وما يعيشه من تجربة
دينية إميانية تظهر يف مفرداته وادعيته ،وأوراده التعبدية  .وحني يحاول التعبري
عن تلك املعتقدات بلغة مفهومية حينها تنتقل إىل الوعي كنتاج مبارش للقلب
والروح والوجود االنساين ،محتجزة يف واقع هذا الوجود .ولكن أيضا تبقى عالق ُة
الرم ِز بالوقائع الدين َّي ِة اإلميان َّي ِة توصف بكونها (ليس له سوى لغة الرموز .الله
بوصفه الغاية القصوى من الهم األقىص لإلنسان هو اكرث يقينية من أي يقني
آخر .حتى من يقني املرء بنفسه )[[[.وبتعبري ابن عريب وهو يصف الله عرب القول
 « :للجامل اإللهي الجالل املطلق ،الذي هو نعت إلهي يعطي القلوب هيبة ،و
يفيض الجالل عىل هذا املعنى إىل التنزيه ،و نفي التشبيه وهذا الجليل املطلق
ال يتجىل يف جالله أبدا ؛ لكنه يتجىل يف جالل جامله» ،و يظهر عند ابن عريب
اجتامع الجالل املطلق بصفة الكامل املطلق الذي ال يقبل الزيادة ،وال يكون
ذلك إال لله من كونه غني عن العاملني ،و عرف الجرجاين الجامل  « :بأنه من
الصفات ما يتعلق ( :بالرضا ،و اللطف ،و الجالل ) من الصفات ما يتعلق بالقهر
[[[
و الغضب».
إال أن هناك اختالفا ،وتباينا بني الفهم الغريب ،والفهم اإلسالمي ،فإن الفهم

[[[ بول تيليش ،بواعث االميان ،ص .55
[[[ بول تيليش ،بواعث االميان ،ص .56

[[[ محارضة بعنوان ( مفهوم الجميل بني علم الجامل و الفكر الجاميل اإلسالمي )  ,ألقتها
الدكتورة سمر زليخة يف دار األسد للثقافة ،موقع الوحدة تاريخ النرش  ،14:شباط2016 ،م،
الرابط :
/http://wehda.alwehda.gov.sy
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الديني الغريب للمكان املقدس يتمظهر من خالل الديني ،وتجلياته يف بعدين
األول  :طقويس فيام الثاين يتعلق بالرموز الدينية أما البعد الطقويس :
أفعال رمزية ،وهذا الفصل
ً
ليس من الصعوبة التعرف عىل الطقوس بوصفها
هو  :محاولة استكشاف التغريات التاريخية التي ساعدت يف جعل مفهوم الطقوس
مقبول .ومن ثم ميكن الحديث عن مفهوم للطقوس يتصف بالشمول من
ً
اليوم
خالل رصد التغريات التي تطرأ عىل البنى املؤسسية ،وتشكيالت الذات .ويف
بعض الدراسات االجتامعية التي تدرس تطور املعتقدات الدينية الغربية حول
الطقوس فتلك املعتقدات اتصفت بكونها تطورت فيها التعريفات املتغرية
للطقوس  Ritualيف املوسوعة الربيطانية منذ عام 1771م ،وحتى 1910م ،إذ
إن أبرز تطور للمفهوم هو بداية تعريف الطقوس بوصفها ظاهرة ثقافية ،وهذا
مختلف عام كان سائ ًدا يف القرن الثامن عرش امليالدي  .أما اليوم فينظر إىل
أساسيا من كل دين تختلف عالقتها بالوعي الفردي
هذه الطقوس بوصفها جز ًءا
ً
والنظام االجتامعي؛ بذلك فإن الطقوس ماهي إال مامرسة ميكن تفسريها بأنها
ترمز إىل يشء قابل للتعريف لغويًا ،وع ّد الطقوس سلوكًا رمزيًا قد ال يكون دين ًيا
هو أمر حديث العهد متا ًما .ويتشابه املفهومان يف ع ّد الطقوس سلوكًا ذا دالالت
رمزية أي بكونه نشاطًا يختلف عن السلوك العميل .فتقوم فكرة الطقوس عىل أنها
تعني األداء الصحيح ملجموعة من التعليامت التي تنظم هذا األداء ،وال تفرس
دالالته ،وعىل وجود أناس يق ّومون هذا األداء ويعلمونه[[[.؛ لكن أي تفهم للعمل
الشعائري ال يستدعي بالرضورة أن القاعدة املستنتجة والتي ترنو إىل فهم متناسق
تكون غري مالمئة ملوضوعها .ذلك أن املسعى إلبراز الداللة املنطقية ،والعقلية
للتصورات اإلنسانية للمقدس تربز أن كل فكر ديني قديم هو حامل لنوع من
الفهم ،مبا يتأسس عليه من منط املنطق العقالين[[[.
[[[  -طالل أسد ،جينالوجيا الدين :الضبط وأسباب القوة يف املسيحية واإلسالم ،ترجمة:
محمد عصفور ،دار املدار اإلسالمي ،ط ،1ليبيا2017 ،م ،ص
[[[ ميشال مسالن ،علم األديان مساهمة يف التأسيس ،ترجمة ،عز الدين عناية ،املركز الثقايف
العريب،ط ،1بريوت2009 ،م ،ص .39
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أما الرموز التي مينحها الديني للمكان املقدس فمن املمكن أن نلمسها
دليل عىل جوهر الدين باالستناد عىل
هي األخرى  :إذ يبدأ حديثه هنا عن الرمز ً
مفهوم (كليفورد غريتز)[[[ للرمز عىل أنه وساطة لتصور ما ،وهذا التصور هو الذي
ميثل معنى الرمز .فاالختالف يف اتصال الرمز بالحوادث ،واألشياء املحسوسة،
وانفصاله يحمل أدلة عىل أن املسائل املعرفية قد تختلط باملسائل االتصالية،
وهذا يجعل من استقصاء الطرائق التي يختلف فيها الخطاب ،والفهم عن
املامرسة االجتامعية صع ًبا .فالنظم الرمزية عند غريتز هي أمناط ثقافية يتفاعل
فيها جانبان مزدوجان ؛ الثقايف من جهة ،والنفيس -االجتامعي من جهة أخرى.
ويف تعريف « محمد نور الدين أفاية «  :إن للرموز قدرة خارقة عىل
التغلغل يف الواقع لدرجة تصبح فيه قوة مادية تحدث تأثريا بالغا يف الناس ؛
بسبب سحرها ،وجاذبيتها[[[.
لذا فإن الرموز الدينية تخلق لدى املتعبد مجموعة من الحاالت النفسية
الخاصة ،وتخلق نوعني من املشاعر؛ نوع قائم عىل دوافع تكتسب معناها من
الغايات التي يظن أنها ستؤدي إليها ،ونوع قائم عىل توجهات وجدانية تكتسب
معناها من األوضاع التي يظن بأنها خلقتها.وكام يرى حيدر حب الله فإن
«املقدس والدين  :مفهومان مرتابطان تاريخياً ؛ فدامئاً نجد الدين ممزوجاً
ببعض املق ّدسات ،كام نجد املق ّدس تضفى عليه مقوالتٌ دينية ،ولعلّك ال تجد
ظل هذا التصاحب بني الدين ،واملق ّدس قوياً حارضا ً،
ديناً ال مق ّدس فيه ،وقد ّ
[[[
حتى كاد ال يتص ّور الدين بال مق ّدس»  ،وأيضا نجد يف البحوث االجتامعية
يف مجال الثقافة فإن اتفاق أسد مع غريتز عىل أن الدراسة األنرثوبولوجية للدين
تستلزم مرحلتني؛ األوىل مرحلة تحليل املعاين املجسدة يف الرموز املشكلة
[[[

[[[ محمد نور الدين أفاية،الغرب املتخيل صورة اآلخر يف الفكر العريب االسالمي الوسيط،
املركز الثقايف العريب،ط ،1بريوت،ص .32
[[[ حيدر حب الله ،الدين واملقدس  ،....املوقع الشخصية للكاتب ،تاريخ النرش :
2015/6/22م ،الرابط /http://hobbollah.com :
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للدين نفسه ،والثانية مرحلة ربط هذه النظم بالعمليات النفسية ،وعمليات البنية
االجتامعية التاريخية بالرموز؛ إال أن أسد يع ّد املرحلتني مرحلة واحدة ؛ ألن
مستقل عن عالقتها غري الدينية أو عن تبديها
ً
فهم
الرموز الدينية ال ميكن فهمها ً
حاسم عىل الدوام ،فتلك الرموز
يف الحياة االجتامعية ،إذ إن للعمل والقوة موق ًعا
ً
وثيقة الصلة بالحياة ،وتتغري بتغريها بل إن املامرسات ،والخطابات املختلفة ال
تنفصل عن هذا الحقل الذي تكتسب فيه التمثيالت الدينية هويتها وصدقيتها [[[.
باملقابل هناك واقع مختلف يف العامل االسالمي ،فهو وان كان يتأثر بالفكر
الغريب إذ الدراسات واألفكار الحداثية التي جاء بها اجيال من املثقفني العرب
الذين مازالوا يرددون شعارات التنوير يف الفصل بني الدين والدولة ،ومنح
الدول سلطة عىل املؤسسة الدينية ،اال أن الفكر اإلسالمي هو اآلخر طور آليات
تستجيب للتحوالت ،وتستثمر ممكنات العرص يف تجديد خطابه وان كان يرفض
ويقوض األفكار الغربية ويطور خطاب مختلف للهوية يظهر بأشكال مختلفة
ومنها القراءات االسالمية التي تستثمر الرتاث ،وتعيد من إنتاج آلياته من جديد
وتنتج خطابا يحافظ عىل األصول ،وقراءتها للرتاث الروحي .
"املعرفة واألمر القديس ،ورضورة العلم املقدس» عناوين لبعض كتاباته.
وهو يقصد باألمر القديس واقعة إلهية تظهر تجلياتها يف شؤون هذا العامل.
ويؤكد عىل أن مدلول القديس لديه هو معناه امليتافيزيقي ،الذي يراد به تارة ذات
الباري ،التي ال يطرأ عليها تغري ،وهي الواقعة اإللهية الرصفة ،ويراد منه تارة أخرى
التجليات القدسية املعربة عن تلك الواقعة الرصفة ،واملتجلية يف آن واحد يف
بعض األشياء الدنيوية ،التي متثل ظواهر مشهودة لتلك الحقيقة الواقعية.[[[).
يذهب حسني نرص إىل أن الرشق هو رمز (النور ،والعقل ،واملعنوية) ،أما
[[[ طالل أسد ،جينالوجيا الدين :الضبط وأسباب القوة يف املسيحية واإلسالم،ص.

[[[ مهرزاد بروجردى ،روشنفكران إيراىن وغرب ،ترجمة :جمشيد شريازى ،طهران :فرزان،
1998م ص  .122وانظر  :عبد الجبار الرفاعي ،مفهوم التحيز والتمركز املعريف يف التفكري
الديني اإليراين املعارص ،موقع الحوار املتمدن ،تاري النرش -:العدد/ 8 / 2007 - 2012 :
.10:38 - 19
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الغرب فإنه مثال  ( :الظالم ،واالنحطاط ،واملادية)  .وبغية أن يعود اإلنسان إىل
[[[
منشئه اإللهي البد أن يتحرر من كافة عالقاته املادية ،ومطامحه الجسدية».
األسمى وهو ما ميكن
فامليتافيزيقا التي يقصدها هي العلم املقدس أو العلم ْ
تسميتُه بعلم اإللهيات ،فهو العلم الكامن يف قلب اإلنسان والدين من خالل
مفهوم البصرية ميكن إدراكه ،وليس بالعقل والتجربة أي انه يعتمد عىل معرفة
األسمى الذي يتجذَّر يف طبيعة «املق َّدس» التي تصدر
باطنية جوانية ،وهو املبدأ ْ
عن الحقيقة بوصفها معرفة الوجود التَّوحيدية املتعالية عىل عدم التَّقابُس بني
الذَّات ،واملوضوع .فإن التجارب الدينية للفرد هي تجارب مجسدة تتحرك يف
الباطن ،اال أن تلك اللغة الدينية التي تتمظهر يف الرموز الدينية أو الطقوس الدينية
املتنوعة يف الوالدات أو أيام االحتفاالت مثل عيد الغدير أو الطقوس الحزينة يف
أيام عاشوراء كلها تؤكد عىل «أن تناول الظاهرة الدينية بوصفها واقعة اجتامعية
عينية «ملموسة» متجذرة يف التاريخ»[[[ .فهي وإن كانت ترتبط مبشاعر نفسية،
واجتامعية لها جذور ممتدة يف العقل الجمعي اإلسالمي عامة والشيعي خاصة
تظهر يف األعامل العبادية ،والرموز الدينية ،والطقوس الدينية ؛ « فالعبادة متد
االنسان بالقوة الروحية ،ومتنع اليأس من الترسب إىل قلبه ،والديانة خري رادع
للمرء من املنكرات وفيها من التعاليم واألقوال الجميلة ما هو جدير بأن يحفظه
كل إنسان ويعمل»[[[ كقول اإلمام الصادق  Aإلسحاق بن عامر « :خف الله
كأنك تراه» [[[.
لقد كان لهذا املكان أثره يف منو وازدهار الخطاب التعبدي االسالمي
[[[  -عبد الجبار الرفاعي ،مفهوم التحيز والتمركز املعريف يف التفكري الديني اإليراين
املعارص ،موقع الحوار املتمدن ،تاري النرش -:العدد2007 - 2012 :م 10:38 - 19 / 8 /
[[[ يوسف شلحت ،مدخل اىل علم اجتامع االسالم ،تعريب خليل احمد خليل ،دار
الساقي،ط ،1ص.21
[[[ يوسف شلحت ،نحو نظرية جديدة يف علم االجتامع الديني ،تحقيق وتقديم خليل احمد
خليل ،دار الفارايب بريوت ،صص 216-215
[[[ محمد حسني الغري ،نوادر وظرائف ،دار روافد للطباعة والنرش ،بريوت ،ط2018 ،1م ،ص
.29
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ومكان تجىل من خالل الهوية الدينية ،وتعبرياتها الرمزي التعبدية :بالرموز الدينية،
والطقوس التي تعرب عن مواقف ثقافية عميقة االنوجاد يف املكان املقدس .
املكان املقدس مرقد اإلمام علي : g
يشكل املكان يف العقل االسالمي عامة ،والشيعي خاصة مكانة كبرية من
القدسية تعرب عنها املرويات اإلسالمية ،وترافقها االهتاممات باملكان عىل صعيد
العمران ،والعواطف الدينية التي يعرب عنها املسلمون ،وتظهر فيها قداسة كبرية
للمكان اذ يعد رمزا دينيا ،ومكان تجرى فيه الطقوس الدينية ،وقد متظهرت
العامرة اإلسالمية للمكان تظهر تلك املكانة الرمزية التي يحتلها اإلمام يف قلوب
املؤمنني  .إن اإلمام عيل  Aعرف مبنهجه الوحدوي اإلصالحي املرشوط
بإرساء أسس قوية لجبهة داخلية إسالمية متينة تحافظ عىل مضامني اإلسالم
بشكل سلمي .وبعد انتقاله اىل الكوفة اذ «كانت عاصمة الثقافة التي ترعرعت
فيها مدارس الكتابة واللغة ،والقراءات ،واألنساب ،واألفانني الشعرية ،والروايات،
فهي أليق العواصم يف ذلك العرص بحكومة إمام ،وما زالت اإلمامة الحقة بعيل،
ومحيطة به ،إذ تحول ،وإذ أقام » [[[.
 -1عمارة املكان :
ُدفن اإلمام عيل  Aيف بقعة تسمى بالثوية ،بالقرب من منطقة النجف التي
كانت معمورة آنذاك ،ثم انسحب اسم النجف لشهرتها وقدمها ،عىل البلد الذي
أنشأ من حول مثوى اإلمام  Aبعد أن ُهجر اسم الـ»ثوية» ألرضها ومسامها،
وهكذا اشتهرت تلك الرقعة بالنجف .وتؤيد هذه النظرة التاريخية بعض املصادر
ككتاب «البلدان» لليعقويب ،وتاريخ الطربي ،وتاريخ ابن أثري ،وكتاب «حياة
الحيوان» للدمريي[[[.
ولكن أخفى اإلمامان الحسن والحسني  cبعد دفن جثامن أبيهام عيل A
[[[ عدنان عليان ،جذور التشيع يف الخليج والجزيرة العربية ،...دار العارف للمطبوعات،
ط ،1بريوت200٠ ،م.138 ،
[[[ الغروي ،مع علامء النجف ،ج  ،1ص .14
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محل الدفن عن الناس ،من دون الخواص ،واألصحاب .إذ ظل القرب مخفيا
خالل  90عاما ،ابتدا ًء من يوم استشهاده مرورا بأيام حكم معاوية ،وسائر حكام
بني أمية ،وصوال إىل بداية الحكم العبايس يف زمن اإلمام الصادق  Aإذ
كُشف القرب الرشيف وأصبح مزارا للموالني ،ولكن بسبب قساوة العباسيني عىل
الشيعة اختفى الزائرون ،وضاع القرب الرشيف عىل الكثري من الناس ،إىل أن حانت
أيام هارون الرشيد سنة 170هـ ،إذ بنى قبة عىل القرب ،وأصبح مقاما للزائرين [[[.
بعد أن أمر هارون الرشيد ببناء مرقد اإلمام عيل  Aسنة  170للهجرة،
وبسبب رفع بعض الحواجز واملوانع ،تهافتت الشيعة لزيارة قرب أمري املؤمنني
 Aومجاورته[[[ .فنشأت العامرة حول املرقد وسكن النجف بعض الشيعة،
ثم توسعت البلدة وتالحقت العامرة بتتايل األعوام .حتى مل ينقض القرن الرابع
الهجري إال ويف النجف من السادة العلوية ألف وتسع مئة شخصا ،عدا غريهم
من الشيعة[[[.
يف سنة  370للهجرة ألسباب تتعلق بالسياسة املحلية يف بغداد ،جمع عضد
الدولة البويهي املهندسني ،والبنائني وأم ّدهم باملال ،والعامل ليبنوا النجف،
وكانت يف ذلك الوقت حديثة التخطيط يف الشوارع واألسواق واملدارس،
وبعد إمتام بنائها افتتحها باحتفال مليك مهيب حرضه بنفسه ،ثم أسكنها العلامء
وعي خداماً وسدنة للحرم الرشيف ،وأحرض األطباء ووفّر لهم الدواء ،وعني
ّ
لهم الرواتب ،وصنف األسواق .فأصبحت النجف منذ ذلك الحني مقرا للعلم
والعلامء ،وسوقا للتجارة والتجار [[[.
[[[ الغروي ،محمد ،مع علامء النجف ،ج  ،1ص .16
[[[ الغروي ،محمد ،مع علامء النجف ،ج  ،1ص .17

[[[ آل محبوبة ،جعفر ،مايض النجف وحارضها ج  ،1ص .21

[[[ الدجييل ،جعفر ،موسوعة النجف االرشف ،ط ،1بريوت1993 ،م ،ج  ،1ص .14وكان معز الدولة البويهي
يف أيام تفوق البويهيني ،وحكمهم يف بغداد هو الذي أدخل عادة إحياء الذكرى املؤملة للحوادث التي وقعت
يف محرم  -استشهاد اإلمام الحسني  - Aوعني فرتة الحداد ....انظر :السيد صالح الشهرستاين ،تاريخ
النياحة عىل اإلمام الحسني بن عيل  ،bج ،1مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش،ط ،8قم 1426هـ ،ص 148
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ومنذ هجرة الشيخ الطويس إىل النجف األرشف من بغداد أواسط القرن
الخامس الهجري أصبحت هذه املدينة دارا للعلم ،وجامعة دينية للفقهاء اإلمامية
عىل الرغم من كونها قبل ذلك الوقت مسكنا لجمع من العلامء ،والزهاد الذين
فضلّوا اإلقامة يف جوار مضجع أمري املؤمنني عيل .[[[ A
مكانة القرب وقداسته :
إن البحث عن قداسة هذا القرب الذي تحول اىل مدينة عامرة بالحياة إذ
(العامرة ،والعلم ،والحياة) العامرة يف القرنني السابع والثامن الهجريني ،وذلك
يف عرص السلطة الشيعية الجالئرية ،وااليالخية ،إذ بذلت هذه السلطات جهودا
كثرية ،ونقدوا أموال طائلة إلعامر املدارس ،واملساجد[[[ .تلك املدينة التي
حفظت لها ذاكرة اللغة معاين عظيمة نرى أن الزبيدي قد أسهب يف وصف
النجف كمدينة فيها قرب اإلمام عيل  ،Aولها مقابرها ومنازلها ؛ فينقل لنا ع ّدة
أقوال « قال األزهري :النجفة مس ّناة بظاهر الكوفة متنع ماء السيل أن يعلو مقاربها،
ومنازلها .وقال أبو العالء العريض :النجف قرية عىل باب الكوفة ...وقال السلهي:
بالفرع عينان يقال ألحدهام الغريض ،ولآلخر النجف يسقيان عرشين ألف نخلة،
وهو بظهر الكوفة كاملسناة ،وبالقرب من هذا املوضع قرب أمري املؤمنني عيل بن
أيب طالب (ريض الله عنه)» [[[ .
وبهذا املعنى والتوصيف الواقعي والرمزي ،يف ذات الوقت ؛ فهذه األرض
وتطل عىل البساتني والنخل واألنهار ،وهي
ّ
فعال هي « كاملسناة ..تص ّد املاء،
قاحلة جدباء أو تكاد !!...إىل مدينة عامرة تنضح بالخري والربكة والعطاء ..من
أطالل دارسة تعصف بها رصرص الرياح إىل حارضة زاهية بأفكار العلامء ومجالس
الشعراء ...تكتيس باألبهة ،والهيبة ،والوقار ..من (ظهر الكوفة) و(نجف الحرية)
[[[ جامل الدين ،مصطفى ،مالمح يف السرية والتجربة الذاتية ،املكتبة األدبية املختصة ،قم،
 2003م ،ص .12
[[[ آل محبوبة ،جعفر ،مايض النجف وحارضها ،ج  ،1ص .22

[[[ الزبيدي :تاج العروس ،م ،6ص ،251 :السهيل هكذا ورد وهو السهييل عبد الرحمن تويف
581هـ.
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إىل (حرية النجف) و (طهر الكوفة) ...غلبت املكان ،وتحدت الزمان» [[[ .
أما الوصف املعنوي فنجد أن املكان قد أصبح له داللة معنوية كبرية فأصبح
املكان يف عيون املؤمنني ،وكالم العلامء يحتل مكانة كبرية ؛ كونه أصبح مكانا
مقدسا يكون تجليا إىل إرادة الله ،وكل تجل لإلله يصبح مقدسا ،فهذا املكان
تجل إلمام ،وويص نبي ،وأمري املؤمنني جاهد يف سبيل إعالء كلمة اإلسالم،
وتحقيق العدالة بني الناس ويف سبيل هذا نال الشهادة .
وباآليت؛ فهذا املكان املقدس يقطع االستمرارية يف املكان ،وينهي ذلك
الوجود الدنيوي ،ويقيم مكانا آخر ينطوي عىل سامت مقدسة مبا تفتحه من بوابة
إىل السامء ،والشفاعة التي ينالها املؤمنون .وهذا ما تعرب عنه تلك اللغة الرمزية
يف وصف املكان وهي تظهر يف لغة الدعاء واملناجاة ،التي رفعها من قبل
االمام وهو يناجي ربه ؛ فهي من كنوز تراثنا العريب اإلسالمي كتاب نهج البالغة
الذي حفل بكثري من املباحث منها ( :العبادات ،والحكم واإلدارة ،والخالفة،
واملواعظ ،واألدعية ،واملناجاة ،والحرب والحامسة ،واملالحم ،واملغيبات )،
وغريها [[[ .وقد حثّ أمري املؤمنني  Aيف نهج البالغة عىل الدعاء مضمناً معاين
تكفل الباري ع ّز وجل باإلجابة ملن يدعوه بقوله َ N :وا ْعل َْم أَنَّ الَّ ِذي
ُ
قرآنية منها،
الس َم َو ِ
ف الدُّ َعا ِء َوتَكَف ََّل لَكَ ب ْ ِ
ات َو ْ
الَ ْر ِ
ِب َي ِد ِه َ
ِال َجابَ ِة َوأَ َم َركَ
ض َقدْ أَ ِذنَ لَكَ ِ
خ َزائِ ُن َّ
ج ُبكَ َع ْنهُ
ح ُ
ج َع ْل بَ ْي َنكَ َوبَ ْي َنهُ َم ْن يَ ْ
أَنْ ت َْسأَلَهُ لِ ُي ْع ِط َيكَ َوت َْس َتْ ِح َمهُ لِ َيْ َح َمكَ َول َْم يَ ْ
َول َْم يُلْجِ ئْكَ إِ َل َم ْن يَشْ ف َُع لَكَ إِلَ ْي ِه َول َْم َيْ َن ْعكَ إِنْ أَ َسأْ َ
ت ِم َن ال َّت ْوبَ ِة َو ل َْم يُ َعاجِ لْكَ
ث الْف ِ
حكَ َح ْي ُ
يكَ ب ْ ِ
ح ُة بِكَ أَ ْو َل َول َْم يُشَ دِّ ْد
َضي َ
ِالنَابَ ِة َو ل َْم يَفْضَ ْ
بِال ِّن ْق َم ِة َو ل َْم يُ َع ِّ ْ
ف َق ُبولِ ْ ِ
ج ِرميَ ِة َو ل َْم يُ ْؤي ِْسكَ ِم َن ال َّر ْح َم ِة بَ ْل َج َع َل
َعلَ ْيكَ ِ
النَابَ ِة َول َْم يُ َنا ِقشْ كَ بِالْ َ
ب َح َس َنتَكَ َع ْشاً َو َف َت َح
نُ ُزوعَكَ عَنِ ال َّذن ِ
ب َس ِّي َئتَكَ َوا ِحدَ ًة َو َح َس َ
ْب َح َس َن ًة َو َح َس َ
اب ِ
ج َواكَ
ال ْس ِت ْع َت ِ
اب الْ َم َت ِ
ج ْيتَهُ َعلِ َم نَ ْ
اب َفإِ َذا نَا َد ْيتَهُ َس ِم َع نِدَ اكَ َوإِ َذا نَا َ
اب َو َب َ
لَكَ َب َ
ات نَف ِْسكَ َوشَ كَ ْو َ
ج ِتكَ َوأَ ْب َث ْثتَهُ َذ َ
َفأَفْضَ ْي َ
اس َتكْشَ ْفتَهُ
حا َ
ت إِلَ ْي ِه ِب َ
ت إِلَ ْي ِه ُه ُمو َمكَ َو ْ
[[[ كريم مرزة األسدي ،تاريخ مرقد اإلمام عيل  Aواألطوار املبكرة للنجف األرشف ،الرابط :
https://www.haydarya.com
[[[ ينظر  :مرتىض مطهري ،يف رحاب نهج البالغة،ص .٣٢
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خ َزائِنِ َر ْح َم ِت ِه َما َل يَ ْق ِد ُر َع َل إِ ْعطَائِ ِه
اس َت َع ْنتَهُ َع َل أُ ُمورِكَ َو َسأَلْتَهُ ِم ْن َ
كُ ُروبَكَ َو ْ
الَ ْع َم ِر َو ِ
الَبْدَ انِ َو َس َع ِة ْ
ح ِة ْ
َيهُ ِم ْن ِزيَا َد ِة ْ
يح
ف يَدَ يْكَ َمفَاتِ َ
الَ ْرزَاقِ ثُ َّم َج َع َل ِ
ص َّ
غ ُْ
اب نِ ْع َم ِت ِه َو
ح َ
خ َزائِ ِن ِه بِ َا أَ ِذنَ لَكَ ِفي ِه ِم ْن َم ْسأَلَ ِت ِه َف َم َتى ِش ْئ َ
َ
اس َت ْف َت ْ
ت بِالدُّ َعا ِء أَبْ َو َ
ت ْ
[[[
ِيب َر ْح َم ِت ِه  . Mأصبحت تلك األدعية يرددها اليوم املاليني من
اس َت ْمطَ ْر َ
ت شَ آب َ
ْ
املؤمنني ،وتصدح بها مكربات الصوت ،واملذياع انها تعبري عميق عن تلك اللغة
الرمزية وهي ترمز اىل معاين عميقة كامنة وراء ِ
ذات الرمز ،إنه نظام من الثقافة
الحية التي يفجرها املكان بأبعادها ( :الثقافية ،والنفسية ،واالجتامعية) اذ يشكل
النسق الديني دورا كبريا يف تشكالت الظاهرة االجتامعية ويطبعها ،ويهندسها
بحسب معطياته املعنوية ؛ كون الرموز الدينية كام مر بنا تخلق لدى املتعبد
مجموعة من الحاالت النفسية الخاصة ،وتخلق نوعني من املشاعر؛ نوع قائم عىل
دوافع تكتسب معناها من الغايات التي يدعو لها ،وهو يحرض وجدان املتلقي
 .فالدين مبا ميتلكه من آثار نفسية ،واجتامعية يشكل نسقا اجتامعيا تطورت عرب
التاريخ ،ودامئا ما يكون املكان املقدس مركزا للجذب الروحي ،واالجتامعي،
والسيايس ومحل تكون الهوية بكل أبعادها ،وهي تجتمع حول هذا املكان وهذا
ما يجعل الرموز الدينية ويف وسطها يأيت املكان املقدس أي يصعب فهم تلك
الرموز من دون العالقات التي تقيمها مع املحيط االجتامعي،إذ إن للعمل والقوة
حاسم عىل الدوام ،فتلك الرموز وثيقة الصلة بالحياة ،وتتغري بتغريها بل
موق ًعا
ً
إن املامرسات والخطابات املختلفة ال تنفصل عن هذا الحقل الذي تكتسب
فيه التمثيالت الدينية هويتها وصدقيتها ،وهذا ما يتجىل يف املامرسات الطقسية
بطابعها التعبدي والسيايس معا .
فإن املركز باألساس هو الطابع القديس للمكان بوصفه يضم جسمني
أحدهام يعد من أولياء الله الصالحني ،فهو مبثابة تجل لكل ما هو قديس من
خالل إرادة الله ،وتعاليمه ورشيعته ومن خالل التجارب الروحية التي يعيشها
العابد ،والعارف وهو يعيش تلك التجليات املقدسة سواء كانت تجليات رصفة
[[[ نهج البالغة ،الرسالة ،٣١ص.٤٦٥-٤٦٤
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يعيشها العارف أم تلك التي يعيشها الزائر للمكان من خالل تجربته الطقسية ،وما
تفيض عليه تجربته تلك من آثار معنوية تظهر يف بعض األشياء الدنيوية ،التي
متثل ظواهر مشهودة لتلك الحقيقة الواقعية .
هكذا يحرض املكان املقدس تلك التجارب املعنوية عىل الظهور سواء
كانت تجارب روحية متنوعة أم مل تكن ؛ فهي العلم الكامن يف قلب اإلنسان،
والدين من خالل مفهوم البصرية ميكن إدراك وليس بالعقل والتجربة أي انه يعتمد
معرفة باطنية جوانية ؛ اال انها تنتمي اىل ارث عميق من الوالء اىل ال محمد  ؛
إذ تعد املرتبة االوىل يف االعتقاد بإمامة األمئة  bوهو االلتزام القلبي بوصاياهم
واملرتبة الثانية هي االلتزام العميل مبتابعتهم [[[.
عمارة املكان املقدس :
تتميز العامرة اإلسالمية مبواصفات خاصة بها مثل استخدام الكثري من
األشكال الهندسية والتفاصيل الدقيقة الغنية .عىل الرغم من اختالف ومتيز
العامرة اإلسالمية مل يظهر أبدأً أي منط معامري من دون أن يستوح بعض اإللهام
من األمناط السابقة ،وقد استوحت العامرة اإلسالمية بعض اإللهام من العامرة
الهندية والفارسية ؛ وعىل الرغم من هذه التأثريات ؛ لقد كانت تلك العامرة
اإلسالمية تعبريا عن وجود فن إسالمي الذي هو تعبري عن اتجاه يف دراسة اآلثار
الفنية اإلسالمية من النواحي  ( :املادية ،والصناعية ،والتاريخية ،والحضارية)،
وغري ذلك من النواحي املعرفية ،التي كانت موضوعات  subjectsمختلفة،
مهدت لنشوء الفن اإلسالمي موضوعا من موضوعات علم اآلثار ،وصريورته جزءا
من الدراسات التاريخية للفن اإلنساين ،فتحققت ملفهوم الفن اإلسالمي بذلك
انتقاله معرفية فاصلة ،من كونه مفهوما ماديا عيانيا يعرب عن  ( :اآلثار ،والنتاجات،
واملصنوعات ،والتحف الجميلة) املتصلة باإلبداع الفني ،والحضاري اإلسالمي

[[[ انظر :الشيخ محمد تقي البهجة ،الرحمة الواسعة ،مركز حفظ ونرش الرتاث( ،د.ت) ،ص
.55
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إىل صريورته مفهوما نظريا ،وأثرا معرفيا و موضوعا فلسفيا قوامه [[[ .وميكن أن
نرصد إن هناك أربعة تصميامت رئيسية للعامرة اإلسالمية ،املسجد ،القرص،
القلعة ،والرضيح .جميع املباين التي تم بناءها عىل الطراز املعامري اإلسالمي
غالباً ما تتبع أحد هذه التصميامت.
منذ فجر اإلسالم وحتى يومنا هذا ،تم بناء العديد من املباين عىل الطراز
املعامري اإلسالمي ،ولكن ؛ ألن املساجد هي أكرث هذه املباين شهر ًة غالباً
ما تنىس بعض األمثلة األخرى املتميزة [[[ .إذ يأيت الرضيح أحد أشكال العامرة
اإلسالمية ،ويعد دورها يف إبراز تلك الروح اإلسالمية التي تعرب عن معان معنوية
عالية للمكان إذ يقع مشهد اإلمام  ،Aوسط صحن عظيم مستطيل تتجىل فيه
بداعة الفن .ويتقوم من طبقتني يبلغ ارتفاعهام زهاء  35مرتا ،ويبلغ طول هذا
الصحن ( 82مرتا) ،وعرضه ( ) 77مرتا ويف كل ضلع من هذه األضالع  14إيوانا،
ويف كل إيوان غرفة هي مقربة أحد املشاهري.
ويف الطبقة الثانية عدد من األواوين والغرف بعدد األواوين والغرف املوجودة
يف الطبقة السفىل .والصحن مفروش بالرخام األبيض وله خمسة أبواب .وجدرانه
مغشاة باآلجر القاشاين املل ّون ،وعىل حوايش الجدران العليا تجد اآليات القرآنية
مسطورة بأحرف عربية متداخلة.
وييل هذا الصحن من جهة الرشق إيوان واسع كبري ،يبلغ ارتفاعه قراب أربعني
مرتا ،كام يبلغ طوله ( )٤٥مرتا ،وهو مسقف ،ومغىش بقطع الذهب ،ويف ركنيه
مئذنتان مرتفعتان مغشاتان بالذهب [[[ ،ومن هذا الرواق يدخل إىل الرواق الكيل
املسقف ،وجدران هذا الرواق مغشاة بقطع املرايا ذات األشكال الهندسية ،وله
[[[ ادهام محمد حنش ،نظرية الفن اإلسالمي املفهوم الجاميل والبيئة املعرفية ،املعهد
العاملي للفكر االسالمي ،فرجينيا( ،د.ت) ،ص.12
[[[ مناذج مبهرة لعبقرية العامرة اإلسالمية غري املساجد ،موقع ويتأس ،تاريخ النرش  30يناير
 2018/م ،الرابط .https://www.weetas.com :
[[[ موسوعة العتبات املقدسة ,قسم النجف /الجزء االول :جعفر الخلييل .مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ,بريوت1987 ,م ،ص.186
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أربعة أبواب متقابلة ،أحدهام الباب الكبري والثاين باب املراد ،واآلخران يسميان
باب الرحمة .وييل كل ما تقدم الحرضة املقدسة ،وجدران الحرضة مغشاة
بالفسيفساء والرخام اإليطايل قطع املرايا ،وأرضها مفروشة بالرخام األزرق وفيها
أربعة أبواب من الفضة ،وخامسة من الربونز.
ويتوسط هذه الحرضة املرقد الغروي املطهر يحيط به مشبكان أحدهام
من الفضة ،وهو الخارجي واآلخر من الحديد الفوالذي وهو الداخيل ،وتعلو
املشبك األول كتابات من القرآن مع أبيات من الشعر البن أيب الحديد  .ويتوسط
املرصع بالعاج واملنقوش عليه
املشبك الحديدي الداخيل مصطبة من الخشب
ّ
بعض اآليات القرآنية ،وتحتها املرقد الرشيف[[[.
وتعلو الحرضة قبة جسيمة مغشاة بالذهب ،ويف التاريخ النجفي إن عدد
القباب التي ش ّيدت عىل قرب األمري بلغت تسع قباب ،أولها قبة الرشيد ،والثامنة
التي كانت تعلو الرضيح لغاية بداية القرن العرشين غشاها بالذهب نادر شاه يف
سنة  1156هـ [[[.
وآخرها شيدت سنة 2016م للميالد من خالل التذهيب الجديد للقبة ،وتم
إزاحة الستار عنها [[[ .ويف الصحن عدد غري قليل من املدارس العلمية ،كمدرسة
الصدر ،ومدرسة الشيخ مهدي ومدرسة القوام ،واملدرسة السلمية ومدرسة
اإليرواين ،ومدرسة القزويني ،ومدرسة البادكويب ،ومدرسة اآلخوند ،وغريها.
وميكن بسط عرض مارة املرقد بالتفصيل أكرث من خالل التقسيامت اآلتية :
أوال :اإليوان الذهيب  :
يقع اإليوان الذهبي يف الجهة الرشقية من الحرم العلوي املطهر وهو ميثل
املدخل الرئيس للحرم ويبلغ عرضه 6.10م ،وارتفاعه 11م .أما منطقة فناء الحرم
[[[ الخلييل ،موسوعة العتبات ،ص .187
[[[ الخلييل ،موسوعة العتبات ،ص.188

[[[ العلوي ،راهنامی مصور سفر زیارتی عراق ،ص.126
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(الطارمة) فتقع مبحاذاة اإليوان الذهبي ،وترتفع عن أرضية الصحن الرشيف
مبقدار20سم ،ويبلغ طولها 42م ،وعرضها ٥٠و٧م ،وهي مكسوة باملرمر
األخرض [[[.
      ويعد اإليوان آية يف الصنعة والنقش ورائعة من روائع فن العامرة
اإلسالمية ،ومن املعامل البارزة والجميلة يف املرقد العلوي املطهر .وقد اكتمل
تذهيبه ونقش زخارفه يف عام 1156هـ1743/م مع تذهيب القبة واملنارتني يف
عهد السلطان نادر شاه األفشاري .وتوجد تواريخ عدة منقوشة يف أماكن متفرقة
من جدران اإليوان وال سيام ما كُتب عىل الرشيط العريض الذي يقع يف أعىل
واجهة اإليوان الذهبي ويف نهاية القصائد الشعرية التي توثق عام إمتام التذهيب
املذكور.
     وتتوزع عىل جانبي واجهات اإليوان الذهبي اآليات القرآنية ،واألحاديث
الرشيفة وقصائد شعرية باللغات العربية والفارسية والرتكية .وتُشاهد هذه
املدونات متداخلة مع الزخارف بشكل متناظر ومتقن يبهر الناظرين .وهنا يجب
أن نذكر ا َّن الرشيط الكتايب الذي ميتد عىل طول الجدار الرشقي ويعلو الباب
الذهبي قد تضمن قصيدة بالرتكية للشاعر املريزا عبدالرزاق التربيزي جهانشاهي
املتخلص بـ (نشئه) وقد كُتبت بخط ذهبي بارز عىل املينا الزرقاء ,يف حني كُتب
يف وسط اإليوان الذهبي عىل جانبي الباب قصيدة فارسية بحروف ذهبية بارزة
للشاعر عريف الشريازي.
ثاني�ا  :املنارتان الذهبيت�ان:
املئذنة أو املنارة أو الصومعة ،هي مبنى أو برج مرتفع طويل يكون ملحقا
باملساجد وغرضه ايصال صوت اآلذان للناس ودعوتهم للصالة.
كانت كثري من املآذن يف املايض مزودة بالقناديل مام يجعلها منارات
تهدي املسافرين للمدينة أو البلدة ،لذلك فإن كثري من الباحثني العرب يطلقون
[[[ دليل العتبة العلوية املقدسة.85 :
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عليها اسم املنارات .وقد تستعمل املئذنة أحيانا يف إعالن بيانات الدولة .ومع
مرور الزمن باتت املئذنة قطاعاً قامئا بذاته من فنون العامرة اإلسالمية فقد وجهت
لها عناية كبرية يف التصميم ،والتنفيذ وتفاوتت ارتفاعاتها إىل عدة عرشات من
األمتار ،وزخرف بناؤها ،وزين بالنقوش اإلسالمية البديعة وأعطيت أشكاالً شتى
ما بني مدورة ،ومضلعة ومربعة ،وقاعدتها تتناسب طرديأً مع ارتفاعها ،وبداخلها :
سلم حلزوين يصعد إىل رشفتها إذ يقف املؤذن ،وينادي للصلوات.
لقد صنف املتخصصون يف العامرة اإلسالمية طرازات املآذن وأشكالها يف
فئات تتصل بالحقب التاريخية أو بالبلد اإلسالمي الواحد أو بأشخاص بناتها من
 ( :الخلفاء ،والسالطني وامللوك ،واألمراء.
     هام عمودا نور يقعان عىل جانبي اإليوان الذهبي من الجهة الرشقية
للحرم العلوي املطهر .قالت الدكتورة سعاد ماهر يف «مشهد النجف»(( :وتاريخ
إنشاء املئذنتني وإن كان غري ثابت عىل وجه التحقيق ،إال أنهام من غري شك من
الطراز الصفوي ,أي أنهام يرجعان إىل عهد الشاه عباس ،فهام من طراز البناء
األصيل للمشهد )) [[[.
     ويف سنة 1853م زار النجف الرحالة االنكليزي لوفتس ،وقال يف
مذكراته أن أركاناً ثالثة من أركان الصحن كانت تقوم فوقها مآذن ثالث كُسيت
االثنتان األماميتان منها باآلجر املغلف بالذهب الذي يكلف تذهيب الواحدة منه
تومان واحد ،أو ما يعادل باونني اسرتلينيني .وهذه مع القبة كانت تؤلف منظرا ً
فخامً يعجز عنه الوصف .وكانت القبة الكربى املكسوة بالذهب وهي تتوهج يف
نور الشمس تبدو للرايئ من بعيد وكأنها تل من الذهب يقوم من الرباري املمتدة
من حوله [[[.
[[[ مشهد اإلمام عيل يف النجف وما به من الهدايا والتحف :سعاد ماهر .دار املعارف ,مرص,
1388هـ.170 :.
[[[ موسوعة العتبات املقدسة ،قسم النجف /الجزء االول  :جعفر الخلييل .مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ,بريوت1987 ،م.335 /1 :.
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     وجاء يف دليل العتبة العلوية املقدسة ما نصه(( :تستند كل مئذنة عىل
قاعدة ترتفع عن أرضية فناء الحرم بـ  2.4م ,والقاعدة متعددة األضالع مكسوة
باملرمر يبلغ قطرها 3م .يصل ارتفاع املئذنة اىل 29م ،وهي عىل شكل أسطوانة
يقل قطرها كلام ارتفعت ,ويف ثلثها العلوي أحيطت املئذنتان برشيط عريض كُتب
عليه آيات قرآنية بصفائح ذهبية عىل املينا الزرقاء ,وفوق الرشيط توجد مقرنصات
ذهبية بارزة ،ومتدرجة ذات شكل غاية يف التناسق والجامل ،ثم تليها رشفة املؤذن
التي يصل ارتفاعها اىل 2.25م ،وقطرها عند قاعدتها 1.8م وقطرها من األعىل
1.25م وفيها  12نافذة مفتوحة عىل جميع الجهات ،ويعلو رشفة املؤذن اسطوانة
رفيعة يصل قطرها اىل أكرث من مرت واحد تقريباً ترتفع اىل أربعة أمتار وتنتهي بقبة
ذهبية مفصصة يعلوها عمود يتضمن كرتني معدنيتني مطليتني بالذهب ،ويبلغ
ارتفاع هذا العمود مع لفظ الجاللة 1.6م .وكل مئذنة من أعىل قاعدتها ،وحتى
قمتها مغلفة بالصفائح املطلية بالذهب الخالص ،ومعظم األجزاء الذهبية ذات
هيأة معينية طول ضلع الصفيحة الواحدة 19.5سم ،وقد حصل حساب عدد
الصفائح الذهبية للمنارة الجنوبية فكان حوايل  2000صفيحة لكل منارة [[[.
     ومن الجدير بالذكر أنه قد نُقش عىل رشيطي املنارتني آيات من سورة
الجمعة ،إذ كتب عىل رشيط املنارة الشاملية املجاورة ملرقد العالمة الحيل N:
قال الله تعاىل َيا أَ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا إِ َذا نُو ِدي لِلص َ
َاس َع ْوا إِ َل ِذكْ ِر
َّل ِة ِمن َي ْو ِم الْ ُ
ج ُم َع ِة ف ْ
َي لَّك ُْم إِن كُن ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ َفإِ َذا ق ِ
ُض َي ِ
ت الص َ
َّلةُ} .وكُتب عىل
اللَّ ِه َو َذ ُروا الْ َب ْي َع َذلِك ُْم خ ْ ٌ
ف ْ
الَ ْر ِ
ض
شوا ِ
رشيط املنارة الجنوبية املجاورة ملرقد املقدس األردبييل{ :فَان َت ِ ُ
جا َر ًة أَ ْولَ ْه ًوا
حونَ َوإِ َذا َرأَ ْوا تِ َ
ريا لَّ َعلَّك ُْم تُ ْفلِ ُ
َوابْ َتغُوا ِمن فَضْ لِ اللَّ ِه َوا ْذكُ ُروا اللَّهَ كَ ِث ً
انفَضُّ وا إِلَ ْي َها َوتَ َركُوكَ ق ِ
َي.M
َائًا ق ُْل َما ِعندَ اللَّ ِه خ ْ ٌ
     كُسيت املنارتان بالذهب يف عهد السلطان نادر شاه يف عام
1156هـ1743/م ,ويوجد فوق قاعدة كل منارة رشيط من صفائح ذهبية مزخرفة
نُقشت عليها أبيات شعرية تؤرخ لسنة إمتام التذهيب ،وهذه األبيات بالفارسية
[[[ دليل العتبة العلوية املقدسة :قسم الشؤون الفكرية والثقافية/العتبة العلوية املقدسة .دار
الرافدين ,بريوت2011 ،م.82 :.

76

أ .د -عامر عبد زيد الوائلي

بالنسبة للمئذنة الشاملية ،وبالعربية بالنسبة للمئذنة الجنوبية.
وقد تم ترميم املنارتني مرات عدة مبرور الزمن بفعل التضعضع ،وسقوط
بعض الصفائح الذهبية .وقد استعرض الشيخ جعفر محبوبة يف «مايض النجف
وحارضها» مجمل اإلصالحات التي طالت املنارتني فقال(:عقيب تذهيب «النادر»
لهام حدث تضعضع وميل يف بعض جوانبهام وسقط الصفيح الذهبي فأُصلح
بأمر الحاج محمد حسني خان األصفهاين وزير فتح عيل شاه سنة 1236هـ كام
ذكره الرباقي .وأُصلحت املأذنة الجنوبية املجاورة ملرقد املقدس األردبييل سنة
1281هـ ،قُلع ما عليها من الذهب و ُهدمت اىل األرض وأُعيدت عىل ماهي عليه
اليوم وكان ذلك بأمر السلطان عبدالعزيز خان العثامين كام ذكره السيد الرباقي
والسيد جعفر آل بحر العلوم يف تحفة العالِم ......وأُصلحت املأذنة الشاملية
املجاورة ملرقد العالمة الحيل سنة 1315هـ بأمر السلطان عبدالحميد خان
العثامين ,قُلع ما عليها من الذهب و ُهدم نصفها وأُعيدت عىل ما هي عليه اليوم،
وكان االنتهاء من العمل يف عارش جامدى الثانية سنة 1316هـ .ويف أوائل سنة
1367هجرية قُلع الصفيح الذهبي منها أجمع و ُهدم أعالها وأُعيدت عىل حالتها
السابقة وكان الفراغ من العمل آخر شهر رجب من تلك السنة ،.ويف شهر جامدى
األوىل سنة 1352م قُلع الصفيح الذهبي عن املأذنة املجاورة لقرب املقدس
األردبييل أجمع و ُهدم أعالها فقط وأُصلح وأُعيد إليها الصفيح الذهبي ونفقة
العمل عىل االوقاف) [[[ فهذه املشاهد من املكان املقدس تقدم خري تعبري عن
العامرة االسالمية ،التي نستطيع أن نطلق عليه بعلم الجامل اإلسالمي بعامة ،وعلم
الفن اإلسالمي بخاصة ،إنه ميكن القول إن هناك أكرث من نظرية فرست الظاهرة
الفنية اإلسالمية ووجوهها املختلفة ،وتعلقاتها الشديدة االرتباط باإلنسان ،أو
باملجتمع أو بالتاريخ أو بالثقافية أو بالجمهور املتلقي ،أو غري ذلك من األهداف
املعرفية[[[ .ومن أبرز أدبیات هذا املوضوع ،القائم عىل دراسة الفن اإلسالمي
[[[ مايض النجف وحارضها :جعفر محبوبه .مطبعة اآلداب ,النجف األرشف ,الطبعة الثانية,
1958م.69-68 /1:.
[[[ ادهام محمد حنش ،نظرية الفن االسالمي املفهوم الجاميل والبيئة املعرفية ،ص .13
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بخاصة والحضارة اإلسالمية بعامة .وقد يكون هيجل  Hegelأول فالسفة الجامل
املحدثني الذين تطرقوا موضوع «الوحدة اإللهية» يف الفن اإلسالمي (،بالبحث
والتنظري ،ورمبا كان البحث الذي قدمه ريتشارد إيتنجهاوزن  Ethinghausenعن
التفاعل ،والتامسك يف الفن اإلسالمي( يف مؤمتر املسترشقني عام 1955م عن
الوحدة والتنوع يف الفن أو العامرة االسالمية [[[.
ثالثا ،توسعة احلرم
ومن الجدير بالذكر انه تجري يف الوقت الحارض أعامل إعادة تذهيب
اإليوان الرشقي وجوانبه واملنارتني ابتدا ًء من جهة اليسار بعد أن تم االنتهاء من
تذهيب القبة العلوية املباركة.
     يؤطر اإليوان ظفرية مذهبة جميلة ،ويوجد يف أعاله مقرنصات كبرية
تتدرج نزوالً إىل الثلث العلوي منه .ويتوسط اإليوان الباب الذهبي الشهري الذي
نُصب يف عام 1373هـ1954/م مبساع من حجة اإلسالم السيد محمد كالنرت
(رحمه الله ) ،وبإنفاق من مريزا مهدي مقدم وأبناء اخيه الحاج كاظم أغا توكليان
مقدم ،والحاج مريزا عبدالله مقدم .وقد تم تصميم هذا الباب يف إيران مبهارة،
ٍ
يومئذ ،وهم كل من الحاج ( :محمد تقي األصفهاين،
وإتقان من قبل أمهر الصاغة
والحاج سيد محمد العرييض األصفهاين ،ومحمد حسني برورش األصفهاين )
فيام تم إنجاز األعامل الخشبية للباب يف العراق من قبل السيد  ( :كريم املرعبي
الحيل،والحاج حسن اليزدي ) [[[.
يف السنوات األخرية بدأت حملة إعامر واسعة يف العتبة العلوية ،إذ بُني
صحن كبري باسم صحن فاطمة ،hومع هذه التوسعات ستصبح املساحة للحرم
العلوي  140ألف مرت مربع.
[[[ ادهام محمد حنش ،نظرية الفن االسالمي املفهوم الجاميل والبيئة املعرفية ،ص .79

[[[ مشهد اإلمام :محمد عيل جعفر التميمي .منشورات املكتبة الحيدرية ،مطبعة رشيعت،
قم1431 ،هجرية.205-204 /1 :.
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اخلاتمة :
 هناك صلة قوية بني االمام عيل  ،Aومدينة الكوفة التي اختطتها حركةالجيوش اإلسالمية يف زمن الفتح ،فإننا عندما نقرأ اسم هذه املدينة نجد أنفسنا
أمام رمزيتها املغذاة بتجربة عيل  ،Aإنها مكان مثقل بالداللة يحرك انتباهنا يف
اتجاهات متعددة فيقدم الينا داللة احتاملية األبعاد املفتوحة .
 هناك مفهومان للمكان مفهوم يقوم عىل الالتجانس ،وهو يقسم  :املكانعىل مكان مقدس ،وآخر دنيوي ،أما املفهوم الحديث فهو ينظر اىل تجانس
املكان .
 فكل مكان كان فيه تجل لإلله يصبح مقدسا ؛ ألنه يقطع االستمرارية يفاملكان ،وينهي ذلك الوجود الدنيوي ويقيم مكانا آخر ينطوي عىل سامت مقدسة
مبا تفتحه من بوابة إىل السامء .

 موضو ُع التعلُّقِ بالنسب ِة للفر ِد هو املؤث ِّ ُر يف ترسيمِ العالق ِة بني التجرب ِةالدين َّي ِة التي موضو ُعها اإلميا ُن والرموزِ؛ فنج ُد يف هذه العالق ِة ،أن الغاية الحقيقة
تعلو عىل عامل الواقع املتناهي علوا ال متناهيا .
 تبقى عالق ُة الرم ِز بالوقائع الدين َّي ِة اإلميان َّي ِة توصف بكونها ليس له سوىلغة الرموز .الله بوصفه الغاية القصوى من الهم األقىص لإلنسان هو أكرث يقينية
من أي يقني آخر .حتى من يقني املرء بنفسه .

 فإن الطقوس ماهي إال مامرسة ميكن تفسريها بأنها ترمز إىل يشء قابلللتعريف لغويًا ،وع ّد الطقوس سلوكًا رمزيًا ؛ لكن أي تفهم للعمل الشعائري ال
يستدعي بالرضورة أن القاعدة املستنتجة والتي ترنو إىل فهم متناسق.
 لكن الطقوس والرموز ،هي أمناط ثقافية يتفاعل فيها جانبان مزدوجان؛الثقايف من جهة ،والنفيس -االجتامعي من جهة أخرى.
 مثلام أن للرموز قدرة خارقة عىل التغلغل يف الواقع لدرجة تصبح فيه قوةمادية تحدث تأثريا بالغا يف الناس ؛ بسبب سحرها ،وجاذبيتها فإن العامرة لديها
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القدرة هي األخرى اىل توظيف الرموز فقد استوحت العامرة اإلسالمية بعض
اإللهام يف التعبري عن فن إسالمي له سامته الروحية .
 فنجد أن املكان قد أصبح له داللة معنوية كبرية ؛ فأصبح املكان يفعيون املؤمنني وكالم العلامء يحتل مكانة كبرية كونه أصبح مكانا مقدسا يكون
تجليا اىل ارادة الله وكل تجل لإلله يصبح مقدسا ،فهذا املكان تجل إلمام،
وويص نبي وأمري املؤمنني جاهد يف سبيل إعالء كلمة اإلسالم ،وتحقيق العدالة
بني الناس ،ويف سبيل هذا نال الشهادة .
 هكذا يحرض املكان املقدس تلك التجارب املعنوية عىل الظهور سواءكانت تجاربا روحية متنوعة أم مل تكن ؛ فهي العلم الكامن يف قلب اإلنسان،
والدين من خالل مفهوم البصرية ميكن إدراكها ،وليس بالعقل فحسب ،والتجربة
أي انه يعتمد معرفة باطنية جوانية .
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املصادر
 -ادهام محمد حنش ،نظرية الفن االسالمي املفهوم الجاميل والبيئة املعرفية ،املعهد

العاملي للفكر االسالمي ،فرجينيا( ،د.ت).

 -أرسطوطاليس ،الكون والفساد .ترجمة أحمد لطفي السيد ،الدار القومية للطباعة

والنرش[ ،د.ت].

 بول تيليش ،بواعث االميان. -جالييل غاليلو ،اكتشافات وآراء جاليليو ،ترجمة :كامل محمد سيد وفتح الله الشيخ،

القاهرة :كلامت عربية للرتجمة والنرش.2010 ،
-

جعفر آل محبوبة ،مايض النجف وحارضها ،مطبعة اآلداب , ,ط ،2النجف األرشف،

-

جعفر الخلييل ،موسوعة العتبات املقدسة ,قسم النجف /الجزء االول .:مؤسسة

.1958

األعلمي للمطبوعات ,بريوت1987 ,م.

 جعفر الدجييل ،،موسوعة النجف االرشف ،ط ،1بريوت ،1993 ،ج .1 -حيدر حب الله ،الدين واملقدس  ،....املوقع الشخصية للكاتب ،تاريخ النرش :

 ،2015/6/22الرابط /http://hobbollah.com :

 -دليل العتبة العلوية املقدسة :قسم الشؤون الفكرية والثقافية/العتبة العلوية املقدسة.

دار الرافدين ,بريوت2011 ,م.82 :.

 راهنامی العلوي ،مصور سفر زیارتی عراق ،ص.126 الزبيدي :تاج العروس ،م. 6 -سعاد ماهر ،مشهد اإلمام عيل يف النجف وما به من الهدايا والتحف .دار املعارف,

مرص1388 ,هـ.

 -سمر زليخة ،يف دار األسد للثقافة ،محارضة بعنوان ( مفهوم الجميل بني علم الجامل

دراسة يف مفهوم املكان املقدس مشهد اإلمام علي  Aأنموذجا
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و الفكر الجاميل اإلسالمي ) ،موقع الوحدة تاريخ النرش  14:اشباط  ،2016الرابط http:// :

/wehda.alwehda.gov.sy

 -السيد صالح الشهرستاين ،تاريخ النياحة عىل االمام الحسني بن عيل  ،bج،1

مؤسسة انصاريان للطباعة والنرش،ط ،8قم 1426ه.

 الشيخ محمد تقي البهجة ،الرحمة الواسعة ،مركز حفظ ونرش الرتاث( ،د.ت) -طالل أسد ،جينالوجيا الدين :الضبط وأسباب القوة يف املسيحية واإلسالم ،ترجمة:

محمد عصفور ،دار املدار اإلسالمي ،ط ،1ليبيا.2017 ،

 عامر عبد زيد الالهوت الجديد ،بيت الحكمة ،ط ،1بغداد.2020، -عبد الجبار الرفاعي ،مفهوم التحيز والتمركز املعريف يف التفكري الديني اإليراين

املعارص ،موقع الحوار املتمدن ،تاري النرش -:العدد10:38 - 19 / 8 / 2007 - 2012 :

 -عدنان عليان ،جذور التشيع يف الخليج والجزيرة العربية ،...دار العارف للمطبوعات،

ط ،1بريوت200 ،م.

 الغروي ،مع علامء النجف ،ج .1 -كريم مرزة األسدي ،تاريخ مرقد اإلمام عيل Aواألطوار املبكرة للنجف األرشف،

الرابط https://www.haydarya.com :

 -محمد حسني الصغري ،نوادر وظرائف ،دار روافد للطباعة والنرش ،بريوت ،ط،1

.2018

 -محمد عيل جعفر التميمي ،مشهد اإلمام ،منشورات املكتبة الحيدرية  ,مطبعة

رشيعت ,قم1431 ,هـ.205-204 /1 :.

 -محمد نور الدين أفاية،الغرب املتخيل صورة االخر يف الفكر العريب االسالمي

الوسيط،املركز الثقايف العريب،ط ،1بريوت،ص .32
 -مرتىض مطهري ،يف رحاب نهج البالغة

أ .د -عامر عبد زيد الوائلي
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-

مرسيا إلياد ،املقدس والدنيوي :رمزية الطقس واألسطورة .ترجمة :نهاد خياطة،

العريب للطباعة والنرش والتوزيع ،دمشق.1987 ،

 -مصطفى جامل الدين ،مالمح يف السرية والتجربة الذاتية ،املكتبة األدبية املختصة،

قم 2003 ،م.

 -مهرزاد بروجردى ،روشنفكران إيراىن وغرب ،ترجمة :جمشيد شريازى ،طهران:

فرزان.1998 ،

 -ميشال مسالن ،علم األديان مساهمة يف التأسيس ،ترجمة ،عز الدين عناية ،املركز

الثقايف العريب،ط ،1بريوت.2009 ،

 -مناذج مبهرة لعبقرية العامرة اإلسالمية غري املساجد ،موقع ويتأس ،تاريخ النرش 30

يناير  ،2018/الرابط https://www.weetas.com :
 -نهج البالغة ،الرسالة.30

 -يوسف شلحت ،نحو نظرية جديدة يف علم االجتامع الديني ،تحقيق وتقديم خليل

احمد خليل ،دار الفارايب بريوت .

 -يوسف شلحت ،مدخل اىل علم اجتامع االسالم ،تعريب خليل احمد خليل ،دار

الساقي،ط.1
-

يوسف كرم تاريخ الفلسفة االوربية ىف العرص الوسيط ،دار الكتاتب املرصي ن

القاهرة.1846 ،

