


السنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول
مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015م



العتبة العباسية املقدسة

 Karbala heritage: Quarterly Authorized =تراث كربالء: جملة فصلية حمكمة تعنى بالرتاث الكربالئي

العامة للعتبة  العباسية املقدسة. - كربالء: االمانة  العتبة   /  Journal Specialized in Karbala Heritage

العباسية املقدسة؛ 2015.

جملد: صور؛ 24 سم

فصلية - العدد االول السنة الثانية )2015-(

ردمد: 2312-5489

ردمد االلكرتوين: 2410-3292

الرتقيم الدويل: 3297

املصادر.

النص باللغة العربية؛ مستخلصات بالعربية واالنجليزية.

دوريات   - هـ.   61-4 الثالث،  االمام  )ع(  عيل  بن  2.احلسني  دوريات   - تاريخ   - )العراق(  1.كربالء 

األوضاع   - )العراق(  4.كربالء   - دوريــات   - الوهابي  الغزوا  تاريخ   - تاريخ   - )العراق(  3.كربالء 

 Karbala heritage Quarterly Authorized Journal :اإلجتماعية دوريات. الف. العنوان. ب. العنوان

Specialized in Karbala Heritage

A8 2015 .V2 DS79.9.K37

الفهرسة والتصنيف يف العتبة العباسية املقدسة



ردمد: 2312-5489

ردمد االلكرتوين: 2410-3292

الرتقيم الدويل: 3297
رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق العراقية 1992 لسنة 2014م

كربالء املقدسة – مجهورية العراق
Phone No: 310058

Mobile No: 07700479123

Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net

E.mail: turath@alkafeel.net



)القصص: 5(



املرشف العام

ايف سامحة السيد أمحد الصَّ

سة األمني العام للعتبة العبَّاسية املقدَّ

رئيس التحرير

د. احسان عيل سعيد الغريفي )دكتوراه يف اللغة العربية من جامعة كراتيش(

مدير التحرير

أ. د. مشتاق عباس معن )كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد(

اهليأة اإلستشارية

أ. د. عباس رشيد الددة/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابل

أ. د. عبدالكريم عّزالدين األعرجي/كلية الرتبية للبنات/جامعة بغداد

أ. د. عيل كسار الغزايل/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء

أ. د. عادل نذيربريي/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء

أ. د. عادل حممد زيادة/ كلية اآلثار/جامعة القاهرة

أ. د. حسني حامتي/كلية احلقوق/جامعة إسطنبول

أ. د. تقي عبدالرضا العبدواين/كلية اخلليج/سلطنة عامن

أ. د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير/كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء



سكرتري التحرير

حسن عيل عبداللطيف املرسومي

)ماجستري من املعهد العراقي للدراسات العليا/قسم اإلقتصاد/بغداد(

سكرتري التحريرالتنفيذي:

عالء حسني أمحد )بكالوريوس تاريخ من جامعة كربالء(

اهليأة التحريرية

أ. م. د. شوقي مصطفى املوسوي )كلية الفنون اجلميلة/جامعة بابل(

أ. م. د. ميثم مرتىض مصطفى نرصاهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. م. د. عدي حاتم عبدالزهرة املفرجي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. م. د. حممد ناظم هبجت )كلية الرتبية للعلوم الرصفة/جامعة كربالء(

أ. م. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. م. د. عيل عبدالكريم آل رضا )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

التدقيق اللغوي

أ. م. د. أمني عبيد الدليمي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة بابل(

أ. م. د. فالح رسول احلسيني )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

اإلدارة املالية

حممد فاضل حسن محود )بكالوريوس علوم فيزياء من جامعة كربالء(

املوقع اإللكرتوين

حممد فاضل حسن محود )بكالوريوس علوم فيزياء من جامعة كربالء(

التصميم واإلخراج الطباعي

حممد قاسم حممد عيل عرفات



قواعد النرش يف جملة
اآلتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرتط يف 
وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

2 . )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  عىل   )simplified Arabic( بخط  كلمة   )10000-5000( بحدود 

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

تعاد . 11 وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  علمي  لتقويم  البحوث  ختضع 
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية:

من أ.  أسبوعان  أقصاها  مدة  خالل  للنرش  املرسلة  املادة  بتسليم  الباحث  يبلغ 
تاريخ التسّلم.

التحرير عىل نرشها ب.  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  خيطر أصحاب 
وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات عليها ت.  املقومون وجوب إجراء تعديالت  التي يرى  البحوث 
عىل  يعملوا  كي  املحددة،  املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل 

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. -
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص . 1
وفعاًل،  قوالً،  الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  سلوكياهتا؛  يف 
وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل قدر فاعلية تلك 
الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، 

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -
املادة األدق لتبيني تارخيها. -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا. -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف 
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َتَقّصَد 



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:  -
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي  - مواقعها  يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية  مكتنزاهتا:  إىل  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل.

تعريف املجتمع الثقايف: املحيل، واإلقليمي، والعاملي: بمدخرات تراث  -
كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا.

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل  -
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء  -

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف  -

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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امللخ�ص:

تناول البحث املوسوم )مجاليات التذهيب يف املخطوطات القرآنية يف العتبات 
اصبحت  والتي  عام  بشكل  املخطوط  بزخرفة  هيتم  الذي  كربالء(  يف  املقدسة 
بمثابة جتيل حقيقي للعالقة اجلدلية بني الفن الزخريف والفكر اإلنساين ومالزمته 
للعقائد الدينية سواء كانت تلك العقائد وضعية ام ساموية؛ اذ احتوى البحث 
بمشكلة  واملتمثل  املنهجي  باالطار  منها  االول  الفصل  اهتم  فصول  اربعة  عىل 
املخطوط  يف  والياته  التذهيب  مجاليات  عىل  بالتعّرف  اهتمت  التي  البحث 
القرآين للكشف عن التنوع والتجدد الذي نشاهده يف تصميم املخطوط، فضال 
يف  التذهيب  مجاليات  )تعرف  املوسوم  وهدفه  اليه  واحلاجة  البحث  امهية  عن 
املخطوطات القرآنية يف العتبة احلسينية املقدسة(. يف حني احتوى الفصل الثاين 
عىل االطار النظري الذي تضمن عىل مبحثان اوهلام تضمن التذهيب يف التكوين 
اليات اشتغاليه، يف حني جاء املبحث الثاين حتت عنوان  الزخريف وماحيويه من 
حتليل  الثالث  الفصل  تضمن  بينام  وتطبيقات(..  )آليات  القرآنية  املخطوطات 

عينة البحث البالغة )2( نموذج عينة.
وصوال اىل الفصل الرابع املتمثل بعرض نتائج البحث احلايل ومن امهها:

استعان املزخرف املسلم بتذهيب العنارص الكتابية )نصوص القران الكريم( . 1
من اجل منح املخطوط القرآين قيم مجالية خالصة إلضفاء.
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عمد الفنان إىل إبراز بعض اآليات من السور القرآنية ليجعلها متداخلة مع . 2
املشهد  متنح  التي  التذهيب  عملية  تكثيف  خالل  من  الزخرفية  التكوينات 

الزخريف مجاليات مثالية خالصة.
وايضا بعض االستنتاجات:. 3

التكوينات  .  اختاذ  خالل  من  اجلاملية  القيم  اظهار  اىل  املسلم  املزخرف  سعى 
فعل  خالل  من  يتحقق  الذي  اإلهلي،  نحواجلامل  لالنطالق  قاعدة  املذهبة 

التأمل العميق.
وقد ختم البحث احلايل بالتوصيات ومن امهها: )مجاليات املشاهد الزخرفية  . 

يف مصاحف األستاذ طه البستاين(.
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Abstract

The present research entitled (Aestheticism of Gilding 

in Quranic Manuscripts in Karbala's Holy Shrine) dealt with 

the ornamentation of manuscripts in general which was 

considered a real manifstsation of the argumentative relation 

between the ornamental art and the human mind and its 

adherence to religious doctrines whether nagative or positive. 

The research included four sections. Section one dealt with 

the methodical framework represented by the problem of the 

research which dealt with the aesthetcism of gilding with its 

mechanisms in the Quranic manuscripts to show the variety 

and renewal which we notice in the manuscript designing in 

addition to the importance of the research and the need for it 

and also its aim entitled (knowing the aesthetcism of gilding 

the Quranic manuscripts in Imam Husain's holy shrine). 

Section two dealt with the theoretical framework which 

included two subsections: the first dealt with the gilding in 

the ornamental construction with the working mechanisms 
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whereas the second subsection had the title, the Quranic 

Manuscripts (mechanisms and application). Section three 

was an analysis of the sample of the research which consisted 

of two samples. Section four dealt with the results the most 

important of which are:

1. The Muslim decorator resorted to gilding the written 

elements (Holy Quran Texts) to give the Quranic 

manuscripts pure aesthetic values.

2. The artist intended to highlight some suras of the 

holy Quran in order to make them overlapped with the 

ornamental constructions by the gilding process which 

gives the ornamental scene a pure idealistic aestheticism.

3. The research came out with the following important 

conclusion:

A. The Muslim decorator tried to highlight the aesthetic 

values by assuming the gilding constructions as a basis 

for proceeding towards the divine aestheticism which is 

achieved through deep consideration.

B. The research ended with some recommendations, the 

most important of which is: (The aestheticism of the 

ornamental views in the professor Taha Al- Bustany books).
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الف�صل االول
االطار املنهجي للبحث

اوالً: مشكلة البحث وأمهيته
حدد الفكر اإلسالمي األطر العريضة للفن اإلسالمي وبام حيويه من صور 
فكرية وفنية خالصة للجامل املطلق وآليات اشتغاله يف الفن بشكل عام ويف زخرفة 
باملخطوطات  املرتبطة  الزخارف  شهدت  حيث  خاص،  بشكل  املخطوطات 
اإلسالمية تنوعًا واضحًا يف األسلو  واألداء، وحفلت بالعديد من التكوينات 
الزخرفية التي زّينت املخطوطات اإلسالمية املرتبطة بالفكر والعقيدة الروحية 
العبايس  العرص  من  ابتداًء  اخلصوص،  وجه  عىل  الرشيفة  املصاحف  كزخرفة 
عرش(  والثالث  عرش،  والثاين  عرش،  )احل��ادي  القرون  إىل  ووص��وال  االول 
للهجرة، والتي كانت حمّملة بدالالت روحية خالصة تعتمد عمليات الرتكيب 
وبالتحديد  اإلسالمية  فاملخطوطات  والتكوين،  التلوين  وطرق  والتذهيب 
الفكر  لطبيعة  واضحة  مالمسة  جتد  كانت  وزخرفتها(  )املصاحف  تشمل  التي 
 فصح عنها  التي  والوجدانية  اإلنسانية  للمعطيات  املغذي  الروحي اإلسالمي 

)القرآن الكريم( و)الُسنَّة النبوية( وما يتناسب مع جوهر اإلسالم الواضح.
الفكر  يف   واجلاملية  اجل��امل  مقاربات   ن  نالحظ  تقدم،  ما  خ��الل  وم��ن 
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إطارات  ضمن  والتطبيق  املفهوم  يف  باالتساع   خذت  قد  اإلسالمي   والفن 
فكرية وفلسفية ومجالية بحدود فن املخطوطات القرآنية يف العرص اإلسالمي. 
وبالتايل نذهب بالقول  ن الدراسة احلالية حتاول  ن تتصدى للمشكلة املتوسمة 
الزخريف يف  التكوين  لتطبيقات مجاليات  املفاهيمية واإلجرائية  املقاربات  بإجياد 
هبا  استعان  التي  والفكرية  األدائية  الكيفية  عىل  للوقوف  القرآنية  املخطوطات 
الفنان املسلم يف إنشاء تكوينات زخرفية ذات طابع مجايل بحدود فن املخطوط، 
و ن  القرآنية.  املخطوطات  يف  اجلامل  عن  تكشف   ن  احلالية  للدراسة  يتيح  ما 
عملية الكشف عن املخطوطات الغري منشورة مسبقًا تعد عماًل مهاًم حيتاج إىل 
العديد من الدراسات اجلاملية حوهلا ومن هنا آثر البحث احلايل القاء الضوء عىل 
املنظومة اجلاملية والفكرية ذات األبعاد اإلنسانية والروحية لبنية التذهيب يف فن 
املخطوط. لذا حاول الباحثان التصدي هلذه اإلشكاليات ومن ثم اإلجابة عن 

التساؤل التايل:  ين تكمن مجاليات التكوين الزخريف يف املخطوط القرآين؟
اشتغال  آليات  الكشف عن  احلايل يف  البحث   مهية  تتجىل  تقدم  ما  وبناءًا عىل 
اجلاملية يف كيفية تذهيب املخطوطات القرآنية، وبحدود مراحل تطور فن املخطوط 
املخطوطات  من  العديد  عن  الكشف   ن  ذلك  عن  فضالً  اإلسالمي  الفكر  يف 
ودراستها. عليها  االط��الع  من  املختصني  تفيد  م��رة  ألول  ونرشها  القرآنية 

ثانيًا: هدف البحث:
املخطوطات  يف  التذهيب  مجاليات  عىل  التعّرف  إىل:  احلايل  البحث  هيدف 

القرآنية يف العتبات املقدسة يف كربالء.
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ثالثًا: حدود البحث:
اقترص البحث احلايل عىل دراسة وحتليل نامذج زخرفية مصورة ملخطوطات 
يف  املقدستني  والعباسية  احلسينية  العتبتني  خزانة  يف  سابقًا  منشورة  غري  قرآنية 

كربالء وللحقبة بني القرن الثاين عرش والقرن الثالث عرش اهلجري.

رابعًا: حتديد املصطلحات:
جاء يف عنوان البحث عرض ملصطلحات وجب تعريفها من قبل الباحثان 
هي  املصطلحات  وهذه  تناوهلا،  يف  املتواجد  لالختالف  وثانيًا   والً  ألمهيتها 

)اجلاملية - التذهيب - املخطوط(.

اجلاملية اصطالحًا:. 1
عرفها علوش: بأهنا نزعة مثالية تبحث يف اخللفيات التشكيلية، وختتزل مجيع  -

عنارص العمل يف مجاليته. وهتتم باملقاييس اجلاملية بغض النظر عن اجلوانب 
األخالقية)1(.

الذي جيعل  - املوقف  تعني   هنا  كام  ذاته  حد  يف  اجلامل  هي  بأهنا:  ريد  يعرفها 
اجلميل مقياسًا عامًا)2(.

تكسب  - التي  والعنارص  بالقيم  ُتعنى  بأهنا  امليرس  املعجم  يف  اجلاملية  وردت 
العمل مجاالً فنيًا)3(.

وبعد االطالع عىل التعريفات السابقة للجاملية ومناقشتها تبنا الباحثان تعريف  -
البحث. يتفق مع هدف  املعارصة كونه  سعيد علوش يف معجم املصطلحات 
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التذهيب:. 2
ذات  الذهب،  بامدة  التصاميم  معاجلة  عملية  )هي  اجرائيا:  الباحثان  يعرفه 
الكريم، ملا  القرآين والوظيفية للقرآن  الزخريف واجلاميل يف فن املخطوط  الطابع 

للذهب من قيمة روحية ومجالية عالية يف الفكر االسالمي(.

املخطوط اصطالحًا:. 3
الورق  -  كان  سواء  الورق  عىل  باملداد  يكتب  ما  هوكل  بأنه:  النقشبندي  عرفه 

مصنوعًا من قراطيس الربدي  م من الكاغد  م من األكتاف وسواًء كان املخطوط 
عىل شكل لفائف  م جمموعة من كراريس  م  وراقًا حمفوظة بني دفتني)4(.

العريب  - باحلرف  املنسوخ  بانه:  عرف  املخطوط  مصطلحات  معجم  ويف 
ال��دول  كمخطوطات  العريب  باحلرف  املنسوخ  العريب  غري  واملخطوط 
األوربية  اهلندية  واللغات  السوداء  افريقية  كلغات  العربية  غري  اإلسالمية 

كالفارسية واألفغانية واألوردووغريها)5(.
املطبوع،  - يقابل  العربية  األدبيات  يف  مستحدث  مصطلح  بأنه:  طباع  عرفه 

وهوتراث األمم املكتو  بخط اليد)6(.
وبعد إطالع الباحثان عىل التعاريف السابقة للمخطوط عرفاه إجرائيًا: كل 

ما ُكتَِب  وزخرف باليد باستخدام املداد وبلون واحد عىل ورق  وقراطيس.
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الف�صل الثاين:
االطار النظري

املبحث االول: التذهيب يف التكوين الزخريف:
يعد التذهيب من املعاجلات التصميمية الزخرفية التي بدورها تعزز اجلوانب 
الثمينة  املعادن  من  الذهب  كون  عن  فضاًل  الكريم،  للقرآن  والوظيفية  اجلاملية 
ْدِخلحُ الَِّذيَن آَمنحُوا  فان له قيمته الروحية حيث ذكر يف الكتا  العزيز ﴿إِنَّ اللََّ يحُ
ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب  لَّ َ تَِها اأْلَْنَارحُ يحُ اِت َجنَّاٍت ْتِري ِمن حَتْ اِلَ َوَعِملحُوا الصَّ
ن  َطافحُ َعَلْيِهم بِِصَحاٍف مِّ ْم فِيَها َحِريٌر﴾ )احلج/23( وكذلك ﴿يحُ هحُ َولحُْؤلحُؤًا َولَِباسحُ
وَن﴾  َخالِدحُ فِيَها  َوَأنتحُْم  حُ  اأْلَْعيحُ َوَتَلذُّ  سحُ  اأْلَنفحُ َتْشَتِهيِه  َما  َوفِيَها  َوَأْكــَواٍب  َذَهٍب 
معدن  وهولون  احليادية  األلوان  من  »هولون  الذهبي:  فاللون  )الزخرف/71(. 

الذهب وهومن املعادن الثمينة والنادرة يف الطبيعة ومن خاصية هذا املعدن انه 
ال يصد ، وللون الذهب دالالت معنوية وروحية كثرية«)7(.

الراشدي اىل حٍد ما، خالية  العهد  التي كتبت يف  لقد كانت املصاحف األوىل 
تعرف  ومل  السور،  بني  الفصل  وعالمات  والتعشري)8(،  والتذهيب  التحلية  من 
األوىل  الصفحات  كانت  العبايس،  العرص  يف  إال  املصاحف  وحتلية  الزخرفة 
واألخرية وعناوين السور حتظى بعناية  كثر يف تذهيبها وزخرفتها فاشرتك العديد 
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 عوامًا  ذلك  يف  واستغرقوا  الكريم  القرآن  آيات  زخرفة  يف  املسلمني  الفنانني  من 
كثرية، )وكانت املصاحف يف الصدر األول من اإلسالم عىل هيئة سجل  ولفافة 
قد تشمل الواحدة منها عىل سورة  و كثر، ثم  خذت شكل األفقر  والعمود يف فرتة 
العرص األموي وما بعده()9(. إذ يقوم اخلطاط بكتابة املادة املكتوبة وترك مسافات 
األوىل  الصفحات  عن  فضاًل  اجلانبية  وهوامشه  الكريم  القرآن  صفحات  لتزيني 
واألخرية. ويقوم هبذا العمل متخصص يف رسم الزخارف باأللوان املختلفة. ثم 
الزخارف. بتذهيب وتلوين هذه  يقوم  الذي  بعد ذلك للمذهب  يسلم املخطوط 

استخدمه  فقد  مبكر  وقت  منذ  العربية  املخطوطات  ميدان  التذهيب  دخل 
هوالكتا   كان  الكريم  القرآن  لكن  ومراسالهتم  كتبهم  يف  العباس  بني   مراء 
الوحيد الذي ارتبط به فن التذهيب منذ نشأته عند العر  )فان تعظيم القرآن 
كان حيث كثري من الفنانني عىل العناية بتذهيب املصاحف، حيث كان لتذهيبها 
صلة وثيقة بكتابتها باخلط اجلميل)10(. وكان التذهيب يف القرن الثالث للهجرة 
بسيطًا ونادرًا ما كان إىل ابعد من  غلفة الكتب، و حيانًا كان يقترص عىل القرآن 
الكريم ومن املصاحف املذهبة )مصحف ابن البوا ( انظر )الشكل-1( حيث 
فنانون  التذهيب  يف  وبرز  اآليات.  ورؤوس  الفواصل  وذهبت  الغالف  ذهب 
مشهورون )كاليقطيني، وإبراهيم الصغري و يب موسى بن عباد وغريهم الذين 

كانوا يلونون احلروف لتميزها عن بعض وكذلك بعض احلركات()11(.
وقد قام املسلمون بتذهيب مواضع الزخرفة يف املصاحف عىل وجه اخلصوص 
املأمون   ن  ويقال  )شكل-2(  الذهب  ماء  باستخدام  اخلط  تذهيب  إىل  انتقلوا  ثم 
 هدى إىل مسجد مدينة مشهد مصحفًا مكتوبًا بامء الذهب عىل رق ازرق داكن)12(.
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وتعترب مرحلة التذهيب هي املرحلة املهمة بعد مرحلتي الكتابة والتزيني التي 
 والرسام،  اخلطاط  لوظيفة  مكملة  تأيت  املذهب  وظيفة  وكانت  املخطوط،  هبا  مر 
)وكان املصور الذي يتقن فن التذهيب حيرص عىل  ن يضاف السمه لفظ »مذهب« 
الرفيعني()13(  الفنني  هذه  بني  مجعه  عن  يتحدثوا   ن  يفوهتم  ال  املؤرخني   ن  كام 
 نواعًا  خرى من األحبار  املذهبون واملزوقون  الذهب استعمل  وإىل جانب مداد 
 لوان  منها احلصول عىل  اهلدف  بعد جتار  علمية طويلة،  عليها  امللونة حصلوا 
جذابة يمكنها  ن تضفي مجاالً عىل الزخارف التي تزيني الصفحات القرآنية. كام 
حرضه  كالذي  مقاربة  نتائج  عىل  احلصول  مع  للذهب  رخيصة  بدائل   وجدت 
مضيئًا  حربًا  املعادن  من  غريه  مع  النحاس  كربيتيد  حرض  فقد  حيان(  بن  )جابر 
الذهبية()14(. )املرقيشيا  يدعونه  وكانوا  الذهب  من  بدالً  اخلطاطون  استخدمه 

يمكننا القول  ن فن التذهيب قام عىل  يدي فئة من الناس احرتفت هذه املهنة 
اإلسالمي  املجتمع  يف  عاليه  بمكانة  تتمتع  وباتت  باملذهبني   صحاهبا  وعرف 
الرتباط عملها يف األساس بتذهيب املصاحف، وكان هلا الفضل يف ظهور، هذا 

الفن الرفيع عند املسلمني.
املبحث الثاين: املخطوطات القرآنية )آليات وتطبيقات(

املتحققة  اجلاملية  القيمة  إدراك  اىل  الفكر اإلسالمي  املخطوط يف  فن  يتوجه 
الزخريف  الشكل  املسلم تقيص مجاليات  الفنان  الشكل عندما حاول  من خالل 
اجلوانب   هم  من  بكونه  اوالتذهيب،  التصميم  يف  سواء  عملياته  بمختلف 

األساسية التي تعتمد الظاهرة اجلاملية.
وعىل  بانواعه  العريب  باخلط  نسخت  التي  القرآنية  املصاحف  كانت  حيث 
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الزخرفية  العنارص  وبعض  احل��يل  من  اخل��ايل  الكويف  اخل��ط  اخلصوص  وج��ه 
الكتابية والنباتية واهلندسية التي عرفت يف صدر اإلسالم وعىل وجه اخلصوص 
املصاحف التي نسبت كتابتها إىل اإلمام عيل بن  يب طالب عليهما السالم التي 
الرق  عىل  كتبت  بحيث  وخصائصه،  وصنعته  العريب  املخطوط  صفات  محلت 

وكانت الكلامت خالية من الشكل واإلعجام)15( )شكل-3(.
وبعد توسع رقعة اإلسالم  صبح من الصعب عىل غري العر  قراءة القرآن 
ونطق آياته بصورة صحيحة، حتى قام  بواألسود الدؤيل بتنقيط احلروف ولكن 
الصحيح  النطق  الناس  ليسهل عىل  بل  لتمييز احلروف كام هواحلال اآلن  ليس 
الكرسة  دليل  احلرف  حتت  وجعلها  الفتحة،  دليل  احلرف  فوق  النقطة  فجعل 

و مام احلرف دليل الضم، واستخدم نقطتني للداللة عىل التنوين)16(.
ثم استعملت النقط لإلعجام وللتمييز بني احلروف ولكن بلون مغاير ملداد 
الكتابة حيث استعمل فيها األمحر واألصفر واألخرض، وكانت هذه بداية ظهور 

األلوان عىل املخطوطات العربية وباألخص القرآن الكريم)17(.
ثم قام العر  بإجياد طريقة إلزالة اللبس احلاصل نتيجة لكثرة النقط فاستبدلوا 
و سفله  الفتحة،  عىل  للداللة  احل��رف   عىل  يف  تكتب  بحركات  التشكيل  نقط 
عىل  للداللة  احلرف  فوق  توضع  صغرية  واوًا  واستعملوا  الكرسة  عىل  للداللة 
الضمة، وتكرار احلركات يدل عىل التنوين)18(. ثم بد ت تظهر النقط التي تفصل 
ومذهبة  ملونة  وزخارف  وريقات  حتليها  ودوائر  مربعات  شكل  عىل  اآليات  بني 
بأشكال  البقرة(  سورة  و ول  الفاحتة  )سورة  املصحف  فواتح  زخرفة  بد ت  ثم 
هندسية ونباتية، وهكذا بد ت زخرفة املصاحف وتذهيبها حيث صارت تزخرف 
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الفضاءات املحيطة بالسور بأبدع الزخارف بشكل رشائط واستخدم فيها التذهيب 
واألعشار  واألحزا   األجزاء  عالمات  وكذلك  املختلفة،  األلوان  إىل  باإلضافة 
ووضعت  ومذهبة  ملونة  نباتية  بعنارص  مزخرفة  دائرية  بأشكال  ترسم  كانت 
)الشكل-4()19(. يف  كام  املزخرف  الكويف  باخلط  واألرق��ام  الكلامت  بداخلها 

وبالتايل نجد ان الفنان املسلم قد استعان بزخرفة املصاحف القرانية ببعض 
العنارص الكتابية املتمثلة بالنصوص القرآنية وبعض األحاديث النبوية الرشيفة 
يف تزيني جدران اجلوامع واملراقد املقدسة وبعض املدارس الدينية يف بغداد منذ 
الكتابات عىل  امليالدي( فضاًل عن تواجد  الثاين اهلجري )الثامن  القرن   واخر 
بعض التحف املعدنية واألواين الفخارية املزججة وبعض املصوغات اإلسالمية 
ختليد  اجل   ومن   واألدعية  القرآنية  باآليات  للتربك  كوسائل   نواعها  بشتى 

ذكرى األشخاص  ولتحديد تاريخ بطابع زخريف مجيل)20(.
الفنان املسلم يف الزخرفة والتجريد طريقًا خيرتق حدود الزمكانية متجهًا  وجد 
نحوالباطن ومن ثم حماوالً عرب هذا املعراج الوصول إىل اجلامل اخلالص. فالزخرفة 
تعتمد بشكل  سايس عىل جمموعة من العنارص الدقيقة كاألشكال العضوية املنظمة 
تنظياًم هندسيًا، واألشكال اهلندسية املجردة والكتابية التي ترتبط مع بعضها البعض 
بشكل متآلف ومنسجم وفقًا ملجموعة من القواعد واألسس التنظيمية والرياضية. 
رغبة  جتسد  مبتكرة  شكلية  صياغات  هي  متعددة،  ص��ورًا  تشكيالهتا  يف  فتتخذ 
إليه،  الطبيعة  قوانني  إدخال  خالل  من  الفن،  يف  والكامل  اجلامل  حتقيق  يف  اإلنسان 
الطبيعة)21(. يف  الظواهر   غلب  حيكم  الذي  احلسايب  واملنطق  اهلنديس  القانون  سيام 
اذ تتنوع املخطوطات يف  شكاهلا تبعًا ملضامينها فاملخطوطة الطبية )شكل-
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5( ختتلف عن خمطوطة اجلغرافية )شكل-6( وختتلف عن خمطوطات املصاحف 
وختتلف عن املخطوطات يف العلوم اإلسالمية )شكل-7( وهكذا، وهذا ما يفند 
ادعاء بعض القائلني  ن العر  ليس لدهيم فن،  ويمتاز الفنان العريب املسلم بأنه 
سطحي، فام اختالف  شكال الكتب يف تلك احلقبة التارخيية إال دلياًل عىل وعي 

الفنان املسلم وذكائه وقابليته عىل التجدد واإلبتكار.
لدرجة  تبعًا  والتطور  باالزدهار  املسلمني  عند  الزخرفية  الفنون  واستمرت 
يتجز   ال  جزءًا  باتت  حتى  السلف  عن  اخللف  يأخذُه  إرثًا  وكانت  الدولة  قوة 
من وجدان املسلمني، فالزخرفة جتذ  فكر املسلم وتلفت انتباهه وتثري وجدانه 
وحياته  التارخيية  مفاهيمه  يف  الضخم  احلضاري  تراثه  وعراقة  بأمهيته  وتشعره 

االجتامعية وقيمه اجلاملية)22(.

املؤرشات التي أسفر عنها اإلطار النظري:
اتفق اغلب املفكرين يف الشأن اجلاميل اىل  ن األشكال اهلندسية حتيل ذهن . 1

ارتباط  الفالسفة قد  شاروا إىل  املعاين يف حني نجد بعض  املتلقي إىل مجال 
اجلامل باملنفعة واخلري.

 خرى . 2 عنارص  مع  بوجودها  مرهون  التشكيلية  العنارص  سامت  معرفة  إن 
بالنظر إىل طبيعة العالقات القائمة فيام بينها.

يسعى الفنان املزخرف اىل اقرتاح اشكاالً اكثر تعبريًا عن املضامني املستوحاة . 3
من مصادر متعددة  مهها البيئة التي يتواجد بضمنها

الفنون . 4 الزخرفية يف  التكوينات  تتجانس  مبد   املسلم عىل  املزخرف  اعتمد 
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الزخرفية من خالل دراسة العالقة بني املساحات واألبعاد البداع إيقاعات 
يتقبلها املتذوق مجاليًا.

اعتمد الفنان املسلم يف معظم املخطوطات عىل مادة الورق واجللد الطبيعي . 5
ليظهر مهاراته الزخرفية.

حظيت الصفحات األوىل وعناوين السور يف املخطوطات االسالمية األوىل . 6
بعناية كبرية يف تذهيبها بعد كتابة النص القرآين وتزينه.

دراسات سابقة:
مل جيدا الباحثان عىل دراسة سابقة حول موضوعة التذهيب، بعد  ن بحثت 
يف العناوين الواردة يف مكتبات جامعة بابل وبغداد والبرصة وكذلك يف الشبكة 

الدولية املعلوماتية )االنرتنيت(.
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الف�صل الثالث
اجراءات البحث

املزخرفة  - القرآنية  املخطوطات  عىل  احلايل  البحث  اعتمد  البحث:  متمع 
والثاين عرش  )احلادي عرش  القرون  بأهبى حلتها يف  والتي ظهرت  بالذهب 
العتبة  يف  متواجدة  مزخرفة  خمطوطة  والبالغة)20(  للهجرة  عرش(  والثالث 

احلسينية املقدسة بكربالء.
احلسينية  - العتبة  ملخطوطات  مصورة  نامذج  بعض  اختيار  تم  البحث:  عينة 

املقدسة، بصورة قصدية كعينة للبحث احلايل والبالغة )2( خمطوط.
نامذج  - التحلييل( يف حتليل  الوصفي  )املنهج  الباحثان  اعتمدا  البحث:  منهج 

يف  الزخرفية  التكوينات  يف  التذهيب  مجاليات  عىل  للتعرف  البحث  عينة 
املخطوطات القرآنية بدًا من الوصف العام ومرورا بمرحلة التحليل.

حتليل العينة: -
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نموذج )1(
املخطوط: املصحف الرشيف

اسم الناسخ: غري معروف
تاريخ النسخ: يرتقي إىل القرن الثاين عرش

اخلامة: ورق ترمة
القياس: 18.9سم × 12سم

العائدية: مكتبة العتبة العباسية/كربالء/العراق
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مجاليات التذهيب يف املخطوطات القرآنية يف العتبات املقدسة يف كربالء

الوصف العام:
يتوسط املشهد الزخريف يف هذه املخطوطة تكوين كتايب بخط النسخ العريب 
وبمداد  سود وكانت فواصل السور عىل شكل دائرة ذهبية يتوسطها نقطة متثل 
املركز ويدور حوهلا ست نقاط تناوبت  لواهنا بني األمحر واألزرق بينام وضعت 
عالمات القراءة بمداد امحر عىل األرضية البيضاء التي كانت عىل شكل هنديس 
سدايس. ويف  عىل التكوين و سفل النص الكتايب تواجد رشيطني زخرفيني متاثال 
من حيث الشكل واختلفا من حيث املساحة حيتوي كل واحد منهام عىل فضاء 
كتايب يف وسطه حمدد باألمحر وقد  طر التكوين بإطار مكون من لونني مها األخرض 
واألزرق السامئي املنقط باألخرض و حاط بالنص القرآين واألرشطة الزخرفية 
وردات صغرية مكونة من مخس نقط جمتمعة محراء اللون وبراعم وكذلك سيقان 
و وراق نباتية خرضاء اللون عىل األرضية الذهبية. ويعلوالتكوين قبة عىل هيئة 
حمرا  يتوسطها اثنتا عرشة نقطة محراء تكون دائرة تنبثق منها وحتيطها  غصان 
سواء  الفضاءات  بقية  يف  املوجودة  لتلك  مماثلة  وبراعاًم  ورودًا  حتمل  متشابكة 
الزخريف  التكوين   ن  ويالحظ  الكتايب.  بالنص   واملحيطة  الزخرفية  األرشطة 
املكون من تسعة متوجات متجهة نحواألعىل قد محل فوق إطارين مفتوحني من 
األعىل األقر  باللونني األخرض والسامئي املنقط باألخرض ويليه الثاين باللونني 

األمحر القرمزي والوردي املنقط باألمحر.
والذهبي  األمحر  باللون  األعىل  من  املتموجة  الذهبية  املساحة  وح��ددت 
وانبثقت منها تكوينات زخرفية مكررة بالتناو  اشتملت عىل خطوط متعرجة 
محراء وتكوينات هندسية تشبه املنارة من حيث تكوينها املعامري بلون نييل. ثم 
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 حاط الفنان العمل مجيعه بإطار ذهبي مفتوح الطرفني من األعىل تاركًا الفضاء 
املحيط بالقبة بلون الورقة نفسها.

التحليل:
لقد متيز املخطوط من ناحية تلوينه بالذهب الذي اعتمد فيه املزخرف عىل 
وكذلك  الثمني.  املعدن  هذا  رقاقات  هبا  تتمتع  التي  واللصق  القص  خاصية 
بالبساطة  امتازت  التي  الزخرفية  تكويناته  الفنان  التي عمل هبا  الفطرة  تالحظ 
تعرب عن  تراكيب مجالية  إىل  العام  بالتكوين  للوصول  بغريها  قياسًا  واالختزال 
عن  للمتلقي  تعلن  التي  الروحية  والدالالت  للمضامني  احلامل  الكيل  املعنى 
النباتية.وقد  والعنارص  الذهبي  واللون  اهلنديس  الشكل  يف  مجالية  مستويات 
استخدم املزخرف كذلك خاصية الضغط حيث عمد إىل ضغط  شكاله الزخرفية 
عىل معدن الذهب ثم تلوينها مما يعطيها قيم ملمسية خمتلفة، وكذلك يزيد من 
الكتايب  للنص  العام  الشكل  و عطى  مجاهلا  من  فيزيد  الضوء  وتأللؤ  انعكاس 
تأمل  إىل  حتيلنا  حمدوسة  إضافية  ح��دودًا  السدايس  التكوين  داخل  وبوجوده 
الكريم   مامه وهوالقرآن  الذي  املوضوع  املتلقي من  الالمرئي؛ حيث ال خيرج 
الرتكيب  عمليات  خالل  من  النص  إىل  القارئ  تعيد  املحيطة  الزخرفة  فكانت 
 ن  نجد  النادر  املخطوط  هذا  يف  الزخرفية  التكوينات  بني  احلاصل  والتجريد 
آليات احلدس قد  خذت طريقها يف توحيد عنارص الزخرفة )اهلندسية - النباتية 
- الكتابية( بمضامينها الروحية التي حتفل باجلامل الروحي حلظة تطهري الفنان 
املادية املكانية والتعبري عن اجلوهر الالمتناهي  لعنارصه الزخرفية من لواحقها 
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للنفاذ من خالله إىل اجلامل املطلق.
قدسية  ختدم  هنا  والغاية  معينة  لغاية  الزخرفية  تكويناته  املزخرف  رسم 
القرآن وعملية قراءته ألهنا تعيد الذاكرة من التشتت إىل املرابطة مع اهلل تعاىل، 
القرآن  ألن  وذلك  فحسب  الزينة  بزخرفته  القرآن  جتميل  من  اهلدف  يكن  فلم 
هومجيل بحروفه والتي هلا تشكيالت رائعة ناهيك عن معناها السامي، فكانت 
الزخرفة ال حتيلنا إىل األشياء الظاهرة املحدودة وذلك لعدم الوقوف مع الطبيعة 
إىل  للوصول  حماولة  يف  الروح  مطالعة  باجتاه  ينقلنا   ن  املسلم  الفنان   راد  بل 
الكامل ومن البدهيي  ن اجلامل هومن مقوماته. فالتكوين الزخريف العام قد امتثل 
للقوى الروحية الباطنة لدى الفنان ضمن جتربة طقوسية لربام صوفية جتعل من 
ذات  األشكال  عن  فضاًل  املسدس(   – املخمس   – )املربع  اهلندسية  األشكال 
وثيقة  )املركز(،  القبلة  الذي هورمز الجتاه  باملحرا   املتمثلة  املعامري  التكوين 
تعتمد  الصوفية  املعرفة   ن  اعتبار  عىل  مقدسة؛  كقوة  اإلنسانية  بالنفس  الصلة 
بالعقل وما فوقه  الشهادة )احلس( مرورًا  ابتداًء من عامل  اإلرشاق يف كل يشء 
وصوالً إىل عامل الغيب ليصبح التجريد بمثابة تعبري عن الالمتناهي الالحمدود 

لإلمساك باجلامل الروحي.
املزخرف  استخدام  خالل  من  اجلامل  إظهار  يف  دوره  اللوين  للتوافق  كان 
لألخرض واألزرق واألمحر والوردي، ملا يف هذه األلوان من انسجام؛ حيث نجد 
 ن املزخرف قد جلأ إىل استخدام التكرار اجلامد مرة واملرن املتناو  مرة  خرى 
ليضفي بعدًا مجاليًا آخر عىل التكوين الذي يدل عىل البساطة من ناحية الشكل 
والغلومن ناحية القيمة فنجد  ن  شكال العنارص الزخرفية املكونة للوحدات قد 
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متاثلت يف معظم التكوينات متاثاًل تامًا ويف بعضها متاثاًل جزئيًا وهذا بدوره  دى 
إىل تكوين إيقاع غري رتيب.

بنشوة  املتمثلة  للجامل  احلقيقية  اللذة   كد  قد  املسلم  الفنان   ن  اعتبار  عىل 
الروح الذي  كدها الفيلسوف ابن سينا بعيدًا عن اللذة احلسية،  ي  ن اجلامل هنا 
يف التكوينات الزخرفية مجاالً يدرك بالعقل والقلب معًا بحدود مفهوم التجريد. 
 ما العنرص الزخريف األكثر انتشارًا يف التكوين املتمثل بالزهرة املكونة من مخسة 
فصوص فإن الرقم مخسة حييلنا بال شك إىل ما هو سمى من جمرد تعريف قيمة 
الرقم اخلاصة، فإن له قيمة روحية تعود بالنفس إىل تذكر  ركان اإليامن والتي 
وردت يف القرآن الكريم ﴿... َوَلـكِنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن بِاللهِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوامْلَآلئَِكِة 
والذي  )البقرة/177(  ْرَبى...﴾  اْلقحُ َذِوي  بِِّه  ححُ َعَل  امْلَاَل  َوآَتى  َوالنَّبِيَِّي  َواْلكَِتاِب 
قد  تكون روحه  إيامنًا صادقًا  وكتبه ورسله  اآلخر ومالئكته  واليوم  باهلل  يؤمن 
تطهرت من اآلثام واملعايص وابتعدت نفسه عن الشهوات فال يرى سوى اجلامل 

اإلهلي املتجيل يف خملوقاته.
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مجاليات التذهيب يف املخطوطات القرآنية يف العتبات املقدسة يف كربالء

نموذج )2(
املخطوط: املصحف الرشيف املرتجم بالفارسية

تاريخ النسخ: يرقى إىل القرن الثالث العرش اهلجري
نوع الزخرفة: نباتية هندسية

اخلامة: ورق ترمة
القياس: 48.7 سم × 29 سم

عدد األسطر: 7  سطر
العائدية: املكتبة احلسينية العامة/كربالء املقدسة/العراق
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الوصف العام
تتمركز وسط املشهد الزخريف اآليات القرآنية وقد  حيطت بسحب مذهبة 
وكتبت  سامء السور عىل  رضية بيضاء بخط الثلث باألزرق الالزوردي وبقية 
باملداد األسود ويف األعىل عنارص زخرفية دقيقة جدًا من  النسخ  اآليات بخط 
الزخرفية  بأشكاهلا  متناظرة  بوضعية  واألوراق  والثامر  واألغصان  األزه��ار 
املبيض  واألزرق  القرمزي  واألمح��ر  األبيض  بني  تراوحت  التي  و ل��واهن��ا 
الزوردية  زرقاء  لونية  مساحة  عىل  نقشت  والتي  الذهبي  واألصفر  واألخرض 
معني  توسطها  ذهبية  نجيلية  ورقة  التكوين  قاعدة  وتوسط  وبيضاء.  وذهبية 
قاعدته  قلب  تكوين زخريف هبيئة   حاطها   ربع فصوص وقد  إىل  قرمزي قسم 
سيقان  وتشابكت  فيها  دارت  البيضاء   رضيته  األسفل  إىل  ور سه  األعىل  يف 
ذهبية ذات عقد، وحدد التكوين بلون  محر يفصله عن التكوين القبيل الزخريف 
األكرب منه والذي مل يكن مغلقًا متامًا فقد تفرع منه  ربع مساحات بشكل طويل يف 
اجلانبني من األعىل واألسفل ليضم شكلني  نصاف معني األعىل كبري واألسفل 
صغري مرتبطان معًا ويف مركزه العلوي نصف معني اسود اللون حتيط به  وراق 

محراء يبدوكأس زهرة من اليمني واليسار.
ال��الزوردي  الزخريف  للرشيط  التكوين   عىل  يف  املنكرس  اخلط  مثل  وقد 
نجيلية   وراق  السبعات  من  وخيرج  األض��الع  يف  مشرتكني   )7،8( الرقمني 
ارتبطت بساق واحدة من األسفل وكانت بشكل متقابل وحتمل وسطها زهرة 
اللوتس و حاطتها  وراق نباتية وزهرات خمتلفة يف الشكل واحلجم ولكنها بلون 
رشيط   سفله  يف  والتي  تعلوه  التي  والزخارف  القرآين  بالنص  و حاط  ذهبي 
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ازرق منقط بالسامئي ودار حوله رشيط زخريف ابيض احتوى عىل وردات محراء 
ومل  ذهبية،  بأوراق  لآليات  كفواصل  وضعت  التي  ال��وردات  بحجم  وزرقاء 
تكتمل دورة الرشيط حيث ترك مفتوحًا من األعىل. وحّده من اجلهة اخلارجية 
إطاران احدمها  زرق واآلخر  محر تركا دون زخرفة وبني صفحتي الكتا  كان 
رسمت  مكررة  ذهبية  نباتية  ورقات  عىل  احتوى   بيضًا  زخرفيًا  رشيطًا  هناك 
عىل  عريضًا  زخرفيًا  رشيطًا  املتقابلني  املخطوط  صفحتي  ومجع  مائل،  بشكل 
كتابة بخط  الرشيط  معينة زرقاء وعىل جانبي  تكوينات  تتخللها  بيضاء   رضية 
النستعليق وهي عبارة عن  دعية باللغة الفارسية. ومتوجت وتشابكت السيقان 
واألوراق النباتية املذهبة وكذلك الورود املختلفة والرباعم وقد استخدم الفنان 

صبغة محراء وزرقاء عىل رؤوس األوراق النجيلية منها.

التحليل:
املتضادة  التذهيب للمساحات بني األلوان  الفنان املسلم بجامليات  استعان 
يبتغيه  بعد مجايل  الذهبية( كوهنا تسهم يف حتقيق  )اخلرضاء واحلمراء والصفراء 
عىل  اإلحيائية  وفاعليته  التكرار  بجامليات  استعانته  خالل  من  آن��ذاك،  الفنان 
نحومتنوع، مما ساعد عىل لفت انتباه املتلقي وشده ملناخات روحانية حتث عىل 
التكامل يف رحا  التأويل؛ حيث نجد  ن املزخرف قد اهتم بتحوير األشكال 
إىل  حييل   جل  من  الطبيعية،   لواهنا  عن  ختتلف  بألوان  تلوينها  ثم  ومن  النباتية 
خالل  ومن  اإلنسان،  فهويلهم  اعتباطًا.  الكون  خيلق  مل  الذي  باخلالق  التفكر 
اإلهلام يميل اإلنسان إىل تشكيل عنارصه الزخرفية بطريقة جتعل املتلقي يتجرد 
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من عامله األرايض ليسمومعها نحوالعامل املثايل نحواجلامل والكامل؛ حيث جعل 
له القابلية  ن يبدع ويستفيد من املظاهر الطبيعية والتي تثري قابليته يف التأثري عىل 

املقابل من خالل  شكاله.
بحدود  املخطوط  مشهد  عىل  هيمنت  قد  التكرار  ظاهرة   ن  نجد  حيث 
 واألزرق  الذهبي  اللون  تكرار  خالل  من  سواء  املذهبة  الزخرفية  التكوينات 
العنارص  ذات  الزخرفية  الوحدات  بعض  تكرار  خالل   وم��ن  ال���الزوردي 
)النص  الكتابية  العنارص  عن  فضاًل  األزه��ار(  األغصان،  )األوراق،  النباتية 
القرآين( إلعطاء املخطوط داللة مجالية تقوم عىل  ساس فكرة التوحيد يف الفكر 
اإلسالمي، هذه التكرارية يف التذهيب قد عملت بفعل التجريد والرتكيب عىل 
إيصال الداللة اجلاملية إىل املتلقي وفق منظومة زخرفية تعزز اإليقاع الذي حيويه 
املشهد وال سيام يف حضور عنرصي اللون والفضاء اللذين ساعدا عىل تكريس 

القيم اجلاملية.
املجردة  الزخرفية  بالتكوينات  متثلت  قد  املشهد  يف  السيادة   ن  ونالحظ 
واملتكونة من األلوان واخلطوط املتنوعة وكذلك األشكال النباتية املتنوعة والتي 
تناسبت من حيث احلجم واللون فضاًل عن حركة اخلطوط واجتاهاهتا املتنوعة 
مرة  ومفتوحًا  مرة  مغلقًا  نراه  الذي  الفضاء   ما  باجلامل،  إحساسا   عطت  التي 
 خرى فقد استخدمه املزخرف ليجعل املتلقي عىل اتصال بام هوروحي علوي، 
وذلك من خالل ميل اإلنسان الفطري نحوالتناسب الشكيل واللوين واملساحي 
مجاليات   ن  بمعنى  اإلنسان.  عليه  جبل  الذي  الداخيل  اجلامل  عن  يعرب  الذي 
التذهيب ونظم تكوينه يف زخرفة املخطوط القراين هوما هيم الفنان املسلم، سعيًا 
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منه إىل اإلحاطة بمفهوم التوحيد... فنجده يكثف داللة املعنى الروحي الديني 
الذي يبثه إىل املتلقي فتبث يف نفسه اخلري والسعادة والبهجة حلظة فعل القراءة.

إىل  هيدف  املضمون  الشكل  يف  بجوإيقاعي  اإلتيان  عىل  املزخرف   كد  فقد 
وإيقاعية لألشكال  الفن ضمن حتوالت داللية  الروحي يف  التواصل مع  إقامة 
الطبيعية التي  صبحت بفعل التجربة  شكاالً زخرفية تقرت  من القانون املستور 

وراء األشكال باجتاه الزمان احلقيقي بعيدًا عن الرسدية.
من هنا نستطيع القول بان انتشار مثل هكذا تكوينات زخرفية حتفل باجلامل 
واجلاملية يف زخرفة نسخ القرآن الكريم نجده يؤسس ظاهرة زخرفية تستحرض 
يف  االنسجام   ن  فنجد  اجلوهر.  لصالح  والرتميز  التأويل  وآليات  التأمل  فعل 
اللون )الذهبي – األزرق - األخرض - األبيض( والشكل )النبايت – اهلنديس 
- الكتايب( قد  ضاف بعدًا مجاليًا من خالل التنوع يف الوحدة وعالقة األجزاء 
املكونة للوحدة مع بعضها وعالقتها مع الكل املوحد. مما تقدم نجد  ن ظاهرة 
قد  الالمتناهي  الفضاء  عنرص  بحدود  واالنسجام  واملوازنة  والتكرار  التذهيب 
 عطت ملكونات الزخرفة دالالت رمزية ومجالية، تقرت  من الروحانية بطريقة 
جتريدية تنفرد الظهار مظاهر اجلامل الروحي الكوين واإلهلي وإيصاهلا إىل املتلقي 

ضمن  جواء الطقوس تنشد اخلري باجتاه مفهوم اإلحاطة بكل يشء.
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الف�صل الرابع
عر�ص نتائج البحث

توصلت الدراسة الالية إىل مجلة من النتائج أمهها:
اهتم املزخرف املسلم يف تصميم خمطوطاته القرآنية بجامليات اللون الذهبي . 1

كام يف نامذج العينة.
استعان املزخرف املسلم بتذهيب العنارص الكتابية )نصوص القران الكريم( . 2

من اجل منح املخطوط القرآين قيم مجالية خالصة.
مل تكن زخرفة املخطوطات القرآنية الجل جتميل صفحات القران الكريم . 3

الزخريف  ملشهده  املسلم  املزخرف  ليعطي  وإنام  ذاته  بحد  نوراين  فهوكتا  
قيمة  عىل كام يف مجيع نامذج العينة.

تكويناته . 4 معظم  يف  النباتية  األشكال  يف  التجريد  بجامليات  الفنان  استعان 
الزخرفية الظهار مجاليات التذهيب يف املخطوط، عندما استعمل الفنان بعض 
األشكال الطبيعية مثل الورود و وراقها وسيقاهنا يف بعض املخطوطات كام 

يف نامذج العينة.
ليجعلها متداخلة . 5 القرآنية  السور  اظهار بعض اآليات من  إىل  الفنان  عمد 

مع التكوينات الزخرفية من خالل تكثيف عملية التذهيب التي متنح املشهد 
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الزخريف مجاليات مثالية خالصة.
شكل . 6 عىل  القرآنية  للنصوص  الكتايب   والفضاء  اخللفية  املزخرف  جعل 

معنى  عمله  ليضمن  املخطوطات  معظم  يف  الذهبي  باللون  ممتلئة  غيامت 
روحي ساموي.

معظم . 7 يف  مذهبة  هندسية   طر  بعدة  حماطًا  القرآين  النص  املزخرف  جعل 
املخطوطات وجعل بعضها مفتوحًا من األعىل ليسموباملتلقي نحوفضاءات 
ال متناهية تبث اجلامل إىل االخر املؤمن، من خالل توحده مع العمل الفني.

ميز الفنان املسلم  سامء السور يف معظم املخطوطات بجعلها داخل تكوين . 8
زخريف مذهب يف  عىل النص الكتايب.

عىل . 9 تأكيده  يف  العريب  للحرف  اجلاملية  القيمة  عىل  املسلم  الفنان  اعتمد 
من  األول  بالسطر  تنفرد  بجعلها  املخطوطات  معظم  يف  املذهبة  البسملة 

اآليات ملنح املخطوط القراين مجاليات التذهيب والتجريد.
الذي . 10 التذهيب  بجانب  بالتشعب  الزخرفية  املشاهد  معظم  امتازت 

الزخرفية إلنتاج اجلامل اخلالص مما يعطي وحدة  الوحدة  ينموويتداخل يف 
متناسبة األجزاء تشكل إبداعًا مجاليًا.

الذهبية . 11 الصبغة  عىل  القرآنية  املخطوطات  زخرفة  يف  املسلم  الفنان   كد 
إلظهار اجلامل املثايل من خالل اعتامده عمليات التذهيب والتزويق الزخريف 
يف  غلب املخطوطات، من اجل منح التكوينات مسحة من القدسية كوهنا 

حتتوي كالم اهلل عز وجل.
اهتم الفنان املسلم بعمليات التنسيق والتبسيط والتجريد والرتكيب وفق . 12
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عالقات التنظيم.
اهتم املزخرف بجامليات النقطة التي جاءت بمثابة املركز الذي انطلقت . 13

إهنا  عن  فضاًل   لزخريف  للمشهد  عامًا  قانونًا  الزخرفية  األشكال  مجيع  منه 
تؤكد اإلحياء باالستمرارية واالنطالق.
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اال�صتنتاجات
ا�صتنتج الباحثان بع�ص اال�صتنتاجات من اهمها:

اىل  القرانية  ملخطوطاته  الزخرفية  املنظومة  صياغة  يف  املسلم  الفنان  التجأ 
السياقات الفكرية والشكلية التي تدعم الرؤية اجلاملية للزخرفة اإلسالمية.

اكد الفنان املزخرف عىل تذهيب املخطوط يف حدود العرص اإلسالمي إنام . 1
وهذا  األشياء،  حتريك  إدارة  يف  املوقع  حيث  من  مهيمنا  مركزًا  بمثابة  جاء 

املركز مدرك وغري مرئي.
التكوينات . 2 القيم اجلاملية من خالل اختاذ  سعى املزخرف املسلم اىل اظهار 

فعل  خالل  من  يتحقق  الذي  اإلهلي،  نحواجلامل  لالنطالق  قاعدة  املذهبة 
التأمل العميق.

عدت النقطة املذهبة يف تكوين  ي خمطوط زخريف مركزًا للجذ  واإلهتامم، . 3
التوليد  عىل  بالقدرة  إحي��اءًا  ليعطي  العريب  املزخرف  استغله  الذي  األمر 

واالستقطا  يف نفس الوقت.

التوصيات
يويص البحث الايل بام يأيت:

إنشاء مركزًا علميا خمتص يف فن زخرفة املخطوط من ضمن قسمي الفنون . 1
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التشكيلية والتصميم والزخرفة يف كليات الفنون اجلميلة.
إجراء مسابقات لزخرفة املخطوط القراين واخلط العريب إلعطاء دافع وحمفز . 2

للفنانني من  جل التطوير واالستمرار يف هذا املجال.

املقرتحات
لتحقيق الفائدة يقرتح الباحثان إجراء الدراسة التالية:

))مجاليات املشاهد الزخرفية يف مصاحف األستاذ طه البستاين((.
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اال�صكال

شكل 1

شكل 2
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know the future.

 - The development with all its dimensions: intellectual, 

economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged 

which calls upon all specialist researchers to provide it with 

their writings and contributions without which it can never 

proceed further.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 

show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 

area all through history and the extent of the relation with 

its neighbours and then the effect that such a relation has, 

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 

then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 

then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 

and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 

relation with the descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



heritage of a wider race to which it belongs i.e. Iraq and the 

east. And in this sequence, the levels of injustice against 

Karbala' increase: once, because it is Karbala' with all that it 

has of the treasures generating all through history and once 

more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 

still once more because it is that part that belongs to the east, 

the area against which aggression is always directed. Each 

level has its degree of injustice against its heritage, leading to 

its being removed and its heritage being concealed; it is then 

written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 

of context.

(3)

According to what has just been said, Karbala' Heritage 

Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish 

a scientific journal specialized in Karbala' heritage dealing 

with different matters and aiming to:

the researchers viewpoints are directed to studying the 

heritage found in Karbala' with its three dimensions: civil, as 

part of Iraq and as part of the east.



 - The most precise material to explain its history.

 - The ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a particular 

culture is aware of the details of its burden as much as he is 

aware of its facts i.e. the relation between knowing heritage 

and awareness of it is a direct one; the stronger the first 

be, the stronger the second would be and vice versa. As a 

consequence, we can notice the deviation in the writings 

of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 

of the details of the treasures of a particular eastern race, and 

some other times resulted from weakening the knowledge: 

by concealing an evidence or by distorting its reading or its 

interpretation.

(2)

Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 

materialistic borders, but rather its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

as associative culture and by which an individual's activity is 

motivated by word and deed and also thinking; it comprises, 

as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 

unified their location be and as extensive their time strings 

extend; as a consequence, they come binary: affluence and 

poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant 

research published, and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.

alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 

headquarters at the following address: Karbala heritage 

center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



or submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the 

viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 

to come in line with the issuing vicinity, in time, the research 

stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research retrieved to 

researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the meant 

research for publication in a two-week period maximally 

from the time of submission.

b. A researcher whose paper is approved is to be apprised 

of the edition chief approval and the eminent date of 

publication.

c. With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 

before publishing, the researchers are to be retrieved to 

the researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 

not approved; it is not necessary to state the whys and 



publication place, version number, publication year and 

page number. Such is for the first mention to the meant 

source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as; the title of the book and the page 

number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 

in the case of having foreign sources, there should be a 

bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 

Papers, and making an allusion to their sources at the 

bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

with the journal for the first time, so it is to manifest 

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding 

a page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the 

researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 

mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and 

taking cognizance of the common scientific procedures 

in documentation; the title of the book, editor, publisher, 
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