
www.irs-az.com

بشىء  يحتفظان  زاال  ما  الجليلة  وهيئته 
ما غير مكتمل ورواية لم تُسطر نهايتها. 
وضعه  الذى  المشروع  إكمال  إن 
ومواصلة  إ.بلوشكو،  المعمارى 
أرض  على  األرخيولوجية  الحفريات 
استبعاد  بوسعهما  كانا  المساجد  مجمع 
أكبر  بصورة  واإلفصاح  النواقص  هذه 

عن بعض ألغاز تاريخ البناية العريقة.
فى  جوما  مسجد  وينتظر   
حول  القرار  اتخاذ  عام  منذ  شاماخى 
مع  يتناسب  بما  الراحة  بسبل  تجهيزه 
وضعه وقيمته التاريخية. وفى سبيل هذا 
وصايا  تلبية  سبيل  وفى  النبيل،  العمل 
أولياء هللا الذين خدموا هنا، فنحن ندعو 

الجاليات  مقدمتهم  وفى  الجميع 
األذربيجانية فى الخارج، وكذلك رجال 
األعمال والعاملين فى حكومة بلدنا إلى 

العمل المشترك. 
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وقعت فى عام 1902 إلى تدمير المسجد 
مرة أخرى. وتم تشكيل اللجنة الخاصة 
بدراسته  قامت  والتى  المساجد،  بتشييد 
حتى قاعدته، واقترحت على المعمارى 
مدينة  مواطن  بيكوف  أحمد  بك  زفير 
للمبنى  مشروعا  يضع  أن  شاماخى، 
على  الحفاظ  مع  جوما،  لمسجد  الجديد 
هيئة البناية المهدمة. وبدأت أعمال البناء 
على أساس مشروعه، وظهر فى سياقها 
بك  زفير  بين  النظر  وجهات  اختالف 
وتركه  انسحابه  إلى  أدى  مما  واللجنة، 
إلى  ذلك  بعد  اللجنة  وتوجهت  البناء. 
بطلب  بلوشكو  ك.  إ.  المدنى  المهندس 
وفى  المسجد.  تخطيط  وضع  مواصلة 
عام 1909 عرض بلوشكو على اللجنة 
فى  األخذ  مع  التخطيطى،  نموذجه 
غير  والبناء  القديم  بالتصميم  االعتبار 
المشروع  هذا  فى  وضع  وقد  المكتمل. 
بحرفية رفيعة المستوى جذبت االهتمام، 
والشرفات  الشامخة  الرشيقة  المآذن 
المكشوفة ذات األجنحة البسيطة. وطبقا 
المركزية  القبة  شددت  فقد  لتخطيطه 
الكبيرة على التكوين المحورى المتماثل 
فى مساجد  واسعة  ينتشر بصورة  الذى 
وقد  المئذنتين.  ذات  اإلسالمى  المشرق 
ألول  النموذج  هذا  مثل  استخدام  جرى 
التى تعتنق اإلسالم فى  البلدان  مرة فى 
القرن 15، وذلك من قِبل مدرسة تبريز 
المعمارى  الشكل  وفى  المعمارية. 
أصداء  نلمس  أن  يمكننا  الُمقترح 
باكو.  فى  شاه  شيروان  قصر  مجموعة 
الهيكل  نجد  بلوشكا  لتفسير  فطبقا 
شاماخى  فى  جوما  لمسجد  التخطيطى 
وقد أصبح أكثر ثراءاً بمحتواه المتطور 
المعمارى  قام  وقد  الخاصة.  وروعته 
الصالة،  لقاعة  الجانبية  الركائز  بإلغاء 
الداخلية  القاعة  لخلق  سعيه  فى  وذلك 
بصورة أكثر كماالً وعظمة. وفى سبيل 
بنفس  للمسجد  الثالث  القاعات  إقامة 
الحجم، ابتكر على نحو تعبيرى منسجم 
بالنسبة  تقليدية  غير  وبصورة  خاص 
تخطيطاً  شيروان،  منطقة  فى  للقباب 

لهيكل معدنى تم طلبه للتصنيع فى مدينة 
القيمة  تدعيم  سبيل  وفى  وارسو. 
عالياً  حزاماً  بلوشكو  وضع  التكوينية، 
القبة  فوقه  ترتكز  النوافذ،  متعدد 
من  وكان  رقيقة.  بصورة  المركزية 
مآذن  أربع  به  تحيط  أن  المفترض 
له  المخطط  المشروع  وفى  لتزيينه. 
الزخارف  وضع  ابتكار  جرى  كذلك 
تكعيبية  )نوافذ  والشبابيك  الزينية، 
واألعمدة  بالزخارف(  منقوشة 

الزخرفية.
الملحوظة  الهيبة  لنا  وتسمح   
إ. بلوشكو قد نجح  بالقول أن  للمشروع 
حرفياً فى خلق النموذج التشكيلى الكامل 
التضافر  أن  كما  عصره.  فى  للمسجد 
المحلى  المعمار  تقاليد  بين  الموفق 
المعمار اإلسالمى،  الشيروانى وِسمات 
قد أكسب عمله طابع دار العبادة المعبرة. 
النموذج  هذا  تشكيل  فى  ساهم  وقد 
األوروبى  المعمار  لوسائل  استخدامه 

الذى ينتمى إليه صاحب العمل نفسه.
وقد جرى تكليف ج. صادق بيكوف 
ببناء المسجد. وبسبب المصاعب المادية 
من  الهامة  العناصر  بعض  استبعاد  تم 
القبة  مثل  العمل،  أثناء  المشروع 
والرواق  الجانبية،  والمآذن  المركزية، 
المركزية.. الداخلية  والساللم  والبوابة، 
إلخ. وفى عام 1918 تعرض مرة أخرى 
شاماخى  فى  جوما  مسجد  الضرر  إلى 
الذى لم يكتمل بناؤه: ولكن فى هذه المرة 
بها  قام  التى  الهمجية  لألعمال  نتيجة 
القوميون األرمن. ففى ذلك الوقت اختبأ 
لشاماخى  العزل  المسالمون  السكان 
داخل المسجد لالحتماء به من هجمات 
المتطرف  الوقح  العدو  وقرر  األرمن. 
إحراق المسجد. ونتيجة لهمجية العدو 
يكن  لم  المسبوقة،  غير  الخسيس 
والنساء  األطفال  من  فقط  الضحايا 
تدمير  تم  أيضا  ولكن  والشيوخ، 
المخطوطات ونفائس المطبوعات التى 
وظلت  األرضية.  الهزة  أثناء  سلمت 
التى  الصالة  قاعة  وحوائط  صخور 

وثيقة  تمثل  الحرائق  من  لونها  اسود 
وتعد  األرمينية،  الهمجية  عن  تاريخية 
اليوم شاهد على هذا الكابوس المرعب.

يظل  الراهن،  الوقت  وفى   
مسجد جوما فى شاماخى الذى أُقيم منذ 
أضخم  من  واحدا  مضت،  عاماً   1206
تاريخه  ولكن  القوقاز.  فى  العبادة  أبنية 
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وتخطيطه،  وحجمه  التكوينى،  المركز 
يبرز دائما من بين أبنية العبادة والمنشآت 
الحفاظ  هو  هنا،  األهم  ولكن  المدنية. 
للمسجد  القديم  التصميمى  التكوين  على 
أثناء إجراء الترميم الشامل له، حيث أن 
عند  بأنه  تقضى  الشريعة  قواعد  أحد 
فمن  بنائها،  وإعادة  الجوامع  ترميم 
الضرورى الحفاظ على التصميم السابق 
للمسجد بقدر اإلمكان. وعلى هذا النحو، 
التى  التصميمية  بحلوله  المسجد  فأمامنا 
القِدم  فى  الموغلة  أصوله  إلى  تعود 
بعض  عدا  األصلى،  التكوينى  والتناول 

التعديالت غير المؤثرة. 
فى   1656 عام  فى  وجوده  أثناء 
شاماخى، قام العالم والرحالة التيوركى 
جوما  مسجد  بتسمية  بدوره  شلبى  إفليا 
ضمن أكبر أربع أبنية للعبادة فى المدينة. 
الحفريات  نتائج  مع  وصفه  ويتسق 
األرخيولوجية التى جرت فى سبعينيات 
فى  شلبى  ويخبرنا  الماضى.  القرن 
البنائية  التغيرات  بعض  حول  كتاباته 
عصر  فى  جوما  لمسجد  الملحوظة 
المعروف  الوحيد  والرسم  الصفافدة. 
لدينا حتى اآلن لمسجد جوما قام به على 
الطبيعة فى عام 1847 الرسام الروسى 
لوحاته  فى  عبَر  والذى  جاجارين،  ج. 
مدن  من  المعمارية وغيرها  اآلثار  عن 

على  بدورها  تؤكد  والتى  أذربيجان، 
ترميم المسجد أثناء حكم الصفافدة. 

شك  بال  جاجارين  ج.  رسم  ويعبر 
عن مسجد جوما بحجمه الذى ظل عليه 
عن  النظر  بغض  العصور،  أقدم  منذ 
الترميمات والتعديالت المرتبطة بوقوع 
الهزات األرضية والحروب التى خلفت 
دماراً فى المدينة. وتمنح شهرة وعظمة 
مسجد جوما البرهان الكافى على وضعه 
باعتباره واحداً من أكبر أبنية العبادة فى 

العصر المبكر لإلسالم. وتوضح اللوحة 
القاعات  المسجد ذى  بنية  بصورة جلية 
الثالث، والفراغ الداخلى ثالثى األقسام، 
وقباب  كبيرة  مركزية  قبة  تعلوه  الذى 
المركزية  القبة  أما  صغيرة،  جانبية 
األقسام  وأعمدة  أعلى،  إلى  المقوسة 
لقاعة  الممدود  الداخلى  والقسم  الجانبية 
الصالة الرئيسية، فتجعل مسجد شاماخى 
مماثال بعض الشىء مع مسجد ديربنت. 
ومن الملحوظ أن جاجارين قد نقش فى 
لوحاته الشكل المخروطى للقبة، األكبر 
فى  الشيروانى  المعمار  فى  نوعها  من 
 13.20 قطرها  )يبلغ  الوسطى  القرون 

متراً(.
وقد ازدادت أهمية أعمال جاجارين 
وذلك  فقط،  سنوات  بضعة  مضى  بعد 
عندما تعرضت شاماخى فى عام 1859 
مسجد  وتضرر  مريعة،  أرضية  لهزة 
جوما على نحو كبير. وطبقا لوجهة نظر 
فى  الكبير  فاإلسهام  فاتواليف،  ش. 
الترميم الشامل لمسجد جوما فى شاماخى 
إلى  يعود  األرضية،  الهزة  وقوع  بعد 
المعمارى المدنى فى الوالية حينذاك ك. 

حاجى بابا بيكوف )1811-1874(.
التى  األرضية  الهزة  أدت  وقد   

التصميم الذى قدمه بلوشكو عام 1909
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بناء  إعادة  فعند  المعلومات.  تلك  على 
إلى  وتحويلها  المسيحية  العبادة  دور 
بصورة  يتغير  اإلسالمية،  المساجد 
طبيعية وضع المحارب نحو اتجاه مكة.

وفيما بعد، قامت مجموعة كبيرة من 
التى  العبادة  دور  قواعد  على  المساجد 
ذو  جوما  مسجد  عنها:  التنقيب  جرى 
شاماخى،  مدينة  فى  الثالث  القاعات 
والمسجد المماثل له فى التصميم الواقع 
فى بلدة أخسو المجاورة )هى حالياً مدينة 
تقع بالقرب من شاماخى(. وقد تم تشييد 
 – واحد  عصر  فى  المسجدين  هذين 
القرن الثامن، ويتمتعان بحلول تصميمية 
رائعة، وال يوجد نظير لهما فى أذربيجان 
تقريبا، وذلك من حيث التكوين الداخلى 
أن  إثبات  إلى  نضطر   ولألسف  لهما. 
فى  تم حرقه  قد  أخسو  فى  مسجد جوما 

عام 1918 من قِبل القوميين األرمن.
والضرر  الكبير  الدمار  وقوع  بعد 
اللذان لحقا بمسجد جوما فى شاماخى فى 
وبتأثير  المتكررة  الحروب  زمن 
تجديده  ترميمه وإعادة  تم  فقد  الزالزل، 

يصعب  فاليوم  ولهذا،  مرة.  من  أكثر 
لتصميم  األَولى  الوضع  حول  الحديث 
الحجم – الفراغى لهذا األثر العريق فى 
آلراء  وطبقاً  شيروان.  عاصمة 
على  الحفاظ  تم  فقد  المتخصصين، 
التعديالت  بعض  إجراء  بفضل  المسجد 
ولكن  التصميمية.  بنيته  فى  الضرورية 
مسجد جوما فى شاماخى الذى ظل باقياً 
حتى أوائل القرن العشرين، قد تم بناؤه 
على أساس المسجد القديم الذى تهدم إثر 
إلى  واستناداً   .1902 عام  زلزال 
إلى  اإلشارة  يمكن  التاريخية،  المصادر 
المعمارى  األثر  هذا  خصائص  بعض 

اإلسالمى.
طبقا لما تُحدثنا به مخطوطات عصر 
فإن  السلجوقى،  األصفهانى  الدين  عماد 
 ،1123 عام  من  بدءاً  شيروان  حكام 
النهب  هجمات  وصد  الدفاع  وبغرض 
لجأوا  الجورجيون،  الغزاة  بها  قام  التى 
محمود  السلجوقى  السطان  إلى 
العون.  طلب  فى   )1118-1131(
ذلك  فى  بأنه  المخطوطات  وتخبرنا 

الوقت فى شاماخى »قام الغزاة بتحطيم 
المسجد وتدمير مئذنته، وأعملوا السلب 
والنهب فى المدينة«، وال يوجد شك فى 
شاماخى  مسجد  يدور حول  الحديث  أن 
مئذنته  وحول  جوما،  مسجد  الرئيسى- 

الوحيدة فى ذلك الوقت.
وقد بدأت أعمال التشييد البارزة فى 
سلطته  دعم  أن  بعد  شاماخى  مدينة 
وذلك  شيروان،  ملك  الثالث  مانوشهر 
استقالل  مهمة  عاتقه  على  أخذ  عندما 
تدوينات  وتحدثنا  عليها.  والحفاظ  البالد 
وفلكى  الدين  أوصال  البالط  شعراء 
لقالع  الملك  تحصين  حول  الشيروانى 
المدن فى شاماخى وغولستان، وتأسيسه 
كتب  وتضم  وسادون.  قاردمان  مدينتى 
إلينا معلومات حول  التى وصلت  البناء 
مانوشهر  وبناء  القالع  جدران  تحصين 

الثالث لمسجد جوما فى باكو. 
لحكم  عاماً  األربعين  فترة  أثناء 
مانوشهر الثالث أُعيد بناء شاماخى التى 
وفى  والمغول.  الجورجيون  دمرها 
مع  الوقت  ذلك  فى  شاماخى  مقارنته 
خاقانى  أكد  وبُخارى،  سمرقند  مدينتى 
الشهير على أن »مجد مدينته قد حجب 
المؤرخ وعالم  بُخارى«. ويتحدث  مجد 
جيدى؛  ج.  المعاصر  األرخيولوجيا 
وكتب  التاريخية  المصادر  إلى  استناداً 
العظيم«،  »خاقانى  لقب  حول  البناء؛ 
نظرا  الثالث  مانوشهر  ُسمى  الذى 
تحصين  أثناء  ففى  الكبيرة.  إلنجازاته 
شاماخى أعطى مانوشهر الثالث اهتماماً 
جوما  لمسجد  الشامل  للترميم  خاصاً 
أخرى  مرة  عليه  أكدت  والذى  الُمهدم، 
الحفريات األرخيولوجية التى جرت فى 
مجمع  أراضى  على   1970 عام 
إبداء  سوى  بوسعنا  وليس  المساجد، 
األسف على عدم اكتمال تلك الحفريات، 
وخاصة أنها قد منحت بصورة مرضية 
وشكل  حجم  حول  الكاملة  التصورات 
الفراغية  األحجام-  ومؤشرات  المسجد، 
أن  عبرها،  لنا  ويتجلى  به.  الخاصة 
بأهمية  مجمع مسجد جوما فى احتفاظه 

مسجد جوما فى شاماخى بريشة ج. جاجارين )عام 1848(
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بتحديد العام الذى أُقيم فيه مسجد جوما، 
ذلك  العربية،  الكتابة  خالل  من  وذلك 
التاريخ الذى يعود إلى عام 126 هجرية 
هذه  إلى  واستناداً  ميالدية(.   744(
تاريخ  فى  الشهير  الباحث  قام  الحقيقة 
مسجد  باعتبار  فاتواليف  ش.  المعمار 
المساجد  أعرق  شاماخى  فى  جوما 
مجمع  بعد  القوقاز،  وراء  فيما  المبكرة 
مساجد صالة الجمعة فى ديربنت )عام 

734 ميالدية(.
ويلقى الضوء على تاريخ بناء مسجد 
التصميمى  التكوين  جوما فى شاماخى، 
له، فهو يمتد فى تصميم مستطيل بطول 
تقريباً،  متراً   17 وعرض  متراً   46.5
للصالة،  ضخمة  بقاعة  المسجد  ويتمتع 
ُمقسمة إلى ثالثة أقسام منفصلة مربعة، 
يتصل بعضها بعضاً عبر فتحة مكشوفة 
بمحراب  قسم  كل  ويتمتع  عريضة. 

يطلق  ولهذا  للمدخل،  وفتحة  منفصل 
بعض الباحثين على مسجد شاماخى اسم 

المسجد ذو القاعات الثالث.
بعض  التصميم  هذا  مثل  ويُذِكر 
للمسجد  التصميمى  بالتكوين  الشىء 
األموى العربى الشهير فى دمشق، الذى 
شيده الخليفة وليد الثانى فى عام 708، 
الكبير،  المسجد  اسم  عليه  أُطلق  والذى 
والحقاً أصبح هذا المسجد مركزاً سياسياً 
األموية،  لإلمبراطورية  ودينياً  وثقافياً 
حلولة  فى  بالروعة  يتميز  وهو 
ضخمة  بقاعة  ويتمتع  التصميمية، 
متراً،   132 طولها  )يبلغ  للصالة 
وعرضها أكثر من 37 متراً( ذات ثالثة 
محارب )المحراب- التجويف المقدس(. 
فى  الكبير  دمشق  مسجد  ترك  وقد 
على  كبيرا  تأثيرا  الالحقة  السنوات 
المعمار اإلسالمى، ليس فقط فى سوريا 

حدودها.  خارج  بعيداً  أيضاً  بل  ذاتها، 
ويُعد تخطيط مساجد جوما فى ديربنت 
وشاماخى تأكيد واضح على هذا التأثير 

الذى امتد أثره إلى أراضى أذربيجان.
وعلى  العربية؛  المساجد  وتتميز 
نحو  على  الكبير  دمشق  مسجد  رأسها 
فأكثر  التصميمى.  بتكوينها  خاص؛ 
ثانية  تشكيلها  الُمعاد  القديمة  العناصر 
العربية  األبنية  فى  مرة  من  أكثر 
الفرصة  تمنح  الضخمة،  العرضية 
قبل  أُقيم  قد  منها  العديد  أن  لالفتراض 
وهناك  كبير.  بوقت  اإلسالم  ظهور 
معلومات،  إلينا  تحمل  منفصلة  روايات 
تفيد بأنه فى القرن السابع ُشيدت المساجد 
المسيحية  العبادة  دور  من  العديد  فوق 
التى كانت مبنية أسفلها. ويرى الباحثون 
والتصميمات  األقسام  خصائص  أن 
تؤكد  العبادة،  لدور  المميزة  العرضية 
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التى  الشعبية  للروايات  وطبقا 
جوما  مساجد  وأكبر  أقدم  فإن  وصلتنا، 
فى شاماخى قد جرى تأسيسه فى القرن 
حاكم  إلى  المسجد  بناء  ويعود  الثامن. 
العسكرى  القائد  وداجستان  القوقاز 
الملك،  عبد  بن  مسلم  الشهير  العربى 
األول  وليد  األموى  الخليفة  شقيق 
اختيار  تم  عندما  وذلك   ،)705-715(
شاماخى لتصبح مقراً إلقامته. وفى تلك 

العرب  الحكام  قام  أن  وبعد  األعوام، 
بتحصين قالع تلك المدينة العريقة الثرية 
بالتراث الثقافى، بدأوا فى تشييد األبنية 
أعطى  وقد  أراضيها.  على  الجديدة 
العرب شاماخى أهمية كبيرة، تتجلى لنا 
بوضوح عبر النموذج المعمارى الرائع 
العظيم  الصرح  ذلك  جوما،  لمسجد 

المخصص للعبادة.
والدراسات  الحقائق  بعض  وتؤكد 

المرتبطة  الشعبية  الرواية  على  الجادة 
فبعد  شاماخى.  فى  جوما  مسجد  بتاريخ 
وقوع الزلزال المتالحق فى عام 1902، 
والذى أدى إلى وقوع حدوث دمار واسع 
بالغة  أضرار  وإلحاق  شاماخى  فى 
بالمسجد، جرى فحص المدينة عبر لجنة 
أسبابه. وعندئٍذ،  تفسير  لمحاولة  خاصة 
قام الجيولوجى األمير شاه قولى قاجار، 
القادم من تفليس ضمن اللجنة المشكلة، 

أعرق المساجد فى 
أذربيجان

منذ منتصف القرن السابع بدأت تتشكل فى المعمار األذربيجانى أبنية العبادة الجديدة - المساجد. وفى الوقت 
الراهن لم تبق عملياً مجمعات المساجد المبكرة على أراضى أذربيجان. وبصورة عامة، فمن المعروف أن 
اآلثار القديمة للمعمار اإلسالمى قد ارتبطت على نحو لصيق بحكم العرب فى أذربيجان. فقد عمل العرب على 
نشر اإلسالم فى البلدان الجديدة التى فتحوها. وأخذوا على عاتقهم بناء المساجد فى أراضى تلك البلدان، بما 
فيها مسجد جوما )مجمع مساجد صالة الجمعة(، ومن هنا، مضى السكان يتعرفون إلى الدين الجديد. وأحد هذه 

المساجد هو- مسجد جوما فى شاماخى.

جعفر غياصى،
دكتور العمارة،
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