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بغداد

الــطـابق الـســفـلي بـعــضـهـا لــلـتـدريس
أيـضـا وبعـضهـا دفن فـيهـا بعض كـبار
الـعـلـماء ورجـال الـدين. الـغرف مـبـلـطة
بـالـرخـام وجدرانـهـا مـزيـنة بـالـطـابوق

القاشاني. 
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راد ساعة يبلغ بـ باب القبلة وبـاب ا
ارتــفـاعـهـا 20م ذات زخــارف إسالمـيـة
ونــقش عــلــيــهــا أيــضــا آيــات قــرآنــيـة
نـصـبـت عام 1301هج / 1883 م عـنـد
بــنـاء آخـر تـوســعـة لـلــحـضـرة مـا زال
اجلــدار والـغـرف والـسـاعــة كـمـا كـانت
عــام 1883 عــدا عــمــلــيــات الــصــيــانـة

العادية.
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للمسجد أربع قاعات في الداخل حتيط
بالروضة الشريفة من جوانبه األربع:
- الــقـاعــة الـشـمــالـيــة: تـقع خــلف قـبـر
اإلمـام محمد اجلواد وتتصل بالروضة
عن طــريق بــاب فــضـيــة. هــنـاك أيــضـا
شباك كبير يطل على اجلانب الصفوي
مـن اخلـلف جـدرانــهـا وأرضـيــتـهـا من
الـرخــام ومـسـقـوفـة بـالـزجـاج األبـيض
بـأشكـال هنـدسية. في هـذه القـاعة عدة
مـكتبات للقـرآن وكتب األدعية والزيارة
ويــســتــخــدم لــلــصالة وألداء مــراســيم

الزيارة للرجال.
- الــقـاعــة الــشـرقــيـة: مـن جـهــة رجـلي
اإلمـام ومـوصول بالـروضة بـواسطة
بـــابـــ ذهــبـــيــة أمـــام اإلمـــام مــوسى
وفــضـيــة أمـام اإلمـام مــحـمــد لـلــقـاعـة
ثـالثـــــة أبـــــواب تـــــطـل عـــــلى الـــــرواق
اخلـــارجي واحــدة ذهــبـــيــة واثــنــتــان

فضيتان.
- الـقـاعة اجلـنـوبيـة: تـتصل بـالـروضة
عـن طـريق بــاب ذهـبي من جــهـة اإلمـام
مــوسى لــهــا ثالثــة أبــواب تــطل عــلى
الـرواق اخلارجي وقـد دفن فيـها بعض

العلماء الكبار.
- الـقاعـة الغـربيـة: تقع من جـهة رأسي
اإلمـامـ وتـتـصل بـالـروضـة بـواسـطـة
بـابـ فـضيـ لـلـقاعـة بـاب واحد إلى
اخلــارج يــطل عــلى الــرواق اخلـارجي.
في هـذه القاعة قبر الـعالم والفيلسوف
نـصــيـر الـدين الـطـوسي يـعـلـوه شـبـاك

كبير.
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تـنـقسم الـروضة إلى قـسـم جـنوبـية
وبـــهـــا قـــبـــر اإلمــام مـــوسـى الــكـــاظم
وشــمــالــيــة وبــهـا قــبــر اإلمــام مــحــمـد
ران ضيقان. اجلـواد ويصل بينهما 
ويـقع الضريح وسط القسم وفوق
كل مـنهـما قـبة وقد قـطع جانب من كل
ضــريح بـحـاجــز حـديـدي لــيـفـصل بـ
الــرجـال والـنـسـاء أثــنـاء الـزيـارة. وقـد
وضـع عــلى الــقـــبــرين صـــنــدوقــان من
اخلــشب مـغــلـفــان بـالــزجـاج الـســمـيك
حــمـايــة لـهــمـا من الــغـبــار ومـنــقـوش
عــلــيــهـمــا نــقــوش إسالمــيـة جــمــيــلـة.
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اجلــمــيــلــة ووضع في كـل وجه مــنــهـا
ساعة. 

 فـي سـنـة 1332 هـ/ 1913 م شــيـدت
الـطارمة الغربـية (طارمة قريش) حيث
قـــامت عـــلى  18عـــمـــودا وزين بـــاطن
سـقـفـها بـالـنـقوش والـزخـارف وكـتبت
سـورة األعـلى بكـامـلهـا عـلى الطـابوق

الكاشاني.
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لـلـمـسـجـد قـبـتـان مـتـسـاويـتـا األبـعـاد
وأربـع مـآذن كـبــيـرة. ارتــفـاع الــسـقف
ـزيـنـتـان يـبـلغ 25م تـعـلـوه الـقـبـتـان ا
بـالزخارف اإلسالمية واآليات القرآنية
مـن الداخل من اخلارج غلـفت القبتان
بـــتــســـعـــة آالف طــابـــوقــة مـن الــذهب
غلفة ـآذن األربع ا اخلـالص وحولها ا
بـالـذهب أيـضا والـتي تـرتفع إلى 35م
فوق السقف وحول القبب أيضا أربع

منارات صغيرة بارتفاع 4.5 م.
ـــاضـي بـــني ســــيـــاج خـالل الـــقــــرن ا
حـديدي مشبك خارج احلضرة ويحيط
بــهــا فـيـه بـوابــتــان حـديــديــتـان وذلك
لـتـنـظـيم حـركـة الـزوار بـعـد االحـتالل
األمـــريـــكي لـــلــعـــراق أصـــبـــحت هــذه
الـبـوابـتـان احلـديـديـتـان تـسـتـخـدمـان
لـلـسيـطـرة وإجراء عـمـليـات التـفـتيش
عــلى الـنــسـاء والــرجـال فــرضت هـذه
اإلجــراءات نــظــرا لــلــظــروف األمــنــيـة

السيئة في العراق.
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يــتــكــون الــصــحن من أربــعــة أقــسـام:
(صــحن قــريـش) هـو الــقــسم الــغــربي
مـنـه (صـحن بـاب الـقـبـلـة) في الـقـسم
ـــراد) في اجلـــنـــوبـي (صـــحن بـــاب ا
الــقـسم الـشــرقي و (جـامع اجلـوادين)

في القسم الشمالي. 
لـلـصـحن عـشـرة أبـواب لـهـا تـسـمـيات
مــحـلـيــة لـلـداللــة عـلــيـهـا مــنـهـا ثالث
رئــيـســيـة كــبـيــرة لـلـدخــول وهي بـاب
ـــراد بــاب الـــقــبـــلــة وبـــاب صــاحب ا
الــزمــان أمــا الــســبــعــة األخـرى فــهي
صــغــيـرة احلــجم بــشــمل بــاب قـاضي
احلـــاجـــات بـــاب الــفـــرهـــاديـــة بــاب
اجلـواهريـة باب قـريش بـاب الرجاء

غفرة وباب الرحمة. باب ا
لـلــصـحن ثالث أروقـة حـوله سـقـوفـهـا
ـة وتتـدلى منـها مـزيـنه باآليـات الكـر
الــثـريـات تــسـتـخـدم األروقــة لـلـصالة
حـ تـضيـق قاعـة الـصالة في الداخل
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يـحـيط بالـصحن جـدار سمـيك وضخم
بـــــارتــــفــــاع 10م مـــــزين مـن اخلــــارج
ـنـقـوش بـاآليـات الـطــابـوق الـفـرشي ا
الـقـرآنيـة وبعض الـنـقوش اإلسالمـية.
خـــلف اجلـــدار طـــابـــقـــ من الـــغــرف
واألواويـن مجـمـوعـها 62 غـرفـة مـنـها
14 في الــطــابق الـعــلـوي وتــسـتــخـدم
لـــتــدريس طــلـــبــة الــعــلـم الــغــرف في

ويــحـيط بــالـقــبـر شُـبَّــاك فـضي مــطـعم
ـينـا تـعـلوه سـورتي الـدهر والـفـجر بـا
ــيــنـــا األزرق وكــتــبت نـــقــشت عــلـى ا

بالذهب اخلالص.
جـدران الروضة وأرضـيتهـا من الرخام
وعــلى اجلــدران نــقـشـت آيـات قــرآنــيـة
ونـقــوش زجـاجـيـة إسالمـيـة تـصل إلى
. تـتـدلى من السـقف عدد بـاطن الـقبـت
من الـثـريـات الـنـفـيـسـة وعـلى اجلدران

ساعات جدارية كبيرة.
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ـوضوع فـوق القـبر  وهـو الصـندوق ا
ومـصنـوع من اخلشـب الفاخـر. في عام
1949 كــــان وصف هــــذا الــــصــــنـــدوق

كالتالي:
صــــنـــدوق ضــــريح اإلمـــام مــــوسى بن
جــعــفـر الــذي أمــر بـصــنــعه اخلـلــيــفـة
ـنـتصـر بالـله الـعبـاسي. ولقـد وجدت ا
ــة الــعـامــة هـذا مــديــريـة اآلثــار الــقـد
الــــصـــنـــدوق عــــلى ضـــريـح ســـلـــمـــان
الـفارسي في جامـعة من ناحيـة سلمان
بـاك الـتـابـعـة لـلـواء بـغـداد فـنـقـلـته من
مــــوضـــعه إلـى دار اآلثـــار الـــعــــربـــيـــة
ـته وعــرضـته فــيـمــا بـعــد بـعــد أن ر
وأصـلــحت شـأنه وتـبـ من الـكـتـابـات
الـتي تـزينه أنه صـنع في عام 624 هج
/ 1226 م ووضــــعـه عــــلى الــــضــــريح
ـــــوسى بـن جــــعـــــفــــر في اخملـــــصص 
ـسـتـنـصر الـكـاظـمـيـة بـأمـر اخلـلـيـفـة ا
بــالــله الــعـبــاسي. ولـم يـتــسن تــعــيـ
تـــاريـخ نــقـــلـه من مـــوضـــعه األول إلى
ضـريح سلمان الفارسي ولكن التاريخ
يـذكـر أن السـلطـان بويه اجلالئـري أمر
بـصنع صندوق من الـرخام لضريحي
اإلمـــامـــ مـــوسى الـــكـــاظم ومـــحـــمــد
اجلـــواد فـي عــام 769 هـج / 1367م .
وكـذلك أمـر الـشـاه إسمـاعـيل الـصـفوي
بــصـنع صـنـدوقــ من اخلـشب لـهـذين
الـــــضــــريـــــحــــ فـي عــــام 926 هــج /
ـوجـودان هـناك اآلن 1519م   وهـمـا ا

وفـيهـما تـاريخ عمـلهـما ولعـل النقل 
دة. في غضون هذه ا

إن هـذا الـصـنـدوق مـصـنوع مـن خشب
الـتـوت سمك الـواجهـة خـمسـة ونصف
سم وهــو مـســتـطـيل الــشـكل مــنـبـسط
السطح يبلغ طوله 255 سم أما عرضه
فـيـبـلغ 183 سـم وعـلوه 65 سـم.  تزين
حــافــات غــطــائه كــتــابــة نــثــريــة غــيــر
مـــتــداخــلـــة نــقـــشت داخل شــبـــكــة في

زخارف نباتية متناظرة ومتشابكة.
 وزين هـذا الصـندوق بـزخارف نـباتـية
ــقـدار 3 سم عن أيــضــاً وهــو يــبــرز 
مــــســـــتــــوى وجــــهه اجلــــنـــــوبي وفي
اجلــنـــوب كــتــابــات نــثـــريــة مــشــجــرة
مـتـداخـلـة ومـتـنـاظـرة كـثـيـرة احلـروف
وفي غاية اجلمال واإلتقان وقد حفرت
داخل الـشـبـكـة زخارف شـجـريـة تـعرف
اآلن باسم سلمي وهي أرفع سطحاً من
مـستـوى الكتـابة ويـبلغ عرض الـسطر
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سـيـتصـرف?" و"تغـلب علـى ذاتيـتك: نيـتشه
جلـميع الـعصـور".ولعل سـتيـفن هوكـينغ قد
جـــــانـــــبـه الـــــصـــــواب حـــــ أعـــــلن وفـــــاة
الـفلسفة.وكانت الفلسفة في القرن العشرين
تــعـد مـجــاال مـعــرفـيـا مــهـجـورا ومــعـقـدا ال
ـــتـــخـــصـــصـــون ويـــجــادل يـــقـــصـــده إال ا
الـعـارفون به فـي أفكـار مبـهـمة ال عـالقة لـها
بالواقع. فلماذا خرجت الفلسفة من الفضاء
ي اخلـاص واحملــدود إلى الــفـضـاء األكــاد
الــــــــعـــــــام الــــــــرحـب والقت رواجــــــــا بـــــــ
الـقراء?وتـعزو أجني هـوبس أستـاذة الفهم
الـعــام لـلـفـلـسـفـة بـجــامـعـة شـيـفـيـلـد رواج
ـيــة احلـالـيـة الــفـلـســفـة إلى األزمـات الــعـا
وتـقـول إن الـفـلـسـفـة األخالقـيـة والـعـالجـية
ازدهـرت أيضـا في العـصر الـهلـنسـتي الذي
شــهـد حتــوالت كـبــرى تـزامــنـا مع انــهـيـار
الـدويالت الـيونـانـية وصـعـود قوى عـظمى
ـقــدونـيـة واإلسـكـنـدر مــثل اإلمـبـراطـوريـة ا
ـثل يـشـهـد الـعـالم اآلن حتوالت األكـبـر.وبـا
ــالي غـــيــر مـــســبـــوقــة عـــلى الــصـــعــيـــد ا
ــنــاخ. واجلــيــوســـيــاسي مــردهــا تــغــيــر ا
وأثــيـرت تـســاؤالت عـديــدة حـول مـســتـقـبل
قـراطيـة ومصـير كـوكب األرض. ولهذا الـد
جلـأ النـاس إلى الفـلسـفة بـحثا عـن نصائح
تـساعدهم عـلى مواجهـة التحـديات في هذه
الـفـتـرة احملـفـوفة بـاخملـاطـر.وعن اسـتـخدام
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كن أن تساعدك نصائح مفكر لم يقدح هل 
زنــاد فـكــره مـنــذ الـفـي عـام عــلى األقل عـلى
اني الـنجاح في حيـاتك? وهل يصلح عالم أ
أثـار جــدال واسـعـا في الـقـرن الـتـاسع عـشـر
ألن يــكــون مــدرب مــهــارات حــيــاتـيــة? وهل
ــكن أن تـسـاعـد دراســة جـان بـول سـارتـر
عـلى تـغـييـر حـياتك?يـجـيب النـاشـرون على
هــذه األسـئــلـة بـاإليــجـاب. إذ صــدر مـؤخـرا
الـكـثـيـر من الـكـتب الـتي تـبـرز أقـوال وحكم
كـبار الفالسفة باعتـبارهم خبراء في تطوير
الـــذات واإلرشـــاد الــنـــفـــسي.وفي اخلـــريف
ـاضي صـدرت كتب "دروس في الـفلـسفـلة ا
الــرواقــيـــة" جلــون ســيالرز حــول كــيــفــيــة
االسـتفـادة من الـتفـكيـر كالـرواقيـ و"كيف
تـصبح وجـوديا" لـغاري كـوكس الـذي يقدم
ـبــاد الـفــلـســفـة نــصـائـح لـلــعـيش وفــقــا 
الـوجـوديـة الـتي صـاغـهـا نـيـتـشـه وسـارتر
وألـــبـــيــر كـــامـــو وغـــيــرهـم من الـــفالســـفــة
.وصـدر أيضـا كتـاب "كيف تـعلم الـوجـودي
كـلبك الفلسفة" وهـو مدخل غير معهود إلى
ــســـائل الــفــلـــســفــيــة الــكـــبــرى ألنــتــوني ا
مــاكــغــوان ويــنــصح الــكــاتب في الــبــدايـة
بـدراسة الفلسفة "ألنـها تساعد على حتس
شـخـصــيـتك" ويـنـتـهي بـتـأمالت في مـعـنى
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أمــا كـتــاب "دلـيل أخالقـي لـنــهـايـة الــعـالم"
الـذي نـشر مـؤخرا لـبريـان هول فـيتـخذ من
تحـركة وسيـلة الستـعراض بعض اجلـثث ا
اإلشكاليات األخالقية الكبرى التي تناولها
ـــانــويـل كــانـت وجــون مـــفـــكـــرون مــثـل إ
سـتـيوارت مـيل. وسيـصدر األسـبوع الـقادم
كـتـاب "كـيف تـفـشل وتعـيش حـيـاة سـعـيدة"
لــبــيـفــرلي كالرك والــذي يــسـتــكــشف كـيف
يــســـاعــدك الــفــشل عــلـى أن تــعــيش حــيــاة
ـبـاد الـفــلـسـفـيـة ســعـيـدة مـســتـشـهـدا بــا
والالهـوتـية.وامـتألت أرفف الـكتب بـالـكثـير
من الـعناوين األخرى التي تبرز أسماء كبار
الــفالســفــة مــثـل "الـتــفــكــيــر عــلـى طــريــقـة
ـة في أرســطـو: كـيف تـسـاعــد احلـكم الـقـد
تـغـيـير حـيـاتك" و"دليـل الوجـوديـ للـبـقاء
عــلـى قــيــد احلــيــاة" و"كــيـف كــان نــيــتــشه
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حـكم الـفالسـفـة في تطـويـر الـذات واإلرشاد
الــنـفـسي يــقـول جـون ســتـيالرز إذا كـانت
ــسـاعـدة الــذاتـيـة كــتب تـطــويـر الـذات أو ا
تـتضـمن نصائح لـلمشـاهيـر وعلمـاء النفس
ـــســـتــشـــارين اإلداريــ والـــريــاضـــيــ وا
والـزعـمـاء الـروحـانـيـ فـلم ال تـبـرز أيـضـا
حــكم الــفالسـفــة?ويـرى ســتـيالرز أن الــقـرن
الـــعــشـــرين كـــانت تــســـوده روح الــتـــفــاؤل
واإلجنـــاز وزاد الـــنـــاس ثـــراءً ومن ثم زاد
بالغة في الشراء بال اكتراث. اإلقـبال على ا
ثـم فوجـئ الـعالـم بـأزمة االئـتـمـان وتالشى
هـذا الـتفـاؤل. وتسـاءل الـناس عن دوافـعهم
وأهـــدافـــهم في احلـــيـــاة ومن هـــنـــا ظـــهــر
الــشــغف بـكــتب الــنـصـح واإلرشـاد.ويــقـول
ـة دأبوا سـتـيالرز إن أعالم الـفلـسـفـة القـد
عـــــلى تـــــقـــــد هـــــذا الـــــنـــــوع من احلـــــكم
عنى أن هذه الكتب تركز على والنصائح 
جـــوهـــر الـــفـــلــــســـفـــة كـــمـــا كـــانت في أول
عــهـدهــا.والقت الـفــلـســفـة الــرواقـيــة صـدى
واسـعا في اآلونـة األخيـرة وتعـود جذورها
إلى سـقراط أبو الفلسفة الغربية. وارتكزت
الـفـلـسـفة الـرواقـيـة في مـا بعـد عـلى أعـمال
ـفكرين سـينيكـا معلم اإلمبـراطور نيرون ا
وأبـكتـيتـوس الذي وُلد عـبدا واإلمـبراطور
الـروماني ماركوس أوريـليوس.وزاد اإلقبال
عـلى قـراءة أعـمـال الـفالسـفـة الـرواقـي في

أوسـاط العـاملـ وخبراء الـتكـنولـوجيا في
وادي الـــســيـــلـــيــكـــون كــإحـــدى ضــرورات
الـــتــثـــقـــيف الــشـــخـــصي. ويــقـــال إن جــاك
عجب دورسي مؤسس تويتر أحد أشد ا
بـأعـمالـهم. وذكـر ستـيف جوبـز أنه مـستـعد
لـلـتـنـازل عن جـمـيع خـبراته الـتـكـنـولـوجـية
مـقـابل قـضـاء أمسـيـة مع سـقـراط.ومن أبرز
مباد الفلسفة الرواقية ببساطة االعتراف
بـالعـجز عن التـحكم في مجـريات األمور في
حـيـاتك وأن تـتـقـبل أنك مـجـرد جـزء من كلٍ
أعـظم منك وهـو الطـبيعـة.ويقـول ستيالرز
إن الـرواقــيـ يـرون أن الـعـوامل الـداخـلـيـة
الـنـفسـية ولـيست اخلـارجيـة هي األساس
لـعيش حـياة سعـيدة. ويـركزون على أهـمية
ناسبة التي الـتحلي بالسمات الشـخصية ا
تـساعـدك في الوصـول إلى احلـالة الـنفـسية
رء وال لـكه ا هم مـا  ـثالـيـة. فلـيس من ا ا
مـا يـواجـهه في الـعـالم اخلارجـي بل كل ما
يـــهم هــو احلــفـــاظ عــلى الــسالم الـــنــفــسي
والـــرضــــا بـــاألمـــر الـــواقـع. وهـــذا هـــو لب
الـفلـسفـة الرواقـية.أمـا الفـلسـفة الـوجودية
فـهي تتعلق بـدروس احلياة. وبيـنما ال يجد
الـشــخص الـعـادي صـعـوبـة في فـهم أعـمـال
الـــرواقــيـــ أو أفالطــون أو أرســـطــو فــإن
أغــلب نــصــوص الــوجــوديــ مــثل مــارتن
هـايدغـر وجان بول سـارتر اشـتهرت بـأنها

تـستعـصي على الفـهم حتى لـلمتـخصص
أحـيانـا.وقال الـفيـلسـوف البـريطـاني البارز
غــيـــلــبــرت رايل ضــمن مـــراجــعــته لــكــتــاب
ـارتن هـايـدغر: "أدرك "الـكـيـنـونـة والـزمـان" 
تــمــامــا مــدى عــجـزي عـن فــهم هــذا الـعــمل
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وتــقــول هــوبس إن الــفــلــســفــة الــوجــوديـة
أســاســهـا الــتــجـارب احلــيــاتـيــة من أفــكـار
ومـشـاعر وتـصـرفات أو كـمـا يقـول سـارتر
ــاهـيــة". وتـركــز مـبـاد "الــوجـود يــسـبق ا
الـفلـسفة الـوجوديـة على احلريـة واألصالة
وتــطــرح تـســاؤالت حــول كـيــفــيـة الــتــحـلي
بـــالـــشــــجـــاعـــة واإلخالص واحلـــمـــاس في
مـــواجـــهــــة عـــالم بال مـــعـــنـى في حـــد ذاته
ــــعــــاني واألهــــداف الــــتي بــــخـالف تــــلك ا
يـضـفـيهـا الـفرد عـلـيه والـتي يـبدو أكـثـرها
عــبــثـيــا.لــكن هــوبس تــلــفت إلى أن الــكـتب
احلـديـثـة الـتي تـوجـز حـكم كـبـار الـفـالسـفة
مــــثل أفالطــــون ونـــيـــتــــشه ال تـــعـــرض إال
خالصـة مـبسـطـة ألفكـار مـتشـابـكة وصـعـبة
ومـعقدة ويجـدر بناشري هذه الـكتب تنبيه
ــبــاد الــفــلــســفــيـة الــقــار إلى أن هــذه ا
ـبسـطة هي مـجرد مدخـل إلى عالم شاسع ا
ومــتـشــابك. فــالـفــلــسـفــة كـاجلــبل الــشـامخ
يــتـطـلب الــصـعـود إلى قــمـته بــذل مـجـهـود
شـاق. فضال عن أن الفلسفـة ليست كالعصا
الـسـحـرية الـتي سـتـحل جمـيع مـشـاكلك في
ـستـهـدف فـيـقول احلـيـاة.أما عـن القـراء ا
كــولـ كـولــتـر الـنــاشـر بـدار "بــلـومـزبـري"
ـبـسـطة لـلـنـشر إن هـذه الـكـتب الـفلـسـفـية ا
يــشـتـريـهــا الـقـراء من جـمــيع األعـمـار وقـد
يـعكس تنوع الـقراء خلود األفـكار الفلـسفية
وأسـئلتها التي قد تراود أي شخص في أي
مــكــان وزمــان.ويــرى كــولــتـر أنـك إذا قـرأت
ناسب وفي وضوع ا نـاسب في ا الـكتاب ا
الـــلــحـــظــة احلـــاســمـــة ســـتــضـــمن إحــراز
الـنجاح.ويـأمل سيالرز أن تمهـد هذه الكتب
الـطريق لـلقـراء لسـبر أغوار الـفلـسفـة لكنه
يــقــول: "أرى أنـه ال مــانع من أن يــســتــنــبط
بـسطـة ما الـقـار أفكـارا من هذه الـكـتب ا
دامت هـذه األفـكار تـساعـده في التـعامل مع

الضغوط والتحديات في حياته اليومية".
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اذا اردنـا ان نــصف كـلــمـة مــحـمــد تـوفـيـق عالوي الـتي الــقـاهــا بـعـد
مكن القـول بانها بيان ترشيحه لـتشكيل احلكومـة وصفا دقيقـا فمن ا
سـيـاسي يـصـلح وضع عـنـوان مـحـدد له هـو:اتـعـهـد. ان تـكـرار كـلـمـة
ــكـلف كـان يــقـسم امـام اتـعـهــد جـعـلــني اشـعـر بــان رئـيس الـوزراء ا
تظـاهرين بانه سـيقوم بـاجراءات محددة,وكأن كلـمة عالوي تريد ان ا
ـتـظـاهـرون عن حل تـسـابق الــزمن في حل قـضـايـا ومـشـاكل يـبـحث ا

سريع لها.
ومع ذلك يجـوز لنـا ان نتـساءل عن مـدى حريـة رئيس الـوزراء اجلديد
فـي اخـتـيـار اسـمـاء وزارته.وفي اعـتــقـادي ان اهم نـقـطـة اشـار الـيـهـا
مـحمـد تـوفيق عالوي هـو انه سـيكـاشف الـشعب ان تـدخـلت االحزاب
ـتــظـاهـريـن بـالـبـقــاء في سـاحـات في عـمــله وسـيـســتـقـيل لــذا طـالب ا
التظاهر كي يكونوا قوة ضـغط مهمة. اكرر:كان عالوي يخاطب جميع
ـرحلـة القـادمة الـرابضـ في ساحـات االعـتصـام مطـمئـنـا اياهم ان ا

هي مرحلة مختلفة.
كانت كـلمـته واضحـة بهـذا الصدد,ومع ذلك فقـد كان هـناك من يـنظر
الى تـرشـيح عالوي عــلى انه مـخـالـفــة مـؤسـفـة والـتـفــاف عـلى مـطـلب
ـتـظاهـرين الـذين وضـعوا شـروطـا معـروفـة ال بـد ان تنـطـبق على اي ا

نصب رئاسة الوزارة.  مرشح 
في الواقع ان اجلـدل الـذي رافق ترشـيح عالوي هو جـدل طبـيعي في
ظل ازمة سياسـية يعيشـها البلـد منذ انطالق تظـاهرات تشرين.لكن ال
اتــمـــنى ان يــصـل اخلالف حــد اســـتــعـــمــال الـــعــنـف والــفـــرقــة بــ

تظاهرين.  ا
ان الـوضع احلــالي يـتــطـلب هـدوءا ســيـاسـيــا وتـمـاســكـا وطـنــيـا.وانـا
اتــسـاءل عن نـهـايـات الــرفض الـشـعـبي الســمـاء ال اظن ان احـدا مـنـا
يختلف على رفضها.وكمـا يعرف اجلميع فقد  رفض اسماء عديدة
ـتظاهرين لـديهم القوة احلـقيقيـة البعاد من ال يريدونه وهذا يعني ان ا

كرئيس للوزراء وجنحوا في هذا االمر جناحا واضحا جدا. 
ــرشــحـ ــتــظــاهــرون بــنــشـوة غــامــرة حــ كــانت اســمــاء ا احس ا
السابق تتغير بعد كل رفض.صار االعتصام اداة من ادوات احلرية

التي تاخذها السلطة في اعتبارها.
تـظاهرون على تـراجع احلكومة امـام رفضهم لهذا االسم او واعتاد ا
ــرشـحـ يــجـري تـداول ذاك الى ان شـاع مـصــطـلح حــرق االسـمـاء 

اسمائهم على وسائل التواصل االجتماعي. 
لـكن في قـضـيـة اخـتـيـار عالوي حـدث مـا لم يـكن بـاحلـسـبان.ذلك الن
تظاهـرين وانا هنا انـقل ما اراه الن ساحات تكليـفه جاء ضد رغـبة ا

االعتصام اختلفت عليه.
وحدث ان علت االصوات الرافضة لترشـيحه.مع تأكيد السيد الصدر

ان اختيار عالوي جاء نتيجة لقرار الشعب.
رشح وهنا ظهر اجلدل مرة اخرى,ولم يعد ينطبق على عالوي اسم ا

غير اجلدلي. 
ـلك اسمـا صافـيا نـقيـا ينـجو من شـبكـة اجلدل بـبسـاطة شـديدة هل 

شكلة. والنقاش والرفض.هذه هي ا
وقـد يـكـون رأي من وافـقـوا عـلى عالوي هـو ان الـفـتـرة قـصـيـرة جدا
وستـكون هـناك مـراقبـة ألدائه.ومع هذا فـان هنـاك شكـاً وريبـة قاتـلت

ازاء تكليفه.
ارسها كشعب وال بد من تسجيل حـقيقة مهمـة 
وهي ان الـعـراقيـ يـنظـرون بـحذر لـلـسيـاسـي
جـمــيــعــا وال يـثــقــون بـهم بــعــد اعـوام الــفــسـاد
واحملـاصــصــة الـتي قــادتــنـا الـى هـذه الــنــتـائج

الكارثية.
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-فـي ســـــنــــة 1207 هـ /1792 م بـــــدأ
ـشـهد الـكـاظـمي عـلى قدمٍ الـعـمل في ا
وسـاق: تـنفـيذاً ألوامـر آقا مـحمـد شاه
القاجاري  بإكمال ما بدأه الصفويون
نائر شهد كـإكمال تشيـيد ا في هـذا ا
الـثالث الكـبيـرة وإحداث صحنٍ واسعٍ
يـــحفّ بـــاحلـــرم من جـــهـــاته الـــثالث:
الــشــرقــيّــة واجلــنــوبــيّــة والــغــربــيّــة
ويــتّـصل اجلـامـع الـكـبـيــر بـاحلـرم من
ّ تخطيط الصحن جـهته الشماليـة و

وجودة اليوم.  ساحته ا
- فـي ســــنـــة 1211 هـ/ 1796م  قــــام
الـشاه فـتح علي شـاه بأعـمال إضـافية
أخرى بعد وفاة محمد شاه القاجاري
اء الذهب مـنها: نقش باطن الـقبّت 
لوّن وتزي ـيناء وقِطع الزجـاج ا وا
جـدران الروضـة كلّـها من حـدّ الكـتيـبة
ـعـرّقــة احملـيـطــة بـجـدران الــقـرآنـيــة ا
احلـــرم من الــداخل إلـى أعــلى اجلــدار
ـرايـا (آيـنة ـتّـصل بـالـسـقف بـقـطع ا ا

ثبت على اخلشب  كار) اجلميل ا
- فـي ســـــــنـــــــة 1229 هـ/ 1813 م 
ــنـائــر الـصــغـار تــذهـيـب الـقــبّـتــ وا
األربـع وهي مـن أبــــرز أعـــــمـــــال هــــذا

الشاه. 
 -فـي ســنــة 1255هـ/ 1839 م غُـــشِّي
اإليـوان الصـغير الـذي يشـرع فيه باب
الـــرواق فـي الـــطـــارمــــة اجلـــنـــوبـــيـــة
ـلقّب بـالـذهب بنـفـقة مـنوجـهـر خان ا

عتمد الدولة. 
- فـي سـنـة 1255 هـ/ 1839 م أيــضـاً
أهـدى الــسـلـطـان مـحـمـود الـثـاني إلى
ـشهد الـكاظمي الـستر الـنبوي وهو ا
ــطــرّز فــأُســدِل عــلى مـن الــســنــدس ا
الــضــريـح في لــيــلــة الــقــدر من شــهــر

ذكورة.  بارك من السنة ا رمضان ا
- فـي ســنــة 1270هـ / 1853 م أرسل
نـاصر الدين شاه القاجاري ملك إيران
ــعـروفـ وهـو أحــد عـلـمــاء عـصـره ا
الـــشــيخ عــبـــد احلــســ الـــطــهــراني
ــعــروف بـلــقب شــيخ الــعــراقـ إلى ا
الـعـراق لإلشراف عـلى تنـفـيذ مـخطّط

عـمـراني واسـع لـلـعـتـبات

V²∫ تتضمن أرفف

كتب تطوير الذات
واإلرشاد النفسي التي
تشهد رواجا واسعاً

نصائح من علماء نفس
ورياضي ومعاجل

روحاني لكنها امتألت
مؤخرا بأسماء أقطاب

الفكر والفلسفة

قدسة في حقبت زمنيت W³IŠ∫ الروضة الكاظمية ا

ـقدّسة من جتـديد وإصالح وجتميل ا
وخـــوّله تـــخـــويالً كـــامالً في الـــصــرف

والتصرّف. 
-فـي ســـنـــة 1281هـ / 1864 م بـــدأت
ـــشـــهــد األعـــمـــال الـــعـــمـــرانـــيــة فـي ا
الــكـاظـمي وشــمـلت جتـديــد الـواجـهـة
اخلـارجية من جـدران احلرم وإكساءها
بـالطابوق الكاشـاني وبناء سقف يقوم
عـلى 22 عـمـودا وقـد سمـي هذا الـبـناء
ـراد) وتذهيب االيوان بـ (طـارمة باب ا

الـكبـير في وسط هـذه الطارمـة كما 
تـشييد وبنـاء سقف آخر يقوم على 14
عـمـودا من اجلهـة اجلنـوبـية سـميت بـ
(طـارمة باب الـقبلة) وانـتهى العمل من
كـل ذلك سنة  1285هـ/ 1868 م  بـعد
ـطـلـوبة في إجـراء سـائـر اإلصالحات ا
ـشـهد فـأصـبح آيةً في الـفنّ واجلـمال ا

واإلبداع واإلحكام. 
- فـي سـنـة 1296 ه/ 1878 م  تــطـوّع
األمـير فرهاد ميرزا القاجاري  عمّ ملك
إيـران ناصـر الدين شـاه ـ لإلنفـاق على
مـــشــروعٍ ضــخـمٍ يــشــتـــمل عــلـى بــنــاء
وتى وتذهيب سـراديب منظّمـة لدفن ا
ــنـائـر األربـع الـكـبــرى من حـدّ وقـوف ا
ـؤذّن إلى قمّتها وتشييد سور مرتفع ا
لـلـصحن يـتـكوّن من طـابـق ويـشـتمل
األرضـي عــــــلى 76 حــــــجــــــرة حتــــــيط
بــالــصــحن الــشــريف ونــصب بــرجـ
لــســاعـــتــ كــبــيــرتــ فــوق الــبــابــ

ـراد) الـرئـيـسـ (بـاب الـقـبـلـة وبـاب ا
ّ جميع ذلك في سنة 1301هـ.  وقد 
وقـــد أزيــلت هــاتـــان الــســاعـــتــان قــبل
عــشـرات الــسـنــ حـفــاظـا عــلى هـذين
الــبـابــ بـســبب االثـقــال الـنــاجتـة من
الــبــرجــ واســتــعــيض عــنــهــا بــبـرج
ـ ــوجـود حــالــيــا عــلى  الــســاعــة ا
الـداخـل من بـاب الـقـبـلـة وهـو من أبـرز
قـدسة الذي مـعالم الـعتـبة الـكاظـميـة ا
يـتكـون من قاعـدة مربعـة الشـكل ترتفع
مـنـهـا اربـعـة جـدران ُكـسـيت بـالـكـاشي
ـنـقـوش باآليـات الـقـرآنـية الـكـربالئي ا
والـــزخــــارف االسالمـــيــــة بـــألـــوانـــهـــا
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-1-
من األمراض السـياسية الـفتَاكـة داءُ االنحياز احلـزبي  وترى صاحبه
ــسـكـون بـحُبّ احلـزب واالنـتـصـار له عــلى كل حـال  يُـغـمض عـيـنـيْهِ ا
ــصــالـح احلــزب الـذي ويُــصم أُذنــيْهِ عن كل مــا من شــأنـه اإلضـرار 
هم أنْ ال تُمس مصالحُ احلزب بايّ درجةٍ من الدرجات ينتمي إليه  وا

صالح العليا للبالد والعباد ..!! وال يهمه بعد ذلك ما تصاب به ا
-2-

ـبادئها وأهـدافها ينـطلقون من انّ الذين ينـتمون الى احزابٍ يـؤمنون 
ـسـتـقـبل الـواعـد لـلـعـباد روح وثّابـة تـسـتـهـدف رفـعـةَ الـبالد وتـأم ا
ـارساتـهم السـياسيـة العمـالهم والـتحـديات التي ولكـنهم وفي غـمرة 
يـواجـهــونـهــا قـد ال يـســتـطــيـعـون االنــفـكـاك  –االّ نـادراً - من تــغـلـيب

صالح االخرى ... صلحة احلزبية الضيقة على سائر ا ا
وهنا - يكمن اخللل .

-3-
ان مـعـظم احلـزبـي ال يـرون الـعـالَمَ االّ من خالل مـنـظـارِ احلـزْبِ الذي

ينتمون اليه ..!!
ومــعـــنى ذلك انــهـم ألــغــوا قــراءة الــواقـع بــكل مــا يــنــطـــوي عــلــيه من

تضاريس وعوّلوا على النظرة احلزبية الضيّقة .
-4-

انــهم قـد ال يـخـتـلــفـون عـلى أنّ " فالنـاً " هــو األكـفـأ واألنـزه واألصـلح
ولكنهم يخشون قـوته وصالبته في تبني القضايـا العادلة وبالتالي فهم
ال يـضـمـنـون احلـفـاظ عـلى مـصـاحلـهم  ومن هـنـا يـتـفقـون عـلى وضع

العقبات والعراقيل في طريقه .
-5-

ال بل قد يُقدّمون األضعف من رجالهم لتسنم حقائب وزارية خطيرة ال
لشيء اال لضمان تمرير ما يريدون تمريره عليه دون اعتراض ..!!

-6-
ـقـيت ال يـخـتص به بـلـد من الـبـلـدان دون غـيـره وهـو أمر وهـذا الـداء ا
مـشهـود حتى في أرقى الـبلـدان وأكـثرهـا تشـدقا بـاحلفـاظ على حـقوق

االنسان..
-7-

ــتـحــدة االمـريــكــيـة مــؤخـراً من صــراع بـ ومـا جــرى في الــواليـات ا
ـقــراطــيــ عـلى ــقــراطي واجلــمـهــوري واصــرار الــد احلــزبـ الــد
مـحـاكـمة الـرئـيس االمـريـكي تـمهـيـداً لـلوصـول الى عـزله  واصـطـفاف
اجلـمـهـوريـ وهم االغـلـبـيـة في مـجـلس الـشـيوخ االمـريـكي الى جـانب

قراطي فرصة االطاحة بالرئيس . صاحبهم  فوّت على الد
ولقد شهد العالم كله ألوانا من االنفعاالت والتشنجات الغريبة من قبل
الرئيس االمريكي الذي حتاشى مصافحة رئيسة مجلس النواب خالل

القائه خطاب حالة االحتاد رغم انها مدّت يدها اليه ..!!
ثم انها هي االخرى عمدت الى تمزيق اخلطاب ...

هـازل الـسيـاسـية ولـيس لـهـا من سبب االّ ذلك انـهـا مهـزلـة من أعظـم ا
الداء احلزبي .
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ويصـر الكـثيـر من احلزبـ العـراقيـ في هـذه األيام أن تـكون الوزارة

اجلديـدة طبق مـقاسـاتهم يـفعـلون ذلك بـالرغم من
ادعــاءاتــهم الــعــريــضــة بــرفض احملــاصــصــات
ور احلزبـية والـطائـفيـة  وكأنـهم بعـيدون عـما 
به الــشـارع الــعــراقي من احـتــجـاجــات وفـوران
ونـقـمـة عـلى النـظـام الـسـيـاسي الـراهن بـكل ما

ينطوي عليه من مفارقات ومواخذات .

الـواحـد 43 سـم أما طـوله في اجلنـب
الــصــغــيــرين 2/91 سـم وفي اجلـنـبـ
الـكـبـيـرين 189 سـم وكل سـطـر بـداخل
إطــار مـســتــطـيل الــشـكـل مـنــقـوش في
أصل اخلـشب ومزخـرف زخرفـة نبـاتية
عــرضــهــا 12 مــلم أمــا نص الــكــتــابـة
الـنثريـة التي حول الـغطاء فـتبتد من

عند الرأس:
أ - بــسم الــله الـرحــمن الــرحـيم (إِنَّــمَـا
يُــرِيـدُ الـلَّهُ لِــيُـذْهِبَ عَـنْــكُُم الـرِّجْسَ أَهْلَ
الْـبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْـهِيراً) هذا ما تقرب
إلـى الـلـه بـعــمــله خــلــيــفــته في أرضه
سلم ونائبه في خلقه وموالنا إمام ا
ـفروض الـطاعـة على اخلـلق أجـمع ا
ـؤمـن ثـبت ـسـتـنـصـر بـالـله أمـيـر ا ا
الله دعوته سنة 624 هـج / 1226 م. 
ب - الــكــتـابــة الـكــوفــيـة في اجلــنـوب:
(بـسم الله الرحمن الرحيم هذا ضريح
اإلمام أبي احلسن موسى بن جعفر بن
مـــحــمـــد بن عــلي إلـى أن يــنـــتــهي إلى

اإلمام علي بن أبي طالب ) انتهى.
الكاظمية منارة الفكر واألدب والعلم
أجنـبت بـلـدة الـكـاظـمـيـة خـالل عـمـرها
الـــطــويل عـــدداً كــبــيـــراً من الــفـــقــهــاء
فكّرين واألطباء. واألدبـاء والشعراء وا
دينة ب جوانحها مجموعةً وضـمّت ا
ــدارس الـــديـــنـــيـــة الــتـي تُــعـــنى مـن ا
بــتــدريس الـعــلـوم اإلسـالمـيّــة وكـانت
عــامـرةً زاهــرةً بـطالّبــهـا وأســاتـذتــهـا.
ـديــنـة أيـضــاً مـجــمـوعـة من وضــمّت ا
ـكـتـبـات الـضـخمـة احلـافـلـة بـنـفائس ا

اخملطوطات وأُمّهات الكتب. 
وقـيل: إنّ أوّل مـطبـعـة عراقـيـة حجـرية
كــانت فـي الـكــاظــمــيــة ســنـة  1237ه/
1821م  وذلـك يُــعَـدّ فـي صــدر قــائــمـة
ــديــنــة في الــنــشــاط الــعــلــمي لــهــذه ا
النصف األوّل من القرن الثالث عشر. 
ـهــمـة ومن شــخــصـيــات الـكــاظــمـيــة ا
ـــــفـــــيــــد ( 948. 1022م ) الـــــشـــــيـخ ا
الــــــشـــــريـف الـــــرضي ( 1015.969 م)
ـــرتـــــــــضى وأخـــيـــــــه الـــشــــــــريف ا
( 966. 1044 م ) والـــشــــيخ نـــصـــيـــر
الـــــديـن الـــــطـــــوسي (1201. 1274م )
الـشيخ جعفر بن قولويه القمي  (توفي
في 368 هج/ 978 م) والـــقـــاضي أبي
يـوسف يـعقـوب األنـصاري الـكوفي (ت
 182هج/ 798 م ) و الــــشــــيـخ عــــبـــد
احملــسن الـكـاظـمي ( 1871. 1935 م )
والـــســــــــــــيـــد مـــهــــــــــدي احلـــيــدري
(1834. 1917 م) و الــــــــــــســـــــــــيـــــــــــد
إســـــــــــمـاعـيل الـصـدر (1919.1842 
م) والــــشـــــــــــيخ مـــهــــدي اخلـــالـــصي
( 1860. 1924 م)  والـــــشــــيـخ عــــبــــد
توفى عام (1932 احلـس آل ياس ا
م) والـــســـيـــد حـــسـن الـــصــدر (1856.
 1935م) والســــيد عبــــــد احلســــــ

شـــــــــــرف الــــــــــديـن ( 1873. 1967 م)
وغــــــــيــرهـم مــــــن الــشـــخـــــــصـــيــات

همة. ا


