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كلمة العدد
التنافس وآليات والبحث والتواصل

ثنائية حضارية   ، التواصل  والبحث عن   ، البحث  مع  التواصل   
بسبل  واالرتقاء   ، بواقعها  للنهوض  ؛  الواعية  املجتمعات  هبا  تستعني 
االتصال املجتمعي عىل خمتلف ُصُعدِه : الطبيعية ، والعلمية ، والعملية ، 

وسواها.
ومن املسلَّم به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام   
تبادل  عرب  ؛  فيهام  املتأصل  التنّوع  تثري  نفسه  الوقت  ويف   ، واألكاديمي 

اخلربات ، وتالقح األفكار ، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى   
البحثية  نافذته  عرب  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
األكاديمية املحّكمة - أعني : جملة تراث كربالء - إىل استقطاب الباحثني 
"االستشارية  اهليأتني  أعضاء  وجيتهد   ، معهم  التواصل  عرب  املتخّصصني 
بالتواصل  االكتفاء  وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية" 
التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم ، أو استكتاهبم بشكل مبارش 
، بل عملوا عىل تنويعها ، ولعل أوىل تلك النوافذ ؛ اإلعالن عن )مسابقة 

الساقي لألبحاث األكاديمية( التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
املسابقات  إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.
سعي  يصنعها  جديدة  ورؤى  بأفكار  املتخّصصة  الرتاثية  املكتبة  إثراء   -

الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.



- تكريم األقالم التي تستحق التكريم ؛ بوصفه دافًعا من دوافع التعزيز 
االجيايب لدى الباحثني ، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق العلمّي.

ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب   
املجلة اخلمسة )املجتمعي ، العلمي ، األديب ، الفني"اجلاميل" ،التارخيي( 
يف  البحوث  صياغة  رشائط  نفسها  هي  فيها  البحثية  الصياغة  ورشائط   ،
املجلة ؛ ألّن خُمرجات اجلائزة هي ُمدخالت املجلة ؛ إذ سيتّم نرش األبحاث 
الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار إىل كوهنا من األبحاث الفائزة ؛ تكرياًم 

هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  ، بل سيعمل أعضاء  النافذة ليست األخرية  وهذه   
الباحثني  ينفع  ما  كّل  تنشيط  واملعنوية عىل  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

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

والقرص  يف دورة حياهتا. 
لذا يمكننا توصيف الرتاث بحسب ما مر ذكره : بأنه الرتكة املادية واملعنوية 
لساللة برشية معينة يف زمان معني يف مكان معني . وهبذا الوصف يكون 

تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
به  بالرتاث والوعي  املعرفة  التعالق بني  أّن   : كان وعيه بمعطياهتا بمعنى 
بقوة األول ويضعف بضعفه ومن هنا يمكننا  الثاين  تعالق طردي يقوى 
املسترشقني وسواهم  بعض  كتابات  تولدت يف  التي  االنحرافات  تعّرف 
توّلد  فمرة  منهم  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  ممّن 
توّلد  ومرة  الرشقيني  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف 

بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل أو حتريف قراءته أو تأويله. 



2- كربالء : ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب بل 
هي كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها ، وتتشّكل مع 
جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها ؛ أي : العراق والرشق  
؛  فمرة  عليها:  وقعت  التي  احليف  مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا 
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 أضفى طبقة من احليف عىل تراثها حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
تراثها واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو 

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

متنوعة تسعى  إىل : 
ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها   -

الثالثة : املدنية ، واجلزء من العراق ، واجلزء من الرشق .
عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
ومديات  التاريخ  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
تعالقها مع جماوراهتا وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ 

ثقافيًا ومعرفيًا . 
اجراء النظر إىل مكتنزاهتا : املادية واملعنوية وسلكها يف مواقعها   -

التي تستحقها ؛ بالدليل . 
تعريف املجتمع الثقايف : املحيل واإلقليمي والعاملي : بمدخرات   -



تراث كربالء وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 
ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي  واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا 

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

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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امللخص
تناول البحث احلايل املوسوم بـ)اخلصائص الزخرفية لألبواب الرتاثية يف مدينة كربالء   
املقدسة( أربعة فصول احتوى الفصل األول عىل مشكلة البحث وأمهيته واحلاجة إليه ، وهدفه، 
الوحدات  بخصائص  البحث  مشكلة  اهتمت  .اذ  فيه  الواردة  املصطلحات  وحتديد   ، وحدوده 

الزخرفية يف االبواب الرتاثية ملدينة كربالء املقدسة بطرح بعض التساؤالت اآلتية :
ما خصائص الزخارف املنفذة عىل االبواب الرتاثية ملدينة كربالء املقدسة ؟  .1

ما املفردات والعنارص الداخلة يف بنية التصميامت الزخرفية ؟   .2
ما دور العالقات البنائية اإلنشائية للوحدات الزخرفية لتلك االبواب الرتاثية ؟  .3

الرتاثية يف مدينة كربالء  الزخرفية لألبواب  الوحدات  تعَرف خصائص  اىل:  البحث  وقد هدف 
الزخرفية  الوحدات  خصائص  دراسة  عىل  البحث  حدود  اقترصت  ذلك  عن  .فضال  املقدسة 
 ( وتشمل   ) العرشين  القرن  ستينيات  بداية  املقدسة)1890-  كربالء  ملدينة  الرتاثية  االبواب  يف 
باب اخلان،باب الطاق،الربجة، عجيسة،جبيسة وباب السدرة( ،وحددت املصطلحات بام خيدم 

موضوعة البحث.
أما الفصل الثاين فقد تضمن اإلطار النظري للبحث واشتمل عىل ثالثة مباحث ؛ األول   
اختص بدراسة املواد األولية املستخدمة يف االبواب الرتاثية. والثاين اختص بالعنارص االساسية 
الثالث تطرق اىل الصناعة التكوينية يف الفنون الزخرفية واختتم  لالبواب الرتاثية . بينام املبحث 

الفصل الثاين بأهم الدراسات السابقة ومناقشتها . 
 )15( من  املتكون  البحث  جمتمع  عىل  واشتمل  البحث  بإجراءات  الثالث  الفصل  اختص  فيام 
منهجًا وصفيًا  الباحث  اختذ  فيام   ، البحث  بام حيقق هدف  نامذج قصديًا  أختريت )5(  أنموذجا، 

حتليليًا يف حتليل نامذج العينة.
أما الفصل الرابع فقد احتوى عىل مجلة من النتائج التي توصل اليها الباحث ومنها : 

أظهرت الدراسة احلالية ان مجيع نامذج البحث استخدمت الوحدات الزخرفية اهلندسية   .1
والنباتية يف االبواب الرتاثية.

مل تظهر الوحدات الزخرفية اآلدمية يف مجيع نامذج العينة.  .2
املصادر  فقائمة   ، املقرتحات  أعقبتها  والتي  استنتاجات وتوصيات  إىل مجلة  الباحث  فيام توصل 

واملالحق.
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Abstract
         The present research has four sections . Section one tackled the 
problem , the importance , the aim and the limits of the research to-
gether with specifying the terms used . The problem of the study had as 
its concerns the characteristics of the ornamental units f the traditional 
doors the holy Karbala City through raising the following questions: 
1- What are the  characteristics of the ornament done on the raditional 
doors in holy Karbala City ? 
 2-What are the items and the material used in the structure of the de-
sign of the ornament ?
3- what is the role of the structural constructional links of the ornament 
units of these traditional doors . 

       The present research aimed at showing the characteristics of the 
ornamental units of  the tra7ditional doors of the holy Karbala city . Be-
sides , the study was limited to studying the characteristics of the orna-
mental units of the traditional doors of the holy Karbala city for the period 
( 1890 – the beginning of 1960 s ) . The study included ( Bab Al- Khan , 
Bab Attaq , Al – Burjah , Ujaisah and Bab Al- Sidrah ) . The terms used 
in the research were also specified .
 

       Section two dealt with the theoretical framework; it included three 
subsections . the first dealt with the raw materials used in the traditional 
doors while the second was concerned with the basic materials of the 
traditional doors followed by the third subsections which talked the types 
of the ornamental units . Section two ended with giving and discussing 
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the most important previous studies .
         Section three , on the other hand , dealt with the procedures fol-
lowed which included the society of the research which consisted of (15) 
samples .  (5)  samples were chosen on purpose to achieve the goal 
of the research . The researcher adopted an analytical descriptive ap-
proach in analyzing the samples of the research .  Section four included 
a number of results obtained among which are the following :
1- The present study concluded that all the samples of the research 
used the geometric botanic units in the traditional doors . 
2- Human ornamental units were not seen in all the samples of the re-
search . 
          The researcher came out with some conclusions followed by some 
suggestions together with bibliography and appendices .                
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الفصل األول
أوالً: مشكلة البحث:

    تعد الفنون الزخرفية من أرقى ما وصل إليه الرتاث اإلسالمي الذي يوصف من الناحية اجلاملية 
بأنه وحدة شاملة تتصل أجزاؤها ببعضها ، رغم االختالفات الشكلية فقد ظلت الوحدة اجلاملية 
التي  الفنون  من  واحد  اإلسالمية  الزخرفــة  فّن  ولعل   ، االسالمية  للفنون  املميز  الطابع  والفنية 
وإحاالهتا  وحمتواها  طابعها  يف  متفردة  خاصة  بنائية  وأسس  مجالية  مقاييس  و  لرشوط  خضعت 
الفكرية ؛ بحيث إنَّ إبداع العنارص الزخرفية وطرق بنائها وربطها خضعت يف كثري من األحيان إىل 
سلسلة من العالقات التكوينية واملفاهيم الفكرية ، التي تعمل كأنظمة داخلية متنوعة بعنارصها 
كالنباتية واحليوانيـة واآلدمية، أو املختلطة ؛ فضاًل عن تأثري اخلامات والتقنيات التنفيذية التي كان 

هلا الدور األكرب يف اإلظهار اجلاميل النهائي للعمل الفني. 
وتعد مدينة كربالء املقدسة من املدن العريقة واملتميزة يف احلضارة اإلنسانية والتي ازدهرت فكريًا 
و ثقافيًا مكونة تراكبا فنيًا وحضاريًا منجزة بذلك مفاهيم جسدت فكر و حياة املجتمع الكربالئي 
بموروثه املعريف وبام حيمله من قيم مجالية وفكرية وتعبريية حممال بمضامني ذات طابع تراثي معربة 
اجلاملية  والرموز  الدالالت  بالعديد من  وتقاليده مكونة تشكيالت زخرفية حمملة  معتقداته  عن 
دينية كانت أم دنيوية مرتقيـة  بالتكوينات اىل مستويات اإلبداع واألصالة .إذ إن الطابع الزخريف 
الزخرفية  العنارص  لتلك  الشكيل والصوري  املحتوى  له حضور فكري و مجايل وبنائي عن  كان 
املعتمدة يف البيت الرتاثي الكربالئي. متثل تلك الوحدات الزخارفية يف ابواب البيوت الرتاثية عىل 
اختالفها أماكن روحية يلجأ إليها الناس للحفظ كتميمة او حرز يقيهم من احلسد وغريه وجيدون 
فيها قدرًا كبريًا من الراحة النفسية واالستكانة الروحية فضال عن اهنا تعترب حتصينًا ومدخال للبيت 
البحث يف  تقدم حتددت مشكلة  ما  . ويف ضوء  الدراسة  الباحث إجراء هذه  ألقى عىل عاتق  مما 

األسئلة اآلتية:
ما اخلصائص الزخرفية املنفذة عىل ابواب البيوتات الرتاثية يف مدينة كربالء املقدسة؟  .3

ما املفردات والعنارص الداخلة يف بنية التصميامت الزخرفية ؟   .4
ما دور العالقات البنائية اإلنشائية للوحدات الزخرفية لتلك االبواب الرتاثية ؟  .5
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ثانيا : أمهية البحث واحلاجة إليه :
وتتجىل أمهية هذه الدراسة ممّا يأيت :-

قد تعد هذه الدراسة حلقة وصل ما بني املعامر القديم واحلديث اذ إن معظم تصاميمنا   .1
العامرية احلديثة  خالية من تلك التكوينات الزخرفية و إن مهمة هذه الدراسة هي إعادة النظر يف 

هذا املوضوع احلاصل حماولة لردم اهلوة ما بني املوروث احلضاري وروح العرص يف جمال الفن.
هناك أبنية تراثية ال تزال شاخصة رغم تقادم الزمن عليها،والتي تعد وثائق تراثية مهمة   .2
ال بد من تسليط الضوء عليها هذا من جانب ومن جانب آخر هناك بيوتات تراثية آيلة للسقوط 
ربام تساعد هذه الدراسة يف احلفاظ عليها وترميمها أو ربام توثيقها عىل االقل . وربام تلفت هذه 
الدراسة األنظار نحو هذه النفائس العامرية وتسليط الضوء عليها لعلها تلقى عناية  املختصني من 

املحافظة عىل املباين العامرية الرتاثية .
أما احلاجة إليها فهي تنبع من اآليت :

إفادة  وإمكانية  احلضاري،  املوروث  و  الرتاثي  املنحى   ذات  البحوث  إىل  العراقية  املكتبة  حاجة 
املشتغلني واملتخصصني يف املؤسسات التعليمية الفنية واجلاملية ومن املنظرين النقاد  يف  جمال الفن 
التشكييل من هذه الدراسة اذ يأيت البحث كحلقة مضافة يف الفن التشكييل باجلانب النظري فضال 
تشكل  لكوهنا  األثرية  اجلوانب  يف  والدارسني  املختصني  إفادة  وإمكانية  اجلاملية.  اجلوانب  عىل 

وثائق اثرية مهمة ، كذلك املتخصصني يف اجلوانب الرتاثية.

ثالثا : هدف البحث :
 هيدف البحث احلايل إىل: )الكشف عن اخلصائص الزخرفية ألبواب البيوتات الرتاثية يف مدينة 

كربالء ( .

رابعًا : حدود البحث : 
يتحدد البحث احلايل بام يأيت :- 

احلدود الزمانية :)1890- بداية ستينيات القرن العرشين(.   .1
احلدود املكانية :مدينة كربالء املقدسة وتشمل) باب اخلان،باب الطاق،الربجة،عجيسة   .2

،جبيسة وباب السدرة(  .
وآدمية(  ،كتابية  )نباتية،حيوانية،هندسية  الزخرفية  الوحدات   -: املوضوعية  احلدود   .3

وعىل اخلامات )اخلشبية واملعدنية (. املوجودة عىل ابواب البيوت الرتاثية ملدينة كربالء املقدسة
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خامسًا  : حتديد املصطلحات: 
) اخلصائص ( : عرفها العيالين )) الصفة التي متيز اليشء وحتدده (( )1(.  .1

ابعاد  الزخرفية وما هلا من  التي تتميز هبا الوحدة  الغالبة  الباحث إجرائيًا: ) اهنا الصفة  ويعرفها 
مجالية ووظيفية تتداخل ضمن التشكيالت الزخرفية( .

) الزخرفة( : » وزخرفه : حّسـنه وزّيـنه . والزخرف  زخارف : الذهب ، حسن اليشء«   .2
 .)2(

ــ جاءت الزخرفة بمعنى الزينة ووردت يف القرآن الكريم من سورة األعراف /اآلية 31  يف  قوله 
تعاىل : )َيا َبنِي َآَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد( )3( .  

ــ اهنا : » الفن الذي برع فيه العرب املسلمون ... وهو تكييف العنارص النباتية مبعدا إياها عن 
صورهتا األصلية لتحقيق غايته«   )4( . 

ويعرف الباحث إجرائيًا الوحدات الزخرفية : ) هي نامذج مصغرة ملفردات زخرفية وفق االبعاد 
اجلاملية والفكرية والوظيفية فإما أن تكون هندسية ، نباتية ، حيوانية ، آدمية ، كتابية أو خمتلطة(  .

)الرتاث(: والرتاث يف اللغة:» هو ما يرثه احلًي من املّيت، ورث فالن أباه ، يرثه، وراثة،   .3
ومرياثا«   )5( . 

ويتمثل  األصيلة،  بالقيم  املتمثلة  الثقافية  العنارص  مجيع  هو   (  : إجرائيًا  الرتاث  الباحث  ويعرف 
الرتاث أيضا باإلرث احلضاري الذي ارتبط بالعادات والتقاليد املوروثة من جيل إىل آخر(.
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الفصل الثاين )االطار النظري( والدراسات السابقة
املبحث االول : املواد األولية املستخدمة يف االبواب الرتاثية 

اخلشب : ويدخل اخلشب ضمن املواد املستخدمة يف تنفيذ الزخارف ، ووجد  الكثري   .1
منه يف  اللقى األثرية ، إن أكثر أنواع اخلشب شيوعا يف جنوب ارض الرافدين هو جذوع النخيل 

الذي كان يستخدم لتسقيف السطوح املستوية وان قوة حتمل هذا النوع من اخلشب ضعيفة.
       ويدخل اخلشب عىل نطاق واسع يف االستخدامات البنائية املختلفة ، وتشري إىل ذلك )سليمة: 
ب ت ( بقوهلا : » فمنه صنع األبواب والشبابيك وتغليف السقوف وبعض الواجهات، كام نحتت 

منه أيضا بعض األعمدة وركبت هلا تيجان من قطع خشبية بأشكال زخرفية«   )6(.  
املعادن :  استخدمت املعادن يف املعابد اآلشورية واأللواح الفضية وخطوط من الربونز   .2
يف املدخل ، و استخدم الذهب بشكل رقائق يف تغليف التامثيل عىل قالب من اخلشب املطيل بالقار 
وبشكل صلد يف عمل احليل الذهبية ، وكان ذلك منذ ساللة أور األوىل ، كام عرف النحاس منذ 
عرص فجر السالالت واستخدم يف ساللة أور األوىل بكثرة يف األعامل الزخرفية ويف عمل العتبات 

ذات النقوش البارزة  )7(. 
أو  للشبابيك  واقية  واجهات  استخدم  فقد  الرتاثية  األبنية  يف  استخدامه  ندرة  فمع  احلديد  أما 
الرشفات وعمل االسيجة  املطلة عىل الفضاء اخلارجي للبيوت الرتاثية بعد تسخينها ولّيها مكونة 
تثبيت  املزخرفة يف  الدائرية  الرؤوس  املسامري ذات  ، إضافة إىل استخدام  بديعة  أشكاالً زخرفية 

القطع اخلشبية وكذلك املزاليج لغلق األبواب .
       ومما تقدم نستخلص أن العامري العراقي القديم هو فنان بارع يمتلك تقنية عالية يف األداء، 
أو اجلصية  اآلجرية  الزخارف  الزخرفية عىل اخلشب وبني  العنارص  بني  احلاصل  االنسجام  وان 
التي كانت ختضـع يف كثري من  الرتاثــي  النجار  فيها مهارات  بام   ، العامر  قبل  حتدد مساراهتا من 
األحيان لتوجيهات العامر فهي عملية تكاملية وألن العامر حيسن تقدير أشكال العنارص الزخرفية 
وأنواع الشبابيـك واألبواب فهو الفنان املـبدع الذي يعمل جاهدا عىل انتاج تكوينات متآلفة حتقق 

االنسجام يف الشكل واملضمون .
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املبحث الثاين 
العنارص األساسية لألبواب  الرتاثية

مدخل :
تعد الفنون االسالمية بمثابة فن جتميع العنارص الزخرفية االساسية إلجياد تكوين جديد يعتمد 
الفضاء   ، احلجم   ، امللمس   ، اللون   ، اخلط   ، )الشكل  منها  مرئية  تكوينية  عنارص  جمموعة  عىل 
يف  يميزه  الذي  الفني  للعمل  النهائي  الشكل  إال  هو  ما  الزخريف  فالتشكيل  الضوئية(،  والقيمة 
وجوده وحقيقته، أي أن العمل الفني يضم العديد من العنارص يف وحدة الكل بحيث جيعل من 
التشكيل  الزخرفية عىل وفق قواعد  العنارص  فيه  فنيا ترتابط  يمثل عمال  العنارص موضوعا  هذه 
الزخريف الذي يعتمد عىل وسائل تنظيم منها )التوازن ، التباين ، التناسب ، الوحدة ، السيادة ، 
التي تستند يف قوهتا اىل قوانني وقواعد بنيت عىل جتارب مادية  االنسجام ، التكرار... وغريها( 
وان  الثابتة  الذهنية  الفنان  تصورات  تتبع  بنفسها  قائمة  مجالية  بنية  الزخرفية  فالوحدات  ثابتة. 
اجلانب اجلاميل للتشكيل الزخريف يتبع  اجلانب الوظيفي ملشاهد االبواب الرتاثية  وما حتمله بني 

طياهتا من خصائص مجالية ووظيفية مستندة اىل العنارص االساسية لالبواب الرتاثية :
االطار اخلارجي: وهو احد العـنارص األساسية يف ابواب البيت الرتاثي له مقاطع خشبية   .1
الباب  ظلفتا  عليه  تتمفصل  اذ  والشباك  الباب  ظلفتي  وحيتوي  غالبا  مستطيل  شكل  عىل  تكون 
بتثبيت مفصل معدين يتيح للظلفة ان تتحرك حركة موضعية تفي بالغرض الالزم لالستخدام ...
اخلارج  بني  الوصل  حلقة  مفتاح  ويعد  الرتاثية  البيوت  يف  مهم  مفصل  وهو  الباب:   .2
ظلفة  جزء  من  إما  وتتكون  الطبيعية  للظروف  املقاوم  اجليد  اخلشب  من  تصنع  وعادة  والداخل 

واحدة أو من جزأين ظلفتني ...
ظلفتا الباب: فردتان طويلتان من اخلشب مثبتتان داخل إطار خشبي حيث يكون اجلانب   .3
ثابتا معظم األحيان ، يف حني يكون اجلانب األيمن متمفصال مهيأ للحركة وتزخرف »  األيرس 
قطعتا الباب بمستويني عن طريق حفر اخلشب أو رصف قطع اخلشب املكونة لواجهة الباب من 
الباب ، ويتم عادة االعتناء  التناظر يف الزخرفة عىل قطعتي  ُيعتنى بوضوح بمبدأ  مستويني ، كام 
تنتهي  الزخرفة نطاقات مستطيلة الشكل  الزخرفة . وقوام  الباب من ناحية  العلوي من  بالقسم 
من األعىل بتدرجات أو انحناءات تشبه األقواس، وقد حتتضن هذه املستطيالت أشكاال وورودا 
بارزة أو تكون موضع املطرقة املعدنية، وقد تنتهي قمم األقواس بأشكال زخرفية مستوحاة من 
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أشكال نباتية «  )8( .
الباب وتقوهيا،  بارزة تسند  الباب كدعامة خشبية طويلة  : ويقع يف وسط  الباب  انف   .4
حيث تأخذ هناية هذه الدعامة من األعىل باالتساع ليكون حجمها متناسبا مع شكل الباب ككل 
وتأخذ أشكاال إما نصف دائرية أو مستطيلة أو اجلمع ألكثر من شكل )انف الباب( ، ومتتاز هذه 
الدعامة بتحليتها للباب حيث يقوم النجار بزخرفتها بزخارف ال تبتعد عادة عن أجواء األشكال 

الزخرفية مع جانبي الباب فضال عن واجهة الباب مع اجلانبيـن وإطار الباب العلوي ..
الذي             الباب األيرس  العلوي من  للباب يف اجلزء  الشكيل  التكوين  تقع ضمن  املطارق:   .5
جانبي  عىل  املطرقة  باستخدام  النجار  يربع  وأحيانا  الرضورية  احلاالت  يف  إال  عادة  يستخدم  ال 

الباب وتتكون املطرقة من املعدن عادة وتوضع بأشكال خمتلفة .
وتتميز هذه املطارق بتحليتها هي األخرى مكونة تكامال زخرفيا ال يبتعد يف تكوينه عن أجواء 
الزخارف املحيطة هبا ، سواء كانت الزخارف اخلشبية أو زخارف املسند املعدين الذي تتمفصل 
عليه املطرقة وما حييط هبا،  إذ تعد مكمالت لزخرفة الباب ، وتأخذ  أشكاال حيوانية أو عىل شكل 

قبضة يد برشية أو تأخذ شكل حلقة معدنية ..
املسامري: حتتوي الباب عىل أجزاء معدنية مكملة حيث تعامل النجار معها ليضيف إىل    .6
مجالية الباب مجاال آخر عن طريق زخرفة هنايات املسامري التي تربط الدعامة اخلشبية الوسطيــة 
باجلانب األيرس من الباب ، وعادة تأخذ أشكاال هندسية مع بعض التحليات الزخرفية التي تفصح 
عن خصائص لوحدات زخرفية تعمل ضمن تكوين زخريف حمكم. وإن الوحدات الزخرفيـة يف 
البيـوت الرتاثيـة قلام نجدها طائشة وكأهنا حدث عفوي ، إنام تعمل ضمن ائتالف زخريف مجايل 

ذي أبعاد فكرية تتناغم مع العنارص اإلنسانية والبيئية وختتلف من جمتمع إىل آخر .
الشبابيك والنوافذ: تتكون عادة من إطار خشبي سواء كان بارزًا للناظر مزخرفًا أم مغلفًا   .7
بزخارف خشبية قد ثبتت عليه ، وقد حرص الفنان املعامر عىل أن تكون الشبابيك متداخلة ومدجمة 
مع االبواب اي ضمن الظلفتني يف اجلانب العلوي هلام او تكون مرتفعة فوق الباب وضمن اطارها 
اخلشبي اخلارجي اذ توضع قضبان حديدية متعاكسة عىل الواجهة اخلارجية للشبابيك حلامية الدار 
من احتامالت الرسقة ، وأحيانا تأخذ القضبان أشكاال زخرفية اخرى لتضيف اىل مجالية واجهة 
الباب بعدا مجاليا آخر من ناحية اخلامة كمعدن مع اخلشب ، وختتلف الشبابيك من حيث األحجام 

من باب إىل آخر. 
8.  املزالج : عادة يكون خلف الباب وهو عبارة عن قضيب من املعدن وغالبا ما يكون 
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من احلديد هنايته حلقية تتصل بمسامر يثبت باحلائط اما النهاية االخرى معقوفة قليال اذ يتمفصل 
املزالج ألداء وظيفة ترصني محاية البيت ومنح الباب متانة اكثر بحركته املحورية ليستقر يف حلقة 
اخرى مثبتة باحدى ظلفتي الباب بوضع مائل ليشكل وترا جيمع ضلعي احلائط والباب واحيانا 
ليتمفصل  صغرية  مسامري  بواسطة  الباب  ظلفتي  احدى  عىل  اصغر  بشكل  املزالج  يثبت  اخرى 
بحركة لصق دائرية حول املحور  ليستقر يف حلقة نصفية مثبتة يف الظلفة االخرى ووظيفته ايضا 

رصانة الباب ومنحها املتانة الكافية حلامية البيت من املخاطر.

املبحث الثالث : العنارص التكوينية يف الفنون الزخرفية :
العنارص النباتية :   .1

هذا  وُيعزى   ، اإلسالمية  الزخرفية  الفنون  يف  التكوينية  العنارص  أهم  من  النباتية  الزخرفة  تعد 
عليها  وتقدمت  أصوهلا  وأفقدهتا  القديمة  الزخارف  فاقت  جديدة  أساليب  ابتكار  إىل  االهتامم 
حيث إن الفنان قد اخذ من الطبيعة ، من الشجر واألوراق واألزهار واحليوانات، بعد حتويرها، 
بالطابع  تتسم  نباتية  : »زخارف  )الزعايب(  يراها  إىل قسمني وكام  النباتية  الزخارف  وقد قسمت 
املسطح ... زخارف نباتية متثل أرضية ترتسم عليها الزخارف الرئيسـة كتابية  أو هندسيـة بارزة 
... حيث بدت الزخارف الكتابية بارزة عن الزخارف النباتية التي هي مهاد للزخرفة اإلسالمية 
واستخدم الفنان املسلم زخارف نباتية من وريقات مفردة وثنائية وثالثية وأوراق العنب واملراوح 
النخيلية وأنصافها وأوراق االكانتس وأنواع خمتلفة من الثامر  كحبات العنب وعناقيده وكيزان 
النخلية  السعف  وغدت  هندسية...  شبه  بديعة  أشكال  يف  الوحدات  هذه  نسقت  وقد  الصنوبر 
عنرصا زخرفيا بديعا من الزخرفة العربية وكونت أشكاال زخرفية بديعة قائمة عىل جامات دائرية 

مع أوراق ثالثية «)9(.
العنارص اهلندسية :   .2

    بدأ استخدام العنارص اهلندسية منذ العصور األوىل لإلنسان ، بعد إن جلأ إىل جتريد األشكـال، 
اهلندسية يف  الزخارف  اإلنسان  استعمل  فقد   «  ، التي كان جيردها  حماوال حماكاة جوهر األشيـاء 
اغلب احلضارات االنسانية ، والشك أن اهتامم اإلنسان بالزخارف اهلندسية يرجع إىل نزوعه نحو 

التجريد وبسبب ما تفرضه اخلامة يف أثناء اإلنتاج .
       إن الزخارف اهلندسية حتتوي عىل أشكال بسيطة كاملثلث واملربع واملعني والنجمة املتقاطعة 
والدائرة ... أما الزخارف الدائرية فهي مستوحاة من الدائرة وقد تتكون عدة دوائر حول دائرة 
مركزية وسطى داخل مربع، وهناك دوائر مركبة أي بداخلها زخارف نباتية جصية بارزة وتتوسطها 
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دائرة أخرى أشبه باحلدقة وحماطة بدوائر صغرية تتوسط الدائرتني اخلارجية والداخلية )10(.
عنارص الكائنات احلية :  .3

استعملت األشكال اآلدمية واحليوانية بكثرة يف الفنون الرافدينية السابقـة لإلسالم وكانت ذات 
أهداف عديدة متنوعـة أما يف الفن اإلسالمي فقد استخدمت كعنرص من العنارصالزخرفية«)11(.
       ومل يتوجه الفنان املسلم إىل حماكاة الطبيعة ، وانه عندما كان يرسم الكائنات مل يكن يرسمها 
لذاهتا ، وإنام كان يتخذ منها عنارص زخرفية يكيفها وحيورها بحيث حيقق أغراضه اجلاملية  ولقد 
اقبل املسلمون عىل االشكال احليوانية يف زخارفهم إقباال شديدا حتى ظنوا أهنا ال تدخل يف نطاق 
الكراهية ، وكثريا ما ظهرت أشكال احليوانات او الطيور يف أرشطة زخرفية متدابرة أو متقابلة... 
كام شاع استخدام احليوانات اخليالية كالرباق وغريها وقد تنتهي أطراف احليوان او الطري بأشكال 

زخرفية او كتابات «)12(.
العنارص الكتابية :  .4

العريب بخصائص  اتصف اخلط  الفن اإلسالمي وقد  الكتابية أمهية خاصة يف  الزخارف  أخذت 
الفنان  جتعل منه عنرصا زخرفيا طيعا وكثريا ما استخدم اخلط عنرصًا زخرفيًا بحتًا ، واستخدم 
املسلم اخلط لتحقيق األغراض اجلامليـة الرفيعـة » باستخدام  الكتابة يف حد ذاهتا ، أو الكتابة التي 
تتداخل مع العنارص األخرى نباتية وغريها ، وذلك للداللة عىل مضمون األشياء وكان لطبيعة 
احلروف العربية بام متتاز به من استقامة وانبساط وتقوس وخطوط عمودية وافقية أن أصبحت 
الكتابة العربية أبدع الكتابات زخرفا وأكثرها إبداعا وتناسقا خاصة بعد إن وضع هلا رجال الفن 
– اخلط  منها  اخلطوط  أنامط  من  العديد  ابتكار  يف  املسلم  الفنان  برع  حيث  والقواعد.  األصول 
الكويف الذي ينحو منحى التزهري والتوريق وعرف باسم املزهر او املشجر، واخلط املثنى والغباري 
واخلط املنعكس والطغراء، وظهر اخلط الكويف املربع وهو ذو الزوايا القائمة ، وقد استخدمت إىل 

جانب اخلط الكويف أشكاٌل هندسية منها املثلثات واملسدسات واملثمنات والدوائر «)13(. 
االرابيسك - التوريق :  .5

اغلب  يف  ومتمثاًل  جليًا  امليالدي  التاسع   – اهلجري  الثالث  القرن  يف  االرابيسك  فن  ظهر      
الزخارف اخلطية ، ويرى ) الزعايب : 1999 ( : » إهنا تتكون من تفريعات نباتية وجزوع منثنيـة 

تتتابع وتتشابك فيها رسوم حمورة ترمز اىل الوريقـات والزهور«. 
عىل  األوربيون  الفن  مؤرخو  واصطلح  املسلمون  ابتكرها  الزخرفة  من  مهم  نوع  إهنا   « إذ        
اسامًء متعددة مثل  املحدثون  العرب  ، وأطلق عليها  العربية  الزخرفة   »Arabesque« تسميتها
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تكوينها  عنارص  طبيعة  عن  بحق  تعرّب  ألهنا   ، العريب  والتوريق  العريب  والتوشيح  العريب  الرقش 
والروح العربية التي تطغى عليها « )14(. 

الفنون  بقية  مع  وفني  روحي  ارتباط  من  له  ملا  املسلمني  لدى  متميزة  خصوصية  ولالرابيسك 
األخرى بحيث يعكس نمطا تفكرييا مجاليا وهو اجتاه زخريف جتريدي هنديس قوي وشكل مجايل 
متني . وكان يعتمد بالدرجة األوىل عىل صيغ بعضها مأخوذ من النبات واحليوان وبعضها جتريدي 
الحيمل أية داللـة وكانت هذه الصيـغ عىل أصول مجاليـة أولية وهي التناسب والتقابل«   )15(. 

الدراسات السابقة ومناقشتها : 
جيد  فلم  احلايل  البحث  موضوعة  سبقت  دراسات  عن  والتقيص  بالبحث  الباحث  قام   

دراسة سابقة عن خصائص الوحدات الزخرفية يف االبواب الرتاثية الكربالئية .
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الفصل الثالث : اجراءات البحث 
أوال: جمتمع البحث  :

البيوتات الرتاثية ملدينة كربالء  1.تكون جمتمع البحث من العنارص الزخرفية التي زينت ابواب 
املقدسة والتي اشتملت عىل مناطق: ) باب اخلان ، باب الطاق ، الربجة ، عجيسة ، جبيسة وباب 

السدرة( . وبلغ جمتمع البحث )15( انموذجًا.
2.تم رصد أقدم أنموذج يف جمتمع البحث كقطعة أثرية لباب ذي ظلفتني ، اذ يعود تأرخيها اىل 
عام 1890 م  ، واخذ الباحث بنظر االعتبار هذا التأريخ واعتمده ضمن احلدود الزمانية للبحث 

احلايل .

ثانيًا: عينة البحث :     
       اقترصت العينة عىل مخسة نامذج ألبواب تراثية كعينة قصدية وبنسبة 34% من جمتمع البحث 
استبعد  فيام   ، وبنسبة%100  بأكمله  للمجتمع  ممثلة  تعد  فإهنا  متجانسًا  جمتمعًا  ولكونه  األصيل 
الباحث كل ما هو مكرر او غري واٍف بالدراسة ألسباب عامرية وفنية ، منها تلف أجزاء من نامذج 
جمتمع البحث بسبب العبث او سوء االستخدام او امتدت اليه البيئة من عوامل طبيعية او برشية 

او بفعل تقادم الزمن .

ثالثا:  أداة البحث:  حتديد أداة ) حتليل املحتوى ( : 
أ -  بناء األداة : ُحددت اداة البحث عىل وفق أسس التكوين وقوانينه والعالقات الفضائية وبام 

يتالءم وموضوعة الوحدات الزخرفية .
ب-  صدق األداة :

عرضت األداة عىل جمموعة من اخلرباء * للتأكد من صالحيتها وشمولية فقراهتا يف حتقيق أهداف 
صادقة   ** األداة  تكون  وبذلك   %85 بلغت  صدق  نسبة  عىل  الباحثان  حصل  وقد  البحث، 

وجاهزة للقياس. 
ج- ثبات األداة:

تتألف من ثالثة أعامل من  للقياس ُسحبت عينة استطالعية  قابلة         لغرض أن تكون األداة 
خارج العينة األساسية ، ُوطبقت األداة بصيغتها النهائية عىل تلك العينة من قبل املحللني ***، 
وعند تطبيق ) معادلة كوبر ( ، ظهر أن نسبة االتفاق كانت 87% ، وبذلك أصبحت األداة جاهزة 

للتطبيق ووفقا للمعادلة : 
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عدد مرات االتفاق
معامل االتفاق = × 100

عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق

رابعا: منهج البحث :
اعتمد الباحث ) املنهج الوصفي التحلييل ( يف حدود رؤية فنية خلصائص الوحدات الزخرفية يف 

حتليل عينة بحثه وبام حيقق هدف البحث احلايل .

خامسا:  حتليل العينة :
انموذج ) 1 (

جمال التطبيق العامري: باب ذو ظلفتني يعلوها شباك                           
اخلامة املستخدمة : اخلشب - املعدن 

سنة التنفيذ : تسعينيات القرن التاسع عرش امليالدي 
املكان : مدينة كربالء املقدسة / باب الطاق

القياس :  150 سم  × 320 سم
الوصف العام :

 باب خشبية مستطيلة الشكل مكونة من ظلفتني و عدد من االلواح  اخلشبية )الصاج( وعددها  
نجمية  بمسامري  االسفل  من  ثبتت  وقد  عمودي  بشكل  رصفت  القياسات  خمتلفة  ألواح  اربعة 
من  حتليات  اربع  وبواقع  عرش  ستة  حزوز   عدة  تتضمن  كروي  شكل  نصف  يتوسطها  الشكل 
االطباق املعدنية املسننة كعنارص زخرفية يف الظلفة اليرسى وهنالك خط افقي آخر قد متركزت 
يف  تساهم  االخرى  وهي  كتحلية  الزخرفية  العنارص  نفس  من  ونصف  معدنية  قطع  أربع  عليه  
رفد خصائص تلك الوحدات الزخرفية املجاورة . وقريبًا من انف الباب يف املسافة التي تتوسط 
أعني  يعلوه شكل مخايس حيتوي عىل مخس  بيضوي  توجد حتلية كطبق مسنن وبشكل  الظلفتني 
املدببة  النباتية  الورقة  للمطرقة ذات  املسنن مفصل  القرص  )قتيني( ويف وسط  ثبتت بمسامر  قد 
املنتهية بنصال رحمي ، ويتخلل القرص عدة عيون لتشكل نسقا زخرفيا يوحي باجلذب واالنتباه 
هلذه الوحدات الزخرفية وهذه العيون مقسمة عىل حميطني داخل القرص وبمسارين فلكل مسار 
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او حميط دائري عدد من العيون مشكلة وحدات زخرفية صغرية تعمل ضمن التشكيل الزخريف 
العام للباب .

بيضوي شبيه  ذات قرص مسنن  بوحدة زخرفية وهي حتلية  زينت  فقد  اليمنى  الظلفة  اما         
بالظلفة اليرسى اال انه خيتلف من حيث املطرقة ، حيث متركزت قطعة حديدية نصف دائرية مسننة 
وحمززة متوسطة السمك مكان متفصل حركة املطرقة والتي هي عبارة عن شكل مستطيل وتكون 
سميكة وحمززة متصلة من االعىل مع القطعة النصف دائرية وقد استندت هي االخرى عىل سندان 

حديدي خمتٍف مع مستوى سطح الباب .
اما التحلية املسننـة التي زينت الظلفة اليرسى هـي نفس الوحدات الزخرفيـة التي زينت الظلفة 
اليمنى اال ان الصف العلوي للتحليات احتوى عىل اربع حتليات وباالسفل اربع حتليات ونصف 
وعىل مستوى افقي اسوة بالظلفة اليرسى .اما انف الباب فهو عمود مربع فيه عدد من احلزوز 
وبطريقة منتظمة وهو مشطوف الزوايا فيه مخسة عيون وبمسافات غري عفوية ، ويف هناية العمود 
الذي يعلوه تاج خشبي فيه وحدة زخرفية نباتية )زهرية( كأسية تستند عىل العمود تكونت من ستة 
مستويات متعامدة ومتباينة منها املشطوف واملائل واملحفور الغائر ، ارتكزت عىل وحدة زخرفية 

تعمل كمخدة خشبية ذات شكل نبايت ذي فصوص ثالثة.
اما الكتيبة العلوية للباب فقد تزينت بوحدات زخرفية )القرصية املسننة( اذ زينت بقطعتني ومن 
يتوسطهام  اجلانبني  الـستة عرش شعاعا وضعت عىل  ذات  الشكل  النجمية  الظلفتني   نفس حتلية 
مسامر )قتيني( فوق انف الباب اال انه اصغر منهام . وتعلو تكمة الباب )االطار اخلارجي( تكمة 
اقل سمكًا لشباك وضع فوق الباب مبارشة مكون من قضبان حديدية بصورة افقية وبواقع مخسة 
او  شطرنجية  رقعة  وكأهنا  االفقية  القضبان  مع  تشابكت  قضبان  ثامنية  بواقع   وعمودية  قضبان 

شبيهة بخاليا النحل .

التحليل :
عن  فضال  والعمودية  االفقية  املستقيمة  للخطوط  سيادة  اعطى  خطيًا  تنوعًا  الفنان  استخدم 
استخدامه للخطوط املنحنية واملنكرسة والتي  كونت بمجموعها الشكل النهائي هلذا األنمـوذج 
 . والتجريد  التحوير  بطريق  الطبيعية  األشكال  عن  االبتعاد  الفنـان  حاول  فيام   ، األبواب  من 
واستخدم أحجاما خمتلفة تضفي قيمة مجاليـة وصفة للتنــوع, والتي ختلق نوعًا من االيقاع املنتظم 

مستخدمًا الظالل فـي إضفاء قيم مجالية إضافية إىل قيمة اخلشب اللونية )بني( داكن . 
     ويلعب الضوء الساقط  كقيمة ضوئية كمدة عىل التكوين الزخريف دورًا يف تغيري مالمح الشكـل 
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بحسب زاوية السقـوط، اذ تؤدي حركة االشكال للوحدات الزخرفية العمودية واالفقية دورًا يف 
رسم خصائص متميزة بحركـة الوحدات الزخرفية بشكل عام وخلق وحدة بني الفضاءات احلرة 
التحليات  املتامثل من جهة واالشعاعي يف  يتميز باالنتظام والتوازن  بتناسق غري عفوي  واملقيدة 
املوجودة  العيون  تلعب  حيث  اخرى  جهة  من  املطارق  وكذلك  املسنن،  الشكل  ذات  الزخرفية 
املطارق  اىل  لتوجيه االنظار  إهنا تسعى  اال  املتعددة  املراكز  تلك  لتؤكد  التحليات دورًا حركيًا  يف 
استخدام خامتني خمتلفتني يف  احلاصل من جراء  التباين  من  مستفيدًا  مهيمنة  كوحدات زخرفية 
تكوين الوحدات الزخرفية وما حيمله من اختالف يف الصفات املظهرية ألشكاهلا املتنوعة مكونة 

وحدة شكلية رصينة ومتامسكة  .  
باالطباق  املتمثلة  الزخرفية  الوحدات  لبعض  الدائري  والتكرار  املنتظم  اإليقاع         فضال عن 
املسننة النجمية والتي تعترب مركز العمل الزخريف من حيث الشكل واحلجم حركيا وملمسيًا فضال 
تراكبًا جزئيًا معتاًم من جهة  املتداخل واملتامس من جهة واملرتاكب  املنتظم  تتابعها وجتاورها  عن 
اخرى ، وهنالك تقاطع مغلق  يف اجزاء بسيطة يف التشكيل الزخريف العام متمثلة بمفاصل احلركة 
يف املطارق ، ويعلو الباب شباك قد تداخلت القضبان فيه وقد متاثلت االشكال يف هذا األنموذج 
متاثاًل عموديًا وافقيًا بشكل عام ، وحموريًا يف التحليات الزخرفية املعدنية مع تناظر جانبي  خطي 
للوحدات الزخرفية املعدنية التي حتمل يف اشكاهلا تناظرا حموريًا بتأثري حركة العيون يف التحليات 
املعدنية واملطارق التي توحي باحلركة الدورانية حول مراكزها املتعددة التي تتطابق شكليًا إال أهنا 
ختتلف يف موقعها واجتاهها . اما نوع الوحدات الزخرفية فقد غلب عليها الطابع اهلنديس لشكل 
املربع واملستطيل والشكل املعيني والدائري والنجمي ، مع استخدام وحدات زخرفية ذات منحى 
حيواين طبيعي كرأس ورقبة )اإلوزة( التي تستند عليها الباب لتتمفصل مع االطار اخلارجي مع 

بعض التحوير والتجريد .

انموذج ) 2 (
جمال التطبيق العامري : باب ذو ظلفتني                                                       

اخلامة املستخدمة : اخلشب- املعدن 
سنة التنفيذ : عرشينيات القرن العرشين امليالدي
املكان : مدينة كربالء املقدسة –  شارع السدرة 

القياس : 130 سم × 225 سم
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الوصف العام :
  باب خشبية ذات ظلفتني مطلية بطالء دهني بني مصفر ذات مستويني يغلب عىل طابعها الزخريف 
وحدات نباتية بالتوريق النبايت البارز املثبت عىل سطح الباب الذي ينشأ من اسفل الظلفة بغصن 
قد تفرعت منه  مخسة اوراق يعلوها رشيٌط عموديٌّ مسنّن مشكاًل انصاف اوراق نباتية  يف هنايته 
التفافات نباتية حلزونية كانت قد اتصلت بغصن نازل من االعىل هنايته زهرة ذات ثالث اوراق 
اذ ينتهي هذا الغصن بأخر شبيٍه له اال ان امتداده اىل االعىل ، اذ جتمع الغصنني وردة ذات  مخس 
اوراق ، ويتعامد رشيط  آخر مسنن بنفس مساحة الرشيط السابق ذكره ، اذ تعلوه وردة مقلوبة 
ذات اوراق صغرية فوقها التفاف نبايت داخل شكل زخريف يشبه الوردة الكأسية تعلوها وردة ذات 
اوراق متصلة بغصن قد امتد بشكل قويس لريبط اجلهتني يف الظلفة وبقية أنصاف اوراق تتخللها 
نباتية قد توجت بوردة ذات عدة  بعقدة  ينتهي  الغصنني  التقاء  نقطة  اوراق ويف  وردة ذات عدة 

اوراق وهي متثل تاجًا للقوس .
       ويتخلل كل ظلفة مطرقة ذات شكل هاليل يعلوه شكل يوحي بانه رأس طري اال انه جرد من 
حمتواه ليصبح شبيهًا بالورقة النباتية وحتته مفصل قد ارتبطت به املطرقة  التي هي عبارة عن شكل 
ليلتقي هذا الشكل  التنني  اذ جيمع مابني جسد السمكة ورأس  بيضوي عىل هيأة حيوان مركب 
املطرقة  سندان  عىل  ليتكأ  منه  اصغر  الشكل  بيضوية  بحلقة  األخرى  اجلهة  من  بنظريه  احليواين 
والذي هو عبارة عن شكٍل لطريين قد التصقا عند منطقة الظهر الذي حتول اىل تكور تعلوه دكة 
للطرق ، اما رأس الطائر فهو اىل اخلارج وكأنه حتت هناية القوس اهلاليل ، ويشرتك الطائران بذيل 
واحد يكسوه الريش والذي يشبه املروحة  وحتتها عند منتصف الباب هنالك شكل معيني يف كل 
زاوية وردة ذات عدة اوراق وقد متركز مفصل يف وسط الشكل املعيني ، لرتتبط فيه مطرقة اصغر 
من املطرقة اهلاللية ، وتكون عبارة عن نصف حلقة متمفصلة مع الشكل املعيني تبدأ  برأس طائر 
وتستدير للداخل نحو االسفل بانتفاخ قليل لتلتقي مع نظريهتا لتكون حلقة وتبدو للناظر كاهنا 

رأسا طريين مع املفصل لتوحي بشكل حيواين) قرين ثور ( .
وتؤدي أنصاف االوراق يف االرشطة اجلانبية دورًا مهاًم يف تزيني الشكل العام لكل ظلفة ويتوسط 
الباب عمود خشبي نصف دائري حمزز عىل طوله وتتخلله ثالث عيون متوزعة بمسافات متوازنة 
التفافات نباتية توحي بأهنا  التاج املكون من قطعتني السفىل شكل شبه كأيس فيه  ويعلو العمود 
حروف قد تفرغت من حمتواها الكتايب لتشكل رسم احلرفني )يا( وتعلوها حبات مسبحة عددها 
نباتية  التفافتني  ثامنية عىل خط افقي يعلوه شكل كأيس اكرب من الشكل السابق وهو عبارة  عن 
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تلتقيان يف وسط الشكل الكأيس تعلومها وردة ثالثية االوراق كزهرة ) اللوتس ( وفوقها حبات 
مسبحة وبخط افقي وعددها اربع عرشة حبة ، وتوحي االلتفافات النباتية بأهنا رسم حلروف كلمة 
)اهلل(، مكونة مع احلروف السابقة كلمة ) يااهلل ( ، وحييط بالظلفتني إطار ذو أربعة مستويات ، 
املستوى الثاين هو عبارة عن حبات مسبحة من األعىل واجلانب ، اما بقية املستويات فهي حمززة 

ومستوية .

التحليل :
          استخدم الفنان يف هذا االنموذج مجيع أنواع اخلطوط مع استخدام وحدات زخرفية طبيعية 
وغري طبيعية وقد طليت بطالء دهني بني مصفر وهو لون حار مشبع ويالئم طبيعة البيئة املحيطة 
الزخرفية واختلفت مالحمها  لتضيف  املفردات  بتنوع  اما االحجام فقد تنوعت   ، الفني  بالعمل 
القيم  الفنان  واعتامد  جهة   من  عام  بشكل  الزخرفية  للوحدات  مجالية  وخصائص  فنية  ملسات 
التي تكوهنا  الباب بشكل عام والظالل  بالتناسق واالنسجام احلاصل بني لون  املشبعة  الضوئية 
التي  واملنحنية  العمودية  بحركتها  امتازت  إذ  اخرى  جهة  من  خاص  بشكل  الزخرفية  العنارص 
بدورها احتـوت فضاءات مدروسة وحمسوبة بشكل دقيق، إذ ال يمكن حذف اي جزء منها ألنه 
يسبب خلاًل واضحًا يف اجـزاء التكوين الزخريف العام ، اما حركة الوحدات الزخرفية فأهنا تبدو 
بشكل بيضـوي وقد استـطالت حتمل بني طياهتا اجتاهات عديـدة منها للداخل وللخارج ومنها 
لألعىل متمثلة بنهايات التفريعات النباتية واالزهار وقد عمـد الفنـان إىل استخـدام فضاءات مغلقة 
ومنتظمة من جهة وحمدودة بواسطة االطار اخلارجي الذي تغلبت عليه وحدات زخرفية كأشكال 
التوازن يف هذا األنموذج بشكل دقيق  الفنان  .  حيث استخدم  املسبحة من جهة اخرى  حبات 
التباين شكليًا وملمسيًا وحجميًا قوة  الباب كفتا ميزان متامثلة وقد أضاف عنرص  وكأن ظلفتي 
شد فضائي ضمن احلقل البرصي املرئي خللق قوة شد فضائية بني االجزاء مع بعضها البعض ومع 
منتظاًم  ايقاعًا  والتي ختلق  املظهرية  بالشكل وصفاته  واملنسجم  املتناسب  الزخريف  العام  التكوين 
يمتاز بحرية احلركة وغري رتيب وقد تناوبت وحداته الزخرفية وتنوعت خللق نوع من الوحدة 

الشكلية بشكل عام مع هيمنة شكل املطارق باللون واحلجم واملوقع واحلركة بشكل خاص .
منتظاًم ومتاست  متنوعًا وتقاربت وجتاورت جتاورًا  تتابعًا  الزخرفية  تتابعت وحداته           وقد 
جوانبه ، وتراكبت اشكاله تراكبًا جزئيًا معتاًم وتداخلت شكليًا حيث تبدو متامثلة متاثاًل عموديًا 
وقد تناظرت الوحدات الزخرفية تناظرًا جانبيًا خطيًا مع تطابق حاصل يف كل ظلفة تطابقًا كليًا 
املعدنية( احتضانًا كليًا  النباتية اخلشبية )املطارق والتحليات  الزخرفية  الوحدات  وقد احتضنت 
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برتاكيبها عىل السطح اخلشبي للباب .
ساد التكوين الزخريف النبايت واحليواين عىل طابع هذا االنموذج الزخريف ، فضال عن النوع الكتايب 
وقد جرد من حمتواه الكتايب اىل خطوط حلزونية والتفافات محلت بني طياهتا اشكاالً حلروف عربية 
استخدام  مع  النباتية  واالوراق  واالزهار  االغصان  الفنان  واستخدم   ، نباتية  إيقونة  شكل  عىل 

تكوين زخريف حيواين مركب .

انموذج )3(
جمال التطبيق العامري : باب ذات ظلفتني يعلوها شباك

اخلامة املستخدمة : اخلشب- املعدن 
سنة التنفيذ : ثالثينيات القرن العرشين امليالدي

املكان : مدينة كربالء املقدسة _ جبيسة
القياس : 125 سم × 225 سم

الوصف العام 
باب خشبية ذات ظلفتني وقد طليت بطالء دهني  ابيض ويعتقد ان هذا الطالء ليس هو لوهنا 
االصيل ويبدو للناظر من اول وهلة ان هذه الباب قد نقلت من مكاهنا اىل هذا  املكان املوجودة 
تعامدت  وقد  الباب  انف  فوق  اطار  عىل  ارتكز  شباك  ويعلومها  ظلفتني  من  وتتكون  فيه  حاليا 
القضبان فيه بواقع قضيبني لكل ظلفة مكونا وحدات مستطيلة عمودية تناسبت مع الشكل العام 
للباب من جانب وتناسبت مع شكل االنف الذي يمتد من اسفل الباب اىل االعىل وقد اختذ شكال 
نصف اسطواين لينتهي بالتاج املخروطي الشكل والذي يتسع كلام ارتفعنا لالعىل ومن ثم يوجد 
حز يقسم التاج اىل قطعتني ليعود اىل االنحسار كلام ارتفعنا لالعىل ويبدو للناظر ان جزًء بسيطًا 
من انف الباب قد فقد بسبب النقل واالمهال مع املطرقة التي توسطت الباب يف الظلفة اليرسى 
 ، لتكون شكال مستطيال بصورة عمودية  الظلفتني  تعددت مستويات  فيام  الباب  انف  قريبة من 
لتتجاور من كال اجلانبني متثل عقدًا . . يعلوها شكل بيضوي صغري وقد تناسب مع الشكل العام 
للباب وقد احيط الشكل املستطيل باطار اخر يبتعد عنه قليال لينتهي هو اآلخر بخطوط منحنية 
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تشبه القباب وتعلوه حزوز خطية وقد تشكلت نفس النهايات من قبة السيف والشكل البيضوي 
التي  املطرقة  قاعدة  والتي ال ختتلف عن  اللوتس  يشبه زهرة  نباتيا  نسقا جتريديا زخرفيا  مشكال 
اختذت شكال نباتيا جمردا وقد استطال عموديا فمن االعىل يوحي الشكل بأنه ورقة نباتية مخاسية 
الدائرة شكال  الفصوص ومن االسفل نصف دائرة متناسقة مع سندان املطرقة والذي اختذ من 
له  يف حني ان مكان املفتاح قد فقد التحلية املعدنية اال ان شكله واضٌح  للعيان مستطيٌل عموديا 

صغريا اسفل منتصف الظلفة اليمنى للباب .

التحليل :
واالفقية  العمودية  باخلطوط  متثلت  التي  اهلندسية  بالعنارص  االنموذج  هذا  يف  الفنان  استعان 
فيام غاب عن  نباتية وهندسية جمردة  تكوينات  امتازت بكوهنا  والتي  الباب  واملنحنية يف تشكيل 
فيام  لونًا حياديا مشبعا ومشعًا  االبيض  باللون  تلّون  انه ظاهرا  ،اال  للباب  اللون االصيل  العيان 
حيث  من  عام  بشكل  لالستطالة  مائل  الباب  شكل  ان  وخصوصا  بينها  فيام  االحجام  تناسقت 
االشكال  تباينت  فيام  ومتوازن  وحمدود  منتظم  فضاء  داخل  اهلندسية  الزخرفية  العنارص  تكوين 
بوساطة العنارص النباتية املجردة املتامثلة متاثال عموديا وافقيا متناسبا من حيث احلجم والشكل 
مفتوحة  فضاءات  واجياد  للشبابيك  احلديدية  القضبان  بتقسيم  منتظام  تكرارا  االيقاع  تكرر  وقد 
تضفي احساسا بالتباين الشكيل وامللميس وقد تنوعت فيه العنارص اهلندسية والنباتية رغم بساطتها 
القوس  شكل  بجانب  النباتية  العنارص  تسيدت  فيام  العام  الزخريف  الشكل  مع  منسجمة  اهنا  اال 
الذي يعلوها عىل ظلفتي الباب متناسقا مع انف الباب لتفصح عن شكٍل زخريف متامسك بالرغم 
بينها وتقاربت كعنارص زخرفية  فيام  والتي جتاورت  املستخدمة  الزخرفية  التكوينات  بساطة  من 
وتراكبت  وخطيا  تناظًرا جانبيا  وتناظرت  افقيا وعموديا  متاثلت  قد  اهنا  ونباتية ال سيام  هندسية 
الوحدات النباتية املتمثلة بقاعدة املطرقة عىل ظلفة الباب اليمنى وقد أدى االطار اخلارجي دورا 
باحتضانه  ومتنوعا  كامال  احتضانا  العلوي   والشباك  الباب   ظلفتي  واحتضان  احتواء  يف  مهاًم 
خصائص  طياته  بني  حيمل  ونباتيا  زخرفيا  تشكيال  مكونا  هندسيا  املتنوعة  الزخرفية  للوحدات 

مجالية رغم بساطة االنموذج .
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انموذج )4(
جمال التطبيق العامري : باب ذات ظلفتني                                                        

اخلامة املستخدمة : اخلشب- املعدن 
سنة التنفيذ : اربعينيات القرن العرشين امليالدي

املكان : مدينة كربالء املقدسة –  عجيسة
القياس : 130 سم × 230 سم

الوصف العام :
باب ذات ظلفتني طليت بطالء دهني بني اللون كل ظلفة يعلوها شباك مستطيل الشكل ضمن 
ويف  العمودية  االستطالة  اىل  الشباك  يميل  حديدية  اعمدة  اربعة  الشباك  تتخلل  الواحدة  الظلفة 
باطن كل شباك هنالك مقاطع خشبية احتوت عىل زجاج رقيق وشفاف يسمح للضوء باملرور من 
خالله ، ويتمفصل  يف اسفل كل شباك شكل بيضوي بصورة افقية وقد تكون من مستويني وحتته 
مستطيل يمتد اىل هناية الظلفة وقد تقعرت حافته العليا ليتناغم مع الشكل البيضوي ومن املؤسف 
أن هذا االنموذج قد فقدت املطارق منه وبقيت قطع بسيطة منها وهي قاعدة املطرقة والسندان 
املخروطي الشكل املصنوع من النحاس اخلالص والذي اختذ مكانا بني الشباكني ليستقر يف اعىل 
الظلفة اليرسى وتتكون  قاعدة املطرقة من شكل يميل اىل االستطالة العمودية وقد حورت هناياته 
فمن االعىل تشكلت هناية تشبه القبة ومن االسفل تشكلت منها تكوينات زخرفية نباتية بسيطة 
وتوجد حتليات معدنية اخرى وسط الباب ويف الظلفة اليمنى وقريبا من انف الباب الذي فقد هو 
اآلخر من جراء االمهال وهذه الفتحة هي حلقة معدنية دائرية الشكل جموفة تستخدم لفتح الباب 
وتستعمل  آنفًا  الذكورة  املفتاح  فتحة  اسفل  اخرى  معدنية  حتلية  وتوجد  معدين  مفتاح  بواسطة 
ملسك الظلفة اليمنى عند الفتح والغلق وذات طابع زخريف نبايت وقد اقتطعت اجزٌء منها بسبب 

االمهال ، ويظهر الباب وقد دفن اجزاء منه ما يقارب نصف مرت .

التحليل :
استخدم الفنان اخلطوط االفقية والعمودية واملنحنية واملتموجة يف هذا االنموذج ومل يتخلل شكل 
الباب عنارص زخرفية غري طبيعية ؛ حيث طليت الباب بدهان بني متوسط الشدة وقد تناسبت 

اخلصائص الزخرفية لألبواب الرتاثية يف مدينة كربالء املقدسة
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بينها من حيث احلجم ، فيام تنوع امللمس بني نعومة  التكوينات الزخرفية اهلندسية والنباتية فيام 
املعدن وخشونة اخلشب مما اضفى هذا التباين مجالية تساهم يف بناء الشكل العام ، حيث أدى تعدد 
مستويات السطوح دورا مهام يف اضفاء القيمة الضوئية لكوهنا ختدم اجلو العام للشكل الزخريف 
فضال عن استخدام الفنان للحركة االفقية والعمودية مستغال الفضاء املنتظم واملحدود بحدود  
ظلفتي الباب والتي توازنت توازنا متامثال عموديا وافقيا باستثناء بعض التحليات املعدنية املذكورة 
انفًا تباينت من حيث امللمس واالجتاه فيام تناسبت شكليا وملمسيا وتناسقت لونيا  من حيث لون 
املطرقة والعنارص  النباتية يف قاعدة  الزخرفية  العنارص  البني وقد سارت  النحاس واللون  معدن 
اهلندسية املتمثلة بالشكل البيضوي واملستطيل بايقاع منتظم بتامثل وتكرار الوحدات الزخرفية ال 
سيام تكرار القضبان احلديدية يف الشبابيك فيام تسيد الشكل املستطيل املتمثل بالشبابيك الشكل 
تتابعت لونيا بشكل كامل فيام  التي  الباب  البيضوي نزوال ألسفل  للباب ومن ثم الشكل  العام 
بينها مضيفة قيام مجالية تضفي رونقا للشكل الزخريف  جتاورت االشكال اهلندسية وتقاربت فيام 
العام للباب ومتاست االشكال الزخرفية فيام بينها جانبيا وتراكبت احليل املعدنية عىل ظلفتي الباب 
تراكبا االشكال اهلندسية وقضبان الشبابيك التي تناظرت تناظرا جانبيا وخطيا فيام تغيبت بعض 
مع  جزئيا  تطابقا  تتطابق  اهنا  الباحث  يعتقد  والتي  املفقودة  باملطرقة  املتمثلة  الزخرفية  العنارص 
قاعدهتا ومن جانب آخر فقد احتضن االطار اخلشبي اخلارجي للباب بقية اجزاء ومكونات الباب 
احتضانا كليا ومتيز هذا االنموذج بتنوع التكوين الزخريف بأثر تناسق الوحدات النباتية واهلندسية فيام 
بينها ويعد هذا االنموذج مرحلة حتول من حيث استخدام الوحدات الزخرفية من جانب ومن جانب 

آخر تداخل الشبابيك مع ظلفتي الباب بعد ان كانت توضع أعىل الباب وضمن إطارها اخلارجي.

انموذج ) 5 ( 
جمال التطبيق العامري: باب ذات ظلفتني يعلوها شباك

 يف كل ظلفة ضمنا
اخلامة املستخدمة : اخلشب - املعدن 

سنة التنفيذ : ستينيات القرن العرشين امليالدي 
املكان : مدينة كربالء املقدسة / باب اخلان

القياس :  120 سم  × 240 سم

م . م . ضياء محود حممد االعرجي
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الوصف العام :
باب ذات ظلفتني وقد طليت بطالء دهني  بني اللون يتخللها شباكان وقد طليا بلون ابيض مصفر 
مستطيل  عن  عبارة  ظلفة  وكل  ضمنا  الشباك  يكون  ظلفة  كل  اعىل  ويف  الباب  لون  مع  متناسق 
خشبي عمودي الشكل وتتخلله اربع مربعات يف كل مربع اشكال مثلثة تلتقي رؤوس املثلثات يف 
وسط املربع مكونة شكال هرميا قاعدته مربعة وفوقها شباك مربع تتخلله وحدات زخرفية هندسية 
وهي عبارة عن اشكال خممسة ومربعة ودائرية واشكال سداسية تشبه خلية النحل متداخلة فيام 
بينها لتكّون شكال مربعا تتوسطه دائرة معدنية ليكون شكال زخرفيا هندسيا متداخال ويتوسط 
الباب انفها الذي يمتد من االسفل اىل اعىل الباب وهو شكل نصف اسطواين مقّسٌم بحزوز مخسة 
طولية لينتهي بالتاج ذي الشكل املخروطي الذي يتسع كلام ارتفعنا لألعىل فيها انحناءات مقعرة 
هنايتها دكة عىل شكل متوازي مستطيالت قاعدته لالسفل وفوقها بقية اجزاء التاج الذي يتسع  اىل 
اجلوانب ومن ثم يضيق قليال ليقرتب من الشكل البيضوي  املجتزأ وبعدها يلتقي من االعىل بدكة 
ذات ثالث مستويات قاعدهتا لالعىل ملتصقة باالطار العام للباب ووضعت وسط الظلفة اليمنى 
حتلية معدنية  بيضوية الشكل افقية وهي مكان املفتاح وفوقها بقليل مقبض طويل الشكل بجانب 
الباب يدويا ومن املالحظ ان  الباب وموازي له ذو قاعدتني دائرتني يستخدم لفتح وغلق  انف 
الفنان  استغنى  تقنيات حديثة مما  الباحث ذلك لدخول  املطارق ويعزو  هذا االنموذج خاٍل من 

عن املطرقة .
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التحليل :
استخدم الفنان يف هذا االنموذج اخلطوط العمودية واالفقية واملائلة واملنكرسة واملنحنية بوساطة 
العنارص الزخرفية اهلندسية املوجودة يف الشباك وبقية اجزاء الباب وهي اشكال هندسية طبيعية 
وغري جمردة ومتناغمة من حيث احلجم فيام بينها ومن حيث امللمس بأثر التباين بني املعدن واخلشب 
من جانب والقيمة الضوئية الكمدة للون اجلوزي  واملشبعة للون البيجي مما أضاف رونقا مجاليا 
متمثال واشعاعيا  توازنا  الزخرفية  الوحدات  توازنت  الزخرفية وقد  لتلك االشكال  وخصائص 
اللون  حيث  من  تباينت  والتي  اهلندسية  الزخرفية  للوحدات  واملحدود  املنتظم  الفضاء  مستغال 
والشكل واحلجم وامللمس واالجتاه واحلركة اال اهنا تتناسب تناسبا تاما فيام بينها مكونة تكرارا 
منتظام بالوحدات اهلندسية يف ظلفتي الباب وتكرارا دائريا بالوحدات اهلندسية يف الشباك مكونة 
فيام بينها عالقة شكلية منسجمة بني اجزاء النسيج الزخريف الواحد من جهة وبني بقية الوحدات 
الزخرفية املكملة هلذا النسيج الزخريف فيام هيمن شكل الشبابيك عىل الشكل العام للباب ومن ثم 
اشكال االهرام داخل املربعات التي احتوهتا كل ظلفة ومن حيث اللون فقد هيمن اللون البيجي 
رغم ضيق مساحته اال انه اعطى تأثريا بارزا يف سيادته اللونية داخل الشكل العام للباب اذ تتابعت 
االشكال والوحدات اهلندسية املربعة داخل كل ظلفة تتابعا متنوعا شمل ُكاًل من الشكل واحلجم 
واللون وقد جتاورت االشكال فيام بينها وتقاربت بانتظام ومتاست بعض الوحدات اهلندسية فيام 
ان متاثلت  بعد  تراكبا جزئيا وتداخلت شكليا وملمسيا ولونيا  بينها  فيام  بينها وتراكبت االجزاء 
عموديا وحموريا وافقيا وتشابكت الوحدات اهلندسية الزخرفية تشابكا برصيا متناسجة ومنسجمة 
الباب  وتناظرا  تناظرا جانبيا حموريا وخطيا يف ظلفتي  املتناظر  الطابع  بينها مما اضفى عليها  فيام 
متمثلة  الزخرفية  الوحدات  تطابقت  فيام  الشبابيك  يف  اهلندسية  الزخرفية  الوحدات  يف  اشعاعيا 
اجزاء  حيتضن  للباب  العام  االطار  فان  وكالعادة  كليا  تطابقا  اليمنى  الظلفة  عىل  الباب  بمقبض 

الباب احتضانا كليا وقد تسيدت الوحدات الزخرفية اهلندسية يف هذا االنموذج دون غريها .

م . م . ضياء محود حممد االعرجي
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الفصل الرابع : النتائج واالستنتاجات

توصل البحث اىل مجلة من النتائج :
ملمسها  واختالف  احجامها  بتباين  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الرتاثية  االبواب  متتاز   .1

وعنارصها الزخرفية املتميزة بالتنظيم.
احلسينية  العتبتني  حول  السكاين  املركزي  بتجمعها  املقدسة  كربالء  مدينة  امتازت   .2

والعباسية املقدستني .
امتازت حملة الطاق بكثرة بيوهتا الرتاثية ذات الطابع الزخريف يف اغلب النامذج.  .3

أظهرت الدراسة احلالية ان مجيع نامذج البحث استخدمت العنارص الزخرفية اهلندسية   .4
يف االبواب الرتاثية.

باستثناء  العينة  نامذج  معظم  يف  النباتية  الزخرفية  العنارص  اظهار  يف  الفنان  اهتم   .5
االنموذج)5( .

استخدم الفنان العنارص الزخرفية احليوانية الطبيعية واملحورة يف االنموذجني )1،2( .  .6
ان العنارص الكتابية املحورة ظهرت يف االنموذج رقم )2( فقط .  .7

مل تظهر العنارص الزخرفية اآلدمية يف مجيع نامذج العينة .  .8
ظهر تداخل االشكال الزخرفية يف األبواب مع الشبابيك عدا االنموذج رقم )2( .  .9

يف  الزجاج  استخدم  حني  يف  العينة  نامذج  مجيع  يف  واملعدن  اخلشب  استخدام  ظهر   .10
االنموذج)4(. 

يف  كام   %40 نسبته  بلغت  الباب  ظلفتي  فوق  الشبابيك  استخدام  ان  النتائج  اظهرت   .11
االنموذجني )1،3( .

يف حني استخدم الفنان الشبابيك ضمن ظلفتي الباب بنسبة 40% .كام يف االنموذجني   .12
.)4،5(

ظهر ان االنموذج )2( خاٍل من الشبابيك متاما .  .13
ظهر استخدام االلوان الدهنية100% يف عينة البحث.  .14

ظهـرت األلــوان الداكنة )البني( بنسبـة 80% فــي النمـاذج )1،2،4،5( .فيام ظهرت   .15
االلوان  ظهرت  حني  يف   .  )3،5( النامذج  يف   %40 بنسبة  والبيجي(  )االبيض  املشبعة  االلوان 
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)احليادية( نسبة 20% يف االنموذج )3( .
16.  ظهر استخدام مقبض االبواب بنسبة 60% كام يف النامذج )2،4،5( .

وظهر استخدام املطارق يف مجيع نامذج عينة البحث وبنسبة 80% عدا االنموذج )5( .  .17
استخدمت املطارق يف اعىل الظلفة للباب بنسبة 40%كام يف النموذجني)2،4( يف حني   .18

استخدمت املطارق يف وسط الظلفة للباب وبنسبة 40%كام يف النموذجني)1،3( .
ظهر تعدد املستويات كسطوح زخرفية  بنسبة 100% جلميع النامذج.  .19

جتعل   بحيث  واالنسجام  والتناسق  والوضوح  بالرصانة  الزخرفية  العنارص  اتسمت   .20
الناظر إليها يف تواصلية ذهنية حمسوسة من خالل الشد البرصي ضمن احلقل املرئي.

التي  التعبريية  بالطاقة  ولون  وشكل  خط  من  الزخريف  التشكيل  وعنارص  اسس  تتسم   .21
تضيف قيام مجالية يرنو هلا الناظر بتأمل وتأن الستلهام وحداهتا الزخرفية وما حتمله من خصائص 
غرض  من  أكثر  لتحقق  تعبريية  طاقة  جنباهتا  بني  حتمل  زخرفية  وحدات  وإبداع  ومجالية  فكرية 

نفعي ومجايل معًا .

 االستنتاجات:
تعد مدينة كربالء املقدسة مركزًا إشعاعيا ملثل هذا اللون من الفنون اىل العامل اخلارجي   .1

الحتوائها العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية وما هلام من أثر فكري.
افتقار البيئة العراقية اىل األنواع اجليدة من األخشاب لذلك يقوم باستريادها من الدول   .2

املجاورة .
واضح  وبشكل  الداخلية  السياسية  واالضطرابات  اخلارجية  األجنبية  الغزوات  أثرت   .3
عىل النواحي االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي انعكست بدورها عىل الواقع الفني العامري 

وخصوصًا )الوحدات الزخرفية لألبواب( وانحسارها .
سمة اإلتقان والدقة التي متتاز هبا الوحدات الزخرفية يف االبواب الرتاثية ملدينة كربالء   .4

املقدسة .
العنارص الزخرفية تنمو وتضمحل بني احلني واآلخر كنمو الوحدات الزخرفية اهلندسية   .5

واضمحالل الوحدات الزخرفية النباتية واحليوانية والكتابية كام اظهرهتا دراستنا هذه.
نمو العنارص الزخرفية يف أكثر من جمال تطبيقي فني كاألبواب ثم الشبابيك .  .6

أصالة الوحدات الزخرفية الرتاثية مما جيعلها بحلة تتوافق وتنسجم مع روح العرص .  .7
باألبواب  عنها  واالستعاضة  اخلشبية  الرتاثية  االبواب  الزخرفية يف  الوحدات  انحسار   .8

م . م . ضياء محود حممد االعرجي
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احلديدية.
بام  خمتلفة  خامات  بني  ائتالف  حالة  خلق  عىل  العراقي  الرتاثي  العامري  الفنان  ابداع   .9
اتسمت به الوحدات الزخرفية يف االبواب الرتاثية ملدينة كربالء املقدسة بتنوع يف اخلامة املستخدمة 
باملزاوجة بني  إليه من خصائص مجالية وفكرية ووظيفية  كاخلشب واملعدن والزجاج وما تؤول 

اخلامات .
ظهور التقنيات احلديثة واستخدام اجلرس الكهربائي استعاض عن املطارق يف االبواب   .10

وكذلك استخدام الزجاج لغرض نفعي ومجايل يف آٍن واحد .

التوصيات :
اجراء مسح ميداين لالبواب الرتاثية يف كل حمافظة من حمافظات العراق .  .1

التي  الفوتوغرافية  املعارض  وإقامة  العراقية  البيوت  برتاث  عالقة  َلُه  ما  كل  توثيق   .2
تتضمن الوحدات الزخرفية لالبواب الرتاثية العراقية واالهتامم بمثل هذه الدراسات وإدراجها 

يف املوسوعة الثقافية والرتاثية يف كل حمافظة لالستفادة منها .
حث الدولة عىل صيانة الدور الرتاثية العراقية واملحافظة عليها وجعلها متاحف تراثية .  .3

إقامة متحف خاص باملوروث الشعبي لكل مدينة .  .4
حث طلبة الفن يف الدراسات االولية والعليا عىل تبني البحوث التي هتتم بكل ما يتعلق   .5

باألصالة والرتاث العراقي .
إمكانية التنسيق بني العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني وهيأة التحديث احلضاري يف   .6
حمافظة كربالء املقدسة برتمجة وطباعة مثل هذه الدراسات باللغات األجنبية لنرش الثقافة العراقية 

يف البلدان االخرى .

املقرتحات :يقرتح الباحث بعض الدراسات :
األصيل والدخيل يف الوحدات الزخرفية لالبواب احلديدية الرتاثية.  .1

مجاليات الوحدات الزخرفية يف االبواب الداخلية للبيوت الرتاثية يف كربالء املقدسة .  .2

اخلصائص الزخرفية لألبواب الرتاثية يف مدينة كربالء املقدسة
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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 consoli-
date 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 consolidat-
ing the relation with the decendants heritage, which 
signals the continuity of the growth in the decedents 
mode of life so that they will be acquainted with the 
past to help them know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tour-
ism and strengthens the green revenues.
And due to all the above, Karbala’ Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



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 ag-
gression 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’ Heri-
tage 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 dimen-
sions: civil, as part of Iraq and as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala’ 
geographic area all through history and the extent of 
the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively 
on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral 



And as much as the observer of the heritage of a par-
ticular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation be-
tween 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 oriental-
ists 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 distort-
ing its reading or its interpretation.
2- Karbala’: it is not just a geographical area with 
spatial and materialistic borders, but rather it is ma-
terialistic and moral treasures constituting, by itself, 
a heritage of a particular race, and together with its 
neighbours, it forms the greatest heritage of a wider 
race to which it belongs i.e. Iraq and the east. And in 
this sequence, the levels of injustice against Karbala’ 
increase: once, because it is Karbala’ with all that it 
has of the treasures generating all through history and 



Issue Prelude
 ’Why Heritage ? Why Karbala?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behav-
iour, as associative culture and by which an individual’s 
activity is motivated by word and deed and also think-
ing; 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 pov-
erty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 
looked at as a materialistic and moral inheritance of a 
particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any 
race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.



writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the out-
comes of the award are the incomes of the journal . 
       The researches winning will be edited in the forth-
coming issues of the journal and will be referred to as 
being awarded winners as a sort of honour  for their 
writers and also writings . 
       This is not the last window (look) but rather the 
members of the two boards through the financial and 
moral abilities of the centre activate and encourage all 
that is of advantage for specialist researchers . 

May Allah , the Most High , bless



every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting 
for researchers to send their researches , or directly 
requesting them to write about a certain topic , but 
rather they varied such ways of communication , the 
most prominent to which is to announce for ( Al- Saqy  
competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement: 
-To help activate the spirit of competition among re-
searchers through scientific competition of a special-
ized research writing type . 
- Enriching the specialized heritage library with new 
thoughts and viewpoints given by researchers to dis-
cover what is new . 
-Honouring those deserving honour as encourage-
ment and impetus for recognized researchers and 
good writings . 
      It is worth noting that the topics and sections for 
which the award is given are the five sections of the 
journal ( the Society section the Science section , the 
Literature section , the Art Aesthetic section and the 
History section ) ; the same conditions of research 



Second Issue Word
Competition

 The Techniques of Researching and Communi-
cation Communicating  with the research and persu-
ingcommunication is acultural duality which educated 
societies resort to for improvement and for develop-
ing ways of society communicationonall its levels : the 
naturalistic , the scientific , the practical and else . 
     It is postulated that this duality makes up an enrich-
ing variety for both the public and academic society 
and at the same time it enriches their built - in vari-
ety , through exchanging experiences , exchanging 
thoughts and the active collective work . 
         Karbala heritage centre as part of the Islamic 
and human knowledge affairs department in the Al-
Abbas holy shrine through its academic researchand 
authorized window :I mean  Karbala Heritage Journal 
proceeded further to attract the specialist researchers 
through communicating with them . Members of the 
two boards , the advisory and the edition boards made 
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