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قطب الدائرة

تصميمهنديسمبتكرلتطويرالروضةالحيدريةاملقدسة
يزاوج بني التخطيط الحضـــري والتخطيط العقائـــدي

 الدكتور عبدالهادي عباس اإلبراهيمي
كلية العلوم  -جامعة الكوفة

الخالصة:

َّإن زيارة املراقد املقدسة يف العراق تعبري عن إعالن لالنتماء واهلوية احلضارية والثقافية ،وعقيدة إميانية للمسلم وخاص ًة
للفرد الشيعي ،وهلذه الطقوس املتوارثة دالالت روحية كبرية ،مت التأكيد عليها يف أحاديث الرسول األكرم وأئمة أهل البيت عليه
الصلوات ُّ
التسليم .وعلى الرغم من الزيادة الكبرية احلاصلة يف أعداد الزائرين الوافدين للتشرف بزيارة
وأمت
وعليهم أفض ُل
ِ
ِ
املراقد املقدسة بالعراق من الداخل واخلارج ،وخاصة يف املناسبات الدينية املعروفة ،فقد بقيت هذه املراقد املقدسة وألسباب
عدة بدون تطوير حقيقي وتوسعة نافعة.
َّإن أهم املراقد املقدسة يف العراق قاطب ًة ،هو احلرم العلوي املطهر يف مدينة النجف األشرف ،والعمارة احلالية للمرقد
املقدس الباقية حلد اليوم ،هي العمارة الصفوية اليت أمر بإنشائها الشاه صفي الصفوي ،ويعود تارخيها لسنة 1047هجرية.
ما يعين انه مل جت َر توسعة إضافية للروضة احليدرية منذ أربعة قرون تقريباً ،مما ولد مشكالت كبرية ومعقدة ألقت بظالهلا
السيئ ِة على جممل األنشطة املختلفة اليت حتدث يف هذه املدينة املقدسة خاص ًة يف املناسبات الدينية.
وقد توصلنا بفضل اهلل تعاىل إىل دراسة تضمنت تصميماً هندسياً مبتكراً أمسيناهُ(قطب الدائرة) .ويهدف اىل تطوير
الروضة احليدرية املقدسة وذلك من خالل حتويل مدينة النجف األشرف القدمية مبحالتها األربع املعروفة (املشراق ،العمارة،
صحن جديد يتخذ شك ً
ال دائرياً حييط بالصحن العلوي احلالي ،يضم مجيع املباني اإلسالمية الدينية
احلويش والرباق) إىل ٍ
والتارخيية واألثرية والرتاثية إضاف ًة اىل الصحون الثانوية.
َّإن مدينة النجف األشرف املقدسة تُعد احلاضرة العلمية الدينية األوىل يف العامل اإلسالمي قاطب ًة ،إذ يرجع تاريخ احلركة
العلمية بها اىل أكثر من ألف عام منذ عهد الدولة البويهية .وأصبحت النجف أعظم جامعة إسالمية بعد أن وضع حجرها
األساس شي ُخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رضي اهلل عنه سنة  448هجرية بعد هجرته إليها من بغداد ،لذلك جيب االهتمام بها
وتطويرها من جديد مع احملافظة على مجيع املباني اإلسالمية الدينية والرتاثية اليت متثل احلضارة والذاكرة اخلالدة ملدينة
النجف األشرف القدمية.
إننا نعتق ُد َّان التوسعة الشاملة للروضة احليدرية املقدسة املتمثلة بالشكل الدائري للصحن احليدري اجلديد ستؤدي مجي َع
الوظائف املطلوب ِة ،فمن املعروف علمياً َّان للشكل عالقة وثيقة بالوظيفة اليت يؤديها .حيث يتضمن هذا التصميم تطويراً عمرانياً
ِ
هندسياً تقنياً ،وفقاً ألحدث أساليب اهلندسة املعمارية اإلسالمية للمراقد املقدسة يف وقتنا احلالي ،وبالتالي إظهار املرقد العلوي
املقدس بأكمل هيئة وأمجل ُحلَّة ،ومبا يليق بصاحب هذه الوالية ،إمام املتقني ويعسوب املسلمني وقائد الغر ُ
امل َّجلني صلوات
اهلل عليه.
ً
ً
ُ
َّإن تطوير املباني اإلسالمية من قبل الشركة االعمارية املتعاقد معها رمسيا ،سيتم وفقا ألسس علمية هندسية حمسوبة
بدقة ،ال ُّ
ختل جبمالية التناظر اهلندسي املعماري اإلسالمي للبناء اجلديد للروضة احليدرية املقدسة ،مع احلفاظ على األساليب

.
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والطرز املعمارية املوجودة يف الصحن احليدري القديم و اجلديد من ناحية العناصر املعمارية اإلنشائية للحرم املطهر،
من قباب ومآذن وأعمدة وعقود وعناصر التشكيل الزخريف بشقيها املعماري اجلمالي والروحي الرمزي وفقاً للعمارة اإلسالمية
القدمية.
َّإن مشروع التوسعة والتطوير الشامل للروضة احليدرية املقدسة يشتمل على منافع إنسانية كثرية تصب فوائدها يف صاحل
اجملتمع النجفي خاص ًة والعراق عام ًة .وهذه املنافع تتضمن تقديم مجيع اخلدمات الضرورية للزوار الوافدين من داخل العراق
وخارجه للتشرف بزيارة العتبة املباركة ألمري املؤمنني عليه السالم .إىل جانب الفوائد الدينية والتارخيية والرتاثية واالقتصادية
والسياحية وغريها اليت سوف حتصل حتماً عند تنفيذ هذا املشروع املبارك.
وقد أخذنا بنظر االعتبار بهذا التصميم املزاوجة بني التخطيط احلضري والتخطيط العقائدي ،والربط بني البعدين املادي
و الروحي ،يف تنفيذ نسج البناء للصحن احليدري الدائري اجلديد ،وفقاً هلندسته املعمارية اإلسالمية األصلية ،وان يكون فريداً
يف نوعه ومميزاً عن غريه.

المبحث األول :المقدمة
مدينة النجف األرشف:
تقع مدينة النجف األشرف يف منطقة الفرات األوسط من
العراق ,إىل اجلنوب الغريب من العاصمة بغداد بنحو  160كيلومترًا.
أما من حيث املوقع اجلغرايف فتقع هذه املدينة بني السهل الرسويب
من جهة مدينة الكوفة الواقعة على هنر الفرات ,واهلضبة الغربية
من جهة الصحراء اليت تفصل العراق عن احلدود الشرقية للمملكة

العربية السعودية.
تقوم مدينة النجف على مكان مرتفع بينما املناطق املحيطة هبا
منخفضة عنها ,وهي تطل من اجلهة الغربية على منخفض كبري
يسمى حبر النجف .قال األزهري :والنجفة اليت بظهر الكوفة ,و هي
كاملسنّاة متنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها( .)1وجاء
يف معجم البلدان :و «النَ َجف» بالتحريك ,هو بظهر الكوفة كاملسنّاة
متنع مسيل املاء أن يعلو الكوفة ومقابرها وبالقرب من هذا املوضع
قرب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه(.)2
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هلذه املدينة املقدسة أمساء كثرية إال أن املشهور منها ثالثة هي
النجف والغري واملشهد ,وذكر العالمة الشيخ حممد حسني حرز
الدين يف كتابه القيّم (تاريخ النجف األشرف) مثانية وعشرين امسًا
ملدينة النجف األشرف ,وشرح معانيها معتمدًا على أمهات الكتب
التارخيية والدينية واجلغرافية .وللشيخ الدكتور حممد هادي األميين
دراسة مهمة عنواهنا (أمساء النجف يف احلديث واللغة والتاريخ) مت
نشرها يف اجلزء األول من (موسوعة النجف األشرف).
وقال الدكتور مصطفى جواد يف حبثه املوسوم (النجف قدميًا):
وفذلكة األقوال َّان النجف إمنا ُس ّمي هبذا االسم ألنه يعين أرضًا
عالي ًة معلوم ًة تشبه املسنّاة تصد املاء عما جاورها وينجفها املاء
من جوانبها أيام السيول ولكنه ال يعلوها فهي كالنجد والسد(.)3
ويقول املرحوم الدكتور موسى جعفر العطية عن جغرافية
النجف ما نصه :النجف اليت تضم قرب االمام علي  اليت تعرف
باسم الربوة (ربوة النجف) تشكل جزء من هضبة مميزة مثلثة
الشكل يطلق عليها هضبة النجف -كربالء ,وتشكل رؤوس هذا
املثلث مدينة النجف االشرف من الطرف اجلنويب الشرقي ,ومدينة
كربالء واألجزاء اجلنوبية من حبرية الرزازة يف الطرف الشمايل,
وحبر النجف من الطرف الغريب .تبلغ مساحة هضبة النجف-
كربالء حوايل ثالثة آالف كيلومتر مربع ...ويبلغ أقصى ارتفاع
هلضبة النجف  176متر فوق مستوى سطح البحر واملستوى العام
الرتفاع اهلضبة باجتاه حافاهتا الغربية يتراوح بني  100اىل 120
متر.
ويقول أيضًا :هضبة النجف مسطحة االستواء ولكنها حمززة
بفعل عوامل التجوية الرحيية وتشرف من جهتها اجلنوبية الغربية
على حبر النجف وهذه الشرفة متثل جرفًا صخريًا حادًا تسمى
حمليًا بطار النجف ,اما االمتدادات الشمالية هلذه الشرفة وباجتاه
كربالء تسمى بطار السيد وتتكشف يف هذه الشرفات (الطارات)
بعض الطبقات الصخرية املكونة هلضبة النجف(.)4
أهمية مدينة النجف األرشف
للنجف مكانة خاصة يف قلوب املسلمني ,فهي من الناحية
التارخيية متثل أرض األنبياء واألوصياء واألولياء ,وهي مدفن آدم
ونوح وهود وصاحل  ومدفن للعلماء والصاحلني .فقد روى
سره املتوىف سنة 368
الشيخ األقدم جعفر بن قُولويه القمي قُدس ّ
هـ يف كتابه (كامل الزيارات) بإسناده عن اإلمام حممد الباقر ,
ان أحد أصحابه وهو أيب بكر احلضرمي سأله« :أي بقاع األرض
عز َّ
وجل وحرم رسوله  ,فقال :الكوفة
أفضل بعد حرم اهلل َّ

.
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يا أبابكر هي الزكية الطاهرة ,فيها قبور النبيني املرسلني وغري
املرسلني واألوصياء الصادقني ,وفيها مسجد ُسهيل الذي مل يبعث
اهلل نبيًا إ ّ
ال وقد صلى فيه ,ومنها يظهر عدل اهلل ,وفيها يكون قائمه
والقوام من بعده ,وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلني»(.)5
ولشرافة هذه البقعة املقدسة فقد حبا اهلل تعاىل أرض النجف
لتكون مزن ً
ال مباركًا لنوح  ومرسى لسفينته بعد انتهاء الطوفان.
فقد روي عن االمام جعفر الصادق  عن أمري املؤمنني  يف
ذكر مسجد الكوفة ,قال« :منه سارت سفينة نوح»( .)6ووردت
أحاديث كثرية عن أئمة هل البيت  يف تفسري اآلية املباركة
﴿ َ
ضي
مساء اقلِعي وغ َ
وقيل يا ُ
ِيض ُ
ماء ِك ويا ُ
أرض اب َلعي َ
املاء وقُ َ
ِي َ
للقوم الظاملني ﴾(هود)44/
األمر
ْ
واستوت على اجلود ّ
وقيل بُعدًا ِ
ُ

يستدل منها على َّان النجف هو موضع استقرار سفينة نوح .
عن املفضل بن عمر عن االمام جعفر الصادق  :يف تفسري
قوله تعاىل﴿ :
واستوت على
اجلودي ﴾ ,قال :هو فرات الكوفة(.)7
ْ
ّ
وقال العالمة املجلسي :يظهر من بعض األخبار انه كان بقرب
الكوفة ,ورمبا أشعر بعضها بأنه الغري( .)8وقد أشار الشيخ حممد
السماوي يف أرجوزته اىل ذلك قائ ً
ال:
ففي حديث الفرحة املسطو ِر بأنـها من قطعات الطـو ِر
()9
رب مروي
وإهنا كانـت من اجلـودي أو هو هي يف خ ٍ
وروى صفوان بن مهران عن االمام جعفر الصادق  قال:
سار وأنا معه يف القادسية حىت أشرف على النجف ,فقال« :هو
جبل
اجلبل الذي اعتصم به ابن جدي نوح  فقال( :سآوي اىل ٍ
من املاء ِ) (هود.)10( »...)43/
يعصمين َ
ُ
وللعالمة السيد سامي البدري دراسة مستفيضة ويف غاية
األمهية يثبت فيها وباألدلة العلمية القاطعة َّان النجف هو املوضع
وان الكوفة أول مدينة بعد
الذي رست عليه سفينة نوح َّ ,
الطوفان استقر فيها نوح  واليت انطلقت منها احلياة الدينية
والفكرية واالجتماعية والسياسية يف العراق بل يف العامل.
يقول مساحة العالمة البدريَّ :ان النجف مرسى سفينة نوح
قضية تنهض باالستدالل عليها ثالثة أنواع من الوثائق وهي:
 .1الوثائق العربية املتمثلة بالقران الكرمي وتراث النبوة
برواية أهل البيت  وهي وثائق تنتمي اىل أوائل القرن السابع
اجلودي ومل يسبق لغريه
امليالدي ,فقد جاء يف القران الكرمي اسم
ّ
من الكتب السماوية أو البلدانية ان ذكر هذا االسم بصفته املوضع
الذي استقرت عليه السفينة...
 .2الوثائق املسمارية باللغة السومرية واللغة األكدية ,وهي
وثائق تنتمي اىل القرن اخلامس عشر قبل امليالد على اقل تقدير

وقد كشف عنها قبل مائة ومخسني سنة.
 .3الوثائق العربية واآلرامية والالتينية (العهد القدمي) وهي
وثائق ظهرت بني القرن الثاين عشر قبل امليالد والقرن الرابع
امليالدي(.)11
ومن اجلدير بالذكر الكالم عن أصل اجلبل الذي كان موجودًا
يف النجف وبقيت آثار منه يف الوقت احلاضر ,حيث يطلق عليه
النجفيون اسم (جبل الطور) ,فقد قال ابن الكليب :الكوفة مسيت
جببيل صغري يف وسطها كان يقال له كوفان وعليه اختطت مهرة
موضعها ,وكان هذا اجلبل مرتفعًا عليها فسميت به( .)12وذكر
العالمة عبدالكرمي بن طاووس بسنده عن االمام جعفر الصادق 
حدث به انه كان يف وصية أمري املؤمنني « :أن
يف حديث َّ
تصوبت أقدامكم فاستقبلتكم ريح
أخرجوين اىل الظهر ,فإذا َّ
فادفنوين وهو أول طور سيناء ,ففعلوا ذلك»(.)13
إن جبل الطور املقدس يُعد أعلى مكان يف ربوة النجف من
َّ
جهة وادي السالم يشرف على ماليني القبور يف منخفض املقربة
يف منظر مهيب .وهو يفصل بني مقربة وادي السالم واملدينة القدمية
شرقيها اىل مشاهلا(.)14
حيث ميتد من ِّ
ومن خصائص هذه األرض املقدسة انه دفن فيها الكثري من
األنبياء .ومن الذين ُعرفت مراقدهم آدم ونوح وهود وصاحل .
يف حديث طويل قال املفضل بن عمر :دخلت على أيب عبداهلل ,
فقلت :إين أشتاق اىل الغري ,قال« :فما شوقك إليه ,قلت له :إين
أحب ان أزور أمري املؤمنني  ,قال :فهل تعرف فضل زيارته,
قلت :ال ,يا بن رسول اهلل فعرفين ذلك ,قال إذا أردت زيارة
أمري املؤمنني  فاعلم انك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم
علي بن ايب طالب  .)15(»وجاء يف كتاب (هتذيب األحكام)
للشيخ الطوسي َّ ان اإلمام علي  بعد أن ضربه الشقي ابن
ملجم أوصى ولده االمام احلسن املجتىب  قائ ً
مت
ال...« :فإذا ّ
أخ َو َّي هود وصاحل»(.)16
فادفنوين يف هذا الظهر يف قرب َ
فصل ِه
وقد خصص الدكتور حسن احلكيم اجلزء الثالث من ُم ّ
للحديث عن تاريخ املراقد املقدسة واملقامات ووادي السالم.
وقد أشار إىل انه وردت نصوص تارخيية وأحاديث شريفة عن
مرقدي النبيّ ْين آدم ونوح  يف أرض النجف ,وقد ورد يف
الزيارة (السالم عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح) وقد أصبحت
هذه الزيارة من باب املسلمات بأن االمام عليًا  قد ُدفن بني
النبيني آدم ونوح  وقد أصبح هلما قربان منفصالن عن قرب
االمام  ,وقد شاهدمها الرحالة ابن بطوطة عند زيارته ملدينة
النجف األشرف عام  727هـ.

يقول الدكتور احلكيم أيضًا :ورد ذكر النبيني هود وصاحل يف
الزيارة ألمري املؤمنني  حيث جاء فيها(السالم عليك وعلى
جاريك هود وصاحل) ,ويُستفاد من هذه الزيارة اهنما ُدفنا يف
مكان ليس ببعيد عن مرقد االمام  ,يف حني َّان النبيني آدم
ونوح قد ُدفنا بنفس البقعة اليت ُدفن فيها أمري املؤمنني  ,فقد
أعطت الزيارة هلود وصاحل صفة اجلوار ,وأعطت آلدم ونوح صفة
املضاجعة(.)17
وقد كانت الكوفة مسكن ابراهيم اخلليل  ,وله يف مسجد
الكوفة املعظم مقام يزار .وله أيضًا يف مسجد السهلة مقام معلوم
ومن هذا املسجد خرج اىل العمالقة .وقد ورد َّان بانقيا هي االسم
القدمي ألرض النجف ,وكان حبر النجف يسمى حبر بانقيا .وقد
اشتراها ابراهيم  بغنيمات كن معه ,والغنم بالنبطية يقال هلا
(نقيا) .وذكر ابراهيم  انه حيشر من ولده من ذلك الظهر سبعون
ألف شهيد(.)18
وقد مر بالنجف الكليم موسى  ,فناداه ربه منها )ِإنِّي
َع نَ ْعلَْي َك ِإنَّ َك بِال َْوا ِد ال ُْم َق َّد ِس ُطوى ( (طه .)12/روى
َأنَا َربُّ َك َف ْ
اخل ْ
احلسن الديلمي عن االمام جعفر الصادق  انه قال« :الغري
قطعة من اجلبل الذي كلم اهلل عليه موسى تكليمًا ,وقدس عليه
عيسى تقديسًا ,واختذ عليه ابراهيم خلي ً
ال ,وحممدًا صلى اهلل عليه
واله وسلم حبيبًا ,وجعله للنبيني مسكنًا»( .)19وأكرم بالعالمة
الشيخ حممد كاظم األزري يف أبياته الرائعة:
ـــد رويـدًا
أَيُّهـــا
الراكـب املُ ِج ُّ
ُ
ـــت يف جـــواها
ب ُق
ٍ
لـــوب تقلبَ ْ
فاخض ْع
إن
ن َ
رض الغريــ ِ
تــراءت أَ ُ
ْ
َ
واخلــع النعــل دون وادي طواها
ْ
آية وآوينامها
وأمه ً
مرمي ُ
ابن َ
ويف تفسري قوله تعاىل (وجعلنا َ
إىل ٍ
ذات ٍ
ربوة ِ
قرار ومعنيٍ) (املؤمنون )50/وردت أحاديث عدة دالة
على َّان الربوة هي أرض النجف األشرف ,منها ما رواه الشيخ
جعفر بن قولويه القمي عن االمام جعفر الصادق  قال« :الربوة
جنف الكوفة ,واملعني الفرات»(.)20
دخل أمري املؤمنني  مدينة الكوفة مظفرًا بالنصر على
الناكثني يوم  12رجب سنة  36من اهلجرة بعد انتهاء معركة
اجلمل قادمًا إليها من البصرة .وبعد أن اختذ من مدينة الكوفة
عاصمة للدولة االسالمية يف زمن خالفته الراشدة ,اشترى
اإلمام  أرض النجف.
أورد العالمة السيد عبدالكرمي بن طاووس ما يأيت :روى
أبو عبداهلل حممد بن علي بن احلسن بن عبدالرمحن العلوي

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ .

139

140

احلسين يف كتاب (فضل الكوفة) بإسناد رفعه إىل عقبة بن علقمة
قال«:اشترى أمري املؤمنني علي  ما بني اخلورنق اىل احلرية
اىل الكوفة ,ويف حديث آخر بني النجف إىل احلرية إىل الكوفة من
الدهاقني بأربعني ألف درهم وأشهد على شرائه ,قال :فقيل له :يا
أمري املؤمنني تشتري هذا هبذا املال وليس ينبت قط؟ فقال :مسعت
من رسول اهلل  يقول :كوفان يرد أوهلا على آخرها ,حيشر
من ظهرها سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغري حساب فاشتهيت أن
حيشروا يف ملكي»(.)21
واخرج ابن عساكر يف تارخيه عن االمام جعفر الصادق :
َّان أمري املؤمنني عليًا  كان يأيت النجف ويقول« :وادي السالم,
وجممع أرواح املؤمنني ,ونعم املضجع للمؤمن هذا املكان ,وكان
يقول :اللهم اجعل قربي به»(.)22
ريت مرتني ,مرة من
وخالصة القول ان هذه األرض قد أُشتُ ْ
أيب األنبياء إبراهيم اخلليل  ومرة من أيب األوصياء علي
املرتضى  ,ويف أمر هذا الشراء سر عظيم.
وتكمن األمهية العظمى ملدينة النجف األشرف يف عصر ظهور
قائم آل حممد  ,اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه
الشريف .حيث ورد يف األحاديث الصحيحة انه -أرواحنا فداه-
سيتخذ الكوفة قاعدة له وعاصمة لدولته كما كانت يف عهد جده
وان تشكيل حكومة
إمام املتقني  يف زمن خالفته الراشدةَّ ,
العدل اإلهلي العاملية سيمأل األرض عد ً
ال وقسطًا بعد أن ملئت
جورًا وظلمًا ,ويعيش اإلنسان يف جمتمع واحد تنتشر فيه القيم
اإلهلية والقوانني االسالمية.
ومن مشاهدة ومتابعة األحداث املتسارعة اليت حصلت
وحتصل اآلن يف العراق واملنطقة املحيطة به ,حيصل التيقن بقرب
انطالق اليوم املوعود بقيام اإلمام املهدي املنتظر بثورته الكربى
يد
بإذن اهلل تعاىل ومتكني املستضعفني من األرض ,قال تعاىلَ ( :ونُ ِر ُ
َأن نَّ ُم َّن َعلَى ال ِ
َه ُم
األر ِ
َه ْم َأئِ َّم ًة َونَ ْج َعل ُ
ض َونَ ْج َعل ُ
َّذ َ
ين ْاسُت ْض ِعفُوا ِفي ْ
ال َْو ِارِثنيَ)(القصص.)5/

إن االعتقاد بظهور املصلح بقية اهلل يف آخر الزمان ,مما اتفق
َّ
وامجع عليه املسلمون وقد تواترت األخبار فيه واستفاضت بكثرة
رواهتا عن الرسول األكرم  .نذكر منها ما جاء يف مسند أمحد
بن حنبل عن أيب سعيد اخلدري ,قال :قال رسول اهلل« :ال تقوم
متتلئ األرض ظلمًا وعدوانًا ,مث خيرج رجل من
الساعة حىت ُ
عتريت أو من أهل بييت ,ميلؤها قسطًا وعد ً
ال كما ُملئت ظلمًا
وعدوانًا»(.)23
ومن األمور امللفتة للنظر َّان األحاديث تذكر َّان االمام

.
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املهدي  عندما يصل العراق يدخل النجف أو ً
ال ,مث يتجه إىل
مسجد السهلة .حيث ورد يف (دالئل اإلمامة) يف حديث طويل
عن أمري املؤمنني  قال« :كأنين به قد عرب من وادي السالم
إىل مسجد السهلة على فرس حمجل له مشراخ يزهر .)24( )...ويف
تفسري العياشي عن أيب محزة ,عن االمام حممد الباقر  قال« :يا
أبامحزة ,كأين بقائم أهل بييت قد عال جنفكم ,فإذا عال فوق جنفكم
نشر راية رسول اهلل ,فإذا نشرها احنطت عليه مالئكة بدر»( .)25ويف
حماورة جرت بني االمام جعفر الصادق  وأحد أصحابه« :قال
قلت يا سيدي فأين تكون دار املهدي وجمتمع املؤمنني؟
املُ ّ
فضلُ :
قال :دار ملكه الكوفة وجملس حكمه جامعها ,وبيت ماله ومقسم
غنائم املسلمني مسجد السهلة ,وموضع خلواته الذكوات البيض
من الغريني.)26(»...
وبيّن الشيخ الدكتور عبداهلادي الفضلي باختصار يف كتابه
(دليل النجف األشرف) ,ان مدينة النجف األشرف قد استمدت
أمهيتها يف العامل اإلسالمي من:
 .1وجود مرقد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب .
 .2وجود جامعتها اإلسالمية الكربى اليت تسهم وبقسط وافر
يف حفظ التراث اإلسالمي ونقله اىل األجيال املسلمة  ,ويف مدها
املسلمني يف خمتلف بقاع العامل باملبلغني واملرشدين.
 .3وجود املرجعية الدينية اليت متثل زعامة املسلمني وقيادهتم
والدفاع عن مقدساهتم وحقوقهم.
 .4وجود مركزها الثقايف الذي يتمثل يف خمتلف نتاجها العلمي
واألديب ,فقد ُعرفت النجف يف طليعة احلواضر الثقافية اليت تزخر
بالعلماء واألدباء ,فقد أجنبت من الفقهاء والفالسفة والعلماء يف
خمتلف العلوم اإلسالمية ,ومن الشعراء والكتاب واخلطباء من
يعد يف الرعيل األول من أعالم الثقافة اإلسالمية وأبطال العلوم
اإلسالمية ورجال األدب والشعر ,ونتاجهم الثقايف  -علمًا وأدبًا
 الذي زودوا به املكتبة اإلسالمية والعربية خري دليل على ذلك. .5مواقفها السياسية ضد احنراف احلكام واملسؤولني
السياسيني ,ويف وجه االستعمار مبختلف أشكاله املباشر وغري
املباشر ,والفكري وغري الفكري ,وتاريخ حركاهتا السياسية
اجلهادية مملوء بالشواهد على ذلك .وأروع مثال يذكر هنا هو
ثورة العشرين ضد االحتالل الربيطاين ,اليت انطلق صوت جهادها
وحملت رايته بأيديهم
من حناجر مراجع النجف وقادهتا الدينينيُ ,
الشريفة ومن هذه املدينة(.)27
يرجع وجود احلركة العلمية الروحية يف هذه املدينة إىل القرن
الرابع اهلجري يف زمن السلطان عضد الدولة البويهي املتوىف سنة

 372هـ ,أي ما يزيد عن ألف عام .وأصبح للمدرسة العلمية يف
النجف األشرف الوجود الكامل باملعىن املعروف منذ عهد شيخ
الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطوسي رضوان اهلل تعاىل عليه
عند هجرته إليها عام  448هـ ,بعد وقوع املحنة املعروفة يف بغداد
بعد دخول السالجقة إليها بقيادة أمريهم طغرل بك عام  447هـ.
املؤرخون أنه كان يوجد قبل هجرته إىل النجف
وقد ذكر ِّ
العشرات من العلماء الكبار املقيمني فيها منذ قـرن من الزمـن،
وأنه لذلك ولسبب جوار أمري املؤمنني  ،اختار النجف دارًا
هلجرته ،واستقرارًا للحوزة املركزية للطائفـة الشيعيـة اليت بقيت
مستمرة إىل وقتـنا احلاضر ،فأصبحت هي مركز املرجعية الرئيس
َّ
للعامل الشيعي منذ ذلك الوقت.
لقد كان ارحتال الشيخ أيب جعفر الطوسي إىل النجف عام
 448هـ ،بداية عهد جديد يف حياة هذه املدينة اليت أخذت منذ
ذلك العهد تتحول من مدينة ومزار إىل جامعة كربى ذات دراسة
منتظمة .وكان ميلي الشيخ دروسه على تالمذته يف حلقات علمية,
ويتضح هذا األمر جليًا من خالل كتابه (األمايل).
وكتب العالمة حممد حسني حرز الدين ما يأيت :مث استحق
أن يُلقب بشيخ الطائفة ,حىت انصرف هذا اللقب إليه عرفانًا بعظيم
جهوده وسعة علومه وكثري مؤلفاته .فعلى صعيد مؤلفاته له كتاب
(التهذيب) وكتاب (االستبصار) اللذين مها أهم كتبه احلديثية اليت
عليها مدار استنباط األحكام الشرعية عند الفقهاء االثين عشرية
منذ عصر مؤلفه حىت اليوم(.)28
املؤسس والرائد للحركة العلمية
َّ
إن الشيخ الطوسي حبق هو ّ
يف النجف األشرف ،وذيوع ذكرها وصيتها يف العامل اإلسالمي،
ألنه أضفى على الدراسة جتديدًا وتطويرًا مل تألفه من قبل ,ووضعًا
وجه األنظار إليه
جديدًا كان له أثره عند طالب العلم ،األمر الذي ّ
املؤسس حلوزة النجف األشرف.
واعتُرب ّ
املد واجلزر
مرت النجف يف أطوارها العلمية حبالة من ِّ
وقد َّ
بسبب عوامل عدة أمهها قسوة املناخ وصعوبة العيش فيها كما
أوضحنا ذلك آنفًا .ففي القرن السابع اهلجري انتقل التدريس إىل
مدينة احللة الفيحاء واستمر لفترة طويلة بوجود علماء كبار من
أمثال الشيخ العجلي املتوىف سنة  598هـ واملحقق احللي املتوىف
سنة  675هـ وتلميذه العالمة احللي املتوىف سنة  726هـ رضي
اهلل عنهم.
ومن اجلدير بالذكر َّان النجف وحىت يف أوقات جزرها ,ظ ّلت
حمتفظة بطابعها العلمي ودارًا للتدريس بسبب موقعها الروحي
والتارخييَّ ,
وظل فيها من العلماء والفقهاء من ميأل الفراغ .وال

ميكن بأي حال من األحوال إنكار الرقي العلمي للنجف يف العهود
اليت عاش فيها بعض أكابر العلماء مثل املحقق الكركي املتوىف
سنة  940هـ واملقدس األردبيلي املتوىف سنة 992هـ ,والشيخ
فخرالدين الطرحيي املتوىف سنة 1085هـ ,واملوىل الفيض الكاشاين
املتوىف سنة 1091هـ.
ارحتل التدريس بعد ذلك إىل مدينة كربالء املقدسة بعد هجرة
الشيخ أمحد بن فهد األسدي إليها قادمًا من احللة حيث تويف يف
كربالء سنة  841هـ ,ليبدأ دور التكامل يف الفقه الشيعي بوجود
أستاذ العلماء فيها الوحيد البهبهاين  املتوىف سنة 1208هـ.
ولكن مبطلع القرن الثالث عشر اهلجري وبانتقال زعيم الطائفة
السيد حممد مهدي الطباطبائي املعروف ببحر العلوم  املتوىف سنة
 1212هـ من كربالء املقدسة اىل النجف األشرف عام 1169هـ,
والذي أعقبه تلميذه األول الشيخ جعفر الكبري كاشف الغطاء 
املتوىف سنة  1228هـ يف التصدي لرئاسة املرجعية ,عادت النجف
مدرسة الشيعة الكربى ،ومعهدهم األول ،ودار هجرهتم العلمية
حتّى اليوم واليت خترج منها آالف العلماء.
املرقد العلوي املطهر
يف اليوم الثالث عشر من شهر رجب كانت والدة سيدنا
وموالنا أمري املؤمنني االمام علي بن أيب طالب بن عبداملطلب
بن هاشم القرشي  ,وأُُّمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ,وهي بنت
عم أيب طالب (عبد مناف) وأول هامشية ولدت هامشيًاُ .كنيته أبو
ِّ
احلسن وأشهر ألقابه املرتضى.
قال ابن الصباغ يف الفصول املهمةُ :ولد علي مبكة املشرفة
بداخل البيت احلرام يف يوم اجلمعة الثالث عشر من شهر اهلل
األصب رجب الفرد سنة ثالثني من عام الفيل ...ومل يولد يف البيت
احلرام قبله أحد سواه ,وهي فضيلة خصه اهلل تعاىل هبا إجال ً
ال له
وإعالءًا ملرتبته وإظهارًا لتكرمته .وكان علي رضي اهلل عنه هامشيًا
من هامشيّني ,وأول من ولده هاشم مرتني(.)29
وكانت شهادة أمري املؤمنني  قبل الفجر ليلة اجلمعة إحدى
وعشرين من شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة ،وكان عمره
الشريف آنذاك ثالثًا وستني سنة ,متأثرًا بضربة أشقى األولني
واآلخرين ابن ملجم املرادي اخلارجي لعنه اهلل ,حني ضربه على
رأسه الشريف بسيف مسموم أثناء صالته يف حمراب مسجد
مع االمام علي 
فس َ
الكوفة يف التاسع عشر من شهر رمضانُ ,
«فزت ورب الكعبة» .فكان وليد الكعبة يف املسجد احلرام
يقول:
ُ
وشهيد املحراب يف مسجد الكوفة.
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وبعد شهادته توىل غسله وتكفينه ودفنه إبناه احلسن
واحلسني  ،ومحال جثمانه الطاهر وبقية أهل بيته وأصحابه
املخلصني إىل الغري من جنف الكوفة ودفناه هناك بني الذكوات
البيض( .)30ويعطينا الشيخ جعفر حمبوبة وصفًا ملوقع هذه الذكوات
فيقولُ :دفن االمام أمري املؤمنني  بني ربوات ثالث موجودة
حىت اليوم منتشرة عليها دور البلدة املقدسة إحداها يف مشال
القرب الشريف تعرف اليوم جببل الديك ,والثانية يف جنوبه الشرقي
وتعرف جببل النور ,والثالثة يف جنوبه الغريب وعرفت أخريا جببل
شرفشـاه(.)31
وذكر بن قُولَ َويه القمي بسنده عن صفوان اجلمال ,قال :كنت
وعامر بن عبداهلل بن جذاعة األزدي عند أيب عبداهلل  ,فقال له
فن بالرحبة ,فقال:
عامر :إن الناس يزعمون ّ
أن أمري املؤمنني ُ د َ
ال ,قال :فأين ُدفن ,قال« :انه ملا مات محله احلسن  فأتى به
ظهر الكوفة قريبًا من النجف ,يسر ًة عن الغري ,مين ًة عن احلرية,
ذهبت اىل املوضع
ُ
فدفن بني ذكوات بيض»  ,قال :فلما كان بعد ُ
فتومهت موضعًا منه ,مث أتيته فأخربته ,فقال يل« :أصبت رمحك
اهلل» ,ثالث مرات(.)32
رد على املشككني عبداحلميد بن أيب احلديد املعتزيل
وقدميًا َّ
يف شرح هنج البالغة قائ ً
ال :وما يدعيه أصحاب احلديث من
االختالف يف قربه ,وانه ُحمل إىل املدينة ,أو انه ُدفن يف رحبة
اجلامع ,أو عند قصر اإلمارة ,أو َّند البعري الذي محل عليه فأخذته
األعراب ,باطل كله ,ال حقيقة له ,وأوالده أعرف بقربه ,وأوالد
كل الناس أعرف بقبور آبائهم من األجانب ,وهذا القرب الذي زاره
بنوه ملا قدموا العراق ,منهم جعفر بن حممد  وغريه من أكابرهم
وأعياهنم(.)33
عامرة املرقد العلوي املطهر
بعد دفن أمري املؤمنني  يف موضعه احلايل يف النجف
األشرف ,مت إخفاء قربه بوصية منه خوفا من عبث األمويني
واخلوارج .وكان القرب املطهر لإلمام علي صلوات اهلل عليه موضع
عناية األئمة  واخلواص من شيعته إىل عهد اإلمام جعفر
الصادق  الذي أمر بإظهار القرب بعد زوال األعذار باهنيار دولة
بين أمية ,فتعاهده الشيعة واملحبون بالزيارة والتعمري.
يقول الشيخ حمبوبه رمحه اهلل ما نصه :مل يزل القرب الشريف
سرًا مكتومًا وكزنًا مصونًا مل ّ
ري أوالد اإلمام 
يطلع عليه غ ُ
واخلواص من شيعتهم وبقي على هذا احلال من حني دفنه سنة
أربعني من اهلجرة حىت انقضى دور السلطة األموية وانطوت

.
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صحائف أعماهلا مبا فيها من فضائح وخماز مما ارتكبوه من أهل
بيت النبوة ومعدن الرسالة ,فمذ قامت الدولة العباسية ظهر السر
املكتوم وعرف موضع الكزن املصون.)34(...
خيهِ :يف حدود
ويقول الشيخ حممد حسني حرز الدين يف تار ِ
عام 143هـ760/م ورد االمام الصادق  الكوفة ,وأعطى
اجلمال إلصالح املرقد املقدس يف النجف(.)35
دراهم لصفوان ّ
ذكر السيد ابن طاووس بسنده عن هشام بن سامل قال :حدثين
اجلمال قال :ملا وافيت مع جعفر الصادق  الكوفة يريد
صفوان ّ
أبا جعفر املنصور ,قال يل« :يا صفوان أنخ الراحلة ,فهذا قرب جدي
أمري املؤمنني  ,»فأخنتها ,مث نزل فاغتسل وغري ثوبه ,وختطى
وقال يل :إفعل مثلما أفعله ,مث أخذ حنو الذكوات ...قلت يا سيدي
تأذن يل أن أُخرب أصحابنا من أهل الكوفة به؟ قال :نعم ,وأعطاين
دراهم وأصلحت القرب(.)36
ومما يلفت النظر َّان الدكتور صالح الفرطوسي قد خالف مجيع
املتقدمني واملتأخرين من املؤرخني يف رؤيته حلقيقة قصة صندوق
داود العباسي ,ويشرح رأيه فيقول :ويبدو َّان الصندوق الذي
وضعه داود العباسي على قرب االمام َو َه َم يف حكايته كثري من
الكتاب ,وهي حتتاج إىل فضل تأمل أيضًا ,إذ حتول صاحبه من
داود العباسي أحد الشخصيات العباسية اليت تسكن يف الكوفة سنة
273هـ 886/م إىل داود بن علي العباسي عم السفاح واملنصور
املتوىف سنة  133هـ 751/م ...إذ َّان الصندوق مل يأمر بوضعه
داود بن علي عم السفاح واملنصور ,كما انه مل يأمر بنبش القرب وال
عالقة له بأمره من قريب أو بعيد ,وإمنا الذي أمر بنبشه شخصية
عباسية أخرى امسه داود من شخصيات القرن الثالث اهلجري كان
يف الكوفة سنة273هـ 886/م(.)37
إختلف املؤرخون يف عدد العمارات الرئيسة اليت أقيمت على
املرقد املقدس من قبل بعض احلكام عرب القرون املاضية .وبرأينا
املستند إىل األدلة التارخيية فان العمارات الرئيسة للمرقد العلوي
املقدس كانت سبعًا ,وهذه العمائر تبعًا لتسلسلها الزمين هي كما
يأيت:
 .1عمارة اخلليفة هارون العباسي عام  175هـ791 /م:
جاء يف كتب عدة اإلشارة إىل حادثة الصيد التارخيية خلليفة
بين العباس هارون يف منطقة النجف ,واليت كانت هي السبب يف
أول عماره تُشاد على املرقد املقدس .ومما يلفت النظر وجود
االختالف يف تاريخ حدوث هذه العمارة يف كتب املؤرخني,
ولكن ذكر الشيخ حممد حسني حرزالدين يف كتابه (تاريخ النجف
االشرف) َّان تاريخ هذه العمارة كان عام  175هـ 791 /م.

ويقول السيد عبدالكرمي بن طاووس حول العمارة األوىل
إن الرشيد بَىن عليه بنيانًا
للمرقد ما يأيت :وفيما يذكر ابن طحالَّ :
من آجر أبيض أصغر من هذا الضريح اليوم من كل جانب بذراع,
وملا كشفنا الضريح الشريف وجدنا مبنيًا عليه ترب ًة وجصًا ,وأمر
رح على رأسها
الرشيد أن يُبىن عليه قبة فبُنيت من طني أمحر و ُط َ
جرة خضراء وهي يف اخلزانة اليوم(.)38
 .2عمارة امللك حممد بن زيد الداعي احلسين عام  283هـ/
 896م:
يُعد حممد بن زيد الداعي احلسين ,ملك طربستان ,أول من
بىن مشهدًا على القرب العلوي الشريف ,حيث قام ببناء قبة وحائط
وحصن فيه سبعون طاقًا إليواء الزوار واملجاورين ,وقام ببناء
سور حول املرقد الشريف .وكان قد أرسل األموال من طربستان
لتعمري العتبات املقدسة يف النجف وكربالء واملدينة املنورة ,وتويف
سنة 287هـ(.)39
 .3عمارة االمريعبداهلل بن محدان احلمداين عام  311هـ/
923م:
قام هبا األمري أبو اهليجاء عبداهلل بن محدان احلمداين الذي
تقلد والية املوصل عام 292هـ وتويف سنة 317هـ ,وهو والد
سيف الدولة احلمداين .بىن قبة عظيمة على القرب املطهر ,يف كل
جانب منها عدة أبواب وسترها بفاخر الستور ,وفرش أرضها
باحلصر ,وبىن سورًا منيعًا حول املرقد الشريف(.)40
 .4عمارة الزعيم عمر بن حيىي العلوي عام  338هـ 949 /م:
هو الزعيم اجلليل ملدينة الكوفة .بىن قبة جديدة بيضاء على
مشهد جده أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه من خالص ماله .وقد
رد اهلل على يده احلجر األسود الذي هنبه القرامطة عند غزوهم
َّ
ملكة عام 323هـ ,فتم تعليق احلجر جبامع الكوفة حىت رآه الناس
ومن مث أرجع اىل مكة ليعود مبكانه يف ركن البيت العتيق(.)41
 .5عمارة السلطان عضد الدولة فناخسرو البويهي عام 366
هـ976 /م:
هو احلاكم الشيعي للبالد االسالمية يف زمن الدولة العباسية
لنحو مخس سنوات .بىن عمارة عظيمة ال مثيل هلا بقبة بيضاء
اللون على القرب املقدس ,وستر احليطان خبشب الساج املنقوش.
وقد وصفها ابن بطوطة يف رحلته عند وروده النجف عام 726هـ.
وبىن أول سور حول مدينة النجف األشرف بلغ حميطه ألفني
ومخسمائة خطوة .كما عمر مشهد احلسني  ومساجد بغداد.
تويف سنة 372هـ يف عهد اخلليفة الطائع العباسي ،ودفن يف الرواق
الشرقي حلضرة االمام علي .)42(

 .6عمارة األمري حسن بن نويان اجلالئري عام  755هـ/
1354م:
هي عمارة حسن اجلالئري أمري العراق ,حكم بغداد يف هناية
ملك املغول ملدة سبع عشر سنة ابتداءًا من عام 740هـ .أعاد
بناء املرقد العلوي الشريف بعد احتراق احلضرة الشريفة عام
755هـ .تويف الشيخ حسن اجلالئري عام 757هـ و ُدفن يف املقربة
االيليخانية اخلاصة باألسرة يف اجلهة الشمالية الشرقية من الصحن
احليدري الشريف .وقد اكتملت هذه العمارة يف عهد ولده األمري
أويس اجلالئري عام 760هـ الذي أقام أيضًا سورًا جديدًا حول
مدينة النجف االشرف نتيجة لنمو وتوسع املدينة (.)43
 .7عمارة الشاه صفي الصفوي عام  1047هـ1637 /م:
قام الشاه عباس األول الصفوي املتوىف سنة 1038هـ بإصالح
العمارة السادسة القائمة يف زمانه واليت تعود كما ذكرنا إىل األمري
االيلخاين الشيخ حسن اجلالئري املتوىف سنة 757هـ واليت أمتها
بعد وفاته ولده األمري أويس.
اما العمارة القائمة حاليًا يف مدينة النجف األشرف فقد أمر
هبا الشاه صفي يف زمن الدولة الصفوية سنة 1047هـ1637 /م.
واستمر العمل فيها ثالث سنني  ,وبعد وفاته أمتها ولده الشاه عباس
الثاين .وكانت وفاة الشاه صفي بن صفي مريزا بن الشاه عباس
األول سنة 1052هـ1642/م .وقد أشار الشيخ حممد السماوي
إىل هذا البناء يف أرجوزته املوسومة (عنوان الشرف يف وشي
النجف) بقوله:
()44
الصفي الصفوي حفيده ,أهبى بنا ٍء َعـ َلوي
مث بَىن الشاه
ّ
ويعزو الشيخ جعفر حمبوبه األسباب اليت دفعت الشاه صفي إىل
هذا العمل فيقول :وهي العمارة احلاضرة فانه بعد تعاقب الدهور
ومرور عشرات من السنني على العمارة املتقدمة تضعضعت القبة
املنورة ,وكانت ساحة الصحن الشريف ضيقة ومل تكن هبذه السعة
املوجودة اليوم ,فأمر الشاه املذكور هبدم بعض جوانب الصحن
الشريف وتوسيعه وتوسيع ساحة احلرم العلوي املطهر(.)45
تُعد العمارة الصفوية يف الوقت احلاضر وحنن نعيش سنة
 1433هـ2012/م أمجل العمارات االسالمية قاطب ًة بفخامتها
وهندستها الرائعة وريازهتا الفريدة ,بقبة تطاول السماء ,ومنارتني
مجيلتني ,وإيوان ذهيب ذا فن رفيع ,وصحن فسيح حييطه سور
كبري مرتفع.
ومل يكن البناء مذهبًا بل كان مغلفًا باحلجر القاشاين ,ولكن
يف عهد السلطان نادر شاه األفشاري بدأ التذهيب .حيدثنا الشيخ
حمبوبه أعلى اهلل مقامه عن قصة التذهيب فيقول ما نصه :مل تزل
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عمارة الشاه للقبة املنورة وااليوان وسائر الصحن الشريف باحلجر
القاشاين حىت زمن السلطان نادر شاه سنة  1156هـ فانه ملا ورد
النجف زائرًا أمر بقلع احلجر القاشاين عن القبة املعظمة واإليوان
واملئذنتني وتذهيبها فبذل عليه أموا ً
ال كثرية ووضع يف اخلزانة
العلوية حتفًا جسيم ًة حىت كان يعده بعض املعاندين إسرافًا وصار
مضربًا للمثل ,حىت قيل :تبذير نادر يف النجف(.)46
أرخ كثري من
مت الشروع بعملية التذهيب سنة 1155هـ ,وقد ّ
العلماء والشعراء هذا التاريخ ,منهم السيد حممد بن أمري احلاج عام
الشروع يف تذهيب القبة املنورة بقوله يف آخر بيتني من قصيدته:
هيقطبدائرةالوجودومشـسكلاألدهـ ِر
فلـذا دعا تارخيـها (الشمـس قبـة حيـدرِ)
أما بالنسبة لزخرفة الروضة احليدرية املقدسة فيكاد ال خيلو
أي جزء من وجوه جدران الروضة احليدرية من الداخل واخلارج
من النقوش الزخرفية ذات األشكال املتنوعة والتناسق الدقيق
واأللوان املشرقة اليت مزجت بني القدمي واجلديد ومجعت بني املرايا
والكاشي الكربالئي (القاشاين) يف أروع تشكيل وأمجل مظهر.

المبحث الثاني :منهجية الدراسة
أو ًال :مشكلة الدراسة
إن عدم إجراء أية توسعة حقيقية للروضة احليدرية املقدسة
َّ
منذ أربعة قرون تقريبًا قد نتج عنه مشكالت كبرية كانت نتائجها
سيئة على جممل األنشطة اليت حتدث يف حمافظة النجف األشرف
وخاصة يف املناسبات الدينية .وأمهها طمس معامل املرقد العلوي
املشرف ,وتضرر التراث العمراين اإلسالمي داخل املدينة القدمية,
ّ
باإلضافة إىل املشكالت واملصاعب الكثرية اليت يعاين منها الزوار
الكرام الوافدون لزيارة أمري املؤمنني .
ثاني ًا :أهمية الدراسة
نعتقد َّان تصميم (قطب الدائرة ) الذي اقترحناه هو التصميم
األفضل واألمثل حلل جل املشكالت إن شاء اهلل تعاىل ,ألنه
سيؤدي مجيع الوظائف الذي وضعت من أجله .يُضاف إىل ذلك
انه يزاوج بني التخطيط احلضري والتخطيط العقائدي ,ويربط بني
البعدين املادي والروحي يف التنفيذ املعماري لنسج البناء اجلديد.

.
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ثالث ًا :هدف الدراسة
هتدف هذه الدراسة إىل إجراء تطوير حقيقي وتوسعة نافعة
للروضة احليدرية املقدسة ,يتم من خالله إبراز املرقد العلوي
املقدس بأكمل هيئة وأمجل ُحَّلة ,ومبا يليق بصاحب هذه الوالية
أمري املؤمنني  ,وأن يكون فريدًا يف نوعه ومميزًا عن غريه,
وأعظم عمل فين يف تاريخ عمارة املراقد الدينية املقدسة بإذن
اهلل تعاىل ,تفيض من بركاته فوائد اجتماعية عدة ,دينية وتارخيية
وأثرية وتراثية واقتصادية وسياحية وغريها تعم حمافظة النجف
األشرف والعراق بكامله.
الغراء -باعتبارنا
ويأيت هذا العمل ضمن رؤية جامعة الكوفة ّ
أحد منتسبيها -بكوهنا صرح فكري ومعريف قادر على صياغة
األطر العلمية املستقبلية بأشكاهلا ومكوناهتا كافة يف ضوء
حاجات املجتمع الستثمار التراث اإلسالمي الكبري الذي متتاز
به مدينة النجف األشرف ,ورسالتها يف تقدمي اخلدمات العلمية
والبحثية يف ضوء حاجات املجتمع املحلي واإلقليمي والدويل,
وأهدافها يف تقدمي االستشارات حلل املشاكل الفنية والعلمية اليت
حيتاج إليها املجتمع ودوائر الدولة.

المبحث الثالث :األسباب الموجبة لتطوير الروضة
الحيدرية المقدسة
إن أهم املراقد املقدسة يف العراق قاطبةً ,هو احلرم العلوي
َّ
املطهر يف مدينة النجف األشرف ,الذي يضم اجلثمان الطاهر ألمري
وإن العمارة احلالية للمرقد العلوي
املؤمنني علي بن أيب طالب َّ .
املقدس الباقية حلد اليوم  -اليت أمر بإنشائها الشاه صفي الصفوي
جتر
كما ذكرنا آنفًا  -يعود تارخيها لسنة 1047هـ .ما يعين انه مل َ
توسعة إضافية هلا منذ أربعة قرون تقريبًا ,ما ولّد مشكالت كبرية
ومعقدة ألقت ِبظالهلا على جممل األنشطة املختلفة اليت حتدث يف
هذه املدينة املقدسة وخاصة يف املناسبات الدينية .ونعتقد َّان أهم
األسباب الداعية للتطوير هي كما يأيت:
أو ًال :حسن أداء الوالية
روى علماء السنة والشيعة يف كتب احلديث ومنهم القندوزي
احلنفي يف ينابيع املودة قول رسول اهلل « :عنوان صحيفة املؤمن
حب علي بن أيب طالب»( .)47واخرج الطرباين يف رواية معتربة,
كم علي ِه أجرًا إال
عن ابن عباس ,قال« :ملا نزلت (قُل ال أسألُ ْ
املود َة يف ال ُقرىب) (الشورى )23/قالوا :يا رسول اهلل َمن قرابتك هؤالء

علي وفاطمة وابنامها رضي اهلل
الذين وجبت علينا مودهتم؟ قالٌّ :
عنهم»(.)48
إن إلزام شيعة أهل البيت  بضرورة حسن اتباع الوالية
َّ
والطاعة ألمري املؤمنني اإلمام علي املرتضى  ,يأيت مصداقًا
لقول اهلل سبحانه وتعاىل فيه يف حمكم كتابه العزيزِ( :إنَّ َما َولُِّي ُك ُم

آمُنوا ال ِ
ُه َوال ِ
الزكَا َة
اللَُّ َو َر ُسول ُ
ون َّ
الصال َة َويُ ْؤُت َ
يم َ
ون َّ
َّذ َ
َّذ َ
ين َ
ين يُِق ُ
ون)(املائدة .)55/ودلّت أقوال مجلة من الصحابة ,والتابعني,
َو ُه ْم َر ِاك ُع َ

والعلماء ,من أهل التفسري واحلديث ,على َّان اآلية نزلت يف شأن
علي  حني تصدق خبامته وهو راكع ,وقد استفاضت
االمام ٍّ
الروايات بذلك من طرق اخلاصة والعامة.
ِي اإلسالم على مخسة
وروي عن االمام الباقر  قوله« :بُن َ
أشياء :على الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية ومل يُنا َد بشي ٍء
نودي بالوالية»( .)49وأخرج ابو داود الطيالسي يف مسنده عن
كما َ
لعلي:
ابن عباس ,قالَّ :
«إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ٍّ
ويل ِّ
أنت ُّ
كل مؤمن بعدي»(.)50
وحسبُنا حديث واقعة الغدير الصحيح املتواتر ,وما كتبه
العالمة الشيخ عبداحلسني األميين النجفي يف مؤلفه الذائع الصيت
(موسوعة الغدير) يف حبثه املسهب الذي بلغ جملدات عدة ,والذي
استوىف فيه وفقًا ملنهج البحث العلمي املعروف أدلة اإلثبات وإقامة
الشهود مستندًا اىل أقوال أئمة املؤرخني واحلديث والتفسري
وغريهم يف كتبهم ومسانيدهم على صحة بيعة الغدير ,ليكون
احلديث الشريف التفسري الشرعي الستحقاق اإلمامة واخلالفة
والوالية بعد رسول اهلل .
حيدثنا املؤرخ الكبري الشيخ باقر شريف القرشي يف كتابه
(حياة حممد) فيقول ما نصه :وبعدما أدى النيب  احلج إىل بيت
اهلل احلرام ,ووضع اخلطط السليمة لصيانة األمة من التردي يف
جماهل هذه احلياة قفل راجعًا إىل املدينة ,وملا اجتاز موكبه يف
غدير ُخمّ هبط عليه جربئيل برسالة من السماء بالغة اخلطورة
تتعلق مبصري األمة ومستقبلها بعد رحيله إىل جنة املأوى ,فقد
لينصب االمام أمري
أمره اهلل تعاىل أن حيط رحله يف ذلك املكان ِّ
املؤمنني  إمامًا لألمة وخليف ًة عليها من بعده ,ويقلده املرجعية
العامة هلا ,ومل يرخصه يف التأخري حلظة واحدة ,وكان أمر السماء
ُ
وإن ْمل ْ
تفعل
هبذه اآلية )يأيُّها
إليك من َ
ّغ ما ُأ ِنز َل َ
الرسول بَل ْ
ربك ْ
()51
رسالت ُه واهللُ ِ
فما بلَّغت
يعص ُم َك من الناس ( (املائدة. )67/
َ
رسول
ِ
إن آيات كتاب اهلل واضحة وصرحية وتلك أيضا ُسنّة
َّ
لزمنا بوجوب التمسك بوالية علي بن أيب طالب  ,وهذا
اهللِ تُ ُ
األمر حيفزنا على وجوب إجراء التطوير العمراين اهلندسي التقين

ملرقده املطهر املنور وفقًا ألحدث أساليب اهلندسة املعمارية
للمراقد املقدسة يف وقتنا احلايل ,وبالتايل إظهار املرقد املقدس
بأكمل هيئة وأمجل ُح ّلة ,ومبا يتناسب وعظمة هذه القيمة العليا
السامية ألفضل خلق اهلل بعد نبيه حممد  ,ومبا يليق بصاحب
حجلني
هذه الوالية ,إمام املتقني ويعسوب املسلمني وقائد الغر املُ ّ
صلوات اهلل عليه ,الذي هو حبق أخ ونفس ووزير ووصي الرسول
وزوج ابنته البتول ,وأبو األئمة األنوار اهلادين املهديني ,عليهم
صلوات اهلل أمجعني.
ومن جانب آخر ميثل هذا األمر جزءًا يسريًا من احلق الذي
جيب أن نؤديه إلمامنا  بعد شهادته ,أوليس هو القائل كما ورد
حق فأما
علي ٌّ
يف هنج البالغة«:أيُّها ُ
الناس إن يل عليكم حقًا ولكم َّ
علي فالنصيح ُة لكم وتوفري فيئ ُ
ِكم عليكم وتعليمكم كيال
حقكم َّ
فالوفاء بالبيع ِة
جتهلوا وتأديبكم كيما تعلموا وأما حقي عليكم
ُ
ِ
غيب واإلجاب ُة حني أدعوكم والطاع ُة حني
والنصيح ُة يف
املشهد واملَ ِ
آم ُركم»(.)52
ُ
لذلك فإننا نستصرخ الوالء العلوي لشيعة أمري املؤمنني 
ممن ميلكون عقارات يف حمالت املدينة القدمية بأن يسارعوا إىل
بيع عقاراهتم لصاحل العتبة العلوية املقدسة ,وكذلك جيب حصر بيع
العقارات من قبل احلكومة العراقية لصاحل العتبة العلوية فقط ألجل
إجناح اخلطة املقترحة للتوسعة املباركة املقبلة للروضة احليدرية
املقدسة وتقليص زمن تنفيذها إن شاء اهلل تعاىل.
ثاني ًا :الحفاظ عىل الرتاث العمراين اإلسالمي بداخل املدينة
القدمية
َّان مدينة النجف االشرف املقدسة تُعد احلاضرة العلمية الدينية
األوىل يف العامل اإلسالمي قاطبةً ,وإرث شيعي إسالمي عاملي
خالد .ومن هذا املنطلق املهم جيب االهتمام والتطوير واإلنشاء
من جديد جلميع املباين اإلسالمية اليت متثل احلضارة والذاكرة
اخلالدة ملدينة النجف األشرف القدمية ,من مساجد ومدارس دينية
ومكتبات وأثار تارخيية وأبنية تراثية .وبالتايل دعم احلوزات
العلمية الدينية يف النجف األشرف وتعزيز دور النجف كعاصمة
للشيعة يف العامل ,ونشر الوعي الديين عام ًة ومذهب أهل البيت 
يف كل مكان وجمال.
ويدخل ضمن عملية املحافظة على املعامل االسالمية يف املدينة
القدمية مسألة تطوير وابراز األضرحة املنورة لعلماء الدين األعالم
قدس اهلل أنفسهم الزكية ,والذين ميثلون أدلة الرشاد يف األمة
ومراجعنا يف املذهب من أمثال شيخ الطائفة أيب جعفر الطوسي
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املتوىف سنة 460هـ والشيخ الورع فخر الدين الطرحيي املتوىف سنة
 1085هـ وسيد الطائفة حممد مهدي حبر العلوم املتوىف سنة 1212
هـ والشيخ األكرب جعفر كاشف الغطاء املتوىف سنة  1228هـ
وشيخ الفقهاء حممد حسن اجلواهري املتوىف سنة  1266هـ وفقيه
العراق الشيخ راضي املالكي املتوىف سنة 1290هـ واإلمام األكرب
السيد حمسن احلكيم املتوىف سنة  1390هـ وقديس الفقهاء السيد
عبد األعلى السبزواري املتوىف سنة  1414هـ وغريهم كثري من
املدفونني يف مساجد النجف القدمية ،أو مبقابرهم اخلاصة املعروفة
يف املدينة املقدسة.
إن هؤالء العلماء األعالم ليشرفهم أن تكون جثامينهم املباركة
َّ
داخل الصحن احليدري اجلديد حاهلم حال العشرات من أعاظم
علماء الطائفة املدفونني ضمن الصحن احليدري القدمي .وسيكون
هلؤالء العلماء قُ ّدست أسرارهم أضرحة مميزة داخل الصحن اجلديد
بإذن اهلل تعاىل ,يتعرف من خالهلا الزوار بشخصياهتم وسريهم
املشرفة اليت أغنت احلركة العلمية الدينية يف صرح اإلسالم مدينة
النجف األشرف املقدسة.
إن املحافظة على التاريخ املعماري اإلسالمي ملدينة النجف
َّ
األشرف هو مصدر اعتزاز بالتاريخ اإلسالمي املشرق هلذه املدينة
املقدسة والذي ميتد ألكثر من ألف عام ,وهو دليل ملموس على
ألن املدن هي ذاكرة
هذه احلضارة العظيمة ومصدر إهلام لألجيال َّ
املجتمعات .لذلك من الواجب احلذر من إحداث أية تغيريات تؤثر
سلبًا يف النسيج العمراين للمباين التراثية والتأكيد على أن يُشار
إىل ذلك يف األنظمة اخلاصة بالبناء والتطوير.
تؤكده املرجعية الرشيدة يف النجف
إن هذا املبدأ املهم
َّ
ُ
األشرف بشدة .حيدثنا األستاذ حامد اخلفاف يف مذكراته عن عام
1425هـ2004/م ,عندما زار وفد حكومي وزاري مساحة مرجع
الطائفة األعلى آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين السيستاين
دام ظله يف النجف األشرف بعد عودته من رحلة العالج ,يقول
ما نصه:
هنّأ الوفد مساحة السيد على وصوله ساملًا إىل مدينته ,وشكروه
على جهوده الكبرية اليت أحلت السالم يف مدينة النجف ,وأكدوا
له جديتهم يف البدء بورشة إعمار النجف .فأوصاهم مساحة السيد
بضرورة بسط األمن يف املدينة ,قبل البدء بورشة اإلعمار ,إذ ال
فائدة من اإلعمار من دون أمن.
كما أوصاهم بضرورة احلفاظ على اخلصوصية التراثية
واحلضارية ملدينة النجف يف أي مشروع إعماري ,وأمهية االعتماد
على متخصصني يف شؤون التراث والتاريخ يف أي عمل عمراين.

.
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وان أي أعمال حتديثية يف عمران النجف جيب أن ال متس املالمح
َّ
()53
التارخيية يف املدينة .
إن اخلصوصية التراثية واحلضارية ملدينة النجف االشرف اليت
َّ
حتدث عنها مساحة السيد السيستاين دام ظله الشريف ستتحقق
إن شاء اهلل تعاىل من خالل احتضان الصحن احليدري الدائري
اجلديد الذي اقترحناه بصحونه الثانوية جلميع املباين اإلسالمية يف
مدينة النجف القدمية ,من مساجد ومدارس دينية ومكتبات ومباين
تارخيية وأثرية وتراثية ,واليت باعتقادنا إهنا قد تضررت كثريًا
رغم قيمتها التارخيية والثقافية املعمارية ألسباب عدة منها اإلمهال
وسوء التخطيط احلضري دون تدخل للترميم والتطوير .بينما كان
جيب املحافظة عليها كموروث ثقايف حي عرب العصور.
إن أي حماولة إلزالة أو طمس هذه املعامل األثرية يُعد جرمية
َّ
كربى حبق هذه املدينة املقدسة وحبق اإلرث اإلنساين العاملي
بأمجعه ,وينبغي على الشركة اإلعمارية أن تعتمد يف أسس عملها
يف تطوير املباين االسالمية القدمية بأن جتمع بني النسيج املعماري
القدمي هلذه املباين األثرية وما تضمه من منط معماري تراثي أصيل
ونقوش إسالمية ,وبني النسيج املعماري اجلديد الذي يستخدم
أساليب التقنية احلديثة يف البناء حاليًا وفقًا ملقاييس هندسية
احترافية وتناظر هندسي متكامل.
ثالث ًا :وضع الحلول ملشكالت ومصاعب الزيارة
إن من األهداف املهمة اليت تبنتها هذه الدراسة حل املشكالت
َّ
العديدة اليت يعاين منها الزوار الكرام الوافدون لزيارة أمري
املؤمنني  ,وما يالقونه من مصاعب ومضايقات أثناء تشرفهم
بزيارة العتبة العلوية املقدسة.
ُروي عن رسول اهلل  قوله« :خصلتان ليس فوقهما من
الرب شيء ,اإلميان باهلل والنفع لعباد اهلل ,وخصلتان ليس فوقهما من
الشر شيء ,الشرك باهلل والضر لعباد اهلل»( .)54وليس هناك أنفع من
خدمة الزوار الكرام.
ومن اجلدير بالذكر َّان التوسعة اجلزئية للصحن احليدري
الشريف برأينا غري جمدية خلدمة الزائرين ألهنا ال حتل املشكالت
الرئيسة ,وسوف ال حتقق الفائدة املرجوة منها ضمن هدف التطوير
لفترة زمنية طويلة.
إن التطوير الشامل والبعد االستراتيجي للتخطيط احلضري
َّ
الذي اقترحناه لتوسعة الروضة املقدسة يُحتّم علينا أن نفكر لقرن
كامل بد ً
ال من أن نفكر لعشر سنوات ,حبيث يتم األخذ بنظر
االعتبار زيادة عدد السكان يف العراق ودول العامل من جهة,

والزيادة السنوية احلاصلة يف عدد الزوار الوافدين ملدينة النجف
األشرف من داخل العراق وخارجه.
ومن هنا ميكن القول إذا كانت خطة اإلعمار يف حمافظة
النجف األشرف تستهدف من ضمن أعماهلا تطوير املؤسسات,
فال نعتقد َّان هناك مؤسسة يف النجف أهم من املرقد املطهر لعلي
ألن النجف األشرف ُوجدت وتشرفت بوجود
املرتضى َّ ,
جثمانه الطاهر .

أو ًال :تطوير الروضة الحيدرية املقدسة
 :1تطوير الصحن الحيدري الرشيف الحايل

لقد وضعنا يف احلسبان بعض األفكار اليت نعتقد أهنا مفيدة يف
إضفاء مجالية عمرانية إضافية على املرقد العلوي املطهر والصحن
احليدري الشريف ,ومن جانب آخر حل بعض املشكالت اليت
يعاين منها الزوار من قبيل تسهيل حركتهم وهتيأة سبل الراحة هلم
أثناء الزيارة والتعبد ,وميكن إجياز هذه األفكار املقترحة مبا يأيت:
أ :إعادة التناظر الهنديس ألبواب الصحن الحيدري الرشيف

المبحث الرابع :تصميم قطب الدائرة
إن الوضع الذي عليه املدينة القدمية املحيطة بالصحن احليدري
َّ
الشريف اآلن ال يليق إطالقًا مبقام إمام املتقني  .ونعتقد انه
جيب إبراز الروضة احليدرية املقدسة من خالل التطوير العمراين
اهلندسي احلديث للمرقد املقدس ومبا يتناسب وقيمة هذا الرمز
العظيم .فلوال وجوده املقدس ملا كانت هناك مدينة تُسمى النجف
األشرف .ومن جانب آخر وضع احللول ملشكالت كثرية يعاين
منها الزوار الكرام.
إن األسباب املوجبة للتوسعة اليت شرحناها آنفًا تقتضي
َّ
ٍ
وان خالصة
صحن
إنشاء
ٍ
واسع حيتضن الصحن القدميَّ .
جديد ٍ
دراستنا تقترح حتويل مدينة النجف األشرف القدمية مبحالهتا
األربع املعروفة (املشراق ,العمارة ,احلويش ,والرباق) إىل صحن
جديد يتخذ شك ً
ال دائريًا حييط بالصحن العلوي احلايل ,يضم مجيع
املباين اإلسالمية الدينية والتارخيية واألثرية والتراثية باإلضافة إىل
الصحون الثانوية.
ويتم تطوير الروضة احليدرية املقدسة من خالل إزالة مجيع
البيوت يف املدينة القدمية اليت يتبني من خالل الفحص أهنا ال حتمل
أية قيمة دينية أو أثرية أو تراثية والفنادق اليت انتشرت يف أزقتها
وحول شارعها املحيط.
وقد أخذنا بنظر االعتبار هبذا التصميم املزاوجة بني التخطيط
احلضري والتخطيط العقائدي ,والربط بني البعدين املادي
والروحي ,يف تنفيذ نسج البناء للصحن احليدري الدائري اجلديد,
وفقًا للهندسة املعمارية اإلسالمية األصلية ,وأن يكون فريدًا من
نوعه ومميزًا عن غريه.
يتضمن التطوير الشامل املقترح الذي وضعناه يف هذه الدراسة
للروضة احليدرية املقدسة حماور عدة وكما يأيت:

ما يلفت النظر يف أبواب الصحن الشريف هو افتقادها للتناظر
اهلندسي بسبب موقع األبواب اخلمسة غري املتناسق ,وأيضًا هيئة
األبواب من حيث البناء املعماري من الداخل واخلارج باستثناء
وان هذا اخللل يضر جبمالية العمارة اإلسالمية الفريدة
باب الساعةَّ .
للصحن الشريف.
ومن خالل مراجعتنا للكتب التارخيية املعتمدة اليت كتبت عن
هندسة الصحن الشريف اتضح لنا َّان األبواب الرئيسة يف العهد
الصفوي كانت ثالثة هي باب الساعة وباب الطوسي وباب القبلة.
وأرخ عام بناء
وقد أشار الشيخ حممد السماوي اىل هذه األبواب َّ
الصحن (1047هـ) بقوله:
والذهـاب
ونظم الصحـن على أبـواب ثالثـة للجيء
ِ
()55
والشمال فأرخوا (دان لذي املعايل)
ِ
يف الشرق واجلنوب
َّان سبب اإلخالل يف املوقع املتناظر لألبواب هو فتح بابني
صغريين فيما بعد يف سور الصحن الشريف ,ومها باب العبايچية
الذي يسمى اآلن بباب مسلم بن عقيل  يف الناحية اليمىن من
اجلهة الشرقية لسور الصحن والباب السلطاين الذي يسمى اآلن
فإن
بباب الفرج يف اجلهة اليسرى من اجلهة الغربية منه .لذلك َّ
إعادة التناظر اهلندسي ألبواب الصحن الشريف من ناحييت املوقع
والبناء يتم من خالل ما يأيت:
 .1غلق باب مسلم بن عقيل  وإعادهتا إىل حالتها اليت
كانت عليها كغرفة من غرف الصحن الشريف ,وفتح باب جديد
مناظر لباب الفرج على اجلانب اآلخر من رواق أيب طالب ,
ونقترح أن يُطلق عليه تربكًا اسم (باب فاطمة الزهراء .)
 .2نالحظ َّان اجلهتني اليمىن واليسرى اليت ينحصر بينهما
رواق أيب طالب  تتألف من أربعة أواوين ,لذلك نقترح على
اجلهد اهلندسي املتخصص استغالل اإليوانني الوسطيني منها
عند فتح باب فاطمة الزهراء  بإذن اهلل تعاىل باجتاه صحن
فاطمة الزهراء  الذي هو اآلن يف طور التشييد ,واعادة البناء
املعماري لباب الفرج بشكل مناظر متامًا من الناحية اهلندسية لباب
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فاطمة الزهراء .
 .3نقترح أن يكون البناء املعماري اهلندسي جلميع األبواب
من داخل الصحن الشريف مناظرًا يف هيئته وعناصره املعمارية
الزخرفية ملا موجود يف اخلارج ,أي متناسقًا من ناحية الريازة
اإلسالمية واهلندسة اجلمالية من الداخل واخلارج أسوة بباب
الساعة.
إن الرمز العددي له داللته الكبرية يف العمارة اإلسالمية,
َّ
وينبغي اعتماد املبادئ املميزة للفكر املعماري الشيعي املستمد
من القرآن والسنة النبوية يف التعبري عن هذه الرمزية .لذلك من
الضروري أن يبقى عدد أبواب الصحن الشريف مخسة متثل عدد
أصحاب الكساء (حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني) صلوات
اهلل عليهم .ويتم ذلك من خالل غلق باب مسلم بن عقيل 
وإرجاعه كهيئته األصلية كحجرة من حجرات الصحن الشريف

.
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عند املباشرة بفتح الباب اجلديد ,باب سيدة نساء العاملني فاطمة
الزهراء .
َدلّت األخبار الصحيحة املتواترة من طرق الفريقني اليت رواها
وعلي
عدد كبري من الصحابة على َّان املراد من أهل البيتُّ ,
النيب ُّ
ني صلوات اهلل عليهم .أخرج الترمذي
وفاطم ُة
واحلسن واحلس ُ
ُ
عن عمر بن أيب سلمة ,قال :ملّا نزلت هذه اآلية على النيب صلى
أهل ِ
يريد اهللُ ُليذ ِه َب ُ
البيت
جس َ
اهلل عليه وسلم( :إنّما ُ
الر َ
عنك ُم ِّ
ُم َتطهريًا) (األحزاب )33/يف بيت ِّأم سلمة؛ فدعا فاطم َة
ويُ ِّ
طه َرك ْ
وحسنًا وحسينًا ,فج ّللهم بكساء ,وعلي خلف ظهره ،فجلله
بكساء َّ ،
ِب عنهم الرجس,
مث قال« :اللهم هؤالء أهل بييت ,فأذه ْ
وطهرهم تطهريًا» ,قالت ُّأم سلمة :وأنا معهم يا رسول اهلل؟ قال:
ِّ
()56
«أنت على مكانكِ ,
ِ
وأنت إىل خري» .
إن داللة التسمية ال تقل أمهية من الناحية العقائدية والروحية
َّ

من الرمز العددي وهي مكملة له .لذلك فنحن عندما نقترح أن
يكون الباب موسوما بباب فاطمة الزهراء صلوات اهلل عليها ألهنا
صاحبة املزنلة الرفيعة واملكانة العظيمة عند اهلل ورسوله وأمري
املؤمنني وأهل البيت وشيعتهم ,فهي الصديقة واملباركة والطاهرة
واملحدثة والبتول والزهراء ,وزوج
والزكية والراضية واملرضية
َّ
الوصي وأم األئمة اهلادين ,وليس هلا نظري من بنات جنسها,
فلها األفضلية املطلقة على من سواها من النساء ,ألهنا سيدة
نساء العاملني والقدوة احلسنة جلميع نساء العامل .روى احلاكم يف
املستدرك عن رسول اهلل  انه قال لفاطمة الزهراء « :يا
فاطمة أال ترضني أن تكوين سيدة نساء العاملني ,وسيدة نساء هذه
األمة ,وسيدة نساء املؤمنني»(.)57
إن الزهراء قبس من نور اهلل تعاىل فهي احلوراء اإلنسية,
َّ
وبضعة رسول اهلل وحبيبته وقلبه النابض ,يؤذيه ما يؤذيها ويغضبه

ما يغضبها ,وهي باملقابل األشد شفق ًة وحنوًا على أبيها رسول
اهلل  حىت ُكنّيت بأم أبيها.
ب :تظليل الصحن الحيدري الرشيف

إن قسوة الظروف املناخية يف العراق عمومًا والنجف خاص ًة
َّ
يقتضي عمل مظالت كبرية للصحن الشريف ,قابلة للفتح
واإلغالق ,تقي الزوار أشعة الصيف الالهبة .وتكون هذه املظالت
مشاهبة ملا موجود يف احلرم النبوي املطهر ولكن بنقوش إسالمية
تتوافق مع ما موجود يف مراقدنا املقدسة يف العراق ,وتتناسق يف
زخرفتها مع الزخرفة املوجودة أص ً
ال يف الصحن الشريف.
وقد يقترح بعضهم عملية التسقيف ال التظليل للصحن
احليدري الشريف ,فنقولَّ :ان التسقيف ال يصلح إطالقًا للصحن
الشريف ألسباب عدة وكما يأيت:
إن العمارة احلالية للمرقد العلوي املقدس تُعد األمجل من
َّ .1
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بني مجيع العمارات اإلسالمية يف العامل ,فهي تضم روائع البناء
والزخرفة ,والسعة والفخامة يف املنظر ,إضاف ًة إىل َّان بناء القبة
واملنائر واإليوان كان بغاية التناسق واإلتزان واإلتقان ,ما جعل
املرقد املطهر صرحًا إسالميًا مميزًا من حيث فن العمارة.
إن من يتأمل ويقدر الفن املعماري الرفيع املتجسد بروعة
َّ
مشهد القبة املشرفة اليت تُعد أكثر القباب هيب ًة ودق ًة يف البناء
اهلندسي ولفتًا لالنتباه ,واملنظر الفريد لإليوان الذهيب الذي يُعد
آية من آيات الفن اإلسالمي األصيل ,واملنارتان اللتان تشاهدان
وكأهنما عمودا نور ,سوف يدرك بشكل كامل َّان عملية تسقيف
الصحن الشريف ستقضي على هذا اجلمال املميز الذي يُعرب عن
روح فنية مبدعة صممت وشيدت هذه العمارة الرائعة.
ومن اجلدير بالذكر َّان ملنظر املرقد املقدس ال سيما للداخل
من باب الساعة الكبري املواجه لإليوان الذهيب ,طاقة روحانية
هائلة ,تصيب الناظر بالقشعريرة ,وهذا املردود البصري املؤثر ,قد
يصل عند بعضهم إىل حد البكاء كما هو مشاهد ,وال يوجد يف
هذا الوصف والتعبري أدىن مبالغة .واىل ذلك يقول الشاعر الدكتور
عباس الترمجان يف (األرجوزة النجفية):
والروضة الطاهـرة القدسية يشعر من فيـها بروحانيه
()58
حيوطها الرواق من أطرافها وتعبق األرواح يف أكنافها
وعلى أي حال تدل كثري من القصص املروية على مدى
التأثري الروحي الكبري للهندسة الفريدة لعمارة املرقد العلوي
املطهر ,وال سيما الربيق األخاذ للقبة الذهبية املشرفة بعد التذهيب
يف عيون الناظرين حبيث يتجاوز األمر بكثري األبعاد املادية هلذا
البناء املعماري للمرقد املقدس .وأكرم بالشيخ أيب احلسن علي بن
حممد التهامي حيث يقول:
ازدحامها
تزاحـم تيجان امللوك بباب ِه ويكثر عند االستـالم
ُ
هامها
إذا ما رأته من بعيد ترجلت وإن هي مل تفعل ّ
ترجل ُ
 .2تأثري عملية التسقيف على تعيني ظاهرة الزوال يف الصحن
احليدري الشريف ,فقد أصبح من املعروف جيدًا َّان بناء الصحن
فان
مل يتم على أساس اجتاه القبلة وإمنا على زاوية الزوال ,لذلك َّ
عملية التسقيف لو حدثت فإهنا ستقضي متامًا على هذه امليزة.
بأن عمارة الشاه صفي
يقول الشيخ جعفر حمبوبة يف هذا الصدد َّ
بديعة الشكل فخمة الصنعة يعجز عن ختطيطها أكرب مهندس
يف العصر احلاضر مبا أوجد هبا من معرفة أوقات الزوال وعدم
اختالفه صيفًا وشتاءًا ,وما تقف عنده أساتذة الفن من حتكيم بزوع
الشمس يف الضريح املقدس وما التزم هبا من املقابلة واملجانسات
الفنية(.)59

.
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إن إسلوب البناء على أساس زاوية الزوال هو الذي أوجد
َّ
االحنراف القليل إىل اليمني يف الصحن الشريف بالنسبة للقبلة.
وقد حدد املهندس وميض الدين الغريفي مقدار هذا االحنراف
بدقة مبقدار  24درجة باالجتاه اجلنويب الغريب ,من خالل حبثه
العلمي اهلندسي الذي استخدم فيه طرائق علمية معتربة ومستعينًا
بأحدث األجهزة ,وتوصل إىل استنتاج مفاده َّان بناء الصحن مل
يراع به االحنراف باجتاه القبلة إطالقًا بل روعي يف البناء خط
َ
الزوال القريب من خط اجلنوب واملتجه قلي ً
ال حنو الشرق ,وما
يؤكد ذلك مقدار زاوية جدار الزوال (األواوين األربعة بعد باب
مسلم من جهة اليمني بالنسبة للداخل للصحن الشريف) مساوي
ملقدار زاوية الشباك املقدس .ويقول أيضًا :والبد من وقفة قصرية
أن القول باالحنراف بالقبلة داخل
إليضاح قضية مهمة وهي َّ
أن القرب الشريف منحرف ,فالقرب الشريف ينحرف
الصحن ال يعين َّ
عن الشباك املقدس وكما أخربين أحد العلماء دام عزه عن أحد
املراجع  عند نزوله بالقرب من القرب الشريف(.)60
أقول :هناك عدد من األماكن ميكن تعيني ظاهرة الزوال من
خالهلا ,ولكن أيسرها هو األواوين األربعة يف الضلع الشرقي
ورصدت ظاهرة الزوال يف األواوين
تابعت
ُ
للصحن الشريف .ولقد ُ
األربعة على فترات زمنية خمتلفة ,وكانت الظاهرة صحيحة وكما
وثقت هذه الظاهرة من
ذكرها املؤرخون من قبل يف كتبهم ,وقد ُ
خالل التصوير.
ونوضح األمر كما يأيت :عند تصميم هذه العمارة روعي أن
يكون بناء اجلدار الشرقي للصحن الشريف مبثابة مزولة لتعيني
وقت الزوال وحلول فريضة صالة الظهر ,عن طريق عالمة ثابتة
ال تتغري بل هي ثابتة يف كل يوم من أيام السنة ,وهذا األمر
فيه من اإلعجاز اهلندسي الشيء الكثري .ويتم تعيني الزوال بكل
يسر مبشاهدة حماذاة أشعة الشمس حلافة أرض األواوين األربعة
املحصورة بني الركن الشمايل الشرقي وباب مسلم بن عقيل .
 .3انتفاء احلاجة لتسقيف الصحن الشريف احلايل نظرًا لوجود
عدد من الصحون الثانوية اليت سيحتضنها الصحن الدائري اجلديد
إن شاء اهلل تعاىل ,واحتواء هذه الصحون على العديد من املباين
املسقفة واملكيفة اليت ستكون مالذًا للزائرين من تطرف درجة
حرارة اجلو وظروف الطقس غري الطبيعية ,ومن جانب آخر فهي
متثل مكانًا مرحيًا وهادئًا لتعبد الزوار بعيدًا عن التزاحم والتدافع.
خالصة القول َّان تظليل الصحن احليدري الشريف باملظالت
الكبرية هو األنسب واألصح ,وال جيوز التسقيف مطلقًا لألسباب
اليت شرحناها آنفًا ,وإذا كان التسقيف مالئمًا للصحنني احلسيين

فان التسقيف ال يصلح
والعباسي ,وأثبت جدواه يف خدمة الزوارَّ ,
ألن لعمارة املرقد العلوي
وال ينبغي أن يُعمل للصحن الشريف َّ
املقدس وهلندسة بنائه من اخلصوصية ما ال يوجد يف أية عمارة
أخرى.
ج :تنظيم دخول الزائرين اىل الحرم املقدس

من امللفت للنظر حاليًا َّان الدخول إىل حرم الضريح املقدس
فيه كثري من املشقة للزوار الذين يتدافعون عند الدخول إىل احلرم
العلوي املطهر واخلروج منه ,وخاصة يف الزيارات املليونية ويف
أيام اجلمع بل حىت يف األيام االعتيادية عندما تكون هناك أعداد
كبرية من الزوار الوافدين من خارج العراق .ويعود سبب هذه
املشكلة إىل طبيعة القطع الطويل غري املتناسق للرواق واحلرم
املطهر من جهة اإليوان الذهيب.
إن هذا القطع صحيح من الناحية الشرعية ملنع االختالط
َّ
بني اجلنسني ولكنه ولّد مشكالت عدة منها االزدحام والتدافع
ألن القطع الطويل قد جعل بابًا صغريًا واحدًا لدخول
بني الزوارَّ ,
آخر لدخول النساء إىل داخل احلرم العلوي املطهر,
الرجال وبابًا َ
ومما زاد األمر سوءًا َّان باب الرجال تدخل منه أيضًا اجلنائز
وعربات املرضى املعاقني عافاهم اهلل بربكة إمام املتقني .
فإن هذا القطع الطويل قد شوه املنظر اجلمايل الفريد
إضاف ًة لذلك َّ
للحرم العلوي املطهر الذي يتوسطه شباك الضريح املقدس لإلمام
علي .
نقترح حلل هذه املشكلة أن يكون القطع عرضيًا متناسقًا بد ً
ال
من القطع الطويل احلايل ونوضح التفاصيل كما يأيت:
 .1القطع العرضي بداخل احلرم املطهر:
يتم وضع حاجز عرضي بوسط غرفة احلرم متامًا يصل بني
الشباك ووسط البابني لكل من املدخل الشمايل واملدخل اجلنويب,
بشكل متسا ٍو بني الرجال
ستنصف غرفة احلرم الطاهر
ٍ
وبذلك ّ
ألن الوضع احلايل الذي جعل للنساء الضلع اجلنويب من
والنساءَّ ,
الشباك فقط فيه كثري من الظلم واإلجحاف حبقهن بالرغم من
فإن القطع العرضي سيعطي مساحة
اهنن قد يكن األكثر عددًا .لذا َّ
َّ
متساوية متامًا للزائرين وللزائرات بداخل الغرفة اليت تضم الضريح
املقدس وسيكون األمر منصفًا للجنسني.
 .2القطع العرضي بداخل األروقة:
يتم وضع حاجزا عرضيا يف منتصف كل من الرواق الشمايل
والرواق اجلنويب ,وبذلك تكون اجلهة االمامية وفناء اإليوان الذهيب
خمصصة للرجال ,بينما تكون اجلهة اخللفية ورواق أيب طالب 
من حصة النساء.

إن القطع العرضي للحرم والرواقني سيحقق الفوائد واملنافع
َّ
الوظيفية اآلتية:
 .1من ناحية املردود البصري سوف يُعاد املنظر اجلميل واملهيب
للحرم العلوي الطاهر وشباك الضريح املقدس كما كان سابقًا من
جهة االيوان الذهيب وحىت من جهة رواق أيب طالب .
 .2تكون انسيابية احلركة للزوار أفضل من ناحية الدخول
واخلروج ,وتقليل التزاحم والتدافع إىل أدىن حد ممكن .ألننا هبذا
الترتيب سنكسب أبواب إضافية ,حيث َّان بايب احلرم املطهر من
املدخل الشرقي ستكونان للرجال ,كما ميكننا فتح الباب املعطلة
ملمر مرقد املقدس األردبيلي  يف اجلهة اجلنوبية من اإليوان
الذهيب أسوة بباب ممر العالمة احللي  املفتوح يف اجلهة الشمالية
من اإليوان وبذلك نكسب بابًا إضافي ًة لدخول الزوار من فناء
اإليوان باجتاه الرواق الشرقي.
ومما جيدر ذكره انه يوجد ثالثة غرف صغرية تنتهي بشبابيك
معدنية تتوسط بايب كل من الرواق الشمايل والرواق اجلنويب,
وهذه الشبابيك تطل على باحة الصحن الشريف من اجلهتني
الشمالية واجلنوبية .لذلك نقترح استغالل هذه الفتحات وحتويل
الشباكني الطرفيني من كل جهة إىل بابني ,وبذلك نكسب أربعة
أبواب مبعدل بابني يف اجلهة الشمالية وبابني من اجلهة اجلنوبية.
إن هذه األبواب ستعطي مجالية أكرب على املرقد العلوي
َّ
املقدس وتسهل من حركة الزوار خصوصًا اخلارجني منه .أما
الشباك الوسطي متامًا الذي يتوسط كل من إيوان العلماء يف اجلدار
الشمايل وإيوان امليزاب الذهيب يف اجلدار اجلنويب فال يصح فتحه
أبدًا بل يبقى على حاله.
 .3توفري مساحة منصفة للجلوس والعبادة لكل من الرجال
ألن هذا الترتيب يضمن مساحة
والنساء يف أروقة احلرم املطهرَّ ,
متساوية تقريبًا لكل من الرجال والنساء.
وخالصة القول انه ال ضري من أن خيصص رواق أيب طالب 
للنساء .أضف إىل ذلك انه ميكن أن تقام صالة اجلماعة للنساء يف
مسجد الرأس الذي أصبح جزءًا من هذا الرواق ,وباملقابل ميكن
إقامة صالة اجلماعة للرجال يف مسجد عمران بن شاهني يف حالة
كون الظروف اجلوية غري مؤاتية إلقامة الصالة يف باحة الصحن
احليدري الشريف .فاملهم برأينا هو تطبيق األمور العملية اليت
تسهل انسيابية حركة الزوار داخل احلرم العلوي املطهر.
 :2إنشاء الصحن الحيدري الدائري الجديد

يتضح لنا من خالل املراجعة التارخيية َّان الصحن الشريف
ألن العمارة الصفوية القائمة حاليًا هي
وسع منذ أربعة قرونَّ ,
مل يُ َّ
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العمارة األخرية اليت أمر بإنشائها الشاه صفي الصفوي واليت ابتدأ
العمل هبا يف سنة  1047هجرية .لذلك فاملشكالت اليت يعاين
منها الزوار يف الوقت احلاضر هي نتيجة لبقاء حجم احلرم العلوي
وصحنه كما كان قبل أربعة قرون .وميكن لنا أن نتصور كم كان
عدد نفوس العراق وغريهم من الشيعة واملحبني قبل أربعة قرون؟
وكم كان عدد الذين يتوافدون لزيارة املرقد املقدس من داخل
العراق وخارجه؟ وكم هو عددهم اآلن؟ وكم سيكون العدد بعد
قرن من الزمان؟.
يتضمن هذا التصميم اهلندسي املبتكر تطويرًا عمرانيًا هندسيًا
تقنيًا للروضة احليدرية املقدسة ,وفقًا ألحدث أساليب اهلندسة
املعمارية اإلسالمية للمراقد املقدسة يف وقتنا احلايل .إضاف ًة لذلك
تؤكد هذه الدراسة على أن يكون بناء الصحن اجلديد وفقًا ألمناط
البناء األصلية اليت تُعد آية من آيات الفن املعماري وفيها من
اخلصوصية ما ال يوجد يف أي حرم مقدس آخر.
إن العمارة هي نتاج الفكر والثقافة اإلنسانية ،وقد تنوع
َّ
اإلنتاج الشكلي املعماري بتنوع الفكر والرؤية اإلنسانية للكون
واحلياة .وميكن تقسيم األشكال املعمارية األساسية للمساجد تبعا
لقدمها التارخيي إىل سبعة أشكال :املغريب واألندلسي واملصري
والسلجوقي واهلندي والصفوي والعثماين .ويتميز الطراز الصفوي
بالنماذج الزخرفية اجلميلة الراقية اليت تقوم يف كل جزء من أجزاء
املسجد تقريبا.
بناءًا على ما تقدم فان الشركة اإلعمارية اليت سيتم التعاقد
معها رمسيًا لتنفيذ الصحن الدائري اجلديد وصحونه الثانوية,
ستكون ملزمة بإنشائه وفقًا للنسيج املعماري الصفوي من ناحية
الطراز اإلسالمي والتغليف بالقاشاين املنقوش ,والذي يُعد األمجل
من حيث فن العمارة االسالمية للمراقد املقدسة.
وبعبارة أوضح تكون األساليب والطرز املعمارية املوجودة
يف الصحن اجلديد من ناحية العناصر املعمارية اإلنشائية للحرم
العلوي من قباب وعقود وأعمدة ومآذن وعناصر التشكيل
الزخريف بشقيها املعماري اجلمايل والروحي الرمزي بشكل مماثل
للطراز اإلسالمي القدمي اجلميل ,وبذلك نضمن احلصول على
التناظر اهلندسي املعماري واالنسجام بني العمارة اجلديدة والعمارة
القدمية.
إن ما يفعله بعض املهندسني من تقليد للعمارة الغربية واعتماد
َّ
الشكل دون املضمون فهو تقليد خال من اإلبداع واالبتكار وبعيد
عن قيم ومبادئ املجتمعات االسالمية .وينبغي على املهندسني يف
املجتمعات االسالمية فهم العمارة والتعامل معها على اهنا عمارة

.
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ختص املجتمع بكامله ال على كوهنا عمارة أفراد .وليس هناك
مانع من إتاحة الفرصة للتجديد واإلبداع ولكن مبا يتوافق مع
اهليئة العامة للعمارة األصلية.
إن تطبيق فلسفة الوسطية كإسلوب معماري يف العمارة
َّ
االسالمية لتطوير الروضة احليدرية املقدسة يتم من خالل احلالة
اجلامعة بني املادة والروح السيما يف الوحدات الزخرفية اهلندسية
واليت مت تطبيقها من خالل الشكل واملضمون يف العمارة االسالمية
اليت تشكل املحيط الثقايف لنا كأروع مراحل اإلنتاج املعماري
اإلنساين ,وهي بالتايل رسالة رمزية بالتوجه حنو اخلالق َّ
جل وعال.
وميكن تطبيق الوسطية االسالمية (املنهج الفلسفي) والتجريد
(األساس الفين) يف العمارة االسالمية من خالل إجياد الفكر
املعماري املستمد من الفلسفة الوسطية ومن منهجية الفن املتمثلة
بالوحدات الزخرفية االسالمية واليت متثل مسة العمارة االسالمية...
وان الوسطية يف اإلسالم متثل خصيصة للمنهج اإلسالمي ,قال
َّ
اس
تعاىلَ ( :وك َ
الن ِ
ُم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لَِت ُكونُوا ُش َه َد َاء َعلَى َّ
َذلِ َك َج َع ْلَناك ْ
الر ُس ُ
ِيدا)(سورة البقرة.)61()143/
ول َعل َْي ُك ْم َشه ً
َويَ ُك َ
ون َّ
وبوجه عام تستند هذه الدراسة على املزاوجة بني أمرين مها
التخطيط احلضري الذي ميثل اجلوانب املادية الشكلية والوظيفية,
والتخطيط العقائدي الذي ميثل اجلوانب الروحية الدينية .حيث
نعتقد َّان دمج اجلانبني معًا هو الكفيل بتشييد العمارة اجلديدة
مبواصفات حديثة وبفن معماري ذي طابع إسالمي مجيل ,وبالتايل
إظهار املرقد املقدس مبا يليق ومكانة حرم موىل املوحدين وأمري
املؤمنني االمام علي صلوات اهلل عليه .وسيتم توضيح هذين
األمرين مبزيد من التفصيل.
الجوانب املادية يف تصميم قطب الدائرة
إن تشييد الصحون اجلديدة والقباب والعقود واألعمدة واملآذن
َّ
وغريها من العناصر املعمارية األخرى هلذا التصميم ينبغي أن يتم
ان شاء اهلل تعاىل وفقًا لقواعد هندسية ثابتة وأسس علمية حمسوبة
بدقة ,ونسب مجالية حمددة ,وبفن معماري ذي طابع إسالمي
أصيل من قبل معماريني أصحاب خربة يف هذا املجال.
فإن هذه األعمال العمرانية جيب أن تنفذ بطراز
وبشكل عام َّ
إسالمي مياثل أو يقترب من الطراز القدمي املوجود يف املرقد العلوي
احلايل ,ألجل التوفيق بني األصالة املعمارية واملعاصرة الوظيفية,
وال مانع من استخدام التقنيات احلديثة يف البناء ما دامت هذه
التقنيات تسهل من أداء املكان لوظيفته .وميكن توضيح اجلوانب
الشكلية املقترحة للصحن الدائري اجلديد مبا يأيت:

 .1لو رجعنا إىل كتب التاريخ والتراث اخلاصة بالنمو السكاين
ملدينة النجف األشرف القدمية عرب القرون املاضية حول ضريح
اإلمام علي  ,وكذلك األسوار املشيدة حول املدينة ,لوجدنا
َّان النمو حيدث دائمًا بإشعاع حموري دائري .ولذلك اقترحنا يف
تصميمنا أن يكون الشكل اهلندسي للصحن احليدري اجلديد
دائريًا ,رمزًا لشكل املدينة القدمي الدائري تقريبًا املحاط بالسور.
يقول الشيخ حممد السماوي يف ارجوزته :
هــذا وموضــع الضريح للشــرف
()62
مركز َد ْور السور من ارض النجف
وحيتضن جدار الصحن الدائري عدد من الصحون الثانوية
بداخله ,ونقترح أن تسمى هذه الصحون بأمساء بعض الشخصيات
االسالمية على غرار الصحن الذي ُس ّمي باسم فاطمة الزهراء ,
ملا هلذه األمساء من املزنلة الكربى يف عامل اإلسالم واليت جت ّلت يف
آيات القران الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة.
 .2للصحن الدائري اجلديد إثنا عشر بابًا تسمى بأمساء أئمتنا
اإلثىن عشراملعصومني  ,وهي باب االمام علي املرتضى وباب
االمام احلسن املجتىب وباب االمام احلسني الشهيد وباب االمام
علي السجاد وباب االمام حممد الباقر وباب االمام جعفر الصادق
وباب االمام موسى الكاظم وباب االمام علي الرضا وباب
االمام حممد اجلواد وباب االمام علي اهلادي وباب االمام احلسن
العسكري وباب االمام القائم املهدي  .حبيث يكون باب االمام
علي املرتضى مواجهًا لشارع اإلمام علي  .ويكون ترتيب
األبواب مع اجتاه حركة عقارب الساعة.
 .3يكون لكل من باب االمام علي املرتضى وباب االمام علي
السجاد وباب االمام موسى الكاظم وباب االمام علي اهلادي,
مئذنتان مشاهبتان متامًا من ناحية اهليئة والشكل ملئذنة باب
الساعة املوجودة يف أعلى جدار باب الساعة يف الصحن احليدري
القدمي ,وبذلك يكون عدد املآذن تسع للصحنني القدمي واجلديد
بعدد األئمة التسعة املعصومني من ذرية احلسني  .أما املنارتني
الذهبيتني للمرقد العلوي املقدس فهما غري داخلتني ضمن حساب
عدد املآذن.
 .4عند الشروع بتطوير الروضة احليدرية املقدسة من مجيع
جوانبها  ،ينبغي ترك اثر لكل من الذكوات البيض الثالث املحيطة
بقرب االمام علي  وذلك لالمهية التارخيية هلذه التالل يف الداللة
على قربه الشريف كما وردت عن تراث اهل البيت  يف
احاديث كيثرة .
وجيدر بنا ان نؤكد بان ترك اثر لكل من هذه الذكوات البيض

هو امر الزامي وال جمال الدىن اجتهاد يتضمن ازالة هذه الذكوات
كلية  .وعلى ضوء ذلك نقترح ان يكون ارتفاع كل ذكوة 12
متر مبستوى جدار الصحن احليدري الشريف وبقطر  24متر  ،او
ان تكون االبعاد مبقدار يتم االتفاق عليه اعتمادا على القياسات
اهلندسية الدقيقة للمكان .
الوظيفية يف الصحن الحيدري الدائري الجديد
العمارة هي الفن العلمي إلقامة مباين تتوافر فيها شروط
االنتفاع واملتانة واجلمال واالقتصاد ,وتفي حباجات الناس
املادية والنفسية والروحية ,الفردية واجلماعية ,يف حدود أوسع
اإلمكانيات ,وبأحسن الوسائل املتوفرة يف العصر الذي تكون فيه.
وهي طريقة يف العمل ,بتفكري ومنطق سليم ,وتعتمد على علم
صحيح وفن رفيع .ويقوم هبا معماريون على صلة بالواقع وباحلياة,
وعلى وعي وإدراك بأحوال بيئتهم وظروف العمل يف عصرهم.
ونظريات العمارة هي اليت تتوىل تفسري كل هذا ,وتبني الوسائل
لتحقيقه(.)63
والوظيفية مبعناها الواسع يف فن العمارة أن يكون الشكل
وان نظرية الوظيفية
ما يأيت تبعًا لألغراض أو الوظائفَّ .
 Functionalismهي النظرية الرئيسة اهلامة يف نشأة وتطور
العمارة احلديثة .ومن املمكن القول بوجه عام َّان الوظيفة هي
الدافع الداخلي الذي يوجد الشكل ,وقد تأيت األشكال نتيجة
السعي وراء العثور على الطريقة اليت تستوىف هبا الوظائف املطلوبة
كلها ,ومعىن هذا َّان جناح الشكل يعود إىل خدمة الوظيفة والتعبري
عنها.
يقول الدكتور املهندس عرفان سامي ما يأيت :ورمبا كان رجال
علم األحياء  Biologyأول من استعمل نظرية “ الشكل يتبع
الوظيفة  ,” Form follows functionيف دراستهم للكائنات
احلية وبيان أثرها على الشكل ...أما يف فن العمارة فيعترب املعماري
األمريكي لويس ساليفان الداعية األكرب لعمارة العصر احلديث
وهو الذي وضع يف العقد األخري من القرن التاسع عشر األساس
لنظرية الوظيفية واستقبلها معاصروه على اهنا اكتشاف جديد(.)64
وعلى الرغم من كون التعاليم الدينية هلا األثر املباشر يف
شكل العمارة ,ويظهر هذا األثر بقوة يف العمارة االسالمية ,جيب
أن تكون هناك معايري لتحقيق التوازن بني البعد الوظيفي للعمران
والبعد اجلمايل .وإننا نعتقد َّان تصميمنا املقترح (قطب الدائرة)
وهذه التوسعة الشاملة للروضة احليدرية املقدسة وماحوهلا سوف
يُحققان بإذن اهلل تعاىل األمرين معًا.

العدد  ، 2ذو القعدة  1434هـ .

153

154

فهي من جانب سوف ختدم األغراض العملية املختلفة للناس
وذات فائدة انتفاعية عظيمة للزوار من خالل الوظائف املتميزة
املتناسقة اليت تتجلى بكرب مساحة الصحن الدائري اجلديد,
واحتوائه على الصحون الثانوية اليت باستطاعتها استيعاب أعداد
هائلة من الزائرين ,وهتيئة اجلو املناسب للزيارة والعبادة وذكر اهلل,
فإن عدد األبواب االثين عشر سيسهل من حركة
ومن جانب آخر َّ
الزوار بشكل كبري ومريح عند الدخول واخلروج إىل الروضة
احليدرية املقدسة.
فإن وجود األسواق واحلدائق ودورات املياه
ويف الوقت نفسه َّ
واحلمامات ومواقف السيارات واألنفاق حول الصحن الدائري
اجلديد سيوفر كل أسباب الراحة النفسية والروحية للزوار الكرام,
فإن الشكل الدائري للصحن اجلديد سيؤدي إىل
أضف إىل ذلك َّ
انسيابية عالية يف حركة املركبات ,ويف طواف املواكب الدينية.
والناحية األخرى هي َّان هذا التصميم يوفر القيم البصرية
اجلمالية على مستوى املبىن ككل أو على مستوى تفاصيله
وزخارفه .ويتضح هذا األمر من مجالية البناء املعماري وعدد
وترتيب وتناسق األبواب االثين عشر واملآذن التسع يف وحدة
مجالية متكاملة تظهر إن شاء اهلل تعاىل كلوحة فنية ساحرة توفر
املتعة واالنشراح وتليق مبقام إمام املتقني صلوات اهلل عليه.
ميكن القول على أي حال َّان التوازن مطلوب بني القيم الوظيفية
والقيم اجلمالية ,وكلما ازداد املبىن كفاءة ومالئمة ألغراضه
بأن تصميم
ارتفعت قيمته وازداد اإلعجاب جبماله .وحنن على ثقة َّ
(قطب الدائرة) حيقق االتزان والتماثل واالنسجام املطلوب بني
الشكل والوظيفة ,ويتوافق عمرانيًا مع الظروف البيئية ,ونعتقد َّان
هلذا التصميم طابع خاص مييزه عن غريه من التصاميم ,وتعبري مهم
يدل على حقيقته بعد تنفيذه إن شاء اهلل تعاىل.
الجوانب الروحية يف تصميم قطب الدائرة
تتضمن اجلوانب الروحية اليت اعتمدنا عليها الرؤية االسالمية
واجلانب العقائدي املستند إىل فكر أهل البيت  إضاف ًة اىل
اخللفية التارخيية ملدينة النجف األشرف املقدسة ,كركائز أساسية
استندنا عليها يف تصميم العمارة اجلديدة للروضة احليدرية املقدسة.
ونعتقد َّان اجلانب العقائدي الروحي يف هذه الدراسة هو األهم ألن
املضمون هو الذي يعطي الروح للعمارة االسالمية ,وجيعلها حتمل
بني طياهتا قيمًا وأفكارًا ال غىن عنها.
ويرتكز مفهوم اهلوية يف العمارة على مبدأ نظري يرى َّان
العناصر واألشكال والتركيبات املعمارية تعكس منط حياة الشعب

.
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أو اجلماعة اليت تنتجها .ومنط احلياة يتضمن العادات والتقاليد
وأساليب التفكري واملعتقدات الدينية واملبادئ األخالقية والقيم
االجتماعية وغريها من األمور اليت يشملها املصطلح الغريب
( )Cultureومرادفاته العربية (ثقافة) أو (حضارة) ,وتدعم هذه
النظرية املعاينة الواقعية للطرز وأساليب التصميم والبناء املتباينة
ملختلف الشعوب(.)65
الرمزية يف تصميم قطب الدائرة
الرمز هو شئ – أي شئ – يربز لنا أو يذكرنا بشئ آخر...
ومثلما تكون جمموعات الكلمات املرتبة بشكل معني مج ً
ال مفيدة

أو عبارات تنتقل من خالهلا املعاين ,تكون جمموعات الرموز
(األشياء) املرتبة بنظام معني معاين تنتقل إىل العقل اإلنساين ويتم
استيعاهبا عن طريق اخلربات السابقة أو املكتسبة(.)66
وان من أهم صفات األشكال املعمارية
إن العمارة لغة مرئيةَّ ,
َّ
فإن عناصر تصميم (قطب
هي كيفية عملها كرموز أو إشارات ,لذا َّ
الدائرة) من ناحية الشكل متثل رموزًا إسالمي ًة تعكس املبادئ
األساسية للفكر الشيعي والتصور اإلسالمي للفن ,بشكل مفهوم
فإن هذا التصميم هو
ومعتدل بعيدًا عن التعقيد واإلفراط ,وبالتايل َّ
جزء من القاعدة الفلسفية للفكر املعماري اإلسالمي الشيعي الذي
ميثل موضوع الدراسة ,ويعتمد الرمزية  Symbolismكأساس
يف التشكيل املعماري املقترح.
إن تصميم (قطب الدائرة) حيمل مسوًا يف الرمزية والتعبري
َّ
عن أمري املؤمنني واوالده املعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني,
بلغة معمارية واضحة قادرة على إيصال املعاين كاملة اىل املتلقي
برسائل مفهومة ذات أبعاد كبرية يف عقيدتنا املستندة إىل فكر
ومنهج أهل البيت .
ومن املمكن القول َّان هذه الرموز واإلشارات مت جتسيدها
إىل معامل مادية يف هذا التصميم اهلندسي املبتكر ,تتمثل بالشكل
الدائري للصحن احليدري اجلديد وعدد األبواب االثين عشر
واملآذن التسع .وبالتايل اعتماد املبادئ املميزة للفكر الشيعي
املستمد من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة كأدلة صامتة,
وتسخري هذه املعامل إىل دعاية ملذهب أهل البيت  وإىل دعم
هوية التشيع.
الرمزية يف الشكل الدائري للصحن الجديد
إن الروضة احليدرية املقدسة ال تُعد مركزًا مقتصرًا على العبادة
َّ
فقط ,وال هي بناء يقف عند اإلحساس املادي والصور الظاهرة ,بل

هي يف نفس الوقت رمز تلتف حوله القيم العقائدية للشيعة ,فتوقظ
يف األنفس اإلشراق الروحي الذي يرفعها إىل عاملها العلوي .لذلك
فإن استخدامنا للتكوين احللقي يف هذا التصميم سوف حيقق البعد
َّ
التوافقي بني الشكل واملضمون.
لقد مت استخدام األشكال يف الفن اإلسالمي بوضع متنوع
وواسع .وتنقسم األشكال اهلندسية عمومًا إىل ثالث فئات; أشكال
هندسية حمددة التكوين “ املثلث ,املربع ،الدائرة ,”...وأشكال حرة
مستحدثة التكوين ،وأشكال مركبة جتمع بني الفئتني السابقتني.
ومتثل األشكال اهلندسية املحددة أشكا ً
ال أولية عاملية متفق عليها.
أما الدائرة فإهنا ترمز للسماء والكون ،وهي مصدر للتكوينات
التصميمية ،فهي حميط يشكل نقطة ال هنائية ترتبط بنقطة ثابتة يف
املركز تشكل احلقيقة .وهي شكل تعبدي يرمسه املسلم يف شعائر
احلج حول الكعبة ,...وقد مثل الشكل الدائري يف فكر املسلم
بعدًا روحيًا ،فهو يتعبد حتت مساء صافية واسعة ،تكتمل مساحتها
الفنية من دائرية الشمس هنارا ًوالقمر لي ً
ال ،وهذا البعد الكمايل
والروحي للدائرة جعلها املنظم والبنية الشبكية التحتية األساسية
للزخرفة(.)67
والبد لنا أن نشري إىل املردود البصري اجلمايل والروحي
ذي التأثري احلسي والنفسي يف كيان الزائر عندما يشاهد الصحن
الدائري الذي يشبه احلصن املستدير .فيأخذ هذا اإلحساس
أبعادًا عقائدية تتمثل يف كون احلصن الذي سوف يدخله الزائر
لتأدية مراسيم الزيارة هو والية علي بن أيب طالب صلوات اهلل
عليه املنجية من النار والعذاب .روي عن االمام علي الرضا 
عن آبائه  عن رسول اهلل  عن جربائيل عن ميكائيل عن
عز َّ
وجل :وِالي ُة
إسرافيل عن اللوح عن القلم قال« :يقول اهلل َّ
()68
ِن من عذايب» .
بن أَيب ٍ
علي ِ
طالب ِحصين ف ََمن َد َخ َل ِحصين أَم َ
ِّ
يقول احلافظ الربسي رمحه اهلل :ومثل هذا الباب من احلديث
القدسي بقول َّ
الل سبحانه« :وِالي ُة علي ِحصين ،ف ََمن َد َخ َل ِحصين،
ألن اإلقرار
ِن عذايب» ,فحصر األمان من العذاب يف والية عليّ ،
أَم َ
بالنبوة يستلزم اإلقرار
بالنبوة ،واإلقرار ّ
بالوالية يستلزم اإلقرار ّ
بالتوحيد.)69(...
إن التعبري عن البعد العقائدي يف تصميم (قطب الدائرة) يتجسد
َّ
من خالل الشكل الدائري الذي يرمز إىل أمري املؤمنني االمام علي
بن أيب طالب  ,وأيضًا إىل اخلمسة أصحاب الكساء صلوات
اهلل عليهم ,باعتبار َّان االمام علي  هو قطب رحى اإلسالم
فإن تصميمنا
(مركز دائرة اإلسالم) وهو قطب دائرة الوجود ,لذلك َّ
أمسيناه (قطب الدائرة) لإلشارة إىل هذه املعاين السامية
اهلندسي
ُ

اليت استلهمنا منها هذا التصميم واليت سوف نوضحها كما يأيت:
 :1االمام عيل  هو قطب رحى اإلسالم

لقد استوحينا الفكرة العقائدية للتصميم الدائري للصحن
الش ِ
قشقية
احليدري اجلديد من قول أمري املؤمنني  يف خطبته ِّ
الرحى,
من هنج البالغة :أما واهللَّ ...
أن حملي منها حمل القطب من َّ
()70
ينحدر عين السيل ,وال يرقى َّ
إيل الطري  .ولو استقصينا معىن
القطب يف معاجم اللغة فسيتضح َّان معىن القطب هو :املحور القائم
الرحى يدور عليه الطبق األعلى.
َّ
املثبت يف الطبق األسفل من َّ
ويتضح من هذا القول َّان االمام علي  يبني أحقيت ِه باخلالفة
وان هذا
وقيادة األمة بعد رسول اهلل  ,وانه مركز مدار اإلسالمَّ ,
األمر ال يصلح لغريه ,لصفات عظيمة جعلها اهلل فيه وال توجد يف
أحد سواه.
وأكرم بقول الشيخ حممد كاظم األزري رمحه اهلل يف هذا
الشأن:
نفس مــن جوهر اللطف ِصيغت
لك ٌ
جعـــل اهلل كـل نفـــس فِداهـا
هـي قطـب املُ
ِ
كونـات ولوالهـا ملـا دارت الرحـى لوالهـا
إن اآليات الكرمية واألحاديث النبوية الدالة على إمامته
َّ
وان العلماء من الفريقني قد
للمسلمني وعلو مقامه كثرية جدًاَّ ,
ألفوا الكتب الكاملة فيه ويف أهل البيت  ,حبيث يتضح بدون
أدىن شك من خالل االطالع على هذه النصوص َّان اإلمامة ترقى
وان الكتاب والعترة متالزمان
إىل درجة مقاربة من درجة النبوةَّ ,
دائمًا ,والتمسك هبما هو السبيل الوحيد للنجاة من الضالل .وقد
استوىف العالمة السيد عبداحلسني شرف الدين  يف كتابه الذائع
الصيت (املراجعات) دراسة النصوص املتضمنة لإلمامة العامة
وخالفة رسول اهلل .
وقد اخرج أئمة احلديث وكبار احلفاظ يف كتبهم ومسانيدهم
األحاديث الصحيحة املتواترة يف فضائله ومناقبه وخصائصه,
واتفقت على انه ال يوجد من أحد ميكنه أن يداين االمام بفضائله
أبدًا .وإىل هذا املعىن أشار الشاعر عبدالباقي العمري املوصلي
بقوله:
فــرق اهلل شــيئًا يف خليقتــه
مــا ّ
من الفضائــل إ ّ
ال عنــدك اجتمعا
ومن خمتارات فضائله  كما دلت عليها النصوص الكثرية,
انه ُخلق والرسول من نور واحد ,وانه أخ رسول اهلل يف الدنيا
واآلخرة ,وزوج ابنته الزهراء البتول وأبو األئمة اهلادين املهديني,
وأحب اخللق إىل اهلل واىل رسوله ,ال حيبه إ ّ
ال مؤمن وال يبغضه إال
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منافق .وهو رفيقه وصاحبه ووزيره ,فهو من النيب مبزنلة هارون
من موسى .وانه وصيه وخليفته وويل كل مؤمن وأفضل من يتركه
وان طاعته طاعة للنيب ومعصيته معصية له ,وهو املؤدي عنه,
بعدهَّ ,
ينجز عدته ويقضي دينه .أضف إىل ذلك انه أمري املؤمنني وإمام
املحجلني وخامت
املتقني ويعسوب الدين وسيد املسلمني وقائد الغر ّ
الوصيني ,قائد الربرة وقاتل الفجرة .هو سيد يف الدنيا وسيد يف
اآلخرة ,وقسيم اجلنة والنار.
نشأ اإلمام علي  وهو ميلك طاقات ال حمدودة .فهو األول
إسالمًا واألكمل إميانًا ,وأشجع الناس وأقواهم جنانًا ,وقد قام
اإلسالم بسيفه وتأسس جبهاده .ورث االمام علم النيب ,فهو سيد
البلغاء وأمري البيان وأفصح العرب ,وأعلم الصحابة وأدراهم
بأحكام الدين وشؤون الشريعة خصوصًا يف شؤون القضاء ,باب
مدينة علمه وباب دار حكمته ,وانه مع احلق واحلق معه وانه مع
القران والقران معه ,وهو األعرف بكتاب اهلل .قال العالمة الشيخ
كمال الدين الدمريي يف كتابه (حياة احليوان الكربى) يف باب
اإلو ْز :ومناقبه رضي اهلل تعاىل عنه كثرية جدًا ويكفي منها قوله
َ
()71
صلى اهلل عليه وسلم« :أنا مدينة العلم وعلي باهبا»  .وقد أجاد
اخلليل بن امحد الفراهيدي يف مقولته املشهورة وهو يصف اإلمام
بقوله :احتياج الكل إليه ,واستغناؤه عن الكل ,دليل على انه إمام
الكل.
ومن أعظم الشواهد على أفضليته ,وانه أعلم الناس بعد رسول
اهلل ,وانه قد سبق عصره وفاق دهره ,هي قولهَ :سلوين قبل أن
تفقدوين .ومل يقل أحد من الناس سلوين غري أمري املؤمنني ,
وهذا يعين َّان اإلمام ميلك اجلواب لكل سؤال حمتمل يف كل علم
ومعرفة وفن .وال جيرؤ أحد غريه على قول مقالته .أوليس هو
الضطربتم
حت ب ِه
اندجمت على
القائل« :بَ ِل
ِ
علم لو بُ ُ
ُ
مكنون ٍ
ُ
اضطراب األرشي ِة يف َّ
وي البعيدةِ»(.)72
الط ِّ
َ
إن األفضلية املطلقة لإلمام علي  على سائر املسلمني هي
َّ
اليت دعت النيب اىل تعريف املسلمني يف صعيد ُخ ّم مبا أمر اهلل به من
تعيني اإلمام وانتخابه قائدًا عامًا لألمة االسالمية .وهذا يعين َّان
االرتباط احلقيقي باهلل سبحانه وتعاىل يقتضي من املؤمنني السمع
والطاعة هلل ولرسوله وأويل األمر من بعد الرسول صلى اهلل عليه
وآله ,وهذا الوالء والتسليم واالنقياد يتمثل يف فكر ووجدان الفرد
الشيعي من خالل قيمة عليا سامية تدعى الوالية .وتتمثل هذه
الوالية باتباع طريق احلق الذي انتهجه اإلمام علي صلوات اهلل
عليه وسلكه من بعده أوالده املعصومني .
روى احلافظ أبو نعيم يف (حلية األولياء) عن رسول اهلل 
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انه قال« :من سره أن حيىي حيايت ,وميوت ممايت ,ويسكن جنة
عدن اليت غرسها ريب فليوايل عليًا من بعدي ,وليوايل وليه ,وليقتد
باألئمة من بعدي ,فإهنم عتريتُ ,خلقوا من طينيت ,ورزقوا فهمًا
وعلمًا ,وويل للمكذبني بفضلهم من أميت ,القاطعني فيهم صليت ,ال
أناهلم اهلل شفاعيت»(.)73
فإن كون اإلمام علي  هو قطب
وتأسيسًا على ما تقدم َّ
رحى اإلسالم ,هو جعل اهلي وتنصيب رباين ,وإن أنكر الناكرون
ورفض الرافضون .واإلمامة هبذا املنظور تعين الكمال الذايت,
والدين هو الوالية ,وامليزان يف يوم املعاد هو علي  .فال
وجود لإلسالم احلقيقي بدون حمبة ووالية أمري املؤمنني وأبنائه
املعصومني .
 :2االمام عيل  هو قطب دائرة الوجود

إن األدلة متضافرة والرباهني قاطعة َّان أهل البيت  ال
ّ
يُقاس هبم أحد ,فهم األسرار االهلية والكلمات الربانية اليت أودعها
اهلل يف األجساد البشرية .ويوجد من النصوص ما يدل داللة
صرحية قاطعة َّان عليًا ,وكذلك اخلمسة أصحاب الكساء صلوات
اهلل عليهم هم قطب دائرة الوجود يف هذا الكون.
إن من يستعظم وينكر هذا الكالم من يقيس األشياء حبدود
َّ
أمرنا
عقله ,وهذا من قصور الفهم .يقول االمام علي َّ :
«إن َ
ستصع ٌب ال حيتم ُل ُه إ ّ
مؤمن امتحن اهللُ قلبَ ُه
لإلميان,
ِ
ال عب ٌد ٌ
َص ْع ٌب ُم َ
وال يعي حديثَنا إ ّ
ال
صدور أمين ٌة وأحالم رزينةٌ»( .)74وروي عن
ٌ
اإلمام جعفر الصادق  أنه قال« :إجعلونا خملوقني وقولوا فينا
ما شئتم فلن تبلغوا»(.)75
إن اهلل قد خلق نور حممد وآل حممد من نور عظمته ,ومن
َّ
شعاع نورهم خلق سائر اخللق ,ولوالهم مل خيلق اهلل الكون
والكائنات .وحسبُك حديث الكساء الشريف نق ً
ال عن كتاب عوامل
العلوم للشيخ عبداهلل البحراين ,عن جابر بن عبد اهلل األنصاري عن
عز
فاطمة الزهراء  ,والذي نقتطف منه النص اآليت «فقال اهللُ َّ
َّ
مساء مبني ًة وال
وجل :يا مالئكيت ويا
سكان مساوايت إين ما ُ
َ
خلقت ً
يدور وال
أرضًا مدحي ًة وال قمرًا منريًا وال مشسًا مضيئ ًة وال فَلكًا ُ
حبرًا جيري وال فُلكًا يسري إ ّ
الذين ُه ْم
ال يف حمب ِة هؤال ِء اخلمس ِة َ
حتت الكساءَِ .
ني َج ُ
حتت الكساءِ؟
وم ْن َ
َ
فقال األم ُ
ربائيل :يا ِّ
رب َ
عز َّ
َ
وجلُ :ه ْم ُ
أهل ِ
ِن الرسالةُِ ,ه ْم فاطم ُة
فقال َّ
بيت ُّالنبو ِة ومعد ُ
()76
وأبوها وبَع ُلها وبنوها. »...
ومن امللفت للنظر َّان يف هذا النص من احلديث إشارة لطيفة،
وهي َّان فاطمة الزهراء  تتبني أهنا حمور القطب ,ألهنا سر
األسرار ومنبع األنوار ,وصلة الوصل بني النبوة واإلمامة .روى

شيخ املحدثني حممد بن احلسن احلر العاملي  عن اإلمام علي
الرضا  عن أبيه عن آبائه عن رسول اهلل  ,قال« :هبط علي
إن اهلل تعاىل يقول :لَ ْو ملْ أخ ُل ْق عليًا ما
جربائيل فقال :يا حممد َّ
ومن
َ
ِن ذُريتهِ ,ويف نُسخة َ
فو من َولَ ِد َ
آدم وم ْ
آدم َ
كان لفاطم َة ُك ٌ
دونِهِ»(.)77
إن هذا املقام العظيم لإلمام علي صلوات اهلل عليه هو مقام
َّ
القطبية ومركز الدائرة ,ونقطة الكمال اليت ينتهي إليها املوجودات,
ومفترض الطاعة لكونه أمني اهلل على ما أنزل.
حيدثنا العامل العرفاين احلافظ رجب الربسي عن مقام القطبية
فيقول :وهذه إشارة إىل انّه  غاية الفخار ومنتهى الشرف
وذروة الع ّز ،وقطب الوجود وعني الوجود ،وصاحب الدهر ووجه
احلق وجنب العلى ،فهو القطب الذي دار به كل دائر وسار به كل
سائر .)78(...وله من شعره الرائق يف مدح أمري املؤمنني صلوات اهلل
عليه قوله:
ْ
املمالك
ياسـر املهيمـن يف
منبـع األنوا ِر
يا َ
َّ
ني منبعـ ِه كـذ ْ
لك
قطب دائر ِة الوجـود وع َ
يا َ
وقد أشار إىل هذا املعىن كثري من الشعراء وضمنوه قصائدهم
يف مدح أمري املؤمنني  .وللشاعر عبدالباقي العمري أبيات من
قصيدة أنشدها يف الروضة احليدرية املقدسة يف إحدى زياراته
ملدينة النجف األشرف ,يصف فيها القبة املشرفة ,قال:
وعديل
شأهنا عن موازن
علي تعاىل
ِ
قبــة املرتضى ّ
لت مرقدًا جلي ً
ج ّل ِ
اجلليل
فوقه هيبـة املليك
ال جت ّلت
ِ
بالتفضيل
فعلى قبـة السـماء إذا ما فضلــوها أقول
ِ
التأويل
باء مقلوبـ ٌة فـوق تلك النقطـة املستحيلة
ِ
هي ٌ
بالتعـديل
كر ٌة مستدير ٌة فــوق قطب دبّـر الكائنات
ِ
الرمزية يف عدد األبواب اإلثني عرش
تشري األبواب االثنا عشر للصحن الدائري اجلديد ألئمتنا
االثىن عشر املعصومني صلوات اهلل عليهم ,أوهلم االمام علي
املرتضى  وآخرهم االمام القائم املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه
الشريف .ونقترح تربكًا أن يكتب اسم اإلمام يف أعلى الباب
حسب الترتيب الذي أوضحناه.
إن الرمزية يف العدد الذي يشري إىل أئمتنا االثىن عشر 
َّ
مل يغفل عنها املعماريون يف العهد الصفوي عندما مت بناء املرقد
العلوي املطهر ,حيث نالحظ َّان عدد شبابيك القبة الذهبية الشاخمة
فإن
وان هناك  12نافذة لكل منارة ذهبية .وبذلك َّ
 12شباكًاَّ ,
التناغم واالنسجام من الناحية الرمزية سيكون بأهبى صوره

وأوضح معانيه بني الصحن احليدري القدمي والصحن اجلديد عندما
يكون عدد األبواب  12للصحن الدائري اجلديد.
ومن اجلدير بالذكر َّان أمساء أئمتنا املعصومني صلوات اهلل
عليهم قد كتبت يف قمة باطن القبة املشرفة املطرزة بالفسيفساء
والقاشاين اجلميل .ولعل من املناسب أن نذكر هنا َّان هذه األمساء
قد كتبت بشكل دائري وكان ترتيبها مع حركة عقارب الساعة,
لذلك رتبنا األبواب االثىن عشر ابتداءًا بباب اإلمام علي 
بنفس النسق أي مع حركة عقارب الساعة.
إن النصوص الواردة يف خالفة األئمة االثىن عشر بعد النيب
َّ
وإهنم من قريش ومن أهل البيت  كثرية جدًا ,وقد أثبتها
علماء اخلاصة والعامة يف صحاحهم ومسانيدهم ,وبعض هذه
األحاديث قد ذكرت العدد ,والقسم اآلخر تضمن التعيني بأمسائهم
أو نعوهتم ,مبا ال يدع جما ً
ال للشك باحنصار هذه النصوص وداللتها
بأئمتنا االثىن عشر املعصومني  وال جمال لتطبيقها يف مورد
آخر.
ومن هذه األحاديث ما ورد يف صحيح البخاري عن جابر
بن مسرة قال :مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول« :يكون
اثنا عشر أمريًا» ,فقال كلمة مل أمسعها ,فقال أيب انه قال ُّ
كلهم من
قريش( .)79ومثله ما أخرجه مسلم يف صحيح ِه عن جابر بن مسرة
قال :دخلت مع أيب على النيب صلى اهلل عليه وسلم ,فسمعته يقول:
«إن هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي فيهم اثنا عشر خليفة .قال:
َّ
علي ,فقلت أليب :ما قال؟ قال :قالُّ :
كلهم
مث تكلم بكالم خفي َّ
من قريش»(.)80
أما ما ورد من األحاديث يف وصف األئمة االثين عشر 
بأمسائهم فهي مستفيضة ,ومنها ما أخرجه القندوزي احلنفي عن
جابر بن عبداهلل األنصاري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل :
«أنا سيد النبيني ,وعلي سيد الوصيني ,وإن أوصيائي بعدي اثنا
عشر ,أوهلم علي ,وآخرهم القائم املهدي»(.)81
وأصرح من الكل حديث أم سلمة ,قالت :قال رسول اهلل :
«ملا أُسري يب اىل السماء نظرت فإذا مكتوب على العرش ,ال
إل َه إال اهلل ,حممد رسول اهلل ,أيدته بعلي ,ونصرته بعلي .ورأيت
أنوار علي وفاطمة واحلسن واحلسني ,وأنوار علي بن احلسني,
وحممد بن علي ,وجعفر بن حممد ,وموسى بن جعفر ,وعلي بن
موسى ,وحممد بن علي ,وعلي بن حممد ,واحلسن بن علي ,ورأيت
نور احلجة يتألأل من بينهم ,كأنه كوكب دري .فقلت :يا رب
من هذا؟ ومن هؤالء؟ فنوديت :يا حممد ,هذا نور علي وفاطمة
وهذا نور سبطيك احلسن واحلسني ,وهذا نور األئمة بعدك من ولد
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احلسني مطهرون معصومون ,وهذا احلجة الذي ميأل الدنيا قسطًا
وعد ً
ال»(.)82
وخالصة القول َّان هذه النصوص صرحية يف َّان اخللفاء هم من
وان عدد األئمة إثنا عشر بدون
قريش ومن بين هاشم بالتحديدَّ ,
زيادة ,أوهلم علي وآخرهم املهدي ,وإهنم األئمة املعترف شرعيًا
بإمامتهم .وهذا ما يوافق معتقدنا كشيعة إمامية ,وال يهمنا من
حياول التملص من داللة هذه النصوص ويتكلف تأويلها ,وجيايف
أهل البيت صلوات اهلل عليهم ,فهم ال يضرهم عداوة من عاداهم
وخذالن من خذهلم.
الرمزية يف عدد املآذن التسع
يكون لكل من باب اإلمام علي املرتضى وباب اإلمام علي
السجاد وباب اإلمام موسى الكاظم وباب اإلمام علي اهلادي,
مئذنتان مشاهبتان ملئذنة باب الساعة املوجودة يف أعلى باب
الساعة الكبري يف الصحن احليدري القدمي ,وبذلك يكون عدد
املآذن تسع .ترمز إىل األئمة التسعة املعصومني من ذرية اإلمام
احلسني الشهيد  .وستوفر هذه املآذن منظرًا مجاليًا أخاذًا
للروضة احليدرية املقدسة ,مشاهبًا ملا موجود يف احلرم املكي
واحلرم النبوي الشريف ,وبذلك سيكون صوت الاله إال اهلل ,حممد
رسول اهلل ,على ويل اهلل ,واألدعية املأثورة عن أهل بيت النبوة
صلوات اهلل عليهم مسموعة حول مجيع املناطق األربع املحيطة
بالروضة احليدرية املقدسة.
تُعد املآذن من العناصر املعمارية البارزة يف عمارات املشاهد
املقدسة والروضات املطهرة ,وتُعد مئذنة باب الساعة قمة يف
اإلبداع املعماري ورائعة من روائع التراث اإلسالمي ,وقد مت
تصميمها بشكل هندسي ملفت لالنتباه جعلها حتفة من حتف فنون
العمارة االسالمية من حيث شكلها وساعتها الفريدة وما ضمته
من زخارف ونقوش إسالمية بديعة ,ما يدل عن روح فنية مرهفة
أوجدت معلمًا بلغ حدًا عاليًا من الروعة تصميمًا وتنفيذًا .فال
غرو إذن أن ُ
يك ّن هلا أهل النجف والزوار الكرام اإلعجاب واحلب
الشديد.
إن اختيارنا للمآذن لتكون نسخة من مئذنة باب الساعة جاء
َّ
لألسباب اليت ذكرناها آنفًا ,أما من حيث اإلشارة العقائدية فإهنا
سوف حتمل مسوًا يف التعبري والرمزية يعكس املوقف اجلمايل
والروحي معًا ,وهذه الرمزية اليت اقترحناها تؤكدها األحاديث
الكثرية اليت وردت يف األئمة التسعة املعصومني من ذرية اإلمام
احلسني  ,واليت خيتتم اغلبها بالبشارة بقيام مهدينا املنتظر

.
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أرواحنا فداه.
اخرج القندوزي احلنفي عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه,
قال :دخلت على رسول اهلل  ,واذا احلسني بن علي على فخذه,
وهو يقبل عينيه ويلثم فاه ,ويقول« :أنت سيد ,إبن سيد ,أخو
سيد .أنت إمام ,إبن إمام ,أخو إمام .أنت حجة ,إبن حجة ,أخو
حجة .وأنت أبو حجج تسع ,تاسعهم قائمهم»(.)83
وذكر احلر العاملي بسنده عن أيب محزة الثمايل عن االمام
حممد الباقر  قال« :ملا قُتل احلسني  ضجت املالئكة بالبكاء
والنحيب وقالوا :إهلنا وسيدنا تغفل عمن قتل صفوتك وابن
ألنتقمن
ِرو مالئكيت فوعزيت وجاليل
َّ
صفوتك .فأوحى اهلل إليهم :ق ُّ
منهم ولو بعد حني ,مث كشف اهلل عن األئمة من ولد احلسني 
فسرت املالئكة بذلك فإذا أحدهم قائم يصلي .فقال اهللَ :
بذلك
ِنهم»(.)84
أنتقم م ْ
القائم ُ
ُ
ميكن القول انه عندما يتم تنفيذ تصميم (قطب الدائرة) إن شاء
فإن عمارة الروضة احليدرية املقدسة سوف تتمتع بطابع
اهلل تعاىلَّ ,
معماري فريد ومميز ال يوجد ما مياثله يف أي مدينة مقدسة يف
العامل .وأي صورة فضائية يتم التقاطها للعمارة اجلديدة سوف تبني
َّان املرقد املقدس لإلمام  بداخل الصحن احليدري القدمي يرمز
للقطب املحوري أما الشكل املستدير للصحن اجلديد فيمثل رحى
اإلسالم ودائرة الوجود .وهذه الرمزية هي خصيصة من خصائص
فإن اختاذ أي تصميم آخر
أمري املؤمنني  .وبناءًا على ما تقدم َّ
غري الشكل الدائري يف تطوير الروضة احليدرية املقدسة هو خطأ
جسيم حبق االمام علي  ومرقده املقدس.
خامتة الدراسة
اننا نعتقد َّان تصميم (قطب الدائرة) هو األمثل لتطوير الروضة
احليدرية املقدسة ,وانه سيؤدي وظيفته املرجوة منه بشكل كامل
إن شاء اهلل تعاىل .وإضاف ًة إىل البعد الوظيفي فان هذا التصميم
العقائدي يوازن بني الشكل املادي واملضمون الرمزي ,فهو تعبري
وان تنفيذ
للمكونات املادية الوظيفية واملتطلبات املعنوية العقائديةَّ .
التوسعة اجلديدة للصحن احليدري الشريف وفقًا هلذا التصميم
إن شاء اهلل تعاىل سينتج عمارة إسالمية متميزة مبا يليق باملرقد
العلوي املطهر.
إن اجناز هذه التوسعة الشاملة للروضة احليدرية املقدسة ,فيها
َّ
رضا اهلل و رسوله وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني .لذلك نعتقد
َّان أية مؤسسة حكومية أو سلطة دينية داخل العراق وخارجه,
سينال رضاها هذا املشروع الرباين العمالق الذي يتمثل بتطوير

شامل للروضة املقدسة تعم بركاته ومنافعه االجتماعية الكثرية
بأن هذا
حمافظة النجف األشرف والعراق عمومًا .ونُذ ّكر اجلميع َّ
األمر أصبح مطلب املسلمني من الشيعة وحميب خري األوصياء 
يف كل العامل.
عز َّ
وجل
والناحية الثانية َّان احلكومة العراقية  -مبا وهبها اهلل َّ
من إمكانات مادية -يزيدها فخرًا أن تقوم بدورها يف توفري
مصادر مالية ثابتة لتمويل ودعم مشروع التطوير .كما َّان تنفيذ
هذه التوسعة الشاملة ال يتم إ ّ
ال بتظافر كل اجلهود اخلرية اليت
تتعامل حبسن النيات من أجل تنفيذ هذا العمل املبارك بأسرع
وقت ممكن .وميكننا القول بكل ثقة َّان مدة مثان سنوات هي كافية
الجناز هذا املشروع املبارك حبيث تكون حمافظة النجف األشرف
مهيأة لتصبح عاصمة للثقافة االسالمية حبلول عام  2020بإذن
اهلل تعاىل.
إن التأييد الشعيب واجلهد احلكومي أمر جوهري يف جناح
َّ
فإن التعاون املشترك بني اجلميع ميكنه حتويل
أي مشروع ,لذا َّ
حلم التوسعة إىل واقع عملي بإذن اهلل تعاىل .وبناءًا على ما
تقدم نلتمس من قادتنا من رجال دين وسياسيني ومن إخواننا
املسؤولني واملثقفني وكل أفراد املجتمع العراقي ,نلتمس منهم نبذ
اخلالفات فيما بينهم ودعم هذا املشروع من أجل هدف واحد
هو تطوير شامل للروضة احليدرية املقدسة .ونسأل اهلل املوفقية
للجميع خدمة للنجف ورمزها العظيم.
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