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أثــر الــرتاث العـمــراين
يف تطـــوير العمــــــــــــــــــــــارة النجـفــيـة
 أ.د .املهندس حيدر عبد الرزاق كمونة
جامعة بغداد
اخلالصة:
ان مفهوم التراث يف العمارة االسالمية يعين النصوص العمرانية اليت تشكلت يف فترات زمنية حمددة من تاريخ احلضارة االسالمية
السيما فترات اهليمنة الفكرية املستمدة من الدين االسالمي  ،والقوة العسكرية والنفوذ السياسي الواسع  ،والرخاء االقتصادي وغريها
من الظروف املالئمة اليت مسحت بانتاج مناذج معمارية ومدن تارخيية  ،وصلت الينا اطالهلا شاخمة  ،حتكي قصة االمس  ،وترسم
مالمح احلياة العامة ابان انتاجها .
ويتوفر يف مدينة النجف االشرف مئات من مواقع التراث العمراين اكثرها يف حالة سيئة نتيجة االمهال وعدم الصيانة  ،وحتتاج
اىل جهود كبرية العادة احلياة اليها واالستفادة منها مرة أخرى .
وان ما تتعرض له مدينة النجف االشرف يف الوقت احلايل من اعمال ( مايسمى بالتطوير !!! ) يعد خرق لكل القيم اليت جاءت
هبا املفاهيم االسالمية واالنسانية فالدعوة اىل القيم اخلالدة هلذا الدين سوف يأفل ضيها بعد ضياع االثر العمراين هلا  ،فكثري من
االثار املهمة اليت تعكس سرية النبوة يف اململكة العربية السعودية خربت او طمست فغاب الشاهد الذي يبني صدق الرواية فاصبح من
الصعوبة تصديقها  ،واما الطائفني حول الكعبة فال حيتاجون الكثر من النظر اىل السماء كي يروا باعينهم احدث مثال على ذلك
النهم الذي اليشبع النظام امللكي السعودي يف محلته العمرانية  ،فعلى ارتفاع يزيد على ( )600متر ينتصب برج ساعة مكة امللكي الذي
افتتح يف بداية عام ( )1010مط ً
ال من علوه الشاهق على املناطق باحلرم املكي  .هذا الربج ميثل جزءًا من عملية تطوير تشمل بناء
ناطحات سحاب هائلة فيها فنادق من فئة مخس جنوم .
فلذا حنن جيب ان ننتبه اىل مثل هذه احلالة وان حناول جهد االمكان ان النضيعه وان الحناول تقليد االمثلة السيئة يف التعامل
مع االثر  ،وان حناول ان نقتدي بالدول املتقدمة يف كيفية التعامل مع االثر وكيفية حفاظهم عليه من دون تزويق او حتريف لتنقل
لنا الصورة ولالجيال القادمة صادقة بعيدة عن التحريف .
كما ان النجف عظيمة يف تارخيها فان خمزوهنا للتراث العمراين اعظم ايضًا كوهنا تضم بني تراهبا أطهر البشر بعد النيب (ص)
االمام علي (ع) فال قداسة اكرب من قداسة والميكن للنجف واهلها اال ان يعرفوا الدور الذي جيب ان يقوموا به وان يعرفوا ان مدينتهم
ليست كباقي املدن والتميز ليس فقط يف تارخيها امنا يف عمراهنا .
وان اهليكل العمراين يف مدينة النجف القدمية يتحدد اساسًا بتأثري القيم الدينية واملبادئ والقيم االخالقية والروحية اليت انبثقت
مباشرة من االميان باالسالم  ،وميكن مالحظة ذلك عن طريق املؤسسات واملدارس الدينية اليت حيتاجها الدين االسالمي اليت تعد
حمور احلياة اليومية وفعاليتها الروحية واالجتماعية واالقتصادية بشكل انعكس على اسلوب ختطيط مدينة النجف االشرف وتوزيع
استعماالت االرض ونظام احلركة فيها وهي اليت تنظم بنمط يؤكد على امهية موقع هذه املؤسسات .

.
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ان اعمال التطوير احلالية ضيعت اهلوية احلضارية اليت تضطلع هبا مدينة النجف فالنتيجة خلقت لنا مدينة بعيدة كل
البعد عن مامتثله من تاريخ عريق يبدأ من قبل االسالم وحىت وقتنا احلايل  .وكان هدف هذه الدراسة هو التعرف مبدينة النجف
وتارخيها الطويل ومن مث معرفة بعض االساليب املهمة يف التعامل مع التراث مع تبيان االساليب املغلوطة يف تطوير املدينة اليت تتناىف
مع تارخيها العريق .

المقدمة
عند دراسة اهليكل احلضري ملدينة النجف االشرف ومكوناته
العمرانية جند إن هذا اهليكل غين باملباين التأرخيية والتراثية ذات
املواصفات التصميمية املنفردة اليت جاءت لتعرب عن مرحلتها
مبفاهيمها احلضارية والفكرية ومستوياهتا التقنية واالجتماعية،
ويعد تكوين النسيج العمراين يف األصل نتيجة للحاجات الفردية
واملتأثرة بالتعاليم الدينية والرغبة يف االقتراب من النواة الدينية
(املرقد الشريف) ولذا مل يظهر منط حمدد للتخطيط العمراين إال
إن املرقد أحتل املركز والذي جتاوره الفعاليات االخرى املكملة
السوق و املدارس الدينية وانتشرت حوله املساكن ولذلك نقول إن
النجف االشرف ليست جمموعة من املنشآت واملباين والطرق فقط
وهي ليست جمرد جتمع من البشر يف مكان جغرايف واحد ،ولكنها
عبارة عن تفاعل حقيقي بني اإلنسان واإلنسان وبني اإلنسان
واملكان وضمن إطار فكري يكتسب خصوصيته من التعاليم
اإلسالمية واألميان بالشريعة اإلسالمية كقانون للحياة.
ان ما تتعرض له املدن املقدسة يف الوقت احلايل من اعمال
(التطوير!!!) يعد خرق لكل القيم اليت جاءت هبا املفاهيم االسالمية

و االنسانية فالدعوة اىل القيم اخلالدة هلذا الدين سوف يأفل ضيها
بعد ضياع االثر العمراين هلا فكثري من االثار املهمة اليت تعكس
سرية النبوة يف اململكة العربية السعودية خربت او طمست فغاب
الشاهد الذي يبني صدق الرواية فأصبح من الصعوبة تصديقها فلذا
حنن جيب ان ننتبه اىل مثل هذه احلالة و ان حناول جهد االمكان ان
ال نضيعه و ان ال حناول تقليد االمثلة السيئة يف التعامل مع االثر
و ان حناول ان نقتدي بالدول املتقدمة يف كيفية التعامل مع االثر و
كيفية حفاظهم علية من دون تزويق او حتريف لتنقل لنا الصورة و
لالجيال القادمة صادقة بعيدة عن التحريف و يف تارخينا ما يدعونا
لالعتزاز هبا الهنا متثل فترة ازدهار و تالق للدولة االسالمية يف
حني احلضارات االخرى كانت تقبع بالظالم.
ففي هذه الدراسة سنتطرق اىل اهم املشاكل اليت تنجم عن هذا
التغيري يف الوجه احلضاري للمدن املقدسة و منها النجف.
1ـ مشكلة البحث:
ان اعمال التطوير احلالية ضيعت اهلوية احلضارية اليت تضطلع
هبا النجف فالنتيجة خلقت لنا مدينة كل البعد عن ما متثله من
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تآريخ عريق يبدأ من قبل االسالم و حىت وقتنا احلايل و من اهم
و االكثر تاثريا من معاملها هو مرقد االمام علي .7
2ـ هدف البحث:
ان نعرف باملدينة (النجف)و تأرخيها الطويل و من مث معرفة
بعض االساليب املهمة يف التعامل مع التراث و ان نبني االساليب
املغلوطة يف تطوير املدينة اليت تتناىف مع تارخيها العريق.

الفصل االول  :تأريخ النجف
1ـ متهيد:
النجف بتارخيها العريق تعد من حواضر املسلمني املهمة و
اليت تصدت خالل تارخيها الطويل لكل املحاوالت اليت حاولت
ان هتمش دورها و ابعادها عن الصورة يف هذا الفصل سوف
نتطرق اىل تسمية النجف و مراحلها التارخيية واهم اخلصائص
الطبيعية اليت تتمتع هبا هذه املدينة و موقعها اجلغرايف و ماقاله
الرحالة و املؤرخني عنها و طباع اهلها و اهم احلوادث اليت مرت
هبا النجف.
2ـ تسمية النجف:
للنجف األشرف أمساء عديدة أخرى عرفت هبا أقل شهرة من
(النجف) ،وإن كان بعضها متداوال منها :الطور ،والظهر(“أي الظهر
املسمى جند العذري وهو املوضع املعروف يف ظهر الكوفة وذلك
الظهر كان ميتد من احلرية اىل بارق الواقعة يف البادية بني النجف
وكربالء”( ،)1واجلودي ،والربوة (أي ما ارتفع من األرض)،
والغري (ومعناه البناء اجلميل اجليد العمارة) ،وقد كانا (غريني)
فهدم أحدمها وبقي اآلخر ،ولعل هذا هو منشأ تسمية النجف
مر الشاعر
باسم (الغري) باإلفراد ،ومما يشهد لذلك ما ورد من أنه ّ
القدمي معن بن زائدة الشيباين بالغريني فرأى أحد البنائني اجلميلني
الراسخني قد هدم ومل يبق له أثر فأنشد قائال:
لو كان شــيء لــه أن ال يبيد على
فـــفرق الدهـــر واأليام بينـــهما
ّ
طــول الزمــان ملــا بــاد الغريان
ٍ
وهجــران
بيـــن
إلــف اىل
وكل
ِ
ِّ
كما ورد ذكر الغري باإلفراد أيضا يف شعر الشعراء من أمثال
سفيان بن مصعب العبدي املتويف يف حدود سنة  120أو سنة 178
هجرية حيث قال:
(بالغــري) حوى
ِّبلغ ســامي قربًا
ّ

.
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واجعــل شــعارك هلل اخلشــوع به
أمسع أبــا حســن إن األوىل عدلوا
عرب
أوىف الربيــة من عجــم ومن ِ
وصي صنــو خري نيب
ونا ِد خــر ٍ
عن حكمك انقلبوا عن خري منقلب()3
كما ورد ذكر الغري باإلفراد أيضا يف شعر الشريف الرضي
املتوىف سنة  406هجرية حيث قال:
سقى اهلل املدينة من ٍّ
حمل
وجــا َد علــى البقيــع وســاكني ِه
(الغــري) ومااســتباحت
وأعــام
ّ
َ
ِ
يضــم ِشــلوًا
بالطفــوف
وقــرًا
ُّ
وســامرا وبغــدادًا وطوســً
ِ
العــذاب
والنطــف
لبــاب املــاء
ِ
َ
الوطــاب
مــآن
الذيــل
رخــي
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ُّ
بــاب
ــب الل ِ
معاملهــا مــن احل َس ِ
الشــراب
قضــى ظمــأ إىل بــر ِد
ِ
َ
لعباب()4
الودق
هطــول ِ
منخــرق ا ِ
َ
ومن أمساء النجف األخرى أيضا :املشهد (ومعناه جممع اخللق
وحمتشدهم) يقول الشاعر والكاتب العباسي أبو إسحاق الصايب
من قصيدة له ميدح هبا عضد الدولة املتوىف سنة  372هجرية إثر
زيارته ملرقد اإلمام علي  7يف النجف األشرف:
ــم الفر ِد
َ
الع َل ِ
توجهت حنو(املشــهدِ) َ
ني) فيـــا لـــ ُه
ري املؤمن َ
تــزور (أم َ
ُ
الس ِ
ــعد
على اليُ ِ
من والتوفيق والطائر َ
ويـــا َ
لك من ٍ
منيــخ على ْجم ِد
جمد
ٍ
ومنها :وادي السالم (ويراد به مقربة النجف الكربى أطالقا
للجزء على الكل؛ ألن األجساد واألرواح بعد الدفن تنعم بتربة
هذا الوادي بالسالم والصفاء) ،وهناك روايات عديدة يف فضل
الدفن يف هذه البقعة املقدسة والتختم ُبد ِّرها وجماورة اإلمام العادل
الذي تشرفت به أرضها ،وعلى ذلك شواهد كثرية من السنة
املأثورة ،فقد ورد عن اإلمام علي  7أنه نظر اىل (ظهر الكوفة)
أي النجف فقال“ :ما أحسن منظرك وأطيب قعرك ،اللهم اجعل
قربي هبا” (.)5
ومن أمساء النجف األخرى كذلك :بانقيا (وهي اسم لناحية
من نواحي الكوفة اشتراها النيب إبراهيم اخلليل  7من م ّ
الكها
أن ما حيشر منها يكون يف
لتدخل يف ملكه وحيازته ،راغبا يف ّ
ملكه .فقد ورد عن ياقوت احلموي يف معجم البلدان بأن بانقيا
أرض النجف دون الكوفة (.)6
ويذهب الشيخ جعفر حمبوبة اىل أن «هذا االسم عام لغري

البقعة أيضا مما قارهبا» ( ،)7مستندا اىل ما ورد يف أخبار خليل
الرمحن  7من أن إبراهيم « :7خرج من بابل ومعه ابن أخيه
لوط فزنل بانقيا ،وكان أهلها يُ َزلزلون يف كل ليلة فلما بات عندهم
إبراهيم مل يزلزلوا ،فقال هلم شيخ بات عنده إبراهيم  :7واهلل ما
ُدفع عنكم إ ّ
ال بشيخ بات عندي ،فإين رأيته كثري الصالة ،فجاؤه
وعرضوا عليه املقام عندهم وبذلوا له البذول ،فقال هلم :ملن تلك
األرض؟ يعين النجف ،قالوا :هي لنا ،قال :فتبيعونيها؟ قالوا :هي
لك ،فواهلل ما تنبت شيئا .فقال :ال أحبها إ ّ
ال شراء ،فدفع اليهم
كن معه هبا  -والغنم يقال هلا بالنبطية (نقيا)  -فقال أكره
غنيمات ّ
أن آخذها بغري مثن».
ومن أمساء النجف كذلك :اللسان (أي لسان الرب) .وقد كان
يقال لظهر الكوفة اللسان ،وما ويل الفرات منه امللطاط (.)8
وقد وردت على ألسنة أئمة أهل البيت  :بعض من أمساء
النجف املتقدمة مثل :وادي السالم ،وبانقيا ،واللسان ،والغري،
والغريني ،والظهر ،والنجف .بيد أن اسم النجف هو األكثر شهرة بني
الكتاب واملؤرخني ،بل الناس بعامة وخباصة يف العصور املتأخرة.
ومما ورد من ذكر النجف على السنة أهل البيت  :ما جاء على
لسان اإلمام حممد بن علي الباقر  7من أنه« :خرج (علي بن
احلسني) سالم اهلل عليه متوجها اىل العراق لزيارة أمري املؤمنني
وأنا معه وليس معنا ذو روح إ ّ
ال الناقتني ،فلما انتهى اىل النجف
من بالد الكوفة ،وصار اىل مكان منه .فبكى حىت اخض ّلت حليته
بدموعه» (.)9
ان االمساء الكثرية ملدينة النجف هي تعبري حي عن مكانتها
عند العرب و املسلمني فكل انسان و كل حني حاول العرب
التعبري عن ما متثله النجف بالنسبة هلم و ما تعتمله يف نفوسهم من
مشاعر فيعربون عنها بالشعر تارة و بالنثر تارة اخرى و تبقى
النجف هي التسمية االكثر شيوعا عند العرب.
3ـ الخصائص الطبيعية و موقع للنجف:
تقع حمافظة النجف األشرف وسط العراق يف اجلزء اجلنويب
الغريب من العاصمة بغداد على مسافة مائة وستني كيلومترا
منها ،وهي من حمافظات الفرات األوسط وحتيط هبا حمافظة
كربالء وحمافظة بابل من الشمال وحمافظة القادسية أو الديوانية
واملثىن أو السماوة من الشرق ،واألنبار أو الرمادي من الغرب
واحلدود الدولية مع اململكة العربية السعودية من اجلنوب.
ويبلغ عدد سكان حمافظة النجف وفق إحصاء وزاريت
التخطيط والتجارة لعام 2003م حدود ( ،)946251وإن كان
املظنون أهنا ختطت عتبة املليون ساكن ممتدة جغرافيتها املكانية
بني دائريت العرض ( )32 21 – 29 50مشاال وخطي الطول (50

 )44 44 – 42شرقا(.)10( )34
أما مساحة حمافظة النجف األشرف فقد بلغت (28824
كم ،)2ويتركز االستيطان السكاين لساكنيها يف القسم الشمايل
منها يف مدن املحافظة الكربى الثالث وخباصة يف مركز حمافظتها
(النجف) ،وهذه املدن العامرة ثالثتها سواء النجف أم الكوفة أم
احلرية ذات تاريخ حافل وماض تليد.
وتتربع أرض النجف املكونة من عشر طبقات خمتلفة
السمك على هضبة مرتفعة يبلغ ارتفاع أعالها حوايل (176
مترًا) فوق مستوى سطح البحر ،وحوايل  40مترا من مستوى
هنر الفرات املجاور هلا يف مدينة الكوفة وأما املستوى العام
الرتفاعها باجتاه حافاهتا الغربية فيتراوح بني (120-100
مترا) ( .)11ومدينة النجف هي مبتدأ طريق احلج الربي
املوصل اىل املدينة املنورة ،مث اىل مكة املكرمة ،وميتد بعدها
حىت حدود الصني .ويبلغ طول طريق احلج الربي حبدود
 1350كم وهو طريق قدمي جدا غري معبد قد يعود تارخيه
اىل سنة 170هجرية حيث عرف بطريق زبيدة زوجة هارون
الرشيد وكانت سلكته وتسلكه القوافل الذاهبة اىل أداء فريضة
احلج منطلقة من النجف وآيبة اليه سنويا .ويذهب املؤرخون
اىل أن هارون الرشيد سلك هذا الطريق سبع مرات ألداء
فريضة احلج وقد أصلحه وزوده الرشيد مبا حيتاج اليه املسافر
من ماء وزاد ومأوى.كما أن قوافل احلجيج يف العصر العباسي
ما كانت ترحل ألداء الفريضة املقدسة إ ّ
ال عربه ،واستمرت
احلال على ارتياد هذا الطريق ألداء الشعرية املقدسة يف العصر
املغويل واجلالئري والصفوي ( .)12مث أثرت الظروف السياسية
وإرادات احلكام الظلمة بعد ذلك على هذا الطريق احليوي
وحجمت دوره أحيانا ومنعت السفر عربه
الحقا فأوحشتهّ ،
أخرى وهكذا ،بيد أن هذا الطريق نشط أخريا بعد سقوط
النظام الصدامي عام 2003م .وسيستمر إذا ما أولته حمافظة
النجف االهتمام الذي يستحقه.
أما مناخ النجف فبارد جاف شتاء تصل معدالته يف شهر
كانون الثاين اىل حدود (10درجات مئوية) وحار صيفا تبلغ
معدالته حبدود (35درجة مئوية) يف شهر متوز حسب دعاوى
دائرة األنواء اجلوية يف النجف وإن كان ساكنوها يشعرون أهنا
أكثر برودة يف الشتاء وأشد حرارة يف الصيف مما تدعيه قراءة
األنواء املتقدمة.
يذهب علماء اآلثار وباحثو علم طبقات األرض اىل أن
مدينة النجف واملنطقة اليت حواليها يرجع تارخيها اىل عصر
(الباليستوسني املتوسط) وما تاله وصوال اىل العصر احلجري
القدمي مبا يقدر زمنيا بأكثر من مليون سنة ماضية.مؤسسة فوق
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هضبة من احلجر الرملي امليال اىل اللون األمحر ( )13الشكل (.)1
ويرى اجليولوجي العراقي (جعفر الساكين) يف دراسة مهمة له
أن النهر
ان جمرى الفرات احلايل حديث نسبيًا ،وهو يفترض ّ
(ّ )14
غيّر جمراه ،وقد استند إىل دراسة أجراه ( )Voteسنة 1957م
أعطى فيها وصفًا ملجرى هنر مل يذكر امسه يقع إىل الغرب من
نصه:
جمرى الفرات احلايل بني الرمادي والنجف ،حيث يقول ما ّ
“هناك جمرى لنهر قدمي ومهم جدًا كان يربط حبرية احلبانية ببحر
النجف ومن جمرى الفرات احلايل قرب النجف وذلك ـ خالل حبر
النجف وطارالسيد ومنخفض أيب دبس» (.)15
أما وليم ولكوكس فقد بيّن يف خارطته (أهنر جنّة عدن
بأن هناك جمرى قدميًا يبدأ من الرمادي وينتهي عند
السامية) ّ
الكوفة بعد أن مير مبا يُشبه البحريات وقد أمساه بنهر فيشون.
وقامت شركة االستكشافات النفطية العراقية بدراسة بواسطة
أن
األقمار الصناعية ملناطق النجف ،كربالء والرمادي تبيّن منها ّ
جمرى النجف يشكل لسانًا غامق اللون ميتد باجتاه مشال الغرب
حنو طار السيد وملسافة حبدود  25كم ،وهذا اللسان بدوره ّ
يشكل
امتدادًا طبيعيًا للسهل الرسويب املتكون من مترسبات هنري دجلة
والفرات وميكن االستنتاج بأن الفرات يف العصور السحيقة كان
جيري باجتاه هيت ،منخفض الرزازة ،طار السيّد ،حبر النجف،
جنوب النجف ( )16الشكل (.)2
والحظ عامل اآلثار األمريكي  Gibsonيف دراسة نشرها
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أن هناك هنرًا عباسيًا كان يسمى (هنر سعيد)
سنة  1972م ّ
يأخذ مياهه من اجلهة الغربية لنهر الفرات احلايل عند مدينة هيت،
والظاهر أن هذا النهر كان من بقايا مشروع اروائي يرجع إىل
القرن الرابع امليالدي يسمى (خندق سابور) ،وقد اُعيد حفره يف
زمن العباسيني حيث كان جي ّهز املاء إىل ّ
خط احلصون يف الصحراء
الرملية (مناطق غرب الفرات احلالية) ومزارع النجف احلالية قبل
يفرغ مياهه يف اخلليج قرب البصرة (.)17
أن ّ
وأوضحت صور التقطتها (شركة االستكشافات النفطية
العراقية) باألقمار الصناعية وجود جمار واسعة ومطمورة يف املنطقة
وأن هذه
الواقعة يف جنوب السماوة احلالية حىت جنوب الناصريةّ ،
املجاري قد تكون قدمية حيث ميكن أن تربط مع جماري الفرات
القدمي بني هيت والنجف لتكوين جمرى كامل ولكنّه تقرييب جدًا
يبدأ من هيت وينتهي جنوبًا قرب غرب الناصرية.
أن جفاف جمرى الفرات القدمي وحتوله يرتبط
يعتقد (الساكين) ّ
جبفاف جمرى هيت ـ النجف وهذا يشمل مأخذ النهر قبل جفافه،
وأن جفاف جمرى هيت وحتوله أ ّدى إىل جفاف املجرى مجيعه
وحتوله إىل جمرى جديد آخر وبذلك يكون الفرات قد دخل يف
ّ
طور جديد ُس ّمي بالطور الثاين .لكننا ال نعرف احلقبة الزمنية اليت
مرت على بقاء هنر الفرات (يف جمرى الكرمة) لكوننا ال نعرف
ّ
احلقبة اليت بدأ يتحول فيها الفرات من جمراه القدمي إىل جمرى
الفرات احلايل (.)18

الشكل  2ـ قافلة املس بل وسط حبر النجف ()1911
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مما ورد اعاله نستنج ان ملوقع مدينة النجف االثر االكرب يف
عمارهتا و املعاجلات اليت جاءت هبا كون املناخ القاسي فرض
عليهم الكثري من املعاجلات اليت قد ال جندها يف العمارات االخرى
كما ان هشاشة التربة جعلت باالمكان احلفر فيها العماق كبرية
فاصبحت السراديب من مسات العمارة النجفية.
«وكانت النجف حبكم موقعها الكائن على حدود البادية،
ومركزها الديين واالجتماعي الفريد يف بابه ،تقع يف طريق الكثري
من القوافل اليت تأيت من الغرب عن طريق حلب وتستهوي الكثري
من املسافرين يف تلك األيام فيمرون هبا أو يتوقفون فيها مدة من
الزمن .ويبدو مما جاء يف كتابات عدد من الرحالة األوروبيني
يومذاك أن القوافل اليت كانت تسري بني حلب وأصفهان كان
بوسعها ان تسلك مخسة طرق عامة معروفة ،غري الطريقني اللذين
كانا ميران باألناضول فريبطان بني اسطنبول (أو أزمري) وأصفهان،
وقد كان أول هذه الطرق يبدأ حبلب ،ويقع إىل يسار املتجه يف
مير بديار بكر وتربيز .وكان الطريق
االجتاه الشمايل الشرقي ،لكنه ّ
الثاين يتجه من حلب إىل الشرق رأسًا فيحاذي بالد ما بني النهرين،
ومير باملوصل فهمذان .أما الطريق الثالث فقد كان ينحرف أكثر
ّ
من ذلك حنو اجلنوب ،وجيتاز بادية صغرية مث مير بعانة والنجف
وبغداد والبصرة .وكان الطريق الرابع يقع إىل ميني الذاهب إىل
اجلنوب الشرقي ،فيمر بالنجف وبغداد أيضًا ،وكان هناك طريق
خاص خيترق البادية الكبرية بطوهلا حنو البصرة ،وكانت القوافل

اليت تسلكه متر بالنجف أحيانًا ،لكنه مل يكن يسلك إ ّ
ال مرة واحدة
يف السنة ،أي حينما كان يقطعه جتار تركيا ومصر لشراء اإلبل.
والشك ان هذه الطرق هي اليت كان يسلكها الرحالون الغربيون
الذين اُخذ تواردهم على هذه اجلهات بكثري حبلول القرن السابع
عشر» (.)19
ولقد ساعد موقع النجف اجلغرايف على ربط العراق منذ األلف
الثالث قبل امليالد جبزيرة العرب عرب بوابة النجف «وتشري املصادر
التارخيية اىل سعة العالقات ما بني احلرية واألحساء وجند واحلجاز
واليمن ،واىل وجود اتصاالت وثيقة ما بني أهل احلرية وأهل
مكة» ( )20مث بعد أن تضاءل دور احلرية ومنا دور الكوفة يف
العصر اإلسالمي جتددت أمهية هذا الطريق باعتباره ممرا جليوش
املسلمني اخلارجة من اجلزيرة صوب شرق العامل اإلسالمي حيث
معسكر املسلمني يف الكوفة ،ومسلكا حلركات اهلجرة الزاحفة
من اجلزيرة صوب بالد ما بني النهرين دجلة والفرات بعد أن
تعرضت اجلزيرة العربية اىل موجة جفاف قاحل وقحط شديد
( )21الشكل (.)3
نستنتج مما تقدم ان للنجف خصوصية يف موقعها جتعلها ختتلف
عن باقي املدن و احلواضر االسالمية االخرى و ان هذه العوامل
الطبيعية سامهت يف صقل الكثري من عادات اهل النجف و متيز
عمارهتم عن باقي العمائر فقساوة الطقس و الضروف املناخية و
طبيعة موقعها و طبيعة هضبتها ساعد يف متيز الكثري من اهلياكل
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احلضرية للنجف و جعلها حتمل ميزة ختتلف عن ما يشاهبها من
اهلياكل احلضرية كما ان موقعها يف العامل االسالمي املتميز كوهنا
تضم مرقد االمام علي  7هو واعز كايف للتميز.
4ـ النجف يف كتابات الرحالة العرب واملسلمني:
زار النجف األشرف من الرحالة والسواح واملؤرخني من
العرب واملسلمني وكذلك من املستشرقني والغربيني الكثري ،فقد
زارها من العرب واملسلمني السائح العريب ابن جبري سنة 580
هجرية ،مث السائح املغريب العريب ابن بطوطة الذي ابتدأ سياحته
يف سنة  703هجرية فقال عن النجف األشرف حينما ّ
حط رحاله
هبا “ :نزلنا مشهد علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه بالنجف
وهي مدينة حسنة يف أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق
وأكثرها ناسا وأتقنها بناء ،وهلا أسواق حسنة نظيفة ،دخلناها من
باب احلضرة فاستقبلنا سوق البقالني والطباخني واخلبازين ،مث
سوق الفاكهة ،مث سوق اخلياطني والقسارية ،مث سوق العطارين،
مث باب احلضرة حيث القرب ..قرب علي بن أيب طالب عليه السالم
وبإزائه املدارس والزوايا واخلوانق معمورة أحسن عمارة وحيطاهنا
بالقاشاين وهو شبه الزليج عندنا ولكن لونه أشرق ونقشه أحسن.
ويدخل  -من باب احلضرة  -اىل مدرسة عظيمة يسكنها
الطلبة والصوفية من الشيعة ،ولكل وارد عليها ضيافة ثالثة أيام
من اخلبز والتمر مرتني يف اليوم ومن تلك املدرسة يدخل اىل باب

.
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القبة “.
كما قصد مدينة النجف األشرف الرحالة سيدي علي التركي
صاحب كتاب “مرآة الكمال “ سنة  991هجرية قادما اليها من
مدينة كربالء املقدسة عرب مدينة شفاثا التارخيية فزار فيها“ :آدم
ونوح ومشعون واإلمام عليا املرتضى” مث رحل منها اىل الكوفة.
مث قصدها الرحالة السيد عباس املكي الذي دخلها سنة
 1131هجرية ،فوصفها بقوله“ :البلدة رضية أمينة طيبة حصينة
سورها مكني” ()22
وهناك الشيء الكثري مما ورد يف الرحالت الفارسية على
األخص ،والرحالت اهلندية ،واألراجيز الشعرية العربية عن
النجف وما استلفت منها أنظار الرحالة « ،ولكين سأكتفي بإشارة
موحية ملزنلة هذه النجف يف نفوسهم مبا ورد عن بعضهم من أن
النجف« :قلب العامل» ،وأهنا« :العامل يف مدينة»،وأهنا« :تتلقى كل
أخبار العامل») (.)23
مما تقدم نستنج كيف ان للنجف طبيعة يطيب هلا نفوس
الرحالة من هواها النقي و طبيعتها اجلميلة و ما هلا من اثر يف
نفوس الرحالة حيث تركت االنطباع القوي لديهم ليصفوها باهنا
قلب العامل.
5ـ النجف يف كتابات الرحالة والباحثني الغربيني:
فقد ميّم شطر مدينة النجف الرحالة الربتغايل (بيدرو تكسريا)

من سنة 1279هجرية “ فذكر يف رحلته أن املاء
الذي كان الناس حيتاجونه للطبخ واالغتسال -
يف النجف  -كانوا يستقونه من قنوات خاصة
متتد يف باطن األرض ،لكن املاء الصاحل للشرب
كان يؤتى به حممال على ظهور احلمري من مسافة
ثالث ساعات .ومما يذكره عن عمران البلدة ان
جهة من جهاهتا يكثر فيها الكلس ،الذي كان
حيرق للحصول على مادة البناء منه ،وان اخلشب
كان يندر وجوده ويرتفع مثنه فيها .ولذلك كانت
البيوت تشيد كلها بالطابوق واجلص وتعقد
سقوفها على شكل قبب وعقود ،فتكون متينة
البنيان عادة ) ... ( .وإن العالقة بني أهل السنّة
والشيعة يف النجف وكربال كانت عالقة حسنة
إىل حد غري يسري .على انه يقول من جهة
اُخرى ان الشيعة كان البد هلم من أن يلتزموا
جانب اهلدوء لئال يغضب عليهم الباشا يف بغداد.
ومل يفت (نيبور) ،وهو الرجل العامل املدقق ،أن
علي كما يسميه
يرسم خمططًا خاصًا ملشهد ّ
يشري فيه إىل معامل البلدة املهمة وشكلها العام،
فهو يشري قبل ّ
كل شيء إىل أهنا كانت يف تلك
األيام حماطة بسور غري عامر ميكن الدخول إىل
البلدة من عدة فجوات فيه ،وان هذا السور كان
الشكل  4ـ النجف بني عامي ( ) 1925 – 1010
فيه بابان كبريان مها “باب املشهد” و “باب
املصدر :الباحث استنادًا اىل .....حسن حيدر كمونة ص95ب
النهر” وباب ثالث يسمى “باب الشام” لكنه
يقول ان الباب األخري كانت قد سدت فتحته
فقال متحدثا عنها يف رحلته “ :دخلنا مشهد علي هنار السبت يف
جبدار خاص .ويضيف إىل هذا قوله ان الشكل اخلارجي للبلدة
الثامن عشر من أيلول سنة  -1604ربيع الثاين  1013هجرية،
يشبه شكل مدينة القدس ،وان سعتها تقارب سعة القدس أيضًا.
فقصدت خانا من اخلانات الكبرية اليت كانت تشبه يف شكلها
ويقول الرحالة األملاين كذلك إن النجف كان فيها ،عدا اجلامع
ومنظرها العام الصوامع املوجودة يف البالد األوربية ) ... ( ،وقد
الكبري املشيد حول الضريح املط ّهر ،ثالثة جوامع صغرية أخرى.
كانت هذه املدينة كبرية ،فإن دورها كانت قبل ما يزيد على
وقد عمد (نيبور) إىل ختطيط رسم خارجي عام للجامع الكبري،
مخسني أو ستني سنة حنو ستة آالف أو سبعة آالف مبنية بإتقان يف
كما يسميه ،وهو يذكر ان سقفه قد صرفت مبالغ طائلة على
الغالب ،فأصبحت ال يزيد عدد بيوهتا على الست مائة فقط ( ) ...
تزيينه وطليه بالذهب حبيث ال ميكن أن يوجد مبىن آخر يف العامل
وإن آثار األسواق العامرة املبنية بالطابوق كانت ما تزال شاخصة
أمجع يضاهيه بكلفة تسقيفه الباهظة ) ... ( .ويشيد كذلك باملنظر
للعيان وإن الروضة احليدرية كان فيها الكثري من النفائس الثمينة
األخاذ الذي يبني للناظر إىل القبة املذهبة ،والسيما حينما تسقط
ومنها ثالث ثريات من الذهب املطعم باألحجار الكرمية ،وكان
أشعة الشمس عليها ،أو حينما تبني للرائي من بعد ستة أميال،
عدد من األمراء املسلمني وامللوك قد أهدوها اىل احلضرة املطهرة
وأن اجلامع الكبري كان حماطا بساحة واسعة يقام فيها السوق كل
“ مشريا اىل أن النجف كانت ختضع يف تلك األيام اىل األتراك،
يوم”.الشكل ()4
وأن املاء الصاحل للشرب فيها شحيح اىل حد كبري.
وقد قدر نيبور عدد الزوار الذين يقصدون النجف وكربالء
كما زارها الرحالة األملاين (كارسنت نيبور) الذي دخل النجف
يومذاك حبوايل ( )5000زائر يف السنة رغم شدة وقساوة وخطورة
يف  22كانون األول من سنة 1765م ما بني شهري مجادى ورجب
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الشكل  5ـ صورة لقوافل الزوار يف حبر النجف (آذار )1911

املصدر :ارشيف املس بل (من االنترنت) www.iraqcenter.net

ظروف السفر تلك األيام.
وزار العراق سنة 1855م السائح األملاين املتقن للغة العربية
وقواعدها (بيترمان) ،فذكر يف رحلته اليت طبعها سنة 1864م
“أن زوار النجف وغريها من العتبات املقدسة كانوا يتواردون من
إيران اىل بغداد باستمرار ،وقد بلغ عددهم يف تلك السنة حوايل
ستني ألف زائر ،وهو ما أحصاه (بيترمان) من عدد التذاكر اليت
أصدرهتا السلطات اليت كانت مسؤولة عن احلجر الصحي يومذاك
يف خانقني” ( )24وهي زيادة كبرية عما قدره السائح األملاين
نيبور قبل حوايل  90عاما من زيارة بيترمان.
وبرغم أن الرحالة واملؤرخني الفرنسيني يركزون ّ
جل اهتمامهم
يف العادة على أحوال بلدان مستعمراهتم وخباصة ما كان منها
يف املغرب العريب ،إ ّ
ال أهنم اهتموا بدراسة مدينة النجف األشرف
وأحوال سكاهنا اهتماما خاصا ،من ذلك مثال ما كتبه فكتوربريار
وبارون كارا دي فو والرحالة جان باتيست تافرنييه وفونتانييه
وأدريان دوبريه وجان ديوالفوي وجاك بريك الذي يعشق النجف
وأهلها وتقاليدهم وفكرهم وبيري جان لويزارد الذي يعيش مع
فكر املجتهدين يف النجف األشرف ويتبىن قضيتها وكأنه ولد فيها
واصفا النجف بأهنا «حتتل املوقع الرابع يف ترتيب املدن اإلسالمية
املقدسة بعد ّ
مكة واملدينة والقدس .وأنّها مركز كالسيكي للثقافة
اإلسالمية والتعليم الديين بالنسبة للعامل اإلسالمي بأسره ،فهي
مبزنلة جامع األزهر يف القاهرة أو الزيتونة يف تونس أو القريوان

.
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يف فاس».
فقد زار املسؤول الفرنسي املسيو فونتانييه وايل بغداد يف عصره،
وحني دون مالحظاته عن الزيارة أرجع ازدهار بغداد اىل قرهبا
من النجف ال العكس ،مشريًا اىل أمهية النجف يف السياحة الدينية
واستفادة بغداد العاصمة من ذلك كوهنا ممرا للزوار القاصدين اىل
النجف األشرف عربها فكتب يقول« :إن بغداد وقد مررت هبا يف
1824م مل تكن بغداد املوصوفة يف ألف ليلة وليلة وإمنا هلا طابعها
الشرقي ،فإهنا أصبحت جممعا للمسلمني نظرا لوجود ضريح اإلمام
علي على مسافة منها ،وال شك ان وجوده يدعو شيعته اىل زيارته
والقدوم اليه.
ويقال إن مائة ألف أجنيب ميرون سنويا مبدينته (أي مدينة
الوايل :بغداد) للذهاب اىل زيارة ضريح اإلمام علي ،وهذا
االزدحام جيعل من أية نقطة يف الرب وسطا جتاريا كبريا «.
وإذ يبدو املفكر الفرنسي جاك بريك« :مأخوذًا بعلم اجتماع
املدينة واقتصادياهتا وروابط الثقة بني األفراد واجلماعات
واملنازعات واملفارقات .وال يغفل كرم أهلها وعاداهتم وسحر
مناظراهتم ويصب ّ
كل اهتمامه على الشعر والتعليم والفكر بشكل
عام فيعطي للتعليم الديين النجفي مكانة راقية ومهمة ،ويتحدث
عن الشيعة بكثري من اإلعجاب .وحياول أن يقيس مدى تأثري
التاريخ على حاضرهم ،وكيف جتسدت ملحمة كربالء على
سلوكهم وحزهنم ،فأصبحت الطقوس مشاعر إهلامية تستوحي

التاريخ وتصب حكمته يف الشعر الراقي واألدب الرفيع واملناظرات
االجتهادية .ويالحظ أن النجف اليت تعيش إرث هذا التاريخ
الدامي مل تتوقف عن التواصل مع العامل اخلارجي .فهي تقرأ ألعالم
األدب والفن الغربيني والشرقيني على حد سواء ،وتؤثر أعمال
هؤالء على إبداعاهتم ،ويذكر بريك باحترام شديد قصص املدينة
املقدسة ويأيت على أعالمها فيعجب بالفكر كما يعجب مبعاين
األمساء ،ويذكر املناهج التعليمية ويتبىن نقدها وعدم برجمة املعارف
اليت تدرس يف مدارسها ،ولكنه يعترف بعمق هذه الدراسة ألهنا
تتسم بنوع من إدراك وحدة اجلوهر للغة العربية اليت يتغزل بنغمها
ان اليونانية والالتينية قد خسرت صفاهتا
وحلنها املقفى ويأسف ّ
الشعرية القدمية «.
أقول :يف الوقت الذي تأخذ النجف بألباب الباحث جاك
بريك ،يتساءل الفرنسي لويزارد امللم مبا قدمته مرجعية النجف
لإلسالم واملسلمني والعراق والعراقيني من دم وعرق وفكر ومال
فيقول« :هل جتد النجف مستقبال يليق مبكانتها؟ فالنجف حتتل
مكانة أساسية يف قرار «القضية العراقية» .بالنسبة للشيعة سواء
أكانوا دينيني أم علمانيني فاملرجع أو املجتهد يرمز إىل هويتهم.
ومكانة النجف مرتبطة بشرعية املرجعية.
إن جعل النجف «فاتيكان «عراقية ميكن أن ميثل ح ً
ال قد يضمن
ّ
اهلوية الشيعية من جهة ويسمح من ناحية ثانية بقيام حياة سياسية
دنيوية يف البالد .ويشري إىل اتفاقية التران 1929م اليت نظمت
العالقة الدولية الدينية الفاتيكانية مع الدولة اإليطالية ،ويعتربها
منوذجًا لتنظيم عالقة مشاهبة مع الدولة العراقية اليت ينبغي أن
تعترف باستقاللية معينة للمدينة املقدسة كمقدمة العتراف رمسي
باألمهية العددية للطائفة الشيعية يف العراق.
ويقترح لويزارد أن تكون إدارة املدينة من قبل مكتب إداري
مكون من مرجعيات وجمتهدين ووجهاء املدينة سيوفر هلا األمن
ان
من تدخالت احلكومة العراقية وتدخالت الدول اخلارجيةّ ،
جعل النجف «فاتيكان «عراقية ستكون احلل الناجح للمدينة
املقدسة ،وبطبيعة احلال لن يكون هذا أمرًا ممكنًا إ ّ
ال يف حالة قيام
نظام دميقراطي تعددي يضمن احلريات للجميع»)25( .
يف 1853م زار النجف الرحالة االنكليزي (لوفتس) ،فشد
نظره املنظر املهيب للحرم العلوي املطهر حىت قال :إنه ال ميكن أن
يصف الشعور الذي خياجل الناظر إىل مجيع ما كان يف داخل اجلامع
البد من
من زينة يف البناء وتناسق يف األلوان ،ألن ما يراه كان ّ
أن يولِّد انطباعًا خالدًا يف نفسه .ويصف الرحالة اإلنكليزي شكل
الصحن الشريف والضريح املطهر املوجود يف وسطه ،مشريًا إىل
زينة القاشاين املحتوية على الرسوم املتناسقة للطيور واألوراق
النباتية والكتابات املذهبة ،مث يذكر ان أركانًا ثالثة من أركان

الصحن كانت تقوم فوقها مآذن ثالث كسيت االثنتان األماميتان
منها باآلجر املغلف بالذهب (  ) ...وهذه مع القبة كانت تؤلف
منظرًا فخمًا يعجز عنه الوصف .وكانت القبة الكربى املكسوة
بالذهب وهي تتوهج يف نور الشمس تبدو للرائي من بعيد وكأهنا
ّ
تل من الذهب يقوم من الرباري املمتدة من حوله .كما كانت
توجد بني يدي الضريح املطهر بركة من النحاس تزيد يف مجاهلا
اللماع الذي يكاد
أشعة الشمس املتراقصة فوق سطحها الصقيل ّ
حياكي سطح القبة نفسه يف هبائه وتأللئه.
ويذكر لوفتس كذلك إن الصحن كانت تباع فيه أشياء
وحاجات كثرية ،فيقارن ذلك باملعبد يف بيت املقدس الذي دخل
اليه املسيح قبل مثانية عشر قرنًا فوجد الناس يبيعون فيه الثريان
واألغنام والصرافني يتاجرون بالعملة.
ولقد لفتت نظره على األخص طيور احلمام الكثرية املتخذة
من احلرم املطهر واحة سالم وأمن وطمأنينة ودعة.
ويف مطلع القرن العشرين قصدت السائحة اإلنكليزية (املسز
روالند ويلكنس) العراق فكتبت يف كتاهبا عن الرحلة اهنا مرت يف
طريقها اىل بابل جبماعات الزوار اإليرانيني الذين كانوا يف طريقهم
لزيارة اإلمام احلسني يف كربالء واإلمام علي يف النجف،وكان
الكثري منهم يأتون من بالدهم مشيا على األقدام للزيارة رغم
صعوبة ذلك ومشقته وبعده عن مدهنم وخطورة مسالكه املليئة
بقطاع الطرق والسراق )26( .الشكل ()5
مث زار النجف يف  19مايس سنة 1917م بعد احتالل اإلنكليز
للعراق اجلنرال الربيطاين (السري رونالد ستورز) امللم باللغة العربية
واحلاكم الربيطاين ملدينة القدس بعد احتالهلا من قبل اإلنكليز
فمر يف السوق الكبري املؤدي إىل العتبة العلوية املقدسة،
فيما بعدّ ،
ومن هناك توجه إىل دار السيد عباس الكليدار .فخص بالذكر
منه السرداب الكبري الذي تنخفض درجة احلرارة فيه مبقدار عشر
درجات عن اخلارج .وحينما صعد الضيف وقت الغروب إىل
سطح دار مضيفه القريبة من احلضرة املطهرة ،شاهد (ستورز) منه
عن قرب القبة واملآذن وبرج الساعة يف الصحن العلوي الشريف،
وصور مناظر عدة من هناك على ضوء الشمس الغاربة ،مث استراح
ّ
حىت دقت الساعة مشرية إىل الثانية عشرة غروبية فتذكر حينذاك
ساعة كيمربج أو «بيك بني «املشهورة.
ومن طريف ما رواه الكاتب يف حديثه عن النجف ما أورده
من تفاصيل زيارته للمرجع الديين األعلى يف عصره مساحة
السيد حممد كاظم اليزدي (قدس) فذكر السياسي الربيطاين انه
توجه مع رفيقه
يف الساعة اخلامسة من عصر اليوم التايل لوصوله ّ
املستر(غاربوت) ،لزيارة العالمة األكرب السيد كاظم اليزدي الذي
ميتد نفوذه من العراق إىل أصفهان .ويذكر ستورز يف هذا الشأن:
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ان اإلنكليز مل يكونوا مطمئنني من موقف السيد جتاههم ،وانه كان
قد رفض مبلغ املئيت باون الذي قدم اليه على سبيل اهلدية من
قبل .وكان املستر غاربوت الذي رافق السري ستورز يف السفرة
من بغداد قد طلب اليه يف هذه املرة أيضًا أن يتحايل على السيد
اليزدي فيقدم له رزمة بألف باون هدية من احلكومة .فاستثقل
هذه املهمة الصعبة ،وكلف السري رونالد ستورز نفسه بأن يتوىل
ودس الرزمة يف جيبه مث توجها معا إىل
املهمة عنه ،فقبل بتحفظ ّ
دار السيد ،وهناك انتظر برهة من الزمن يف خارج حجرته ريثما
خيرب حبضورمها ،فخرج هلما السيد املرجع ،وإذا به رجال متقدمًا
يف السن يلبس «زبونًا أبيض ويعتمر بعمة سوداء» ،وقد ختضبت
حليته وأظافره حبنة محراء ملّاعة ،فحيامها السيد من بعيد وأجلسهما
تبحر
على احلصرية جبنبه خارج احلجرة .يقول ستورز :إنه بعد أن ّ
يف وجه السيد أدرك يف احلال السر يف شهرته ونفوذه .فهناك قوة يف
سيمائه الواضحة وعينيه الرماديتني املتعبتني ،وسلطان يف وجوده
وحديثه اخلافت ،مما مل جيد له مثيال يف أي مكان آخر من بالد
املسلمني.
عما إذا كان هناك
وحني سأل ستورز املرجع السيد اليزدي ّ
أي شيء يريد أن يفعله اإلنكليز له بادره السيد اليزدي بقوله:
«حافظوا على العتبات الشريفة ،حافظوا على العتبات الشريفة».
فاعترب ستورز أنه يقصد بذلك املحافظة على العتبات املقدسة ومن
فيها من مجاعة العلماء واملجتهدين بوجه عام .مث عاجله السيد
املرجع جبملة أخرى طلب اليه فيها أن ال يعينوا يف املدن الشيعية
إّ
ال املوظفني من أبناء الشيعة ،وأن يطلقوا سراح بعض الشيعة
مد ستورز يده لتقدمي رزمة الباونات
الذين كانوا معتقلني .وحينما ّ
إىل السيد ،دفع السيد الرزمة برفق مقرون بالعزم األكيد ،وهو
يعتذر عن قبوهلا .فلم جيد ستورز من اللياقة اإلحلاح على تقدميها.
وبعد ساعة انقضت على هذا املنوال عزم املسؤول اإلنكليزي
السري رونالد على توديع السيد املرجع اليزدي والعودة إىل املزنل،
غري أنه قبل أن يفعل ذلك حاول تقدمي األلف باون مرة ثانية اليه،
لكن السيد املرجع رفضها من جديد بكل جماملة وأدب .وهو
يعتقد ان الشيء املهم الذي كان يعبأ به السيد هو األنفة واإلباء
ال املال.
وهذا موقف بعيد متام البعد عما حيدث يف مصر واحلجاز يف
ظروف مماثلة على حد تعبريه.
وحينما عاد ستورز بعد ذلك إىل مزنل مضيفه السيد عباس
الكليدار طلب اليه أن يشاركه يف تناول العشاء ويضحي بآداب
املجاملة اليت تدعوه إىل الوقوف يف خدمة الضيف يف أثناء الطعام
وهو يذكر بإعجاب ان السيد عباس وقف بعد ذلك للعناية بتقدمي
العشاء للسواق أيضًا على املائدة نفسها .مث آوى إىل فراشه بعد
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مدة وقضى ليلة خالية من النسيم متامًا فوق السطح ،وقد تسىن له
خالهلا أن يعجب باهلدوء التام والصمت الغريب الذي كان يلف
النجف ما بني الساعة الثانية والرابعة بعد منتصف الليل وقبيل
الفجر كذلك)27(.
ويعد األمريكي (جون بيترز) رئيس بعثة بنسلفانيا للتنقيب عن
اآلثار يف موقع ن ّفر األثري (عفك) من أهم الباحثني األمريكيني
الذين زاروا النجف تلك اآلونة ،فقد زارها يف سنة 1890م سالكا
الطريق النهري من السماوة عرب حبر النجف وصوال اىل أيب صخري
ومنها عن طريق الرب بواسطة الدواب اىل النجف ،ويصف الباحث
األمريكي النجف اليت رآها مدينة مزدهرة حماطة بسور متداع آيل
للسقوط وقد بين بالطابوق املجلوب والذي الزال جيلب يوميا من
خرائب الكوفة بواسطة الدواب.
ويعتقد عامل اآلثار األمريكي بيترز أن العرب يف املنطقة
اجلنوبية من العراق يعيشون عيشة تشبه عيشة البابليني قبل أربعة
آالف سنة يف كثري من األشياء ،ويقارن من مجلة ما يقارن بني
وجود األكشاك يف أبواب الصحن لبيع الكثري من احلاجيات
واللوازم املختلفة وما كان حيصل يف أبواب معبد (بيل) يف (ن ّفر)
من قبل)28( .
ويف صبيحة  27نيسان 1912م زار النجف األشرف السائح
النمساوي (ألواموسيل) فدخلها من باهبا الشمالية ،فألفى فيها
سوقا كبرية متتد يف اجتاه جنويب حىت تصل اىل اجلامع الكبري ،وقد
بنيت بلديتها يف اجلاين الشمايل الغريب من املدينة ،وحينما استقل
السائح النمساوي الترامواي  -الذي بنته بلدية النجف من أمواهلا
ال من أموال خزينة الدولة يف سنة 1909م  -قاصدا الذهاب اىل
الكوفة شاهد املدافن على جهيت اخلط املوصل بني املدينتني.
كما زار النجف أيضا الرحالة اإليطايل (بيترو ديال فاله) وغريه
العديد من الرحالة والباحثني الغربيني أعرضت عن اإلشارة اليهم
توخيا لالختصار)29( .
ال عجب ان الرحالة الغربيني اعجبوا بالنجف و بطبيعتها و
بعمارهتا فهي متثل الصراع احلقيقي بني االنسان و الطبيعة يف
حماولته التغلب عليها و تطويعها باالضافة اىل العامل االجتماعي
الذي حيكم اهلها بتفاعل كل هذه العوامل كون لنا املواطن النجفي
عمارة مبنتهى االتقان ما كان للرحالة الغريب اال ان يعجب هبا و
يتأثر هبندستها املتقنة.
6ـ النجف كعبة الزائرين والقاصدين:
وقد ّأم ويؤم النجف األشرف ألمهيتها الدينية والدنيوية يف
عصرنا احلاضر وما قبله املاليني على مدار العام زوارا وسواحا
وطالبا وباحثني حىت لضاقت وتضيق هبم مساحات املدينة

املفتوحة يف املناسبات الدينية ،وإن اتسعت هلم مضايف وبيوت
وبرانيات النجف األشرف املعروفة بالكرم والضيافة ،ومن قبلها
اتسعت هلم عيون النجفيني وقلوهبم ،وقد ورد يف دليل اململكة
العراقية الرمسي لسنة 1936-1935م أن مدينة النجف األشرف
“أصبحت كعبة القصاد ومنهل العلماء ،وهي اليوم يف العراق
كاألزهر يف مصر خيرج منها يف كل سنة عدد كبري من دعاة الدين
ورجال الفضل والعلم الغزير (  ) ...وقد دلت اإلحصاءات الرمسية
على أن متوسط عدد الزائرين للنجف يف املواسم املخصوصة
يتجاوز نصف مليون نسمة” ( ،)30وإن كان العدد يفوق ذلك
بكثري حسب تقديرات السكان املحليني تلك اآلونة ،أما اليوم
فيصل عدد زوار النجف األشرف اىل املاليني سنويا.
7ـ سكان النجف العرب قبل الفتح اإلسالمي:
ينص املؤرخون على أن النجف قبل الفتح اإلسالمي وأثناءه
ّ
كان يعج بسكانه العرب -كما تقدم -وهم غالبا أهل زراعة
ورعي وأدب وشعر وفن ومسر ،فقد ورد يف كتب املؤرخني
وحكاياهم ويف دواوين الشعراء الكثري مما يشري اىل أمهية الشعر
يف بقاع احلرية “ اليت بناها امللك الكلداين نبوخذ نصر الثاين
( )604 -562ق .م “ (« )31على ثالثة أميال من موضع الكوفة
على حبرية النجف وعلى حدود البادية» ( )32لتصبح عاصمة
املناذرة ومنها «كان ميتد نفوذهم على املساحات الواسعة شرق
اجلزيرة العربية ،وقد شجع تنامي مملكة املناذرة الساسانيني على
االستفادة منها ظهريا سياسيا حليفا لصد غارات القبائل العربية»
( )33أما أهلها منذ القرن الثالث امليالدي فهم «ثالثة أصناف
(تنوخ) :وهم العرب أصحاب املظال وبيوت الشعر يزنلون غريب
الفرات ،و(العباد) وهم السكان األصليون الذين سكنوا املدينة
وبنوا فيها ،و(األحالف) وهم النازلون باحلرية من غري هؤالء
مجيعا ،وقد مسوا بذلك لتحالفهم مع العباد .وهؤالء السكان مجيعا
من العرب (  ) ...وقد وفد على ملوك احلرية كبار الشعراء
وفحوهلم فأنشدوا امللوك خاصة عمرو بن هند ونادموهم ،وعاشوا
يف نعمائهم طويال ،فعمرت هبم جمالس الشعر إنشاء وإنشادا ونقدا
يف احلرية وضواحيها ،وظلت جتلجل يف أروقة املناذرة أصوات
الشعراء أمثال النابغة الذبياين ،وطرفة بن العبد البكري ،واملسيب
بن حلس ،وعلقمة بن عبدة الفحل ،واملرقش األصغر ،وعمرو
بن كلثوم ،وعبيد بن األبرص ،ولقيط بن معمر ،وأوس بن حجر،
مر
واملثقب العبدي ،وسالمة بن جندل التميمي وسواهم على ّ
كر األيام حىت هناية مملكة احلرية «(.)34
الليايل و ّ
“ورمبا سبق احلرييون اىل إنشاء أول جممع لألدب اجلاهلي
إذا صح ما رواه علماء األدب من أن املعلقات مجعت يف احلرية

وأن النعمان بن املنذر أمر فنسخت له أشعار العرب يف الكراريس
مث دفنها يف قصره األبيض ،فلما وثب املختار بالكوفة سنة 66
قيل له إن حتت القصر كزنا ،فاحتفره فأخرج تلك األشعار ،فمن
مث أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة وإذا صح ما يروى
عن هشام بن الكليب من أنه استخرج أخبار ملوك احلرية عن
بعض صحفهم فعلى هذا كان يف احلرية تدوين وكانت صحف
وكراريس وباجلملة كان أدب جاهلي وكانت ثقافة حريية عربية
على اإلمجال ومما ال شك فيه أن اخلط الكويف املعروف إمنا تفرع
عن اخلط احلريي الذي انتشريف بالد العرب يف أواخر أدوار
اجلاهلية وال بد مع خمطوطات ومكتوبات” (.)35
ولعل تلك اخللفية التارخيية ذات الثراء املترف للشعر والشعراء
يف مدينة النجف وضواحيها والكوفة وجماسها قد ألقت بظالهلا
مر العصور الالحقة ،فعمرت جمالس األدب
على أبناء النجف على ّ
والشعر العريب يف النجف منذ ذلك التاريخ وليوم الناس هذا بشكل
ملفت للمتأمل .وانطبعت ألسنة ومسامع النجفيني بأشعار ولغة
العرب حنوا وصرفا وهلجة وجرسا «وقد فطن بعض السواح من
املستعربني اىل أن هلجة النجفيني من أفصح اللهجات العربية يف هذا
العصر وقد مسعت منهم ذلك» ( )36كما يقول الشيخ حممد رضا
الشبييب رئيس املجمع العلمي العراقي.
مما تقدم نستنتج ان النجف جذبت اليها السكان من قبل
االسالم و قبل دفن االمام علي (ع) فيها كوهنا ذات طبيعة جتذب
العرب اليها يف ذلك الوقت من الشعراء و االدباء ليتغنوا بطبيعتها.
8ـ طباع أهل النجف وتقاليدهم العربية األصيلة:
مما عرفت وتعرف به مدينة النجف األشرف ان مساهتا عربية
املعامل،جراء تأثرها اىل حد كبري بسمات سكان
صميمية واضحة
ّ
البادية املطلة عليها وطرائق معيشتهم وأعرافهم ،فعادات النجفيني
وتقاليدهم ،وطباعهم ومظاهر حضارهتم،وهويتهم وأخالقهم،
وقيمهم ومرتكزاهتم ،ولغتهم وما يستتبعها من شعر وفن وبالغة
وفصاحة وأدب وتراث ،ال زالت تطبع املدينة كما كانت يف السابق
بطابعها العريب األصيل.
“ويفسر موقع النجف على حافة الصحراء التأثريات العشائرية
العربية القوية على املدينة .وقد وجدت مسات النجف هذه
جتسيدها يف حقيقة أن عوائل عربية هامة من العلماء يف املدينة
نسبت أصوهلا اىل عشائر جماورة (  ) ...واألكثر من ذلك أن النجف
عام  1918م كانت واقعة حتت نفوذ كتلتني عربيتني (  ) ...ويتضح
طابع النجف العشائري القوي حينذاك من مضمون دستور حي
الرباق الذي وضع بعد تويل الشيوخ األربعة إدارة املدينة يف عام
1915م وحتول والء أبناء العشائر التقليدي لعشريهتم وشيخهم يف
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النجف اىل والء متني يدين به سكان الرباق حليّهم وشيخه كاظم
صبّي .يضاف اىل ذلك ان رابطة الدم اليت وحدت سكان األحياء
والتشديد على الشرف واإلشارة املتكررة اىل ديّة القتيل بوصفها
العنصر الذي ينبغي استخدامه يف حل الزناعات كانت تبني مدى
هيمنة األعراف العشائرية على الروح املدنية النجفية حىت زمن
متأخر هو القرن العشرين “ (.)37
وظلت النجف على هذه احلال بالرغم من التطورات اليت
شهدهتا يف اوائل القرن العشرين من اهنيار نـظام احلكم العثماين
واستبداله باحلكم الربيطاين وما رافقه من تطور يف شىت مرافق
احلياة .فكان البـد مـن االتـصـال بـالـعـامل اجلديد واحلضارة
اجلديدة  ,وكان البد من التطلع اىل امناء يف احلياة االقـتـصادية
واالجتماعية واللحاق بالركب احلضاري اجلديد .اال اءن ذلك مل
حيصل يف النجف ومل يلق ترحيبا من قبل اءبنائها ,وذلك الهنا
كانت وال تزال مدينة شديدة املحافظة واالنغالق  ,وقد ساعد
على تاءصيل هذه امليزة فيها حميطها الضيق  ,ومناخها الصحراوي
القاسي ,ومركزها الديين اهلام.
ان احلياة اليت يعيشها املواطن النجفي تقوم فيه سلوك القبلية
كوهنا مدينة معزولة اقرب اىل البادية منها اىل املدن االخرى يف
وسط العراق اليت تتمتع خبصائص خمتلفة.
9ـ النجف و الطويس:
يف البادى لنعرف من هو الطوسي لنعرف اثره على النجف
االشرف
علي بن احلسن
هو الشيخ أبو جعفر ّ
حممد بن احلسن بن ّ
الطوسي .نسبة إىل طوس من مدن خراسان ـ املعروف بشيخ
الطائفة .من رجاالت العلم وجهابذته املربزين.
ولد يف طوس يف شهر رمضان عام  385هـ ،وهاجر إىل
العراق ،وحط رحله ببغداد عام  ،408وهو يف الثالثة والعشرين
من عمره.
حممد بن
وكان االستاذ املربز ،والشيخ املطلق للشيعة يومذاك ّ
حممد ابن النعمان العكربي البغدادي ،املعروف بالشيخ املفيد ،كما
ّ
عرف ببعض املصادر (بابن املعلم).
وعند وصول الشيخ الطوسي إىل بغداد الزم الشيخ املفيد،
وتلمذ عليه ،وبقي معه حىت سنة  ،413حيث لبّى علم الطائفة
الشيخ املفيد نداء ربه،
فانتقلت الزعامة املطلقة إىل أجل تالمذته علم اهلدى الشريف
علي بن احلسني املوسوي ،وبطبيعة االستمرارية الزم
املرتضى ّ
الشيخ الطوسي استاذه علم اهلدى السيد املرتضى ،واستفاد من
علمه ومالزمته .وكان موضع عناية واهتمام كبري لدى استاذه

.
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الشريف حبيث متيز عن سائر تالمذته ،وبقي مالزمًا له طيلة ثالث
وعشرين سنة .ويف عام  436هـ استجاب السيد املعظم إىل دعوة
ربه ،وعند ذاك كان املرشح الوحيد ملركز الزعامة الدينية الشيخ
الطوسي ،فأصبح علمًا للشيعة ،وكانت داره يف كرخ بغداد مأوى
اُ
المة ،يقصدوهنا لالستفادة من هذا الزعيم العلمي الكبري .والتف
حوله عدد كبري من أهل الفضل والعلم للتلمذة عليه ،واالنتهال
من منري فضله ،حىت حددت املصادر بأن عدد تالميذه بلغ ثالمثائة
جمتهد من أعالم الشيعة ،ومن أهل السنّة ما ال حيصى كثرة.
وباتساع اُفق هذه الشخصية العلمية ،وما بلغ به من العظمة
واملزنلة جعل له القائم بأمر اهلل العباسي ،كرسيًا للكالم ،واالفادة.
وهذا التقدير من اخلليفة العباسي يومذاك كان له كبري األمهية،
إذ مل يسمح به إ ّ
ال ملن بلغ يف العلم مرتبة سامية يتميز هبا على
أقرانه ،ومل يكن يف بغداد يف عهده من يفوقه قدرًا ،ويعلوه مكانة،
ويفضل عليه علمًا.لذا كان هو املتعني هلذا الشرف)38( .
وما كادت السنة  449هـ تشرف على االنتهاء ،حىت هبت
عاصفة هوجاء خطرية املغزى ،عميقة اجلذور ،هددت بغداد
بالفناء .تلك هي حوادث الطائفية الرعناء الدامية.
ومل تكن هذه العاصفة وليدة تلك األيام وإمنا بلغت ذروهتا يف
هذا العهد ،وخاصة عندما قطعت اخلطبة للقائم العباسي ببغداد،
وخطب للمستنصر الفاطمي على منابر بغداد والعراق ك ّله ،فكتب
القائم بأمر اهلل إىل طغرلبك السلجوقي يف الباطن يستنهضه إىل
املسري إىل العراق ،وكان بنواحي خراسان ،فدخلها سنة 447
هـ .وتقوض حكم البويهيني بدخوله ،وتوليه احلكم من قبل القائم
العباسي.
فمنذ وروده إىل بغداد أخذ يشن محلة شعواء على الشيعة،
ويقسو عليهم وقد ع ّز على هذا السفاح األهوج أن يزدهر املذهب
اجلعفري ،وينتشر فقرر أن يعمل جادًا يف بعث التفرقة الطائفية بني
املسلمني ،أو يف احلقيقة يؤجج هليبها من جديد ،فاملصادر التأرخيية
تؤكد وقوع احلوادث الدامية بني الشيعة والسنّة ،وقد استمرت من
عام  441هـ إىل دخول طغرلبك  447هـ فهي مثال بني شدة
وضعف.
حىت إذا بلغت سنة  448هـ قال ابن تغري بردى “وفيها اُقيم
األذان” يف مشهد موسى بن جعفر .ومساجد الكرخ بـ “الصالة
خري من النوم” على رغم أنف الشيعة واُزيل ما كانوا يقولونه يف
األذان من “حي على خري العمل”.
واشتد هذا اجلو املتأزم بالطائفية على مرور األيام ،وانقلب إىل
حوادث من املدينة إىل بغداد،
دامية ،فقد ذكر لنا ابن اجلوزي صورة من هذه احلوادث يف
سنة  448هـ فيقول:

“ويف هذه السنة اُقيم األذان يف املشهد مبقابر قريش ،ومشهد
العقبة ومساجد الكرخ بـ “الصالة خري من النوم” واُزيل ما كانوا
يستعملونه يف األذان “حي على خري العمل” ودخل إىل الكرخ
(وهو معقل الشيعة) منشدو أهل السنّة من باب البصرة فأنشدوا
األشعار يف مدح الصحابة ،وتقدم رئيس الرؤساء إىل ابن النسوي
بقتل أيب عبداهلل اجلالب (شيخ البزازين) بباب الطاق ملا كان
يتظاهر به من الغلو يف الرفض فقتل وصلب على باب دكانه”.
وإذًا فالفتنة الطائفية بلغت ذروهتا ،ومل يسلم منها كل شيعي
سكن بغداد وكان نصيب الشيخ الطوسي منها كبريًا باعتباره
الشخصية الشيعية ا ُ
الوىل ،وعلمهم املربز ،فقد “كبست دار أيب
جعفر الطوسي (ويصفه ابن اجلوزي بـ (متكلم الشيعة ).بالكرخ.
وأخذ ما وجد من دفاتره ،وكرسي كان جيلس عليه للكالم،
وأخرج إىل الكرخ ،واُضيف إليه ثالث سناجق بيض ـ وهو اللواء
ـ ،كان الزوار من أهل الكرخ قدميًا حيملوهنا معهم ،إذا قصدوا
زيارة الكوفة ،فأحرق اجلميع .وهرب أبو جعفر الطوسي ،وهنبت
داره ” ...

اضطرته املشاكل الطائفية ،وحوادثها الدامية إىل أن يصمم على
ترك بغداد.
وانتقل إىل النجف األشرف عام  449هـ ،وحط رحله فيها،
ومن الطبيعي أن يظهر دور جديد يف حياته العلمية .خاصة إذا
الحظنا انه عند هجرته إىل مدينة النجف قد انصرف عن كثري من
املشاغل ،وانصرافه انصرافًا كامال إىل البحث األمر الذي ساعده
كل املساعدة على اجناز دوره العلمي العظيم ،الذي ارتفع به إىل
مستوى املؤسسني.ودبت يف النجف حركة علمية نشيطة بفضل
شيخنا الرائد ،وتوطدت أركاهنا مبرور الزمن ،حىت برزت مظاهر
احلياة العلمية املرتبة واضحة للعيان .وأصبحت اجلامعة تضم عددًا
من طالب املعرفة ال يستهان هبم ،وأخذت تتكاثر يومًا بعد يوم.
()39
ومن كل ذلك نرى ان للطوسي االثر االكرب يف حتويل
مدينة النجف االشرف اىل مدينة مهتمة يف العلوم و العلماء و هو
الشخص الذي اسس للمرجعيات يف النجف االشرف .وهلذا يعد
الشيخ الطوسي ذو أثر كبري على التطور الفكري يف مدينة النجف.

أما ابن حجر العسقالين :فيوضح السبب الذي دعا إىل هذا
اهلجوم املعاكس على شيخ الطائفة بعد أن كان معززًا مكرمًا،
حبيث يبلغ األمر به أن حترق كتبه ،وتنهب داره ،وحيدث ما حدث،
ويقول“ :قال ابن النجار :اُحرقت كتب الطوسي عدة نوب مبحضر
من الناس يف رحبة جامع النصر ،واستتر هو خوفًا على نفسه،
بسبب ما يظهر من (انتقاص السلف) .” ...
ولعلنا وضعنا أصابعنا على األسباب الرئيسية هلذه احلوادث
الدامية من خالل ما عرضناه من نصوص تارخيية توضح لنا معامل
املشكلة ،واليت ذهب ضحيتها عدد كبري من املسلمني .بفعل تلك
الطائفية الرعناء ،والتعصب املخزي األعمى الفظيع.
ومن جراء هذه احلوادث املؤملة ،واخلطر املحدق ،اختار الشيخ
الطوسي(رمحه اهلل)النجف مقرًا له ،ومركزًا حلركته العلمية
فالنجف األشرف متتعت مبيزات خاصة فُضلت على بقية املدن
العراقية ،فهي تضم مرقد إمام العلم والفضيلة ،أمري املؤمنني (عليه
السالم) ،وفيها تربة قابلة للنمو العلمي وذلك لوجود بعض األعالم
الذين سبقوا شيخنا الرائد من اختاذ النجف مركزًا هلم.
باالضافة إىل أن النجف تتكىء على الكوفة ،وهذه املدينة
علويّة يف ذاهتا وهي وإن وقفت يف فترة ضد آل البيت(عليهم
السالم) ،إ ّ
ال أهنا عادت إىل رشدها بعد زمان ،وأصبحت موئال
للشيعة ،ومركزًا للتوابني ،ومنطلقًا للثورات العلوية.
علي (عليه
وإذا كان هذا اجلانب متوفرًا يف مدينة اإلمام ّ
السالم) ،فالبد أن يكون هو املفضل لدى الشيخ اجلليل ،الذي

10ـ اهم الحوادث يف النجف عرب التأريخ:
لقد تعرضت النجف على مدى التاريخ ألحداث تارخيية هامة،
ففي القرن الرابع اهلجري كان هجوم مرة اخلارجي على النجف،
ودخلها بعد حصار وحرب داما ستة أيام ،وأراد أن ينبش القرب
املطهر ،فحدثت كرامة لصاحب القرب جعلت هذا اخلارجي عربة
ملن اعترب ،وسبب إقدامه على ذلك أن عليًا(ع) قتل الكثريين من
آبائه وأجداده.
ويف سنة  858كانت حادثة املشعشعي الغايل حيث هجم على
النجف ،وكسر الصندوق الذي على قرب أمري املؤمنني واحرقه
وهنب املشهد املقدس ،وعاث فسادًا يف املدينة املقدسة ،حيث قتل
أهلها قت ً
ال ذريعًا ،وشرد الكثريين منهم.
ويف سنة  997سار ملك األزبك ،عبد املؤمن خان بالعسكر،
ونزل على مشهد اإلمام علي عليه السالم وقتل أهل النجف
بشكل بشع وفظيع..
ويف سنة 1032ﻫ .حاصر الروم النجف ،وقاومهم النجفيون،
واستمر احلصار زمنًا طوي ً
ال ،ومل يظفروا منهم بطائل..
تعرضت
ويف أيام السلطان مراد حني توجه إىل فتح بغدادّ ،
النجف لعدة هجمات ،كان عسكر الشاه عباس األول الذي كان
يف النجف يدفعها.
ويف سنة 1040ﻫ .دخل كنج عثمان النجف وكربالء ظافرًا.
ويف سنة 1041ﻫ .فتح النجف خسرو باشا حينما عجز عن
فتح بغداد اليت كانت حتت سيطرة الصفويني.
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وبعد ظهور الوهابية يف احلجاز ،صار الوهابيون يغريون على
النجف طمعًا بالذخائر والتحف واألموال وبدافع من عصبية بغيضة،
فينذر النجفيون هبم ،فيغلقون أبواب السور ،فيطيف الوهابيون
بالسور ،ويقتلون من يظفرون به ،ويلقون برأسه إىل داخل البلد..
ويف سنة 1216ﻫ هجم الوهابيون على كربالء ،وقتلوا أهلها،
وهتكوا حرمة احلرم احلسيين مث توجهوا إىل النجف وحاصروها،
وكانت النتيجة أن انكسر الوهابيون أمام النجفيني شر كسرة.
ويف سنة 1217ﻫ .جاؤا مرة أخرى ،وأغاروا على النجف
مبناسبة عيد الغدير ،وقتلوا مجلة من العلماء واملجاهدين..
ويف سنة 1221ﻫ .بلغ اهل النجف نبأ توجه الوهابيني إليهم،
فنقلوا خزانة االمري إىل الكاظمية ،خوفًا عليها من النهب واستعدوا
للدفاع ،وكان القائم بعبء ذلك الشيخ جعفر صاحب كشف
الغطاء ،مبساعدة آخرين من العلماء األبرار ،وجاء الوهابيون ونزلوا
على النجف لي ً
ال ..على أمل أن يهجم ابن مسعود على البلدة هنارًا،
ويوسع أهلها قت ً
ال وهنبًا ،وكان أكثر أهل النجف قد فروا إىل
العشائر من خوفهم ،ومل يبق فيها إال حوايل مائتني من املقاتلني
وقد وطنوا أنفسهم على املوت لقلتهم وكثرة عدوهم ،ولتداعي
السور الذي يدافعون من خلفه..
وبات ابن سعود جبنده خارج البلدة وهم مخسة عشر ألف
رجل ،وما أصبح الصباح إال وهم قد اجنلوا عن البلدة املشرفة،
وتفرقوا أيدي سبأ ،وقد قتل منهم سبعمائة رجل وكفى اهلل العباد
والبالد شرهم ،ويظهر من بعض النصوص :أن سبب ذلك هو
أن النجفيني فاجؤهم لي ً
ال فصار يقتل بعضهم بعضًا وانتهى األمر
هبزميتهم شر هزمية..
وبعد ذلك كانت حوادث الزكرت والشمرت اليت أقلقت راحة
النجفيني ،وهي احداث حصلت بني أهايل النجف أنفسهم ،الذين
انقسموا إىل هذين الفريقني وبدأت العداوة والبغضاء ،وقامت
احلرب بينهم واستمرت حنو مئة سنة وكانت آخر وقعة بينهم يف
سنة 1323ﻫ .كان النصر فيها آنئذ للزكرت.
مث كانت بعد ذلك حوادث االحتالل الربيطاين ،فبعد إعالن
احلرب العاملية األوىل قام العراقيون مع األتراك وأفىت علماء الشيعة
بوجوب الدفاع عن بيضة اإلسالم ،بل لقد اشترك العلماء بأنفسهم
يف الدفاع ،ضد اإلنكليز ،وقد قاد السيد حممد سعيد احلبويب جيشًا
جرارًا إىل جبهة الشعيبة وكذلك غريه من العلماء األعالم ،لكن
األتراك خسروا احلرب ،وأساؤا معاملة العراقيني ،والنجف بشكل
خاص  ...فثار النجفيون يف وجههم وطردوهم ،وألفوا حكومة
حملية وطنية حتكم بلدهم دامت سنتني..
وبعد ذلك احتل الربيطانيون يف بغداد حىت وضعوا أيديهم
على النجف ..ولكن النجفيني بدافع من دينهم ووطنيتهم أبوا هذا

.
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احلكم الدخيل ،وشكلوا تنظيمات تقود الناس إىل احلصول على
حريتهم وكرامتهم ،وكان العلماء االعالم فيها يف طليعة األحداث
وهم الذين خيططون ،ويدبرون ويشتركون يف التنفيذ يف كثري من
األحيان ..وحصل الصدام االول بينهم وبني اإلنكليز الذين حشدوا
له أربعني ألف مقاتل وقتلوا من اإلنكليز حوايل سبعمائة جندي
يف مقابل أربعني قتي ً
ال كثري منهم من الناس العزل ..ومل يسيطر
اإلنكليز على الوضع إال بعد وقت طويل وجهد شاق..
وبعد ذلك قامت ثورة العشرين بقيادة النجف وعلمائها
ومفكريها ضد االحتالل اإلنكليزي وكان إعالن الثورة من النجف
يف يوم األحد يف النصف من شوال 1338ﻫ .وقاد كل زعيم قومه
إىل اجلهاد فانسحب اإلنكليز من النجف إىل الكوفة ،واحتشد
اجلند هناك ،وتوالت الثورات يف أكثر من نقاط الفرات األدىن
وكان األسرى من اجليش اإلنكليزي جيلبون إىل النجف حيث
مركز قيادة الثورة وقد جىيء من معركة الرارجنية بـ  160أسريًا
إىل النجف.
وعلى كل حال ..فإن ثورة العشرين ،اليت قادهتا النجف
بعلمائها ومفكريها هي اليت دفعت العراق إىل السري يف طريق
االستقالل وقيام حكم عريب يدين باإلسالم – مبدئيًا – بد ً
ال من
احلكم االستعماري املقيت)40( .
على الرغم من التأريخ العنيف و املرير الذي تعرضت له
النجف اال انه ما يدعو للغبطة و السرور ان النجف بقيت حتمل
الرسالة اليت محلتها على مر االزمان والذي نراه اليوم يف النجف يف
حتويلها اىل عاصمة للثقافة االسالمية هي دليل واضح على رسوخ
االفكار اليت دعت هلا النجف و عدم تأثرها بكل ما تعرضت له.
11ـ الخالصة:
للنجف األشرف أمساء عديدة أخرى عرفت هبا أقل شهرة من
(النجف) ،وإن كان بعضها متداوال منها.
وكانت النجف حبكم موقعها الكائن على حدود البادية،
ومركزها الديين واالجتماعي الفريد يف بابه ،تقع يف طريق الكثري
من القوافل اليت تأيت من الغرب عن طريق حلب وتستهوي الكثري
من املسافرين يف تلك األيام فيمرون هبا أو يتوقفون فيها مدة من
الزمن.
3ـ ساعد موقع النجف اجلغرايف على ربط العراق منذ األلف
الثالث قبل امليالد جبزيرة العرب عرب بوابة النجف.
للنجف طبيعة يطيب هلا نفوس الرحالة من هواءها النقي و
طبيعتها اجلميلة و ما هلا من اثر يف نفوس الرحالة حيث تركت
االنطباع القوي لديهم ليصفوها باهنا قلب العامل.
إن جعل النجف “ فاتيكان “ عراقية ميكن أن ميثل ح ً
ال قد
ّ

105

الشكل  6ـ خمطط مدينة النجف القدمية موضحًا فيها أمساء األحياء القدمية والتوسعات اليت حصلت بداية القرن العشرين
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يضمن اهلوية الشيعية من جهة ويسمح من ناحية ثانية بقيام حياة
سياسية دنيوية يف البالد.
دلت اإلحصاءات الرمسية على أن متوسط عدد الزائرين
للنجف يف املواسم املخصوصة يتجاوز نصف مليون نسمة” ،وإن
كان العدد يفوق ذلك بكثري حسب تقديرات السكان املحليني
يف تلك اآلونة ،أما اليوم فيصل عدد زوار النجف األشرف اىل
املاليني سنويا.
مما عرفت وتعرف به مدينة النجف األشرف ان مساهتا عربية
املعامل،جراء تأثرها اىل حد كبري بسمات سكان
صميمية واضحة
ّ
البادية املطلة عليها وطرائق معيشتهم وأعرافهم ،فعادات النجفيني
وتقاليدهم ،وطباعهم ومظاهر حضارهتم،وهويتهم وأخالقهم،
وقيمهم ومرتكزاهتم ،ولغتهم وما يستتبعها من شعر وفن وبالغة
وفصاحة وأدب وتراث ،ال زالت تطبع املدينة كما كانت يف السابق
بطابعها العريب األصيل.
ويفسر موقع النجف على حافة الصحراء التأثريات العشائرية
العربية القوية على املدينة.
دبت يف النجف حركة علمية نشيطة بفضل شيخنا الطوسي،
وتوطدت أركاهنا مبرور الزمن ،حىت برزت مظاهر احلياة العلمية
املرتبة واضحة للعيان .وأصبحت اجلامعة تضم عددًا من طالب
املعرفة ال يستهان هبم ،وأخذت تتكاثر يومًا بعد يوم.
لقد تعرضت النجف على مدى التاريخ ألحداث تارخيية

هامة حاولت ان تضعف و هتمش دورها يف التاريخ اال ان النجف
تصدت لكل تلك اهلجمات و بقيت حمافظة على دورها التأرخيي
و احلضاري.

الفصل الثاني :عمـارة النـجف
 -1التمهيد:
النجف هي حاضرة العراق االقدس و مسته االبرز فمن
يعرف العراق وجب عليه ان يعرف النجف و النجف مبا حتمله من
قداسة فهي خمزون حضاري ال جيب ان نفرط فيه فهي السمة
االبرز يف تاريخ العراق على مر العصور كان هلا الدور البارز
و االثر االكرب على مسرية تارخيه يف كل منعطف جند النجف
تتصدى لكل ظلم وجور كان قد وقع على هذه البالد.
كما النجف عظيمة يف تارخيها فان خمزوهنا التراث العمراين
عظيم ايظا كوهنا تضم بني تراهبا اطهر البشر بعد النيب (ص) االمام
علي  7فال قداسة اكرب منها قداسة وال ميكن للنجف و اهلها اال
ان يعرفوا الدور الذي جيب ان يقوموا فيه و ان يعرفوا ان مدينتهم
ليست كباقي املدن و التميز ليس فقط يف تأرخيها امنا يف عمراهنا.
فكانت النجف اليت نعرفها بالرغم من قساوة البيئة و الظروف
اليت مر هبا النجفيون اال اهنم اعطوا لنا نتاجا عمرانيا متميزا كما
هي احلال معهم دائما.يف هذا الفصل سوف نركز على النسيج
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العمراين ملدينة النجف و نربطه مع العمارة النجفية (من الكل اىل
اجلزء) لفهم كيف يعمل اجلزء ضمن الكل.
2ـ املحالت السكنية القدمية يف مدينة النجف :
كان يف مدينة النجف األشرف حمالت صغرية وكثرية غري
منتظمة وال مضبوطة حبد ،وشوارع ومرتفعات وحارات مشهورة
بأحد ساكنيها من املعارف ،أو إىل أثر تارخيي فيها ويف أخريات
العهد العثماين بالعراق قامت حكومة األتراك مبشروع تنظيم هذه
املحالت الصغرية وحصرها يف أربع حمالت ،فعينت حدودها،
وضبطت تعداد دورها ،وجعلت لكل حملة من هذه املحالت
األربع خمتارا .كل ذلك ألجل إحصاء سكان مدينة النجف الذي
أجري سنة 1282هـ 1865 -م ليكون مقدمة للتجنيد اإلجباري
الذي قامت بتنفيذه حكومة األتراك سنة 1286هـ 1869 -م.
واملحالت األربع هي:
األوىل :حملة املشراق
الثانية :حملة العمارة
الثالثة :حملة احلويش
الرابعة :حملة الرباق.الشكل ()6
املحلة األوىل :محلة املرشاق
هي أقدم حمالت النجف األشرف على الظاهر ،حيث كان
فيها دار عمران بن شاهني اخلفاجي زعيم قبائل خفاجة يف العراق
وأمري البطيحة املتوىف فيها سنة 369هـ ،ونقل جثمانه إىل النجف
وأقرب فيه.
ويف حملة املشراق دار شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن
بن علي الطوسي رضوان اهلل عليه املتوىف بالنجف سنة 460هـ،
واُقرب بداره اليت أصبحت مسجدا شهريا بامسه .وفيها عمارة
تيمورلنك املغويل قرب باب الطوسي مشال الصحن الغروي قرابة
مخسني مترا مقابل بقايا رواق مسجد عمران بن شاهني قرب
ساباط هناك قدمي يف دريبة نافذة أدركناه وهدم اآلن ،وموضعه
اليوم بني الشارع املحيط بالصحن وبني مسجد الشيخ الطوسي،
ومدرسة الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء ،ومدرسة القوام الدينية
يف زقاق صغري نافذ.
وتتألف حملة املشراق من حمالت صغرية متيزت بعضها عن
األخرى هجرت أمساؤها اليوم فال تذكر ،منها:
 .1حملة العال :تنسب هذه املحلة إىل العال ،وهو من مشاهري
علماء النجف األقدمني مقاربا لعصر شيخ الطائفة الطوسي قدس
سره .وبقي اسم املحلة هذا إىل أواخر القرن الثالث عشر اهلجري
كما حتكيه بعض صكوك الدور يف تلك املحلة املؤرخة سنة

.
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1246هـ وسنة 1275هـ وما بعدها ،وهذا االسم خاص ملواقع
خمصوصة قريبة من مرقد الشيخ الطوسي حىت يصل إىل سوق
العطور ،الذي كان يعرف قبل هذا بسوق الباججية.
 .2حملة محام وهب :ورد ذكر حملة محام وهب يف صك
بيع دار ،الدار الواقعة مبحلة محام وهب من حمالت قصبة النجف
األشرف بتاريخ  27شوال سنة 1243هـ.
 .3جبل الديك :جبل الديك هو مرتفع نسيب واقع مشال مرقد
اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) ،ينسب إىل رجل جنفي يعرف
بالديك ،وعلى هذا اجلبل بيوت آل حسني النجم ،وبعض بيوت
مشايخ آل مظفر ،وآل قسام وغريهم.
 .4حملة عجرم :وهي من املحال الصغرية املندكة يف حملة
املشراق ،وعليه صك دار بعض النجفيني مؤرخ سنة 1162هـ.
 .5حملة املصبغة :حملة صغرية كان فيها دار اخلطيب الشهري
املرحوم الشيخ حممد شريف ،ويف ذلك صك مؤرخ سنة 1249هـ.
 .6حملة اخليابان :موقعها غريب السوق الكبري يف النجف،
وفيها سوق املشراق واملدرسة السليمية الدينية اليت أسسها املقداد
السيوري ،ويف ذلك صك مؤرخ سنة 1212هـ.
املحلة الثانية :محلة العامرة
كانت تعرف بعمارة املؤمنني .موقعها من احلرم الشريف يف
مشاله الغريب حىت جنوبه الغريب مرورا بالغرب .وكان اسم العمارة
خاصا مبحل مقربة الشيخ صاحب اجلواهر وما قارهبا ،وما بعد
عن املقربة كل له اسم خاص به ،وكانت هي أكرب حمالت النجف
األشرف مساحة ونفوسا ،وفيها يقيم جل العلماء وأهل الفضل
واألسر العلمية قدميا وحديثا ،وفيها مقابر الكثري من العلماء.
ومن املواضع املشهورة واملحالت الصغرية يف حملة العمارة اليت
تركت أمساؤها يف أواخر القرن الثالث عشر:
 .1جبل شرفشاه :موقعه بني الغرب واجلنوب الغريب للمرقد
املطهر ،وينسب إىل األمري العامل الفضل السيد شرفشاه املجاور
ملرقد علي (عليه السالم) ،وكانت داره على هذا اجلبل واشتهر
به ،ويعرف هذا اجلبل عند السواد األعظم اليوم جببل شريشفان
حمرف «شرفشاه».
 .2حملة الرباط :جاء ذكر هذه املحلة يف صكوك دور آل
الشيخ يونس الواقعة يف سوق العمارة اليوم املؤرخة سنة
1184هـ ،وتنتهي هذه املحلة إىل دور آل رحيم ،وهي يف الزقاق
الذي فيه مسجد الشيخ األكرب جعفر صاحب «كاشف الغطاء»،
ومتتد من جهة القبلة إىل مسجد املقدس الشيخ أمحد األردبيلي،
ومقربة املشايخ آل ياسني املجاورة له كما حيكيه صكها املؤرخ
سنة 1162هـ.

وذكر شيخنا البحاثة سببا لتسمية حملة الرباط هبذا االسم،
قال :إن يف منتهى الزقاق – الذي صار سوقا واشتهر بسوق العمارة
بعد فتح باب الصحن السلطاين اجلديد – موضعا فيه حمراب قدمي
جملل تزعم الناس فيه مستندة إىل التلقي والشهرة أنه موضع كان
اإلمام علي بن احلسني زين العابدين (عليه السالم) يربط ناقته فيه
عندما يأيت لزيارة جده أمري املؤمنني (عليه السالم) متخفيا ،وهلذه
املناسبة وهلذا األثر التأرخيي مسيت حملة الرباط.
 .3رباط اجلويين :هو حصن واسع جدا فيه بيوت كثرية،
أسس على أنه خريية حمبسة على كل من أراد السكن يف النجف
األشرف واملجاورة ملرقد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (عليه
السالم) .وهو من أشهر الرباطات القدمية يف القرن السابع يف النجف
األشرف .وقد أوقف اجلويين عليه وقوفا كثرية تدر على كل من
يسكن هذا الرباط ما حيتاج إليه املرابط.
واجلويين :هو الصدر املعظم عالء الدين أبو املظفر عطاء امللك
حممد بن هباء الدين حممد بن مشس الدين حممد.
ويقع رباط اجلويين يف النجف غريب احلرم العلوي األقدس
مباشرة جنب تكية البكتاشية ومسجد الرأس ،وهو املسموع من
بعض املؤرخني واملنقبني عن آثار مدينة النجف األشرف .وقد
أدركنا بعض أساطينه وسقوفه الباقية إىل سنة 1350هـ ببناء
ضخم جدا على غرار أساطني ودعائم الصحن احليدري الشريف.
ويف سنة 1368هـ مشل الشارع اجلديد املحيط بالصحن
احليدري الشريف قسما وافرا من بقايا مساحة هذا الرباط املذكور.
وقد صار بعض بقايا الرباط ضمن أسس املدرسة الدينية
العلمية اليت أشادها املرجع األعلى زعيم احلوزة العلمية السيد
أبو القاسم املوسوي اخلوئي (قدس سره) لطالب العلوم الدينية
يف النجف األشرف ،لتكون معهدا دراسيا وقسما داخليا للطلبة
املهاجرين من عدة دول عربية وغري عربية.
 .4حملة املسيل :ومن حمالت النجف الصغرية اليت هجر امسها
وادجمت يف حملة العمارة هي حملة املسيل ،كما ذكرت يف صك دار
بيت عرب مؤرخ سنة 1275هـ.
و موقعها غريب مدينة النجف القدمية مما يلي جرف حبر النجف.
وقيل يف سبب تسميتها أن أرضها مسيل مياه األمطار القادمة من
ظهر الوادي الذي عليه بلد النجف األشرف ،الخنفاض هذه البقعة
عن البلد وجريان املياه املجتمعة عليها باجتاه البحر .ويبدو أن
دور حملة املسيل كانت منفصلة عن املدينة القدمية مبساحات غري
معمورة ،وهبذا أشار شيخنا احلجة بقوله :ويف عصرنا اتصلت بلدة
النجف هبا وتعدت حدودها بكثري.
كما أن هناك شارع يعرف بشارع املسيل يبتدئ من جهة
الشرق وينتهي بالغرب بآخر مقاطع له نازل من سفح جبل

شرفشاه ،وهذا الشارع عرف أخريا بشارع آل اجلزائري ،وله ذكر
يف احلوادث الصفوية سنة 1032هـ ويف ذلك العهد كانت به تنتهي
حملة العمارة.
 .5تقع حملة الشيالن غريب مدينة النجف ،قد أخذت شيئا
من حملة املسيل .والشيالن هذا هو دار ضيافة واستراحة العمال
واملهندسني الذين أشادوا السور احلصني السادس واألخري الذي
أشاده الصدر األعظم سنة 1266هـ .وتوىل هذا الشيالن وتوابعه
من الدور سدنة قرب اليماين ومقام علي (عليه السالم).
 .6الثلمة :هي ما اشتهرت به الدور اليت بنيت خارج القطعة
الغربية املنهدمة من سور النجف السادس واألخري مما يلي مقام
اإلمام زين العابدين (عليه السالم)  ,وهي أول حملة بنيت خارج
سور النجف القدمية ،وعرفت هذه الدور بعد ذلك مبحلة احلاج
عطية أبو َكلل.
ويف اليوم الثاين عشر من نيسان سنة 1917م عمد اجليش
َ
اإلنكليزي املحتل إىل ختريب مجيع الدور اليت بنيت خارج السور
ومنها هذه املحلة ،وكان عدد دور هذه املحلة ال يقل عن مخسمئة
بيت.
املحلة الثالثة :محلة الحويش
هي إحدى حمالت مدينة النجف األشرف األربعة .تقع يف
اجلنوب إىل اجلنوب الغريب حلرم أمري املؤمنني (عليه السالم)،
ويروى يف سبب اشتهار هذه املحلة هبذا االسم ،هو أن فرقة من
عشرية اجلبور يعرفون بآل حويش وقعت بينهم وبني أعمامهم
اجلبور فتنة قتلوا فيها رجال من بين عمهم ،فحكم عليهم العرف
القبلي باجلالء عن عشريهتم ومسقط رؤوسهم هبم ونسب إليهم.
أما املحالت الصغرية اليت دخلت ضمن حملة احلويش ،فهي:
 .1حملة حوض شطيب :وهي حملة واسعة ،كان فيها دار السيد
داوود الرفيعي نائب خازن احلرم احليدري ،ودار آل الشريس
الواقعة اليوم يف سوق احلويش ،ودور آل حمي الدين املقابلة لدار
زعيم الطائفة السيد أبو احلسن األصفهاين (قدس سره) ويف هذه
املحلة يدخل جزء من حملة احلويش وجزء آخر كبري من حملة
العمارة بعد تقسيم املحالت أخريا إىل أربع ،كذا يف صكوك الدور
القدمية.
 .2حملة عقد الذهب :ورد اسم هذه املحلة يف صك مؤرخ سنة
1053هـ.
 .3حملة العجم :ذكر امسها يف صك دار مؤرخ سنة 1048هـ.
 .4حملة باب النهر :يقع فيها اليوم دار احلجة الزاهد الشيخ
علي رفيش عنوز ،ودار السادة األجلة آل اخلرسان ،ويدخل فيها
املرقد القدمي املشهور مبرقد بنت احلسن ،وما جاورها دور السادرة
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العوادية قدميا ،كل هذا يف صك دار السادة
األجالء آ ل السيد علي خان ،ودار آل شكر،
وصك مؤرخ سنة 1269هـ.
 .5حملة اجلية :صرح هبذه املحلة صك دار
مؤرخ سنة 1245هـ .موقعها قرب مسجد
اهلندي ،مسجد البلد الشهري .وفيها دور بعض
السادة آل الرفيعي ،وفيها املرتفع املعروف بالطمة،
املتكون من حفريات أسس بناء الصحن الغروي
الشريف.
 .6حملة املستقى :تقع بني حملة احلويش
وحملة الرباق من جهة اجلنوب .ويظهر أن سبب
تسميتها هبذا االسم هو قرب هذه املحلة من
الباب اجلنويب يف سور مدينة النجف املؤدي إىل
بركة املاء اليت أنشئت من مياه القناة اجلوفية
الناقلة ملاء الفرات من هنر آصف الدولة.
املحلة الرابعة :محلة الرباق
من حمالت النجف األشرف املسورة هي
حملة الرباق ،تقع يف اجلنوب إىل اجلنوب الشرقي
للمرقد املطهر ،وفيها حمال ومواضع معلومة
الشكل  7ـ مراقد االنبياء واالئمة يف مدينة النجف االشرف
ومشهورة منها:
املصدر  :صور من جتميع الباحث
 .1جبل النور :هو ربوة مرتفعة تقع إىل
اجلنوب الشرقي للمرقد املطهر زاده اهلل شرفا،
يف حملة الرباق.
وقد تقدم أهنا إحدى الذكوات البيض .وعلى طرف منه مسجد
 .7حملة أهل الصخري :الصخري هي جابية حوهلا بئر يستسقى
الشيخ الطرحيي ،ومقربته يف داره الكبرية الشهرية بالقرب منه.
منها بدالء فيوضع يف اجلابية لشرب احليوانات يوم كان ماء النجف
 .2جبل اجلمالة :يقع بالقرب من جبل النور من جهة الشرق.
يف قنوات عميقة جدا وعزيز الوجود.
 .3بئر دعدوش :موقعها يف الساحة اليت شيدت عليها متوسطة
 .8حملة الزجنيل :هي اليوم مبحل السوق املعروف بعقد احلمري،
اخلورنق ،املجاورة للشيالن الذي أشاده احلاج معني التجار ليكون
ويف هذه املحلة صك دار مؤرخ سنة 1222هـ ،وفيها دار وقف
دار ضيافة لزائري مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم).
آلل اجلواهر جماورة لدور آل شريف .وعرف أخريا هذا الشارع
 .4حارة آل جالل :هي حمل السوق املعروق اليوم بسوق
بشارع التجار ،ويظهر أن كل ما أحاط بالصحن الشريف من
املسابك ،املتصل بالسوق الكبري ،وكان يف هذه احلارة منازل
شوارع تؤدي إىل الدخول إليه من أبوابه كان يعرف بشارع
الكعبيني ،وهم أسرة علمية شهرية ظهرت يف القرنني احلادي عشر
الزجنيل ،والسبب يف ذلك أن يف العهد القدمي كان على كل شارع
والثاين عشر اهلجري يف النجف األشرف.
متصل بباب من أبواب الصحن الشريف سلسلة من حديد ذات
 .5حملة سيلوه :وهي أيضا من املحالت الصغرية الواقعة ضمن
حجم كبري ووزن ثقيل قاطعة للشارع ،وكانت بارتفاع يسري عن
حملة الرباق ،كما ورد ذلك يف أحد الصكوك القدمية.
األرض ،وتبعد عن كل باب من أبواب الصحن عدة خطوات ،فإذا
 .6حملة آل طريح :املحلة اليت ضمت دور آل الطرحيي،
أراد الزائر الدخول و اخلروج من وإىل الصحن كان عليه العبور
واملحيطة مبقربة رجال أسرهتم ،وعلى رأسهم مؤسس هذه األسرة
عليها ،كانت هذه السلسلة تعرف يف النجف حبد األمان ألن كل
عالمة عصره الشيخ فخر الدين بن حممد علي بن أمحد بن علي
من جيتازها ويقرب من الصحن الشريف يصبح آمنا وإن كان
بن أمحد بن طريح املتوىف سنة 1087هـ ،وهي مشهورة حىت اليوم
مقترفا جناية ،فيكف عنه املجىن عليه بعد عبوره السلسلة.

.
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العصر املنصرم بفتح شوارع مستقيمة تفصل بينها
بالتايل اصبح هذا التقسيم واضح املعامل.
3ـ الهيكل الفضايئ والنسيج الحرضي:
على الرغم من ان مسات التكوين الفضائي
العامة وخصائص النسيج احلضري ملدينة النجف
تبدو منسجمة ومشاهبة خلصائص املدينة
االسالمية التقليدية اال ان النظرة الفاحصة
والتحليلية الدقيقة تكشف عن خصائص مميزة
وتكشف عن امنوذج متفرد بني سائر املراكز
التارخيية للمدن التقليدية وامنوذجًا ملدن االضرحة
كالكاظمية وكربالء وسامراء واليت تكون مهيأة
الستقبال الغرباء ،وحتافظ على درجات االلتقاء
بني الغرباء والساكنني.
وتبدو من الناحية البصرية الظاهرية هيمنة
املرقد على التكوين الفضائي العام وسيطرة
العناصر اليت خترق خط السماء الواطيء املميز
للمدينة.
ويالحظ من ابعاد املدينة ومساحتها (58.3
هكتار) وشكلها البيضوي الذي التتجاوز
الشكل  8ـ مقربة وادي السالم يف مدينة النجف االشرف
انصاف اقطاره عن ( )500-400م ،اهنا مرتبطة
املصدر  :صور من جتميع الباحث
باملقياس االنساين ،وان احلدود اخلارجية عن
املركز التكويين (املرقد) التبتعد عنه مبسافة
 .9حملة العميد :وهي من املحالت الصغرية ،كما ورد يف صك
( 280م) باجتاه شارع الطوسي و ( 430م) باجتاه شارع الصادق
دار مؤرخ سنة 1109هـ ،وفيها دار أوقفها حممد بن فارس .ويقال
وهي ضمن مسافة السري املقبولة .وهذه السمة ميكن استثمارها يف
إن هذه املحلة داخلة يف حملة الرباق.
اعمال التطوير املستقبلية يف ابعاد حركة املركبات وختصيص بعض
الشوارع حلركة السابلة  ...فعليه جيب ان ختصص املدينة القدمية
أحياء النجف الجديدة
بوصفها جزءًا تراثيًا جيب احلفاظ عليه وتقام املشاريع مجيعها
يف عام 1350هـ 1931 -م قامت حكومة النجف بأول بادرة
خلدمة الزائرين خارج نطاق هذا اجلزء التقليدي.
لتوسعة مدينة النجف القدمية املسورة ،ففتحت مخسة أبواب يف
املحالت السكنية اليت متثل اجلزء االكرب من نسيج املدينة
سور املدينة القدمية من اجلهة اجلنوبية املواجهة ملحلة الرباق وحملة
احلضري املتراص املميز وهي (حملة املشراق والعمارة واحلويش
احلويش ،مث أنشأت مقابل كل فتحة من السور شارع يتجه حنو
والرباق) تفصل بينها اربعة اسواق مميزة ومتيزت هذه املحالت
اجلنوب حتتضنه دور جديدة مسيت مبحلة األمري غازي ،وبعد ذلك
باحتوائها وحدات سكنية تتفاوت يف حجومها ومتيزت خبصائص
أطلق عليها اسم «اجلديدة» .مث قامت السلطة احلاكمة بالتخطيط
وثراء كبريًا وتنوعًا مميزًا يف مفاصل
معمارية دقيقة اظهرت غ ً
ىن ً
إلنشاء أحياء سكنية عديدة ،نتيجة الزدياد نفوس مدينة النجف،
املدينة املختلفة.
وللهجرة اجلديدة من مدن وقرى الفرات اجلنوبية)41(.
وان النسيج احلضري غري معرف بشبكة الطرق فحسب ولكنه
للنجف حمالت كثرية و متداخلة و ليست هلا حدود فاصلة
معرف كذلك عن طريق تكرار اخلاليا اهليكلية (الدور ،االسواق،
كما هو احلال يف نسيجها العام اال ان املتغريات االجتماعية و
املدارس ،اخلانات) بشكل متضام اليت تندمج مع النسيج املتكامل
السياسية و الثقافية و العمرانية ادت اىل الفصل بينها و مما زاد يف
املتحد واملتنوع يف آن واحد.
عزهلا هو التغريات اليت حصلت يف النصف الثاين من القرن املنصرم
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غري ان هذا التكوين الفضائي والنسيج املميز تعرض لتغريات
عدة اثرت بشكل كبري فيه امهها-:
ّ
ازالة اسوار املدينة وانشاء طريق للمركبات مبوضعه.
1ـ شق الطرق املستقيمة يف جسم املدينة.
2ـ ازالة النسيج احلضري املحيط بالصحن.
3ـ ازالة اجزاء كبرية من النسيج احلضري والسيما يف حملة
العمارة وهي املحلة الغنية بتراث معماري مميز وكذلك حملة
احلويش ملقترح انشاء مدينة الزائرين ومركز اخلدمات السياحية.
التوجه حنو االرتفاع باالبنية احلديثة الكثر من ثالثة طوابق.
اليت اثرت يف خط مساء املدينة املميز وهيمنة املرقد على التكوين
احلضري.
كل هذه التغريات املستمرة تتطلب وبشكل ملح وضع
سياسات حفاظ وتطوير شاملة للمحافظة على السمات االساسية
للمدينة ومواجهة خطر ضياعها النهائي)42( .
كما اسلفنا ان هذه التغريات حددت ابعاد ملحالت املدينة
القدمية يف النجف و احدث خلال يف نظامها البيئي و العمراين
فاملدينة يف السابق كانت عبارة عن كتلة واحدة من النسيج املتظام
و الكل(النظام) ال ميكن ان يستقر يف حالة ازالة اي جزء من منه.
4ـ املعامل العمرانية يف النجف املقدسة:
ـ مقام اإلمام زين العابدين:7

ويقع يف اجلهة القبلة بالنسبة ملشهد علي عليه السالم ،يقال:
إن اإلمام زين العابدين 7كان إذا أراد زيارة مرقد جده أمري
املؤمنني 7يأيت هذا املكان فريبط ناقته فيه ،مث يذهب حافيًا،
فيزور القرب الشريف ،مث يرجع ،ويبيت يف هذا املكان إىل الصبح،
ويسافر  ...وقد بىن الصفويون على هذا املكان بنية تعرضت
لإلصالح بعد ذلك .ويف حمرابه صخرة مجيلة الشكل بديعة الصنعة
منقوش عليها أحرف مقطعة ،يقال :إهنا من آثار الشيخ البهائي وأن
ما عليها طلسم ينفع من لسع األفاعي ،وتنسب هلذا املقام بعض
الكرامات.
ـ مقام املهدي عجل الله فرجه:

يف اجلانب الغريب من البلدة بناء يعرف مبقام اإلمام املهدي عجل
اهلل فرجه ،وأول من بىن هذا املقام هو السيد حممد مهدي حبر
العلوم ،مث هدم يف سنة 1310ﻫ .مث أعيد على شكله احلاضر ،حيث
بنيت القبة باحلجر القاشاين األزرق ،وكانت قبل ذلك من اجلص
واحلجارة ،ويف داخل املقام :هذا مقام يعرف مبقام الصادق.7
والظاهر :أن منشأ وجود هذا املقام هو ما روى مأثورًا عن
الصادق :7إنه حينما جاء زائرًا مرقد جده أمري املؤمنني7
نزل فصلى ركعتني ،مث تنحى وصلى ركعتني ،مث تنحى وصلى

.
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ركعتني ،فسئل 7عن االماكن الثالثة فقال :األول :موضع قرب
أمري املؤمنني ،7والثاين :موضع راس احلسني ،7والثالث:
موضع منرب القائم عجل اهلل فرجه.
والظاهر :أنه يقصد :أنه موضع وضع فيه رأس احلسني ،حينما
أتوا به إىل الكوفة ،أو حينما أخرجوه منها .وإال فإن الصحيح هو
أن رأس احلسني عليه السالم قد دفن مع اجلسد الطاهر..
ـ مرقد هود وصالح:

الشكل ()7

ـ مقربة وادي السالم شاميل النجف األرشف :

هي من أكرب مقابر العامل وأوسعها ،ويؤتى باألموات املسلمني
إليها من مجيع أحناء العراق ،وخمتلف أرجاء العامل .الشكل ()8
يف هذه املقربة يقع قرب النيب هود ،7والنيب صاحل عليه السالم،
وهو من القبور املعلومة واملقامات املشهورة واول من بىن عليه قبة
من اجلص واحلجارة هو السيد حممد مهدي حبر العلوم رمحه اهلل،
مث هدمت وبين عليه قبة مغشاة بالقاشاين األزرق ،مث جدد بناؤه
يف سنة 1337ﻫ.
ويف كتب الزيارات كثري من األخبار اليت تنص على زيارة
هود وصاحل يف النجف.
 -آدم ونوح:

ورد يف كتب الزيارات :السالم عليك وعلى ضجيعيك آدم
ونوح ..مما يدل على أن آدم ونوحًا مدفونان يف داخل الروضة
املطهرة إىل جانب اإلمام عليه السالم ..وقد تقدم أن ابن بطوطة
الذي زار النجف يف سنة ()720ﻫ ملا دخل الروضة وجد ثالثة قبور
يقال إن أحدمها قرب علي واآلخران قرب آدم ونوح وذكر الرحالة
سيدي علي التركي يف كتابه :مرآة املماليك :أنه زار سنة 961ﻫ.
آدم ونوحًا ومشعون :يف النجف ،بعد ما زار اإلمام املرتضى.7
ولكن مل يرد ذكر مشعون يف النجف إال يف هذا الكتاب على ما
نعلم واهلل هو العامل ...
ومثة مزارات أخرى يف النجف األشرف مل نستطع أن نتثبت
منها.
ومن املساجد املشهورة يف النجف:
يف النجف عدد كرب جدًا من املساجد – وحنن نذكر هنا بعض
ماله مزية وشهرة مثل:
 -مسجد الحنانة:

هو من املساجد املعظمة اليت يتربك هبا القاصدون ،وهو أحد
االماكن الثالثة اليت صلى فيها اإلمام الصادق ،7وهو على يسار
الذاهب إىل الكوفة يف مشال البلد ،وبالقرب منه الثوية ،وهي مدفن
كثر من خواص أمري املؤمنني 7ولكن قبورهم قد درست،
ويعرف منها قرب كميل بن زياد رمحه اهلل ،وهو مقام كبري واسع

الشكل  9ـ صور لتوضيح معامل جامع قبل هتدميه
املصدر  :صور من جتميع الباحث
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الشكل  11ـ صورة مدرسة القزويين2008

الشكل  10ـ صورة مدرسة الصدر 2008
املصدر:التقطت من قبل الباحث

عليه قبة فخمة ،وله دار فسيحة مسورة من جهاهتا األربع.

مظفر.

وهو أقدم مساجد النجف ألنه بين يف أواسط القرن الرابع على
يد عمران بن شاهني ،الذي خرج على عضد الدولة فكانت الدائرة
عليه فنذر أن عفا عنه السلطان أن يبين رواقًا يف النجف ،فعفا عنه،
فبىن رواقني ،يف الغري وكربالء.
والرواق الذي يف النجف يقع يف اجلهة الشمالية للحرم العلوي.
وحيث إن احلرم العلوي كان يف األصل عبارة عن الروضة
املطهرة ،وكان رواقه هو صحنه ،وأمامه إيوانه الشرقي فقط ..وكان
رواق عمران يبعد عنه عدة خطوات ..فقد جاء الشاه عباس األول
فوسع الصحن من جهة الشمال ،وأدخل فيه قسمًا من رواق عمران..
مث جاء الشاه صفي ،فاكتسح الدور يف بقية اجلهات ،وأوجد الصحن
الكبري والسور حوله املوجود اليوم..
مث هدمت احلكومة ثلثًا من رواق عمران يف سنة  1368فصار
يف الطريق املحيط فبقي من رواق عمران القطعة املعروفة اليوم بني
هذا الطريق وبني الصحن ،وباهبا يف دهليز باب الصحن املعروف
بباب الطوسي..

وهو مسجد واسع كثري االسطوانات ،بابه يف الصحن الشريف
يف اإليوان الكبري حتت الساباط مقابل الرواق ،من جهة الرأس
الشريف ،ويتصل بتكية البكتاشية ،وهو مسجد قدمي أيضًا ،ويرجع
تاريخ بنائه إىل عصر األيلخانيني ،وقد جدد ورمم بناؤه عدة مرات
آخرها سنة 1306ﻫ .من قبل نادر شاه  ...ويسمى مبسجد الرأس،
ألنه إىل جانب رأس اإلمام علي ... 7ولعله أكرب مسجد يف
املساجد املوجودة يف السور اخلارجي للصحن الشريف ،وهو
مستطيل الشكل يتوسطه صحن كبري متسع ،وعلى جانيب الصحن
من اجلهتني الشمالية واجلنوبية إيوانان ،فيهما كثري من األعمدة
املقطوعة من حجر املرمر .ويف سنة 1368ﻫ اقتطع منه ما يقرب من
مخسة أمتار ،وأضيفت إىل الشارع العام .الشكل ()9

 -مسجد عمران بن شاهني:

 -مسجد الخرضاء:

وهو يف اجلهة الشمايل من اجلانب الشرقي من السور اخلارجي
للصحن الشريف ،ومدخله من اإليوان الثاين من السور الشرقي،
وهو قدمي ،وال يعرف تاريخ إنشائه  ...ولكن ينسب إىل علي بن

.
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 -مسجد الرأس:

 -مسجد الشيخ الطويس:

وقد كان يف االصل بيت سكين شيخ الطائفة ،فأوصى أن يدفن
فيه ،ويُجعل بعد وفاته مسجدًا ،وهو يف مقابل باب الطوسي من
اجلهة الشمالية للصحن الشريف ،وبإزائه مقربة السيد حبر العلوم
وآله وقد جدد بناء املسجد يف سنة 1198ﻫ .ومرة أخرى يف سنة
1305ﻫ .وأخرى يف عام 1380ﻫ.
مث هناك مساجد مشهورة أخرى ،ال جمال لتعدادها ...

املصدر:التقطت من قبل الباحث

 -تكية البكتاشية:

وهي عبارة عن بناء فخم يف غاية اإلحكام ،معقود باألحجار
الكبرية ،ويشبه بناؤها بناء الصحن الشريف وعلى طرزه وهي
مالصقة ملسجد الرأس ،باهبا بالقرب من الساباط يف اإليوان الثاين
من جهة الغرب يف سور الصحن الشريف ،ويزعم البعض أهنا كانت
قدميًا املخزن لكتب احلضرة العلوية ،ويرجح أهنا بنيت يف عهد
احلاج بكتاش يف القرن الثامن اهلجري ،وهي تتكون من قسمني،
األول :خاص بالصالة والدروس واجلماعة وهو مكون من أربعة
أواوين متعامدة يتوسطها صحن صغري مكشوف.
والقسم الثاين :يسكن فيه املنقطعون للعبادة ،وهو مربع الشكل،
يتكون من طابقني فيهما العديد من الغرف ،وما يلزمها( .لقد مت
هدمها عند هتدمي السوباط يف الصحن احليدري الشريف)
ومن املدارس الدينية يف النجف:
بعد قدوم الشيخ الطوسي إىل النجف أصبحت النجف حمط
األنظار من سائر األقطار الشيعية ،وصارت على مر الزمن مركزًا
علميًا هامًا وأنشئت فيها املدارس الكثرية وقد أشار ابن بطوطة
إىل مدارسها هذه ،كما أشار إليها إمجا ً
ال أو تفصي ً
ال غريه من
املؤرخني ...
ونذكر من هذه املدارس:
 مدرسة املقداد السيوري. -نسبة إىل الفاضل املقداد السيوري ،املتويف سنة 826ﻫ.

 مدرسة الصدر ،وهي أقدر املدارس احلاضرة ،وأوسعها،وفيها ما يزيد على ثالثني غرفة يف طابق واحد .الشكل ()10
 مدرسة املعتمد أسست سنة 1262ﻫ .وجدد بناؤها بعد ذلكوحتتوي على  20غرفة.
 مدرسة الشيخ مهدي كان اول من بدء تأسيسها يف سنة1284ﻫ .وحتتوي على  22غرفة.
مدرسة القوام ،مت بناؤها سنة 1300ﻫ .وفيها ست وعشرونغرفة.
 املدرسة السليمية أسست سنة 1250ﻫ .حتتوي على 12غرفة.
 مدرسة االيرواين ،تأسست سنة 1305ﻫ .وفيها  19غرفة.مدرسة القزويين ،تأسست سنة 1324ﻫ .وفيها  33غرفة يف
طابقني .الشكل ()11
 مدرسة البادكوبئي ،تأسست سنة 1325ﻫ. مدرسة الشربياين ،تأسست يف حدود 1320ﻫ وفيها 12غرفة.
 -مدارس الخلييل:

أ -الصغرى ،مؤلفة من طبقتني وفيها  18غرفة ،تأسست سنة
1322ﻫ.
ب -الكربى ،فيها  46غرفة ،مؤلفة من طابقني تأسست سنة
1330ﻫ.
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مدارس اآلخند ،وهي:
أ -الكربى وفيها  40غرفة وهي طابقني
جدراهنا مكسوة بالقاشاين ،مت بناؤها يف سنة
1321ﻫ وجد بناؤها عام 1385ﻫ .وزيدت
حجرها إىل  80حجرة.
ب -الوسطى وفيها  33غرفة ،وجدراهنا
مكسوة بالقاشاين مت بناؤها يف سنة 1326ﻫ.
ج -الصغرى ،وفيها  12غرفة مت بناؤها يف
سنة 1328ﻫ.
 مدرسة اهلندي وفيها  20غرفة. مدرسة البخاري ،مت بناؤها يف سنة1329ﻫ .وجددت يف سنة 1380ﻫ.
 مدرستا السيد حممد كاظم اليزدي االوىلوالثانية ،وتشتمل على مثانني غرفة ،مؤلفة من
طابقني ،وجدراهنا مكسوة بالقاشاين تأسست
سنة 1325ﻫ .والثانية عام 1380ﻫ .بأمر من آية
اهلل احلكيم(قده).
 مدرسة املجدد الشريازي يف طابقني،وهبا قرب مؤسسها  رمحه اهلل.
 مدرسة الربوجردي ،حتتوي على  64غرفة يف ثالث طوابق،وفيها مكتبة حافلة بالكتب العلمية والفقهية ،وبعض املخطوطات
وكان تأسيسها عام 1373ﻫ.
 مدرسة البغدادي ،يف حي السعد ،وهي مدرسة جيدة وحديثةالبنيان فيها غرف كثرية.
 جامعة النجف الدينية ،وهي أضخم مدرسة يف النجف علىاإلطالق إذ أهنا تضم اكثر من مأيت غرفة يف ثالث طوابق ،وفيها

الشكل ()12
وغري ذلك ...
وإذا كانت النجف هي مهد العلم والعلماء ،ومركز احلوزة
العلمية ألكرب طائفة من املسلمني ،فمن الطبيعي :أن تكون غنية
بالكتب واملصادر املطبوعة واملخطوطة النادرة ،وبالفعل فإنك جتد
يف النجف سواء يف املكاتب اخلاصة أو العامة نفائس الكتب القيمة
النادرة الوجود ،ونذكر من املكتبات اخلاصة اليت حتوي أمثن الكتب
وأغالها مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء املتويف سنة 1151ﻫ.
ومكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء ومكتبة السيد جعفر آل حبر
العلوم ،ومكتبة آل القزويين ،وغريها مما يتعذر حصره وعده –
وكثري منها يقصده رواد العلم والفضيلة لالستفادة منه بال أي ممانعة
)43( ...
كثرية هي االبنية االثرية ذات االمهية الكبرية على املستوى

.
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الشكل  12ـ صورة دار احلكمة 2008
املصدر:التقطت من قبل الباحث

مكتبة جامعة لنفائس الكتب ،وطائفة من املخطوطات الثمينة ...
بناء وتصميمًا
وفيها مسجد ،وهي من أجل املدارس ،وأحسنها ً
والذي بىن هذه املدرسة هو احلاج حممد تقي االتفاق الطهراين ،وقد
بوشر ببنائها يف سنة 1376ﻫ .على قطعة أرض يف حي السعد ،تبلغ
( )5000متر مربع..
 املدرسة اللبنانية ،وموقعها يف اجلديدة. املدرسة األزرية ،وهي يف اجلديدة أيضًا.. دار احلكمة ،وقد أسسها اإلمام الراحل السيد حمسن احلكيم.العمراين ملا حتمله من خصائص و مسات عمرانية و تارخيية عن
العمارة النجفية و قد عرضت موجز عنها الذكر القارئ بامهية
النسيج التراثي ملدينة النجف و ما يضمه من ابداعات معمارية
فردية ال ميكن بسهولة االستغناء عنها و هدمها بسهولة لفكرة
بسيطة ميكن حلها بكل يسر و سهولة اال وهي التوسعة و غريها
من احلجج اليت قضت يف السابق على الكثري من هذه الرموز.
5ـ عامرة املرقد:
سنة  133هـ وضع وايل الكوفة العباسي (داوود بن علي بن
عباس) صندوقا على الضريح املقدس ،جماراة للشيعة ،وكسبا
لعواطف أهل الكوفة.
سنة  175هـ قام هارون الرشيد ببناء قبة من طني امحر ،وجعل
على رأسها جره خضراء ،ووضع قنديال مرصعا باجلواهر الثمينة

على الضريح الطاهر.
سنة  261هـ أصلح السامانيون عمارة الرشيد.
سنة ()280 – 271هـ يف عهد الداعي العلوي الكبري (احلسن
بن زيد بن حممد بن إمساعيل) بين أول سور للحرم املقدس ،وقام
من بعده شقيقه حممد بن زيد الداعي للحق الثاين عام  280هـ ببناء
سبعني طاقا وحصنا حول مشهد جده ،حيث كان يرسل االموال
الكثرية من طربستان لتعمري املشهد الشريف.
سنة  295هـ قام أبو اهليجاء عبد اهلل بن محدان ببناء قبة عظيمة
مرتفعة هلا أبواب ،سترها بفاخر السور ،وفرشها بثمني احلصر
السامانية ،وجعل عليها حصارا منيعا.
سنة  330هـ قام السيد النقيب عمر بن حيىي بن احلسني ببناء
القبة الشريفة على مشهد جده أمري املؤمنني (عليه السالم).
سنة  370هـ قام السلطان عضد الدولة البويهي بأعظم عمارة
للمشهد الشريف ،بذل على عمارهتا أمواال طائلة ،وبقيت هذه
العمارة إىل عام  755هـ ،واليت شاهدها الرحالة العريب ابن بطوطة
عام  727هـ ،وأحسن وصفها.
سنة  760هـ قام حكام العراق من اجلالئريني وااليلخانيني
ببناء ما هتدم من احلضرة املقدسة ،على اثر احلريق الذي حصل يف
عمارة عضد الدولة البويهي.
سنة 1047هـ قام الشاه الصفوي املتويف  1052هـ ببناء
الصرح ،الذي اليزال قائما حىت اآلن على هندسته األساسية وان
طرأت عليه عدة إصالحات متتالية فقد اشترى الشاه الصفوي
الدور املجاورة للصحن الشريف من اجلهتني الشرقية واجلنوبية
وادخلها يف الصحن ،وبذلك اتسع الصحن من جهاته الثالث.
سنة  1202هـ قام ملك الزند حممد بن حممد صادق بوضع

ضريح مصنوع من اخلشب الصاج املطعم بالذهب والفضة والعاج
وقد استغرق العمل قيه أربع سنوات.
سنة  1203هـ وضع شباك احلديد الفوالذي على الضريح
املقدس وجدد الشباك عدة مرات كان أخرها سنة  1298هـ
الذي كان أبدع صناعة وأكثر نقشا وأغلى صياغة من الشباك
احلايل وقد رفع هذا الشباك سنة  1361هـ ووضع مكانه الشباك
احلايل الذي صنع بأمر سيف الدين إمام طائفة الباهرة اإلمساعيلية
اهلنود وفيه  10آالف مثقال من الذهب اخلالص ،ومليونان من
الفضة اخلالصة ويف كل ركن من أركانه رمانه من الذهب اخلالص
ويف أعاله جمموعة من القناديل الذهبية املتالصقة به من جهاته
األربع وهو يف غاية اجلمال الفين وان كان األول أبدع منه وقد
أمر مرجع الطائفة آنذلك السيد حمسن احلكيم (قدس سره) بوضع
القصيدة العينية البن أيب احلديد عليها يتخللها أمساء األئمة االثىن
عشر (عليه السالم).
سنة  1367هـ أصلحت املأذنة الشمالية وأعيد الذهب إليها.
سنة  1370هـ قامت حكومة العراق آنذاك بإصالحات كثرية
داخل احلرم والرواق والصحن الشريف وعمل شبابيك من اخلشب
الصاج مع احلديد وتركيب املرايا لألروقة.
سنة  1376هـ نصب البابان الذهبيان املوجودان اآلن مبساعي
مساحة السيد حممد كالنتر (قدس سره) وعلى نفقة احلاج حممد
تقي الطهراين.
سنة  1390هـ قام التاجر النجفي احلاج حممد رشاد مرزا بقلع
الذهب وإصالح القبة وإعادة الذهب إليها.
سنة  1393هـ قام املرجع السيد حممود الشاهرودي (قدس
سره) بتذهيب منارة الساعة ،على نفقته اخلاصة)44( .

وصف لبعض معامل العامرة الحالية ()45
ت

التفاصيل

القياسات بالوحدات القياسية باملتر واملتر املربع

-1

طول الضلع الشمايل من خارج السور مع عرضه

 116طول  26.5 +عرض

-2

طول الضلع اجلنويب من خارج السور مع عرضه

9.75 + 97

-3

طول الضلع الشرقي من خارج السور مع عرضه

12.25+ 121.5

-4

طول الضلع الغريب من خارج السور مع عرضه

21.50 + 121.5

-5

طول الضلع الشمايل من الداخل

77.25

-6

طول الضلع اجلنويب من الداخل

77.75

-7

طول الضلع الشرقي من الداخل

84.5

-8

طول الضلع الغريب من الداخل

21+21.5
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الشكل  14ـ يالحظ اجتاه القبلة املنحرف يف الصحن احليدري

الشكل  13ـ يالحظ اجتاه القبلة يف املسجد النبوي

الشكل  15ـ صورة توضح خط الزوال و اجتاه القبلة

املصدر :الغريفي,وميض الدين املوسوي ,زاويتا الزوال و القبلة يف

املصدر :الغريفي,وميض الدين املوسوي ,زاويتا الزوال و القبلة يف

املصدر :الغريفي,وميض الدين املوسوي ,زاويتا الزوال و القبلة يف

( www.haydarya.com/maktaba_moktasah.htmlمن االنترنت)

( www.haydarya.com/maktaba_moktasah.htmlمن االنترنت)

( www.haydarya.com/maktaba_moktasah.htmlمن االنترنت)

العتبة العلوية املقدسة,سلسة حبوث يف العتبات

العتبة العلوية املقدسة,سلسة حبوث يف العتبات

العتبة العلوية املقدسة,سلسة حبوث يف العتبات

الثاين :إن الشمس كلما طلعت فإهنا تطلع وتشرق على
سواء يف الصيف أو يف الشتاء.
الضريح املقدس مباشر ًة ً
وحتكيم هذين األمرين – كما هو معلوم – صعب عادة حيتاج
إىل كثري من الدقة واملعرفة)46( ..
يتبادر للذهن سؤال ملاذا بىن املشرف على بناء الصحن على
الزوال ودخل يف بعض الصعوبات (مع القبلة) والتعب من األسئلة
والبناء وغريها؟
وجوابه:
1ـ ألهنا سنة رسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم) حيث بىن
يف مسجده جداران جدار على القبلة وجدار على الزوال (.)47
راجع الصورة للمسجد امللحقة .الشكل ()13
2ـ وقت الصالة الوسطى اليت أكد عليها القران حافظو على
الصلوات والصالة الوسطى حيث امجع مراجعنا العظام يف الوقت
احلاضر على أهنا صالة الظهر
3ـ وقت مميز بسعة اإلضاءة وكميتها وخاصة عند النظر اليه

-9

ارتفاع السور الطابوقي

12.5

-27

مساحة منطقة الضريح

طول 2180م2

-10

مساحة الصحن الشريف كاملة بضمنها السور الطابوقي

 13240م2

-28

قطر القبة الداخلية

13.5م

-11

مساحة الصحن الشريف الداخلية (جمموعة ثالث جهات)

 4219م2

-29

قطر القبة اخلارجية

16.6م

-12

طول الطارمة و عمقها

42م طول  7.50+م عمقها

-30

ارتفاع القبة حلد العقدة البناء من أرضية الصحن

30م

-13

طول السور الثاين من اجلهة الشمالية إيوان العلماء) و ارتفاعه

56م  +ارتفاع  12.5م

-31

ارتفاع رمانة القبة من عقدة البناء و حىت لفظ اجلاللة

3.5م

-14

طول السور الثاين من اجلهة اجلنوبية (ايوان ميزاب الذهب) إرتفاعه

 56م+ارتفاع 12.5م

-32

ارتفاع املأذنة الشمالية حلد الرمانة الذهيب من ارضية الصحن

29م

-15

معدل إرتفاع أبواب الدخول اخلمس للصحن الشريف اخلارجية

4م

-33

ارتفاع رمانة املأذنة حىت لفظ اجلاللة

1.6م

-16

إيوان العلماء

عرض = 6.10م +نزاله =  3.25م

-34

ارتفاع املأذنة اجلنوبية حلد الرمانة الذهيب من أرضية الصحن

29.5م

-17

إيوان امليزاب الذهيب

عرض = 6.10م +نزاله  3.25+م

-35

ارتفاع رمانة املئذنة حىت لفظ اجلاللة

1.6م

-18

ارتفاع إيوان باب الساعة

4.80م

-36

ارتفاع مئذنة املؤذن

2.25م

-19

احد ايونات جمرات الطابق األرضي

عرض =4.20م+نزال = 2.15م

-37

قطر املئذنة الداخلية يف القاعدة و قطرها يف األعلى

 1.8م يف األسفل1.25+م يف االعلئ

-20

احد ايونات غرف الطابق العلوي

عرض =+4.20نزال =2.15

-38

طول و عرض مئذنة الساعة

طول 15.20م ،العرض 3.5م

-21

الرواق الشمايل

طول =31.50م+عرض =6م

-22

الرواق اجلنويب

طول =31.5م+عرض = 5.45م

-23

الرواق الشرقي

طول =31.30م+عرض = 7.60م

-24

الرواق الغريب

طول =31.30م+العرض = 4.40م

-25

اإليوان الذهيب

العرض =6.10م+االرتفاع =11م

-26

شباك الضريح الطاهر

طول =  + 6.35عرض = + 5.10االرتفاع =2.20

.
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وبعد ..فقد كان ما تقدم وصفًا موجزًا للمشهد العلوي املقدس..
ويبقى أن نشري أخريًا قبل أن ننتقل إىل احلديث عن الشؤون
األخرى إىل أن اهلندسة العامة للمشهد املقدس حتري العقول حقًا،
فقد روعي فيه أمران:
األول :أن يكون شكل البناء حبيث أنه كلما وصل الظل إىل
نقطة معينة عرف أن الشمس قد زالت وإن وقت الظهر يف تلك
شتاء.
اللحظة ،وال خيتلف ذلك ال صيفًا وال ً

الص َ
ال َة ل ُِدلُ ِ
س
وك َّ
الش ْم ِ
ِم َّ
حيث يدلك عينيه الناظر كما قال تعاىل (أَق ِ
اللي ِل) (سورة اإلسراء ،آية  .)78املرقد املطهر هو مسة
َس ِق ْ
ِإلَى غ َ
املدينة والنتاج العمراتين االغلى و االكثر متيزا فيها احلفاظ على
هذا النتاج هو اولوية و عدم املحاولة املساس به هو واجب مقدس
قبل ان يكون فكرة جمردة و شائعة و عامة ملا حيملة خصوصية يف
قلوب املسلمني و العامل الشيعي خاص .الشكل ()15()14
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6ـ الفرق بني العتبة العلوية وباقي العتبات:
من الوصف لبعض معامل العتبة يظهر ان القبة
اعلى من املنارة حبوايل نصف متر وهذا غري
موجود يف باقي العتبات فنالحظ واضحا يف
العتبة احلسينية والعباسية والكاظمية  ...ان املنارة
اعلى من القبة الشريفة بناءا على حمبوبية ذلك
فقد قيل استحباب ارتفاع املنارة عن باقي مباين
املسجد او املرقد كي تؤدي دورها يف أذاعة
اآلذن دون مصدات ومن كل اجلوانب والسؤال
هنا ملاذا القبة الشريفة يف العتبة العلوية أعلى
من املنارة؟ وذلك لعدة أمور منها كي يتحقق
تصميم املصمم لواجهة أمري املؤمنني عليه السالم
وهو أسد اهلل الغالب وهي واضحة عند النظر
اليها حال الدخول من جهة السوق الكبري اجلهة
الشرقية ،كي تتحقق ظاهرة الفصول األربعة
بني املنارة والقبة ،صممت لكي تقرأ من جهة
معينة من اجلانب الغريب كلمة اهلل  ...واهلل اعلم.
الشكل ()16
الفرق اآلخر فيه اشد احنراف يف القبلة عن باقي العتبات
والرقم  24درجة عن القبلة )48( ...
7ـ اهم ما مييز الرتاث العمراين النجفي:
اسوار النجف:

أحاطت النجف نفسها بسور يقيها هجمات األعداء وهم
كثر وخباصة غارات أعراب البوادي ،ولذلك فقد حصنت عتبتها
املقدسة وأهاليها بسور كان «على بعد خطوات من مرقد اإلمام،
واختذت املقربة خلف السور مباشرة ،مث بدأ األحياء بغزو
األموات كلما ضاقت املدينة بالنفوس فيزول السور وتزول معه
املقابر ليقوم سور آخر على مسافة أبعد منه ،وال يعرف كم سورا
أقيم على النجف منذ تأسيسها عدا األسوار األربعة اليت يذكرها
املؤرخون ،وكانت املدينة تضيق بالنفوس فال يسعها أن تتجاوز
السور خوفا من السطو على بيوهتا اخلارجية ،وقد شهد الكثري
منا بقية عالئم اخلوف ورأى كيف كانت املدينة تبادر اىل إغالق
أبواب السور عند غروب الشمس أو بعيد الغروب بقليل وال ّبد
أن نكون قد مسعنا مبا كان يقع من السلب والقتل للذين يتخلفون
يف الطريق اىل وقت متأخر بني أيب صخري والنجف وبني الكوفة
والنجف وليست حادثة سلب الشاعر مهدي اجلواهري لتغيب
عن ذهين والوقت كان ال يزال يف أول الليل واجلواهري على
بعد مخسمائة متر أو أقل من ذلك عن املدينة «

.
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الشكل 17

مدينة النجف من البوابة الرئيسية(شارع الكوفة) – آذار1911

املصدر :ارشيف املس بل (من االنترنت) www.iraqcenter.net

الشكل  16ـ صور ملرقد االمام علي 7

املصدر  :صور من جتميع الباحث

ولقد كان من األسوار املتينة للنجف سور مت بناؤه سنة
(1810م) ،وتصدعت أجزاء منه خالل احلصار الذي فرضته
القوات الربيطانية على النجف األشرف أثناء مقاومة النجفيني
املحاصرين للغزاة األجانب الذين منعوا عنهم إمدادات الغذاء
والدواء عام (1920م) ،وقد أزيل من السور أغلبه سنة
(1937م) ،مث هدمته حكومة صدام حسني البائدة الحقا .وهو
السور السادس ملدينة النجف األشرف اليت أعتاد أعداؤها الكثر
أن يشنوا اهلجمات عليها إلسكات صوت احلق اهلادر منها،
فكان كلما تداعى سور بين سور بديل عنه وهكذا حىت السور
السادس وهو السور األخري.
أما السور األول فقد بناه حممد بن زيد الداعي املتوىف سنة
(287هجرية) ،مث توالت األسوار على املدينة املهددة باستمرار،
فكان أن شيّد السلطان عضد الدولة البويهي سورا بني سنيت
372 -367هجرية ،مث بىن احلسن بن سهل وزير عضد الدولة
سورًا آخر حول النجف األشرف سنة  ،400ويقال إن نادر شاه
أمر بتسوير املدينة املقدسة حني زارها سنة 1156هجرية.
وقد وجد الرحالة اإلنكليزي (لوفتس) الذي زار النجف
سنة 1853م أن أسوارها عالية ممتازة حييط هبا خندق عميق
خال من املاء.
وكان «من أسباب األمان يف النجف بعد ذلك سورها األخري
واخلندق العميق حوله املشار اليه سابقا والذي انفق عليه مبالغ
جد أُسرة آل
خيالية يف ذلك العصر الصدر األعظم نظام الدولة ّ

ٍ
علي شاه ،وقد مت بناؤه
نظام النجفية ،وكان
يومئذ وزيرًا لفتح ّ
سنة  1226هـ أي قبل وفاة الشيخ كاشف الغطاء بسنتني ،وبه
صارت النجف قلعة حصينة ال تستطيع أية قوة يف ذلك العصر أن
تقتحمها ،وظل هذا السـور قائمًا خلـف موقـع الرابطة األدبية
حتّى عام 1980م».
قد أعان هذا السور الرصني أهايل املدينة املحاصرة يف صد
ومقاومة هجمات اجليش الربيطاين ملدة زادت عن الشهر خالل
فترة حصار اإلنكليز ملدينة النجف األشرف بعد ثورهتا العارمة
عام 1918م.وقد كان هلذا السور حني بين «أربعة أبواب تسمى
بأمساء خمتلفة فالذي يؤدي اىل الكوفة يسمى الباب الكبري،
والذي اىل جانبه ومنه خيرج الناس اىل كربالء يدعى الباب
الصغري أما املؤدي اىل الربكة ومزارع النجف فيسمى باب الثلمة
ويسمى الباب الرابع باب احلويش بالتصغري أو باب أشتابية أي
الطابية ،وقد وضع هذا السور على هيئة حربية تصد اهلامجني
على النجف والواقف على مرتفع ينظر اىل هذا السور يلمحه
على هيئة أسد رابض يطوقه خندق وضع هلذه الغاية «(.)49
الشكل()18()17
رساديب و آبار النجف

تشتهر مدينة النجف األشرف بالسراديب وهي أبنية حتت
األرض يزنل اليها النجفيون يف الصيف للنوم واالستراحة،وخباصة
يف ساعات الظهرية ،توقيا من قيظ الصيف احلارق أو تالفيا
هلبات العواصف الرملية الشديدة اليت تعصف باملدينة املقدسة
أحيانا ،كما تستعمل السراديب كربادات للمياه وأماكن حلفظ
املأكوالت يف الصيف ،وخمايبء لالحتماء من هجمات األعداء
الذين دأبوا على مهامجة النجف األشرف بني الفينة واألخرى،
كما تستعمل آبار السراديب املوصولة ببعضها للهرب من

الشكل 18

النجف من جهة السراي من داخل أسوار املدينة القدمية1911
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مالحقة األعداء وقت احلروب واالعتداءات،وقد تسلل عربها
بعض ثوار النجف األشرف بعد قضاء االنكليز على ثورهتم
التحررية الكربى ناجني بأنفسهم من محالت املدامهة واالعتقال
وأحكام اإلعدام.
وللسراديب بشكل عام نظام هتوية يف أحد جدرانه متكون
من ممر هوائي يربط بني السرداب وسطح الدار يسميه النجفيون
بالبادكري.
وقد صنف النجفيون سراديب النجف اىل أصناف منها:
األرضي ويبلغ معدل عمقه  6أمتار خيترق خالهلا الطبقة
األوىل من طبقات هضبة النجف.وسرداب نصف السن ويبلغ
معدل عمقه حدود  11مترا وخيترق الطبقتني األوىل والثانية من
اهلضبة .وسرداب السن ويبلغ معدل عمقه حدود  14مترا ويصل
اىل الطبقة الرابعة من اهلضبة وسرداب سن الطار ويبلغ عمقه
حبدود  18مترا ويصل اىل الطبقة السادسة من طبقات اهلضبة.
وتشتهر بعض املدارس الدينية بسراديبها الواسعة نتيجة
حاجة نزالئها من الطالب هلا وقد وصف لنا الشيخ حممد اخلليلي
تصميم بعضها فقال »:لقد روعي يف هندسة املدارس العلمية يف
النجف طبيعة البلد فكان البد من حساب (للسراديب) يف أغلب
أبنية املدارس وتقوم هذه السراديب يف جهة واحدة من عمارة
املدرسة أو جهتني أو اجلهات الثالث أو اجلهات األربع من
العمارة يزنل اليها بواسطة سالمل ،وتسمى بالسراديب الفوقانية
يف مصطلح النجفيني ،ويف بعض املدارس ا ُ
الخرى سراديب
تقام حتت السراديب الفوقانية وهي ما تسمى بالسراديب (نيم
سن) والكلمة فارسية معناها منتصف (السن) والسن طبقة
من الرمل املتحجر ينحت فيه الناحت سردابًا آخر ،وهنالك
من السراديب ما هو أعمق من (النيم سن) ويسمى بسرداب
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وتتم فيها املطالعة وتناول طعام الغداء والقيلولة وقد متسي يف
بعض ليايل الصيف عند اجتياح العواصف الرملية املدينة مالذًا
للطالب يقضون فيها الليل نيامًا “)50( .
ظاهرة البالوعات:

وتتركز البالوعات يف النجف القدمية ،بشكل يلفت النظر ،إذ
إن أغلب البيوت فيها حتتوي على بالوعتني عميقتني ،األوىل
ترتبط بالكنيف ،والثانية لغرض تصريف مياه الغسل ،ويعد ذلك
إىل أن أكثر األسر يف النجف ،متتنع مبوانع اجتماعية ودينية،
من ربط جمرى الكنيف وجمرى مياه الغسل ببالوعة واحدة .إن
الظرف املوضعي للتربة يف النجف مناسب متامًا لتصريف املياه
اآلسنة ،إذ إن املوضع ذا التربة الرملية ،واملستوى الواطئ للمياه
اجلوفية هو املوضع املناسب إلقامة أماكن التعفني ( .)51سوى
إن تركيب االكنفة والبالوعات غري جيد ،يف مجيع مناطق النجف،
وإن املظاهر اليت تفصح عن سوء احلال اليت هي عليها تعود إىل
أن االكنفة تفرغ قذارهتا ،ومياهها ببالليع ،وندرة وجود خمازن
للتعفني ،إضافة إىل إن مياه االكنفة تغور بواسطة البالوعات يف
التربة الرملية للتجمع يف أماكن تساعدها على التجمع.
إن املظاهر املتقدمة من االستعماالت ،أنشأها سكان النجف
دون سطح موضع املدينة وهي تشكل شبكة من التجويفات،
عددها يف املدينة القدمية وحدها 6046 ،ملجأ ،و 7030بئرًا
و 14060بالوعة ،بدأت تعرض املدينة القدمية إىل مشكلة
تتطلب التخطيط املناسب حللها.
املعالجات البيئية يف النسيج الحرضي النجفي:

الشكل  19ـ صور توضح تفاصيل السرداب يف املسكن النجفي التقليدي
املصدر  :الباحث

(السن) وحيفر (للسن) أو (للنيم سن) يف وسط املدرسة حفرية
على هيئة متوازي األضالع بقطر مترين أو أقل من ذلك ويف
عمق عشرين مترًا أو أقل من ذلك لينفذ هذا احلفر من متوازي
األضالع إىل وسط السرداب بقصد ايصال النور وسحب املاء
البارد إىل األعلى كما حتيط بالسراديب من أطراف أعاليها
شبابيك لنفوذ النور واهلواء ،فضال عن عدد من املنافذ اهلوائية
املتصلة من أعلى سطح العمارة بالسراديب الفوقانية وهي اليت
تسمى (بالبخاريات) مث تبىن هذه السراديب يف الغالب باآلجر

.
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وتزخرف وقد تترك سراديب السن على حاهلا وهي منحوتة من
طبقة السن اليت تشبه الصخور أو تزين جدراهنا باآلجر وقد
تزين اجلدران وأرض السراديب بالكاشاين .الشكل ()19
وكثريًا ما تفتح يف السراديب منافذ تتصل ببئر املدرسة إذ
املفروض أن يكون يف كل بيت ويف كل عمارة بئر ماء تتصل
بالبئر املجاورة هلا وهذه تتصل ببئر اُخرى .وهكذا حىت تتجمع
املياه يف بئر كبرية تستمد مياهها من هنر الفرات ويتحول السكن
يف الصيف يف وسط البيت أو وسط املدرسة إىل هذه السراديب

ختتلف طبيعة تشكيل هذا النسيج وصياغة اشكال املباين
والفضاءات احلضرية باختالف البيئة احلضرية اليت تنمو فيها
املدينة ،وتنقسم هذه البيئة قسمني:
 البيئة الطبيعية :وهي ثابتة على مر الزمن. البيئة الثقافية :وهي متغرية على مر العصور بسبب عواملهي:
 تأثري العقيدة الدين االسالمي. تأثري اجلوانب االجتماعية. العادات والتقاليد. العامل االقتصادي. العامل السياسي. التكنولوجيا ومواد البناء.فالتكون الشكلي والفضائي للنسيج احلضري ملدينة النجف
مل يكن نتيجة ختطيط مسبق وال عفوية بل جاء نتيجة طبيعية
لتفاعل االنسان مع بيئته الثقافية والطبيعية ،وهذه النتيجة هي
عصارة جتارب وممارسات كان للزمان واملكان أثر اساسي

يف بلورهتا ،مما اعطى للنسيج احلضري خصوصياته ومميزاته،
وميثل الدين االسالمي العامل (من بني العوامل البيئة الثقافية)
يف التأثري والتفاعل مع العوامل البيئة الطبيعية لتشكيل النسيج
احلضري والتكوين الفضائي ملدينة النجف ،بينما بقية العوامل
تؤثربدرجات متفاوتة لتعزيز العامل االساسي.
ان اهليكل احلضري يف مدينة النجف القدمية يتحدد اساسًا
بتأثري القيم الدينية واملبادئ والقيم االخالقية والروحية اليت
انبثقت مباشرة من االميان باالسالم ،وميكن مالحظة ذلك عن
طريق اقامة املؤسسات واملدارس الدينية اليت حيتاجها الدين
االسالمي اليت ُتعد حمور احلياة اليومية وفعاليتها الروحية
واالجتماعية واالقتصادية بشكل انعكس على اسلوب ختطيط
مدينة النجف االشرف وتوزيع استعماالت االرض ونظام
احلركة فيها وهي اليت تنظم بنمط يؤكد على امهية موقع هذه
املؤسسات (.)52
تتميز اهلياكل االجتماعية يف مدينة النجف القدمية بعالقات
انسانية حقيقية إذ نظمت الشريعة العالقة بني االنسان وخالقه
كما حددت العالقة بني االنسان واالنسان اليت هتدف اىل حتقيق
التماسك االجتماعي واالسري.
ان طبيعة املادة وخصائصها االنشائية هي اليت حددت
البدايات االوىل لالشكال املعمارية يف مدينة النجف فاملادة
والسيما يف العمارة تصبح ذات فعل مؤثر يف والدة الشكل.
وان هذه العالقة اجلديدة بني الشكل املعماري واملادة البنائية
وما تفرضه من تكنولوجيا بنائية خاصة اليت هي حصيلة
اخلربة االنسانية يف التعامل مع الطبيعة عن طريق استثمار
البيئة وتطويعها للفعل االنساين جتعل العمارة املعرب الصادق
عن املستوى احلضاري والتقين الذي بلغه املجتمع ،كما تعرب يف
الوقت نفسه عن خصوصية املكان والبيئة.
لقد افرزت التكنولوجية يف تشييد االبنية املختلفة يف العمارة
النجفية واملواد املتوافرة املتمثلة باستعمال الطني املفخور اشكا ً
ال
تعبريية معمارية متميزة ومؤثرة يف التكوينات الفضائية واحلضرية
لنسيج املدينة احلضري كانواع العقود والقباب بشكل اسهم يف
تأكيد اصالة العمارة العربية االسالمية وخصائصها املميزة وادى
تأثري التكنولوجيا ومواد البناء اىل زيادة مسك اجلدران اليت تصل
اىل ( 80سم) لتؤدي وظيفتها االنشائية وزيادة كفائتها يف العزل
احلراري كما اهنا ادت اىل استغالل هذا السمك مجاليًا بنحت
التجاويف واغنائها باملعاجلات الزخرفية البديعة.
فعلى مستوى النسيج احلضري ملدينة النجف القدمية ينعكس
اثر عوامل البيئة الطبيعية على شكل هذا النسيج الذي يظهر
على شكل نسيج متداخل كثيف متالحم وذلك بتكاثف وجتميع
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الشكل 20ـ تضام النسيج التقليدي ملدينة النجف االشرف  2008م
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االبنية وتراصها حبيث اليتعرض الشعة الشمس املباشرة اال اقل
مساحة ممكنة من الواجهات والسطوح .وهكذا جند ان نسيج
مدينة النجف القدمية يتميز بتداخل الكتل الصلدة ذات السطوح
املستوية والفتحات القليلة والصغرية اىل اخلارج .الشكل ()20
فالعمارة النجفية هي عمارة تنظر اىل الداخل ،إذ ساعد هذا
التكوين على تقليل السطوح املعرضة لالشعاع الشمسي املباشر
اىل اقل ما ميكن مع توفري اكرب قدر ممكن من الظالل فادى
بذلك اىل تقليل الطاقة احلرارية النافذة اىل املباين وخفض درجة
حرارة اهلواء يف االزقة الضيقة واملظللة الغلب ساعات النهار.
وهناك فضوات داخل االزقة تستلم كمية كبرية من االشعاع
الشمسي مما يؤدي اىل حدوث ختلخل يف الضغط اجلوي داخل
الزقاق مما يساعد على توليد تيارات هوائية تعمل على تلطيف
املناخ يف املدينة ،حبيث توفر ظروف مرحية نسبيًا حلركة السابلة
من السكان داخل االزقة .وتتكون الفضوات نتيجة ألتقاء
زقاقني او اكثر اليت تكون مكانًا ملمارسة الفعاليات االجتماعية
عدة وخمتلفة .فالفناء الداخلي
والطقوس الدينية يف مناسبات ّ
يف العمارة النجفية يعد العنصر املسيطر بيئيًا ووظيفيًا إذ يصمم
املسكن بالشكل الذي تنتظم فيه الفضاءات وتترتب حول الفناء
الداخلي ،وان االرتباط بني الفناء والشارع غري مباشر ،وامنا

.
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يكون عن طريق املدخل الذي يكون منكسرًا ليضمن حتقيق
اخلصوصية للعائلة.
مكن الفناء الداخلي املواطن النجفي من اشباع رغبته يف
النظر اىل السماء ولوال هذا الفناء لعاش هذا املواطن يف عزلة
وظلمة مقيته داخل هذه الفضاءات املغلقة دون اخلارج اال
فتحات ضيقة صغرية التكاد تشبع رغبة املواطن النجفي من
التمتع بالنظر اىل السماء.
ومن املعاجلات املناخية اليت ميزت مدينة النجف هو
اللجوء اىل االخنفاض اىل املستويات دون مستوى االرض ببناء
السراديب اليت تقلل من اكتساب احلرارة وزيادة نسبة الرطوبة،
مما ادى اىل تغيري يف التنظيم الشكلي والتداخل الفضائي لالبنية
املكونة لنسيج املدينة .كما ان استعمال املعاجلات املعمارية
االخرى كمالقف اهلواء (البادكرات) اليت اختذت اشكا ً
ال مجالية
وايقاعية وبكتل هندسية بارزة ،ميزت خط مساء مدينة النجف
وساعدت يف تلطيف املناخ داخل املسكن عن طريق جلب اهلواء
وتلطيفه وادخاله اىل السرداب .ويصل عمق هذه السراديب بني
( )15-6م اىل ( 25م).
وهكذا اضحى تأثري هذه العوامل احد السمات املميزة
لنسيج مدينة النجف احلضري ،إذ اصبحت احللول واملعاجلات

الشكل  21ـ صور توضح التداخل البنية املدينة القدمية واملعاجلات املناخية لالزقة
املصدر  :الباحث

املعمارية احلضرية اليت يلجأ اليها املعمار املسلم .وليس من
الغريب ان جنده جيهد نفسه يف البحث عن الظل والظليل واملاء
واخلضرة بعيدًا عن هليب الشمس املحرقة ورمال الصحراء
الالهبة .الشكل ()21
وميكن مالحظة تعامل املعمار النجفي لتلك احللول بثالثة
مستويات:
االول :عندما يكون االنسان متحركًا ومعرضًا لتأثري هذه
البيئة بصورة مباشرة ،إذ يُركيز هنا على توفري محاية االنسان
املباشرة عن طريق ممرات احلركة واالستغاثة مبسطحات املياه

وخلق االروقة.
الثاين :عندما يكون االنسان متحركًا ضمن النسيج احلضري
يف االزقة وممرات احلركة ،إذ يلجأ املعمار النجفي قدر االمكان
اىل محاية هذه املسالك والفضاءات بالتظليل وجعلها ملتوية
وضيقة تنقى فيها الرياح الآلهبة املحملة بالغبار والرمال
والسموم.
الثالث :واذا كان االنسان داخل البناية ،فتكون مهمته
محاية املبىن نفسه من هذه العوامل وحبسب الفعاليات وطبيعتها
اليت جتري داخل فضاءات هذه االبنية ،إذ يسعى اىل اكتشاف
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الشكل  22ـ مدينة النجف التقليدية قبل هدم سورها السادس ويظهر املركزية العالية اليت يتمتع هبا املرقد الشريف
بالنسبة للمدينة التقليدية قبل احداث التغيريات فيها ـ املصدر  :صور من جتميع الباحث

الشكل املثايل الذي حيقق (مايكرومناخ) مالئمًا ملتطلبات
االنسان الفيزيائية والسايكولوجية وضمن حدود الراحة البيئية
وباالعتماد قدر االمكان على الوسائل الذاتية يف السيطرة على
قوى الطبيعة القاسية وتأثرياهتا)53(.
يظهر لنا جليا مما تقدم االبداع و القدرة على تطويع متغريات
البيئة يف مدينة النجف من قبل املعمار النجفي الذي اوجد بالسبل
البسيطة املتوفرة لديه بيئة تتميز بالراحة و اهلناء و االمان رغم
قساوة الظروف فاملحافظة على اجلزء القدمي من مدينة النجف
يعد مدرسة لالجيال القادمة لالستفادة منها و استلهام العرب يف
كيفية حتسني الظروف املعيية و خلق بيئة متوازنة مكانيا و حسيا.
8ـ الخالصة:
1ـ كان يف مدينة النجف األشرف حمالت صغرية وكثرية
غري منتظمة وال مضبوطة حبد ،وشوارع ومرتفعات وحارات
مشهورة بأحد ساكنيها من املعارف ،أو إىل أثر تارخيي فيها ويف
أخريات العهد العثماين بالعراق قامت حكومة األتراك مبشروع
تنظيم هذه املحالت الصغرية وحصرها يف أربع حمالت ،فعينت
حدودها ،وضبطت تعداد دورها ،وجعلت لكل حملة من هذه
املحالت األربع خمتارا .كل ذلك ألجل إحصاء سكان مدينة
النجف الذي أجري سنة 1282هـ 1865 -م ليكون مقدمة
للتجنيد اإلجباري الذي قامت بتنفيذه حكومة األتراك سنة
1286هـ 1869 -م .واملحالت األربع هي:
أ /األوىل :حملة املشراق
ب /الثانية :حملة العمارة
ج /الثالثة :حملة احلويش

.
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د /الرابعة :حملة الرباق
2ـ على الرغم من ان مسات التكوين الفضائي العامة
وخصائص النسيج احلضري ملدينة النجف تبدو منسجمة
ومشاهبة خلصائص املدينة االسالمية التقليدية اال ان النظرة
الفاحصة والتحليلية الدقيقة تكشف عن خصائص مميزة وتكشف
عن امنوذج متفرد بني سائر املراكز التارخيية للمدن التقليدية
وامنوذجًا ملدن االضرحة.
3ـ ان هذا التكوين الفضائي والنسيج املميز تعرض لتغريات
عدة اثرت بشكل كبري فيه امهها-:
ّ
ازالة اسوار املدينة وانشاء طريق للمركبات مبوضعه.
شق الطرق املستقيمة يف جسم املدينة.
ازالة النسيج احلضري املحيط بالصحن.
ازالة اجزاء كبرية من النسيج احلضري والسيما يف حملة
العمارة وهي املحلة الغنية بتراث معماري مميز وكذلك حملة
احلويش ملقترح انشاء مدينة الزائرين ومركز اخلدمات السياحية.
التوجه حنو االرتفاع باالبنية احلديثة الكثر من ثالثة طوابق.
اليت اثرت يف خط مساء املدينة املميز وهيمنة املرقد على التكوين
احلضري.
تتميز مدينة النجف بالعديد من اهلياكل احلضرية ذات
االمهية الكبرية على مستوى التاريخ منها االضرحة و املقابر و
املكتبات و املدارس و دور العلم و املساجد  ...اخل.
4ـ أن اهلندسة العامة للمشهد املقدس مرقد االمام علي7
حتري العقول حقًا ،فقد روعي فيه أمران:
األول :أن يكون شكل البناء حبيث أنه كلما وصل الظل إىل
نقطة معينة عرف أن الشمس قد زالت وإن وقت الظهر يف تلك

الشكل  23ـ صورة فضائية ملدينة النجف يف الوقت احلايل
املصدرGoogle _earth.com :

شتاء.
اللحظة ،وال خيتلف ذلك ال صيفًا وال ً
الثاين :إن الشمس كلما طلعت فإهنا تطلع وتشرق على
سواء يف الصيف أو يف الشتاء.
الضريح املقدس مباشر ًة ً
وحتكيم هذين األمرين – كما هو معلوم – صعب عادة
حيتاج إىل كثري من الدقة واملعرفة.
5ـ من الوصف لبعض معامل العتبة يظهر ان القبة اعلى من
املنارة حبوايل نصف متر وهذ غري موجود يف باقي العتبات
فنالحظ واضحا يف العتبة احلسينية والعباسية والكاظمية  ...ان
املنارة اعلى من القبة الشريفة .الفرق اآلخر فيه اشد احنراف يف
القبلة عن باقي العتبات والرقم  24درجة عن القبلة.
6ـ دائما كانت حتيط مدينة النجف نفسها بأسوار خوفا
من هجمات املخربني .و اصبحت االسوار هي مسة من مساهتا.
7ـ تشتهر مدينة النجف األشرف بالسراديب وهي
أبنية حتت األرض يزنل اليها النجفيون يف الصيف للنوم
واالستراحة،وخباصة يف ساعات الظهرية ،توقيا من قيظ الصيف
احلارق أو تالفيا هلبات العواصف الرملية الشديدة اليت تعصف
باملدينة املقدسة أحيانا ،كما تستعمل السراديب كربادات للمياه
وأماكن حلفظ املأكوالت يف الصيف ،وخمايبء لالحتماء من
هجمات األعداء الذين دأبوا على مهامجة النجف األشرف بني

الفينة واألخرى،
8ـ وتتركز البالوعات يف النجف القدمية ويعد ذلك إىل أن
أكثر األسر يف النجف ،متتنع مبوانع اجتماعية ودينية ،من ربط
جمرى الكنيف وجمرى مياه الغسل ببالوعة واحدة.
9ـ ان اهليكل احلضري يف مدينة النجف القدمية يتحدد
اساسًا بتأثري القيم الدينية واملبادئ والقيم االخالقية والروحية
اليت انبثقت مباشرة من االميان باالسالم ،وميكن مالحظة ذلك
عن طريق اقامة املؤسسات واملدارس الدينية اليت حيتاجها
الدين االسالمي اليت ُتعد حمور احلياة اليومية وفعاليتها الروحية
واالجتماعية واالقتصادية بشكل انعكس على اسلوب ختطيط
مدينة النجف االشرف وتوزيع استعماالت االرض ونظام
احلركة فيها وهي اليت تنظم بنمط يؤكد على امهية موقع هذه
املؤسسات
10ـ العمارة النجفية هي عمارة تنظر اىل الداخل ،إذ ساعد
هذا التكوين على تقليل السطوح املعرضة لالشعاع الشمسي
املباشر اىل اقل ما ميكن مع توفري اكرب قدر ممكن من الظالل
فادى بذلك اىل تقليل الطاقة احلرارية النافذة اىل املباين وخفض
درجة حرارة اهلواء يف االزقة الضيقة واملظللة الغلب ساعات
النهار.

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ .

127

126

الشكل  24ـ مقترح مشروع تطوير مركز مدينة النجف االشرف
املصدر  :د .رؤوف حممد علي االنصاري  ، 2007 ،ص20

الفصـل الثالث :االسـلوب االمثل لتطوير العمارة
النجفية
1ـ التمهيد:
النجف و بتارخيها العريض جرت هلا عدة حماوالت تطويرية
اال اهنا مل تكن باملستوى الذي يايق مبكانتها فاضرت تلك
املحاوالت بنسيجها و عمارهتا و ضاع الكثري من تراثها بسبب
تلك املحاوالت الغري واعية المهية تلك االثار و ما متثله فكانت
النتيجة نسيج ال يعرب عن املدينة و ال عن هويتها ختتلف فيه الطرز
املعمارية و ال توجد قاعدة او مربر لوجودها فكون لدي مزيج
غري متجانس ال يعرب عن هوية مدينة النجف بل ال يعرب عن نفسه
يف هذا الفصل سوف نستعرض ماهي املاشريع و ماهي االثار
السلبية هلا و كحيف جيب معاجلة تلك املشاكل وفق خصوصية
مدينة النجف.
2ـ املشاريع التطويرية ملدينة النجف:
منذ ان بدأت املدينة تتعرض لضغوط التغري مل جتر ايه حماولة
جدية ومتكاملة لتطوير املدينة .فقد ادى شق الشوارع يف جسم
املدينة عام ( 1954م) وقبله هدم السور من قبل السلطات البلدية
عام ( 1938م) ادى كل ذلك اىل حدوث اضرار يف التكوين

.
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الفضائي احلضري للمدينة واعطى فرصة لتغيري املناطق التارخيية
على جانيب هذه الطرق اىل استعماالت جتارية اكثر رحبًا.
الشكل ()22
وكذلك ازالة النسيج املحيط باملرقد ومعاملته كبناء منفصل
والتعاطي مع جدرانه اخلارجية كواجهة ،وبعد ذلك جاءت
املقترحات التطويرية واملتمثلة مبشاريع مدينة الزائرين ومركز
اخلدمات السياحية واليت مت ختصيص موقعًا هلا ضمن النسيج
التقليدي للمدينة ،مما استدعى ازالة مساحات واسعة من هذا
النسيج لتوفري املتطلبات املكانية للمشروعني يف كل من حملة
العمارة وحملة احلويش .الشكل ()23
وكذلك االنتهاء من املراحل التمهيدية للتصميم املعماري
املقترح يف مركز مدينة النجف التقليدية والذي يقترح حتويل منطقة
مدينة الزائرين اىل صحون تابعة اىل املرقد الشريف وكذلك اجياد
صحن حييط بالروضة احليدرية على مسافة (60م) من كل جهاته،
وكذلك ازالة املنطقة الواقعة بني ساحة االمام علي ( 7ساحة
امليدان) والروضة احليدرية (املتمثلة مبنطقة السوق الكبري) واملقترح
انشاء صحن واسع مفتوح من جهة ساحة االمام علي  7حيده
سوقان كبريان موازيان للصحن اجلديد.الشكل ()24
ويالحظ من كل ذلك عدم وجود سياسة حفاظ وتطوير
شاملة لعموم املركز التأرخيي ملدينة النجف فلم جتري اي حماولة
جدية ومتكاملة لتطوير املدينة)54( .

الشكل  25ـ خمططات الطابق االرضي ملرقد االمام علي  7قبل وبعد التطوير االخري الذي حصل يف عام 2005
املصدر  :الباحث

3ـ مرشوع توسعة الروضة الحيدرية:
من تلك املشاريع اليت اضرت بالتكوين املعماري للروضة
احليدرية هو مشروع توسعة الروضة احليدرية و ذلك من خالل
هدم السوباط و مسجد الرأس و جعله فضاء مغلق للصالة و الذي
اخل جبوهر فكرة املرقد ،الن هذا اجلزء من البناية يربط تاريخ
املجتمع النجفي احلايل مباضيه و بقيمه املتوارثة و السوباط هو
حلقة الوصل بني سور الصحن احليدري الشريف من جهة الغرب
ببناء الضريح من جهة الشرق و اليت مت انشاؤه باساليب خمتلفة
معماريا و انشائيا حسب املرحلة الزمنية اليت أنشأ فيها (.)55
الشكل ()26( )25
4ـ املشاكل التي تنجم عن التغيري يف املحيط العمراين ملدينة
النجف:
أ -املشاكل التصميمية للتنظيم الفضايئ:

يعترب متزق النسيج احلضري من اخطر املشاكل اليت تعاين
منها املدينة واكثرها هتديدًا لشخصية املدينة احلضرية النه ادى-:
فصل املرقد عن اطاره احلضري (.)Urban context
فقدان خصائص التنظيم الفضائي الشمويل واملوضعي املميز
للمدينة.
متزق النسيج االجتماعي املرادف للنسيج العمراين.
فقدان العديد من االبنية ذات القيمة املعمارية والتارخيية.
التلوث البيئي والبصري الناتج عن دخول املركبات وعلى

نطاق واسع اىل قلب املركز التارخيي.
ولذلك ينبغي ترميم النسيج الكلي ومعاجلة التمزقات وملئ
الفجوات وصو ً
ال اىل استعادة كيان املدينة االصلي)56( .
ان هذه املشاكل جيب ان يعاد النظر يف طريقة معاجلتها وان ال
يكون السبب االساسي يف كل مشروع هو التوسعة على حساب
االثر و التاريخ صحيح اهنا مطلوبة اال ان املتطلبات الفكرية و
التارخيية هي ايظا مهمة و اكثر امهية من اي مشروع اخر لذلك
التعامل مع املدن التارخيية و العمارة التقليدية جيب ان ينحى منحى
اخر وليس كما يتعامل مع اي عمارة مستحدثة ميكن ازالتها او
تغيريها.
ب -املشاكل التصميمية للتنظيم الفضايئ:

وهي اليت حدثت بسبب التغريات الكبرية على بنية التنظيم
الفضائي وميكن حتديد امهها:
ضعف وتالشي هيمنة املرقد وفضاء الصحن املركزي على
التنظيم الفضائي الكلي للمدينة من ناحية احلجم واملقياس لكل
من الكتلة والفضاء بسبب ظهور االبنية ذات االرتفاعات العالية
والفضاءات اخلارجية الكبرية اليت قللت من امهية فضاء الصحن.
تشويه خط السماء ( )Sky Lineالتقليدي الواطيء الذي
كانت تسيطر عليه قبة املرقد ومنائره .الشكل ()28( )27
التغري يف اخلصائص التركيبية املعتمدة على اخلطوة البصرية
احلركية ملعظم الفضاءات اخلارجية يف املدينة بسبب تشويه
وفقدان ارتباطاهتا املوضعية والشمولية واليت كانت تعمل على
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الشكل  26ـ صور للمعامل الداخلية للمبىن اجلديد توضح التقليد االعمى وعدم احترام الفارق الزماين عند التصميم
املصدر  :صور من جتميع الباحث

حتديد حجم ونوع استخدامها من قبل السكان او الغرباء .ويتطلب
اآلن اعادة دراستها وفق هذه املنهجية إلمكان اعادة ترميم البنية
الفضائية الشمولية واملوضعية)57( .
الفضاء احلضري للمدينة هو الذي يعطي اهلوية التعريفية هبا
مدينة النجف هبا خصوصية دينية و اجتماعية عكست على
الفضاءات احلضرية فيها و ان التغريات اليت حصلت يف هذه
الفضاءات ادت اىل القضاء على هرميتها وغريت من معامل هذه
املدينة و اضرت هبويتها احلضارية.
جـ -املشاكل التصميمية عىل املستوى املوضعي:

وهي املشاكل اليت تتعلق باملنظر العام للشوارع والفضاءات
اخلارجية موضعيًا واليت ميكن امجال امهها:
االنقطاع يف استمرارية الواجهات للشوارع وممرات احلركة
وهي اخلاصية اليت ميزت النسيج التقليدي .وقد خلقت تلك
املشكلة الفجوات الكبرية اليت حصلت يف النسيج.
تنافر الطرز املعمارية املستعملة ضمن واجهة الشارع وتباين
ابعاد وحدة البناء عما كان تقليديًا .الشكل ()29
ازالة االبنية املالصقة للمرقد وظهور اجلدران اخلارجية اليت مت
معاجلتها بطريقة تزينية حبيث يتم استقباله بطريقة غريبة عن املفهوم

.
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االسالمي يف عمارة املساجد واملراقد فقد مت اضاعة اخلواص
البصرية لعملية الدخول اىل فضاء الصحن (عنصر املفاجأة) والذي
هو واحد من اهم مسات التصميم احلضري للمدينة االسالمية.
الشكل ()30
التلوث البصري الكبري ملنظر الشارع وتناقض وتضارب نظم
االرشاد والداللة على االبنية والفعاليات العامة وكذلك اثاث
الشارع واساليب االنارة  )58( . ...الشكل ()31
د -املشاكل التصميمية عىل االبنية املنفردة:

واليت ميكن امجال امهها:
هترؤ هياكل االبنية واحلاجة اىل الصيانة والتحسني.
استخدام معاجلات معمارية غريبة عن البيئة املحلية فض ً
ال عن
تنافر الطرز املعمارية املستخدمة يف املبىن الواحد.
تباين املعاجلات ضمن الطابق االرضي والطوابق العليا يف
معظم االبنية املطلة على الشوراع الرئيسية.
حتوير او اعادة البناء مبا يناقض املقياس االنساين.
وميكن مشاهدة امتداد هذه املشاكل من الشوارع احلديثة اىل
االسواق التقليدية حيث اخذ اصحاب املحالت باستخدام مواد
حديثة تتنافر فيما بينها مع املواد التقليدية ،وتبدو هذه املشاكل
ضمن املناطق السكنية اليت اخذت بالتحول حنو االستعمال

الشكل  27ـ صورة ملدينة النجف تظهر خط السماء (  ) Sky Lineللمدينة القدمية وكيف ان املرقد هو العنصر املهيمن
على مساء املدينة اخذت يف عام ( 1914م ) ـ املصدر  :صور من جتميع الباحث

التجاري وخاصة يف حملة الرباق واملشراق .الشكل ()32
هـ -تدهور البيئة السكنية:

يعاين املركز التارخيي من تدهور واضح يف الظروف البيئية
للمناطق السكنية والذي ميكن استكشافه من عدة ظواهر امهها-:
تدهور الرصيد السكين وانعدام الصيانة مما ادى اىل هترؤه
وبشكل مستمر.
تداخل االستعمال التجاري واخلدمي مع املناطق السكنية
باسلوب عشوائي.
النقص احلاد يف الفعاليات واخلدمات االجتماعية.
اختراق حركة املركبات ومواقفها لقلب املناطق السكنية
والذي اثر على خصائصها البيئية والبصرية.
مما يتطلب رفع مستوى البيئة السكنية وحتديد حجم سكاين
يتناسب مع الرصيد املوجودة والذي ميكن صيانته او تطويره مع
االخذ باالعتبار احلاجة اىل اخلدمات الضرورية.
لقد كانت هذه املشاكل حمصلة لغياب الضوابط القانونية
واملحددات العمرانية وعدم وجود سياسة او مؤشرات واضحة
لعملية التحسني واهلدم واعادة البناء يف املدينة القدمية وخاصة يف
املناطق اليت الزالت حتافظ على خصائصها التقليدية او يف املناطق
املجاورة لالبنية ذات املالمح املعمارية املتميزة)59( .

لقد لعبت القوانني التخطيطية ،اليت وضعت أغلبها يف فترات
السيطرة االستعمارية على بلداننا العربية ،واليت مل تستند يف
صياغتها ووصفها على اسس علمية وحضارية ،دورًا كبريًا يف
أن تصل مدننا احلالية إىل أجزاء متنافرة ،حتكمها سنة التطور
واحلاجة اآلنية غري املدروسة ملتطلبات الساكنني وحركة املرور،
دون األخذ بنظر االعتبار الصورة النهائية اليت ستتكون هلا ،وال
إىل البيئة احلضرية املتدهورة الناجتة عنها ،واليت إن مت تطوير
بعض األجزاء منها بقيت الكثري منها من مناطق املدينة وخاصة
املراكز القدمية للمدن العربية العريقة مبستوى خدمي وحضاري
وعمراين متدين ،مما أدى بالنتيجة إىل تسارع اندثار هذه األنسجة
احلضرية ذات املدلول احلضاري والتارخيي الكبري وافتقاد مدننا
احلالية شخصيتها وهويتها القومية ،يف وقت مل تكفل هذه القوانني
واألنظمة للمناطق احلديثة اإلنشاء ،مسة التخطيط والبناء إلعطاء
الشخصية اخلصوصية احلضارية هلا)60( .
ان احلفاظ على الرصيد السكين داخل املدينة القدمية يعترب امر
ضروري لكي حنافظ على دميومة احلياة فيها ليال و هنارا و بقاء
القيم اليت حتكم احلياة النجفية فيها فالتغري يف السكن اىل االسلوب
احلديث يصهر هذه القيم و يذيبها يف خضم البحث عن النفع املادي
اكرب قدر من االمكان.

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ .

131

130

الشكل 29
صورة توضح الطرز املعمارية الدخيلة على النسيج احلضري للمدينة

الشكل  28ـ صورة توضح عدم جتانس خط السماء
املصدر  :صور من جتميع الباحث

5ـ مربرات املحافظة عىل الرتاث العمراين ملدينة النجف:
ان لالبنية واملواقع التارخيية مردود مايل اليستهان به ذلك
ان صناعة السياحة تعيش على وجود االثار وعلى احلفاظ على
العمران القدمي ذي اخلصائص النادرة حبسناهتا وسيئاهتا ،فهي يف
كثري من االقطار كانت والتزال مصدرًا اقتصاديا مهما شجعت
على السياحة ،مما جلب لتلك الدول العمالت االجنبية واملوارد
غري املنظورة كما سامهت يف نشاط كبري ومهم من اخلدمات
املكملة للسياحة .واالنسان املعاصر اليستهويه البناء احلديث بقدر
ما يستهويه البناء القدمي بكل مميزاته وخصائصه الفنية واجلمالية
واحلضارية .وهذا مايساهم يف حتسني رفاهية السكان املحليني
واستعادة من هاجر منهم.
ان وجود مبىن او جمموعة مبان ضمن املدينة العراقية املعاصرة
تكون مبثابة مدرسة حية للتعلم واالستلهام من مبادئها ومعاملها،
حيث ان احللول العلمية والعملية اليت جاءت هبا عمارتنا القدمية
يف جمال التصميم والتفاصيل واحللول املناخية والبيئية تعترب جماال
واسع للتعلم منه واالخذ من فيضه خصوصا لالجيال الشابه يف
جمال التصميم والتخطيط ،والجل ان تكون الفائدة اكربوالتعلم
على نطاق أوسعا البد من وجود مبان حية تكون مأهولة ومشغولة
وتشكل جزءًا حيا من املدينة املعاصرة حيث ان املعمار العراقي
التقليدي وضع عصارة فكره وجهده للتوصل اىل هذه االجنازات
البيئية املناخية ،قساوة املناخ يف بالدنا ذات الصيف الطويل القاسي
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فجاءت احللول املناخية لتقليل الفارق يف درجات احلرارة بني
الداخل واخلارج وذلك باعتماد معاجلات خمتلفة منها تصميمية
ومنها ختطيطية مثل استخدام الفناء الداخلي كمنظم حراري يف
معظم االبنية التراثية ،وتظليل معظم الواجهات وتقليل االكتساب
احلراري باالضافة اىل استخدام بعض للتفاصيل املعمارية
كاجلدران السميكة اليت تقلل نفوذ احلرارة اىل الفضاءات ،كذلك
استخدام فضاءات مثل السرداب الستخدامها اثناء فترة الظهر صيفا
وكذلك احداث تيار هوائي ليال وهنارا ،صيفا وشتاء حسب مبدأ
التخلخل الضغطي الذي حيدثه املبىن التراثي نتيجة وجود الفناء
الداخلي ونظام التظليل الذي يؤدي حركة اهلواء من واىل املبىن
وعرب النسيج احلضري للمدينة التقليدية نتيجة وجود تدرج هرمي
للفضاءات ينتج عنه حركة للهواء داخل االزقة ،طاردة اهلواء
احلار ومدخلة اهلواء الرطب البارد .ونتيجة الستخدام املسطحات
املائية كالنوافري اضافة اىل التشجري داخل الفناء الداخلي يؤدي
اىل زيادة الرطوبة النسبية داخل املبىن اكثر من اخلارج وخفض
درجة احلرارة والوصول اىل حدود الراحة احلرارية .وباالضافة
اىل تلك االجيابيات املناخية ،فأن املبىن التراثي ميتاز بالكثري من
االجيابيات البيئية االخرى مثل العزل الضوضائي بسبب االنفتاح
على الداخل وقلة حجم الشبابيك اخلارجية وزيادة مسك اجلدران
اخلارجية وكذلك توفري اجلو الداخلي الذي ينسجم مع طبيعة
الفعالية لذلك املبىن والتأكيد على مبدأ اخلصوصية االجتماعية مع

مراعاة اجلانب العريف والديين للمجتمع االسالمي .وباالضافة اىل
ذلك فأن عملية بقاء جزء من النسيج احلضري للمدينة العراقية
التقليدية جبوار النسيج احلديث يعطي امكانية للتنوع واحليوية
للمدينة املعاصرة ويكسر من حدة االمناط التخطيطية احلديثة.
ـ ان وجود االبنية واملواقع التارخيية ضمن املدينة العراقية املعاصرة
ميكننا من عقد املقارنة بينها وبني االبنية املعاصرة واقامة الدراسات
امليدانية يف هذا الشأن وذلك اليتم اال بوجود منشأت حية
ومأهولة ،أن تلك العملية تعطينا امكانية معرفة سلبيات واجيابيات
كل من الطرز واملباين القدمية واحلديثة وبالتايل نستطيع الوصول
اىل افضل توليفه من احللول التصميمية والتخطيطية والبيئية على
مستوى املنشأ الواحد والنسيج املديين ككل.
هناك امكانية الستغالل املباين التارخيية بعد تطويرها وصيانتها
وجتديدها لغرض توظيفها للفعاليات املختلفة للمدينة .وبذلك جنعل
من املراكز التارخيية عامال حمددا واساسيا ليس من خالل دورها
التارخيي فحسب وامنا من خالل الوظيفة احلضرية املعاصرة اليت
تؤديها .ان هذا االجراء ميكن ان حيسن الرصيد السكين التقليدي
والذي ميكن ان يرفع من حدة العجز االسكاين املؤثر يف معظم
املراكز التارخيية العربية اذا مت هدمه.
ان استمرارية وثبات املنشأ عرب الفترات الزمنية واكتساب
العمق التارخيي يرضي بالنتيجة احلاجات السايكولوجية لالنسان
اذ ان املواد االنشائية القدمية ومتانة اهلياكل البنائية مها الباعث
الرئيسي لالطمئنان واالستقرار النفسي الهنا امتداد طبيعي للبشرية،
فاذا تغري كل شيء يف املنطقة احلضرية ،فان ذلك يستشعر االنسان
بأنه اليعود اىل تلك املنطقة وحياول عدم االستقرار فيها)61(.
نستنتج مما تقدم امهية املحافظة على املوروث ماديا و معنويا

الشكل 30
صورة توضح الواجهات اخلارجية جلدار الصحن احليدري الشريف

فالسياحة (الدينية منها تعترب مورد اقتصادي مهم ال يستهان به
االجدر بنا املحافظة على املوروث خصوصا و صناعة السياحة
يف العراق لد\يها ارضية خصبة لتنمو لكي ال يبقى هذا االقتصاد
معلقا بالنفط و الذي هو مورد ناضب ال يعرف ما قد حيدث بعده
فهذا املوروث هو مورد ال ينضب يستمر لو متت املحافظة عليه.
6ـ كيفية التعامل مع املوروث العمراين:
االساليب املتبعة يف احلفاظ على املوروثات املعمارية يتم
وفق االساليب اآلتية :الترميم ويتمثل باصالح التصدعات وسد
الثغرات واالجزاء املتضررة يف املباين التراثية بشرط ان تكون هذه
االضافات واالصالحات متناسبة مع اهليكل االصلي للمبىن من
حيث تصميمه واملواد االنشائية املستعملة حيث انه من الضروري
ان يكون هناك انسجام بني القدمي واحلديث وعمليات الترميم
وميكن استخدام مواد انشائية حديثة يف اضافة جدران اهليكل
االصلي وبعض االجنحة املفقودة واالجزاء الكبرية املتضررة او
الساقطة اعادة البناء وهي تشمل كل االجراءات املتعلقة باكمال
االجزاء املندثرة للمباين التراثية واليت الميكن ترميمها وارجاعها
اىل شكلها االصلي وان عملية البناء تستنبط من الصور والتقارير
او من اسس معينة او ابنية معاصرة شبيهة له لتظهر يف صورة
مطابقة لالصل والتعين اعادة البناء مجيع االبنية القدمية بذات
االسلوب بل قد تقتصر على االبنية املهمة ذات القيمة التراثية
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الشكل 32

صورة توضح التلوث البصري يف الشوارع الرئيسية ملدينة النجف

صورة توضح تدهور االبنية و حتويلها اىل االستخدام التجاري

املصدر :التقطت من قبل الباحث

املصدر :التقطت من قبل الباحث

التارخيية االعلى.
الصيانة ان اكثر االحياء القدمية االثرية والتارخيية تعاين من
مشاكل كثرية تقتضي املعاجلة حيث تتطلب صيانة االجزاء
املتصدعة منها وهذه العملية اصبحت اليوم متاثل عملية ختطيط
البيئة التارخيية واالثرية باجراءات معينة حيث يتم عن طريق
مساعدة السكان القيام باصالح بيوهتم وتوفري اخلدمات االساسية
هلم من خالل املشاركة الفاعلة يف تطوير املستويات الطبيعية للبيئة
وينبغي ان تعترب الصيانة بأهنا عملية حتديث وليس االهتمام ببضع
بنايات ويف حاالت معينة قد تشمل مناطق مدنية باكملها او اقسام
معينة هلا قيمة تارخيية ومعمارية عالية وقد تكون الصيانة ملناطق
حمدودة ضمن املدينة نظرًا لقيمتها اجلمالية والبيئية والسياحية
وينبغي يف عملية الصيانة مراعاة مايأيت:
-1احترام كل ماهو اصيل يف البناية.
-2توثيق كل اعمال الصيانة اجلديدة.
-3جيب ان تكون املادة املستعملة يف الصيانة قابلة للتمييز بينها
وبني املادة االصلية .متويل برامج احلفاظ تتوىل السلطات املختصة
عادة رصد االموال املطلوبة ضمن ميزانياهتا فعملية متويل برنامج
احلفاظ تعترب املرحلة النهائية بعد حتديد املسوحات واالولوليات
واملناطق ذات القيمة التارخيية واالقتصادية واالجتماعية  ,حيث
يتطلب االمر املباشرة يف برنامج العمل لتنفيذه  ,ان رصد االموال
يعين توزيعها ومن حماور ثالثة وهي:
جماالت البحوث التعلقة بالربنامج
اجلوانب التعميمة للمشاريع
العمليات التنفيذية وعلى الرغم من ان عملية احلفاظ على
املوروث هي من واجب السلطة التخطيطية اال ان مبدأ املشاركة
العامة امرًا ضروريًا يف هذه العملية من الناحية املادية والعلمية
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والعملية عن طريق توفري املساعدة قدر االمكان واالمتناع عن
ختريب هذه املوروثات ،وان عمليات احلفاظ والصيانة والترميم
تعتمد على الوسائل املستخدمة اليت تتفاوت حسب البلدان من
حيث االيدي العاملة ورؤوس االموال املوجهة خلدمة املشروع،
فتعتمد اذن على الوضع االقتصادي للبلد وسياسته وبراجمه
التنموية)62( .
يف مدينة النجف لديها خصوصية عالية من ناحية الظروف
البيئية و التعامل معها باسلوب االنفتاح و عدم االنغالق يعد اخالل
باملنطق الذي حيكم بيئتها القاسية لذلك االخذ بنظر االعتبار مجيهع
هذه املتغريات و احلفاظ على ارثها احلضاري و انسجام اجلزء
املستحدث مع القدمي هو احلل االنسب كون االنقطاع خيلق مناطق
غري منسجمة بصريا و بيئيا و حىت يصل اثرها اجتماعيا.
7ـ الخالصة:
منذ ان بدأت املدينة تتعرض لضغوط التغري مل جتر ايه حماولة
جدية ومتكاملة لتطوير املدينة .فقد ادى شق الشوارع يف جسم
املدينة عام (1954م) وقبله هدم السور من قبل السلطات البلدية
عام (1938م) ادى كل ذلك اىل حدوث اضرار يف التكوين
الفضائي احلضري للمدينة واعطى فرصة لتغيري املناطق التارخيية
على جانيب هذه الطرق اىل استعماالت جتارية اكثر رحبًا.
يعترب متزق النسيج احلضري من اخطر املشاكل اليت تعاين
منها املدينة واكثرها هتديدًا لشخصية املدينة احلضرية النه ادى-:
فصل املرقد عن اطاره احلضري (.)Urban context
فقدان خصائص التنظيم الفضائي الشمويل واملوضعي املميز
للمدينة.
متزق النسيج االجتماعي املرادف للنسيج العمراين.

فقدان العديد من االبنية ذات القيمة املعمارية والتارخيية.
التلوث البيئي والبصري الناتج عن دخول املركبات وعلى
نطاق واسع اىل قلب املركز التارخيي.
لقد لعبت القوانني التخطيطية ،اليت وضعت أغلبها يف فترات
السيطرة االستعمارية على بلداننا العربية ،واليت مل تستند يف
صياغتها ووصفها على اسس علمية وحضارية ،دورًا كبريًا يف
أن تصل مدننا احلالية إىل أجزاء متنافرة ،حتكمها سنة التطور
واحلاجة اآلنية غري املدروسة ملتطلبات الساكنني وحركة املرور،
دون األخذ بنظر االعتبار الصورة النهائية اليت ستتكون هلا،
ان لالبنية واملواقع التارخيية مردود مايل اليستهان به ذلك
ان صناعة السياحة تعيش على وجود االثار وعلى احلفاظ على
العمران القدمي ذي اخلصائص النادرة حبسناهتا وسيئاهتا ،فهي يف
كثري من االقطار كانت والتزال مصدرًا اقتصاديا مهما شجعت
على السياحة ،مما جلب لتلك الدول العمالت االجنبية واملوارد
غري املنظورة كما سامهت يف نشاط كبري ومهم من اخلدمات
املكملة للسياحة.
االساليب املتبعة يف احلفاظ على املوروثات املعمارية يتم
وفق االساليب اآلتية :الترميم ويتمثل باصالح التصدعات وسد
الثغرات واالجزاء املتضررة يف املباين التراثية بشرط ان تكون هذه
االضافات واالصالحات متناسبة مع اهليكل االصلي للمبىن من
حيث تصميمه واملواد االنشائية املستعملة حيث انه من الضروري
ان يكون هناك انسجام بني القدمي واحلديث
الصيانة ان اكثر االحياء القدمية االثرية والتارخيية تعاين من
مشاكل كثرية تقتضي املعاجلة حيث تتطلب صيانة االجزاء
املتصدعة منها وهذه العملية اصبحت اليوم متاثل عملية ختطيط
البيئة التارخيية واالثرية باجراءات معينة حيث يتم عن طريق
مساعدة السكان القيام باصالح بيوهتم وتوفري اخلدمات االساسية
هلم من خالل املشاركة الفاعلة يف تطوير املستويات الطبيعية للبيئة.
وينبغي يف عملية الصيانة مراعاة مايأيت:
احترام كل ماهو اصيل يف البناية.
توثيق كل اعمال الصيانة اجلديدة.
جيب ان تكون املادة املستعملة يف الصيانة قابلة للتمييز بينها
وبني املادة االصلية.

االستنتاجات والتوصيات
1ـ االستنتاجات:
 -1تتشابه مدينة النجف مع غريها من مدن املراقد املقدسة

يف ظاهرة التجاذب الوظيفي بني استعماالت االرض ،واليت تطرد
مع تنوع استعماالت االرض وشدة التنافس بينها يف اطار اليات
سوق االرض احلضرية.
 -2ميتاز البعد الديين والروحي بتاثري كبري على منو وتطور
املدن الدينية اكثر بكثري من اخلصائص املوقعية واملوضعية لتلك
املدن.
 -3ان قوام مدينة النجف قد بين على اساس العالقة ما بني
البشر ال العالقة بني املؤسسات.
 -4ان تشكيل النسيج احلضري يف املدينة العربية االسالمية
مل يأت بشكل عشوائي بل جاء نتيجة التفاعل احلقيقي لكل
مكونات احلياة انذاك حيث كان ملبيا لكل متطلبات احلياة
انذاك,اذ كان ختطيطا واقعيا بدون تقليد او استنساخ.
 -5النسيج يف املنطقة تقليدي عضوي كثيف متضام عاىن
من التمزيق والتشويه نتيجة شق الشوارع وبناء االبنية العالية
مبقياس غري مالئم مما ادى اىل ضياع جزء كبري من خصائصه.
 -6تعاين االبنية السكنية يف منطقة الدراسة من حالة
خدمية سيئة نتيجة قدمها وقلة وصول اخلدمات فيها.
2ـ التوصيات:
اعتماد عملية االمالء احلضري لسد الفجوات يف املخططات
االساسية للمدن ملا ختلفه من اثار سلبية على احنيازات
وتوجهات توزيعات التفاعل الوظيفي الستعماالت االرض
احلضرية.
االهتمام باملعامل املوجودة ضمن املدينة الهنا املحرك االساس
لعملية االدراك الذهين للمتلقي ،وهذا االهتمام يكون من خالل
وضع اساس وقوانني للتصاميم املعتمدة يف املدينة مبا يتالئم مع
واقع املدن العربية وهذا ال يعين االبتعاد عن التطورات احلاصلة
يف هذا املجال بل االستفادة منها باخلروج مبؤشرات تصميمية
وختطيطية تالئم مدننا.
ضرورة االهتمام باملناهج الدراسية والتأكيد من خالهلا على
عمارتنا املحلية واإلسالمية بالقدر الكايف الذي يستطيع من
خالله املختصون أن يتناولو هذه العمارة بتعمق أكثر.فض ً
ال عن
بقية املفاهيم العمرانية العامة األخرى لرفع مستوى الواقع املعريف
للمهندس واملخططني.
امهية توثيق االبنية التراثية الن من شأهنا حفظ التراث
وجعله متاحا للدراسة واالطالع واالستفادة منه وادخاله كبحث
للدراسة على شبكة الـ( )Internetالطالع املهتمني والدول
االخرى عليه.
تفعيل الضوابط بنائية الرتفاعات االبنية يف املنطقة لكي
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التنافس ارتفاع ومشهد احلضرة,وضرورة التشديد على االلتزام
هبا.
ضرورة الوعي االجتماعي بالتراث وامهيته يف حتقيق
االرتقاء الثقايف وترصني القاعدة الفكرية للمجتمع.

المصـادر

1.1الشيخ علي الشرقي,االحالم,القسم الرابع, ,ص،146 -145مأخوذ عن
د.عبد اهلادي احلكيم (النجف يف ذاكرة الزمان و املكان) مؤسسة آفاق
للدراسات و البحوث العراقية ,
maktaba_moktasah//80:http://www.haydarya.com2.2
( main.htmمن االنترنت).
3.3املصدر السابق ,ص.146
4.4السيد جواد شرب,أدب الطف .مؤسسة آفاق للدراسات و االحباث العراقية
174/1,مأخوذ عن د.عبد اهلادي احلكيم (النجف يف ذاكرة الزمان
و املكان maktaba_/80:http://www.haydarya.com
( moktasah/main.htmمن االنترنت).
5.5ديوان الشريف الرضي ,مؤسسة آفاق للدراسات و االحباث العراقية ,
115 /1مأخوذ عن د.عبد اهلادي احلكيم (حاضرة النجف االشرف يف
ذاكرة الزمان و املكان)
maktaba_moktasah//80:http://www.haydarya.com6.6
( main.htmمن االنترنت).
7.7الشيخ جعفر حمبوبة ,ماضي النجف وحاضرهاhttp:// ,
( 4shared.com.wwwمن االنترنت).
8.8معجم البلدان 331 / 1 :مأخوذ عن د.عبد اهلادي احلكيم.حاضرة
النجف االشرف يف ذاكرة الزمان و املكان مؤسسة آفاق للدراسات
و االحباث العراقية/80:http://www.haydarya.com: .
( maktaba_moktasah/main.htmمن االنترنت).
9.9الشيخ جعفر حمبوبة,مصدر سابق.
1010الشيخ جعفر حمبوبة,مصدر سابق.
1111السيد احلسين عبد الكرمي بن طاووس.فرحة الغري يف تعيني قرب
أمري املؤمنني علي (عليه السالم) حتقيق د.املوسوي حتسني ال شبيب.
( http://www.ahl-ul-bayt.orgمن االنترنت).
1212اخلفاف,د .عبد علي ,حمافظة النجف األشرف التشكيل اإلداري وحتليل
املوقع املكاين,ص, 16مأخوذ عن د.عبد اهلادي احلكيم (حاضرة النجف
االشرف يف ذاكرة الزمان و املكان)(من االنترنت).
1313العطية ,د .موسى جعفر ,أرض النجف ,ص, .62-16مأخوذ عن
د.عب اهلادي احلكيم (حاضرة النجف االشرف يف ذاكرة الزمان و
maktaba_/80:http://www.haydarya.com
املكان).
( moktasah/main.htmمن االنترنت)مؤسسة آفاق للدراسات و
البحوث العراقية,
1414الشيخ جعفر حمبوبة,مصدر سابق.
1515اخلليلي د.جعفر.موسوعة العتبات املقدسة-قسم النجف ,
m a k t a b a _ /8 0 :h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m1616
( moktasah/main.htmمن االنترنت).
1717الساكين,جعفر،نافذة جديدة على تاريخ الفراتني يف ضوء الدالئل
اجليولوجية واملكتشفات اآلثار.بغداد 1993م ,ص 51 :ـ  62مأخوذ
عن د.عبد اهلادي احلكيم (حاضرة النجف االشرف يف ذاكرة الزمان
و املكان)maktaba_/80:http://www.haydarya.com .
( .moktasah/main.htmمن االنترنت)

.

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ

1818جملة سومر ,املجلد الثامن،لسنة 1957م.مأخوذ عن د.عبد اهلادي
احلكيم (حاضرة النجف االشرف يف ذاكرة الزمان و املكان) http://
maktaba_moktasah/main./80:www.haydarya.com
( .htmمن االنترنت).
األول ،ص .49 :مأخوذ عن د.عبد اهلادي
اجلزء
1919حضارة العراق,
ّ
احلكيم (حاضرة النجف االشرف يف ذاكرة الزمان و املكان) http://
maktaba_moktasah/main./80:www.haydarya.com
( .htmمن االنترنت).
.116 :Gibson, The City and Area of Kish, Page2020
2121العطية,د.جليل .مقالة املقتطف من التاريخ احلضاري والفكري و
الروحي ملدينة النجف االشرف,مكتبة الروضة احليدرية http://
maktaba_moktasah/ /80 :www.haydarya.com
( html.najaf2من االنترنت).
2222احلكيم د.عبد اهلادي (حاضرة النجف يف ذاكرة الزمان و املكان
,مؤسسة آفاق للدراسات و البحوث العراقية http://www. ,
..maktaba_moktasah/main.htm/80:haydarya.com
2323د .جواد علي ,املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم مأخوذ من د.عبد
اهلادي احلكيم
http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/2424
’ .main.htmمؤسسة آفاق للدراسات و البحوث العراقية (,من
االنترنت)
2525اخلفاف,د.عبد علي ,مصدر سابق ص.23
2626اخلليلي ,جعفر .موسوعة العتبات املقدسة .قسم النجف.مكتبة الروضة
احليدرية(, .من االنترنت).
m a k t a b a _ /8 0 :h t t p : / / w w w . h a y d a r y a . c o m2727
moktasah/main.htm
2828احلسيين د.رباب ,مدينة النجف يف كتابات املؤرخني واجلغرافيني
املسلمني ,مؤسسة كربالء للدراسات والنشر يف لندن(,من االنترنت).
2929اخلياط جعفر ,النجف يف كتابات الغربيني ,مكتبة الروضة
maktaba_/80:http://www.haydarya.com
احليدرية
(,moktasah/main.htmمن االنترنت).
3030العزاوي,د.قيس,النجف كما وصفها بعض املستشرقني الفرنسيني,مكتبة
/80:http://www.haydarya.com
احليدرية,
الروضة
( maktaba_moktasah/main.htmمن االنترنت).
3131النجف يف املراجع الغربية،مصدر سابق (,من االنترنت).
3232النجف يف املراجع الغربية,مصدر سابق (,من االنترنت).
3333النجف يف املراجع الغربية,مصدر سابق (,من االنترنت).
3434النجف يف املراجع الغربية,مصدر سابق (,من االنترنت).
3535دليل اململكة العراقية لسنة 1936 -1935م.مكتبة الروضة
احليدريةmaktaba_/80:http://www.haydarya.com ,
( moktasah/main.htmمن االنترنت).
3636غنيمة,يوسف رزق اهلل ,احلرية املدينة واململكة العربية,مأخوذ عن
د.عبد اهلادي احلكيم مؤسسة افاق للدراسات و البحوث العراقية (,من
االنترنت) maktaba_/80:http://www.haydarya.com
.moktasah/main.htm
3737املوسوي,د.عبد الصاحب ,حركة الشعر يف النجف األشرف وأطواره
خالل القرن الرابع عشر اهلجري ,مأخوذ عن د.عبد اهلادي احلكيم
مؤسسة افاق للدراسات و البحوث العراقية (,من االنترنت) http://
maktaba_moktasah/main./80:www.haydarya.com
.htm

3838حمافظة النجف األشرف التشكيل اإلداري وحتليل املوقع املكاين,مصدر
سابق (,من االنترنت).
3939املوسوي,د.عبد الصاحب ,حركة الشعر يف النجف األشرف وأطواره
خالل القرن الرابع عشر اهلجري,مصدر سابق من االنترنت).
4040الشبييب  ,الشيح حممد رضا ,النجف وطبقات شعرائها,مؤسسة
مأخوذ عن د.عبد اهلادي احلكيم مؤسسة افاق للدراسات و البحوث
العراقية (,من االنترنت) /80:http://www.haydarya.com
.maktaba_moktasah/main.htm
4141الشبييب,الشيح حممد رضا ,النجف وطبقات شعرائها,مؤسسة آفاق
للبحوث و الدراسات العراقيةمصدر سابق (,من االنترنت).
4242نقاش,اسحاق,شيعة العراق,مؤسسة آفاق للدراسات و البحوث العراقية
مأخوذ عن د.عبد اهلادي احلكيم مؤسسة افاق للدراسات و البحوث
العراقية (,من االنترنت) /80:http://www.haydarya.com
.maktaba_moktasah/main.htm
4343حبر العلوم ,السيد حممد,الدراسة و تأرخيها يف النجف,مكتبة الروضة
احليدريةmaktaba_/80:http://www.haydarya.com ,
( .moktasah/main.htmمن االنترنت).
4444حبر العلوم,السيد حممد,الدراسة و تأرخيها يف النجف,مصدر سابق(,من
االنترنت).
4545العاملي,السيد جعفر مرتضى.عتباتنا املقدسة-مدينة النجف
االشرف,مكتبة الروضة احليدريةhttp://www.haydarya.com/
(, maktaba_moktasah/main.htmمن االنترنت).
4646مؤسسة الشيخ زين العابدين للمعارف االسالمية,النجف االشرف
و معاملها,املحالت السكنية القدمية يف النجف http://www.
(,/zainealdeen.comمن االنترنت)
4747كمونه,حسن حيدر,حتوالت النظام البيئي التقليدي يف قرارات النسيج
العمراين املعاصر,اطروحة ماجستري مقدمة لقسم اهلندسة املعمارية –
جامعة بغداد.2008,ص.100
4848العاملي ,السيد جعفر مرتضى.عتباتنا املقدسة-مدينة النجف
االشرف,مصدر سابق(,من االنترنت).
4949الغريفي,وميض الدين املوسوي ,زاويتا الزوال و القبلة يف العتبة العلوية
املقدسة,سلسة حبوث يف العتبات(من االنترنت).
www.haydarya.com/maktaba_moktasah.html 5050
5151الغريفي ,وميض الدين املوسوي,مصدر سابق (,من االنترنت)
5252العاملي ,السيد جعفر مرتضى.عتباتنا املقدسة-مدينة النجف
االشرف,مصدر سابق(,من االنترنت).
5353زركر,د.اكرب,مهندس هادي اصغريان جدي,مهندس روح اهلل
موحديالدليل العملي لتعيني جهة القبلة (نسخة فارسية) منوذج حرم
مطهر أمري املؤمنني 7يف النجف االشرف جامعة شهيد هبشيت ـ الكلية
املعمارية،ص16
5454الغريفي ,وميض الدين املوسوي,مصدر سابق (,من االنترنت)
5555احلكيم د.عبد اهلادي مؤسسة آفاق للدراسات و االحباث العراقية
,حاضرة النجف االشرف يف ذاكرة الزمان و املكان 19,متوز
maktaba_/80:http://www.haydarya.com , 2006
( moktasah/main.htmمن االنترنت)
5656احلكيم د.عبد اهلادي مؤسسة آفاق للدراسات و االحباث العراقية.
مصدر سابق 19متوز (, 2006من االنترنت).
5757ليفون ،آرتني ،معاجلة الصرف يف املناطق الصحية ،جملة املهندس العدد
األول ،سنة ،9مطبعة املعارف ،بغداد ،1965 ،ص.13
5858حيدر عبد الرزاق كمونة “ ،سبل احلفاظ والتجديد احلضري ملدينة

النجف القدمية “ ،املؤمتر العلمي الرابع للمعهد العايل للتخطيط احلضري
واالقليمي ،جامعة بغداد ،بغداد.2005 ،
5959كمونه,حسن حيدر,حتوالت النظام البيئي التقليدي يف قرارات النسيج
العمراين املعاصر,مصدر سابق.ص.106
6060كمونه,حسن حيدر,حتوالت النظام البيئي التقليدي يف قرارات النسيج
العمراين املعاصر,مصدر سابق.ص.113
6161كمونه,أ.د.حيدر عبد الرزاق “ ,االبعاد التدمريية هلدم السوباط يف
احلرم احليدري الشريف على االرث احلضاري لالمة “ ،اهليئة العامة
لالثار والتراث – دائرة الدراسات والبحوث – الندوة العلمية االوىل –
اثر احلروب واالرهاب على االثار والتراث العراقي.2008 ،
6262كمونه,حسن حيدر,حتوالت النظام البيئي التقليدي يف قرارات النسيج
العمراين املعاصر,مصدر سابق.ص.109
6363كمونه,حسن حيدر,حتوالت النظام البيئي التقليدي يف قرارات النسيج
العمراين املعاصر,مصدر سابق.ص.109
6464كمونه,حسن حيدر,حتوالت النظام البيئي التقليدي يف قرارات النسيج
العمراين املعاصر,مصدر سابق.ص.110
6565كمونه,حسن حيدر,حتوالت النظام البيئي التقليدي يف قرارات النسيج
العمراين املعاصر,مصدر سابق.ص.112
6666كمونه,أ.د.حيدر عبد الرزاق ,القوانني التخطيطية والتراث يف املدينة
املعاصرة,مقالة (,من االنترنت).
6767لغرض االستزادة باملعلومات يف هذا املجال ميكن الرجوع اىل الدراسة
املوسومة “ ،امهية املحافظة على االبنية واملواقع التارخيية يف املدينة
العربية املعاصرة “ ،للدكتور حيدر كمونة املنشور يف جملة “ املخطط
والتنمية “ ،جامعة بغداد _ مركز التخطيط احلضري واالقليمي
للدراسات العليا ،العدد .1995 ،1
6868كمونه,أ.د.حيدر عبد الرزاق.احلفاظ على املوروثات املعمارية يف مدن
اقليم كوردستان العراق (قلعة اربيل امنوذج) (احللقة الثانية)  ,مقالة
منشورة يف جريدة التآخي بتاريخ .2007/7/18
6969االنصاري  ,رؤوف حممد علي “ ،مقترح مشروع تطوير مركز مدينة
النجف االشرف وتوسعة الروضة احليدرية “  ,جملة املهجر  ,صادرة عن
مجعية رعاية العراقيني  ,اململكة املتحدة  ,العدد  , 48لندن  ,حزيران
.2007 ,
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العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ .
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