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وصول الفلسفة إلى طريق مسدود ليس إال افتراض ًا خاطئ ًا

اخبار السينما

هل العلم والديمقراطية أسدال الستار على مهنة الفيلسوف؟
احتد َم الجدل في بدايات القرن العشرين
المعاصر الذي
ح��ول دور الفلس��فة في العال��م ُ
ص��ار عنوان��ه العري��ض التط��ور العلم��ي وم��ا
حققت��ه البش��رية م��ن اختراق��ات كبي��رة ف��ي
ُمختل��ف المج��االت ،وه��ذا م��ا وض��ع مصي��ر
ُ
الفلس��فة عل��ى المح��كُ ،
البعض
حيث ذه� َ�ب
إل��ى إع�لان م��وت الفلس��فة ك��ون العل��م
بدي� ً
لا له��ذه الحرف��ة الفكري��ة .إضافة ال��ى َّ
أن
التخص��ص أصب� َ�ح س��م ًة ِل ُمقتضي��ات الحي��اة
الحديثة.
دور الفلسفة في مواجهة أزمات الواقع
وف��ي ه��ذا الس��ياق يق� ُ
�ول ج��ون دي��وي:
«كن� ُ�ت أس��عى إل��ى أن أطي��ل عم��ر الفلس��فة،
لك��ن كلمتي��ن أصبحت��ا قريبتين م��ن الناس
 الديمقراطية والعلم  -أس��دلتا الس��تار علىمهنة الفيلسوف» .وكان الكاتب العراقي علي
حس��ين قد أورد في كتابه «دعونا نتفلس��ف»
رد بتران��د راس��ل على زعي��م البراغماتية الذي
َّ
يعتق ُد َّ
بأن ُمعظم المعارف العلمية والتربوية
ُ
تبحث عن مسوغاتها في الفلسفة
والسياسية
فبالتال��ي َّ
إن الحدي��ث ع��ن وص��ول الفلس��فة
إل��ى درب مس��دود لي��س إال افتراض �اً خاطئ �اً.
وم��ا يؤك ُد صح��ة رأي بتراند راس��ل هو توالي
اإلصدارات الفلس��فية الت��ي ُت ُ
ناقش أطروحات
الفالس��فة ف��ي ش��أن مفاهي��م حياتي��ة راهن��ة.
وهن��ا ،يأتي الس� ُ
�ؤال ع��ن الس��عادة والقلق على
المس��تقبل والح��ب
المكان��ة والخ��وف م��ن ُ
المتابع��ون الحق��ل
ف��ي ص��دارة م��ا يهت � ُم ب��ه ُ
الفلس��في .والالف��ت أن م��ا ألف��ه ّ
كل من آالن
بادي��و ولوك في��ري وآالن دوبوت��ون يتطرق إلى
المعقدة
اهتمام��ات اإلنس��ان ومظاهر الحي��اة ُ
من منطلق أطروحات فلسفية.
يالح� ُ
�ظ المتاب � ُع لم��ا أنج��زه الكات��ب
السويس��ري آالن دوبوتون َّ
أن ما يُقدمه األخير
�تخلص
ه��و بمثاب��ة عي��ادة فلس��فية ،إذ يس�
ُ
م��ن آراء الفالس��فة وس��يرهم وصف � ًة للتهدئ��ة
م��ن ح��دة انفع��االت الم��رء وم��ا يؤرق��ه نتيجة
ازدي��اد العوام��ل الت��ي تغ��ذي الش��عور بالقل��ق
ف��ي عال� ٍ�م «تحول إلى س��وق كبي��ر» على ح ِد
ق��ول ريجي��س دوبري��ه .وم��ا يح��د ُد اختياراتن��ا
ه��و الدعاي��ات الت��ي حجب��ت وظيف��ة الحواس
والتفكي��ر .فف��ي ظل هذا الواق��ع الذي يفرض
حاج��ات جديدة يوماً تل��و يوم ،ناهيك بخطر
ع��ودة التيارات ال ُعنصرية تحت الفتة الحفاظ
عل��ى الخصوصي��ة ،ق��د تك��ون الفلس��فة ع��زا ًء
وحيداً ،بل هي ضرورة ال َمحيد عنها.
تفنيد انعدام الصلة بين الفلسفة والحياة
وإدراكاً من��ه له��ذه الحقيق��ة يحت��ذي
ُ
الباحث المغربي سعيد ناشيد بهؤالء األسماء
المش��ار إليه��م أع�لاه ،إذ ي ِّ
ُفن � ُد م��ا راج وس��ط

العامة عن انعدام الصلة بين الفلسفة والحياة
الواقعي��ة م��ن خالل ما يضم � ُه مؤلفه الجديد
«ت��داوي بالفلس��فة» (دار التنوي��ر) .وم��ن
الواض� ِ�ح أن صاح��ب «دلي��ل التدي��ن العاق��ل»
اس��تلهم عن��وان كتاب��ه مم��ا قال��ه نيتش��ه عن
الفيلسوف َّ
بأنه طبيب الحضارة.
ً
قديم �اً ،ق��د ح��د َد أبيق��ور أيض �ا وظيف��ة
الفلس��فة بتخلص اإلنس��ان من معاناة العقل،
وعندم��ا تقف � ُد ه��ذا ال��دور ل��ن تك��ون ذات نف��ع
تماماً مثل الطب الذي ال يجدي نفعاً من دون
التخفي��ف من ألم العلة الجس��دية .كذلك،
يرى س��عيد ناش��يد َّ
أن أهمية دراس��ة الفلس��فة
تكم� ُ�ن ف��ي تعزيز اإلرادة لمواجهة أش��د ظروف
الحي��اة قس��وة وض��راو ًة ،وإذا غ��اب ه��ذا الهدف
ل��ن تك��ون ُمتابعت��ك الفلس��فة س��وى مضيعة
للوقت.
ِ
الكاتب َّ
أن معظم
وفي هذا اإلطار ،يؤك ُد
ُ
دارسي الفلسفة يعيشون وه َم امتالك المعرفة
ويطل� ُ�ق عليه��م ضحاي��ا ثقاف��ة النص��وص ،ما
يعن��ي ع��دم إدراكه��م وظيف��ة الفلس��فة عل��ى
مس��توى الحي��اة الواقعي��ة .وال يري��د س��عيد
ناش��يد إلغ��اء تج��ارب المتصوف��ة والحكم��اء
والش��عراء والروائيي��ن وإضافاته��م للت��راث
اإلنس��اني وم��ا يتضمن��ه وع��اء نصوصه��م م��ن
األفكار الس��امية وه��ي ُتع ّب ُر عن وح��دة الهموم
ُ
تعوض كل
والتطلعات اإلنسانية .ولكن قد ال
الممارس��ات مهمة الفلس��فة في إرش��ادنا
ه��ذه ُ
ال��ى إعم��ال الفك� ِ�ر وتعمي��ق فهمن��ا لمحددات
الس��لوك البش��ري .أكث��ر م��ن ذل��ك ف� َّ
�إن
يفتح
اكتس��اب القدرة على التفكي��ر النقدي ُ
لك الباب لرؤية األش��ياء بصورتها الحقيقية
ويمكن��ك ن��زع الس��حر ع��ن األش��ياء وه��ذا ما
يدع � ُم جه��از المناع��ة الذاتي��ة بحي� ُ�ث تح��ول

بمشاركة ايرانية

انطالق معرض بيروت الدولي للكتاب
إنطلق��ت فعالي��ات الدورة الـ �ـ  62لـ «معرض
بي��روت العرب��ي الدول��ي للكت��اب» ال��ذي ينظم��ه
«الن��ادي الثقاف��ي العرب��ي» بمش��اركة  245دار
نشر عربية وأجنبية الخميس  6دیسمبر.
وعل��ى م��دى  12يوم �اً يس��تضيف المع��رض
المقام في مركز س��ي س��ايد أرينا بوسط بيروت
بعضاً من أبرز الكتاب اللبنانيين والعرب لتوقيع
كتبه��م والمش��اركة ف��ي ن��دوات خاص��ة ح��ول
قضاي��ا أدبي��ة وسياس��ية واجتماعي��ة .ويش��مل
برنامج المعرض لهذا العام ندوة للشاعر السوري أدونيس وأمسية فنية لعازف العود اإليراني عباس
القعس��ماني ولقاء ثقافي بعنوان «أنا الموقع أدناه  ..محمود درويش» بمناس��بة الذكرى العاش��رة
لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش  ،كما يحيي المعرض ذكرى ميالد األديب المصري
نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في األدب.
وم��ن بي��ن ال��دول المش��اركة ف��ي المع��رض الكويت وس��لطنة عم��ان والس��ودان ومص��ر وإيران
وأوكراني��ا .ومع��رض بي��روت العرب��ي الدول��ي للكت��اب ه��و م��ن بي��ن أق��دم مع��ارض الكت��ب العربية
المستمرة حتى اآلن ،ويقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين اللبنانيين.
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دون الوق��وع ف��ي مطب خيبات األمل المتتالية
س��واء تعل��ق األم��ر بالتاريخ أو الح��ب أو الثروة
أو الس��عادة أو األل��م كم��ا يش��رح المؤل� ُ
�ف في
مقدمة كتابه.
الفلسفة أداة ِلمواجهة صعوبات الحياة
ؤلف على طرح األس��ئلة
يق��و ُم أس� ُ
�لوب ُ
الم ِ
المقنع��ة من خ�لال ما
والبح��ث ع��ن األجوب��ة ُ
ه��و مت��داول ف��ي أروق��ة الفالس��فة ،واإلمس��اك
بالخي��ط ال��ذي يرب� ُ
�ط الفلس��ف ِة بتفاصي��ل
الحي��اة اليومي��ة .طبع �اً ،الس� ُ
�ؤال ع��ن إم��كان
تحويل الفلس��فة إل��ى أدا ٍة ِلمواجه��ة صعوبات
الحي��اة هو محور الكتاب والجواب عنه ُتش� ُ
�كل
هدف �اً أساس��ياً لمؤلف��ه ،مؤك��داً ّ
أن تب��دل
طريقة التفكير وامتالك القدرة على التفكير
اإليجابي يمكنهما تحسين نوعية الحياة.
ويمك��ن أيض �اً اس��تيعاب الظ��روف وف��ك
تعقي��دات الواق��ع م��ن دون انس��ياق وراء ردود
الفعل السلبية ،وبذلك يقول سعيد ناشيد َّ
أن
الحياة فن يحتاج إلى التعلم.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،يتوق� ُ
�ب عن��د
�ف الكات� ُ
تجرب��ة الم��رض ل��دى نيتش��ه م��ن المعل��وم
َّ
أن صاح��ب «هك��ذا تكل��م زرادش��ت» عان��ى م��ن
مش��كالت صحي��ة وتوص��ل عب��ر ُمعانات � ِه إل��ى
ُ
تجعل اإلنس� َ
�ان
قناع � ٍة بأن ض��راوة المرض قد
أكث��ر إقب��ا ً
ُ
ويضيف م��ا أنجز ُه
ال عل��ى الحياة.
إيمانويل ليفيناس أثناء اعتقاله في السجون
النازي��ة م��ن مصنف��ات فلس��فية إل��ى حلق��ة
النم��اذج الت��ي تكش��ف ع��ن مفاعي��ل الفك��ر
�اس إل��ى مج��ال لتطوي��ر
ف��ي تحوي��ل واق��ع ق� ٍ
ال��ذات .كم��ا يذك��ر م��ن اليون��ان ش��خصية
مر
إبكتيت��وس الذي كان عبداً وفيلس��وفاً قد َّ
بظ��روف مؤلمة ،بحيث وضع س��يده س��اقه في
آل��ة التدوي��ر ،مترقب �اً رد فعل��ه لكن��ه ظ� ّ�ل يرد ُد

بالهدوء «إنك ستكس��رها» إلى أن َّ
مل ُمع ِذبه
وأطلق س��راحه .يفس � ُر سعيد ناشيد بنا ًء على
فلس��فة ديوجي��ن وس��ينيكا وإبكتيت��وس ب��أن
معظ��م مش��اكل اإلنس��ان ناجم � ُة ع��ن س��وء
تفكي��ره وافتقاره إلى المرون��ة في التعامل مع
نتائ��ج األم��ور الت��ي ق��د تأت��ي بعك��س توقعات��ه
المس��بقة .ل��ذا ،م��ن األفض��ل بالنس��بة إل��ى
اإلنس��ان بد ً
ال من محاولة التحكم بالخارج أن
يتحك � َم في عالم��ه الداخلي .وهذا ما يتقاطع
�لطان
ومقول��ة بوثيوس «من يرد أن يكون ذا س� ٍ
حقيقي فليبسط سلطانه على نفسه».
عامل آخر وراء شعورنا بالقلق هو التفكير
ف��ي م��ا وق��ع ف��ي الماض��ي أو م��ا س��يأتي ف��ي
المس��تقبل .وهنا ،يستش��هد برأي الفيلس��وف
الفرنس��ي آالن بادي��و ،ال��ذي ينف��ي وج��ود
الماضي والمستقبل إال في التفكير .وفي رأيه،
ف��إن الحاضر هو اللحظ��ة الحقيقية .يبدو َّ
أن
باديو يوافق الشاعر عمر الخيام الذي ُ
يعلن أنه
يأت بعد».
ال يعنيه «يوم َّ
مر ومضى ويوم لم ِ
وب��دوره يؤك � ُد س��عيد ناش��يد أن الوقائ��ع
ُتمحى وال تبقى سوى أفكارنا عنها وتأويالتنا،
وه��ذا امت��داد لقاع��د ٍة صاغه��ا الرواقي��ون ب��أن
األش��ياء ال تس��و ُء إنم��ا تس��وء األف��كا ُر ح��ول
األش��ياء وتص� ُ�ح مقارب��ة المل��ل وفق �اً لذل��ك
المبدأَّ .
ألن الملل نتيجة لرفض اإلنس��ان بأن
يك��ون م��ا هو علي��ه بحس��ب رأي ألبي��ر كامو.
يعالج مفصل آخر من الكتاب عالقة الفلسفة
ُ
بالجس��د ،وه��و أمر يحت ُم اإلنص��ات لما يقوله
نيتش��ه ،باعتب��ار أن عملي��ة التفكي��ر ل��دى
فيلس��وف المطرق��ة ال تت ُم بمع��زل عن فاعلية
ُ
ويقول في ه��ذا الصدد« :إن تفكيرك
الجس��د.
هو جسدك».
الفالس��فة :الس��عادة تكم� ُ�ن ف��ي الحكم � ِة
العيش
والقدرة على
ِ
تحض � ُر مس��ألة الس��عادة ف��ي المقارب��ات
الفلس��فية ،بحي� ُ�ث تنوع� ْ�ت االتجاه��ات ف��ي
م��ا يتعل��ق به��ذا الموض��وع .ي��رى فري� ُ�ق م��ن
الفالس��فة َّ
أن الس��عادة تكم� ُ�ن ف��ي الحكم � ِة
العيش بأقل ما ُ
يمكن من التوتر.
والقدرة على
ِ
فض� ً
لا ع��ن ذل��ك ،ف� َّ
�إن االبتع��اد مم��ا يس��ميه
س��بينوزا األه��واء الحزين��ة أو يعتب��ر ُه نيتش��ه
«غرائ��ز االنحط��اط» ه��و م��ا يزي � ُد الش��عور
باإليجابية والسعادة لدى المرء.
وعلى هذا المنوال ،يتناولُس��عيد ناش��يد
ف��ي ض��وء الفلس��فة قضاي��ا ش��ائكة ويضم� ُ�ن
عش��ر وصايا ُمستقاة من نصوص فلسفية في
يضج به
مؤلف��ه الذي بمنزلة عي��ادة لتأمل ما ُ
ذهن اإلنسان من الموت إلى السعادة والمرض
والمصي��ر والاليقي��ن ونفض غبار الكس��ل عن
العقل قبل أن تغزو األشبا ُح الرأس.

مشاريع معمارية ايرانية تحوز على جوائز أوسكار ألفضل
املباني لعام 2018
أقي��م ف��ي أمس��تردام المهرج��ان العالم��ي للهندس��ة المعماري��ة ،حي��ث ت��م اإلع�لان ع��ن أفضل
المشاريع المعمارية لعام  2018في مختلف فئات الترشيح .و ُتقارن هذه الجائزة بجائزة «أوسكار»،
التي تنعقد منذ عام  ،2008منها مشروعين ايرانيين حاز على هذه الجائزة.
وشارك في المهرجان أكثر من  500مشروع ،من  57دولة ،قبل أن تقوم لجنة تحكيم التي تضم
أكثر من  130حكما ،بتضييق نطاق القائمة إلى  12فائزا .وتم اختيار مش��روعين للبناء من ايران
منها :مجمع صدرا في شيراز ،و Guyim Vault Houseالذي حاز لمشروع مستقبل منزلي.

عرض مصحف مترجم إلی اإلنجلیزیة في مزاد إلکتروني

أعل��ن موق��ع  JellyFish Treeاإللكترون��ي ع��ن ع��رض مصحف مترجم ال��ی اإلنجلیزیة في
مزاد إلكتروني.
وأوض��ح أن ه��ذا المصح��ف ترج��م الع��ام  1649ال��ی اإلنجلیزی��ة نق� ً
لا ع��ن ترجم��ة «أندريه
دو ريي��ه» الفرنس��یة .وأض��اف الموق��ع اإللكترون��ي ال��ذي مقره في دول��ة جنوب إفریقی��ا ان هذا
المصح��ف فری��د وربما لن یكون له مثیل في المس��تقبل .وع ّب��ر الموقع في إعالنه عن أمله في
أن یصل المصحف الی ید شخص یرغب في إحتوائه ،كما أعلن ان السعر األولي للمصحف
هو  800دوالر.

للتنزه واالستجمام وممارسة التمارين الرياضية

غابات «جیتكر» تستضيف عشاق الطبيعة طيلة فصول السنة

تقع غابات (جیتكر) غربي مدينة طهران ويتوجه اليها
اآلالف خاص��ة أي��ام العطل��ة للتنزه واالس��تجمام وممارس��ة
التمارين الرياضية.
تبل��غ مس��احة ه��ذه الحديق��ة  1450هكت��اراً مغط� ً�ى
باالش��جار والنبات��ات ه��ي م��ن اكب��ر حدائ��ق طه��ران،
وتس��تضيف طيل��ة فص��ول الس��نة عش��اق الطبيع��ة ،والذين
يقصدونها للتنزه والترويح عن النفس.
وكان الهدف من انشاء هذه الحديقة ،التي تقع غربي
مهب الرياح ،هو رفع كمية االوكسيجن
طهران في طريق ّ
في جو طهران.
وم��ن االمكاني��ات الترفيهي��ة والخدمي��ة لحديق��ة
(جیتكر) ،وجود ساحات لممارسة رياضة الدراجات الهوائية
والتزلج اضافة الى بحيرة صناعية ونا ٍد للفروس��ية ومقهى
تقليدي.
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اخملرج اإليراني مجيد مجيدي يخطف جائزة العمر
حص��ل المخ��رج والمنت��ج والكات��ب
السينمائي اإليراني المشهور مجيد مجيدي
عل��ى جائ��زة « إنج��از العم��ر» م��ن مهرج��ان
كراال السينمائي المقام في الهند.
حي��ث كان مخ��رج فيلم «محمد رس��ول
اهلل (ص)» انتخ��ب رئيس �اً للجن��ة تحكي��م
المهرج��ان ف��ي دورت��ه الثالث��ة والعش��رين في
وقت سابق ،وأهدي جائزة «إنجاز العمر» ليلة
الجمعة  7ديسمبر.
مجيد مجيدي أمضى حتى اليوم  25عاما في عالم السينما قدم خاللها عدة أعمال
نال��ت إستحس��ان العال��م وثنائه مث��ل« :أطفال الس��ماء» « ،1997ل��ون اهلل»  1999و«غناء
العصافي��ر»  .2008يذك��ر أن مهرجان كراال الس��ينمائي دش��ن إفتتاحيته بفيلم «الكل
يعلم» لـ«أصغر فرهادي» يوم الجمعة  7ديس��مبر وتس��تمر فعاليته حتى  14ديس��مبر في
مدينة تريفاندروم ،والية كيراال ،الهند.

ما التعرفه عن ممثل دور طفولة النبي(ص)
عندم��ا ص��ور فيل��م «محم��د رس��ول
اهلل (ص)» فت��رة طفول��ة النب��ي األعظ��م
محمد(ص) ،وكان ال بد من اختيار ممثل
لتأدية دور النبي في الطفولة وكانت هذه
المرحل��ة م��ن أصع��ب المراحل ف��ي العمل
حيث استغرقت ثالثة اعوام.
وت��م اختيار «امير حيدري» الى جانب
ممثلي��ن آخري��ن لتجس��يد دور طفول��ة من
بين  800طفل.
وخض��ع حي��دري ال��ذي أدى دور النب��ي ف��ي ال �ـ 11م��ن عم��ره لتدري��ب رك��وب الخي��ل
والجمل وفن البيان لمدة عام.
ه��ذا وق��ام هذا الصبي بالمطالعة عن الرس��ول (ص) ليتعرف على ش��خصيته اكثر
ويتقرب من الدور .يذكر انه لن يظهر وجه الرسول على الشاشة ،وتظهر الكاميرا جسم
الفتى الذي يؤدي دور الرسول فقط من ظهره أو من خالل ظله حيث ظهرت لقطات من
ي��د النب��ى وس��اقيه عندم��ا كان طفال رضيعا ،أما في مرحل��ة المراهقة فتم تصويره من
الجزء الخلفي لكن لم يظهر وجهه على الشاشة.

الفيلــم اإليراني «أنا ،أنت ،نحن »2يخطف جائزة

MIKROFAF

إس��تطاع الفيلم اإليراني القصير «أنا،
أن��ت ،نح��ن »2خط��ف جائ��زة أفض��ل فيل��م
أجنب��ي خ�لال ال��دورة التاس��عة لمهرج��ان
 MIKROFAFفي صربيا.
الفيل��م م��ن إنت��اج وإخراج عل��ي عرفان
فره��ادي ،ويش��ارك ف��ي ه��ذه ال��دورة م��ن
المهرج��ان الت��ي تس��عى إل��ى ج��ذب األفالم
ذات العرض الحديث والس��ينما المستقلة،
حيث س��بق له المش��اركة ف��ي الدورة الـ  45لمهرجان البيئة العالمي��ة ،ومهرجان األفالم
الدولية لمدة  100ثانية وكسب جائزة خالل المهرجان.
ج��اء ف��ي ملخ��ص «أنا ،ان��ت ،نحن :»2هناك رجل يس��ترجع ذكريات��ه بتصفح ألبوم
الص��ور ...وش��ارك ف��ي تمثيل الفيلم كل من :مرتضى حس��يني وبوري��ا فراهاني ومحمد
قي��دي ومه��دي خان��ي ومتي��ن جعفري ومتي��ن خدابخش ورادي��ن رضواني وعلي س��وزندة
وفرهام صالحي.

«املتزلج» اإليراني في مهرجان «أوليمبيا» اليوناني
يش��ارك الفيل��م الس��ينمائي اإليران��ي
«المتز ّل��ج» (اس��كي ب��از) للمخ��رج فري��دون
نجف��ي ف��ي ال��دورة الحادي��ة والعش��رين
لمهرج��ان «أوليمبي��ا» الس��ينمائي الدولي
في اليونان.
ويعتب��ر «المتزل��ج» الممث��ل الوحي��د
إليران في هذا الحدث الس��ينمائي ويشارك
إل��ى جان��ب آث��ار م��ن الدنم��ارك وفرنس��ا
وبريطاني��ا ،وفنلندا والمكس��يك وأندونيس��يا وهولندا وقطر وأس��تراليا وتركيا والهند
وألمانيا وافريقيا الجنوبية وبلجيكا.
وق��د س��بق للفيل��م الس��ينمائي «المتزل��ج» أن اقتن��ص جائ��زة الفراش��ة الذهبية من
مهرجان األطفال والناشئة بدورته الثالثين.
وي��روي الفيل��م قصة متزلج صغير لديه القليل من الوقت للمش��اركة في مس��ابقة
تزلج ،لكن عصاه تنكسر فيطلب من نجار القرية ان يجهز له عصا تزلج جديدة و..
يذك��ر أن مهرج��ان أوليمبي��ا أح��د أه��م الفعالي��ات الثقافي��ة ف��ي اليون��ان ويقام في
الثامن من ديسمبر في مدينة بيروغس.

تعرف على املنارة الثالثة في مرقد االمام الحسني(ع)
م��ن الم��آذن القديم��ة والممي��زة الت��ي كان��ت تزين
الحائ��ر الحس��يني الش��ريف ،كان موقعه��ا ف��ي الزاوي��ة
الش��مالية الش��رقية م��ن الصحن على يمي��ن الداخل من
ب��اب الش��هداء ،ولج��دار الصح��ن أق��رب من ج��دار الرواق،
وه��ي م��ن أعظ��م وأفخ��م الم��آذن الموج��ودة ف��ي العتبات
المقدس��ة ف��ي كرب�لاء المقدس��ة والنج��ف االش��رف
والكاظمي��ة وس��امراء ،وم��ن حي��ث الفخام��ة ف��ي األبني��ة
التاريخية كانت هي الثانية في العراق من بعد (ملوية)
المتوكل ،فكان يبلغ قطر قاعدتها عشرين متراً تقريباً،
وارتفاعها أربعين متراً.
يعود تاريخ منارة العبد الى س��نة ( )767الهجرية بناها الخواجة مرجان الذي كان والياً على بغداد
من قبل السلطان الثاني من سالطين الدولة الجالئرية االيلخانية ،اويس الجالئري الذي كانت عاصمة
المعماري ،ومعلماً أثرياً رائعاً حتى
ملكه تبريز .كانت مئذنة العبد بنقوشها البديعة تشكل آية في الفن
ِ
والرحال��ة الذين زاروا كربالء قد ذكروا هذه المنارة عند وصفهم المش��هد
ان الكثي��ر م��ن المستش��رقين ّ
الحس��يني الش��ريف ومنهم خان اديب الملك (المراغي) حين زار كربالء عام (1273هـ =  1857م) ،وحين
زار الرسام االنجليزي روبرت كاليف كربالء عام (1862م ) ورسم الروضة الحسينية المقدسة كان من
اوض��ح المعال��م الجمالي��ة في لوحته منارة العبد وهي مزينة بالقاش��اني ذي النقوش الب��ارزة ،وهي دائرية
الشكل ذات قاعدة سداسية االضالع ،وفي عام  1890م زار كربالء رئيس بعثة بنسلفانيا للتنقيب عن االثار
القديمة في نفر (منطقة عفك) جون بيترز ووصف منارة العبد بأنها مزينة بالكاشي البديع.
وفي اواخر عام ( 1354هـ  1936 /م) هدمت هذه المأذنة األثرية بأمر من رئيس الوزراء ياسين الهاشمي
بحجة انها ماثلة للس��قوط وتش��كل خطراً ،ولكن في الحقيقة هي الطائفية المقيتة التي كان يمارس��ها
الهاش��مي آنذاك ،ومن الجدير بالذكر انه حينما اقدموا على هدم منارة العبد عثروا على نقود نحاس��ية
قديمة ترجع الى العهد الجالئري والصفوي وقد اودعت في دار االثار القديمة ببغداد.

