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

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

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

ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل .
3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
4- أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك 
معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، والربيد 
صلب  يف  الباحثني  أو  الباحث  اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  منهم  لكل  االلكرتوين 

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .
5- يشار إىل املراجع و املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر البحث، 
وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن : اسم الكتاب، 
اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش، رقم الصفحة، هذا 
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 

استعامله .
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 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.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

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

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

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

بـ  يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع .

جـ ـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش .
د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
ـ يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية  و 

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية 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 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، 
أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال   : كربالء   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى  إىل : 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

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

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

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

اخلرضاء. 
الباحثني  التي تدعو  "تراث كربالء"  فكانت من ذلك كله جملة 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
تناولت الدراسة املوسومة )اخلصائص العامرية لطاق الزعفراين يف مدينة 
املهمة  واجلاملية  والعامرية  الفنية  واخلصائص  السامت  أهم  املقدسة(  كربالء 
الفصل  تضمن  فصول  أربعة  اىل  الدراسة  قسمت  حيث  ؛  الزعفراين  لطاق 
عىل  )التعرف  بـ  املثمثل  العام  هدفه  وحدود  وأمهيته  البحث  مشكلة  األول 
اإلطار  الثاين  الفصل  تضمن  فيام  الزعفراين(.  لطاق  العامرية  اخلصائص 
العنارص  األول  املبحث  تناول  مباحث  ثالثة  واحتوى  للبحث  النظري 
باستخدام  أساس  بشكل  متثلت  التي  اإلسالمي  العرص  يف  للطاق  العامرية 
العامرية يف  العنارص  أبرز  إنشائه وهي تعد من  املدببة يف  العقود  سلسلة من 
العرص اإلسالمي نظرًا لقدرهتا الكبرية يف حتمل الثقل املقام فوقها. يف حني 
جاءت الدراسة يف املبحث الثاين عن بيان اخلصائص املميزة للبيوت الرتاثية 
يف مدينة كربالء املقدسة وعالقتها بطرز الطاق. أما املبحث الثالث فقد تناول 
البحث فيه عنارص الطاق الزخرفية التي استخدمها املعامر الكربالئي لتزيني 
طرز الطاق واملتمثل باستخدام أسلوب الزخرفة باآلجر املنفذة بتغيري وضعية 
اآلجر فأنتج لنا زخارف مميزة عرفت يف العامرة اإلسالمية باسم الزخارف 
احلصريية وكان يمكن مالحظة ذلك يف بواطن عقود الطاق والسقوف التي 
لنموذج  التحليلية  التطبيقات  بعض  الثالث  الفصل  تناول  فيام  بينها.  تقع 
مصور لطاق الزعفراين )املرجعيات التارخيية وعنارص التكوين( وصواًل اىل 
َق  الفصل الرابع الذي عرض نتائج البحث. وختامًا للدراسة احلالية فقد ُأحِلْ
واملالحق  واملراجع،  واملصادر  باهلوامش  وقائمة  البحث  بالدراسة ملخص 

املصورة وبعض اخلطاطات التوضيحية.
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Abstract
This research studies the most important technical features 

of Ṭāq Al-Zaʿfarānī�. This theme is divided into three sections 
and a conclusion of the research results. The first section 
contains the main limits، aims and problems of the research. 
While the second section includes the theoretical framework 
of the study. This framework is also consists of three topics. 
The first topic of them contains the architectural elements 
of Ṭāq Al-Zaʿfarānī� in the Islamic era. These elements are 
essentially and clearly embodied in the usage of the sharpened 
bows and it appears that using these bows was attributed to 
their capability to bear and resist the heaviness. Second topic 
clarifies the merits of the traditional houses in Kerbalāʾ town 
and the relation of these houses to Ṭāq Al-Zaʿfarānī�. The third 
topic studies the decorative elements which were used by 
the Kerbalāʾian architects to decorate many forms in Ṭāq Al-
Zaʿfarānī� using the gypsum. This style introduced a feature 
known as Mat Decoration which could be seen inside the 
sharpened bows and the roofs in between.

Third section sheds light on the analytical way of the pictorial 
style of Ṭāq Al-Zaʿfarānī� as in (Al-Marǧaʿiāt Al-Taʾriḥia Wa- 
ʿAnāṣir Al-Takwī�n) which means the Historical Backgrounds 
and the elements of formation. These four sections shows 
the details of research in particular.
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الف�صل االأول
أواًل : مشكلة البحث وأهميته :

هتتم الدراسة احلالية املوسومة بـ »طاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقدسة 
ـــ إضافة لفن العامرة العراقية يف العرص العثامين« باخلصائص العامرية والفنية 
املميزة لطاق الزعفراين املشهور يف مدينة كربالء املقدسة، إذ إن هذا األسلوب 
املميز واملستخدم يف إنتاج العامرة يف مدينة كربالء املقدسة قد شكل مظهرًا 
بارزًا وخطوة مهمة يف فن العامرة اإلسالمية جديرًا بالبحث والدراسة، وملا له 
من أثر كبري يف تطور فن البناء ضمن مدة معينة من تاريخ املدينة وهي احلقبة 
العثامنية. وهذه الدراسة هتدف أيضًا إىل بيان األمهية اهلندسية والعامرية ملثل 
رئيسني  هدفني  استقدام  املعامر  بوساطته  حاول  الذي  العامري  الطراز  هذا 
إن كانت هذه  املدينة قدر اإلمكان حتى  القليلة يف  املساحات  مها استغالل 
انطباعًا عامريًا  املارة واآلخر هو فني مجايل يعطي  املساحة تقوم فوق طريق 

فريدًا.
لقد شاع هذا النوع من العامرة يف أسواق مدينة كربالء املقدسة القديمة 
التي تعود للحقبة العثامنية منها طاق الداماد وطاق النقيب وطاق )أيب لبن( 
حيث  من  خاصة  ميزة  هلا  الزعفراين  طاق  عامرة  أن  نعتقد  إننا  إال  وغريها، 
مساحته وطبيعة ارتفاعه املنخفضة باستخدام العقد املدبب واألهم من ذلك 
األمر  إيضاح  املناسب  من  أنه  نرى  لذلك  تعلوه،  التي  البنائية  املشتمالت 

للقارئ عن مثل هذه األساليب العامرية املبتكرة .
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ثانيًا : هدف البحث :
هيدف البحث اىل : ))الكشف عن اخلصائص العامرية لطاق الزعفراين يف 

مدينة كربالء املقدسة (( .
ثالثًا : حدود البحث : 

يتحدد البحث احلايل :
احلدود املوضوعية : نامذج مصورة لطاق الزعفراين .

احلدود املكانية : العراق / كربالء املقدسة .
احلدود الزمانية : العرص العثامين .

رابعًا: تحديد المصطلحات :
الطاق لغة واصطالحًا :-

أرض  والطوقة  وطيقان  طاقات  ،ومجعه  األبنية  من  عطف  ما  الطاق   -
تستدير سهلة بني أرضني غالظ )1(. ومن أسامء الطاق الطوائق » قال طوائقه 
عقوده، قال األزهري وصف قرصًا والطوائق مجع طاق الذي يعقد باآلجر 
وأصله طائق ومجعه طوائق عىل األصل مثل احلاجة مجعها حوائج ... وأنشد :

أجـــدك هل رأيت أبا قيس     أطال حياته النعم الركام
بنى بالغمر أرعن مستمخرا      يغني يف طوائقه احلامم« )2(

طوقًا  طاقه  وقد  اليشء  عىل  القدرة   : اإلطاقة  من  أصلها  طاق  كلمة   -
بأنه اجلمع بني أطراف اليشء)4(، وهو  اللغة  الطاق يف  وأطاقه)3(. كام عرف 
البناء الذي يربط بني طرفني ويشّدمها)5(. كام عرف الطاق بأنه كل ما عطف 

أو عقد من األبنية كالقوس)6( .
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- أما يف االصطالح فإن الطاق أو العقد عبارة عن عنرص عامري يسمح 
بتوزيع اجتاه الثقل عموديًا وأفقيًا بنسب متساوية، كام جيعل باإلمكان توسيع 
املسافة بني الدعامتني أو كتفي القنطرة )أو الطاق ( أكثر مما يسمح به نظام 
التسقيف املستوي)7(. والطاق عنرص عامري مقوس يعتمد عىل نقطتي ارتكاز 

يشكل عادًة فتحات للبناء أو حييط هبا.
- ومن أنواع الطاقات التي استعملت يف العامرة العربية اإلسالمية الطاق 
الركني الذي كان له الدور الكبري يف إعطاء العامرة اإلسالمية خصوصيتها 
املعروفة وهو عبارة عن الكوة واحلنية املعقودة النافذة أو غري النافذة يف الركن 
مربع عىل شكل حمراب  يقطع ركن  الذي  القوس  أو هو  البناء  من  العلوي 
أو جزء من خمروط أو ما اىل ذلك يسهل إقامة قبة عليه)8( .وقد استعملت 
يف  خمروط،  من  أجزاء  أو  حماريب  شكل  عىل  تكون  التي  الركنية  الطاقات 

حتويل القاعدة املربعة اىل مثمن يسهل ارتكاز وإقامة القبة فوقها)9( .
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الف�صل الثاني : االإطار النظري
المبحث األول :العناصر العمارية للطاق في العصر اإلسالمي

إن عامرة الطاق يف األساس تتكون من جمموعة من العقود هلا خصائص 
هندسية ومعامرية وفنية مميزة فهي تساعد عىل ختفيض جهد القوى الضاغطة 
السقف عىل مجيع  الناجم عن ثقل  بتوزيع الضغط  الدعائم واجلدران،  عىل 
خاصية  أيضًا  وهلا  ومتانة  متاسكًا  أكثر  املعقود  السقف  وجتعل  البناء  أجزاء 
تأثريية ملا تضيفه عىل البناء من هيبة وضخامة فاالنحناء أو التجويف الكائن 
بني الدعامتني أو اجلدارين له تأثري يف النفس أعمق بكثري من تأثري السقوف 
املستوية القائمة عىل الدعائم واألعمدة)10( .وقد عرفت العقود يف بالد وادي 
الرافدين منذ األلف الثالث قبل امليالد، فقد كشف يف موقع )تبه كوره( عن 
قاعة مسقوفة بعقد من اآلجر يرجع تارخيه اىل أواخر عرص اوروك وبداية 

عرص مجدة نرص 3000 ـــ 2800ق.م)11( .
إجياد  من  متكن  ألنه  كبرًيا  القديمة  العراق  حضارة  يف  املعامر  إبداع  كان 
وغري  املنتظم  اللبن  منها  بسيطة  بمواد  الكتل  ثقل  وحساب  الالزم  التوازن 
املنتظم وصواًل اىل استخدام اآلجر وفق قياسات منتظمة وعلمية مدروسة 
تستلزم  التي  التسقيف  أساليب  من  والتقبيب  القوس  وكان  مسبق،  بشكل 
كشفت  نينوى  مدينة  ومن  الرؤيا)12(.  واضح  علميًا  وحسابًا  وذكاء  خربة 
بناها سنحاريب  التي  ادد  التنقيبات األثرية عن إحدى بواباهتا املسامة بوابة 
)704 ـ681 ق.م ( يعلو مدخلها عقد نصف دائري مبني بثالث صفوف 

من اللبن يبلغ ارتفاعها )7،5م( وعرض القوس من منبته )3،80م()13( .
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 إن أقدم ما وصل الينا من طريقة التسقيف بالعقود كان بدائية الرتكيب 
فاألقواس  اآلن،  فيها  تطبق  التي  العامرية  القواعد  نفس  عىل  مبنية  ولكنها 
احلجم  صغرية  بمواد  إال  تشيدها  أن  يمكن  ال  نوعها  كان  مهام  والعقود 
كاآلجر واحلجارة الصغرية املهندمة وهذا ما كان مطبقًا من قبل البناء البابيل 
العقود  استخدام  شاع  فقد  اإلسالم  سبقت  التي  املدة  واآلشــوري)14(.أمــا 
عقود  مجيعها  وهي  العربية  احلرض  مدينة  يف  ذلك  يالحظ  كام  كبري  بشكل 

نصف دائرية مبنية من صنج حجرية كبرية منتظمة)15(.
القديم  العامل  يف  األطــواق  أعظم  من   ) )طيسفون  املدائن  طاق  يعترب   
العباسيني  أيام  يعرف  كان  الذي  الساساين  القرص  بقايا  من  وهو  وأعالها 
بالقرص األبيض أو إيوان كرسى، يبلغ ارتفاعه عن سطح األرض نحو 30م 
من  الطاق  وامتداد  25م  نحو  تبلغ  واأليرس  األيمن  جداريه  بني  واملسافة 

فتحته حتى صدره نحو 48م وسمك جداره من األسفل سبعة أمتار)16( .
ويف العرص اإلسالمي توسع املسلمون يف استعامل العقود عىل صورة مل 
يسبق إليها أحد فابتكروا منها أشكااًل عديدة مما يدل عىل أهنم مل يكتفوا بام 
ورثوه من أساليب بنائية بل زادوا عليها عنارص جديدة أضفت عىل العامرة 
العرص اإلسالمي عىل نطاق واسع يف  العقود يف  تنوعًا كبريًا .واستخدمت 
جماالت بنائية متعددة)17(.لقد استعمل لفظ العقد يف العامرة العربية اإلسالمية 

للداللة عىل القوس املبني الذي يربط بني طرفني ويشدمها)18( .
جعل  يضمن  الذي  املناسب  االنحناء  وإعطاؤه  القوس  تصميم  يتطلب 
لتلك  الوسطي  الثلث  ضمن  القوس  قطع  مجيع  عىل  املؤثرة  القوى  حمصلة 
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بناء  مساحة  ذات  القطع  هذه  تكون  وأن  الشد  قوى  لتجنب  وذلك  القطع 
يسمح  املعقود  .والسقف  عليها)19(  املسلط  الضغط  إجهاد  لتحمل  كافية 
بارتفاع اهلواء الساخن اىل األعىل أكثر مما يسمح به السقف املستوي وهذا مما 

يساعد عىل إبقاء املكان أكثر برودة)20( .
ويعمل القوس من احلجر أو الطابوق بموجب مقياس وتفاصيل خاصة 
ويكون  واستعامله.  إنشائه  من  والغاية  وشكله  القوس  فضاء  حسب  كل 
القوس أحاديًا أو بشكل سلسلة من األقواس املتجاورة)21( .و اختذ القوس 
أو العقد أشكااًل معامرية ذات هيأة مقوسة، واختذ أشكااًل عديدة تتفرع عن 
من  يتكون  الرأس  أو حاد  املدبب  والعقد  دائري  النصف  العقد  نوعني مها 

قوسني مركزمها داخل العقد)22(.
يعد العقد النصف دائري أساس تطور العقود يف العامل العريب واإلسالمي، 
وهو األصل الذي أخذت منه العامرة الرومانية واستخدم يف جماالت متعددة 
ازدياد  مع  العقد  هذا  استعامل  قل  4(وقد  متنوعة)23(.)شكل  وألغــراض 
اإلقبال عىل األنواع اجلديدة من العقود وخاصًة العقد املدبب، وهو عنرص 
عامري مبتكر يف العامرة العربية اإلسالمية)24(. وأول ظهور له يف العراق كان 
خصائص  من  عنرص  كبرية)25( .وهو  بأعداد  ظهر  حيث  االخيرض  قرص  يف 
العامرة العربية اإلسالمية، وهلذا العقد ثالثة نامذج رئيسة أوهلا وأقدمها العقد 
املدبب العادي البسيط ذو املركزين، والثاين العقد ذو املراكز األربعة، ويعد 
هذا العقد تطورًا واضحًا للعقد املدبب العادي ويعد هذا النموذج من العقد 
وهو  والثالث  سامراء،  يف  العبايس  العرص  يف  العراقيني  ابتكار  من  املدبب 
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العقد املنفرج وهو تطور للعقود املدببة املطولة )املنفوخة ()26( .
العقود األخرى  املدبب كغريه من  العقد  نشأة  بشأن  اآلراء  تعددت  لقد 
التي شاعت يف العامرة االسالمية، فبعضهم يرى أنه يرجع بأصوله اىل العامرة 
العراقية القديمة)27(، بينام يرى بعضهم أنه ابتكار عريب إسالمي وقد انترش 
انتشارًا واسعًا يف هذه العامرة وأصبح عنرصًا مهاًم فيها، إذ استعمل ألغراض 
عامرية ومجالية داخل املباين وخارجها، ملا يمتاز به من صفات عامرية أمهها 
عن  فضاًل  مركزيه  عىل  بتوزيعها  وذلك  والثقل  الضغط  حتمل  عىل  قدرته 
يوجد  التي  والضوء  اهلواء  من  كافية  كميات  بإدخال  يسمح  الذي  ارتفاعه 

فيها)28( .
وعندما ينشأ القوس لغرض محل أرضية فوقه لبناء مشتمالت معينة كام هو 
احلال يف نموذج الدراسة املتمثل بطاق الزعفراين إذ تقوم عليه ثالث طبقات 
بنائية. ففي هذه احلالة تتّم تسوية املسافة بني أرضية القوس من كال اجلانبني 
ومن  عليها.  املشيدات  إقامة  لغرض  القوس  مدببات  ارتفاع  بنفس  لتكون 
ما وجد ضمن  العقود  بني  الفراغات  تبني طريقة ملء  التي  البارزة  األمثلة 
مرقد ومسجد باقي بن احلاج سيد عيل)29( ويربز هذا النموذج مدى مقدرة 
املعامر الكربالئي يف تسوية أرضية العقود بشكل فني جدًا بحيث ختفف من 
قوة األمحال التي تقوم برفعها وجعلها بشكل السطح العلوي للطاق بشكل 
مستٍو كام هو احلال يف النموذج )شكل 5 ( أو إقامة بعض املنشآت العامرية 

فوقه كام هو احلال يف طاق الزعفراين .
وقد عرف العقد املدبب يف العامرة العراقية القديمة إذ وصلت منه نامذج 



76

اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

عىل  ذلك  نشاهد  كام  القديمة،  العراقية  املدن  من  عدد  يف  وظهر  متعددة، 
األختام االسطوانية من عرص مجدة نرص )األلف الثالث قبل امليالد ( ومن 
املالحظ يف هذه األشكال ظهور طراز معني من العقود وبالتحديد يف أكواخ 

القصب)30(.
إن استخدام العقد املدبب يعود ملزايا هذا العقد منها زيادة يف ارتفاع قامته 
وجتاوزها ضعف فتحة العقد وهذا االرتفاع يساعد عىل دخول أكرب كمية من 
الضوء واهلواء ألجزاء املبنى، و للعقد املدبب إمكانية كبرية عىل حتمل الضغط 
والوزن اجلانبي والعلوي وتوزيعه عىل أجزائه إذ يوزع الثقل والضغط عىل 
مركزين أو أربعة مراكز )شكل 6 ( بدال ًمن مركز واحد يف العقد النصف 
األكتاف)32(.  عىل  الضغوط  لتوزيع  العقود  تستعمل  ما  وكثريًا  دائــري)31(. 
والعقد املدبب يتكون من استعامل قوسني لدائرتني حيث يكون هلذا النوع 
من العقود مركزان)33(.)شكل 20(، أي إن االرتفاع يكون أكثر من نصف 
سعة الفتحة، وكلام تباعد مركزا الدائرتني كان شكل املدّببات أكثر وضوحًا 

وبالعكس إذا اقرتبتا قّلت املدّببات )34( .
لقد استخدم هذا النموذج من العقود يف عامرة طاق الزعفراين )شكل 7( 
الذي يتألف من جمموعة من العقود املدببة)35( ثنائية املركز أقرب اىل الشكل 
التي  مراكز  األربعة  ذي  املدببة  العقود  يف  احلال  عليه  هو  مما  أكثر  املنفوخ، 
تتحمل ثقل البناء الذي فوقها. لكن بالرغم من ذلك فإن املعامر استطاع أن 
يتقن عمله يف بناء أقواس الطاق التي محلت ثالث طبقات بنائية وملدة تزيد 

عن قرنني من الزمن .
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أما العقد املدبب ذو املراكز األربعة فهو يمتاز بقوة حتمل الضغط وكذلك 
الثقل فهو يوزع ثقل السقف عىل األكتاف بصورة متساوية وهو األمر الذي 
العقود  من  النوع  هذا  استخدام  ساد  وقد  واستمراره  البناء  قوة  عىل  حيافظ 
أشهر  من  وهو  إليهم  ينسب  معامريًا  ابتكارًا  وأصبح  اإلسالمية  العامرة  يف 
مميزات العامرة العربية اإلسالمية)36(. وتسمى املسافة من أعىل نقطة من ظهر 
القوس اىل مستوى أرضية الطريق باملنطقة املثلثة)37(، املحصورة بني قوسني 
متجاورين)38(.والعقد يف الغالب يتكون من جمموعة من األجزاء أجاد املعامر 

العريب املسلم يف إتقاهنا )39( .
العقد  املدبب،  العقد  من  مبارشًا  تطورًا  تطورت  التي  العقود  ومن 
 ... املطول  املدبب  للعقد  مبارش  تطور  هو  املنفرج  املنفرج)40())والعقد 
ومتابعة أشكال هذه العقود يؤكد حلقة االنتقال من العقد املدبب املطول اىل 
العقد املنفرج، ويبني بوضوح الصلة بينهام حتى أن التفرقة بني مظهرهيام قد 

خفيت عند بعض املشتغلني باآلثار(()41( .)شكل 7 (
ومن أنواع العقود األخرى املستخدمة بشكل كبري يف مراقد مدينة كربالء 
املقدسة هو العقد املدبب ذو األربعة مراكز ويرجع أصله إىل العقد املدبب 
يف  دائرتني  دوائر، كل قويس  أربع  تقوس  مجع  حيدث  بعدها  املركزين،  ذي 
ملثل هذه  وأول ظهور  الدوائر  لتلك  مراكز  أربعة  ذلك  من  جانب وحيصل 
العقود يف باب بغداد يف الرقة ثم يف باب العامة يف سامراء 221هـ /836م 

ويف مسجد أيب دلف)42( .
لقد استخدم العقد املدبب يف معظم مفاصل عامرة مدينة كربالء بأحجام 
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تتناسب مع طبيعة البناء وضخامته منها العقود املدببة ذات املركزين كام يف 
عقود األواوين املطلة عىل الصحن يف معظم املراقد املقدسة يف املدينة مثاًل 
يف مرقد اإلمام العباس  ومرقد اإلمام عون ويف أماكن أخرى كثرية منها 
العقود احلاملة لقبة املرقد املذكور وكذلك العقود التي تعلو فتحات النوافذ.
كربالء  مدينة  يف  الضخمة  العقود  بنائه  عند  املسلم  العريب  املعامر  ووفر 
تقاوم  أن  عليها  يتعني  التي  العقود  هذه  عليها  تستند  قوية  مساند  املقدسة 
التفاصيل  توفري  يتطلب  مما  اجلانبية  القوى  عن  فضاًل  العمودية  األمحــال 
العقود  فشل  أسباب  معظم  إن  إذ  القوى،  هذه  لتحمل  الكافية  اإلنشائية 
املسلطة  األثقال  حتمل  عن  وعجزها  مساندها  ضعف  عن  ناجتة  وتشققها 

عليها)43( .
إن فكرة ختطيط املدينة التقليدية ال تقوم عىل تقسيامت حمددة الستعامالت 
لكل  خمصصة  مناطق  أو  االستعامالت،  لتلك  خمصصة  مناطق  يف  األرض 
طبقة من طبقات املجتمع، بل تعمل كوحدة واحدة هلا مركز واحد تعود إليه 
الطرقات الرئيسة، فإن احليز للمدينة العربية ال خيضع دائاًم للتناظر، ويفضل 
وتتصل  املتجاورة،  الفضاءات  مع  والتواصل  واالمتداد  اإلنساين  املقياس 
الفراغات الداخلية للمدينة العربية عضويًا بتكامل يف الوظائف جيعل البيت 
واحلي السكني واألسواق عنارص مرتابطة تؤلف جسدًا حيكمه منطق شديد 
لنظام  وختضع  للمجموعة  كبري  بيت  مثل  املدينة  تصبح  وبذلك  التمركز، 

وظيفي دقيق يشمل النشاطات الروحية واملادية )44(.
املدينة  الفرعية يف  الشوارع  املعتمد يف ختطيط  العراقية  العامرة  وان طراز 
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العربية مل يكن مضطرًا اىل توسيعها طاملا هي حمددة ملرور املشاة أو العربات 
الصغرية، لذلك نرى أن املعامر الكربالئي مل يفكر أبدًا هبذا األمر وأهم دليل 
عىل ذلك هو إقامته مثل هذه الطيقان يف أزقة املدينة لتخرتق جانبيها. )شكل 
8 (ومل تكن ارتفاعات املنازل يف العرص العثامين تلتزم بقاعدة أو بقانون واحد 
وسمح بارتفاع املباين أمام احلاجة امللحة)45(. وكان هلذه العوامل وغريها أثر 
التي  املدن  املنازل وازدحام سكاهنا وخصوصًا يف تلك  واضح من تالصق 
زاد عمراهنا واحتشدت بالسكان)46(، )شكل 9 ( ومن هنا نالحظ أن املعامر 
طاق  عامرة  فوق  أقام  فقد  املوضوع  هلذا  األمهية  ُيعر  مل  العثامين  العرص  يف 

الزعفراين ثالثة طوابق سكنية .
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المبحث الثاني
البيوت التراثية في مدينة كربالء وعالقتها بطرز الطاق

متيز تاريخ العراق أثناء االحتالل العثامين بتقلص مساحة املدن إذ أصبحت 
رقعتها حمدودة داخل أسوار حتيط هبا من مجيع جهاهتا لغرض الدفاع عنها، 
وهلذا صارت املنازل والبيوت مكتظة داخل هذه األسوار، وأخذ أصحاب 
العراقي  البيت  وأصبح  املندثرة،  البيوت  أنقاض  فوق  بيوهتم  يبنون  املنازل 
بالبيوت  حماطًا  األرض،  من  رقعة  يف  حمصورًا  معينًا  وطابعًا  شكاًل  يتخذ 
األخرى من ثالث جهات، وليس له يف الغالب اال جبهة واحدة عىل الشارع 

العام أو الزقاق الذي ليس إاّل منفٌذ واحد )47( )شكل 3( .
زمن  كربالء  مدينة  يف  وقعت  التي  األحــداث  أبان  أنه  ذلك  يؤيد  ومما 
الكربالئية  اجلامهري  هبا  قامت  التي  الثورة  أثناء  باشا  نجيب  العثامين  الوايل 
استحكاماهتا  لشدة  نتيجة  بالقلعة  توصف  املدينة  كانت  فقد  1842م  عام 
الثورة يف  إمخاد  اىل  أول حترك عسكري هيدف  باألسوار ))وكان  وإحاطتها 
اهلجوم  يسفر هذا  باشا يف 21نوفمرب 1842م، ومل  اهلل  بقيادة سعد  كربالء 
األول عن أية نتيجة لعدم متكنه من تثبيت املدافع بالشكل املطلوب، وبذلك 
مل يتمكن من دخول القلعة، األمر الذي جعل نجيب باشا يقود احلركة بنفسه 
حتى يقيض عىل حالة اليأس التي بدأت حتل باجلنود ... إال أهنا مل تتمكن من 
دخول القلعة يف وقت قصري ... وبعدما جددت القوات العثامنية نشاطاهتا 
بتلك القوات اإلضافية التي أتت إليها متكنت من الدخول اىل القلعة صباح 

يوم اخلامس عرش من شهر يناير لعام 1842م (()48( .
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))ثم جاء كربالء - داود باشا - فحارصها ثامنية عرش شهرًا ومل يقو عىل 
كر  ثم  عنها  أقلع  ذلك  رأى  وملا  معاقلها  ومناعة  سورها  حلصانة  افتتاحها 
أربع سنوات  مدته  بعد حصار طالت  إال  بأمنيته  يفز  فلم  وثالثًا  ثانيًا  عليها 
نقيب  اجليش  أن أرس  نتيجتها  وكانت  اىل سنة 1245هـ  من سنة 1241هـ 
املتواصل  القصف  أدى  وقد  بــغــداد(()49(.  يف  باشا  داود  فسجنه  كربالء 
للقوات العثامنية عىل املدينة اىل حدوث ثغرة واسعة يف سور املدينة خرج منها 
املدافعون من الداخل من جهة باب النجف واشتبكوا يف القتال مع القوات 

العثامنية)50( .
إلجياد  جاءت  قد  كربالء  مدينة  يف  الطيقان  بناء  فكرة  أن  يبدو  ما  وعىل 
بعض احللول وعىل اخلصوص ما يتعلق ببحثنا وهو طاق الزعفراين ُشيدت 
طواًل  18مرًتا  هي  الطاق  مساحة  أن  علمنا  ما  وإذا  فوقه  بنائية  أدوار  ثالثة 
نحو 3 أمتار عرضا لقدرنا املساحة الكبرية التي وفرها املعامر العريب املسلم. 

)شكل 10 (
التقليدية يتمتع  النسيج احلرضي للمدينة العربية  وبالرغم من ذلك فإن 
بقدر كبري من االنسجام والتوازن والوحدة )شكل11(، إذ هو ليس بعيدًا 
التكوين  ذات  االجتامعية  احلرضية  البنية  ويف  األبنية  أفنية  يف  التنوع  عن 
املتدرج الذي يساعد يف توجيه حركة األفراد وحتديد اخلصوصية والعمومية 
يف املكان، وهلذا التنوع أثره يف إثراء أجواء املدينة، وتلبية حاجة اإلنسان يف 

التنويع و التغيري عىل الصعيد احليس و النفيس)51( .
ارتبط تالصق بيوت املدينة العربية اإلسالمية بعوامل متعددة منها توفري 



82

اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

احلامية وما ارتبط به من حمدودية مساحة املدينة ببناء السور من جهة وصعوبة 
مهامجة املنازل املتالصقة من جهة أخرى، ومن هذه العوامل ما ارتبط مبارشة 

باحلياة االجتامعية)52(.
))امتازت املدن العراقية يف العرص العثامين وبخاصة يف عهد املامليك: بعدة 
ميزات واضحة اقتضتها طبيعة الظروف العسكرية واالجتامعية واالقتصادية 
املرتكزة  املدن  لتخطيط  العثامنية  النظرة  أيضًا  اقتضتها  كام  املذكور  للعهد 
أساسًا عىل اجلانب العسكري الدفاعي فيها. ولقد انعكست هذه املؤثرات 
كالقالع  الرئيسة  مرافقها  أهم  بذلك  فشملت  العراقية  املدينة  ختطيط  عىل 

واألسوار ورساي احلكم واألسواق والدور وامليادين (()53( .
احلرضية،  البنية  تشكيل  يف  االجتامعي  العامل  تأثري  إمهال  يمكن  وال 
حيث إن املفهوم األساس الذي يلعب دورًا مهاًم يف العالقة بني تنظيم البنية 
أثره بصورة مبارشة عىل حماور احلركة  الفضائي يرتك  التنظيم  االجتامعية و 
التي متثل قنوات االنتقال بني أجزاء املدينة وقطاعاهتا كام هو احلال يف أزقة 

املدينة العربية اإلسالمية.
يف  الطيقان  من  كبرية  جمموعة  وجود  أمهية  إن  القول  يمكن  هنا  ومن 
مدينة كربالء جاء تلبية لقضايا اجتامعية مهمة خاصة بأعيان املدينة وأرسها 
العثامين  العرص  ضمن  العامرية  الظاهرة  هذه  مثل  عرفت  وقد  املشهورة، 
بناء  إليه  كرضورة مميزة لكل حملة من حمالت املدينة وخري ما يؤيد ما ذهبنا 
طاق النقيب)54( .إن املدينة هي وحدة اجتامعية واقتصادية وعمرانية، تنمو 
هبا  خاص  نظام  وفق  عىل  وترتبط  تعمل  معني،  مكاين  حيز  ضمن  وتتطور 



83

اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

والثقايف،  االجتامعي  اجلانب  السكان  أخرى. ويمثل  إىل  مدينة  من  خيتلف 
السيايس  اجلانب  أما  النشاط،  ونوع  بطبيعة  االقتصادي  اجلانب  ويتمثل 
فيتمثل بالسلطة اإلدارية والسياسية يف املدينة، يف ما يكون اجلانب العمراين 

متمثاًل بالكتل البنائية )العنارص العمرانية( املكونة للمدينة .
وان املدن إذا اختلفت يف توزيعها املكاين وأبعادها الزمانية فهي تشرتك يف 
بعض اخلصائص منها احتواؤها عىل عدد معني من السكان، الذين يعيشون 
فيها ويمثل احليز املكاين الذي يامرس السكان نشاطاهتم احلياتية فيه العالقة 
الوظيفية لعنارص املدينة يف ما بينها من جهة، وعالقة املدينة مع إقليمها واملدن 

األخرى من جهة أخرى)55( .
مدينة كربالء  العراقية ومنها  املدن  الذي طرأ عىل بعض  للتغيري  ونتيجة 
الزيادة يف اهلجرة من الريف اىل املدينة، وظهور طبقة غنية  املقدسة، بسبب 
والبناء  التشييد  يف  الرغبة  عن  هذا  أثمر  فقد  والتجار،  املورسين  من  مرتفة 
ألغراض دينية ومدنية، فزاد العمران ومل يقابل هذه الزيادة يف العامئر اتساع 
يف رقعة املدينة، حيث حالت أسوارها دون ذلك، فكانت النتيجة الطبيعية أن 
تالصقت الدور وضاقت الشوارع فأصبحت أزقة ضيقة ملتوية وأصبحت 

املدن عبارة عن متاهة من األزقة واملمرات)56( .
فكرة  وتعطينا  ناضجة  تبدو  اإلسالمية  العربية  املدن  أن  املالحظ  ومن 
وسّلم  وشكلها  حياهتا  يف  ويظهر  واملكان  اإلنسان  بني  الصلة  عن  واضحة 
املختلفة  أحيائها  يف  تبدو  واجلــودة  القدم  صفة  فنجد  فيها  الكبري  التطور 
مثاًل  العراقية  اخلاص)57(.فالدور  طابعها  حمالهتا  من  حملة  لكل  يبدو  كام 
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يتمثل يف توزيع  إنشائية وختطيطية ذات طابع واحد  تتميز عامة بخصائص 
املسقفات السكنية حول الساحة الوسطية املكشوفة وتتألف املسقفات عادة 
من طابقني يف كل منها صف من الغرف التي تطل عىل الباحة املذكورة)58(. 
حديقة  بعضها  تتوسط  واحد  فناء  من  أكثر  عىل  امليسورين  بيوت  وتشتمل 
صغرية ونافورة تضفي عىل ساكني البيت نوعًا من البهجة والرسور إضافة 

اىل تلطيف جو البيت)59(. )شكل 12 (
الذي  األساس  كانت  والتي  العثامين  العرص  يف  أنشئت  التي  البيوت  إن 
تفاوتت من حيث سعتها وعامرهتا وزخرفتها  املدينة قد  تستند عليه طيقان 
صالحيتها  درجة  اىل  إضافة  بنائها،  عملية  يف  املستخدمة  اإلنشائية  واملواد 
العريب اإلسالمي عىل خصائص  املعامر  فقد حافظ  للسكن، ومع كل ذلك 
البيت وصفاته ملدٍد زمنية طويلة، وقد اكتسب يف الكثري من األحيان بعض 
وطاقه.  الزعفراين  بيت  تصميم  يف  نالحظه  ما  منها  اجلديدة.  اخلصائص 
وإّن أبرز اجلوانب التي يقوم عليها فن عامرة البيوت الرتاثية تتمثل يف ثالثة 
أركان رئيسة وهي تكاملها الوظيفي وحصانة القوام اإلنشائي وتوفر عنرص 

اجلامل)60( .
البيت  الطابق األريض من  الطرق واألزقة نجد  لتعرج استقامة  وبالنظر 
مقيدًا باستقامة الشارع، أما الطابق األعىل فيحاول البناؤون إبراز البناء إىل 
الغرف  بوساطتها شكل  لتستقيم  اخلشب  من  مرفقات  اخلارج حممواًل عىل 
من  يزيد  األمر  وهذا  انحراف  من  فيها  ما  عىل  القضاء  فيتم  الطابق  هذا  يف 
ما  وهذا  طابقني  من  الغالب  يف  العراقي  البيت  .ويتألف  البيت)61(  مساحة 
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جيعل البيوت شديدة االنسجام مع الظروف املناخية إذ تكون مجيع سطوحها 
عىل ارتفاع واحد، كام حيمي أيضا الدروب واحلارات من التيارات اهلوائية 
وجيعل الفارق احلراري فيها قلياًلً )62( )شكل 26 (. ومن ذلك نرى أن استثامر 
األرض يف املدينة يفوق عرش مرات، بل مائة مرة ما هو عليه يف األرايض غري 
املأهولة)63(. كام تشتمل الطوابق العليا عىل جمموعة من الشبابيك ذات سعة 
مناسبة حتتوي عىل فتحات ضيقة مغطاة بطبقة من اخلشب املشبك حلاميتها 

من الشمس وللحصول عىل احلجاب)64(. )شكل 13 (
فالرواشن خشب  الطبقات  بينًا عن  اختالفًا  الرواشن ختتلف  فإن  وهبذا 
خيرج من حائط الدار اىل الطريق وال يصل اىل جدار آخر يقابله )شكل 14( 
فإن وضعت به أعمدة فهو جناح )شكل 15 (وإال فهو الروشن املتمثل برشفة 
تطل عىل خارج البيت)65(، ويف بعض البيوت متتد فوق النصف العلوي من 
الشبابيك يف الداخل واخلارج مظالت خشبية بصورة مائلة نحو الداخل يف 
صيفًا  املحرقة  الشمس  أشعة  من  الشبابيك  محاية  لغرض  العلوي،  قسمها 

واملطر شتاء)66()شكل 16 (
املعاجلة  هذه  يف  العريب  املعامر  استطاع  الشناشيل  عنرص  وباستخدام 
الذكية أن يزيد من مساحة البيت يف الطابق الثاين، مضيفًا عنرصًا مجاليًا ميز 
املدينة العربية بوجود هذا النظام املزخرف الذي ُأريد منه توفري االستقاللية 
املطلوبة لنساء البيت)67( ،وهو أمر مل يكن ليتبلور يف العراق حسب وإنام امتد 
إىل أغلب الدول العربية ومنها ما يمكن مشاهدته يف )شكل 17( من مرص 
والذي يمثل نموذجًا لواجهة أحد البيوت الرتاثية تتقدمها يف اجلزء العلوي 
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استخدام  بدون  أي  الكوابيل  من  جمموعة  عىل  املستندة  اخلشبية  الشناشيل 
األعمدة اخلشبية يف رفعها. ويتبني هنا العدد الكبري من النوافذ التي صممت 
يف هذا الشكل بعضها صمم جانبًا والبعض اآلخر ضمن الواجهة األمامية 

وكل من هذه النوافذ تعطي السرت املطلوب ألصحاب الدار .
واملظالت هي أجزاء مضافة يف البيوت، وكام يدل اسمها فإهنا تطل عىل 
الشارع املجاور هلا. ومع تطور املدينة تركزت الرواشن عىل جانبي الشوارع 
العامة، منها ما احتل شوارع وأزقة جانبية ومنها ما أخذ هيأة تكوينات عامرية 
الرواشن يف  النظام بطريقة استخدام  ارتبط هذا  فناء داخيل، وقد  تطل عىل 
املعامر اىل احلد من إرشاف هذه  اليومية. وقد جلأ  الكثري من أغراض احلياة 
احلفر  من  خمتلفة  بأشكال  زينت  التي  اخلشبية  الستائر  بتصميم  العنارص 

والتطعيم واخلرط والتعشيق والتخريم)68(.
لقد أوردت لنا بعض البحوث التارخيية صعوبة إحداث تغيري يف الطرق 
التغيري، ومنها موضوع بحثنا حول  فائدة هذا  أو األزقة رغم ظهور  العامة 
الطيقان املمتدة عىل جوانب الطرق، لكوهنا تتطلب أخذ املوافقات املطلوبة 
املدينة،  حاكم  او  الوزير  عىل  بعرضها  بدوره  يقوم  الذي  املدينة  قايض  من 
وال شك يف أن مبلغ الصعوبة يكون أشد حينام ال يتعلق التغيري بفائدة عامة 
العامرة  املدينة)69(وأن طراز  فئة واسعة من سكنة  برغبة  أو ال يكون مقرونًا 
العراقية املعتمد يف ختطيط الشوارع الفرعية يف املدينة العربية مل يكن مضطرًا 

اىل توسيعها طاملا هي حمددة ملرور املشاة أو العربات الصغرية .
إن خمططات الشوارع يف املدن اإلسالمية كانت مصممة لوظائف ختتلف 
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عام هي عليه اآلن، فكان حيدد أبعادها مقياس حركة وسائل النقل املعروفة يف 
ذلك الوقت املتمثلة بالعربات التي جترها اخليول كحد أقىص)70(.

إن العناية بالطرق يف العراق مل تكن من واجبات الدولة يف العرص العثامين 
فلم تكن ثمة سلطة خمتصة بالطرق، من حيث تعبيدها أو صيانتها مثاًل، كام مل 
تكن اي جهة رسمية مسؤولة عن ختطيط الطرق واملحافظة عىل حرمتها ومع 
ذلك فإن هناك يف الغالب تغيريًا بسيطًا يطرأ عىل تلك الطرق )شكل 18 ( 
وقد يكاد يكون معدومًا، وربام يعزى السبب يف ذلك إىل أن املجتمع العراقي 

قد حافظ عىل نمط حياته وعىل طرق تنقله ثابتة مستقرة)71( .

المبحث الثالث :
عنا�صر الطاق الزخرفية

للزخارف دور كبري يف إبراز منظر مجايل مميز ٍ للعامرة العربية اإلسالمية. 
وتزخر مدينة كربالء بنامذج متعددة من الزخارف املنفذة عىل اجلدران أبرزها 
يف  املقدسة  املراقد  زخارف  يف  كام  اخلزفية  البالطات  عىل  املنفذة  الزخارف 
املدينة، ومن الزخارف األخرى املشهورة يف املدينة هي الزخارف املنفذة عىل 
اجلدران منها الزخارف اآلجرية التي نفذت يف بواطن عقود وأسقف طاق 
الزعفراين. وختدم الزخارف اآلجرية املنفذة هبذه الطريقة غرضني أساسني 
األول هو إعطاء منظر مجايل ترتاح إليه النفس إذ أهنا تعطي منظًرا الهناية له 
فيبدو سقف الطاق املنخفض للناظر وكأنه واحة زرعت فيها أشجار النخيل 
لكون الزخارف قد رصت بوضعية مشاهبة لسعف النخيل. )شكل 19 (. 
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أما الغرض الثاين الذي استفاد منه املعامر يف جعل سقف الطاق هبذا الشكل 
فهو وظيفي إنشائي إذ تكون القطع اآلجرية املرصوفة بشكل حصريي جزء 

من سوف البناء فالزخارف هنا مل ختط أو تنفذ عىل قطع اآلجر بعد بنائها .
مرتبة  فنية  بطريقة  النقش  أو  الزينة  بأهنا  أيضًا  الزخرفة  تعريف  ويمكن 
بمقاسات حمددة سواء باحلجر أو الرسم أو اإلضافة)72(. وقد وصف الفن 
بأنه)74(  أيضًا  ووصف   ،)73(  » راقية  إنسانية  وظاهرة  إنساين  عمل   « بأنه 

»النافذة التي تطل عىل اجلانب السامي من النفس البرشية « .
ومنذ أن وجد اإلنسان عىل ظهر البسيطة وهو ميال بفطرته إىل كل ما يثري 
الطبيعة يف نفسه مأخذًا عظياًم فراح  البهجة والرسور، وأخذ مجال  يف نفسه 
يزوق وجيمل كل ما حييط من حوله وما له صلة وثيقة به مثل املسكن وامللبس 

وغريها .
 لقد حرص اإلنسان منذ أن عاش يف الكهوف قبل التاريخ عىل أن يزخرف 
املختلفة، وقد ظل هذا األمر مالزمًا له عرب العصور وإن  بالزخارف  كهفه 

اختلفت وسائل الزخرفة)75(.
الفنية جسدت كل ما حييط باإلنسان من عوامل خمتلفة منها  إن األعامل 
بدورها  أبرزت  التي  واالقتصادية  والثقافية  والدينية  واالجتامعية  السياسية 
ميزة لكل جمال من هذه املجاالت، وقد استطاع املختصون مالحظة التباين 
بني طرز الزخرفة وحتديد املدة الزمنية لألثر الذي نفذت عليه)76(. وأمدتنا 
التحريات األثرية يف العراق بنامذج كثرية من اآلثار املادية كاألبنية والتحف، 
العراقية،  التي تزخر هبا احلضارة  الفنية  وتعد بحق رصيًدا كبرًيا لألساليب 
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وقد عكست الواقع والبيئة التي كان يعيشها العراقيون .
خاصة  بعناية  العربية  والفنون  العامرة  يف  الزخارف  هذه  حظيت  لقد 
ومستمرة حتى بلغت حدًا كبريًا من اجلودة واإلتقان وكان ذلك نتيجة جهود 
العريب  الفنان  وبرع  املجال)77(.  هذا  يف  املسلمون  الفنانون  بذهلا  متواصلة 
بصورة  املزخرفة  األماكن  يف  متساويًا  توزيعًا  الزخارف  توزيع  يف  املسلم 
حسنة الرتكيب والتأليف بحيث تتجىل فيها الرشاقة وحسن التأثري بصورة 
كبرية، ولعل الزخرفة العربية التي متثل صورًا مستقلة بعضها عن بعض يف 
اللوحة الواحدة أو املنظر الواحد تشبه إىل حد كبري ما نجده يف الشعر العريب 

من تعدد املوضوعات يف القصيدة الواحدة)78(.
أو  بناه  فيام  عام  بوجه  اسمه  يذكر  مل  فنان جمهول  املسلم  العريب  والفنان   
زخرفه من مساجد ومراقد ومآذن وحماريب ومدارس وغري ذلك من األبنية 
والتحف الفنية املختلفة ومن أبرز مزايا الفن الزخريف العريب اإلسالمي هو 
تغطية  عىل  املسلم  العريب  الفنان  عمل  وقد  األلــوان،  وقوة  والربوز  النتوء 
السقوف  نقش  يف  أبدع  وكذلك  بالزخارف  اجلدران  من  اخلالية  املساحات 

بطريقة غري متناهية)79( .
لقد زينت العامرة املدنية يف مدينة كربالء املقدسة بتحليات زخرفية مجيلة 
واالهتامم  التشكيالت  هذه  تطور  يعكس  مّما  كبري  بشكٍل  ومتنوعة  ودقيقة 
والعناية هبذه األبنية. وأبرز العنارص الزخرفية فيها تتمثل بالزخرفة اآلجرية.
التي تتكون من اختالف أوضاع اآلجر نوع يشبه  الزخارف  أنواع  ومن 
الزخارف  الزخارف اسم  ُأطلق عىل هذه  لذلك  أو احلصري،  النسيج  شكله 
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أصبح  ثم  األمر  بادئ  نظامًا حسابيًا يف  تكوينها  املعامر يف  ويتبع  احلصريية، 
اذ بلغت هذه الزخارف أوج تطورها ونضوجها يف أواخر  معقدًا فيام بعد، 
أبرز  من  .إن  الالحقة)80(  العصور  يف  استعامهلا  واستمر  العبايس،  العرص 
والتناظر  التقابل  ظاهرة  هي  احلصريية  الزخارف  يف  نالحظها  التي  األمور 
التي تعترب من مميزات الفن العريب اإلسالمي عىل مر تارخيه الطويل. ونرى 
يف هذه الزخارف حموًرا وسطياً  تتوزع عىل جانبيه العنارص الزخرفية بصورة 

متامثلة من حيث احلجم والنوع واألسلوب الزخريف)81( .
ويرجح البعض أن الزخرفة بوضعية اآلجر التي اصطلحوا عليها الزخرفة 
احلصريية قد ظهرت أول مرة يف مطلع العرص العبايس يف العراق ويبدو أهنا 

اعتمدت يف عامئر مدينة السالم)82( .
زخارف  هي  باآلجر  الزخرفة  عىل  كربالء  مدينة  يف  األمثلة  أبرز  ومن 
الثاين اهلجري،  القرن  الثاين من  برج موجدة الذي يعود تارخيه اىل النصف 
إذ يظهر الربج وهو مقسم عىل مناطق زخرفية ناجتة عن اختالف وضعيات 
اآلجر والتفاوت بمستوياته)83(.)شكل 22 (،وتكون إما بمستوى اجلدار أو 
بارزة عنه وأشكاهلا غالبًا ما تكون هندسية)84( .ومن أشهر العامئر اإلسالمية 
ما وجد  الزخرفة احلصريية هو  اآلجرية  التي تضمنت زخارفها  الشاخصة 
ضمن قرص االخيرض والتي نفذت فيه بأسلوب بسيط عىل واجهات احلنايا 
املعقودة املطلة عىل الصحن)85(، وكذلك ضمن رواق بيت الصالة يف مسجد 
القرص )شكل 23 (. وظهرت بشكل أكثر مجااًل وتطورًا يف بوابة باب بغداد 

يف الرقة)86( .
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الف�صل الثالث
تحليل النموذج العماري طاق الزعفراني
)المرجعيات التاريخية وعناصر التكوين

انظر : شكل رقم )1 (
عنوان العامرة : طاق الزعفراين .

نسبة التسمية : نسبة اىل ساكنه السيد ابراهيم الزعفراين.
املوقع : يقع يف حملة باب الطاق ويبعد 180م عن مدخل باب السلطانية 

.  ملرقد اإلمام احلسني
االرتفاع :3 م .

املادة : طابوق الفريش واجلص .
سنة اإلنشاء : يف حدود القرن الثالث اهلجري .

سنة هدم الطاق : 2003 م .
التحليل :

طرأت بعض االختالفات التي نراها يف عامرة البيوت الرتاثية الكربالئية 
احلضاري  والتقدم  يتناسب  أمر  وهو  بغداد  مدينة  مثل  أخرى  مدن  ويف 
االقتصادية  املالك  ومقدرة  االجتامعية،  والتقاليد  والعادات  البلد  وطبيعة 
واستخدام  وزخرفته  وعامرته  البيت  ختطيط  يف  الفاعل  أثرها  هلا  كان  التي 
املواد اإلنشائية يف بنائه. وكان طاق الزعفراين والطوابق البنائية الثالثة املقامة 
العامرة  إن هذه  إذ  األمر  الزعفران من مصاديق هذا  آل  ببيت  املتصلة  فوقه 
البيوت الرتاثية. » كام ال يزال  تعد من االبتكارات اجلديدة يف تاريخ عامرة 



92

اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

يف كربالء أثر باٍق هلذا السيد اجلليل خيلد اسمه وهو زقاق عليه طاق يعرف 
بـ زقاق أو طاق الزعفراين الواقع يف حملة باب الطاق التي تعرف حتى اآلن 

باسم الطاق « )87( .
السيد  زمن  موجودًا  كان  املعروفة  كربالء  آثــار  من  الزعفراين  وطــاق 
اإلمام  إىل  املنتمني  السادة  أرسة  من  الزعفران  وبيت  الزعفراين.  إبراهيم 
بن  قاسم  بن  بن حممد  بن حسني  بن منصور  السيد حممد  اجلواد ومنهم 
من  الزعفراين  ابراهيم  السيد  ومنهم  احلسينية  الروضة  يف  الكليدار  إبراهيم 
رجال ثورة املناخور سنة 1241هـ)88(. وكان ابراهيم الزعفراين من ضمن 
الطاق وكان قائد أكرب قوة فيها وأشهرها بسالة  املوكلني حلامية منطقة باب 
أحد رجاالت كربالء يف  الزعفراين  ابراهيم  السيد  و   .)89( باملزارة  وسميت 

حادثة نجيب باشا 1258هـ / 1842م)90( .
قامت  واحد  يوم  ملدة  كربالء  مدينة  لقواته  باشا  نجيب  أباح  أن  وبعد   «
أيدي  قتلوا عىل  الذين  املئات من األهايل وقدر عدد  بقتل  العثامنية  القوات 
الذي  الزعفراين  إبراهيم  السيد  أربعة آالف، واعتقل  العثامنية نحو  القوات 
بغداد  اىل  ونقل  سلطتها  عىل  املتمردين  زعيم  العثامنية  احلكومة  اعتربته 
لبيت  يزال  وال   .)91(  » احلياة  وفارق  الصحية  حالته  تدهورت  أيام  وبعد 
الزعفراين أعقاب يف كربالء يعرفون بآل الزعفران وهم من خدمة الروضتني 

املطهرتني)92(.
اإلمام  ملرقد  السلطانية  باب  مدخل  عن  180م  بعد  عىل  الطاق  يقع 
وقد  واجلص.  الفريش  بالطابوق  مبني  وهو  3م  ارتفاعه  ويبلغ   احلسني
انتقلت ملكية الدار والطاق املالصق هلا اىل شخص يدعى )القوام( لذلك 
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يعود  التي  الرشعية  احلجج  ذلك  يؤكد  ومما  القوام  بيت  باسم  البيت  عرف 
تارخيها اىل القرن الثالث عرش اهلجري، وقد انتقلت ملكية هذا الطاق مؤخرًا 
اىل إحدى عوائل بيت السادة آل طعمة، وهو َمْعلم كان شاخصًا ويعد من 
العالمات الدالة يف حملة باب الطاق، وتسميته باسم الزعفراين نسبة اىل ساكنه 
السيد إبراهيم الزعفراين. وهدم الطاق عام 2003م)93(،وأعيد ختطيطه عىل 

نفس الطراز القديم إال إنه مع األسف مل يبَق حيمل املعنى الرتاثي .
املحمول  والسقف  بواطنها  مدببة رصفت  الطاق من عدة عقود  يتكون 
عرض  يبلغ  النخيل.  سعف  تشبه  حصريية  بطريقة  باآلجر  عقدين  كل  بني 
الطاق )63، 2م ( أما طوله فيبلغ )25، 18م (، مواد البناء من الفريش قياس 
)25 × 25 × 5سم( وباستخدام املادة الرابطة اجلص)94(. ويمكن القول هنا 
إن املسافة التي يشغلها هذا الطاق من الزقاق املعروف باسم ُمنِشئ الطاق 

هي مسافة منفردة ملثل هذا النوع من البناء .
لقد وفر املعامر العريب املسلم عند بنائه للعقود الضخمة يف مدينة كربالء 
العقود  هذه  عليها  تستند  قوية  مساند  الزعفراين  طاق  عقود  ومنها  املقدسة 
مما  اجلانبية  القوى  عىل  زيادة  العمودية  األمحال  تقاوم  أن  عليها  يتعني  التي 
يتطلب توفري التفاصيل اإلنشائية الكافية لتحمل هذه القوى وأفضل نتيجة 
إن  إذ  العامرة.  نامذج  من  كثرية  نامذج  وبقاء  وصالبة  استمرار  هي  ذلك  يف 
معظم أسباب فشل العقود وتشققها ناجتة عن ضعف مساندها وعجزها عن 

حتمل األثقال املسلطة عليها)95( .
ما هو موجود من أشكال العامئر يشري اىل دالئل واضحة عىل دقة األسس 
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اهلندسية والرياضية املعتمدة وعىل تراكم اخلربات والتجارب عىل مر العصور 
وهو ما يثري الدهشة والتقدير للمهندس الذي نفذها)96(. لذا نجد أن العامئر 
املنفذة بأسلوب بنائي متني تزداد قوة كلام تقادم عليها الزمن كام هو احلال مع 

نموذج الدراسة لوال أن متتد اليه عملية اإلزالة .
ومما تقدم يمكن القول إن مثل هذه العامئر جيب أن تكون قد سبقتها عملية 
بانتظام شوارعها  املدينة  عليه  تبدو  الذي  الشكل  فالتخطيط هو  التخطيط، 
وميادينها وجتمعاهتا السكنية وفق نظام معني يعطيها شكاًل حضاريًا خيتلف 
الكالم عن  وينطبق  تنمو عىل وفق خطة أخرى.  التي  املدن  عن غريها من 
التخطيط عىل بناء معني أو عمل زخرفة وهو أمر يتطلب وضع رسومات أو 
جمسامت تسبق التنفيذ. ويقال : خطط التخطيط رسمه ومسطره، وخط عىل 
األساس،  وخط  هبا،  وأعلم  اختذها  اخلطة،  وخط  عالمة  عليه  اليشء رسم 
حفره وشقه وخطط املكان قسمه وهيأه للعامرة. والتخطيط يف علم اهلندسة 
هو فكرة مثبتة بالرسم والكتابة أو هو التصميم اهلنديس وفن تشكيل األبنية 

واملنشآت)97( .
إن  إذ  آنفًا  إليه  ما ذهبنا  ينطبق عليه  البحث  العامري موضوع  والنموذج 
أي عمل عامري ال يراعى فيه األسلوب التخطيطي قبل التنفيذ يكون عماًل 
عامريًا ذا عمر حمدد وهو ما مل نلحظه يف ختطيط طاق الزعفراين الذي استمر 
ألكثر من قرنني إىل أن امتدت إليه معاول من ال يفقه أمهيته، ومن املالحظ 
أن الطاق يتألف من جمموعة من العقود املدببة تقطع زقاق الزعفراين تستند 
العقود من اجلهة اليمنى عىل دعامات تقع ضمن جدران بيت الزعفراين وهي 
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قلة  الطريق من حيث  إهنا ال تشكل رضرًا عىل  إذ  كبرية  أمهية  ذات  ظاهرة 
عرضه يف هذا اجلزء. أما من اجلهة األخرى للرواق املقابلة لبيت الزعفراين 
فقد أنشئت العقود عىل دعامات تربز عن اجلدار وهو األمر الذي أدى إىل 
أن تأخذ هذه الدعامات جزء من عرض الرواق كام يبدو يف )شكل 1( من 
اجلهة اليرسى. ولذلك فقد لعبت أسس البناء القوية والدعامات الضخمة 

أمهية كبرية يف بقاء الطاق .
ومن املؤكد أن العامرة هي املرآة الصادقة التي تنعكس فيها ثقافة الشعب 
وتطوره وتتميز من بني الفنون والعلوم واآلداب بأهنا أهم املراجع وأصدقها 
وقد  املختلفة،  وعصورها  تطورها  يف  احلضارة  مراحل  وجتسيم  لتسجيل 
اإلنــشــاء)98(.  وطــرق  البناء  بمواد  خالهلا  ارتبطت  دائــم  تطور  يف  ســارت 
املسلم  العريب  املعامر  أن  اإلسالمية  العربية  العامرة  يف  البارزة  واملالحظة 
عامرية  وأساليب  قواعد  من  أجداده  عن  ورثه  بام  االحتفاظ  جاهدًا  حاول 

وديمومتها)99(.
إن أي عنرص من العنارص العامرية ما هو إال نتيجة طبيعية لعدة عوامل 
مشرتكة ومتفاعلة من االنتفاع الكامل من أساليب بنائها وطبيعة اإلقليم أو 
املوجودة  والتقاليد  العادات  بمجموعة  املتمثلة  االجتامعية  البيئة  اىل  املنطقة 
التفكري  يتم  أن  البد  كان  جديد  عامري  ابتكار  أي  فإن  هنا  ومن  فيها)100(. 
باجلدوى املرجوة منه ومدى مالءمته للواقع البيئي واالقتصادي وقبل ذلك 

للطبيعة االجتامعية للمدينة .
وعىل هذا األساس فإن ظاهرة بناء الطيقان يف مدينة كربالء املقدسة ضمن 
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مثل  إن  إذ  االجتامعي  الواقع  ضمن  مميزة  مكانة  هلا  أصبحت  العثامنية  املدة 
هذه الطيقان كانت تشيد مالصقة للبيوتات املشهورة يف مدينة كربالء كام هو 
احلال يف طاق السيد إبراهيم الزعفراين أو بالقرب من دواوينهم، وخري مثال 
عىل ذلك طاق النقيب الذي يقع فوق مدخل ديوان هذه األرسة وان معظم 
التجمعات املهمة يف املدينة كانت تعقد يف هذه األماكن. » يقع طاق النقيب 
النقيب   يف الزقاق املعروف بزقاق  بالقرب من باب قبلة اإلمام احلسني 

وهو يتقدم ديوان النقيب الكبري« )101( .
ومن النامذج األخرى التي ظهرت صور هلا هو طاق السيد الداماد الذي 
الصغري)102(  الصحن  باب  احلسيني من جهة  املرقد  بعد 80م عن  يقع عىل 
رجاالت  احد  الداماد  صالح  السيد  اجلليل  العامل  شيده  احلسيني  للمرقد 
كربالء يف واقعة نجيب باشا 1258هـ / 1842م استخدم يف بنائه الطابوق 

واجلص)103( .
حسن  السيد  بن  صالح  السيد  اىل  عائدة  للطاق  املالصقة  الدار  وكانت 
الداماد املتوىف سنة 1303م ثم انتقلت إىل حفيده حسن الداماد، ومن األمور 
البارزة يف هذا الطاق هو وجود عدد من احلوانيت حتته، بحيث جعلت منه 
مركًزا جتاريا ً مهام ً يتقاطع مع بدايات سوق اإلمام احلسني  الذي تتوزع 
فيه القيساريات واملحالت التجارية وقد هدم الطاق املذكور مع السوق عام 

1991م)104(.
بني طاق الداماد من جمموعة من العقود املدببة ويبدو أهنا من العقود ذي 
األربعة مراكز لذلك نرى أن ارتفاع عقود الطاق أكثر مما عليه احلال يف طاق 
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بشكل  واهلــواء  الضوء  بدخول  يسمح  كيام  الشكل  هبذا  وصمم  الزعفراين 
متناسب، كام يالحظ عىل هذه العامرة بأهنا ترتفع فوق مساحة حمددة. )شكل 
2( وهو بذلك خيتلف يف هذه اخلاصية عن طاق الزعفراين. والطاق ال حيمل 
األمر  ليتبني  أخرى  صورة  عىل  حصولنا  عدم  من  بالرغم  بنائية،  منشأة  أي 
بشكل تفصييل، ومن األمور البارزة يف عامرة هذا الطاق استخدام املساحة التي 

تقع أسفل منه لتكون جممعًا جتاريًا تقع عىل جانبيه بعض املحال التجارية.
لبن(  )البو  طاق  كربالء،  مدينة  يف  مشهورة  كانت  التي  الطيقان  ومن 
العثامين وذلك حسب نوع  الرتاثية يرجع تارخيه اىل العرص  وهو من األبنية 
الطراز العامري الذي يمثله )انظر شكل 3(، شيده أحد شيوخ عشرية )البو 
النموذج كان يقع ضمن  التي كانت معروفة يف مدينة كربالء، وهذا   ) لبن 
نفس منطقة باب الطاق، ومن املالحظ عىل هذا الشكل العامري أنه يتجاوز 
جانبي الزقاق منفردًا أي من دون بناء أي مشيدات عامرية فوقه. لقد حاول 
املعامر عند بنائه هذا الطاق عىل جانبي الزقاق أن ال يؤثر عىل حركة السري 
فهو مل جيعل الدعامات التي تسند الطاق ضمن الزقاق بل جعلها تقع ضمن 

مساحة البيتني السكنيني املتقابلني .
من  آخر  بعدد  تشتهر  كربالء  مدينة  أن  تبني  فقد  للموضوع  تتبعنا  ومن 
الطيقان منها طاق بني سعد، طاق السيد هاشم طعمة، طاق ماميثة طاق آل 
بو شمطو، طاق شيخ خلف، طاق آلبو ضوي ثم طاق بيت حجي امحد)105(، 
ومل أحصل عىل أي شكل هلذه الطيقان، كام أهنا مل تعد موجودة ضمن أبنية 

املدينة .
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 ) )الطاق  العنرصالعامري  هذا  مثل  وجود  أن  األوىل  للوهلة  يبدو  قد 
ضمن الطرز العامرية يف مدينة كربالء املقدسة هو مناقض ملفهومي املساواة 
ضمن  هو  كان  الذي  التنوع  .وان  احلرضي  النسيج  تشكيل  يف  والبساطة 
أجل  من  وغريبة  شاذة  معامرية  عنارص  هناك  تكن  فلم  والبساطة  املساواة 
إحداث التنوع، ومل ُيصمم أي مبنى وفق طراز عامري خمتلف وغريب عن 
والتكوينات  نفسها  التخطيطية  العنارص  ضمن  حيدث  وكان  األبنية،  باقي 
احلركة  أثناء  ذلك  يتقبل  احلرضي  النسيج  ختطيط  وأسلوب  هلا،  املصغرة 
ضمن األزقة الضيقة امللتوية)106( .وان قراءة ألنامط البناء يف مدن احلضارات 
املختلفة تعطي أمثلة ناطقة عن انعكاس شخصية سكان هذه املدن وطبيعة 

مقدرهتم عىل التكوين العمراين)107(.
التي رسمتها  املعطيات  العربية اإلسالمية عىل وفق  العامرة  لقد سارت   
الظروف املناخية والسياسية واالجتامعية، ونتيجة لذلك فقد ظهرت فئات 
عديدة من املبدعني يف املجال العامري، الذين أسهموا بقسط كبري يف خمتلف 
نواحي الفن فظهر منهم املهندس املعامر واخلطاط والرسام وغريهم، وكان 
دخول األفكار اإلسالمية اىل شعوب األقاليم املختلفة قد بدل من مفاهيمها 

الفنية وأعطى هذه املفاهيم أبعادًا ومثاًل وقياًم جديدة)108( .
العراق بنامذج كثرية من  التحريات األثرية وما هو قائم منها يف  وأمدتنا 
الفنية  لألساليب  كبرًيا  رصيًدا  بحق  وتعد  والتحف،  كاألبنية  املادية  اآلثار 
التي تزخر هبا احلضارة العراقية، وقد عكست الواقع والبيئة التي كان يعيشها 
بنّيٌ عىل  النامذج من الطيقان يف مدينة كربالء إال دليٌل  العراقيون. وما هذه 
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مدى حب أهل هذه املدينة إىل ابتكار أنامط جديدة من نامذج العامرة لتضاف 
إىل األنامط العامرية األخرى التي تتمتع هبا العامرة العربية اإلسالمية .

اتبع معامر طاق الزعفراين نظام التسقيف بالقبيبات املستندة عىل العقود، 
الكرة وتم ذلك  يشبه نصف  بأسلوب  فائقة  بمهارة  السقوف  بنيت هذه  اذ 
الداخل  اىل  البناء  بإمالة  الطاق  عقد  لرواق  اجلانبية  اجلــدران  فوق  بالبناء 
واألعىل. ومع هذا فإنه باملقابل من ذلك نالحظ أن املعامر العراقي يف بعض 
نامذجه العامرية مل يصل اىل ما وصل إليه يف عامرة طاق الزعفراين. فمن أحد 
بناء  يتبني منها وجود  الذي يعود تارخيه اىل سنة 1908م  أزقة مدينة بغداد 
يربط جزأي الزقاق بعضه ببعضه اآلخر وقد ُشكل سقف هذا البناء بشكل 
الطرز  من  ما عهدنا  يمثل  البناء هذا ال  أن  هنا  املالحظ  من  إنه  إال   ،ٍ مستو 
بعقود  املعقودة  الطيقان  الكربالئي يف عمل  املعامر  استخدمها  التي  العامرية 
أداة  أن  هنا  البارز  تطورًا. ومن  األكثر  العامرية  الطرز  من  تعد  والتي  مدببة 

الربط بني الدارين املتقابلتني تشكل سقوفاً  مستوية .)شكل 21 ( .
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الف�صل الرابع
نتائج البحث

 من كل ما تقدم توصل البحث الى بعض النتائج :
ان مدينة كربالء املقدسة كانت تشتهر بعدد كبري من الطيقان فزيادة . 1

عىل طاق الزعفراين هناك طاق الداماد، طاق النقيب، طاق بني سعد، 
طاق السيد هاشم طعمة، طاق ماميثة طاق آل بو شمطو، طاق شيخ 

خلف، طاق آلبو ضوي ثم طاق بيت حجي امحد.
أثمر التغيري الذي طرأ عىل بعض املدن العراقية ومنها مدينة كربالء . 2

املقدسة، بسبب الزيادة يف اهلجرة من الريف اىل املدينة، وظهور طبقة 
غنية مرتفة من املورسين والتجار، الرغبة يف التشييد والبناء ألغراض 
الزيادة يف  يقابل هذه  العمران ومل  فزاد  دينية ومدنية عىل حد سواء، 
ذلك،  دون  أسوارها  حالت  حيث  املدينة،  رقعة  يف  اتساع  العامئر 

فكانت النتيجة الطبيعية أن تالصقت الدور .
جاءت فكرة بناء الطيقان يف مدينة كربالء إلجياد بعض احللول وعىل . 3

اخلصوص ما يتعلق ببحثنا وهو طاق الزعفراين إذ ُشيدت ثالثة أدوار 
بنائية فوقه وإذا ما علمنا أن مساحة الطاق هي 18مرًتا طواًل ونحو 3 
أمتار عرضًا لقدرنا املساحة الكبرية التي وفرها املعامر العريب املسلم .

تبني أن دقة األسس اهلندسية املعتمدة يف إنشاء طاق الزعفراين تدل عىل . 4
الكربالئي وهي  العصور للمعامر  تراكم اخلربات والتجارب عىل مر 
أن  نجد  .لذا  العمل  هذا  نفذ  الذي  للمهندس  والتقدير  الدهشة  تثري 

العامئر املنفذة بأسلوب بنائي متني تزداد قوة كلام تقادم عليها الزمن .
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عمل . 5 أي  أن  إذ  آنفًا  إليه  ذهبنا  ما  عليه  ينطبق  العامري  النموذج  ان 
عماًل  يكون  التنفيذ  قبل  التخطيطي  األسلوب  فيه  يراعى  ال  عامري 
عامريًا ذا عمر حمدد وهو ما مل نلحظه يف ختطيط طاق الزعفراين الذي 

استمر ألكثر من قرنني إىل أن امتدت إليه معاول من ال يفقه أمهيته .
أوردت لنا بعض الدراسات املتعلقة بالعرص العثامين صعوبة إحداث . 6

تغيري يف الطرق العامة أو األزقة رغم ظهور فائدة هذا التغيري، ومنها 
لكوهنا  الطرق،  جوانب  عىل  املمتدة  الطيقان  حول  بحثنا  موضوع 
بدوره  يقوم  الذي  املدينة  قايض  من  املطلوبة  املوافقات  أخذ  تتطلب 
بعرضها عىل الوزير أو حاكم املدينة، وال شك يف أن مبلغ الصعوبة 
مقرونًا  يكون  ال  أو  عامة  بفائدة  التغيري  يتعلق  ال  حينام  أشد  يكون 

برغبة فئة واسعة من سكنة املدينة .
عىل . 7 املستندة  بالقبيبات  التسقيف  نظام  الزعفراين  طاق  معامر  اتبع 

نصف  يشبه  بأسلوب  فائقة  بمهارة  السقوف  هذه  بنيت  إذ  العقود، 
الطاق  عقد  لرواق  اجلانبية  اجلدران  فوق  بالبناء  ذلك  وجرى  الكرة 

بإمالة البناء اىل الداخل واألعىل .
طاق . 8 عــامرة  ومنها  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  املدنية  العامرة  زينت 

تطور  تعكس  كبري  بشكٍل  ودقيقة  منوعة  زخرفية  بنامذج  الزعفراين 
هذه التشكيالت الزخرفية واالهتامم والعناية هلذه األبنية. ومن أبرز 
العنارص الزخرفية فيها تتمثل بالزخرفة اآلجرية التي تسمى بالزخرفة 

احلصريية .
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ملحق ال�صور والمخططات

شكل رقم ـــ 1 ـــ
صورة تربز طاق الزعفراين املؤلف من جمموعة من العقود املدببة تقطع 
زقاق الزعفراين تستند العقود من اجلهة اليمنى من الصورة عىل دعامات تقع 
ضمن جدران بيت الزعفراين وهي ظاهرة ذات أمهية كبرية إذ إهنا ال تشكل 
رضرًا عىل الطريق من حيث قلة عرضه يف هذا اجلزء. أما من اجلهة األخرى 
بـ للرواق املقابلة لبيت الزعفراين فقد أنشئت العقود عىل دعامات تربز عن 
الدعامات جزء من عرض  تأخذ هذه  أن  إىل  أدى  الذي  األمر  اجلدار وهو 

الرواق كام يبدو يف هذه الصورة من اجلهة اليرسى .
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

مجموعة السيد سلمان آل طعمة

شكل رقم ـــ 2 ـــ
املرقد  عن  قليلة  مسافة  يبعد  كان  الذي  كربالء  مدينة  يف  الداماد  طاق 
احلسيني، بني الطاق من جمموعة من العقود املدببة ويبدو أهنا من العقود ذي 
األربعة مراكز لذلك نرى أن ارتفاع عقود الطاق تكون أكثر ارتفاعا عام عليه 
احلال يف طاق الزعفراين مما يسمح بدخول الضوء واهلواء بشكل متناسب، 
ويتميز هذا الطاق بصغر املساحة التي يرتفع فوقها كام يبدو من الصورة وهو 
بذلك خيتلف يف هذه اخلاصية عن طاق الزعفراين. كام انه من املالحظ عىل 
هذه الصورة ان الطاق ال حيمل اي منشأة بنائية، بالرغم من عدم حصولنا 
عىل صورة أخرى ليتبني األمر بشكل تفصييل، إال إنه من املالحظ أن مقدار 
ارتفاع الطاق الكبري يبعد إمكانية أن تكون فوقه أقسام بنائية، ومن األمور 
البارزة يف عامرة هذا الطاق هو استثامر املوقع ليكون جممعًا جتاريًا تقع عىل 

جانبيه بعض املحال التجارية .
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

مجموعة السيد سلمان آل طعمة

شكل رقم ـــ 3 ـــ
طاق البو لبن أحد طيقان مدينة كربالء، يعود تارخيه اىل العرص العثامين، 
كربالء،  مدينة  يف  معروفة  كانت  التي  لبن  البو  عشرية  شيوخ  أحد  شيده 
والطاق يقع ضمن منطقة طاق الزعفراين نفسها واملعروفة باسم باب الطاق، 
ويبدو من الصورة عدم وجود أي دور بنائي يعلو الطاق. لقد حاول املعامر 
عند بنائه هذا الطاق بني جانبي الزقاق أن ات يؤثر عىل حركة السري فهو مل 
جيعل الدعامات التي تسند الطاق الذي يعلوها ضمن الزقاق بل جعلها تقع 

ضمن مساحة البيتني السكنيني املتقابلني .
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

مجموعة السيد سلمان آل طعمة

شكل رقم ـــ 4 ـــ
زقاق من مدينة عانة يعود تارخيه اىل مخسينيات القرن املايض ويبدو عليه 
البيوت  العربية اإلسالمية من حيث تالصق  املدينة  الشائع ألزقة  التصميم 
بعضها مع بعضها اآلخر وقلة عرضه. ومن الصفات البارزة يف هذا الزقاق 
وجود طاق ذي عقد نصف دائري يقطع امتداد الرواق من األعىل. ويبدو 
يعلوه  وقلة مساحته  العامري  التخطيط  البساطة يف  الطاق  عىل تصميم هذا 

دور بنائي يستند عىل عقد منفرد.

حسون، كتاب العراق، ص189
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 5 ـــ
إذ  الكربالئية  العامرة  العقود ضمن  بني  تقع  التي  الفراغات  طريقة ملء 
السقف  لتكوين  املناسبة  املساحة  يوفر  أن  جاهًدا  حاول  املعامر  أن  نالحظ 
ومتانة  قوة  عىل  تؤثر  ال  بحيث  مناسب  ووزن  قليلة  بنائية  بتكلفة  املستوي 
العقود. ونالحظ هنا استخدام قبوات ثالثية، اجلزء الوسطي منها أكرب حجام 
تالمسه،  التي  املساحة  مقدار  عىل  اعتامدًا  السقف  من  األكرب  اجلزء  وحيمل 
وتقع عىل طرفيها قبوتان صغريتان تستندان يف جزء منها عىل العقد واجلزء 
اآلخر عىل القبوة الوسطية، واعتامدًا عىل ذلك فإن اهلدف من هذه القبوات 

هو أيضًا ربط البناء بعضه ببعضه االخر .
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

تصوير الباحث

شكل رقم ـــ 6 ـــ
املدبب ذي األربعة مراكز وتبدو  العقد  نموذجًا من  يبني  رسم ختطيطي 
املدّببات يف قمة العقد بشكل بارز جدًا و شكل العقد يف هذا النموذج يبدو 
أكثر رشاقة من العقد املدبب ذي املركزين، وقد استخدم مثل هذا النموذج 
من العقود يف العامرة الدينية الكربالئية وباخلصوص يف عامرة املراقد الدينية .

شافعي، العمارة العربية، ص205



120

اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 7 ـــ
فيه  تظهر  املركزين  ذي  املدبب  العقد  من  نموذجًا  يبني  ختطيطي  رسم 
املدّببات يف قمة القوس بشكل بسيط جدًا وهذا النموذج الذي اختاره املعامر 

الكربالئي عند بنائه لطاق الزعفراين .
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

شكل رقم ـــ 8 ـــ
الطويل   » طاق  عكد   « الزعفراين  زقاق  يف  املواطنني  حركة  تبني  صورة 
الذي يقطعه الطاق وطوابقه العليا ويبدو من ذلك أن ارتفاع الطاق مل يكن 
كبريًا وربام قد عمد املعامر إىل ذلك لتوفري االرتفاع املطلوب إلقامة الطوابق 

الثالثة التي تعلوه .
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

أرشيف الباحث

شكل رقم ـــ 9 ـــ
صورة تبني جمموعة من البيوت الكربالئية املتالصقة بعضها مع البعض 

اآلخر يعود تارخيها اىل السنوات األوىل من القرن العرشين .

رويتر، البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى، ص60، شكل 38.
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

شكل رقم ـــ 10 ـــ
أكثر  بطول  اجلنوب  اىل  الشامل  من  الزعفراين  طاق  امتداد  يبني  خمطط 
الزعفراين. وقد  يتألف منها طاق  التي  العامرية  العنارص  يبني  من 18م، كام 
الطويل للطاق وقد  استطاع املعامر تكوين مخس مناطق مربعة عىل االمتداد 
سقفت بمجموعة من القباب املنخفضة، وحتمل كل قبة من قباهبا اخلمس 
عقدين مدببني يمتدان عىل اجلانب الطويل من الطاق، ويفصل بني كل قبتني 
من قباب العقد جزء بنائي مستطيل الشكل الغرض منه هتيئة مساحة مربعة 

إلقامة القبة فوقها .

عن الهيأة العامة لآلثار والتراث، قسم كربالء
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 11 ـــ
الطابع  ذا  العام  النسق  الرئيسة يف مدينة كربالء وهو يربز  الشوارع  أحد 
اجلاميل لبيوت املدينة، يعود تارخيها اىل بدايات القرن العرشين، وقد تم إسناد 
األطواق العليا عن طريق عدد كبري من األعمدة اخلشبية اي بدون استخدام 
من  العلوي  الطابق  يف  كبرية  مساحة  املعامر  وفر  وبذلك  الكابول،  عنرص 
مدينة  طيقان  فوق  البنائية  الطوابق  باستخدام  ذلك  مقارنة  ويمكن  البيت، 
كربالء إذ إهنا توفر مساحة إضافية يمكن استخدامها لتلبية املتطلبات احلياتية 

املختلفة .

رويتر، البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى، ص60، شكل 83
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

شكل رقم ـــ 12 ـــ
 الفناء الوسطي املكشوف ألحد البيوت الكربالئية التي يعود تارخيها اىل

 السنوات األوىل من القرن العرشين وتتألف املسقفات املحيطة بالصحن يف
العادة من طابقني يف كل منها صف من الغرف التي تطل عىل الباحة املذكورة

رويتر، البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى، ص27
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 13 ـــ
الذي  الشناشيل  عنرص  استخدام  يف  املسلم  املعامر  قابلية  يبني  مشهد 
الثاين،  الطابق  يف  البيت  مساحة  من  يزيد  أن  الذكية  املعاجلة  هبذه  استطاع 
ويضيف عنرًصا مجاليا ً ميز املدينة العربية بوجود هذا النظام املزخرف الذي 

أراد منه توفري االستقاللية املطلوبة لنساء البيت .

حسون، كتاب العراق، ص189
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

شكل رقم ـــ 14 ـــ
صورة زفاق من مدينة املسيب، يبدو عليه الطابع الرتاثي وبساطة البناء 
تعلو الطابق األول جمموعة من الشناشيل اخلشبية التي عملت بشكل بسيط 
املبنى وخترج  التي تربز من سقف  تستند عىل جمموعة من جذوع األشجار 
اىل واجهة الشارع. وهبذا يكون تصميم أزقة وشوارع املدن الريفية خيتلف 
بشكل كبري عن أزقة املدينة الرئيسة )كربالء ( وكان نتيجة ذلك أن مل تظهر 

لنا طرز عامرية مثل طراز الطاق، كام هو احلال يف طاق الزعفراين أو غريه .

حسون، كتاب العراق، ص182
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 15 ـــ
أحد املنازل الفخمة يف مدينة كربالء تتقدمه جمموعة من األعمدة اخلشبية 
التي حتمل الشناشيل اخلشبية خلدمة هدفني أساسني أوهلام هو توفري الزيادة 
الثاين من عمل هذه  أما اهلدف  العلوي،  البيت يف جزئه  الكبرية يف مساحة 
الشناشيل هو إضفاء الصبغة الدينية من حيث توفري السرت املطلوب حلريم 

الدار .
رويتر، البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى، ص61
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

شكل رقم ـــ 16 ـــ
استخدام  منها  العلوي  اجلزء  يف  يظهر  البرصة  مدينة  منازل  أحد  واجهة 
الشناشيل اخلشبية التي تتقدم جدران الطابق األول وتعلوها مظالت خشبية 
أيضًا الغرض منها محاية الزخارف اخلشبية الدقيقة لتلك الشناشيل من أشعة 

الشمس احلارقة صيفًا ومن األمطار شتاء.
حسون، كتاب العراق، ص182



130

اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 17 ـــ
نموذج لواجهة أحد البيوت الرتاثية من مرص تتقدمها يف اجلزء العلوي 
بدون  أي  اخلشبية  الكوابيل  من  جمموعة  عىل  املستندة  اخلشبية  الشناشيل 
استخدام األعمدة اخلشبية يف رفعها. ويتبني هنا العدد الكبري من النوافذ التي 
صممت يف هذا الشكل بعضها صمم جانبًا والبعض اآلخر ضمن الواجهة 

األمامية وكل من هذه النوافذ تعطي السرت املطلوب ألصحاب الدار .

سامح، العمارة اإلسالمية في مصر، ص114 شكل 165
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

شكل رقم ـــ 18 ـــ
أحد  تبني  العرشين  القرن  بداية  صورت  كام  كربالء  مدينة  بيوت  أحد 
الشوارع الرئيسة يف املدينة الذي يبتعد التخطيط فيه عن نظام األزقة الضيقة، 

وبتوفر مثل هذا العرض فإنه ال يمكن إقامة طيقان تربط بني جهتيه .

رويتر، البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى، ص60، شكل 83
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 19 ـــ
الشكل احلصريي والتي  تتخذ  التي  الزخارف اآلجرية  طريقة استخدام 
يطلق عليها أحيانًا الزخارف اآلجرية التي تشبه سعف النخيل، وقد استخدم 
مثل هذا النموذج من الزخارف يف تزيني باطن عقد طاق الزعفراين إلعطاء 

صفة مجالية رائعة متتع الناظر إليه .

محمد علي، عمارة وتخطيط الخانات، شكل 25
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

شكل رقم ـــ 20 ـــ
صورة قديمة لرواق الزعفراين ويظهر يف هنايته طاق الزعفراين الذي يتألف 
من جمموعة من العقود املدببة ثنائية املركز إذ يبدو بشكل منفوخ أكثر مما هو عليه 
احلال يف العقود املدببة ذي األربعة مراكز التي تتحمل ثقل البناء الذي فوقها. 
إال إنه بالرغم من ذلك فإن املعامر استطاع أن يتقن عمله يف بناء أقواس الطاق 
التي محلت ثالث طبقات بنائية ملدة تزيد عىل قرنني من الزمن. ومن املالحظ 
يف هذه الصورة أن املعامر قد أفرط يف استخدام النوافذ التي تتألف من شكل 
مستطيل يف الطابقني األول واألخري التي تعلو الطاق أما الطابق الوسطي فقد 

فتحت فيه نوافذ أصغر حجام تنتهي بشكل عقد مدبب .
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

أرشيف الباحث

شكل رقم ـــ 21 ـــ
أحد أزقة مدينة بغداد يعود تارخيه اىل سنة 1908م يتبني منها وجود بناء 
يربط جزأي الزقاق بعضه ببعضه اآلخر وقد شكل سقف هذا البناء بشكل 
الطرز  من  ما عهدنا  يمثل  البناء هذا ال  أن  هنا  املالحظ  من  إنه  إال   ،ٍ مستو 
بعقود  املعقودة  الطيقان  الكربالئي يف عمل  املعامر  استخدمها  التي  العامرية 
أداة  أن  هنا  البارز  تطورًا. ومن  األكثر  العامرية  الطرز  من  تعد  والتي  مدببة 

الربط بني الدارين املتقابلتني تشكل سقوفاً  مستوية .
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اأ.م.د. ميثم مرت�صى ن�صر اهلل

 1٤٣6 - 1٤٣٧هـ /2015مال�صنة الثانية/املجلد الثاين/ العدد الرابع

حسون، كتاب العراق، ص189

شكل رقم ـــ 22 ـــ
 منارة موجدة القابعة يف الصحراء تقع عىل بعد 35كم تقريبا ًعن الشارع

األرشف(، النجف  مدينة  ـــ  املقدسة  كربالء  )مدينة  بني  يربط  الذي   العام 
 وتظهر عىل بدهنا برغم التصدعات الكثرية زخارف آجرية عىل درجة كبرية
 من التفصيل التي تنم عن مقدرة املعامر الكربالئي يف االبتكار والتطور. وهذا
 األمر يعطينا فكرة واضحة عن أن املعامر الكربالئي قد توارث الزخرفة من

هذا النوع وصواًل هبا اىل زخرفة طاق الزعفراين .

تصوير الباحث
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اخل�سائ�ص العمارية لطاق الزعفراين يف مدينة كربالء املقد�سة 

شكل رقم ـــ 23ـــ
 زخارف آجرية حصريية من قرص االخيرض الذي يعود تارخيه اىل النصف

 الثاين من القرن الثاين للهجرة وجدت يف رواق بيت الصالة ويظهر عىل هذه
بذل يتطلب  الذي  األمر  العمل وهو  إنتاج هذا  الكبرية يف  الدقة   الزخارف 

 املزيد من الوقت واإلمكانية الكبرية يف عملية التشكيل
تصوير الباحث
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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.

- 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 decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them 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.

Editorial & Advisory Boards



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.
- 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 it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest 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 



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 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 researches 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 wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher destowed 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:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: 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.



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, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being in 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, 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, 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 
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Most Gracious Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
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