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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

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

)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 
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:

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

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



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

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

مالية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. ت. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/

الثقايف/مركز  الكفيل  ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  حي 
تراث كربالء(.





كلمة العدد

اخلطوة الثانية

كانا  إذا  والسيام  واحدة،  بعني  خمتلفني  عاملني  إىل  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني، وإذا أضفنا إىل هذه العقبِة عقبَة أّن الناظر 
ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق، ستكون العقبُة عقبتني 
حتاًم. هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  املجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية ومها  االستشارية 

وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.
ُذلَِّلت مصاعبه،  لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق، عىل الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهليأتان أّن 
الطريق بدأ يتيّس أمام خطواهتا بالرشوع، والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة 

األوىل من مشوارها.
أن  دلياًل عىل  املجلة،  إصدار  الثاين من مسرية  العدد  أعني  الثانية؛  اخلطوة  وتأيت 
الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي، والباب التارخيي، 
والباب األديب، والباب الفني، والباب العلمي، عىل جمموعة طيبة من البحوث 
الذين قّيموها  العلمي املحّكم، وقد كانت مثار استحسان اخلرباء  الطابع  ذات 



بالكفاءة  هلم  املشهود  اجلامعات  أساتذة  من  االختصاص  ذوي  األساتذة  من 
والعلمية، فضاًل عند تنّوع كّتاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقّدم املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي 
وفق  عىل  املكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربالئي 
رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ألّن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.

واهلل املوفق



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.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 
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ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

اِث امُلْجَتَمِعيِّ َ َباُب الرتُّ

الدخيل يف املحكّية الكربالئية قراءة جديدة يف 27
املفهوم الرتاثي

أ. م. د. اسامة رشيد الصفار
جامعة بغداد

كلية الرتبية ابن رشد
قسم اللغة العربية

دراسة ميدانية حلاالت الطالق يف مدينة 47
كربالء املقدسة )الواقع واألسباب(

م. د. عيل عبدالكريم آل- رضا، 
عباس حسني تومان

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم العلوم الرتبوية والنفسية

اِث التَّاِرْيِيِّ َ َباُب الرتُّ

ملحات من التاريخ السيايس ملدينة101
كربالء املقدسة 1920-1914

أ. م. د .عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

األقلية اإليرانية يف لواء كربالء وموقف 149
اإلدارة العثامنية يف والية بغداد منها

أ. م. د. سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

اِث اأْلََدِبِّ َ َباُب الرتُّ

اخلطاب احلسيني يف واقعة الطف وحدة 181
الداللة وتنّوع األبعاد

أ. د. عبدالباقي اخلزرجي
اجلامعة املستنرصية

كلية اآلداب
قسم اللغة العربية



تطور فن الرثاء يف الشعر العريب القديم 205
وخصوصية رثاء اإلمام احلسني فيه

م. د. أمحد كريم علوان
جامعة الكوفة

كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

 ) اِث اْلَفنِيِّ )اْلَجَمالِيِّ َ َباُب الرتُّ

العنارص العامرية يف االبنية التارخيية يف مدينة 235
كربالء املقدسة

هدى حسني الفتالوي
ماجستري تاريخ من قسم التاريخ

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
جامعة كربالء

نامذ  من العنارص العامرية ملرقد سيدنا 263
العباس دراسة ختطيطية - حتليلية

أ. م. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

اِث اْلِعْلِميِّ َ َباُب الرتُّ

دور مغنطة املحلول املغذي لكربيتات املنغنيز 311
يف نمو وحاصل احلنطة املزروع يف حقول 

حمافظة كربالء املقدسة
)Triticum aestivum L.(

* امحد نجم املوسوي.
** محيد عبد الفرطويس.
** عباس عيل العامري.

** رزاق لفته السيالوي.
* جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم الرصفة
قسم علوم احلياة

** جامعة كربالء
كلية الزراعة

قسم املحاصيل احلقلية

19Studying the Effect of Male 
Hormones in the Serum Sample 
of Patients in the Province of 
Holy Karbala on Benign Prostate 
Hyperplasia

Researcher

Khawla Ibrahim Abd Al-Musawi

Master of chemistry science

University of Baghdad

The council of province of holy 

Kerbala



أ. م. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

Asst. Prof. Dr. Maitham Murtadha Nasrulla

Karbala University
College of Education and Human Sciences

Dept. of History

Sample of the building factors of al-Abbas (pbuh)
the dome doorways and the ground tunnels

Diagrmmatic - Analytce Study



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أ. م. د. ميثم مرتىض نرص اهلل

263

امللخ�ص

تعد دراسة العامرة العربية االسالمية من الدراسات التي اصبح هلا حضور 
كبري يف االوساط االكاديمية اذ من خالهلا تستطيع الشعوب معرفة اإلرث املادي 

الذي هو اجلزء االساس للحضارة والناطق باسمها.
تشكل خطوة  العراق  البيت يف  املقدسة ألهل  املراقد  دراسة عامرة  ان 
املعامر  تقنية  تربز  اهنا  كام  الدراسات  من  النوع  هبذا  العربية  املكتبة  لرفد  مهمة 
العراقي املسلم التي جتاوزت حد التصور اذ ان بقاء هذه االبنية ملئات من السنني 
واملستقبلية  اآلنية  الرؤية  عىل  عالوة  التناسق  يف  غاية  معامريا  شكال  واعطائها 

ألداء الغرض الوظيفي بشكل الئق كل ذلك يعزز ما ذهبنا اليه يف قولنا َانفا.
سيدنا  ملرقد  املعامرية  العنارص  من  ــامذج  )ن املوضوع  هلــذا  اختيارنا  جــاء 
العباس مداخل القبة واالنفاق االرضية - دراسة ميدانية حتليلية( لغرض 
املرقد  عامرة  دراسة  أّن  لكون  تفصييل  بشكل  النامذج  هذه  عىل  الضوء  تسليط 

بشكل كامل تتطلب منا موضوعا واسعا ال يتسع املجال هنا اليها.
تناولت الدراسة اجلانب امليداين يف التخطيط فضاًل عن اجراء دراسة ألمهية 
استخدام  تقنية  وكذلك  املعامر  قبل  من  اختيارها  وأسباب  املعامرية  العنارص 

العنارص الزخرفية إلضافة مسحة مجالية تذهب بالناظر اليها اىل عامل اخليال.
وختاما جيب ان ننوه بان لفظة )حرم( وردت ملرات عديدة يف أثناء الصفحات 
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القادمة واملقصود هبا العامرة التي تضم الرضيح الطاهر واألروقة املحيطة به اي 
اجلزء الذي يتوسط املرقد وحييط به الصحن من جهاته األربع 
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Abstract

The study of Islamic Arabic architecture is considered one of the studies 

which has its great presence among the academic circles due to the fact 

that through it nations are able to know their materialistic heritage which is 

considered the basic part of civilization and its spokesman.

The architecture study of the holy shrines of Ahlul-Bait )pbuh( in Iraq is 

an important step in providing the Arabic library with this sort of studies and 

it also shows the Wuslim Iraqi architect which goes beyond thinking due to 

the fact that the presence and existence of such buildings along hundreds 

of years and also the architecture from they have been given، in addition to 

the present and future view of the performance of the functional purpose in 

a suitable and acceptable way، all this proves and enhances what we have 

just said.

We have chosen this subject Samples of the building factors of al-

Abbas )pbuh( - the dome doorways and the ground tunnels-a Field and 

Analytic Study، to shed light on the samples in detail due to the fact that 

studying the holy shrine architecture completely and wholly needs a more 
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extensive study not possible at present.

The study tackled the field side in designing in addition to carrying out a study 

of the importance of the architectic factors and the reasons of choosing them 

by the architecture، and also the techniques of using the decoration factors 

to add an aesthetic look through which the observer travels through imagery.

Finally، it should be mentioned that the word 'Haram' has been used many 

times in the research and it always means the architecture that contains the 

virtuous grave and the surrounding passageways around it، i. e. the part at the 

centre of the bed )shrine( and by which the dooryard surrounds from its four 

directions.
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تاريخ عمارة املرقد

تقوم عامرة مرقد سيدنا العباس عىل مقربة من املرقد احلسيني املقدس 
مشهور   العباس قرب  موقع  وإن  منه.  الرشقي  الشامل  إىل  350م  بعد  عىل 
باستشهاده  انتهت  التي  الطف عام 61هـ/680م  انتهاء معركة  فبعد  معروف، 
خرج قوم من بني أسد )...ودفنوا العباس بن عيل يف موقِعِه الذي قتل فيه 

عىل طريق الغارضية، حيث قربه اآلن()1(.
جاء يف كتاب املزار حول موقع مرقد العباس وابتعاده عن قبور شهداء 
واقعة الطف )وإذا زار احلسني فليزر عيل بن احلسني وهو األكرب، عىل األرجح، 

وليزر الشهداء وأخاه العباس واحلر بن يزيد()2(.
تأكيٌد هلذا األمر )وكلهم مدفونون مما ييل رجيل  كام جاء يف كتاب اإلرشاد 
العباس  إال  القوا هبا مجيعًا...  واحدة  احلسني يف مشهده، حفر هلم حفرية 
بن عيل رضوان اهلل عليه فانه دفن يف موضع قتله عىل املسناة بطريق الغارضية 
وقربه ظاهر()3(. وكام هو معروف إن العباس له مكانة دينية كبرية يف نفوس 
 احلسني ونارص   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ابن  فهو  املسلمني 

وحامل رايته يف معركة الطف)4(.
االهتامم  كبريًا وكان هذا  البداية  منذ   العباس مرقد  بعامرة  االهتامم  كان  لقد 
بصورة  ــرت  أث واإلضــافــات  الرتميامت،  من  كثري  إىل  ــادت  ق التي  العوامل  احــد 
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مبارشة يف عدم معرفة تفاصيل العملية الدقيقة عن ختطيط املرقد وعنارصه العامرية 
يؤيد  ومما  امليالدي)5(.  عرش  اهلجري/السابع  عرش  احلادي  القرن  قبل  والزخرفية 
النصف  حدود  يف   طالب أيب  بن  عيل  بن  العباس  قرب  عىل  ظاهرة  عامرة  وجود 
هو  امليالدي،  الثامن  القرن  من  األول  اهلجري/النصف  الثاين  القرن  من  األول 
بن  العباس  قرب  زيــارة  أردت  )إذا  ـــ/765م(  )ت148هـ  الصادق اإلمــام  قول 
السقيفة...()6(. بــاب  عىل  فقف  احلائر  بحذاء  الفرات  شط  عىل  وهــو   عيل

إن الراجح للزائر عند زيارة العباس أن يقف مواجهًا له مستدبرًا القبلة كام 
هو الشأن يف زيارة املعصومني )فإن زيارته ميتًا كزيارته حيًا، الشهداءأحياء عند رهبم 
يرزقون والشك انه لوكان حيًا ودخل عليه الزائر ال يسّلم عليه إالّ مواجهًا له()7(.
القبلة  األرجح يف جهة  التي هي عىل  السقيفة  باب  من  الزائر  وبعد دخول 
كام هي اليوم ينحرف عند الرأس أي يف اجلهة الغربية من القرب فيصيل ويدعو، 

ويعود إىل اجلهة الرشقية عند الرجلني وهو مستقبٌل للقبلة)8(.
الثاين  القرن  من  األول  )النصف  املدة  تلك  يف  القرب  أنَّ  عىل  يدل  ذلك  كل 

اهلجري/النصف األول من القرن الثامن امليالدي( كان حماطًا بالبناء.
 العباس مرقد  تناول  احلسيني  املرقد  وتعمري  ببناء  قام  من  معظم  إن 

باإلصالح والتعمري، قال الشاعر:

ــاد بـــنـــاء الــّســْبــِط ــ ــن ش ــل مـ ــ ــِطوك ــ ْه ــرِّ ــ ــه بـــن ال ــيـ شــــاد بــنــا أخـ

ــعــبــاس)9(فــــهــــو الـــــشـــــديـــــد الــــبــــأس ال كالضيم  تـــرى  ومـــن 

إن ختطيط وعامرة مرقد العباس يعّد بحق إنموذجًا سار عىل منوال ختطيط املرقد 
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احلسيني، ويعد إنموذجًا لعدد من املراقد التي بنيت بعده، وفيه من السامت واملظاهر 
قلام نجدها جمتمعة يف عامرة املراقد السابقة.ويرجع الطراز اجلديد يف ختطيط املراقد 
العرص  يف  معامله  تبلورت  وقد  امليالدي،  عرش  اهلجري/الرابع  الثامن  القرن  إىل 

اجلالئري يف العراق، وصاحب ذلك تطور واضح يف العنارص العامرية)10(.
ويف عام 1032هـ/1622م قام الشاه طهاسب الصفوي بتزيني القبة بالقاشاين 
ونظم الصحن وأروقة احلرم)11(. ويف عام 1055هـــ/1645م زمن نادر شاه قام 
بتعمري مرقد أيب الفضل العباس)12(. كام قام الصفويون زمن فتح عيل شاه القاجاري 
جتديد  أمهها  من   العباس مرقد  يف  بإصالحات  1232هــــ/1816م  عام  يف 
البالطات اخلزفية للقبة)13(، وكذلك أجريت بعض الرتميامت عىل املرقد من لدن 

منري الدولة ويل عهد مملكة لكناهور من مقاطعات اهلند 1259هـ/1843م)14(.
كام تم يف عام 1266 هـ/1849م تعمري مرقد العباس من لدن السلطان العثامين 
عبداملجيد، وكان مترصف كربالء رشيد بيك الذي ارشف بنفسه عىل هذه التعمريات 
وقد سجلت عىل البالطات اخلزفية يف األواوين املطلة عىل صحن املرقد الرشيف)15(.
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الو�صف العام للمرقد

ملرقد العباس سور ضخم حييط به من جهاته األربع ذو أضالع مستقيمة 
فيه  ُفتحت  منحني  بشكل  يكون  فيه  السور  امتداد  إن  إذ  اجلنويب  الضلع  سوى 

تسعة مداخل تؤدي إىل داخل الصحن موزعة بالشكل اآليت:
الشاميل  الضلعني  من  كل  يف  ومدخالن  اجلنويب،  الضلع  يف  واحد  مدخل 

والرشقي وأربعة مداخل يف الضلع الغريب.
وللمرقد صحن فسيح تطل عليه من مجيع اجلهات جمموعة من األواوين تتقدم 
حجرات صغرية يرتفع فوقها طابق آخر مؤلف من عدد من الغرف. ويتوسط كل 
ضلع من هذه األضالع إيوان كبري يرتفع بارتفاع الطابق الثاين )شكل رقم 1(. 
تليها وكوشاة عقودها  التي  الصغرية  واحلجرات  األواوين  زينت جدران  وقد 
والدعامات احلاملة هلا املطلة عىل الصحن ببالطات خزفية ذات عنارص زخرفية 
هندسية، نباتية وكتابية وهي مجيعًا من عرص الحق إلنشاء العامرة من إضافات 
مجال  يف  زيادة  منها  الغرض  امليالدي  عرش  اهلجري/السادس  العارش  القرن 
املظهر اخلارجي املطل عىل الصحن.)16( ويف الوقت احلارض فإن هذه الزخارف 
املايض. القرن  من  األخريين  العقدين  يف  استبداهلا  تم  إذ  هلا  صلة  بأي  متت  ال 
وهو  العامرة  قلب  حيتل  وهو   العباس حرم  تقريبًا  الصحن  ويتوسط 
مستطيل الشكل ذو سور مرتفع يعد الضلع اجلنويب فيه ابرز أضالعه إذ تتقدمه 
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أكثر  الوسطي  اجلزء  مستويني،  ذات  األعمدة  من  جمموعة  عىل  حممولة  سقيفة 
ارتفاعًا من اجلانبني، وفتح يف هذا الضلع ثالثة مداخل تؤدي إىل داخل احلرم، 
املدخل الوسطي فيها هو املدخل الرئيس يتقدمه إيوان مرتفع كام يقع عىل امتداد 
هذا الضلع مئذنتا املرقد املغلفتان بطابوق الذهب املطعم باملينا بطريقة فنية تّكوُن 
تشكيالت هندسية مشغولة بكتابات كوفية تستمر حتى حوض املئذنة أما اجلزء 

الذي يعلو احلوض فقد غلف بألواح من الذهب أيضًا.
املربعة  املرقد  غرفة  حول  يدور  واحد  رواق  الداخل  من  احلرم  بسور  حييط 
والقبوات  القباب  من  بمجموعة  الرواق  ُسِقَف  وقد  القبة.  فوقها  اقيمت  التي 
تستند عىل عقود مدببة جتلس عىل عدد كبري من األكتاف املؤلفة من كتل بنائية 
ضخمة، ويقع أسفل القبة الرئيسة للمرقد القرب الرشيف وهو مغطى بصندوق 
خشبي مزخرف بزخارف طبقية حييط به مشبك فيض ضخم مزخرف بزخارف 
بأروع  بالطابوق واجلص ومكسو  املرقد متني مشيد  خمتلفة متقن الصنع. وبناء 

التحليات الزخرفية املعمولة من ذهب ومرايا وبالطات خزفية.
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مداخل املرقد

مدخل باب القبلة
 مما الشك فيه َأنَّ مدخل باب القبلة هو من أقدم مداخل مرقد العباس
أوهلام  رئيسني  لسببني  وذلك  املرقد  لعامرة  األوىل  املدد  إىل  يعود  تارخيه  إن  إذ 
استحباب وقوف الزائر مقاباًل للقرب جاعاًل القبلة بني كتفتيه وهذا األمر يتحقق 
عند دخول الزائر من باب القبلة)17(، أما السبب اآلخر فهو أن املعامر قد جعل 
معظم العنارص املعامرية والزخرفية تقابل الداخل منه ومن أبرزها مئذنتا املرقد 
عىل جانبي القبة الرئيسة إذ أعطى بعدًا مجاليًا ذا توافق كبري ال يمكن أن يتحقق 
سور  من  اجلنويب  الضلع  املعامر  ميز  كام  املدخل  هذا  طريق  عن  إال  إليه  النظر 
احلرم الذي يقابل مدخل باب القبلة عن بقية األضالع وجعل منه واجهة مميزة 
تتقدمه  وظلة  الذهب(  )إيوان  الكبري  اإليوان  وجود  خالل  من  الداخل  تقابل 
وتم فتح ثالثة مداخل تنفذ إىل داخل احلرم من خالله.ومما يؤسف له َأنَّ عامرة 
هذا املدخل قد هتدم جزٌء منها سنة 1373هـ/1953م بعد فتح الشارع املحيط 
باملرقد، وكان يعلوه مئذنتان صغريتان متت إزالتها، كام تعلو برجه ساعة دقاقة 

ال تزال موجودة حتى اليوم )شكل رقم 2(.
يقع املدخل يف منتصف الضلع اجلنويب تقريبًا ويقع عىل حمور واحد مع كل 
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من إيوان الذهب وشباك مرقد العباس، ترتفع واجهته عن مستوى سور 
احلرم حوايل )50.1م( ويربز عنه مقدار )3م( وهو ذو واجهة مستطيلة الشكل 
تضم يف داخلها عقدين مدببني مرتاجعني متتد أرجلهام حتى اإلزار املرمري الذي 
يلتف حول السور من اخلارج. زينت واجهة املدخل بزخارف حديثة الصنع من 
اآلجر املطعمة بقطع خزفية صغرية بلون ازرق وأخرض، يتوسط بروز املدخل 
مساحة مربعة أقيمت فوقها قبة منخفضة ذات أخاديد زخرفية تنتهي يف وسطها 
بشكل يشبه الزهرية قاعدهتا يف األعىل ورأسها يتجه نحو األسفل استندت عىل 
عىل  ويقع   .)3 رقم  )شكل  األربع  املدخل  واجهة  جهات  يف  تقع  عقود  أربعة 
املدخل جناحان فتح يف كل منهام رواق يعلوه عقد مدبب يسهل  بروز  جانبي 

حركة الزائرين يف عملية الدخول واخلروج من باب القبلة.
يسد فتحة املدخل باب خشبي مصنوع من الساج حديث الصنع يعود تارخيه 
يقع  مرصاعني  ذو  )3.5م(  وعرضه  )4م(  طوله  ـــ/1953م  1373ه عام  إىل 
اجلزء الثابت منه إىل اجلهة اليمنى بالنسبة للشخص الداخل زين طرفه بعمود من 
خشب الساج يعلوه تاج ذو زخارف نباتية، ومحل كل مرصاع زخارف هندسية 
بارزة وضعت يف داخل إطارين مستطيلني يف أعىل الباب وأسفلها وإطار مربع 

مزخرف يقع بينهام، وقد محل كل مرصاع مطرقة كبرية مصنوعة من النحاس.
أما بالنسبة إىل جماز املدخل فهو ذو مساحة مستطيلة طوهلا )20م( وعرضها 
)10م( يمكن تقسيمه عىل ثالثة أقسام رئيسه القسم األول ييل فتحة الباب مبارشًة 
يعلوه قبة مقرنصة استندت عىل أربعة عقود مدببة، عقد يف كل جهة مزينة بنقوش 
من الزخارف اآلجرية املنجورة، ويقع عىل جانبي هذا القسم حنيتان متداخلتان 
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يرتاجع كل منها إىل الداخل، حتمل عقدًا مدببًا مزينًا بزخارف آجرية مع قطع 
خزفية صغرية. أما القسم الثاين من أقسام جماز املدخل فهو مسقف بقبة صغرية 
حممولة عىل جمموعة من صفوف املقرنصات تستند عىل أربعة عقود من اجلهات 
األربع كام يضم هذا القسم حنيتني متداخلتني تتشاهبان متامًا مع احلنيتني السابقتني.
املعامرية  العنارص  حيث  من  سابقه  عن  خيتلف  ال  فهو  الثالث  القسم  أما 
والزخرفية سوى انه ُفتح يف كل من جانبيه مدخالن ُسّد كل منهام بباب خشبي 
يعلوه عقد مدبب ضمن حنية كبرية. أما بالنسبة إىل واجهة املدخل املطلة عىل 
مدببة  عقود  ثالثة  يتقدمها  )11م(  السور  واجهة  بارتفاع  ترتفع  فهي  الصحن 

مرتاجعة حييط هبا إطار مستطيل زين بزخارف آجرية.

مدخل باب األمري عيل
يقع املدخل بالقرب من الركن اجلنويب الرشقي من سور املرقد، وتبلغ مساحة 
رواقه )10م×4م( يتألف من واجهة مستطيلة مرتفعة تضم بداخلها جمموعة من 
العقود املدببة، وقد زينت واجهة املدخل بالكامل بزخارف آجرية تكون أحيانا 
مطعمة بقطع خزفية صغرية زرقاء اللون )شكل رقم 4(، وقبل ذلك كانت تتميز 
واجهة هذا املدخل بالبساطة تتألف من إطار مرتفع مستطيل ال يربز عن السور 

ثبت عليه باب املدخل.
الساج  خشب  من  مصنوعة  باب  احلايل   عيل األمري  باب  مدخل  يسد 
سقف  يليها  جانبيتني  دعامتني  عىل  تستند  مستقيمة  عتبة  يعلوها  الصنع  حديثة 
مقبب زين من الوسط بقبة مضلعة من البالطات اخلزفية حييط هبا من اجلانبني 
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جمموعة من صفوف املقرنصات. وبالنظر لوجود انحناء يف هذا اجلزء من جماز 
املدخل نالحظ َأن املعامر قد أضاف كتلة بنائية يف احد جوانب السقف لتاليف هذا 
األمر ولكي يصبح رواق املدخل مستقيام يف األجزاء األخرى )شكل رقم 5(.
بعد اجتياز هذا اجلزء تصادفنا دعامتان حتمالن عقدًا مدببًا يربط جانبي رواق 
املدخل ويفصل بني اجلزء األول من سقف رواق املدخل واجلزء الثاين وقد زين 
اجلهات  ومن  املدبب  العقد  عىل  جهة  من  تستند  زخرفية  قبة  بنصف  األخري 
األخرى عىل جمموعة من صفوف املقرنصات املنشورة الشكل تبدأ بمقرنصات 
كبرية ويقل حجمها كلام اقرتبت من نصف القبة، وجتلس صفوف املقرنصات 
من اجلهة القريبة من واجهة رواق املدخل املطلة عىل الصحن عىل عقد زخريف 
جناحّي الشكل حدد بواسطة الوسائد اخلزفية ويستند هذا العقد بدوره عىل عقد 

مدبب يمتد طرفاه اىل اإلزار املرمري الذي حييط برواق املدخل.
يطل املدخل عىل الصحن بعقد مدبب يرتفع بارتفاع عقود األواوين املحيطة 
صفراء  أرضية  عىل  نباتية  فروع  من  مؤلفة  بزخارف  كوشتاه  زينت  بالصحن، 
منفذة عىل البالطات اخلزفية يعلوها رشيط كتايب من آيات قرآنية. وتقع واجهة 
هذا املدخل يف ضمن واجهة ركنية بطابق علوي تتألف من إيوانني حيوي كل منهام 
عىل عقد مدبب زين باطنه بزخارف مقرنصة تسند نصف قبة )شكل رقم 5(.

مدخل باب العلقمي )باب الفرات(
يقع املدخل يف منتصف الضلع الرشقي تقريبًا يرتفع عن السور حوايل )1.5م( 
وهو من أضخم أبواب مرقد العباس يربز عن السور اخلارجي )15.3م(. 
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1322هـــ/1904م  عام  إىل  تعود  املدخل  حول  وردت  تارخيية  إشــارة  أقدم  إن 
الفاحتة  سورة  من  قرآنية  آيات  يضم  كتايب  رشيط  ضمن  يف  التاريخ  هذا  ورد  إذ 
عام  للباب  اخلزفية  البالطات  جددت  الحق  وقت  ويف  الباب،  فوق  يقع  والقدر 
1340هـ/1921م من لدن احلاج حممد جعفر نادر التوكيل)18(. يتقدم هذا املدخل 
جمموعة من العقود املدببة املرتاجعة أبرزها العقد الرئيس املالمس للرشيط الكتايب 
الذي يعلو فتحة املدخل يليه عقد مدبب مربوم تبدأ ساقاه من اإلزار املرمري عىل 
ويقع  ثقل،  أي  يتحمل  فهوال  فقط  زخريف  منه  الغرض  مشكاة،  أو  زهرية  شكل 
بني العقدين ثالثة عقود مدببة مؤلفة من صف واحد من اآلجر املزجج )الوسائد 
اخلزفية( موضوعة بشكل طويل. زينت كوشتا عقد املدخل ببالطات خزفية يعلوها 
رشيط من اآليات القرآنية عرضه )40سم( كتب بلون ابيض عىل أرضية زرقاء.
حنيتني  عىل  حممولة  زخرفية  قبة  نصف  املدخل  ــوان  إلي الرئيس  العقد  يتوج 
ركنيتني مزينة بالبالطات اخلزفية، ويتوسط هاتني احلنيتني فوق الباب حنية ذات عقد 
مدبب جيلس فوقه عقد جناحّي الشكل كبري الغرض منه إسناد صفوف املقرنصات 
احلاملة للقبة النصفية املضلعة يف سقف إيوان املدخل، واستكامالً لعمل قاعدة هذه 
القبة عمد املعامر إىل إبراز الضلعني املتطرقني للجزء العلوي يف اإليوان إىل اخلارج.

مقرنصة  صفوف  جمموعة  آنفًا  املذكورة  والزخرفية  املعامرية  العنارص  بني  يقع 
شكل  ذو  فهو  القبة  جسم  من  يدنو  الذي  الصف  سوى  خمتلفة  وأشكال  بأحجام 
معيني. ويعلو باب املدخل رشيط كتايب من آيات قرآنية مكتوبة بخط كويف مزهر 
تعلوه دائرة مفصصة الشكل كتب يف داخلها اسم الباب حماطة بزخارف نباتية منوعة.

كل  واجهة  قسمت  جناحان  الداخل  إيــوان  من  واليسار  اليمني  إىل  يقع 
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نباتية  زخارف  حيمل  مربع  ذات  منها  الوسطى  زخرفية  مناطق  ثالث  إىل  منهام 
من أوراق وفروع ويدنو هذا املربع ويعلوه شكالن مستطيالن يضّم كلٌّ منهام 
عقدًا مدببًا مزينًا بزخارف نباتية. يسد واجهة املدخل باب خشبي ضخم عرضه 
)4م( وطوله )3م( حديث الصنع يعود تارخيه إىل عام 1375هـ/1955م ذو 
املدخل )10م(  املدخل. طول جماز  يسار  منه عىل  الثابت  اجلزء  يقع  مرصاعني 
عرضه )4.10م( يتكون من جزءين، اجلزء األول هو موضع فتح الباب سقفه 
جماز  من  والثاين  األول  اجلزء  بني  الفاصل  احلد  وهو  مدبب  عقد  يليه  مستٍو 
املدخل، أما اجلزء الثاين فقد أقيمت فوقه قبة منخفضة زين باطنها بالبالطات 
ال  بحجم  خزفية  بالطات  الستخدام  نتيجة  تكونت  الشكل  شعاعيه  اخلزفية 

يتناسب ومقدار االنحناء يف القبة ألجل ذلك ظهر باطن القبة هبذا الشكل.
لقد عمد املعامر يف تغطية القبة بالبالطات اخلزفية إىل معاجلات معامرية متنوعة 
تبدأ من اجلدران اجلانبية ملجاز املدخل إذ تم استخدام عقدين مدببني يعلو احدمها 
اآلخر يربزان عن سمت اجلدار مما هيأ بروزًا معقوالً إلسناد مقرنصات األركان 
اجلزء  هلذا  املحددين  املعرتضني  املدخل  عقدي  من  االستفادة  مع  للقبة  األربعة 
الشكل. لوزية  صفوف  أربعة  من  األركان  مقرنصات  وتتألف  املدخل،  جماز  من 
حيوي كل ضلع من أضالع هذا القسم عىل شباك مصنوع من احلديد فتح يف 
الشباك الذي يقع اىل يسار الداخل باب يؤدي إىل غرفة صغرية، ويعلو كل شباك 
البالطات  من  ألواح  عىل  نفذت  نباتية  بزخارف  مزين  مدبب  عقد  ذات  حنية 
اخلزفية ويف وسط كل حنية كُتبْت عبارةٌ  عىل بالط الكايش القاشاين األزرق كتب 
عىل اجلهة اليرسى )السالم عليك يا قمر العشرية 1974م( أما احلنية املقابلة هلا 
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فقد كتبت عليها العبارة )السالم عليك يا قمر بني هاشم 1394هـ( وهو أمر 
املدخل. يطل رواق  اخلزفية هلذا  البالطات  ترميامت طالت  يدلل عىل حدوث 
املدخل عىل الصحن بعقد مدبب بارتفاع عقود األواوين املحيطة بالصحن نفسه 
عقد  يتصدرها  الداخلية  الواجهة  تتقدم  كبرية  حنية  ضمن  يف  العقد  هذا  ويقع 
مدبب، وقد زين باطن هذه احلنية بزخارف منفذة عىل البالطات اخلزفية نباتية 
إضاءة  منها  الغرض  مشبكة  مستطيلة  نافذة  العلوي  جزئها  يف  ويقع  وهندسية 
املطلة عىل الصحن عن  املدخل  تتقدم واجهة  املدخل.  تعلو رواق  التي  الغرفة 
غرف الطابق الثاين لسور املرقد وهي ترتفع عن السور ملسافة مرت واحد تقريبًا 
يقع يف جزئها العلوي كتابة قرآنية بخط أبيض عىل أرضية زرقاء، ويوجد أسفل 

منه أرشطة طوليه تقع عىل جابني عقد احلنية الكبرية لواجهة املدخل.

مدخل باب اإلمام عيل اهلادي
بمستوى  ارتفاعه  املطهر  املرقد  من  الرشقي  الشاميل  الركن  يف  املدخل  يقع 
ارتفاع السور )11م( يتألف من واجهة مستطيلة الشكل يعلوها ثالثة صفوف 
منها  اهلدف  املدخل  بعلّو  السور  سمت  عن  تربز  سقفا  حتمل  املقرنصات  من 
هو إعطاء صفة مجالية للواجهة أكثر منها صفحة عامرية إذ يتمثل يف إبعاد مياه 
ثالثة  الواجهة  تضم  السقف.  حجم  صغر  بسبب  املدخل  واجهة  عن  األمطار 
عقود مدببة متد أرجلها إىل اإلزار املرمري الذي حييط بالسور من اخلارج، العقد 
األول مدبب وهو بشكل مفروك أي إن باطن العقد يظهر بشكل يواجه الداخل 
بزخارف  وأرجله  باطنه  زخرف  بان  اخلصيصة  هذه  من  املزخرف  استفاد  وقد 



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أ. م. د. ميثم مرتىض نرص اهلل

279

أيضًا. وييل  بزخارف آجريه  العقد  ونباتية وقد زخرفت كوشتا  آجرية هندسية 
هذا العقد عقدان مدببان متداخالن حيرص األخري منهام جمموعة صفوف متدلية 
كتَِب  مفّصصة  طّرة  املقرنصات  هذه  يدنو  النحل،  خاليا  تشبه  املقرنصات  من 
هذه  وأسفل   )اهلادي عيل  اإلمام  باب  الرحيم،  الرمحن  اهلل  )بسم  عليها 

الكتابة عقد مستقيم يمثل العتبة العلوية للمدخل مبنية باآلجر بشكل طويل.
يعد هذا املدخل من املداخل الصغرية نسبيًا بالنسبة إىل املداخل اخلارجية األخرى 
باب خشبي ذو مرصاعني  املدخل  فتحة  يسد  املطهر.   العباس يف حرم مرقد 
عملت من خشب الساج مؤطر برشيط من الزخارف النباتية، والباب يتألف من 
جزءين جزء عريض يعلو فتحة الباب مستطيل الشكل خاٍل من الزخرفة، أما اجلزء 
الزخارف  من  إطارًا  منهام  كلُّ  يضم  الباب  مرصاعي  يمثل  فهو  الباب  اآلخرمن 
النباتية يشغل معظم مساحة الباب والزخرفة الرئيسة فيها عبارة عن زهرية يتدىل 
بني  ويفصل  معدنية.  مسامري  معها  تداخلت  منوعة  نباتية  زخارف  منها  ويرتفع 
مرصاعي الباب عمود خشبي مزخرف يعلوه تاج كبري احلجم يعطي مجاالً رائعًا.

وييل فتحة الباب جماز مستطيل يغطيه سقف مستٍو مزخرف بزخارف آجرية 
هندسية الشكل يغلب عليها األشكال النجمية مطعمة بقطع صغرية من القراميد 
اخلزفية. أطرت جدران هذا الرواق من األعىل بصف من املقرنصات كام يقع عىل 
يسار جزء رواق املدخل هذا باب مرتفع يصعد إليه بثالثة سالمل يؤدي إىل جماز 
صغري ثم اىل سلم يقودنا للطابق العلوي من سور املرقد، حييط بالباب حنية ذات 
عقد مدبب يقابلها حنية أخرى ذات عقد مدبب أيضًا حترص بداخلها زخارف 
هندسية ونباتية مطعمة بقطع ذات أشكال مثلثة من القراميد اخلزفية عىل شكل 
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دوائر صغرية وكبرية بصفوف متوازية بشكل مستقيم.
بالنسبة إىل واجهة املدخل املطلة عىل الصحن فهي ذات إطار مستطيل  أما 
الشكل حيتوي عىل عقد مدبب حتيط به دعامتان ويطوقه من األعىل رشيط كتايب 
يضم آيات قرآنية. وقد حدد العقد املدبب يف هذه الواجهة بإطار من صفوف 
لقد  العقد وباطنه،  بارز من األعىل واألسفل أي من ظهر  املبنّي بشكل  اآلجر 
املدخل  أجزاء  باقي  يف  موجود  هو  ما  متاثل  آجرية  بزخارف  العقد  باطن  زين 
التي متت اإلشارة إليها من قبل. وحييط بعقد املدخل عقد آخر عمل من قطع 
آجريه مزججة ملونه باللون األسود واألصفر، ويسند هذا العقد كوشتي العقد 
الرئيس وواجهة املدخل تضم زخارف نباتية مؤطرة بإطار من الزخارف النباتية 
يتّوجه  السور  بارتفاع  بنائي  طابق  املدخل  باب  من  األول  القسم  ويعلو  ايضًا 
مدخل  تصميم  ويشرتك  املقرنصات،  من  بصفوف  باطنه  زخرف  مدبب  عقد 
هذا الباب مع مداخل األبواب الركنية األخرى للمرقد إذ تم بناء قسم علوي 
يربز عن سمة جدار الطابق العلوي بحوايل )2م( وهو ما يعطي تناسبًا كبريًا بني 

واجهات هذه املداخل وواجهات املداخل املفردة التي ترتفع بارتفاع الطابقني

مدخل باب اإلمام حممد اجلواد
السور  عن  يرتفع  للمرقد،  الشاميل  الضلع  منتصف  يف  تقريبًا  املدخل  يقع 
أطرافها  من  حيدها  الشكل  مستطيلة  واجهة  من  يتألف  )2م(  حوايل  اخلارجي 
قطع من اآلجر املزجج امللون )الوسائد اخلزفية( تقع فيام بينها بالطات خزفية 
الرئيس  العقد  مدببة،  عقود  مخسة  املدخل  واجهة  تضم  نباتية.  زخارف  ذات 
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الرئيس  العقد  كوشتي  تسند  التي  اخلزفية  الوسائد  من  مؤلف  آخر  عقد  يعلوه 
ويقع أسفل العقد الرئيس عقد مربوم وهو ال يتحمل أي ضغط أو إسناد وجد 
اخلزفية  الوسائد  من  ويليه عقدان مرتاجعان  فقط  الزخريف  الغرض  هنا خلدمة 
امللونة باللونني األصفر واألسود هلام وظيفتان عامرية وزخرفية يف الوقت نفسه 
فضاًل عن الغرض الزخريف، فهام يشكالن قاعدة تستند عليها البالطات اخلزفية 
التي تزين باطن عقد املدخل. لقد زخرف باطن عقد واجهة املدخل اخلارجية 
بنصف قبة عملت من البالطات اخلزفية ذات أضالع واضحة تربز إىل اخلارج 
من  جمموعة  عىل  هذا  الزخريف  الشكل  ويستند  نباتية  زخــارف  عليها  نفذت 
األسفل مكون من عرش  من  األول  الصف  ثالثة،  املقرنصات عددها  صفوف 
اإلسناد  لغرض  األسفل  نحو  مائلة  علوية  حافة  ذات  لوزية  مقرنصة  وحدات 
ثامنية  عددها  حجاًم  أكرَب  لوزية  أشكاالً  املقرنصات  من  الثاين  الصف  وحيتوي 
املقرنصات  صف  أما  العلوي  املقرنصات  لصف  املطلوب  اإلسناد  توفر  وهي 
الثالث فهو اقل عددًا واكرب حجاًم من املقرنصات السابقة وعددها أربعة، رحمية 
الشكل ونالحظ هنا أن قمتها تتجه نحو األسفل أما هنايتها العريضة فهي تتجه 
إىل األعىل وذلك ملالءمة هذا الشكل الفراغ الواقع بني صف املقرنصات الذي 
يعلوه من جهة واحلنية الركنية يف واجهة اإليوان من جهة أخرى. يسد مدخل 
مرصاعني  ذو  الساج  خشب  من  مصنوع  باٌب   اجلواد حممد  اإلمــام  باب 
اجلزء الثابت منهام يقع عىل يسار الداخل وتم تزيني الباب بنقوش خشبية بارزة 
نباتية وهندسية تشبه هناياهتا رؤوس احليوانات، كام نالحظ يف بدايات وهنايات 
العنارص الزخرفية رؤوس مسامري وهي تزيد من قوة ومتانة العنارص الزخرفية.
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تبلغ مساحة رواق مدخل باب االمام حممد اجلواد )11م×580م( وييل 
فتحة الباب جزءان رئيسيان يشغالن معظم مساحة الرواق تسبقه دعامتان بارزتان 
بسقف  اجلزء  هذا  سقف  وقد  فتحه  عند  الباب  إليهام  يستند  املدخل  جانبي  عىل 
مستٍو، يتقدم ذلك إيوان كبري عقده ذو مقطع مدبب الشكل حيمل سقفه قبة كبرية 
وعىل  والغربية  الرشقية  اجلهتني  من  اجلدار  عىل  تستند  السور  سطح  فوق  ترتفع 
عقدين مدببني يف كل من اجلهتني الشاملية واجلنوبية، وقد حولت املساحة املربعة 
التي تزين القبة من الداخل إىل شكل دائري إلقامة القبة عليها بواسطة جمموعة 
من املعاجلات العامرية تبدأ من جانب اإليوانني الرشقي والغريب بوساطة عمل عقد 
جناحي يف كل جانب يربز إىل اخلارج حددت أطرافه بالوسائد اخلزفية، ويقع عىل 
كل جانب من جانبيه جمموعة من صفوف املقرنصات التي تستند من جهة عىل 
العقدين اجلناحيني ومن اجلهة األخرى عىل العقود املعرتضة لرواق املدخل. ويزين 
العثامنية  الفرتة  إىل  نباتية غاية يف اإلتقان تعود  صدر اإليوان من األعىل زخارف 
جامة  وسطها  يف  يوجد  اإلسالمية  )السجاد(  الطنافس  زخارف  زخارفها  تشبه 
زخرفية تضم بداخلها شكالً مربعًا حيمل رسام ألبنية مؤلفة من عدة طوابق حماطة 
بأشجار كثيفة. )شكل رقم 6(، تضم واجهة إيوان املدخل املطل عىل الصحن عقدًا 
مدببًا يضم بداخله جمموعة من العقود املدببة أيضًا املبنية بالوسائد اخلزفية امللونة 
باللونني األسود واألصفر، وتشكل العقود التي تقع يف األعىل وسائد تستند عليها 
البالطات اخلزفية التي تزين كوشتي العقد وباطنه. ومن اجلدير بالذكر هنا أن العقد 
الرئيس للمدخل املطل عىل الصحن عملت حافته األمامية بشكل مفروك )أي إهنا 
تقابل الصحن( وهو األمر الذي أعطى واجهة املدخل بعدًا مجاليًا لرتكيبته املعامرية.
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مدخل باب اإلمام موسى الكاظم
يتكون   العباس مرقد  سور  من  الغريب  الشاميل  الركن  يف  املدخل  يقع 
من واجهة مستطيلة ترتفع بارتفاع السور تضم جمموعة من العقود املدببة متتد 
باطن  زين  وقد  اخلارج،  من  بالسور  حييط  الذي  املرمري  اإلزار  حتى  أطرافها 
سور  يف  اآلجر  زخارف  استحداث  تم  لقد  آجرية.  مقرنصة  بزخارف  العقود 
مرقد العباس وذلك من خالل تغليف بعض املداخل به وكذلك جدران 
املحالت  وكذلك  له  املالصقة  األبنية  إزالة  بعد  1980م  عام  حدود  يف  السور 

.التجارية وينطبق احلال هنا عىل واجهة مدخل اإلمام موسى الكاظم
يسد هذا املدخل باب مصنوع من خشب الساج ذو مرصاعني يقع املرصاع 
الثابت منهام يسار الداخل توجت هنايته العلوية بتاج يستند عىل دعامة خشبية، 
كل مرصاع مقسم إىل ثالثة أقسام مستطيله زينت بزخارف هندسية بديعة. عند 
ال  وهو  )7.5م(  وعرضه  )7.17م(  طوله  جماز  يصادفنا  الداخل  إىل  الولوج 
يواجه الصحن وإنام عىل الداخل منه االنحراف بزاوية 90 درجة حتى يتمكن 
ميزة  وهي  املــدّورة  املداخل  من  إذن  يعد  فاملدخل  الصحن،  إىل  الوصول  من 
امتازت هبا العامرة العراقية منذ القدم. إن استخدام مثل هذا النموذج من املداخل 
املدّورة يف عامرة املراقد يبدو غريبًا بعض اليشء حيث إن مداخل األبنية الدينية 
عمومًا واملراقد خاصة مستقيمة كام هو احلال يف معظم مساجد العامل اإلسالمي 

ويف املراقد يف العراق وغريه من بلدان العامل العريب اإلسالمي.
وهو  صغري  جماز  عن  عبارة  األول  رئيسني  قسمني  عىل  املدخل  جماز  يقسم 
الداخل جمموعة من  العلوية من  الباب  تعلو عتبة  فتحها.  الباب عند  يسند  الذي 
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حماطة  صغرية  قبة  نصف  حتمل  ركنيتني  حنيتني  عن  فضاًل  املقرنصات  صفوف 
بصفوف من املقرنصات املقامة فوق أركان القسم األول، وتسند هذه املقرنصات 
مع مقرنصات اجلهة املقابلة هلا قبة مرتفعة نصف دائرية عليها نقوش منفذة بقطع 
صغرية من اآلجر املزجج وهي تشكل نامذج هندسية يف غاية التعقيد. أما القسم 
اآلخر ملجاز هذا املدخل فهو امتداد األواوين املحيطة بالصحن ويقع ضمن الضلع 
يعلوه  مدبب  عقد  القسم  هذا  ويتقدم  عمقه،  يف  سوى  عنها  خيتلف  وال  الشاميل 
رشيط كتايب يعد امتدادًا ملا هو قائم فوق اواوين الطابق األريض املحيطة بالصحن.
اخلزفية. بالبالطات  مزينة  زخرفية  قباب  بخمس  املدخل  إيوان  سقف  زين  وقد 
يقع هذا املدخل ضمن واجهة ركنية مؤلفة من إيوانني احدمها بامتداد الضلع 
الطابق  واجهة  سمة  عن  منهام  كلٌّ  يربز  الغريب  الضلع  بامتداد  واآلخــر  الشاميل 
العلوي. وزين كل إيوان بزخارف من املقرنصات ونصف قبة يامثل متاما ما نالحظه 
من  األمامي  اجلزء  يف  يقع  األريض.  الطابق  يف  الصحن  عىل  املطلة  األواويــن  يف 
اإليوان العلوي باب خشبي ينفذ إىل جماز اإليوان كام فتح يف جانبي اإليوان الرشقي 
اآلخر. بالبعض  بعضه  السور  سطح  أجزاء  ربط  لغرض  نافذتان  كوتان  والغريب 

قبة املرقد
مل ترد إشارات واضحة ورصحية حتدد املدة التي تم هبا بناء قبة العباس فقد 
 أسهبت املصادر التارخيية يف اإلشارة إىل املدة التي تم هبا بناء قبة مرقد اإلمام احلسني
والتعرض إىل تارخيها كثريًا كون أن مرقد اإلمام احلسني قد ارتبط اسمه بتاريخ 
مدينة كربالء منذ السنوات األوىل عىل حدوث واقعة الطف عام )61هـ /680م(.
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النصف  يف  جاءت   العباس سيدنا  قبة  عامرة  ذكرت  تارخيية  إشارة  أول  إن 
عرش  السابع  القرن  من  األول  للهجرة/النصف  عرش  احلــادي  القرن  من  األول 
العباس  قبة  بتزيني  طهامسب  الشاه  قام  )1032هــــ/1622م(  عام  ففي  للميالد، 
املدة. وقد تم عام  القبة قبل تلك  بالبالطات اخلزفية)19( وهو أمر يدلك عىل وجود 
1155هـ/1742م إعادة تزيني القبة بالبالطات اخلزفية. وقد تكرر األمر نفسه عام 
للقبة:  اخلزفية  البالطات  القاجاري  شاه  عيل  فتح  جدد  حيث  1232هـــ/1816م 

ــة بـــالـــكـــاشـــاين ــبـ ــقـ الــشــانوعــــّمــــر الـ العظيم  الــفــضــل  ــن  ب ــيل  ع

واملــائــتــن األلـــــف  يف  ذا  ــتـــن)20( وتــــم  ــنـ ــع االثـ ــن مـ ــاث ــث ــم ال ثـ

ويف عام 1270هـ/1853م جاء شيخ العراقني)21( موفدًا من قبل نارص الدين شاه 
العباس ومنها  التعمريات عىل مرقد  القاجاري إىل مدينة كربالء إلجراء بعض 
القبة بالبالطات اخلزفية وكان يقرأ  القبة)22(، وتم يف عام 1305هـ/1887م إكساء 
هذا التاريخ يف الرشيط الكتايب عىل الرقبة من الداخل. وجاء يف رحلة دوايت إن قبة 
مرقد العباس كانت مغطاة بالبالطات اخلزفية اخلرضاء وهلا منظر رائع)23(. وعىل ما 
يبدو أن هذا األمر ناتج من كون القبة قد غلفت ببالطات خزفية ذات زخارف نباتية 
كثيفة )شكل رقم 7( بحيث تبدو للناظر من بعيد باللون الذي وصفه الرحالة هلا.
وتظهر قبة مرقد العباس من خالل صورة تعود إىل عام 1925 أنواع التحليات 
معظم  وتشمل  قمتها  وحتى  القبة  رقبة  من  تبدأ  وهي  عليها  املنفذة  الزخرفية 
العنارص الزخرفية من نباتية وهندسية وكتابية )شكل رقم 8.9(. ويف عام 1375 
هـ/1955م تم تذهيب قبة مرقد العباس بألواح من النحاس املطيل بالذهب.
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تقع قبة مرقد العباس وسط احلرم فوق مساحة مربعة طول ضلعها )5.20م( 
تستند عىل أربعة أكتاف ضخمة بشكل احلرف )L( قياساهتا )3.50×7.0م(. 
ويتوسط هذه األكتاف املشبك الفيض الذي حييط بقرب سيدنا العباس حيث 
تتجه زوايا املشبك مبارشًة نحو الزاوية التي يلتقي هبا ضلعًا كل دعامة متصلبة 
ويبتعد عنها بمقدار )5م( وهو األمر الذي جيعل من هذه املساحة املربعة رواقًا 
واسعًا يطوف الزائرون فيه. إن الغرض من استعامل أكتاف هبذه الضخامة هو 
من  هنا  واألكتاف  املرقد،  هلذا  املركزية  القبة  محل  تستطيع  متينة  قاعدة  لتوفري 
النوع املنفرد أي أهنا ال تلتصق بجدران احلرم وهي تتحمل ثقل القبة بالكامل. 
ترتفع األكتاف عن أرض احلرم مسافة )4م( يبدأ بعدها أربعة عقود مدببة ذات 
العقود  أرجل  بني  املسافة  وبلغت  )10م(  مسافة  عقد  كل  يرتفع  مراكز  أربعة 
)5.20م( تقوم يف الزوايا األربع للقاعدة املربعة أربع حنايا ركنية كبرية تنتهي 
ترتفع  األربعة حيث  الرئيسة  العقود  بارتفاع  ترتفع  مدببة ال  بعقود  األعىل  من 
الركنية األربع بمجموعة من صفوف  بمقدار )9م(. وقد زينت بواطن احلنايا 
املقرنصات قطاعها األفقي نجمة ذات مخسة رؤوس. وبذلك تكونت حتت القبة 
ثامنية عقود مدببة حرصت بني كوشاهتا ثامنية مثلثات كروية مقعرة مزينة بقطع 

املرايا الصغرية كام هو حال عقود القبة.
إن اجتامع كل العنارص املعامرية املذكورة آنفًا كونت قاعدة ذات ثامنية أضالع 
ترتفع عن سطح احلرم حوايل مرتًا واحدًا، وتقع فوق قمة هذه القاعدة رقبة القبة 
التي يبلغ ارتفاعها )3.40م( ذات شكل اسطواين مقسمة من اخلارج إىل أربعة 
أقسام، القسم األول يقع فوق قمة العقود واملثلثات الكروية )القاعدة املثمنة( 
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وهو اجلزء األسفل من الرقبة ارتفاعه )1م( يتألف من رشيط كتايب يضم آيات 
قرآنية منفذة عىل بالطات خزفية، ويقع ضمن اجلزء الثاين نوافذ الرقبة وعددها 
اثنتا عرشة نافذة ترتفع )3.40م( تنتهي بعقود مدببة سدت بألواح من الزجاج 
أطر  بالنوافذ  وحييط  اخلزفية،  البالطات  من  بألواح  منها  العلوي  اجلزء  زين 
مستطيلة الشكل غائرة نحو الداخل، محلت الفراغات بني كل نافذيت زخارف 
من البالطات اخلزفية، أما اجلزء الثالث فقد زين برشيط من البالطات اخلزفية 
ارتفاعه )35.1م( مزين بمجموعة من اجلامات ذات زخارف نباتية الشكل.أما 
اجلزء الرابع من أجزاء الرقبة فهو يمثل رشيطًا كتابيًا آليات قرآنية منفذًا باملينا 

بخط ابيض اللون عىل أرضية زرقاء وارتفاع هذا الرشيط )1م(.
القبة من الداخل فهي مقسمة إىل ثالثة أجزاء، اجلزء األول  بالنسبة إىل رقبة  أما 
آيات من  املثمنة عبارة عن رشيط كتايب عرضه )1م( دونت عليه  القاعدة  يقع فوق 
زرقاء،  أرضيه  عىل  ابيض  بخط  اخلزفية  البالطات  من  ألــواح  عىل  الكريم  القرآن 
ويرتفع فوق هذا اجلزء جزء آخر عرضه )75.4م( فتحت فيه ثامين نوافذ مستطيلة 
الشكل ذات أطر خشبية سدت بألواح زجاجية، ويقع بني كل نافذتني يف هذا اجلزء 
سطوح مستوية مزينة باملرايا الصغرية احلجم. أما اجلزء الثالث من أجزاء رقبة القبة 
الكتايب  الرشيط  بعرض  عرضه  كتابيًا  رشيطًا  يمثل  النوافذ  يعلو  الذي  القسم  وهو 
القبة. جتلس قبة مرقد  الذي يقع أسفله، وينتهي هذا الرشيط من األعىل عند غطاء 
العباس عىل الرقبة وتغطي غرفة املرقد املحاطة باألروقة وهي قبة مرتفعة يبلغ 
ارتفاعها عن أرضية احلرم عدا السارية املعدنية )امليل( )70.30م( قطرها عند القاعدة 
إن أوسع قطر هلا، )16.30م(  التي جتلس عليها )15.30م( يف حني  االسطوانية 
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)70.20م(  املثمنة  والقاعدة  الرقبة  مع  احلــرم  سطح  فوق  القبة  ارتفاع  ويبلغ 
القبة مضاعفة تتألف من غطاءين الداخيل منهام ذو شكل نصف دائري مدبب 
الرأس )شكل رقم 10(، يبدأ من أعىل الرقبة فوق النوافذ إذ تربز الدعامة احلاملة 
للقبة الداخلية مسافة )90سم( ويرتفع فوق هذا اجلزء تقوس بسيط ينتهي يف أعاله 
برقبة اسطوانية تقع داخل الفراغ بني القبتني اخلارجية والداخلية، وتقوم فوق هذه 
الرقبة القبة الداخلية، وتم إسناد رقبة القبة هذه فضاًل عن الربوز السابق بواسطة)24( 
.)11 رقم  )شكل  اخلارجية  القبة  جدار  وبني  بينها  تصل  ضخمة  آجرية  دعامة 
تستند الدعامات اآلجرية عىل الربوز الساند للقبة الداخلية والذي خيرج من 
رقبة القبة الرئيسة ويصل حتى هناية اجلزء املقوس ليساعد بدوره عىل إسناد رقبة 

القبة الداخلية.
يبلغ سمك سقف القبة الداخلية )50 سم( وتم قياس ذلك من خالل فتحةتقع 
يف قمتها يمرر من خالهلا عمود خشبي ضخم يصل إىل قمة القبة اخلارجية من 
الداخل ويرتبط به من كل اجلهات يف احليز الذي يقع بني القبتني أعمدة كثرية من 
خشب القوغ الغرض منها هو إسناد جدران القبة وإضافة إىل ذلك فان للعمود 
فائدة كبرية أخرى حيث تتدىل منه سلسلة حديدية ضخمة إىل مسافة  الوسطي 
قريبة من املشبك الفيض للمرقد الغرض منها تعليق وسائل اإلنارة إلضاءة اجلزء 
املركزي للحرم وكام هو احلال اليوم حيث حتمل هذه السلسلة ثريا ضخمة جدًا.
القبة من الداخل  غلف الوجه اخلارجي للقبة الداخلية باجلص، أما سقف 
قطع  من  معمولة  هندسية  أشكال  من  مؤلفة  بديعة  زخرفية  بحليات  زين  فقد 
كتابات  بداخلها  تضم  هندسية  جامات  الوسط  يف  يطوقها  الصغرية  الزجاج 
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.سجل عليها أسامء أئمة أهل البيت
أما القبة اخلارجية فهي تأخذ الشكل البصيل ذا رأس مدبب قطرها عند اجلزء 
املنتفخ فيها )30.16م( يف حني أن قطر القاعدة االسطوانية التي جتلس عليها 
القبة )30.15( أي إن أوسع قطر هلا يزيد عن قطر القاعدة بـ )1م( وهذا يعني 
أنَّ مقدار االنتفاخ يف كل جهة من اجلهات األربعة للقبة )25 سم( فقط بالرغم 
من أن شكل القبة ال يوحي يف بادئ األمر بذلك وهو أمر يدلك عىل ما وصل 
القباب بشكل  العامرة بشكل عام وعامرة  فن  مهارة يف  العراقي من  املعامر  إليه 
خاص. يبدأ انتفاخ القبة مبارشًة بعد انتهاء القاعدة االسطوانية من األعىل ويزين 
منطقة االتصال بينهام رشيط زخريف عامري مؤلف من أعمدة زخرفية مرتاصة 
القبة كل عمود حيتوي عىل تاج مثلث وجهه املستوي نحو األعىل  تدور حول 

وقاعدته نحو األسفل وكل عمودين حيمالن عقدًا مدببًا.
بالذهب،  املطيل  األصفر  النحاس  من  الشكل  مستطيلة  بألواح  القبة  بدن  غلف 
وترتفع يف قمة القبة سارية معدنية )ميل( طوهلا )2م( مصنوعة من الذهب تتألف من 
شكل بصيل كبري يشبه شكل القبة يف األسفل ويعلو هذا الشكل ثالث كرات صغرية 
يعلوها اسم اجلاللة )اهلل(. وللقبة اخلارجية فتحتان األوىل تقع يف اجلهة الرشقية ترتفع 
)2م( تقريبًا عن رقبة القبة يصعد من خالهلا عن طريق سلم متحرك إىل الفراغ املوجود 
بالذهب  مغلفة  ــم(  )90×90س صغري  بباب  الفتحة  هذه  أغلقت  وقد  القبتني،  بني 
وعليها بعض التخريامت. أما الفتحة األخرى للقبة فهي تقع يف قمتها يمكن الوصول 
إليها عن طريق سلم حديدي حديث الصنع يقع يف الفراغ بني القبتني والغرض من 
التي ترفرف فوقها. الراية  لتبديل  الفتحة هو تسهيل عملية الوصول إىل قمتها  هذه 
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يبلغ سمك غطاء القبة اخلارجية )86.2م( ابتداء من أوسع منطقة منتفخة فيها، 
ويقل كلام اقرتبت القبة من قمتها حتى يصل سمكها إىل )40 سم( وحييط بجدار القبة 
من الداخل جمموعة كبرية من الدعامات الساندة تربز عن سمت جدار القبة وتؤلف 
جزءًا منها، تتالشى يف النقطة التي ينتهي عندها انتفاخ القبة وهي عملية بنائية رضورية 
جدًا لتقوية القبة وذلك الن منطقة االنتفاخ يف القباب الصغرية عمومًا والقباب الكبرية 
احلجم بشكل خاص )كام هو احلال يف قبة مرقد العباس( هي اضعف نقطة يف بدن القبة.
إن ابرز ما يميز قبة مرقد العباس هو الفراغ الكبري الذي يقع بني القبتني 
ارتفاعه من قمة القبة الداخلية إىل قمة القبة اخلارجية )25، 9م( وقد تشابك يف 
تزال  التي ال  اخلشبية  األعمدة  التي حلت حمل  الفوالذ  الفراغ قضبان من  هذا 

آثارها باقية يف أماكن كثرية من بدن القبة.

األنفاق األرضية أسفل بناية حرم مرقد العباس
إن اليشء الذي يميز حرم مرقد العباس انه مشيد عىل نفق يؤدي إىل املحل 
الذي دفن فيه أبو الفضل العباس)25( ويمكن الولوج إليه من الرواق الشاميل للحرم 
)وفيه رسداب هيبط فيه نحو عرش درجات إىل مكان مغطى بشبكة من احلديد()26(.

يقوم بناء حرم العباس فوق نفق خيرتق أساس البناء يتخلله اهلواء من خالل 
بعض الفتحات التي تالمس أرضية الصحن مما يؤدي إىل منع ترسب الرطوبة إىل األعىل.

متاثل  5م  عن  عمقها  يزيد  ضخمة  بنائية  كتلة  العباس  حرم  أرضية  أسفل  يقع 
تؤدي  ضيقة  أنفاق  جوفها  يف  يمتد  × 37م(   37( الرشيف  احلرم  مساحة  مساحتها 
إىل القرب الرشيف، ويمكن الوصول إليها عن طريق أربعة مداخل بواسطة جمموعة 
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التايل:  بالشكل  موزعة  وهي  احلرم  سور  ضمن  املداخل  مجيع  وتقع  السالمل،  من 
الضلع الشاميل يضم مدخلني، املدخل األول يقع عىل مسافة 6م عن الزاوية الشاملية 
الرشقية من سور احلرم عرض فتحته )20، 3م(، أما املدخل الثاين فهو ينصف الضلع 
الشاميل عرض فتحته )80، 1م( ويقع املدخل الثالث يف الضلع الغريب وعرض فتحته 

)60، 1م(، ويقع املدخل الرابع وسط الضلع الرشقي من سور احلرم.
تؤدي هذه املداخل إىل ممرات مستقيمة ال يتجاوز عرض الواحد منها )5، 1م( 
تلتقي عند ممر مربع وسطي يدور حول كتلة بنائية ضخمة فيها ثالثة ممرات ضيقة ال 
يتجاوز عرض كل منها أكثر من نصف مرت توصل إىل موضع القرب الذي يعلوه بناء 
مربع الشكل تقريبا )5×5، 5م( ويدور حوله من اجلهات األربعة ممر ينتهي يف اجلهة 
اجلنوبية بحنيتني طول كل واحدة منها )2م( وارتفاع )15، 2م( كام توجد أيضًا حنية 

أخرى غائرة يف الكتلة البنائية الصلدة من اجلهة الشاملية تتجه بفتحتها نحو اجلنوب.
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اخلامتة

من خال دراستنا للعنارص املعامرية موضوع بحثنا تبن لنا: 
ان تاريخ عامرة مرقد اإلمام العباس ال يمكن ان نجزم به إذ مل يتوافر . 1

انه من  إال  اآلثارية  او  التارخيية  املصادر  يوثق ذلك من خالل  ما  ايدينا  بني 
ان  لنا  تبني  العراق  يف  االسالمية  العربية  العامرة  نامذج  عىل  اطالعنا  خالل 
القرن  بدايات  اىل  االكثر  عىل  يرجع   العباس سيدنا  مرقد  عامرة  تاريخ 
عامرة  عن  يتأخر  بذلك  وهو  امليالدي  عرش  اهلجري/السابع  عرش  احلادي 

مرقد اإلمام احلسني بحوايل ثالثة قرون.
الكتابات . 2 خــالل  من  ذلــك  واتضح  كبريا  كــان  املرقد  بعامرة  االهتامم  ان 

يقوم  من  معظم  وكان  املرقد.  جــدران  عىل  ثبتت  التي  واألشعار  التوثيقية 
.العباس بالعناية والرتميم ملرقد  يتجه   بتعمري مرقد اإلمام احلسني

كام تبني لنا من خالل دراسة مداخل املرقد املطهر ان هذا العنرص العامري متيز . 3
بالضخامة والربوز اىل اخلارج وهو هبذا حياكي نامذج املساجد واملراقد التي بنيت يف 
العرص االسالمي مثل مسجد الكوفة والبرصة والقريوان ضمن العرص العبايس.
اجلانب  خيدم  امر  وهو  بتعددها   العباس مرقد  مداخل  متيزت  لقد 
هذا  ان  كام  الزائرين  ودخول  خلروج  وحرية  سهولة  من  يوفره  ملا  الوظيفي 
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االمر يعد ايضا سمة من سامت االبنية الدينية االسالمية.
املرقد كافة عدا  الدراسة ان مداخل  بينت  هذا من جانب ومن جانب آخر 
مدخل االمام موسى الكاظم هي مداخل مستقيمة االمر الذي يسهل 
يف  الدقة  شديد  كان  املعامر  ان  القول  يمكن  وهنا  الزائرين  وخروج  دخول 
اختيار هذا التصميم وال سيام اذا ما علمنا ان معظم العامئر االسالمية تتميز 
باستخدام التخطيط املدّور او املنحني للمداخل كام يف دور االمارة والقصور 

والتحصينات الدفاعية وبيوت السكن.
اوضحت الدراسة ان عامرة مداخل مرقد العباس اشتملت عىل عنارص . 4

معامرية كثرية تشمل الدعامات الضخمة التي تسند اجلدران والسقف عالوة 
عىل انواع كثرية من العقود واحلنايا واألقواس واملقرنصات والقباب وهي 
اخلزفية( ومن خالل كل  )القراميد  والقاشاين  بزخارف اآلجر  زينت  مجيعا 
ذلك يمكن القول ان كل مدخل من مداخل املرقد شكلت حتفة معامرية بذل 

الفنان املسلم فيها من وقته وجهده اليشء الكثري.
متيزت عامرة مداخل املرقد بان عمد املعامر عىل تقسيمه اىل عدة اجزاء مثال . 5

القبلة ثالثة اقسام رئيسة حول كل قسم منها من الشكل  ضم مدخل باب 
املستطيل اىل الشكل املربع عن طريق اربعة عقود لغرض اقامة القبة إذ متيزت 

بتنوعها واختالف حجمها من جزء اىل آخر.
متيزت عامرة مداخل مرقد العباس باستخدام واسع لعنرص املقرنصات التي . 6

هي عبارة عن كتل بنائية خمتلفة االحجام جتلس بعضها فوق بعض تستند عىل 
العقود او اجلدران لتكون يف جزئها العلوي قاعدة تستند عليها القباب او انصافها 
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وهذه املقرنصات فضالً عن وظيفتها املعامرية فهي لوحة فنية يف غاية االتقان.
بينت الدراسة يف قسمها اآلخر تقنية بناء قبة املرقد واملعاجلات املعامرية الكثرية . 7

اىل استخدام  الضخمة وصوال  )الدعامات(  باألكتاف  ابتداًء من االسس مرورا 
من  تتمكن  بحيث  املعامر  صممها  والتي  وضخامتها  بارتفاعها  املميزة  العقود 
توزيع ثقل الكتلة البنائية الضخمة التي تقع فوقها واملتمثلة برقبة القبة وغطائها.

داخيل . 8 غطاءين  من  تتألف   العباس مرقد  قبة  ان  الدراسة  اوضحت 
الداخلية وهو  القبة  الداخل يشاهد سقف  اليها من  الناظر  ان  اذ  وخارجي 
التي يمكن مشاهدهتا من خارج حدود حرم  اخلارجية  القبة  اقل حتدبا من 
املرقد. كام اوضحت الدراسة متيز القبة اخلارجية عن الداخلية اذ ان االوىل 
اكثر قوة ومتانة من القبة الثانية اذ يبلغ سمك جدران القبة اخلارجية حوايل 
مرتين ونصف يف اجلزء السفيل منها عند الفتحة التي تؤدي اىل املساحة ما بني 
القبتني يف حني ان اقل سمك جلدار القبة تم قياسه هو نصف مرت وذلك عند 

قمة القبة ضمن الفتحة اخلاصة بتبديل الراية.
ان هذا االمر يعطي انطباعا عىل ضخامة العمل املعامري وتقنية البناء فان اي 
خطأ يف عملية التقاء جدران القبة بعضها مع البعض اآلخر وصوال اىل قمة 

القبة يؤدي اىل سقوطها بعد بنائها بفرتة وجيزة جدا.
ان ابرز ما يميز قبة مرقد سيدنا العباس هو االرتفاع الكبري الذي يقع . 9

الداخل  من  بينهام  يقع  الذي  الفراغ  والداخلية ضمن  اخلارجية  القبتني  بني 
بناية مكونة من ثالث طبقات. ومن  يعادل  ارتفاع  يبلغ )25، 9م( وهو  اذ 
الذي  الفراغ  ضمن  الدعامات  عنرص  استخدام  هو  لالنتباه  الالفتة  االمور 
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يقع بني القبتني وهي عىل نوعني االوىل ضخمة ومرتفعة والثانية اقل ضخامة 
املعامر  يكتِف  القبة اخلارجية، ومل  تقوية جدران  الغرض منها  ارتفاعا  واقل 
بذلك فقام بإجراء آخر متثل بربط اجزاء القبة اخلارجية من الداخل ضمن 
باقية حلد  آثارها  تزال  التي ال  القوغ  القبتني بجذوع من خشب  بني  الفراغ 

االن واسُتِعيض عنها بألواح حديدية.
قد . 10 انه  هو   العباس اإلمام  حرم  يميز  ما  ابرز  ان  الدراسة  اوضحت 

شّيد فوق جمموعة من االنفاق االرضية تبتعد اكثر من مخسة امتار عن ارضية 
احلرم  مساحة  تشغل  ضخمة  بنائية  كتلة  ضمن  االنفاق  بنيت  وقد  احلرم. 
حدودها  القبة  فوقها  ترتفع  التي  البنائية  الكتلة  هنا  باحلرم  نقصد  بالكامل 
صحن املرقد واألنفاق عبارة عن جمموعة من املمرات الضيقة عملت بشكل 

اقبية تؤدي وظيفة مهمة جدا وهي محاية بناية احلرم من املياه اجلوفية.
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الأ�صكال

شكل رقم 1
الشوارع  ارتباط  وكذلك   العباس سيدنا  ملرقد  العامرية  العنارص  أهم  تبن  جوية  صور 

الرئيسة به وهو بذلك يشكل مركزية املدينة.
عن شبكة املعلومات )االنرتنيت( 
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شكل رقم 2
شارع باب قبلة مرقد العباس عام 1935م

عن أرشيف مرقد العباس املصور
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نامذج من العنارص العامرية ملرقد سيدنا العباس عليه السلم دراسة ختطيطية - حتليلية

شكل رقم 3
سقف إيوان مدخل باب القبلة املطل عىل اخلارج

)تصوير الباحث( 
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شكل رقم 4
الواجهة اخلارجية ملدخل باب األمري عيل )باب الكف( 

)تصوير الباحث( 
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نامذج من العنارص العامرية ملرقد سيدنا العباس عليه السلم دراسة ختطيطية - حتليلية

شكل رقم 5
جماز  يف  االنحناء  بعض  لوجود  ونظرا   عيل األمري  باب  مدخل  رواق  سقف  من  األول  اجلزء 
جوانب  احد  يف  البنائية  الكتل  بعض  أضــاف  قد  املعامر  أنَّ  ناحظ  لذلك  اجلــزء  هذا  يف  املدخل 
السقف لتايف هذا األمر ولكي يصبح رواق املدخل مستقيام يف األجزاء األخرى )تصوير الباحث(

شكل رقم 6
جامة  يتوسطها  عريضة  ملتوية  أغصان  عن  عبارة  فيها  الرئيس  العنرص  منوعة،  نباتية  زخــارف 
زخرفية زينت أرضيتها بزخارف نباتية يتوسطها شكل مربع نفذ عليه رسوم لعامئر متعددة الطبقات

)تصوير الباحث( 



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أ. م. د. ميثم مرتىض نرص اهلل

303

شكل رقم 7
قبة مرقد العباس عام 1925م تغطيها باطات خزفية حتمل زخارف نباتية كثيفة ومنوعة

عن أرشيف بيوتات كرباء
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نامذج من العنارص العامرية ملرقد سيدنا العباس عليه السلم دراسة ختطيطية - حتليلية

شكل رقم 8

شكل رقم 9
نامذج من أرشطة زخرفية متثل زخارف نباتية كانت تغلف بدن قبة مرقد العباس منفذة 

عىل الباطات اخلزفية
)تصميم الباحث( 



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أ. م. د. ميثم مرتىض نرص اهلل

305

شكل 10
غطاء القبة الداخلية ملرقد العباس

وقد التقطت الصورة ضمن الفراغ الذي يقع بن القبتن
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شكل رقم 11
من  نوعان  خاهلا  من  يظهر  القبتن  بن  يقع  الذي  الفراغ  ضمن   العباس مرقد  قبة  صورة 
الدعامات كبرية وصغرية، الدعامات الكبرية تقوم بوظيفتن األوىل إسناد جدار القبة اخلارجية 
القبتن  بن  الربط  بعملية  تقوم  فهي  هلا  الثانية  الوظيفة  أما  بعيدة  مسافات  إىل  الداخل  من 
الداخلية واخلارجية عن طريق جسور بنائية تكون شكًا دائريًا تستند عليها رقبة القبة الداخلية 




