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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

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

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

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

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



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

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

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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امللخ�ص:

تناولت هذه الدراسة الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة 
اإلسالمي  الفن  نتاجات  عىل  اهلندسية  النزعة  هيمنت  فقد  املقدسة.  احلسينية 
بكافة أجناسه )يف الزخرفة، التصوير، اخلزف، اخلط العريب، والعامرة، وغريها 
ومنها  اإلسالمية  العامرة  فن  وكان  األخرى(،  والصناعية  احلرفية  الفنون  من 
يف  اهلندسية،  النظم  جوهر  يالمس  املقدسة(  احلسينية  للعتبة  املعامري  )البناء 
األشكال والصياغات واملعاجلات البنائية التي تعرتي طبيعة التشكيل املعامري 
وامل��آذن،  كالقباب  املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  اإلسالمية  العامرة  ملفردات 
واألعمدة والتيجان واملقرنصات واألبواب والشبابيك، واملحاريب، والعقود، 

والتي مثلت عالمات فارقة يف أنظمة العامرة بكافة أنواعها يف العامل.
باالطار  االول  الفصل  اهتم  فصول،  اربعة  عىل  الدراسة  احتوت  حيث 
املنهجي للبحث واملتمثل بمشكلة البحث التي اهتمت بالكشف عن املفردات 
العامرية ذات النزعة اهلندسية يف العتبة احلسينية املقدسة يف كربالء. وايضا تضمن 
اهلندسية  الوحدات  )كشف  املوسوم:  واهلدف  اليه  واحلاجة  االمهية  البحث 
املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة احلسينية املقدسة( فضال عن تعريف لبعض 

املصطلحات اخلاصة بالبحث.
االول  بمبحثني،  متثل  الذي  النظري  االطار  الثاين  الفصل  تضمن  حني  يف 
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جاء بعنوان: )معطيات النظام اهلنديس والزخرفة االسالمية(. وما يتضمنه من 
)الكتابية،  الزخرفية  العنارص  وعرض  االسالمي  والفن  التوحيد  فكرة  مناقشة 
وداللة  اهلنديس  النظام  عن  فضال  اهلندسية(   – واحليوانية  االدمية  النباتية، 

االشكال اهلندسية يف الفن االسالمي.
اجلاملية يف  ا وخصائصها  ومفرداتهُ العامرية  العنارص  الثاين تضمن  واملبحث 
االول حول  اربعة حماور  انقسم عىل  والذي  أنموذجًا،  املقدسة  احلسينية  العتبة 
التكوينية  العنارص  والثاين حول  العربية االسالمية وخصائصها  العامرة  مفهوم 
للفنون العامرية االسالمية والثالث حول البناء العامري لألرضحة والرابع البناء 

العامري للعتبة احلسينية املقدسة.
فيام تضمن الفصل الثالث اجراءات البحث وصوال اىل الفصل الرابع الذي 

احتوى عىل النتائج واالستنتاجات واملقرتحات والتوصيات وثبت املصادر.
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Abstract

The present study dealt with the geometrical units 

applied on the architectic components of Imam Husain's 

holy shrine. The geometric touch marked all the outputs of 

the Islamic art of all its types (decoration, picturing, pottery, 

Arabic handwriting, architecture, and the other handicraft and 

manufacturing arts). The Islamic architecture art such as (the 

architectic building of Imam Husain's holy shrine) reflects and 

touches the essence of the geometric systems, in the shapes 

in the formations and in the structural treatments which strike 

or happen to the nature the architectic formation of the items 

of the Islamic architecture in Imam Husain's holy shrine 

such as the domes, the minarets, the pillars, the crowns, the 

shaped bricks, the doors, the windows, places of prayer and 

the contracts which were considered identifying marks in the 

architectic systems of all its types in the world.

The study consisted of four sections. Section one 

dealt with the method logical framework of the research 
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represented by the problem of the research which focused 

on detecting the architectic items which have been of a 

geometrical trend in Imam Husain's holy shrine in Karbala.

The research also included the importance and the need 

for it and also the aim (Detecting the geometrical units 

performed on the architectic components of Imam Husain's 

holy shrine) in addition to defining some of the terms used in 

the research.

Section two, on the other hand, dealt with the theoretical 

framework which consisted of two subsections; the first has 

been entitled (Facts of the geometrical system and the Islamic 

decoration) together with discussing the idea of mono theism 

and the Islamic art and showing the decorative elements 

(documentary, botanical, human and animal, geometrical) 

together with the geometrical systems and the significance 

of the geometrical forms in the Islamic art.

The second subsection dealt with architectic components 

and their items and the aesthetic features in Imam Husain's 

holy shrine as an example. This, in turn, was subdivided into 

four other subsections: the first was about the concept of 

the Islamic Arabic architecture and its characteristics; the 
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second was about the constructional elements of the Islamic 

architectic arts; the third was about the architectic building of 

the shrines while the fourth was about the architectic building 

or structuring of Imam Husain's holy shrine.

Section three dealt with the procedures used whereas 

section four included the results and conclusions together 

with the recommendations and the bibliography.
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الف�صل االول

أوالً: مشكلة البحث
نتاجات  يف  اجلاميل،  للفهم  العميق  املستوى  مع  اهلندسية  الوحدات  ترتبط 
)فن  وحتديدًا  اإلسالمي  الفن  بتجارب  يتصل  ما  ومنها  التاريخ،  عرب  الفن 
الزخرفة اإلسالمية( الذي شّكل هاجسًا معرفيًا متناميًا لدى الباحثني واملهتمني 
املنظومة  عن  نتج  الذي  )الالمرئي(،  املجّرد  الفكر  أغ��وار  لسرب  واملتذوقني 
العقائدية للدين اإلسالمي احلنيف، وكانت التأويالت والتحليالت بشأن هذا 
املوضوع، تبدو عىل وجهات نظر عديدة، فمنها ما يؤكد أن الفنان املسلم اجته 
)ذوات  احلّية  الكائنات  تصوير  حرمة  يف  الوقوع  خشية  الزخريف،  التجريد  إىل 
خلقه،  وتعاىل( يف  اخلالق )سبحانه  ومضاهاة  الرشك  يقع  ال  وحتى  األرواح(، 
ومنهم من خالف هذا الرأي، ووجد أن اعتناء الفنان املسلم بالوحدات املجرّدة 
ومؤثرات  اإلسالمية  العقيدة  فلسفة  من  نابع  اهلندسية،  البنائية  وبالتشكيالت 
وسامية  جمّردة  وبوسائل  منه  التقّرب  وبرضورة  وتعاىل(  )سبحانه  باهلل  األيامن 
بأن  القائل  الرأي  تتبنى  أخرى  نظر  احلياة، وهنالك وجهة  ملذات  وبعيدة عن 
الفنان املسلم اجته إىل التجريد والبناء اهلنديس، بسبب ميله الشديد إىل أن يمأل 

الفراغات واملساحات الكبرية بعنارص زخرفية هندسية متكررة.
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بيد أن حتمية اخلطاب التجريدي اهلنديس لدى الفنان املسلم، كانت جتد يف 
صالته مع الفكر العقائدي للدين اإلسالمي، ما جيعلها أكثر مقبولية ومعقولية 
تغّذي  والعلمية  اليقينية  املعرفة  اطر  كانت  ولذلك  املتعددة،  اآلراء  مواقف  يف 
وفق  عىل  آراؤهم  تعززت  الذين  املسلمني،  الفالسفة  لدى  اجلامل  أطروحات 
معطيات القرآن الكريم والتعاليم الدينية التي نزلت عىل املجتمعات اإلنسانية، 
الفكري  التالقح  نتيجة  اإلغريق،  الفالسفة  بأطروحات  تأثرهم  عن  فضاًل 

والثقايف بينهام.
من هنا كانت االبتكارات العامرية يف العتبة احلسينية املقدسة، متثل خالصات 
يمكن  ال  التي  السامية،  الروحية  القيم  بتواصل  تقرتن  مألوفة،  غري  إبداعية 
فصلها عن املناخ العقائدي والوجداين لإلسالم، وحدث أن شهدت املفردات 
العامرية اإلسالمية تكاماًل يف طبيعة التشكيل البنائي كام حيدث بني القبة واملئذنة 
واألبواب واألعمدة وغريها، وعّزز ذلك التكامل توظيف الوحدات اهلندسية 
التقنية  واملتغريات  املكونات  حيث  من  متنوعًا  توظيفًا  املفردات،  تلك  عىل 
قيم  مع  اهلندسية  للوحدات  البنائية  الصيغ  تنافذ  برضورة  والوعي  واألفكار 
الوحدة والتناسب والتامثل والتوازن والتكرار وإجياد بعد تواصيل بينها، لتأكيد 
والوقوف  التنظيمية،  واألسس  العنارص  بني  الرابطة  اجلاملية  العالقات  فاعلية 
عىل اشرتاطات األثر اجلاميل وخصوصية التعبري اهلنديس.ومن هنا نشأت مشكلة 
هذا البحث من خالل اإلجابة عن التساؤل اآليت: كيف تعامل الفنان املسلم مع 

الوحدات اهلندسية املنفذة عىل املفردات العامرية للعتبة احلسينية املقدسة ؟
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ثانيًا: أمهية البحث واحلاجة إليه
تكمن أمهية هذا البحث باآليت:

احلسينية  للعتبة  اإلسالمية  العامرية  املفردات  بقراءة  البحث  هذا  هيتم 
املقدسة، قراءة حتليلية من منظور رؤيوي تشكييل يكشف القيم اجلاملية يف بنياتا 

التصميمية املتنوعة.
يمثل حماولة لرصد مجاليات العامرة العربية يف إطارها اإلسالمي والعقائدي . 1

والديني، وتقّص معطياتا التصميمية، انطالقًا من الصيغ البنائية والتعبريية 
احلسينية  للعتبة  اهلنديس  بالتشكيل  اخلاصة  التنظيمية  واألسس  للعنارص 

املقدسة.
يهُفصح هذا البحث عن تكاملية الصورة البرصية العامرية اإلسالمية للعتبة . 2

احلسينية املقدسة عرب جانبني مهمني: مجايل ووظيفي، وهو تسويغ لبواعث 
األثر الوجداين والروحي الذي تعززه مجاليات العامرة اإلسالمية.

يفيد هذا البحث املهتمني بالعامرة اإلسالمية وطلبة الفن والباحثني املتذوقني . 3
من خالل اإلطالع عىل نتائج البحث واالستنتاجات.

متواضع . 4 بجهد علمي  واملتخصصة  العامة  والعربية  املحلية  املكتبات  يرفد 
املنفذة عىل مفردات  اهلندسية  الوحدات  التعريف بجامليات  يتم من خالله 

العامرة العربية اإلسالمية.

ثالثًا: هدف البحث
هيدف هذا البحث إىل: الكشف عن الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص 
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العامرية للعتبة احلسينية املقدسة.

رابعًا: حدود البحث
يتحدد هذا البحث باآليت:

احلدود املوضوعية: دراسة الوحدات اهلندسية املنفذة عىل املفردات العامرية . 1
املقرنصات،  الشبابيك،  األبواب،  املئذنة،  )القبة،  املقدسة  احلسينية  للعتبة 

األعمدة، التيجان، املحاريب، والعقود(.
احلدود املكانية: العراق–كربالء املقدسة. 2
احلدود الزمانية: 2014م.. 3

خامسا: حتديد املصطلحات
)Unit( الوحدة

يف القرآن الكريم:أ. 
تفسري  يف  ورد  ولقد   )1 اآلية  )اإلخ��الص  َأَح��ٌد.(  اهللهُ  َو  ههُ )قهُل  تعاىل  قوله 

)الصايف( هلذه اآلية املباركة
)األحد: الفرد املتفّرد، واألحد والواحد بمعنى واحد، وهو املتفّرد الذي ال 
الذي ال  املتباين  والواحد:  االنفراد،  بالوحدة وهو  والتوحيد:اإلقرار  له،  نظري 
ينبعث من يشء وال يّتحد بيشء، ومن ّثم قالوا: إّن بناء العدد من الواحد، وليس 
الواحد من العدد ألّن العدد ال يقع يف الواحد بل يقع عىل االثنني )االعلمي، 

الشيخ حسني، 2008، ص590(.
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لغًة: . 
فالَواحدهُ )حسب ما جاء يف لسان العرب( من صفات اهلل تعاىل، معناه انه ال  -

ثاٍن له، وجيوز ان ينعت اليشء بأنه واِحٌد، واما أَحدهُ فال ينعت به غري اهلل، 
ويف احلديث:انَّ اهلل تعاىل مل يرَض بالَوْحدانيِّة ألَحد غريه، رشُّ أهُمتي الْوَحداين 
املعجب بدينه املرائي بعمله، ويريد بالوْحداينَّ املفارق للجامعة املنفرد بنفسه، 
وهو املنسوب اىل الَوحَدِة واالنفراد )ابن منظور، ج6، ب ت، ص4782(.

واإلعالم(،  - اللغة  يف  القباين  معجم  )الرائد،  يف  )وحدة(  كلمة  وردت  كام 
حاله ما احتد من الناس او االشياء كالوحدة السياسية، الوحدة االقتصادية. 
من  عددا  تؤلف  التي  املتساوية  األجزاء  من  جزء  كل  العددية(  )الوحدة  و 
األعداد، ففي العرشة مثال وحدتان عدديتان كل منهام مخسة )جربان مسعود، 

2003، ص948(.
إصطالحًا:ت. 

الوحدة حسب تعريف )شريين إحسان( هي االلتحام واالتساق والتكامل  -
مجيع  يف  احلال  هو  وهذا  وحدة،  بدون  تكوين  فال  التكوين،  هي  والوحدة 
أنواع الفنون املرئية والسمعية، )شريين إحسان، مبادئ يف الفن والعامرة، ب 

ت، ص53(.
وعرفها )سكوت( هي الكيان العضوي للشكل املصمم الذي جيب ان يكون  -

كاًل متكاماًل يف ذاته وذلك الحتوائه عىل نظام خاص من العالقات املغلقة، 
التي  العالقات  أهم  من  والتشابه  الفراغي  الشد  عالقتي  سكوت  عدَّ  كام 

تساعد يف تكوين الوحدة )سكوت، 1980، ص38(.



أ. م. د. حممد عيل علوان/ م. م. مها فؤاد حممد الطائي

405 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

التعريف اإلجرائي الوحدة اهلندسية: هي اإلطار الرؤيوي والبنائي للتشكيل 
اهلنديس املنفذ عىل املفردات العامرية للعتبة احلسينية املقدسة والذي يتألف من 
واجلزء  باجلزء  اجلزء  عالقتي  ضمن  بينها  فيام  تتصل  التي  األجزاء  من  جمموعة 

بالكل.

Vocabulary املفردة
لغةأ. 

والعلوم(  - الفنون  اصطالحات  )كشاف  موسوعة  يف  )الفرد(  كلمة  وردت 
مقابل  وتر  بمعنى  وفرد  أف��راد،  ومجعه  ووح��ده،  واحد  بمعنى  للتهانوي: 
يقولون:اهلل  كام  مثيل،  وال  له  شبيه  ال  فريد  هو  آخر  بمعنى  ويأيت  الشفع، 
والفرد  صفاته،  وال  احد  ذات  تشبه  ال  وصفاته  ذاته  ان  يعني  فرد،  تعاىل 
املنترش عند أهل العربية هو املاهية مع وحدة ال بعينها كام يف األطوال يف بيان 
فائدة تعريف املسند إليه، أي هو الفرد غري املعني كام جييء يف بيان الفكرة، 

)التهانوي، 1996، ص1267(.
كام وردت كلمة )الفرد( يف )املعجم الفلسفي لصليبيا( مقابل الزوج، وهو  -

ما يتناول شيئا واحدا دون غريه، والزوج عدد يزيد عىل الفرد بواحد، والفرد 
أيضا هو املنفرد املتوحد، قال تعاىل )رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني( 
سورة األنبياء اآلية )89(، والفرد يف اصطالح الفالسفة كل موضوع فكري 
تسمى  ال  ولكنها  واحدا،  كال  أجزاؤه  تؤلف  التشخيص  بقيد  مقيد  معني 
باسم الكل كالرجل، فان قطعة من بدنه ال تسمى رجاًل، والفرد هبذا املعنى 
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جزئي، بخالف اجلنس او النوع، الذي هو كيل يقال عىل عدد غري حمدود من 
األفراد، وفّرد اليشء جعَله أفرادًا، او فصله يف الفكر، وفّرد األشياء باعد بني 
بعضها وبعض، ومنه التفريد وهو يف اصطالح تفصيل اليشء العام عىل أبعاد 
األفراد حتى يصبح مالئام لرشوط كل واحد منهم، تقول تفريد العقوبات، 
أي تفصيلها، وختصيصها لتكون مناسبة مع مسؤولية كل فرد. )صليبيا، ج2، 

1982، ص 139-138(.

التعريف اإلجرائي
العربية  العامرة  مظاهر  من  مظهرا  متثل  التي  العامرية  البنية  هي  املفردة: 
املنابر،  التيجان،  األعمدة،  املئذنة،  القبة،  مثل  عدة  أنواع  عىل  وهي  اإلسالمية 
واألقواس،  والعقود  املقرنصات،  املحاريب،  األب��واب،  الشبابيك،  املدخل، 

األواوين املوجودة يف العتبة احلسينية املقدسة.
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الف�صل االول
االإطار النظري

املبحث االأول
معطيات النظام الهند�صي والزخرفة االإ�صالمية

التوحيد كحقيقة فكرية وانعكاسها مجاليا يف الفن اإلسالمي. 1
العقيدة باهلل هي أضخم احلقائق يف حياة اإلنسان، كام هي أضخم احلقائق  ان 
وصلته  باهلل،  صلته  حقيقة  لإلنسان  تكشف  التي  هي  فالعقيدة  الوجود،  كيان  يف 
بالكون واحلياة، فهي تربط كيان النفس، لتستقيم عىل املنهج الواصل، وتوحد بني 
طاقاته املتفرقة وأوجه نشاطه املتباينة، فتجعلها طريقا ذا غاية واحدة، وتوحد بني 
الدنيا واآلخرة، والعمل والعبادة، واألرض والسامء. )حممد قطب، 1983، ص116(.
فاإلسالم هو دين وعقيدة ومنهج حياة، وبمعناه الشمويل ليس عبادات او 
للحياة، حياة  الشامل  املنهج  وإنام هو  الزمن،  فرتة من  الناس  هلا  ينقطع  شعائر 
اجلميل  التعبري  هو  جهة  من  والوجدان.والفن  والسلوك  واألفكار  املشاعر 
املوحي هلذه احلياة، ليلتقي الفن والدين التقاء كامال يف احلس اإلسالمي حني 
يكون الفن قائام عىل التصور اإليامن للوجود واملشاعر واألفكار. )سيد امحد بخيت 
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عىل، 2012، ص193-192(.

اتسمت  التي  املسلم  الفنان  نتاجات  يف  انعكس  قد  التوحيد  نجد  ثّم  ومن 
بالوحدة والتجريد.فعرف وجه ربه بقلبه، وآمن بطريق الوحي والتجيل واحلدس 
ليخرج صورة اخلالق عن حدود ما هو دنيوي معرب عن املطلق الالهنائي كتعبري 
تأميل مجايل، متبنيا العلوم الرياضية واهلندسية اليونانية كسبيل ملعرفة حقيقة اهلل، 
إبعاد  الريايض يف  العلمي  الديني اإلسالمي والفكر  الفكر  تفاعل  لذلك  فكان 
كل ما هو تشبيهي يف الفن اإلسالمي. )اخلزاعي، عبدالسادة، 1997، ص30(

فلقد عرب الفن اإلسالمي عن حقيقة العقيدة يف ذلك إلطار الواسع، فهو ال 
يعمل عىل رفعة البرشية وإطالقها من أسار الرضورة والقيد واالنحسار يف نطاق 
املحدود فحسب، بل انه يكون فنا كونيا واسعا، ألنه يعرب عن حقيقة الوجود. 

)حممد قطب، مصدر سابق، ص118(.

العنارص التكوينية يف الفنون الزخرفية:. 2
العنارص الكتابية:أ. 

اإلسالمية،  العربية  للزخرفة  األساسية  املميزات  من  الكتابية  العنارص  تهُعد 
معجزة  هو  الكريم  فالقرآن  احلنيف،  اإلسالمي  بالدين  الوثيقة  لصلتها  وذلك 
القران وكتابته من  تالوة  لذا صارت  مبني،  بلسان عريب  نزل  الكربى  اإلسالم 
َوَما  َوالَقَلِم  ﴿ن  تعاىل  كقوله  ربه،  اىل  اإلنسان  هبا  يتقرب  التي  املربرات  أعظم 
َم احُإِلَنساَن َما  َم بِالَقَلِم، َعلَّ ، الَِّذي َعلَّ َيسطحُروَن﴾ )القلم/1(، ﴿اقَرأ َوَربَُّك األكَرمحُ

َل َيعَلم﴾ )العلق/3-5(، فأصبح اخلطاط كمن يؤدي فرضا للعبادة.
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اكتسب اخلط العريب )ارتباطه بالقران الكريم( صفته القدسية، وأصبح اخلط 
فنا يف غاية الكامل، ما للحرف والكتابة من مكانة مقدسة عند الفنان املسلم، وأنَّ 
اخلط العريب مهيء أصال، مدلوال وتركيبا لتأدية هذه املهمة، ملا تضمنته تسطرياته 
 ،2002 سليم،  لؤي  )العلوي،  إيقاعيِة  وحركٍة  تشكيليه،  حرية  من  والتواؤه 
احلس  ثراء  عىل  دلت  زخرفيه  صورا  العريب  اخلط  يف  أنَّ  نجد  لذا  ص129(، 
الفني لدى الفنان املسلم والذي أدرك ما يف احلروف العربية ما يصلح ألْن يكون 
أساسا لزخرفة مجيلة، فرؤوس احلروف وسيقاهنا وأقواسها، ومداتا وخطوطها 
الراسية واألفقية كل هذه أوحت له بعنارص زخرفية شتى، فتارة جيعل احلروف 
جمتمعة متكافئة وطورا يرسمها متباعدة متناسقة، وتارة أخرى يظهر التنوع بني 

احلروف القائمة واحلروف املستديرة. )حممد عبدالعزيز مرزوق، 1965، ص172(.

العنارص النباتية: . 
استمدت الزخارف النباتية من فروع النباتات الطبيعية وأوراقها وأزهارها 
اىل  اهيا  حمورا  الطبيعية  األشكال  هذه  املسلم  الفنان  استلهم  فقد  هلا،  موضوعًا 

أشكال جمردة.
خمتلفة  عديدة  عنارص  الزخرفية،  حتويراته  يف  املسلم  الفنان  استخدم  فقد 
بسيطة  وأوراد  أزهار  بشكل  تارة  النباتية  زخارفه  فكانت  والثامر،  النبات  من 
كام  متعددة،  وبألوان  رابطة،  وعقد  وحلقات  أوراق  ذات  ومتضاعفة  ومركبة 
استخدم تارة أخرى الزخارف الكاسية، والتي تعتمد عىل كاس الزهرة البسيط، 
اما زخارف األغصان، استخدمت كحشوات داخل  واألغصان والتوريقات، 
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املساحات الزخرفية، مؤديًة دورا وظيفيا ومجاليا من خالل حركتها ذات البنية 
احللزونية. )الفتالوي، حازم جساب، 2011، ص87(.

عن  عبارة  فهي  باالرابسك  عرفت  التي  املتداخلة  التوريق  زخ��ارف  اما 
الوريقات  اىل  ترمز  حمورة  رسوم  فيها  وتتشابك  تتابع  منثنية  وجذوع  تفريعات 
والزهور نقشت بطريقة جتريدية أبعدتا كثريا عن أصوهلا الطبيعية وأصبح من 

العسري معرفتها. )عاصم حممد رزق، 2000، ص132(

العنارص اآلدمية واحليوانية:ت. 
لقد استخدم املسلمون يف زخارفهم عنارص حيوانية عديدة حليوانات خمتلفة 
كاألسد والغزال واألرنب، وطيور صغرية بأنواعها، العتقادهم اهنا غري داخلة 
يف نطاق الكراهية، كام استخدموا رسوم احليوانات اخلرافية كالفرس، والطيور 
الصغرية ذات الوجوه اآلدمية، ومل يعتِن الفنان املسلم يف رسم هذه احليوانات 
حماكاة للواقع، بل اختذ منها موضوعًا زخرفيًا، وكانت هذه الكائنات الزخرفية 
او  متقابلة  األشكال  خمتلفة  هندسية  مناطق  يف  او  أرشطة  او  دوائر  يف  توضع 
الزخارف  هذه  زينت  لقد  ص141-140(،   ،2011 ف��ؤاد،  )ليىل  متدابرة 
احليوانية سطوح التحف الفنية كاألواين والصحون كام زينت جدران القصور 
واملنازل، وانعدم وجودها يف املساجد وأماكن العبادة، ويرجع ذلك اىل مسألة 

التحريم ومضاهاة خلق اهلل تعاىل كام مر ذكره يف مسألة التحريم.

العنارص اهلندسية:ث. 
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حورت  التي  النباتية  من  أكثر  العنارص  من  النوع  هبذا  املسلمون  تفنن  لقد 
الكثري من  ابتكروا  الكائنات احلية وحماكاتا، فقد  عنارصها لالبتعاد عن تقليد 
املسلمني يف زخارفهم اهلندسية مل تكن  براعة  بان  القول  التي أكدت  الرضوب 
اهلندسة  برضوب  وافر  علم  نتيجة  هي  بل  فحسب،  باملوهبة  للشعور  أساسا 

العملية. )زكي حممد حسن، 1981، ص248(
يمكن  تكوينات  وه��ي  هندسية،  وح��دات  من  ال��زخ��ارف  ه��ذه  وتتكون 
تشكيلها من العالقات اخلطية الناجتة من تالقي بعض أنواع اخلطوط املستقيمة 
واملنحنية، والتي أساسها األشكال اهلندسية مثل املضلعات واألشكال الدائرية، 
كام تشمل األشكال الثالثية التي تضم املثلث املتساوي األضالع، او متساوي 
الساقني وغريها، واإلشكال الرباعية مثل املربع واملستطيل واملعني، واألشكال 
العنارص  هذه  وتتشارك  ص17(،   ،2012 لطفي،  )صفا  والسداسية  اخلامسية 
اهلندسية مع غريها من العنارص األخرى بتقسيم املواضيع الزخرفية فيها وحتديد 
وحداتا الفنية حتديدًا واضحًا، وقد قسمت العنارص اهلندسية اىل صنفني، يمثل 
االول زخارف هندسية بسيطة تتكون، من املثلثات، والسيام املتساوي الضلعني 
واإلشكال  واملستطيالت  واملربعات  واملعينات  والدوائر  األضالع،  ثالثه  او 
وأربعني  مخس  بزاوية  مربعني  تقاطع  من  الناجتة  والثامنية  والسداسية  اخلامسية 
درجة، ويمثل الثاين الزخارف اهلندسية املركبة من األشكال النجمية املتعددة، 
)عاصم  النجمية.  واألطباق  )املضلعات(  السيام  املعقدة،  اهلندسية  والرضوب 

حممد رزق، 2000، ص 134-133(
فقد  املختلفة  واخلامات  وامل��واد  السطوح  اهلندسية  الزخارف  وغطت  كام 
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هندسية  تشكيالت  )يف  املفرغ  اجلص  استخدام  طريقة  اىل  املسلم  الفنان  عمد 
خمرمة( كام هو احلال يف نوافذ املساجد، كام واهتدى اىل طريقة التعشيق والتطعيم 
واخلرط، فقد استخدم أسلوب التعشيق يف اخلشب، مزين السطوح بحشوات 
من اخشاب صغرية احلجم، تقطع عىل أشكال هندسية منتظمة من مثلثات او 
اومربعات... وتثبت مع بعضها بطريقة التعشيق معا بأشكال زخرفيه هندسية، 
كام جلأ اىل أسلوب خرط اخلشب يف عمل الصناديق واملنابر واملرشبيات. )حممد 

احلسيني عبدالعزيز، ب ت، ص10-9(

النظام اهلنديس يف الفن اإلسالمي:. 3
اهلندسية  باألشكال  عنه  ويعرب  املنطقي  بالتفكري  اهلنديس  النظام  يرتبط 
اهلندسة  أسس  عىل  يعتمد  والذي  االسطوانة  او  والدائرة  اخلط  مثل  املجردة، 
االقليدية وهي أسس ترسي عىل كل فروع الرياضيات والعلوم املنطقية، نعدها 
قابلة  املنطق  يف  فرضيات  ليست  وهي  مطلقة،  وحقائق  وبدهييات  مسلامت 
للنقاش والتطوير، والنظام اهلنديس هو جتسيد للنظام الطبيعي املرتبط بالطبيعة 
بلغة  ولكن  الطبيعية،  واألشكال  الظواهر  خالل  من  ينعكس  والذي  والكون 
النظام عموما هو جوهر اإلبداع لدى  الرياضية، وان فرض  الشكل والقوانني 
اإلنسان، وقابلية يف فرض الرتابط والتجانس يف العملية التصميمية سواء كانت 
مفردات التصميم تشمل أشكاالً او ألوانًا أو غريها من املفردات ومن ضمنها 

الزخرفية. )العلوي، لؤي، 2002، ص32(
اتزان  من  فيه  ملا  مجاليًا  نظامًا  يعكس  اإلسالمي  الفن  يف  اهلنديس  فالنظام 
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الفنان  وتناسب، نسب وإيقاع وتكرار، ومتاثل وتوافق، ووحدة وتنوع، فتأمل 
الفنية فجاءت تعبريًا  املسلم للكون من حوله وإستلهام نظمه، وضمنها أعامله 

مجاليًا عن نظم الكون اإلهلي. )الرفاعي، انصار، 2002، ص235(
من خالل النظام اخلفي الذي يربط األشياء بعضها ببعض فتبدو يف وحدة 
متجانسة متكاملة متوازنة، ملا فيها من تناسق وتناسب، وتوازن يكون يف شكل 
كل اليشء ويف مادته وحركته، ويف التقدير والضبط وحتديد النسب بقوله تعاىل 
َتقديِرًا﴾  َرهحُ  َفَقدَّ َشٍء  لَّ  كحُ ﴿َوَخَلَق  )القمر/49(،  بَِقَدٍر﴾  َخَلقنَاهحُ  َشٍء  لَّ  كحُ ا  ﴿إِنَّ
تناسق  عن  تعاىل  ويقول  )الرعد/8(،  بِِمقَداٍر﴾  ِعنَدهحُ  َشٍء  لُّ  ﴿َوكحُ )الفرقان/2( 

سَباًنا  مَس والَقَمَر ححُ الكون واألرض ﴿َفالِقحُ اإِلصبَاِح َوَجَعَل الليَل َسَكنًا َوالشَّ
والنََّهاَر﴾  الليَل  رحُ  َقدِّ يحُ ﴿َواهللحُ  وقوله  )األنعام/96(،  الَعلِيِم﴾  الَعِزيِز  َتقِديرحُ  َذلَِك 
وٍن﴾ )احلجر/19(، وقوله تعاىل ﴿ وزحُ ّل َشٍء مَّ )املزمل/20(، ﴿وَأنَبتنَا فِيَها ِمن كحُ

نُّطَفهحُ  ِمن   ، َخَلَقهحُ َشٍء  َأِي  ﴿ِمْن  )االنفطار/7(،  َفَعَدَلَك﴾  اَك  َفَسوَّ َخَلَقَك  الَِّذي 
اجلامل،  فلسفة  اىل  املدخل  عبده،  )مصطفى  )ع��ب��س/19-18(  َرهحُ﴾  َفَقدَّ َخَلقهحُ 

1999، ص261(
وٍج﴾  رحُ فحُ ِمن  ا  َوَماهَلَ ناَها  َوَزيَّ َبنَينَاَها  َكيَف  م  َفوَقهحُ َمآِء  السَّ إىَِل  َينحُظحُروا  ﴿َأَفَلم 
له  وتتز  واخليال  العقل  وحيرك  األرسار،  تكتنفه  اهلنديس  اجلامل  فبهذا  )ق/6( 

له احلواس والعواطف  اما مجال طبيعي، تستجيب  تأثريًا مطلقًا،  فيرتك  الروح 
املحدودة. )اخلزاعي، مصدر سابق، ص101(

ان وحدة الزخرفة اإلسالمية تسعى اىل اهلل والداعية اىل اهلل الذي منه واليه 
استوحت  هناية،  او  بداية  ب��دون  رسمدية  فهي  واملسببات،  األسباب  تنتهي 
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معادالت  حل  يف  والرغبة  املوضوع  تكرار  اىل  الرياضية  القواعد  من  قواعدها 
الالهنائية. )كلود عبيد، مصدر سابق، ص85(

التوازن الكامن فيه،  التكرار املوجود يف الكون يكشف لنا رس  فنالحظ ان 
هلذا فان التكرار يعطي معنى أخر او نتيجة أخرى وهي التوازن، لذلك فان هناك 
ثمة عالقة وثيقة بني التوازن والتكرار، الن التكرار اذا اختل عن املنظومة اإلهلية 
الكامنة قيل اختل واعتل، وكشف لنا عدم االستقرار والتوازن واذا اعتدل نتج 
)مصطفى  واضحة(.  تكن  مل  وان  االثنني  بني  وثيقة  فالصلة  لذلك  االتزان،  عنه 

عبدالرحيم، 1997، ص88(.

هندسية  طاقة  ختتزن  فنية  أعامٍل  إنتاج  من  املسلم  الفنان  استطاع  فقد  وهبذا 
واجلالل  والعظمة  باالتزان  تبوح  متقنة  رياضية  حسابات  وفق  حمكمة  كونية 
واهليبة، وقد جتلت هذه اإلبداعات الرياضية يف اصغر وحدة يف التصميم اهلنديس 
كوحدة املربع او الدائرة وما يوجد هلا من انتظام حمكم يتجىل يف تكراراتا من 
خالل نظام متكامل هنديس، وهبذا النظام قد وصل الفن اإلسالمي اىل درجة 
عالية من األداء املنتظم، وكأنه حياكي النظام الكوين وما فيه من إتقان للوصول 
ٍء َخَلْقنَاهحُ بَِقَدٍر  لَّ َشْ ا كحُ اىل املطلق )الرفاعي أنصار، مصدر سابق، ص240( ﴿إِنَّ

﴾ )القمر/50-49(. َنا إاِلَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصِ )49( َوَما َأْمرحُ

داللة االشكال اهلندسية يف الفن اإلسالمي:. 4
املنزه  املطلق  التوحيد  هو  الوحدانية،  مفهوم  عىل  قائم  اإلسالمي  الفكر  ان 
عن الواقع املبارش للوصول اىل ما وراءه )اجلوهر احلق( وصوال روحيا يتجاوز 
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العرض الزائل النسبي.
منه  تنطلق  الذي  املركز  اإلسالمية،  الذهنية  منظور  خالل  من  النقطة  متثل 
األشعة وجتتمع فيه، املركز النبع واملالذ هي مركز الدائرة الذي تكمن فيه القوة 
الكاملة والكلية للتوليد )صخر فرزات، 1982، ص86(، فالنقطة املركزية هي 
ْلَق ثحُمَّ  اجلوهر الذي يصدر األشياء كلها واليه ترجع مجيع األشياء ﴿اهللَّحُ َيْبَدأحُ اْلَ

ْرَجعحُوَن﴾ )الروم/11(. هحُ ثحُمَّ إَِلْيِه تحُ ِعيدحُ يحُ
حيث  خطا،  لتصري  واحدة  نقطة  من  ترتاكم  التي  اهلندسية  النظامية  وهبذه 
أشادت احلضارة اإلسالمية فنا عرف )هبندسة الروح( فنا يطل عىل الروح من 
اىل  النظام  هذا  جتريد  يقودنا  واملضمون،  املعنى  هو  الشكل  حيث  اهلندسة  أفق 
عنرصين أولني مها اخلط املستقيم واخلط املنحني، أي اخليط والرمي، فمن النقطة 
املستقيم  ثنائية  تعرب عن  اللغة،  الصوفية يف هذه  فالرمزية  الرمي،  اىل  اخليط  اىل 
الثنائية اهلندسية، تقوم عىل قطبني  ثنائية الغيب والوجود، فهذه  واملنحني، عن 
منفعلني، يفرض وجود الواحد منهام وجود األخر، وحيدد الواحد منهام صفات 
األخر، يف الوقت الذي يتبادالن الصفات من دون ان يلغي الواحد األخر، ومن 

دون ان ينصهر الواحد منهام باألخر. )الزيباوي، حممود، مصدر سابق، ص 206(.
مجيع  وبني  املركز  النقطة  بني  العالقة  فيها  تتوحد  بشكلها  التي  الدائرة،  و 
أجزاء اخلط املرتسم حوهلا )والذي يشري هنا اىل العدالة يف العالقة حميط باملركز(
فالدائرة شكل ولود، والذي تتمثل فيه احلركة، حركة احلياة، واحلركة الكون، 
يرسمه  الذي  الشكل  هو  كام  والنهار،  الليل  تعاقب  وحركة  الطبيعة،  وحركة 
الكعبة، وهو أيضا الشكل الذي يرسمه املسلمون  املسلمون يف دوراهنم حول 
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 ،1982 فرزات،  )صخر  الكعبة  نحو  صالتم  يف  توجههم  حني  تراصهم  يف 
ص87(، فالدائرة هي مرتسم تلك الشعاعات الفكرية واخلطوط الومهية التي 
تبدأ من كل مسلم منتهية بالكعبة، الن املصيل يتوجه بفكرًة وجسمه فعليا نحو 

الكعبة، فبصفوفهم املرتاصة يف الصالة يشكلون دوائر ضخمة مركزها الكعبة.
والطواف حول الكعبة )املركز( يف احلج إنام هو طواف يف فلك املعنى املطلق، 
فالدائرة التي يرسمها الطواف حول الكعبة هي تعبري عن الكامل، والفكر للجامل 
اإلسالمي يقوم عىل الكامل املادي الظاهري، ولكن ثمة كامل غري قابل للتجسيد 
والصورة، وهو الكامل املطلق يبقى باطنيا ال مادة له وال صورة، يمكن ان نرى 
مثل هذا الكامل املطلق يف الرقش العريب ملا حيوية من جتريدات هندسية تلخص 

وحدة الوجود، للتعبري عن الكامل املطلق )البهنيس عفيف، 2003، ص45(
فالقبة تقليد معامري قديم وهي طريقة ناجحة لتغطية املباين، بيد ان القباب 
يف العامرة اإلسالمية أصبحت رمزا مللكوت الواحد األحد، وعربها يتجه الدعاء 
واالبتهال، ومنها تشع الرعاية واحلامية، فأهنا تبدو كموئل لالبتهال، ماثلة فوق 
املساجد ويف هنايات املآذن، او تبدو نصف قبة يف طاسات املحاريب واأليونات، 
القباب  يف  تبدو  او  واألقواس،  وبالقبوات  القبة(،  مقطع  )مرتسم  بالعقود  او 
العناية اإلهلية، وبصورة عامه فان  اىل  التكريمية واألرضحة كمظلة محاية ترمز 
لتلك  ترمز  اهنا  اي  واحلامية،  الرعاية  وتشيع  والدعاء،  اإليامن  تستقطب  القبة 
)البهنيس  ملكوته.  يف  الكون  بخالق  األرض  عىل  اإلنسان  تربط  التي  العالقة 

عفيف، 2003، ص 82-81(
واملربع توأم الدائرة ومكملها اهلنديس. وهو الشكل املسطح األول بالنسبة 
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للمسلمني، ألنه حيقق عالقة متوازنة وصحيحة ومتكاملة بالنسبة لنقطة املركز، 
العريب.  اخلط  يف  املربع  الشكل  األحيان  من  الكثري  يف  النقطة  اختذت  لذلك 

)العلوي، لؤي، مصدر سابق، ص150(
للتناسق  األسايس  املسطح  الشكل  هو  املربع  ان  املسلم  الفنان  اعترب  وقد 
طول  بني  النسبة  عىل  الفنان  فاعتمد  املتوازن،  املثايل  الشكل  فهو  والتناسب، 
التناسب  املربع وطول وتره وهي1: 1، 414 كقاعدة أساسية لعالقات  ضلع 
فاملربع حيقق عالقة متوازنة متكاملة مستقرة وبسيطة بني أجزائه،  بني األبعاد، 
مستوحيا ذلك من جوهر الدين اإلسالمي الذي يعتمد عىل البساطة والتوازن 

واالستقرار. )شريين احسان، مبادئ يف الفن والعامرة، ب ت، ص136(
ويعد املربع شكاًل قدسيًا عند املسلمني، يمثل )مسقط(الكعبة املرشفة بشكل 
تقريبي، كام نجدًة يف الكثري من املساجد ابتدأ من املربع ألتقريب ملسجد الرسول 
حممد )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فاملربع عنرص معامري أسايس ال يوجد مسجد 
اهلنديس، )اسعد عرايب، مصدر سابق، ص121( والفن  الشكل  خيلو من هذا 
املربع يف مساقط  لنجد  الصغرية،  والبني  الكبرية  البني  بني  يفرق  اإلسالمي ال 

العامرة كام نجده يف اصغر الوحدات القياسية زخرفية.
أما النجوم يف الرقش العريب فرتسم عىل مقياس الدائرة واشتقاقا منها، وهي 
عىل  يعتمد  النجمة  تصوير  ان  كام  القدسية  الدائرة  من  االنطالق  معاين  حتمل 
تصوير الدائرة وتأويل ذلك ان الكواكب بمعانيها املختلفة انام انبثقت عن الكون 
الذي رمز له بشكل دائرة، ولذلك فان الدائرة تبقى أحيانا حميطة بالنجمة او هي 
تتصدر مركزه. )عفيف هبنيس، الفن االسالمي، 1998، ص101-103( ففي 
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عنق  )عرب  قبة  حيمل  دائرة  اىل  احلرم  يف  الرباعي  الشكل  يتحول  املسجد  عامرة 
مثمن، ويرمز هذا االنتقال الشكيل اىل انتقال كوين توحيدي، فاملربع الذي يمثل 
األرض بجهاتا األربعة، واملثمن يمثل الكون اي األرض وقد التحمت بعنارص 
الطبيعة األربعة، املاء واهلواء والرتاب والنار، والدائرة والكرة متثل القوة اإلهلية. 

)البهنيس، عفيف، 2003، ص80(
فبهذا التحول من املربع اىل الدائرة من خالل املعنى الرمزي الكامن خلف 
األبدي  اىل  األريض  من  اخلالدة،  احلياة  اىل  املادية  احلياة  من  حتول  هو  املثمن، 

الساموي.
كالذهبي  فقط  باأللوان  ليس  النور  هذا  عن  يعرَب  أن  الفنان  ح��اول  فقد 
املقرنصات،  متجسدة يف  متبلورة  معامرية  بتشكيالت  وإنام  واألبيض،  والفيض 
وبالزخارف النجمية الوهاجة بأشعتها الوميضية التي تصدر عن نقطة رسمدية، 
عىل  املوزعة  اللونية  التضادات  تلك  خالل  من  او  والوجود،  الكون  عن  لتعرب 

النسيج الزخريف. )صفا لطفي، 2006، ص128(
أساسيا،  الفن اإلسالمي شكال  يعترب يف  للمثلث فال  اهلنديس  الشكل  وأما 
موجود  فهو  األساسية،  األشكال  يف  كامل  تكاثر  وعنرص  شكل  من  جزء  ألنه 
يف املربع واملضلع والدائرة، ويكتسب رموزه ومدلوالته منهام، لذا ال يأخذ يف 
عامل األشكال دورًا أساسيًا، واالهتامم به دائام يكون عرب مبدأ االهتامم باجلزء من 
خالل الكل، وكذلك ال يعترب املستطيل شكال أساسيا، ألهنم يرون أنَّ والدته 
تتم عرب التحام مربعني او من التحام مربع بجزء من مربع آخر، لذا فهو شكل 
فهو  صانعا،  او  فاعاًل  وليس  مصنوٌع  او  مفعوٌل  مولدا،  وليس  مولود  مركب 



أ. م. د. حممد عيل علوان/ م. م. مها فؤاد حممد الطائي

419 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

يكتسب رموزه ودالالته ومدلوالته من األجزاء التي صنعته وكونته واالهتامم 
به يكون من خالل مبدأ االهتامم بالكل عرب اجلزء. )صخر فرزات، مصدر سابق، 
ص88( اما الشكل احللزوين، فكام أرشنا سابقا دخل هذا الشكل يف التوريق او 
ألكرمه،  النباتية كعروق  العربسة )االرابسك( من رسوم زخرفة، والغصنيات 
والتي  التشخيصية،  املنمنامت  يف  نجدة  كام  سامراء،  لقرص  اجلصية  والزخارف 

عرب فيها الفنان املسلم بحركة الكتل وتوزيع األشخاص.
فمن خالل هذه األنامط الزخرفية والتي جسدت مجاليات الفن اإلسالمي، 
وهي مجاليات جمردة قد تكونت أساسا يف ظل االستقالل عن عامل الطبيعة عرب 
التشكيل والرتكيب وإنشاء لوحات زخرفيه، وفق متخيل او منظور آخر للطبيعة 
املفاهيم  استلهام  عرب  بالفكر  العقيدة  ضوئه  يف  تتداخل  والوجود،  واإلنسان 
الصوفية، التي استعارت مفهوم جوهر الفرد وان الكل يتجزأ اىل اجلزء الذي ال 
يتجزأ، ومن ثم رد كل األجزاء اىل الواحد اهلل، فهي صادرة عنه ودليل عليه يف 
اآلن نفسه، وان كل ما يف الوجود يشهد بوجود اهلل الواحد. )الكحالوي، حممد، 

2010، ص222-221(
من  فيها  تتحول  والتي  تركيبية،  بخاصية  الزخرفية  الوحدات  هذه  فتكرار 
املجموع  من  اكرب  مجالية  قيمة  ذات  اكرب  وحدات  اىل  النسق  يف  بسيطة  وحدة 
اجلربي هلذه الوحدات، وهذه اخلاصية نجد نموذجها األويل يف عملية التسبيح 
واحلمد، حيث تكرر عبارات احلمد اهلل، وسبحان هلل، ..فتخلق موسيقى إيامنية 
خالصة تسبح بحمد اهلل، فتحول الوحدة اهلندسية البسيطة لوحدة مركبة معقدة 
وتعاىل  سبحانه  اخلالق  معرفة  ثم  ومن  اجلالل،  اىل  للوصول  عبادية،  عملية  يف 
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وهو اهلدف األسمى لكل األعامل يف الفن اإلسالمي، لنجد هذا الفن يف أكثر 
فقيه،  )الشيخ شرب  املسلمني.  داخل مساجد  متجسدا  قدسية وروعة،  األماكن 

مصدر سابق، ص170(
او  بارزة  املسجد سواء كانت  تنترش يف  التي  اهلندسية  الرقوش  وهبذا تكون 
مسطحة، والتي تتحاشى االرتباط باملادة، ما هي اال تسبيحات وأذكار، متارس 
وظيفة روحانية، متحققة بحوار صامت يمتد بني وجدان املؤمن وبني الصورة 
)األنوار اإلهلية( التي تسمو عىل املادة والشكل، بعمقها الرمحاين، لتصبح هذه 
الرقوش أداة اتصال رسيعة تفوق الكهرباء بقوة اتصاهلا، لرتتفع بوظيفة املسجد 

اىل املرتبة الروحية. )البهنيس، عفيف، 2003، ص55-54(
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املبحث الثاين
العنا�صر العمارية وخ�صائ�صها اجلمالية

العتبة العبا�صية املقد�صة اأمنوذجًا

اوالً: مفهوم العامرة العربية اإلسالمية وخصائصها
تعد العامرة العربية اإلسالمية، من أهم الطرز العامرية التي اتسمت بخصوصية 
متفردة، كوهنا كانت تعرب عن جوهر املعطيات الفكرية والعقائدية لإلسالم، فضال 
املستويات  من  بمزيد  اإلسالمي،  للفن  اجلاميل  املنجز  غور  تسرب  كانت  أهنا  عن 
باحلضور  تتصف  معامرية  نامذج  تقديمها  عرب  احلضاري،  والتواصل  املعرفية، 
كاملآذن  العامرية  املفردات  وخصوصية  املعامري،  التصميم  وبجامليات  الفاعل، 
واملحاريب. والتيجان  واألعمدة  واملقرنصات  والشبابيك  واألب��واب  والقباب 
من  فيها  تتأتى  التي  اإلسالمية  العامرة  يف  وواضحة  مهيمنة  ميزة  فالوحدة 
فكرة التوحيد يف الفكر االسالمي، فالنظرة الوحدوية تشمل كل الفنون بضمنها 
العامرة، وال تشمل العامرة بكليتها فقط بل حتى األجزاء التي تكوهنا، والتنوع 
إلنتاج  األص��وات  مع  البارع  التعامل  يامثل  اإلسالمية  العامرة  يف  الوحدة  مع 
التناغم، فخرجت منجزات العامرة اإلسالمية تكاد تشبه بعضها بعضها اآلخر 
دون أن تتطابق مع بعضها اىل جانب يشء من التباين اليسري الذي حتمله كل بيئة 
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وختتص به ومتليه مواهب أهلها املوروثة. )املالكي، قبيلة، 1998، ص92(
عىل  الداخلية  العامرة  بتفضيل  باالهتامم  انفردت  اإلسالمية  العامرة  ان  كام 
اخلارجية، ولقد أدت هذه اخلاصية بان يصبح املبنى زاخرًا من الداخل بروائع 
والنوافذ،  واألعمدة،  واألفاريز،  والسقوف،  اجلدران،  عىل  املنترشة  الزخارف 
واألبواب، وان قلة اهتامم الفنان املسلم للعامرة اخلارجية نابعا من رغبته بعدم 
التظاهر، والتفاخر، كام حث عليه الدين اإلسالمي. )سيد امحد بخيت، مصدر 

سابق، ص212-211(
والتصميم  البناء  تقنية  بني  جتانس  بوجود  اإلسالمية  العامرة  متيزت  كام 
مع  ومنسجمة  متالئمة  جاءت  فلقد  والزخريف،  اإلنشائي  والتكوين  العام، 
 ،1998 جودي،  حسني  )حممد  الفراغية  واملتطلبات  العامرية،  الوظيفة  مفهوم 
اإلنسان  بحاجة  العضوي  االرتباط  عىل  اإلسالمية  العامرة  قامت  كام  ص22( 
وظروفه املناخية واالجتامعية، وبعقائده ومثله، فكان املقياس اإلنساين يف العامرة 
اإلسالمية، متمثاًل بالذراع والكف واإلصبع واخليط، كأداة للمعامري، والذي 
قاس به املسافات وأقطار الدوائر عند إنشاء األقواس والقباب والقبوات، وبه 
صنع الشاقول ليحدد استقامة البناء، فكان املقياس اإلنساين يف العامرة اإلسالمية 
)البهنيس،  اإلسالمية.  احلضارة  وروح  والتقاليد  املناخية  الثوابت  مع  منسجام 

عفيف، 2003، ص 18-17(
سواء  واضٍح  بشكل  اهلندسية  األنامط  عىل  اإلسالمية  العامرة  اعتمدت  كام 
كان عىل صعيد النسيج احلرضي لألبنية أو التفاصيل الزخرفية مع وجود حمورية 
عالية ومتاثلية واضحة عىل حمور واحد أو حمورين أو أكثر خللق أشكال هندسية 
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منتظمة كاملربع واملستطيل وبنسب مدروسة، فالتناظر هو ترمجة لتفكري عقالين 
.قبيلة،  )املالكي،  أو عنرص معني  فضاء  للتأكيد عىل  واضحة،  بإيقاعية  ريايض 
األفقي  االمتداد  وقابلية  باملرونة  العربية  العامرة  امتازت  كام  1998، ص92(، 
العامرة  حماور  تناغم  نجد  كام  املبنى،  ومجالية  بوظيفة  اإلخالل  دون  والتوسع 
األفقية والعمودية، حيث ترتفع املآذن كعنارص عمودية موازنة للمحاور األفقية 
للعامرة، اىل جانب تناغم الواجهات وتناغم مواد البناء كام وتنوعت األساليب 
الزخرفية للعامرة اإلسالمية من فسيفساء وقاشاين ورخام وآجر وجص وخشب 
كام تنوعت بني الزخارف النباتية واهلندسية واخلطية. )املالكي، قبيلة، 2007، 

ص197-196(

ثانيًا: العنارص التكوينية للفنون العامرية العربية اإلسالمية:
العقود او األقواس:. 1

تعددت أنواع العقود يف العامرة اإلسالمية منها العقد املدبب وهو عىل نوعني 
العقد ذي املراكز األربعة والذي ظهر ألول مرة يف باب بغداد )732م(، والعقد 
املدبب ذي املركزين والذي ظهر يف اجلامع األموي بدمشق كام عرف املسلمون 
والعقد  واألندلس،  واملغرب  الشام  يف  استخدم  والذي  احلصان  حدوة  عقد 
الذي يتكون من جمموعة أقواس متتالية والذي شاع يف  العقد  املفصص، وهو 

املغرب واألندلس. )صفا لطفي، 2012، ص22(
والقوس املدبب يف العامرة اإلسالمية يدعى بالقوس املوحدي، هو القوس 
او  بالصفر  أشبه  هو  ما  إظهار  تالٍش  هذا  ويعني  تاليش،  بنقطة  ينتهي  الذي 
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املدبب  العقد  لنا  فيوحي  ص15-14(   ،1994 قحطان،  )املدفعي،  بالغياب 
دائري يعرب عن  النصف  العقد  اما  بالدينامكية والتسارع والصعود والتسامي، 
اهلدوء والسكينة والسكون وما الهناية. )املالكي، قبيلة فارس، 2006، ص14(

القبا :. 2
املسقط  دائري  بناء  بأهنا  توصف  التي  اإلنشائية  العامرية  العنارص  أحد  هي 
مقعر من الداخل، مقبب من اخلارج، والتي تتألف من دوران قوس عىل حمور 
تقام  فقد  مقطعها،  القوس  شكل  وتأخذ  تقريبا،  كرة  نصف  لتصبح  عمودي، 
القبة مبارشة فوق مسطح، او ترتفع عىل رقبة مضلعة او دائرية او عىل حنيات 
)املحاريب( ركنية او مثلثات كروية او مقرنصات، لتسهل االنتقال من املربع اىل 
القبة كبرية او صغرية بيضوية او نصف كروية او  املثمن اىل الدائرة وقد تكون 
بصلية او خمروطية او مضلعة، فهي معلم معامري متيزت به اغلب األبنية الدينية 

عند املسلمني وغريهم. )عبد الرحيم غالب، 1988، ص309(
القباب رؤية خاصة فهي مل تكن  العامرة اإلسالمية فكان الستخدام  اما يف 
حال بيئيا او إنشائيا او وظيفيا فقط، بل رمزيا وروحيا أيضا، فرتمز اىل السامء، 
األفق  اتساع  من  صحرائه  يف  العريب  يراه  كان  ملا  مصغرة  صورة  تعترب  حيث 

واستدارة السامء من فوقه. )حييى وزيري، 2004، ص145(
فأصبحت القبة من ابرز السامت الروحية للمسجد، والقبة هي نصف الكرة، 
تقوم فوق احلرم، والكرة رمز الكون املؤلف من نصفني، فالعلوي يمثل السامء، 
والنصف السفيل يمثل األرض والقبة نصف الكون، وهي السامء احلادبة يكملها 
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حرم املسجد الذي يمثل النصف الثاين للكرة الكونية، فللقبة مدلول تصاعدي 
من خالل انتقال املربع يف أركان القبة اىل املثمن يف رقبتها واىل الكرة يف غطائها. 
الواحد  مللكوت  رمزا  فأصبحت   ،)53-52 ص   ،2003 عفيف  )البهنيس، 

األحد وعربها يتجه االبتهال والدعاء ومنها تشع احلامية والرعاية.
وتعترب قبة الصخرة أول قبة بنيت ملسجد يف اإلسالم )72 هجرية( مصنوعة 
من اخلشب تغطيها صفائح من الرصاص فوقها ألواح من النحاس املذهب، كام 
استخدمت القبة يف املساجد أمام وأعىل املحاريب تأكيدا عىل مكاهنا وأمهيتها كام 
يف اجلامع األموي، وجامع األزهر واحلاكم، كام استخدمت أيضا يف تغطية أروقه 
حسن  )حييى  املآذن.  لبعض  كنهايات  استخدامها  جانب  اىل  املساجد،  ايونات 

الوزيري، 1986، ص 22(
اما أقدم القباب يف مرص فهي قبة جامع احلاكم بأمر اهلل الفاطمي، فقد كانت 
السيدة  قبة  يف  مضلعة  وأصبحت  الشكل،  كروية  نصف  األزهر  وقبة  القبة  هذه 
واملضلعة  كروية  النصف  القباب  استخدمت  املامليك  عرص  ويف  )1133(م  رقيه 
والبيضوية، اما يف العرص السلجوقي فكانت القباب خمروطية مقرنصة من الداخل 
القباب  فاستخدمت  املغويل  العرص  يف  اهلند  يف  اما  األرضح��ة،  عامرة  يف  وخاصة 
نصف  العثامين  الطراز  قباب  وكانت  الطويل،  العنق  ذات  والبصلية  البيضوية 
صغرية،  قباب  هبا  حتيط  الوسط  يف  كبرية  قبة  غالبا  اجلوامع  يف  تستخدم  الكروية 
باملقرنصات  واخل��ارج  الداخل  من  اإلسالمية  القباب  تزين  يف  استخدم  ولقد 
ص44( هادي، 1990،  حمسن  )بلقيس  الكوفية.  والكتابات  النباتية  والزخارف 
كام واتصلت القبة بالسامء بواسطة حمورها الشاقويل لتوازن الكتل العامرية. 
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ما  غالبا  والتي  األعىل،  نحو  املتطاول  الشاقوىل  بمحورها  القبة  مركزية  فإن 
يف  دورها  أداء  يف  مهمة  تكون  األرضحة،  او  اجلوامع  يف  احلرم  فضاء  تتوسط 
النامجة  الشد  اىل قوى  فنيا، فهي تضيف قوى شد علوية  العامرية  الكتلة  توازن 
عن الكتل األفقية األخرى للمبنى، وختتفي كتلية القبة من الداخل ليحل حملها 
اىل  القبة  باطن  ليتحول  الزخرفية  املعاجلات  بأنواع خمتلفة من  املتناهي،  الفضاء 

سطح حيس ذي إيامءات رمزية متنوعة. )عصام عيل شكر، 1989، ص101(

املقرنصات:. 3
وهي أشكال متدلية، تشبه إىل حد ما خاليا النحل من الناحية اهلندسية، فهي 
يف املباين العربية يتدىل بعضها فوق بعض من السقوف أو الزوايا أو يف واجهات 
ح ان أصل نشأة املقرنصات يف  العامئر أو األقواس أو أسفل أحواض املآذن، ويهُرجَّ
العراق، وقد رافقت املقرنصات العرب املسلمني يف كل مكان حّلوا به وأصبحت 
حسني،  )خالد  األندلس.  بالد  حتى  اهلند  من  الفنية  عامئرهم  يميز  تكوينيًا  طابعًا 
1983، ص46( وقد تطور املقرنص من احلنيه الركنية التي كانت توضع يف كل 
هذه  تستخدم  حيث  عليها،  قبة  إنشاء  راد  يهُ والتي  املربعة  احلجرة  أركان  من  ركن 
منحٍن  أو  دائ��ري  سطح  إىل  املربع  اجلزء  من  للتدرج  األرب��ع  )املحاريب(  احلنايا 
القبة( )بلقيس حمسن هادي، مصدر سابق،  العنق )عنق  القبة ويسمى  تقوم عليه 
ص31(، وهذه الطريقة من أصل فاريس تكون عىل شكل حماريب او أجزاء من 
خمروط لتسهل ارتكاز القبة عليه كام يف اجلامع األزهر واحلاكم، اما املثلثات الركنية 
انترشت  وقد  صوفيا(،  ايا  كنيسة  مثل  البيزنطية  )الكنائس  يف  تستخدم  فكانت 
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العامرية  االبتكارات  من  تعترب  واملقرنصات  العثامين،  الفتح  بعد  الطريقة  هذه 
اإلسالمية، فقد بدأت هذه املقرنصات بحطتني يف العرص الفاطمي حتى وصلت 
ص24(.  ،1986 الوزيري،  حسن  )حييى  اململوكي.  العرص  يف  حطة   12 اىل 

املآذن:. 4
املآذن هي اسم للمكان الذي كان ينادى منه للصالة، وقد أطلق عىل تلك 
املنارات  من  قديام  أشكاهلا  لتقارب  وذلك  الصوامع،  او  املنارات  أيضا  املآذن 
التي تدي السفن وكذلك أبراج الصوامع يف املغرب العريب، كام ذكر أهنا شكل 
فيها املصمم املسلم ما يالئم  العراقية، فقد وجد  الزقورات  متطور من أشكال 
باألناقة  متميزا  روحانيا  بعدا  فأعطاها  الروحاين،  اىل  املادي  من  االنتقال  فكرة 

واخللق واألصالة. )عبد الرحيم غالب، مصدر سابق، ص232(
تعرف  مل  الراشدين  واخللفاء   حممد النبي  عهد  عىل  اإلسالمية  والعامرة 
املعابد  صوامع  استخدام  خالل  من  املئذنة  برزت  ولكن  املعامري.  العنرص  هذا 
الرومانية بدمشق لألذان عند بناء جامع دمشق األموي، وبذلك نشأت فكرة املئذنة 
نظام  عىل  املسلمون  فاعتمد  أمية،  بني  حكم  أثناء  سوريا  يف  املسجديه  األبنية  يف 
األبراج السورية يف بناء املآذن. )عبد الرحيم غالب ومصدر سابق، ص 233(.

املحرا :. 5
عرف  اجتاهها.  لتعيني  القبلة  جدار  يف  استخدم  إسالميًا  عامريًا  ابتكارًا  يعد 
املجالس، ومنه  فيه، واملحاريب صدور  البيت وأكرم موضع  املحراب، بصدر 
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رف أيضا املحراب:قبلة، فمحراب املجلس:صدره  سمى حمراب املسجد وقد عهُ
وارشف موضع فيه. )حسني مؤنس، املساجد، 1981، ص66(

ويتكون  التجويف،  وهي  وزخرفيه،  معامرية  عنارص  من  املحراب  ويتكون 
من جزأين مها صدر او بدن املحراب وطاقية او خوذة املحراب وثم الدخالت 
ويرتفع  واملقرنصات،  املعشقة،  والصنجات  واألعمدة،  والعقود،  )النوايص(، 
بناء البدن )صدر املحراب(، باملداميك من احلجر اجلريي او من األجر، وذلك 
اما  حدويًا،  أو  مستطياًل  او  دائري  نصف  كان  سواء  له  األفقي  للمسقط  طبقا 
الطاقية فهي ذات أشكال خمتلفة منها املخموس وشكل ربع الكرة، او قد تأخذ 
شكل حمارة مقلوبة وذلك يف املحاريب اجلصية يف العرصين الفاطمي واأليويب 
او قد تكون مسطحة خالية من الربوزات او هبا رشائح رخامية ملونة، ويف هذه 
احلالة تكون قريبة الشبه من شكل املحارة. )حممد كامل خالف، 2012، ص5(.

املنرب:. 6
يعد املنرب مرقاة اخلاطب، كام سمي منربا الرتفاعه وعلوه، وانترب األمري أي 
ارتفع فوق املنرب، والنرب هو العلو واالرتقاء يف الصوت. )حسني مؤنس، مصدر 

سابق، ص72(.
بناء مسجد قباء،  العامرة اإلسالمية عند  املنرب كعنرص معامري مهم يف  وبدا 
املسلمني واقفًا عىل أحد اجلذوع متكئًا عىل  الرسول حممد خيطب يف  فكان 
عصا، فاقرتح املسلمون ان يتخذ شيئا جيلس عليه ويسرتيح، فوافقهم عىل ذلك، 
تكون  بحيث  درج��ات،  ثالث  من  يتألف  األثل  خشب  من  منربا  له  فصنعوا 
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الدرجة الثالثة جللوسه، ومن أقدم املنابر بعد منرب الرسول حممد منرب مسجد 
املساجد  املنابر يف  إقامة  ذلك  بعد  توالت  ثم  العاص )132 هجرية(،  بن  عمر 
يف خمتلف ديار املسلمني، وازداد عدد الدرجات بسبب اتساع مساحة املساجد 

وكثرة عدد املصلني. )اليسري، رنا، مصدر سابق، ص147(.

التيجان واألعمدة:. 7
فهو  عدة،  تسميات  اخذ  ولقد  اجلدار،  او  السقف  به  يدعم  ما  هو  العمود 
لسان  عىل  واسطوانة  لبنان،  يف  وشمعة  املغرب،  يف  وسارية  املرشق،  يف  عمود 

بعض الكتب. )عبدالرحيم غالب، مصدر سابق، 293(
النخيل  ج��ذوع  استعملت  املبكرة  عصورها  ففي  اإلسالمية  العامرة  اما 
كأعمدة، كام يف املسجد النبوي، وبعد ذلك جلًأ املسلمون اىل استعامل األعمدة 
بام  معاجلتها  )بعد  السابقة،  املباين  من  املجلوبة  والبيزنطية  والرومانية  اليونانية 
يتالءم مع وظيفتها اإلسالمية(، ثم ما لبث ان اعتمدت العامرة اإلسالمية عىل 
أعمدة ذات تصميامت وأشكال نابعة من الفن اإلسالمي نفسه. )حييى وزيري، 

2005، ص49(.
وقد رأى املعامري املسلم يف هذه األعمدة وتكراراتا وكأهنا غابة شاخمة اىل 
والرفعة  والسمو  للشموخ  ورمزا  بالسامء  ارتباطًا  العمودية  بمحاورها  األعىل 
ومجاليا  روحانيا  بعدا  للمبنى  أضافت  فقد  اإلسالمية  العقيدة  وسمو  كرفعة 

إضافة اىل بعدها الوظيفي.
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الرشفات:. 8
العامرة  عنارص  من  الرشفة  تهُعد  حافته،  او  اليشء  هناية  بمثابة  الرشفة  تعد 
أعىل  يف  متقاربة  تبنى  حجارة  وهي  واألب��راج،  والقالع  األس��وار  يف  الدفاعية 
ويطلقون  املهامجني  عىل  ويرشفون  املدافعون  وراءها  ليحتمي  وحوله  السور 
عليهم السهام، وكل الزخارف التي تشبهها سواء كانت أعىل املبنى ام أعىل املنرب 

ام غريها تسمى رشفة. )عبدالرحيم غالب، مصدر سابق، ص 233(.
وقد أخذت الرشفات أشكاالً كثرية من أشهرها املسننة كام يف اجلامع األزهر، 
القرن  منتصف  واململوكي، كام ظهرت يف  األيويب  العرص  استعامهلا يف  واستمر 
اخلامس عرش امليالدي رشفات يكون الشكل السالب اي الفراغ عكس الشكل 
تطورت  ثم  بمرص،  بوالق  حييى  الدين  زين  مسجد  يف  كام  الصلد،  املوجب 
نباتية متشابكة كام يف  الرشفات وتالمست وغطي سطحها اخلارجي بزخارف 

مدرسة الغوري يف األزهر. )صالح ملعي، 1975، ص41-40(.

املداخل واألبوا :. 9
اهتدى  ان  منذ  وجد  ع��امري  عنرص  وهو  والباب،  الفتحة  يمثل  املدخل 
العامرة اإلسالمية بشكل فريد،  املداخل يف  للبناء بشكل عام. ظهرت  اإلنسان 
بحيث تكون قمة املدخل عادة ربع كروية وحممولة عىل نصف قبة او مقرنصات 
وتوضع األبواب عادة يف املداخل العميقة والعالية جدًا، قد تصل إىل أعىل البناء 
أو تزيد عنه أحيانًا، وتصنع األبواب من اخلشب وتنحت أو حتفر فيها زخارف 
نباتية أو هندسية وتطعم أحيانًا باخلشب الثمني او بالعاج او الصدف أو تغطى 
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واألرضحة  املساجد  أبواب  واجهات  وزينت  كام  الذهب،  أو  النحاس  برقائق 
بآيات قرآنية للتربك هبا من قبل املسلمني، فأضافت قياًم مجالية عقائدية مكملة 

جلاملياتا الزخرفية. )حممد حسني جودي، 2007، ص123-121(.
اإلسالمية  العامرية  العنارص  مجيع  املداخل  زخرفة  يف  استعملت  ولقد 
واحلليات  والرخام،  والفسيفساء،  واملتداخلة،  امللونة  كاألقواس  وفنوهنا، 
أحيانًا  تغطى  التي  واملتدليات  املقرنصات  خاص  وبشكل  واجلصية،  احلجرية 
املداخل  نظم  تنوعت  كام  ص11(،   ،2005 زيري:  )حييى  املزجج  بالكايش 

للعامرة اإلسالمية.

النوافذ:. 10
اجلصية  والستائر  املثقبة  اجلصية  النوافذ  اإلسالمية  العامرة  استخدمت 
املفرغة، ونوافذ الزجاج املعشق باجلص والتي انترشت يف الكثري من بلدان العامل 
اإلسالمي، ومن األمثلة املبكرة للنوافذ اجلصية املفرغة نوافذ قرص حرية الغريب، 
واجلامع األموي بدمشق وجامع امحد بن طولون بمرص )سيد بسيوين، 2007، 

ص173-172(.
مثل  النوافذ  من  أخ��رى  أن��واع  اإلسالمي  العامل  بلدان  بعض  عرفت  كام 
األبواب  فوق  تفتح  ضيقة  مناور  وهي  القمريات  اليمنية  الرخامية  املدورات 
اوالنوافذ يف أعايل اجلداران والتي امتازت برقتها ومجاهلا، والشمسيات املغربية، 
وهي عبارة عن نوافذ نصف دائرية توجد أعىل األبواب والنوافذ، تغطى باخلشب 
والزجاج امللون، كام وأصبحت أسلوب النوافذ الزجاجية املعشقة باجلص من 
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السامت املميزة للعامرة املدنية والدينية يف العرص العثامين، ومع دخول العثامنيني 
العامرة  يف  السائد  األسلوب  هو  ذلك  أصبح  اإلسالمية  البالد  من  العديد  اىل 

اإلسالمية. )سيد بسيوين، مصدر سابق، ص173(

الصحن:. 11
واملدارس،  كاملساجد  الدينية  العامرة  ويف  املغطاة،  او  املكشوفة  املساحة  هو 
واملدنية  الدينية  العامرة  نواة  الصحن  يشكل  كام  القبلة،  برواق  الصحن  يتصل 
تفتح  وعليه  اخلارجي،  الباب  يفيض  واليه  ونحوها،  والقرص  واخلان  كالدار 
العقود والشبابيك، وحوله تتوزع احلواصل، وسائر املرافق، ولقد ساعد املناخ 
احلار للدول اإلسالمية عىل رضورة عمل مساحات مكشوفة، للمحافظة عىل 

االتصال املبارش باهلواء الطلق. )عبدالرحيم، مصدر سابق، ص 240(
أجل  من  بالسامء،  الدائم  املسلم  العريب  واتصال  احلياة،  رمز  هو  والصحن 
الدعاء اىل اهلل تعاىل، ومن خالل الصحن قد أدخلت فكرة الرمز الكوين بالشكل 
املعامري، فانه يرمز بجدرانه األربعة املحيطة بالصحن بأهنا أربعة أعمدة حاملة 
لقبة السامء، فهو مركز جذب لكل العنارص لكي تنتظم وتطل عليه، فالصحن 
)الفناء( هو قلب املبنى، كالقلب يف جسم اإلنسان، واإليامن احلقيقي هو إيامن 
القلب، وبعبارة أخرى فان الصحن هو جوهر املبنى، حيث تطل عليه احلجرات 
واألب��واب،  الفتحات  وحوله  وحلياتا،  وزخارفها  بألواهنا  جهاته  مجيع  من 
)حممد  بظواهرها.  وليس  األمور  بجوهر  اهتم  اإلسالم  انَّ  اىل  ذلك  ويرجع 

حسني جودي، 1998، ص63-62(.
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اإليوان:. 12
الدينية  اإلسالمية  العامئر  خمتلف  يف  تواجد  ع��امري  عنرص  وهو  اإلي��وان 
والسكنية.فهو قاعة مسقوفة بقبو هلا ثالثة جدران من ثالث جهات، اما الضلع 
تتصل  وقد  مكشوف،  فناء  أو  صحن  عىل  تطل  قنطرة  او  بعقد  فمفتوح  الرابع 
باإليوان قاعات وغرف متعددة حسب وظيفية البناء املوجودة فيه، ولعل اكرب 
اليوم  باقية حتى  تزال معامله  بأربعة قرون وال  قبل اإلسالم  ما  اىل  إيوان يرجع 
وارتفاع 34 مرت  يبلغ عرضة 25مرت  الذي  إيوان كرسى  املدائن هو  أطالل  يف 
اىل  إهلام  املعامري  العنرص  هذا  انتقل  ثم  ص35(،   ،1966 ارنست،  )كونيل، 
بادية  يف  )743م(  املشتى  بقرص  أمثلته  أقدم  ووجد  املبكرة،  اإلسالمية  العامرة 
)فريد شافعي، 1982،  العراق.  بادية  الشام، ويف قرص االخيرض )778م( يف 

ص17-16(.

األروقة:. 13
الرواق بمثابة الساحة املحصورة بني صفني من األعمدة او بني صف  يعد 
الطابق  االواوين واحلجر يف  بمقدمة  عادة  األروقة  األعمدة وجدار.وتقام  من 
العلوي بشكل ممر مكشوف الوجه، وسقفه  الطابق  الغرف يف  األريض، وأمام 
معقود من األعىل بمجموعة من العقود، وكانت األروقة أما ان حتيط بالصحن 
استخدمت  وقد  جانبني،  او  واح��د  جانب  عىل  تطل  قد  او  جهاته  مجيع  من 
األروقة ألول مرة يف دار اإلمارة يف الكوفة، كام استخدمت يف بيوت العباسيني 
مساحات  األروقة  وفرت  وقد  املساجد،  يف  أيضا  استخدمت  كام  وقصورهم 
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مظللة حتيط بالصحن، واحلامية من الظروف اجلوية، كام سهلت السري والتنقل 
داخل هذه الفضاءات. )حممد حسني جودي، 1998، ص65(.

ثالثًا: البناء املعامري لألرضحة:
قبة  تغطيه  بناء  تربة. وهو عبارة عن  او  املشتملة عىل قرب  الرضيح هو احلجرة 
تدعو  دنيوية  او  دينية  مكانة  له  إنسان  او  أمري  او  سلطان  أو  إمام  رفات  عىل  يقام 
واحدة  منفردة حتوي عىل غرفة  بسيطة  تكون  ان  اما  ذكراه، واألرضحة  اىل ختليد 
او  املدرسة  او  باملسجد  ملحقة  تكون  أن  وإمآ  وحدها،  الرتبة  تضم  مقببة  مربعة 
أنواع  بشتى  وتزيينها  األرضحة  عىل  اإلنفاق  يف  اهلند  سالطني  بالغ  وقد  اخلانقاة 
الزخارف حتى عرفت عندهم بالروضات. )صالح ملعي، 1975، ص26 -27(.
من  إما  يكون  صندوق  يغطيه  الذي  الرشيف  القرب  عىل  الرضيح  ويشتمل 
قلب  الرضيح  ويعترب  الثمينة،  املعادن  من  غريها  او  الفضة  او  الفاخر  اخلشب 
الروضة، اما احلرضة، فتشتمل عىل غرفة الرضيح واالواوين املحيطة هبا وأروقة 

الصالة. )األنصاري، رؤوف، 2006، ص16-15(
التأكيد عىل الفضاء  وقد يكون الرضيح اما كتلة واحدة نقية بدون فناء مع 
كتلة  يكون  قد  او  املكان،  مركزية  عىل  تؤكد  فوقه  متميزة  قبة  بتشييد  الوسطي 
حماطة بفناء واواوين، وهذا ما يميز األرضحة الصفوية بشكل خاص مع االهتامم 
شكل  وتنوع  كام  للرضيح،  واخلارجية  الداخلية  الواجهات  بزخرفة  الكبري 
الصحن املحيط بكتلة الرضيح، فقد حييطه من أربع جهات اومن ثالث جهات 
فقط، ويتحدد الفناء من خالل االواوين التى حتيط به لتشكل السور اخلارجي 
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للرضيح والذي يلج اإلنسان من خالله من عده مداخل، تعرفها بوابات ضخمة 
ثرية يف زخرفتها تصل اىل استخدام الذهب والفضة وآملينا حسب مكانة صاحب 

الرضيح لدى املسلمني. )املالكي، قبيلة، 2007 ص187(
الرسول  رضيح  هو  اإلسالم  يف  رضيح  أقدم  ان  اىل  املصادر  بعض  وتشري 
املسجد  حدود  خارج  موقعها  حجرة  يف  الرشيف  قربه  كان  حيث   ،حممد
داخل  اىل  املباركة  الروضة  هذه  أدخلت  وقد  منه،  الرشقي  اجلانب  يف  النبوي 
الرشيف  الرضيح  تعلو  التي  القبة  اما  عبدامللك،  بن  الوليد  عهد  يف  املسجد 
يف  وخاصة  األرضحة  عامرة  ذلك  بعد  انترشت  ثم  املامليك،  عرص  اىل  فرتجع 
باهلند  حمل  تاج  رضيح  ويعترب  وغريها،  وسوريا  ومرص  واهلند  والعراق  إيران 
)1631م( روعة يف التصميم والتخطيط املعامري واألسلوب الزخريف. )املال، 

يوسف، ع12796، 6 ابريل 2013م(
كام واقرتن لفظ املشهد باألرضحة العلوية والفاطمية بشكل خاص، والتي 
انترشت يف العراق ومرص وغريها، كام ان بناء هذه املشاهد مل خيتلف يف احلقيقة 
عن بناء األرضحة، فهام تسميتان لبناء واحد، فقد متيز املشهد بمسقط مربع تعلوه 
قبة، وكانت عامرته عبارة عن بناء يتكون اجلزء الرشقي منه من ثالث حجرات 
بينام غطيت كل من احلجرتني  بقبة  الوسطى منها والتي حتوي عىل قرب  غطيت 
يف  كام  صغري  صحن  عىل  املشهد  اشتمل  كام  مستٍو،  سقف  او  بقبو  اجلانبيتني 
مشهد اجليويش )1085م( والسيدة رقية )1133م( يف مرص. )عبدالرحيم 

غالب، مصدر سابق، ص387-384(
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رابعًا:البناء العامري للعتبة احلسينية املقدسة:
تقع الروضة يف مدينة كربالء املقدسة، والتي تضم رفات اإلمام احلسني بن 
عيل )680(م وقد امتازت بفخامتها وطرازها املعامري اإلسالمي الفريد، 
الروضة احلسينية بمراحل خمتلفة كان أوهلا عامرة املختار بن  ولقد مرت عامرة 
عبيد الثقفي )686 م( حيث بني عىل القرب الرشيف مسقف ومسجد، اما العامرة 
من  القرب  عىل  شامخ  بناء  أقيم  حيث  )813(م  املأمون  عهد  يف  فكانت  الثانية 
الطابوق واجلص، ويف عهد املنترص باهلل )861(م شهد الرضيح العامرة الثالثة، 
جتددت  كام  واجلص،  اآلجر  من  قبة  تعلوه  الرشيف  القرب  عىل  بناء  أقيم  حيث 
زيد ملك طربستان، حيث شيد  بن  قبل احلسن  الرابعة من  للمرة  املرقد  عامرة 
فوق القرب بناء تعلوه قبة عالية وسقيفتان اختذتا كمسجد، وأحيط البناء بسور. 

)األنصاري، رؤوف، 2006، ص123-121(
اما العامرة اخلامسة فشيدها عضد الدولة البوهيي )980-982(م حيث جدد 
وسور  واسع  بصحن  وأحاطه  األمحر  بالصاج  الداخل  من  وزين  املرقد،  عامرة 
عاٍل ذي أربعة أبواب، كام تم بناء املسجد والرواق امللحق باحلرضة، كام شهد 
الرضيح عامرة سادسة يف عهد احلسن بن الفضل وزير الدولة البوهيية، من بعد 
اويس  السلطان  بأمر  السابعة فكانت  العامرة  اما  املرقد،  اثر حريق كبري أصاب 
بن الشيخ حسن اجلالئري )1366(م، حيث شيد قبة عالية حتف هبا مئذنتان يف 
السابق  الذهب )املصدر  بإيوان  املعروف  البهو األمامي  مقدمة احلرم، كام شيد 
حتى  عديدة  بمراحل  احلسينية  الروضة  عامرة  ومرت  ص124-123(  نفسه، 
يومنا هذا، كام واستمرت عمليات الرتميم والتوسيع حيث بدأ بإنشاء طابق ثاٍن 
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للسور اخلارجي للصحن احلسيني املبارك، وتسقيف الصحن واحلاقه باحلرم.
ويتألف املرقد الرشيف من ثالثة أجزاء وهي السور، والصحن، والرضيح، 
زين  وقد  اخل��ارج  من  حييطها  عام  الروضة  يفصل  ع��اٍل  سور  باملرقد  وحييط 
يبلغ  والتي  االيوانات  تتوزع  الداخل  من  اما  والقاشاين،  األصفر  بالطابوق 
عددها 65 إيوانًا تطل عىل الصحن وكل ايوان حيوي عىل حجرة مزينه جدراهنا 
بالفسيفساء، وللسور عدة أبواب ذات طاق معقود بالفسيفساء، وزين جدران 
الصحن بالزخارف املتنوعة، وغلفت أرضية الصحن باملرمر األبيض، اما احلرم 
زينب،  )اجلبوري،  5م  منها  الواحد  عرض  أروقة  بأربعة  أحيط  فقد  احلسيني 

2010، ص104-102(
كام وقد كسيت جدران األروقة اىل ارتفاع مرتين بالرخام اما بقية اجلدران 
املرايا، وهلذه األروقة ثامين  الكريستال وقطع  والسقوف فكسيت بزخارف من 
باب  القبيل،  الباب  الرئييس  الباب  وأمهها  الروضة،  صحن  عىل  تطل  أبواب 
اإليوان  هذا  بناء  ويرتفع  الذهب  بإيوان  يعرف  واسع  هبو  عىل  ينفتح  الذهب، 
اجلداران  زينت  كام  واملئذنتني،  القبة  عدا  البناء  أجزاء  بقية  مستوى  من  أعىل 
اخلارجية للروضة بتشكيالت زخرفيه من اآلجر والقاشاين، اما غرفة الرضيح 
فتبلغ مساحتها )14×9.73( مرت مربع، تقوم فوقها قبة شكلها نصف كروي 
مدبب الرأس قطرها 11.39م، ترتكز عىل اربع دعامات ضخمة ذات مقطع 
مستطيل، وجتلس هذه القبة عىل رقبة اسطوانية تتخللها نوافذ عددها 12 ذات 
الذهب، كام وقد توجت  القبة من اخلارج بقرشة من  عقود مدببة، وقد طليت 
الرقبة بنطاق من القاشاين حيوي عىل آيات قرآنية كريمة بلون ابيض عىل أرضية 
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زرقاء داكنة. )األنصاري، رؤوف، مصدر سابق، ص 130-129(
اىل قاعات مسقفة كبرية  الروضة احلسينية وحتويله  كام وتم تسقيف صحن 
األئمة  قبة متحركة عىل عدد  أربع عرشة  السقف  باحلرضة، ويعلو هذا  ملحقة 
زينب،  )اجلبوري،  اجلميل،  امللون  بالقاشاين  زينت  وقد  للتهوية  املعصومني 

مصدر سابق، ص 103(
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الف�صل الثالث
اإجراءات البحث

أوالً: متمع البحث والعينة:
قام الباحثان باختيار عينة للبحث، متثل مفردات عامرية اسالمية ضمن البناء 
املعامري للعتبة احلسينبة املقدسة، وهي تنتمي اىل احلدود الزمانية للبحث، ومتت 

عملية اختيار عينة البحث وفقًا للمربرات اآلتية:
تغطي الطرز العامرية اإلسالمية يف العتبة احلسينية املقدسة، وبام يتالءم مع . 1

متثيلها للنامذج العامرية ضمن حدود البحث.
وموضوعاتا . 2 الشكلية  صياغتها  تكررت  التي  العامرية  النامذج  إستبعاد  تم 

واسلوب بنائها.
اتسمت نامذج عينة البحث بالتنوع وبالوحدات اهلندسية املتعددة.. 3
أخذ الباحثان عند اختيار عينة بحثهام بآراء بعض ذوي اخلربة واالختصاص*.. 4

ثانيًا: أداة البحث
يف  وردت  التي  املعرفية  املعطيات  عىل  التحليل  عملية  يف  الباحثان  إستند 

مباحث الفصل الثاين والتي هلا عالقة باملوضوع.
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ثالثًا: منهج البحث
اعتمد الباحثان عىل املنهج الوصفي التحلييل، يف حتليل عينة بحثهام، لكونه 

ينسجم مع حتقيق هدف البحث

ذوو الربة واالختصاص هم  
اجلميلة، . 1 الفنون  كلية  طباعي،  تصميم  الربيعي،  محود  جاسم  عباس  د.  أ. 

جامعة بابل.
أ. د. صفاء حاتم السعدون، فنون التشكيلية-رسم، كلية الفنون اجلميلة، . 2

جامعة بابل.
بابل.. 3 اهلندسة، جامعة  الكسبي، هندسة معامرية، كلية  أ. م. د. حسن عبد عيل 
بابل.. 4 اهلندسة، جامعة  كلية  د. صباح حممد عبد مصحب، هندسة معامرية،  م. 

رابعًا: حتليل العينة
الروضة احلسينية املقدسة يف كربالء املقدسة

العتبة احلسينيةاسم الرضيح

686 متاريخ أول إنشاء

العراق – كربالءاملوقع

القبة الذهبية – قبة متحركة – املئذنة – املدخل – العنارص
السقف – شباك الرضيح – العمود
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القبة الذهبية:. 1.2
تعلو غرفة الرضيح وتتوسط يف موقع احلرضة املطهراملوقع

من األجر املغلف بالذهبالامة

هندسية وكتابيةنوع الزخارف

حموري عمودي - دائريالتنظيم البنائي للوحدات اهلندسية
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تستند قبة الرضيح بشكلها الكروي املدبب الرأس عىل رقبة اسطوانية طويلة 
شكل )1( تتخللها نوافذ متامثلة شاخمة برؤوس عقودها املدببة العمودية املتجهة 
نحو األعىل عددها 12 نافذة، وقد توجت هذه الرقبة من األعىل برشيط ذي بناء 
دائري من بالطات القاشاين نقشت عليها آيات قرآنية باللون األبيض عىل أرضية 
اهلندسية  الوحدات  أ(، وقد عال هذا الرشيط حلقة من  داكنة شكل )1  زرقاء 
الرقبة  أعىل  مابني  تربط  القطاع،  مثلثة  قصرية  عمودية  خطوط  قوامها  املكررة 
الوحدات،  هذه  يف  متثلت  وقد  ب(،   1( شكل  اخلارج  من  القبة  حميط  وأسفل 
مسارات عمودية متصاعدة نحو األعىل، كام وكسيت القبة بقرشة من الذهب، 
ليكسبها هذا اللون توهجا ونورا وسموا وبعدا روحانيا، كام وعلت القبة سارية 
من الذهب تعلوها كلمة اهلل التي تستند عىل ثالث كرات صغرية وتكوين قويس 
مدبب وقد اصطفت متموضعة عىل حمور عمودي، خمرتقة به عنان السامء. شكل 

)1 ج( شكل )1(
وتشكيلها  التوحيدي،  بقوسها  متوهجة  تتألأل  التي  املذهبة  القبة  فكانت 
اجلاميل، وتكرار نوافذها الشاخمة اىل األعىل بعقودها التوحيدية املدببة، ورشيطها 
االزرق ذي الكتابات من اآليات املنزهة، وبساريتها التي خترتق عنان السامء رافعة 
القبة من خالل حركة العنارص والوحدات  كلمة اهلل موحدة، فقد عربت هذه 
اهلندسية، باجتاه مساراتا التصاعدية نحو السامء عن اجلانب الروحي واملطلق، 

والسمو العقائدي يف تناسق مجايل وانسجام شكيل، وتناغم لوين.
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شكل )1 أ( شكل )1  ( شكل )1 ج(

القبة املتحركة. 2.2

يف منتصف الصحن الشاميل تعلو املوقع
الرواق املؤدي لباب السالم

سرياميكالامة

خمتلطةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

دائريللوحدات اهلندسية

شكل )2(
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حول  تتمحور  دائري  بناء  ذات  حلقات  شكل  عىل  أجزاء  من  القبة  تتكون 
دائرة مركزية ذهبية اللون شكل )2(، مزينة بعبارة احلجة بن احلسن العسكري، 
وحدتني  من  تتكون  أ(   2( شكل  الذهبي  القرص  من  املنبثقة  األوىل  فاحللقة 
زخرفيتن نباتيتني خرضاء اللون وبرتقالية تتبادالن التأثري بالتناوب حتت أرضية 
زرقاء حتوي عىل شبكة من الرباعم الزهرية واألغصان اللولبية وقد تتكرر عىل 
عىل  حيتوي  بإطار  احللقة  هذه  وأحيطت  كام  ب(،   2( شكل  احللقة  هذه  طول 
زخارف نباتية رتبت متجانسة بمجموعات ثنائية وثالثية متكررة بالتناوب من 
اللونني الربتقايل واألزرق، وقد انبثق من هذا اإلطار حلقة بيضاء قد زينت بآيات 
للمشهد  أضافت  قد  ج(   2( شكل  زرقاء  بخطوط  مكتوبة  الكريم  القرآن  من 
البرصي، جانبًا روحيًا ومجاليًا من خالل انسجامها وتناسقها مع بقية األجزاء. 
بتفاصيلها  النباتية  األشكال  فيها  تتناوب  الزرقاء  بأرضيتها  األخرية  احللقة  اما 
الدقيقة، وبألواهنا الرباقة اخلرضاء والربتقالية والذهبية والبيضاء والتي تصطف 
برتتيبات دائرية منبثقة من الداخل اىل اخلارج شكل )2 د( قد رسمت بدورها 
إطارًا خارجيًا رفيعًا، يتناغم بلونه مع إطار احللقة التي زينتها اآليات القرآنية. 
فلقد أضافت هذه األلوان والتكوينات الشكلية بطاقاتا الكامنة إيقاعا حركيا 
من خالل مساراتا ألشعاعيه نحو الداخل، لتؤكد عىل مركزية القبة التي بدت 
بلوهنا الذهبي كالشمس التي يشع منها ضوء اهلداية ويرتفع منها الدعاء، بتناسق 

مجايل، وتناظر حموري وإتزان كتيل.
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شكل )2 أ( شكل )2  (

شكل )2 ج( شكل )2 د(

السقف:. 1.3.2
يف الصحن الشاميلاملوقع

القاشاينالامة

زخارف هندسية ذات حشوات نباتيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

شبكيللوحدات اهلندسية



446 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة حمحُ َمَلَّ

الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة احلسينية املقدسة

شكل )1-3(

شبكة  خالل  من  الشكل  مربع  السقف  عىل  اهلندسية  الوحدات  ترتتب 
رباعية، فتولدت منها نوعان من املضلعات ثامنية الرؤوس املتامثلة ذات احلركة 
أرضية  عىل  اللون  برتقالية  نباتية  تراكيب  من  منها  األوىل  تتكون  الوميضية، 
سوداء شكل )3-1 أ(، واألخرى ذات تراكيب نباتية بيضاء عىل أرضية زرقاء 
شكل )3-1 ب(، وتكون ما بني هذين الشكلني يف بناء مجايل مرتاكب وحدات 
هندسية مربعة قوامها أربع خممسات شكل )3-1 ج( تشري برؤوسها اىل زوايا 
املربع، أما قواعدها فتستند عىل مربع يف حالة االنقالب بزاوية 45 درجة شكل 
)3-1 ج(، وقد تكررت هذه الوحدات قي نظام شبكي لتكون بينها مثمنات 

بشكل متناوب شكل )3-1 د(.
بنائها الشبكي،  املنتظمة لألشكال اهلندسية يف  التكرارات  وقد أعطت هذه 

تناسقًا مجاليأ، وتناظرًا حموريًا، واتزانًا برصيًا وانسجامًا شكليًا.
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شكل )3-1 أ( شكل )1-3  (

شكل )3-1 ج( شكل )3-1 د(

السقف:. 2.3.2
يف الصحن الشاميلاملوقع

القاشاينالامة

هندسية ذات حشوات نباتيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

شبكيللوحدات اهلندسية
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الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة احلسينية املقدسة

شكل )2-3(

شبكة  من  تنبثق  هندسية  وحدات  من  الشكل(  )املستطيل  السقف  يتكون 
نباتية  زخارف  عىل  حتوي  متامثلة  ثامنية  أشكال  قوامها  أ(   2-3( شكل  رباعية 
برتقالية اللون عىل أرضية سوداء شكل )3-2 ب(، وقد اصطفت هذه املثمنات 
بتناسق عىل خط واحد لتحرص بينها أشكاالً رباعية قد زينت دواخلها بزخارف 
نباتية زرقاء هلا أرضية بيضاء، وقد ترتبت بشكل نجمي مخايس وثامين الرؤوس 
عىل  حيتوي  مخايس  شكل  املنتظمة  الرتاكبية  هذه  من  فتولد  ج(،   2-3( شكل 
األشكال  هذه  اصطفت  وقد  زرقاء،  أرضية  عىل  اللون  برتقالية  نباتية  زخارف 
بشكل  الفراغات  لتمأل  مجايل،  ببناء  ومتعاكسة  متقابلة  بتكرارات  اخلامسية 

متجانس. شكل )3-2 د(.
وبتناسقاتا  الوميضية،  بحركتها  النجمية  الوحدات  هذه  تكرارات  فكانت 
دالالت  من  واخلامسية  الثامنية  تكويناتا  حتويه  وما  اللونية  وتناغامتا  الشكلية 
رمزية قد عربت عن فكرة التوحيد وسمو العقيدة يف بناء مجايل واتزان برصي 

وتناظر حموري.
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شكل )3-2 أ( شكل )2-3  (

شكل )3-2 ج( شكل )3-2 د(

املئذنة:. 4.2

يف الواجهة األمامية للحرضة عىل املوقع
جانبي القبة

اآلجر املطيل بالذهباملادة

هندسية وكتابيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عمودي وشبكي، وشعاعيللوحدات اهلندسية
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الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة احلسينية املقدسة

شكل )4(

اىل  شاخمة  اسطواين  بشكل  ترتفع  القطاع  دائري  جسم  من  املئذنة  تتكون 
األعىل يف بناء حموري عمودي شكل )4(، وقد غطّي سطحها ببالطات ذهبية 
مربعة ترتتب بشبكة رباعية اختذت حماورها زاوية 45 درجة شكل )4 أ(، اما 
أسفل حوض املئذنة، فقد توج برشيط من اآليات القرآنية عىل أرضية زرقاء قد 

أضافت للمشهد البرصي تناغاًم لونيًا وانسجامًا مجاليًا.شكل )4(
القطاع  املثلثة  املقرنصات  املئذنة بثالثة صفوف من  كام وزين باطن حوض 
برتتيبات إيقاعية متجانسة يف بناء هرمي مجايل، قد أعطت مساراتا املتصاعدة، 
حركة عمودية اىل األعىل شكل )4 ب(، اما رشفة األذان املسقفة قد احتوت يف 
قسمها العلوي إثني عرش عقدًا مدببًا منفرجًا متامثاًل تشري برؤوسها اىل األعىل، 
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القسم  اما  متناسقة،  بتكرارات  رفيعة  أعمدة  عىل  العقود  هذه  استندت  وقد 
دوائر  دواخلها مخس  قد حوت  كبرية  بمربعات  زين  فقد  الرشفة،  السفيل هلذه 

صغرية يف تشكيل مجايل متناسق.
وقد اعطت هذه الرشفة  علوًا لبدن املأذنة العلوي بمقطعه الدائري، ذي قطر 
أقل من جسم املئذنة يف تناسب حموري متجانس، كام توجت املئذنة يف أعالها 
بقبة صغرية بصلية الشكل هلا حافات ذات أضالع مفصصة شكل )4 ج(، والتي 
رتبت بشكل شعاعي، تتمثل فيها حركة املسارات الشعاعية املتصاعدة اىل مركز 
القبة لتتلقفها سارية املئذنة التي تتألف من التحام كرات صغرية بشكل عمود 
تعلوها كلمة اهلل لتخرتق هبا عنان السامء رافعة صوت األذان مكربة وبشهادة 
أْن ال إله إال اهلل مهللة. فقد استطاعت الوحدات اهلندسية للمئذنة بمقرنصاتا 
وعقودها التوحيدية، وبأضالعها الشعاعية وترتيبها املتصاعد وشكلها املتجانس 
ولوهنا الذهبي املتناغم مع زرقة السامء، لتضيف للمشهد البرصي تنوعًا شكليًا 
ضمن إطار الوحدة التصميمية للمئذنة، وبعدا مجاليا إضافة اىل بعدها الروحي 

املعرب عن سمو العقيدة، والروح املطلقة.

شكل )4 أ( شكل )4  ( شكل )4 ج(
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الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة احلسينية املقدسة

املدخل:. 5.2

يف وسط الرواق القبيل يعرف باسم املوقع
ايوان الذهب

اآلجر املغطى بألواح الذهباملادة

خمتلطةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عمودي، شعاعيللوحدات اهلندسية

شكل )5(

تتكون واجهة املدخل املذهبة من قوس توحيدي مدبب شكل )5( قد زينت 
قمته من الداخل بخطوط عددها اثنا عرش خطًا، قد انطلقت من مركزالعقد بشكل 
هذه  من  وتنمو  املدخل،  رقبة  متوجة  مثلثات  رؤوس  عىل  لتستند  الشمس  أشعة 
املثلثات خطوط تكون بدورها معينات تتسع يف حجمها وتقل يف عددها باجتاهها 
نحو األسفل شكل )5 أ(، وقد ترتبت بشكل متناظر عىل جانبي املدخل، وارتكزت 
القرآنية  باآليات  مرصع  القاشاين  من  أفقي  رشيط  عىل  بدورها  املعينات  هذه 
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)5( لونيًا.شكل  وتناغاًم  برصيًا  اتزانًا  املشهد  ليكتسب  زرقاء  أرضية  عىل  املذهبة 
العقود  من  زوج  عىل  األمامية  اجلهة  من  الكتايب  الرشيط  هذا  استند  ولقد 
العقود  هذه  وكانت   ،)5( شكل  مجايل  بتكاثف  املدخل  جهتي  عىل  املتناظرة 
مدببة الرأس منحوتة يف بالطات الذهب وقد استطالت أجسامها لتحوي عىل 
زينت  قد  ب(،   5( شكل  عمودي  بشكل  مصطفة  قوسيه  وتراكيب  مزهريات 
دواخله بأشكال نباتية، وتم إحاطة جوانبها بأرشطة عمودية حتوي عىل أوراق 

كاسية مرتبة بتكرارات متتابعة متجهه برؤوسها اىل األعىل.
فقد  األمامية،  الواجهة  يف  متركز  والذي  البوابة،  ملدخل  املدبب  العقد  اما 
العلوي  الكبري  للعقد  مشاهبة  شعاعية،  تراكيب  عىل  العلوية  جهته  احتوت 
للمدخل، فأضافت هذه التكرارات املتناسقة اتزانًا وجتانسًا للمشهد البرصي، 
العقد مخسة صفوف من املقرنصات شكل )5 ح(، قد  كام وقد تدلت من هذا 
بتناظرها  املقرنصات،  هذه  فكانت  األعىل،  نحو  جمتمعة  تكويناتا  تراصفت 
العمودي وبلوهنا الذهبي املتوهج وبنائها اجلاميل وبرتتيبها املتصاعد قد عربت 
)حسني   حممد الرسول  مقولة  أكدتا  والتي  الروحي  اجلانب  سمو  عن 
ّين هبا باطن هذا العقد املدبب شكل )5 ح(، اما  مني وأنا من حسني(، التي زهُ
ينا بأطباق نجميه متامسة ذات عرشة رؤوس،  اجلداران اجلانبيان للمدخل فقد زهُ
ِسمْت حميطاتا بنجوم مخاسية، ذات حركة وميضية، وقد تم إحاطة هذه  وقد رهُ
األطباق من اجلانبني بأرشطة عمودية حتوي عىل زوجني من األشكال الرباعية 
األسفل  ارتبط  شكلها  يف  وكأنام  د(   5( شكل  املدببة  ال��رؤوس  ذات  متامسة 
باليسار، وقد اصطفت بتكرارات عمودية متناسقة رابطة بنى  باألعىل واليمني 
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الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة احلسينية املقدسة

النجمية  وبأطباقه  توحيدي(  )قوس  املدبب  بعقده  فاملدخل  بالسامء؛  العامرة 
ومقرنصاته  القرآنية  وكتاباته  املتوهج  الذهبي  وبلونه  الوميضية  األشكال  ذات 
سمو  عن  جمتمعة  الوحدات  هذه  عربت  قد  اإلشعاعية،  وخطوطه  املتصاعدة 

العقيدة بتناسق شكيل وبناء مجايل واتزان برصي.

شكل )5ا( شكل )5 (

شكل )5ح( شكل )5 د(
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شباك الرضيح:. 6.2
يتوسط قلب احلرضةاملوقع

خشب وذهب مع فضةاملادة

خمتلطةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عمودي، شعاعيللوحدات اهلندسية

شكل )6(

يتكون الرضيح الرشيف من تاج قوامه ستة أرشطة أفقية ذات بناء تصاعدي 
اقل هذه  العلوي  الرشيط  يكون  بالفضة شكل )6( بحيث  املطعم  الذهب  من 
األرشطة سمكًا وطوالً، وقد زين باآليات القرآنية، ويليه الرشيط الثاين برتتيب 
متجانس والذي زين بزخارف نباتية دقيقة، اما الرشيط الثالث فهو أكربها سمكا 
شكل )6 أ(، ويتكون سطحه من تتابع وحدات ذات تكوينات قوسيه جمتمعة 
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الوحدات اهلندسية املنفذة عىل العنارص العامرية للعتبة احلسينية املقدسة

هبيئة تيجان زهرية قد طعمت بالفضة، وقد تكررت بشكل متجانس بتناغم لوين 
بالطول  عنها  يزيد  رشيط  عىل  الثالثة  األرشطة  هذه  وارتكزت  مجايل،  وتناسق 
وقد زين سطحه باآليات القرآنية ليضيف للمشهد البرصي سموا روحيا. اما 
فضية  بأرضية  ولكن  وطوله  سمكه  يف  الثالث  الرشيط  يامثل  اخلامس  الرشيط 
حتمل  ذهبي  لون  ذات  ورقية  بأشكال  سطحه  زينه  قد  ب(،   6( شكل  اللون 
زخارف كتابية، قد انسجمت يف تكاثف مجايل مع زخارف الرشيط الذي يعلو 
شباك الرضيح والذي تناوبت فيه الوحدات املستطيلة املزخرفة باآليات القرآنية 
مع والوحدات الزهرية شكل )6 ب( برتتيب متتابع، وتناسق مجايل لتعطي إتزانًا 

للمشهد الصوري.
 6( شكل  رباعية  شبكة  قوامه  الفضة،  من  شباك  عىل  الرضيح  تاج  واستند  كام 
ح(، وقد زيَن سطح الشباك بزخارف دقيقة وأنيقة من أشكال نباتية متمثله بأزهار 
مخاسية  مدببة  عقود  عىل  الشباك  إحتوى  كام  كاسية،  وأوراق  لولبية  وغصينات 
حميطها  زين  قد  مفصصة  ورقية  تركيبة  عقد  كل  يعلو  ج(،   6( شكل  الفصوص 
الرضيح  شباك  عقود  أعناق  وزينت  كام  د(،   6( شكل  اهلل  كلمة  بتكرار  ومركزها 
برتاكيب قوسيه اختذت شكل الورقة شكل )6 و( متكررة بتناسٍق مجايل عىل طول 
العمودية  املحاور  ذات  توحدي(  )قوس  املدببة  بعقوده  فالشباك  الرضيح.  حميط 
املزخرفة  وبأرشطته   ،)6( شكل  األعىل  نحو  املتصاعد  البناء  ذي  وتاجه  املتامثلة، 
وبنائها  اللوين  وتناغمها  املتكررة  وزخارفة  وحداته  وبانسجام  القرآنية،  باآليات 
البرصي للمشهد  وإتزانًا شكليًا  وتناسقًا  أعطى سموًا روحيًا  قد  اجلاميل، كل ذلك 
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شكل )6ا( شكل )6 ( شكل )6ح(

شكل )6ج( شكل )6د( شكل )6و(

األعمدة. 7.2
يف الواجهة االمامية للرضيحاملوقع

گرانيتاملادة

هندسيةنوع الزخارف
التنظيم البنائي 

عموديللوحدات اهلندسية
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شكل )7(

شكل  عىل  طوليا  متتد  قناة  عرشين  من  املقطع  الدائري  العمود  بدن  يتكون 
طول  زي��ادة  عىل  جمتمعة  بتكراراتا  تعمل  عمودي،  بشكل  متوازية  خطوط 
العمود، وقد ارتكز بدن العمود عىل قاعدة دائرية القطاع تكون متسعة قليال من 
األسفل ثم ترتفع عىل شكل اسطوانة حمززة بخطوط عمودية ثم تليها اسطوانة 
فيتكون  العمود  تاج  اما  أ(،   7( العمود شكل  بدن  قطر  يقارب  قطر  هلا  ملساء 
من أربع صفوف من املقرنصات املتدلية والتي رتبت صفوفها املتصاعدة بشكل 
مجايل لتحويل القطاع الدائري للبدن اىل مقطع مربع األعتاب للعقود العلوية.
العمود  بدن  زينت  قد  قنوات  من  اهلندسية  الوحدات  وتكرار  ب(.   7( شكل 
العمودية نحو األعىل، والتي أكدتا تراكب  متجهة بحركة مسارات خطوطها 
تراتبي وانسجام  إيقاع  التاج، يف  املتدلية بشكل هرمي من  املقرنصات  صفوف 

شكيل كل ذلك قد أضاف تناسقا مجاليا لبنى العامرة املتمثلة بالعمود.
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شكل )7 ا( شكل )7  (
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الف�صل الرابع:
نتائج البحث

أوالً: نتائج البحث
تكون املعاجلات البنائية اخلاصة بالتنظيم اهلنديس املنفذ عىل املفردات العامرية . 1

البرصي  االمتداد  حتقق  بمعطيات  وثيقة  صلة  عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة 
 – )الصورة  إىل مستوى جديد من  املرئية(  )الصورة  واالنتقال من مستوى 
تنافذ لغة اخلطاب اجلاميل  املسلم عن  الفنان  التي يكشف من خالهلا  األثر( 

املتعايل مع التفاصيل اجلزئية املشّكلة للوحدات اهلندسية.
الذهني . 2 االدراك  من  حالة  عرب  اهلندسية  النظم  يف  اجلاملية  العالقات  تنشأ 

العتبة  عامرة  يف  اهلندسية  للوحدات  املشّكلة  الرياضية  للشبكات  البرصي 
املفردات  من  الكثري  يف  الرباعية  الشبكات  حضور  مثل  املقدسة  احلسينية 
العامرية االسالمية كام يف شكل )3-1، 3-2(، شكل )4 أ(، شكل )6 ح(.

إظهار . 3 عىل  اهلندسية  ال��وح��دات  يف  املستخدم  ألشعاعي  النظام  يعتمد 
متداخل  فضائي  أفق  يف  البرصية  البؤر  متركز  خالل  من  مجالية  توصيفات 
ينسجم مع التشكيالت الشعاعية املتنوعة يف أعايل املئذنة والسطوح اخلارجية 

للقبة ودواخلها، ودواخل أقواس الرتحيب.
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ارتبطت األمهية اجلاملية للنظام الدائري املستخدم يف الوحدات اهلندسية مع . 4
فلسفة الشكل )الدائري( وتكّيف املعنى املتداول من ثنائية البداية والنهاية، 
وجاء  اإلسالمي،  الفكر  يف  للحياة  الكوين  والتعاقب  االستمرارية  وفكرة 
حضور هذا النظام يف بطن القبة الرشيفة، ويف طوقها، واملئذنة، كام يف شكل 

)1 أ( شكل )2 أ، 2 ح، 2 ء(، شكل )4(.
إن النظام املحوري العمودي حّقق تالزمًا وظيفيًا ملعطيات التجريد اهلنديس . 5

املعامري اإلسالمي، كام يف  البناء  لطبيعة  باملعطى اجلاميل  ارتباطه  فضاًل عن 
شكل )1 أ، 1 ب، 1 ج( وشكل )4 ب، 4 ج(، وشكل )7، 6(.

ظهرت املقرنصات يف شكل )4 ب( كام توّجت أعايل املئذنة بقباب وكانت . 6
مفصصة شعاعية شكل )4 ج(.

إن االستدالل البرصي ملفردة )القبة( يف عامرة العتبة احلسينية املقدسة يهُظهر . 7
استيعابًا معرفيًا لقدسية )املكان الديني( وتنوع األطر اهلندسية عليها.

التشكيل . 8 بجامليات  اهتاممًا  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامرية  الطبيعة  تظهر 
اهلنديس لألعمدة والتي تنوعت أشكاهلا وصياغتها، فقد اتسمت باالنسيابية 

وكانت ذات بدن حيوي عىل قنوات وتيجان مقرنصة كام يف شكل )7(.
من . 9 كتابية  مربعات وظهرت أرشطة  قوامها  رباعية  بشبكة  األبواب  زينت 

اآليات واألحاديث النبوية كام يف شكل )5 ح(.
اتسمت شبابيك الرضيح املقدس باعتامدها عىل شبكات رباعية التكوين كام . 10

يف شكل )6 ح( وقد زينت بعقود مدببة ذات فصوص كام يف شكل )6 ج(، 
أ، 6 ب(. تيجان من أرشطة كتابية كام يف شكل )6  الشبابيك  كام علت هذه 
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أعطت تشكيالت السقوف يف عامرة العتبة احلسينية املقدسة تناسقاً  مجالياً  . 11
مع األنظمة الشبكية الرباعية ذات األشكال النجمية الثامنية واخلامسية كام يف 

شكل )3-1( )3-2 ج(.
أظهرت العقود املستخدمة يف عامرة العتبة احلسينية املقدسة نسقًا تصميميًا . 12

التوحيدية  العقود  ومنها  فيها،  الشكيل  البناء  وعالقات  العقد  لصور  وفقًا 
املدببة والعقود املفّصصة والعقود املقرنصة.

خضعت بعض النامذج البرصية للمقرنصات إىل أنظمة شعاعية مقرنصة . 13
كام يف شكل )5 ح(، وهرمية مقرنصة كام يف شكل )4 ب(، شكل )7 ب(.

حققت سمة )التامثل( بعدًا مجاليًا واضحًا يف األقواس واألعمدة والعقود . 14
واألبواب كام يف شكل )3-1( )3-2(، شكل )4 ب( شكل )6(.

إن الطبيعة احلركية للوحدات اهلندسية املنفذة عىل مفردات عامرة العتبة . 15
احلسينية املقدسة تنطوي عىل معطيات مجالية تربط خصوصية الفعل احلركي 
والزوايا  اخلطوط  واجتاه  ملسار  املحدد  الفضائي  بالنسق  اهلندسية  للوحدة 
د( شكل )3-2( شكل   2( واألشكال كام ظهر ذلك يف شكل )1( شكل 

)4ب، 4ج( شكل )5 ح، 5 د( شكل )6( شكل )7(.

ثانيا ً: االستنتاجات
إن النظم اهلندسية يف عامرة العتبة احلسينية املقدسة، حتتكم إىل قوانني رياضية، . 1

وتعزز من قيمة األثر الروحي والوجداين، الذي يتمثل بمحموالت النزعة 
اهلندسية الزحرفية، فضآل ً عن التنظيم اهلنديس املتنوع لألشكال واخلطوط 
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واأللوان وتوزيع املساحات البرصية ضمن الفضاء العام لبناء العتبة املقدسة.
إضفاء . 2 عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة  عامرة  يف  العامرية  التشكيالت  تعمل 

ضمن  املعامري  الشكل  طاقة  وإظهار  اهلندسية،  األشكال  عىل  التنويع 
تصورات املكان الديني، وبام يتالءم مع نمط العالقات اجلاملية املتشكلة عىل 

مفرداتا.
فكريًا . 3 استدالالً  املقدسة،  احلسينية  العتبة  اهلنديس( يف عامرة  )اجلامل  يمّثل 

املدرك  املستوى  إىل  احليس  املستوى  من  للعنارص  البنائي  السياق  لتحّول 
ذهنيًا، ووفقًا خلصوصية البنى التصميمية للمفردات العامرية.

اتسمت مفردات عامرة العتبة احلسينية املقدسة بالتكامل اجلاميل والوظيفي، . 4
للعنارص  للوحدات، وحتفيز اخلواص احلركّية  اهلندسية  الصياغات  وتنظيم 

ضمن وحدات معامرية فاعلة.
سعى املعامري املسلم إىل اقرتاح معاجلات تضمينية لألسس املثالية واملعايري . 5

املنطقية يف أبنية النظام املعامري اإلسالمي عرب فتح آفاق جديدة لعالقة الدال 
املعاين  والذي يكشف من خاللِه عن  )الروحي(،  اجلاميل  باملدلول  اهلنديس 
طبيعة  لتجيل  حقيقيًا  اظهارًا  يمّثل  ثّم  ومن  العميقة  الوجدانية  والدالالت 

اجلامل السامي يف املفردات العامرية اإلسالمية.
ساقت عامرة العتبة احلسينية املقدسة نامذجها البرصية إىل مستوى مفاهيمي . 6

يتصل بالرؤية التطّورية لألنساق اجلاملية يف فن العامرة اإلسالمية من خالل 
النهضة  معطيات  رافقت  التي  واالجتامعية  املعرفية  التحوالت  استيعاب 

اإلسالمية وتكامل املرشوع اإلسالمي.
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know the future.

 - The development with all its dimensions: intellectual, 

economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 

and strengthens the green revenues.

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

which calls upon all specialist researchers to provide it with 

their writings and contributions without which it can never 

proceed further.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 

show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 

area all through history and the extent of the relation with 

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

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

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

then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 

then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 

and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 

relation with the descentdant's heritage, which signals the 

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

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



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

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

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

has of the treasures generating all through history and once 

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

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

the area against which aggression is always directed. Each 

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

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

written in shorthand and described in a way which does not 

actually constitute but ellipsis or a deviation or something out 

of context.

(3)

According to what has just been said, Karbala' Heritage 

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

a scientific journal specialized in Karbala' heritage dealing 

with different matters and aiming to:

the researchers viewpoints are directed to studying the 

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

part of Iraq and as part of the east.



 - The most precise material to explain its history.

 - The ideal excavation to show its civilization.

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

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

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

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

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

consequence, we can notice the deviation in the writings 

of some orientalists and others who intentionally studied 

the heritage of the east especially that of the Muslims. 

Sometimes, the deviation resulted from lack of knowledge 

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

some other times resulted from weakening the knowledge: 

by concealing an evidence or by distorting its reading or its 

interpretation.

(2)

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

materialistic borders, but rather its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

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



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

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

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

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

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

unified their location be and as extensive their time strings 

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

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

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

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

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

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

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

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

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

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

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

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

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

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

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

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

persistence and insistence no access is achieved.

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

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

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

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

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

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts in the field.

f. A researcher bestowed a version in which the meant 

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

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

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

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

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

headquarters at the following address: Karbala heritage 

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

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



or submitted to any means of publication.

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

viewpoints of the researchers themselves; it is not necessary 

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

stratification is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research retrieved to 

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

procedures below:

a. A researcher should be notified to deliver the meant 

research for publication in a two-week period maximally 

from the time of submission.

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

of the edition chief approval and the eminent date of 

publication.

c. With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, 

before publishing, the researchers are to be retrieved to 

the researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying the researchers whose research papers are 

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



publication place, version number, publication year and 

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

source, but if being iterated once more, the documentation 

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

number.

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

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

bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 

Papers, and making an allusion to their sources at the 

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

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

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

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

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



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

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

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

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

Arabic or times new Roman font and being pagination.

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

a page, 350 words, with the research title.

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

researcher/researchers, occupation, address, telephone 

number and email, and taking cognizance of averting a 

mention of the researcher / researchers in the context.

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

taking cognizance of the common scientific procedures 

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