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

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

2 .2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق ( )A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج

()CD

بحدود ( )15000-10000كلمة بخط ( )simplified Arabicعىل أن ترقم

الصفحات ترقي ًام متسلسالً.

ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
3 .3تقديم ّ
كل يف
حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث ،ويكون امللخص

بحدود ( )350كلمة.

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

أو أي إشارة إىل ذلك.

5 .5يشار إىل املراجع واملصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن:

اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان النرش ،رقم الطبعة ،سنة
النرش ،رقم الصفحة ،هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم

تكرر استعامله.
الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6

وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة

عن قائمة املراجع واملصادر العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

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

8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة
األوىل ،وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م 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.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
9 .9أن ال يكون البحث
ً

1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال تعرب بالرضورة عن
وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

1111ختضع البحوث لتقويم علمي رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تعاد
البحوث إىل أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآللية اآلتية:

 .أيبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

 .بخيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها
وموعد نرشها املتو ّقع.

 .تالبحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات املحددة ،كي يعملوا
عىل إعدادها هنائي ًا للنرش.

 .ثالبحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

 .جيشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

 .حيمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة
مالية.

1212يراعى يف أسبقية النرش:

 .أالبحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
 .بتاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

 .تتاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.

 .ثتنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

1313ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة ) (turath@alkafeel.netاو
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة ( ،)http://karbalaheritage.alkafeel.netأو
ت َُس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل( :العراق/كربالء املقدسة/

الكبري/جممع الكفيل الثقايف/مركز
حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ

تراث كربالء).

كلمة العدد

اخلطوة الثانية
ليس من السهل أن تنظر إىل عاملني خمتلفني بعني واحدة ،والسيام إذا كانا
ِ
العقبة عقب َة ّ
أن الناظر
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني ،وإذا أضفنا إىل هذه

ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق ،ستكون العقب ُة عقبتني

حتم .هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني
ً

االستشارية والتحريرية ومها يناقشان صورة تصميم املجلة ،وآليات تفعيلها،
وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.

لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق ُذ ِّل َلت مصاعبه،

وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق ،عىل الرغم من متاعبه ،لذا وجدت اهليأتان ّ
أن

يتيس أمام خطواهتا بالرشوع ،والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة
الطريق بدأ ّ
األوىل من مشوارها.

وتأيت اخلطوة الثانية؛ أعني العدد الثاين من مسرية إصدار املجلةً ،
دليل عىل أن

الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظ ّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي ،والباب التارخيي،

والباب األديب ،والباب الفني ،والباب العلمي ،عىل جمموعة طيبة من البحوث
ذات الطابع العلمي املحكّم ،وقد كانت مثار استحسان اخلرباء الذين ق ّيموها

من األساتذة ذوي االختصاص من أساتذة اجلامعات املشهود هلم بالكفاءة
والعلميةً ،
تنوع كتّاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.
فضل عند ّ

وتقدّ م املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي

الكربالئي من داخل العراق وخارجه أن يبعثوا البحوث املكتوبة عىل وفق

رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ّ
ألن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.
واهلل املوفق

كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟
1 .1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي تشخص
يف سلوكياهتا؛ بوصفها ثقاف ًة مجعي ًة ،خيضع هلا حراك الفرد :قوالً ،وفعالً،
وتفكري ًا .تشكّل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك

الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية؛ تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية،
ومن ذلك تأيت ثنائية :السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا توصيف الــراث ،بحسب ما مر ذكــره :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) عارف ًا بتفاصيل محولتها؛

كان وعيه بمعطياهتا ،بمعنىّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث والوعي به تعالق

تعرف
طردي ،يقوى الثاين بقوة األول ،ويضعف بضعفه ،ومن هنا يمكننا ّ
االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني وسواهم ممّن َت َق ّصدَ

دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم ،فمرة تو ّلد االنحراف لضعف

املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني ،ومرة تو ّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء

دليل ،أو حتريف قراءته ،أو تأويله.

2 .2كربالء :ال متثل رقعة جغرافية حت ّيز بحدود مكانية مادية فحسب ،بل هي
كنوز مادية ومعنوية تشكّل بذاهتا تراث ًا لساللة بعينها ،وتتشكّل مع جماوراهتا

الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها؛ أي :العراق ،والــرق ،وهبذا
ألنا كربالء
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها :فمرة؛ ّ
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 ُغ ِّيبت و ُغ ِّيب تراثهاُ ،
واخزلت
بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.

3 .3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع للعتبة العباسية

املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء؛ لتحمل مهوم ًا

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،

وانعكاس ذلك التعالق سلب ًا أو إجياب ًا عىل حركيتها؛ ثقافي ًا ومعرفي ًا.

	-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 واقع ًا.

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

مسؤولية رشعية وقانونية.

	-التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء
يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

	-التنمية بأبعادها املتنوعة  :الفكرية ،واالقتصادية ،وما إىل ذلك ،فالكشف
عن الرتاث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات اخلرضاء.

فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.

تراث كربالء

للشاعر عيل الصفار

الفصلية املحكَّمة الص ِ
ِ
َقصيد ٌة تُؤر ُخ صدور َم َ َّل ِة ت ِ
ادرة عن مركز
ُراث كربالء
َّ
َ
ِّ
ِ
ِ
تراث كربالء/قسم الشؤون الفكرية وال َث َّق ِ
للعتبة
العامة
افية التابعة لألمانة
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امللخ�ص
تناولت هذه الدراسة( :العنارص العامرية يف األبنية التارخيية يف مدينة كربالء)

والتي سلطت الضوء عىل الطرز البنائية يف كربالء املقدسة التي تعود جذورها
ومرجعياهتا التارخييةإىل حضارة العراق القديمة وما حتويه من مراحل تطور

العامرة عرب العصور.

حيث تضمنت الدراسة العديد من العنارص العامرية يف مباين كربالء ومنها

املداخل التي تعد أحد الركائز األساسية يف العامرة اإلسالمية وبمختلف

أنواعها سواء أكانت املداخل منتاظرة أو ذات املحور أو ذات املحور املنكرس

بجانب تناول الساحة املكشوفة (الصحن) وطرز األعمدة واألكتاف فضال
عن املقرنصات التي استوحى الفنان املسلم طرزها من احلنايا املخروطة التي
ابتكرها العراقيون يف العرص الساساين ،فضال عن ذلك تطرقت الدراسة إىل

العنارص األخرى وأمهها املتمثلة بالعتبة وأنواعها بجانب العقود واألقواس وما

حتويه من خصائص هندسية ذات طابع مجايل يف عامئر مدينة كربالء وصوالً اىل

توصلت اليه هذه الدراسة إىل أن أبنية كربالء قد متيزت بطرز عامرية ذات
ما ّ
جذور تارخيية عراقية قديمة.
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Alostract

The present study entitled، Architectural Elements in Historical Building in
Karbala City has shed light on the building styles in Holy Karbala the historical
origins and references go back to the ancient Iraqi civilization together with
what it cantains of the stages of architecture development all over centuries.
The study has included a number of architectural elements in Karbala
buildings، of which the gates which are considered the basic props in Islamic
architecture with all its types whether the gates have been alike or with straight
axis or with reversed axis. It also studied the open field (courtyard) and the
pillars and buttresses styles together with the tiles which the Muslim artist
has inspired and borrowed its types from the conical sides and shapes Iraqis
invented in the Sasani Era. In addition to this the study has also focused on
the other elements، the most important of which has been represented by
the doorstep and its types beside the joints and archs with the geometric
characteristics of high aesthetic values found in the buildings of Karbala moving
to what the study has come out with، the fact that Karbala buildings have
been characteristized by architectural styles of ancient historical Iraqi origins.

م َّل ٌة َف ْصلي ٌة ُمك ََّم ٌة
ََ
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او ًال :املدخل
املدخل هو موضع الدخول ويقصد به الولوج أو احليز الذي جيتاز من خالله

املكان الذي حيدد به( )1ومن االخطاء الشائعة استعامل اللفظ باب للداللة عىل
املدخل فالباب هو ما يسد به املدخل(.)2

ان االعتناء باملداخل والرتكيز عليها واحدة من السامت العراقية البارزة

()3

حيث اهتم املعامر بتزيني وإظهار املدخل بشكل يلفت النظر ويبدو ّ
أن سبب

ذلك يعود إىل ّ
أن أول ما يواجهه الداخل إىل املبنى هو مدخله فاملدخل يعكس

قيمة البناء وعظمته(.)4

وهو من العنارص العامرية التخطيطية وأقدمها لكونه من رضورات البناء

الذي ال يمكن االستغناء عنه لذلك أوىل االنسان اهتامم ًا كبري ًا بالداخل وعندما

استقر اإلنسان وبنى له مستوطنات أصبح للمسكن الواحد أكثر من مدخل
ّ

واحد كام يالحظ ذلك يف تل الصوان وقرية جرمو التي تقع رشق كركوك(.)5
وقد استعملت انواع عديدة من املداخل يف مباين مدينة كربالء ومنها:

1.1املداخل املتناظرة:

وهي املداخل التي يقابل أحدها اآلخر ولعل اوضح صور هذا النوع من

املداخل كان يف كنيسة القصري حيث احتوت الكنيسة عىل سبعة مداخل متناظرة

األول/العدد الثاين
السنة األوىل/املج َّلد ّ
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يف ضلعيها الطوليني وتوزيع املداخل عىل هذا النحو متيزت هبا عامرة الكنيسة
العراقية عن الكنيسة البيزنطينية أما مداخل الكنائس املسيحية ذات الطراز
البيزنطي يف الطرف املقابل للحنية الرئيسية(.)6

2.2املدخل ذو املحور املستقيم:

وهو املدخل اخلايل من اي انكسار أو انحراف يف االجتاه اي أنَّه يفيض مبارشة

إىل صحن الدار بعد اجتياز الدهليز( )7كام يف قرص اإلخيرض وخصوص ًا مداخل

القسم املركزي وكان الغرض من تصميم هذا املدخل عام ً
ال وظيفي ًا حيث

خصص لعامة الناس وخاصة اجلند واحلرس ،وعام ً
ال بيـئي ًا حيث نالحظ ان

ملوقعنا تأثري ًا كبري ًا عىل البنية الداخلية يف هذا املجاز ألن جدرانه خالية من أي

نوافذ أو مداخل عىل جانبيه تساعد عىل وصول اإلضاءة والتهوية( )8كام نجد
املدخل ذو املحور املستقيم يف املدخل الرئييس لقرص عطشان(.)9

وهذا النوع من املداخل له جذوره التارخيية حيث عرف يف العامرة العراقية

القديمة متمث ً
ال يف عامرة تل الصوان واستمر استخدامه يف عامرات القصور

الالحقة ومنها اإلسالمية حيث وجد هذا النوع من املداخل يف قرص الشعيبة يف
البرصة ويف غريه من املباين(.)10

3.3املدخل ذو املحور املنكرس:

ويطلق عليه لفظة (الباشورة)( ،)11حيث يمتاز هذا النوع بأنه ال يفيض مبارشة

إىل الصحن وذلك كونه يمتاز بوجود استطالة عند البداية ثم انكسار نحو اليمني

ت َُر ُ
اث ك َْر َب َلء
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أو اليسار وبزاوية قائمة يف الدهليز الذي يليه(.)12

وهلذا النوع من املداخل أغراض اجتامعية ومناخية بالنسبة للدور السكنية

حيث يعمل عىل حجب من يف داخل الدار عن أعني الغرباء إذا ما فتح الباب
اخلارجي فيحفظ للعائلة نوع ًا من اخلصوصية ويعزهلا عن الشارع(.)13

وقد استخدم أسلوب املحور املنكرس يف مداخل احلجر الرئيسية يف بيوت

اإلخيرض ويف محام قرص اإلخيرض( )14كام استعمل هذا النوع من املداخل يف
احلجرة الرئيسية يف قرص عطشان ويبدو ّ
أن هناك مقتضيات اجتامعية او لظروف

أمنية جعل املعامر يستخدم املدخل املنكرس يف قرص عطشان وذلك لكي يكون

بمعزل عن النظر وضجيج الداخلني واخلارجني إىل القرص وربام هناك عامل
أمني كان له األثر الكبري يف هذا التصميم ألن هذه احلجرة يف مواجهة مبارشة مع
املدخل الرئييس ودون وجود منشآت ومرافق بنائية أخرى فالداخل هناك عليه
أن جيتاز أكثر من مرفق للوصول إىل اإليوان املقابل للمدخل الرئييس(.)15

يضطر الداخل
أما مدخل منارة موجدة فيمتاز بأنه ضيق ومنخفض مما
ّ
ِ
اإلنحناء عند صعود السلم لرضوريات دفاعية حيث ال يسمح
من خالله إىل

املدخل من دخول أكثر من شخص واحد كي يستطيع املدافع يف أعىل الربج من
معاجلة املهاجم من خالل ما يعيقه من التواءات السلم وصعوبة الصعود فض ً
ال
عن املهمة البنائية التي حتتم صغر تلك املداخل لضيق حميط الربج(.)16

األول/العدد الثاين
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ثاني ًا :ال�ساحة املك�شوفة (ال�صحن)
الساحة املكشوفة ويطلق عليها الصحن أيض ًا ساحة وسط الدار ومجعه

صحون( )17كام يسمى الباحة والرحبة أيض ًا(.)18

وقد وجد الصحن من أجل ختفيف درجات احلرارة ودخول التيارات اهلوائية

الباردة يف ليايل الصيف فيمد احلجرات املحيطة به بالربودة حتى ساعات متأخرة
من النهار وذلك ألن اهلواء البارد أثقل من اهلواء الساخن وبذلك فإنّه ينخفض
أثناء الليل مما جيعل الفناء واملرافق املحيطة به باردة إىل ساعات متأخرة من النهار

()19

كام يمكن املحافظة عىل درجة احلرارة الساقطة يف فصل الشتاء ومنع دخول بعض
التيارات اهلوائية الباردة واحلصول عىل الدفء إذا ما اغلقت األبواب اخلارجية

للدار وحيدث العكس صيف ًا حينام ترتك االبواب مفتوحة ،كام إنه خيِّفف من األتربة
ودخوهلا إىل الغرف يف حالة حدوث العواصف الرملية(.)20

كام ّ
إن للفناء املكشوف أمهية يف منع رضر الكشف الناجم عن فتح النوافذ

إىل اخلارج( )21كام إنّه يؤ ِّدي مهمة حجب النساء عن عيون األجانب ويساعد يف

التخفيف من الضوضاء يف اخلارج وغالب ًا ما تتم زراعته حيث يستخدم كحديقة
ٍ
ومكان لتجمعها( )22فض ً
ال عن ذلك يعد الصحن مكان ًا متارس
خاصة للعائلة

فيه بعض احلرف والصناعات املنزلية التي يمكن للنساء أن تقوم هبا يف البيت

كصناعة الغزل والنسيج واحلياكة وغريها .ويعترب الصحن هو قلب املبنى
ت َُر ُ
اث ك َْر َب َلء
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إن الفناء هو جوهر املبنى حيث ّ
وبعبارة أخرى ّ
تطل عليه احلجرات من مجيع

جهاته( )23حيث يعترب من املميزات التي رافقت الكثري من املباين واملنشآت يف
حضارة وادي الرافدين وتعترب (قرية حسونه) الواقعة جنوب غرب املوصل

بحوايل ( 30كم) من أقدم ما وصل إلينا من الفناء املكشوف كام وجد الفناء

الوسطي املكشوف يف مساكن دور العبيد

()24

التي مثلت املساكن املتعددة

احلجرات واملفتوحة عىل الفناء الوسطي املكشوف(.)25

أ ّما يف العرص االسالمي فقد أصبحت الساحة مكشوفة (الصحن) ،وأ ّما

يف عامرة مراقد كربالء فاختلفت عن األبنية األخرى إذ ّ
أن الساحة املكشوفة

ال عن ّ
ال تتوسط املبنى الرئييس للمرقدين احلسيني والعبايس فض ً
أن الساحة
املكشوفة مل تعترب األساس يف توزيع الوحدات البنائية كبقية العامئر وإنام استند

توزيع الوحدات البنائية أساس ًا عىل حجرة القرب واألروقة املحيطة به والذي
اعترب أساس ًا يف عملية توزيع املرافق البنائية األخرى(.)26

كام احتوى قرص مقاتل عىل ساحة مكشوفة حتيط هبا صفوف مزدوجة من

احلجرات التي تطل عىل الساحة

()27

أما يف قرص اإلخيرض فقد احتوى عىل

ساحة مركزية مكشوفة يف وسط القرص أما البيت الشاميل الرشقي من بيوت قرص
اإلخيرض فقد ضم ساحة مكشوفة شبه مربعة الشكل ،ويف قرص عطشان كانت

الساحة فيه عىل شكل حرف (لـ)(.)28

األول/العدد الثاين
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ثالث ًا :الأعمدة والأكتاف:
العمود يعني االستقامة يف اليشء ممتد ًا أو منتصب ًا ،والعمود اخلشبة القائمة يف
خ َل َق السمو ِ
ات
وسط اخلباء ومجعه أعمدة وعمد( ،)29وقد ورد يف قوله تعاىل َ
َّ َ َ
ِ
بِغ ْ ِ
َي َع َم ٍد ت ََر ْو َنَا َو َأ ْل َقى ِف ْالَ ْر ِ
اس ،)30(كام وتطلق لفظة األساطني عىل
ض َر َو َ
االعمدة ايض ًا(.)31

واالعمدة هي عبارة عن حامالت أو ركائز وهي إ ّما أن تكون من اخلشب أو

احلجر أو اآلجر أو الكرانيت أو اللبن أو جذوع النخل( .)32ويتألف العمود من

قطعة واحدة أو من عدّ ة قطع تركب الواحدة فوق األخرى بشكل حمكم ويكون

للعمود قاعدة مكعبة الشكل أو دائرية يعلوها تاج ويف بعض األحيان يكون

العمود خالي ًا من التاج والقاعدة(.)33

لقد امتازت األعمدة يف األبنية العراقية بمزايا وخواص مجالية عامرية منها،

ّ
أن املعامر استخدمها كحلية عامرية للواجهات بعد أن ازدانت واجهتها اخلارجية

بصفوف من املخاريط الفخارية ،كام إهنا تؤ ّدي وظيفة عامرية بحته بحمل العقود
واألقبية ورفع السقوف وإسناد اجلدران أو واجهاهتا(.)34

ت ّعد األعمدة من أبرز العنارص العامرية يف أبنية العراق القديم حيث وجد

استخدام العمود يف قرية جرمو ويف موقع تبه كورا( ،)35أما يف العرص االسالمي
فقد استخدم هذا العنرص يف مسجد الرسول حيث كانت أعمدته من جذوع
ت َُر ُ
اث ك َْر َب َلء
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النخيل( )36كام استعملت األعمدة يف جامع البرصة زمن الوايل زياد بن أبيه

(ت672/53م) ويف مسجد الكوفة الذي كانت أساطينه من الرخام(.)37

ويف أبنية كربالء فقد تنوعت االعمدة ففي املرقدين وجدت األعمدة املتصلة

باجلدران والتي حتمل السقف وخاصة يف اروقة ّ
كل من مرقدي اإلمام احلسني

وأخيه العباس يف الضلع اجلنويب كام وجــدت األعمدة يف محل سقف
الطارمة التي تتقدم حرمي مرقد اإلمام احلسني والعباس

(.)38

أما يف القصور ومنها قرص مقاتل فقد وجدت صالة كاملة سميت بصالة

األعمدة والتي امتازت بشكلها العامري املتميز حيث تقوم صفوف األعمدة
ٍ
متساو( )39كام وجدت أعمدة نصف
بتقسيم الصالة إىل ثالثة أقسام بشكل غري
اسطوانية مندجمة يف قرص اإلخيرض يف الواجهات الداخلية املطلة عىل الرحبة
الكربى فض ً
ال عن األعمدة االسطوانية التي كانت مشيدة يف مرافق القرص

املختلفة( ،)40ويف قرص عطشان فقد وجدت يف إحدى احلجرات أنصاف اعمدة

جص ّية حتمل حلية زخرفية من اجلص(.)41
ّ

أ ّما األكتاف فهي عبارة عن كتل بنائية ضخمة متعامدة األضالع وظيفتها

إسناد ودعم اجلدران من اخلارج( )42وقد وجد هذا العنرص العامري يف العديد

من ابنية وادي الرافدين واستمر استعامهلا يف العرص اإلسالمي حيث وجدت
األكتاف يف موقع اسكاف بني جنيد يف دياىل(.)43

وقد وجد هذا العنرص العامري يف مباين كربالء حيث وجد يف عامرة املرقدين

احلسيني والعبايس املطهرين وقد متيزت األكتاف بضخامتها ولعل السبب يف

ذلك يعود إىل توفري قاعدة متينة تستطيع محل القبة الرئيسية كام ان هذه األكتاف
األول/العدد الثاين
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حتمل الضغط الناتج من دفع القباب إىل األسفل أي إهنا استخدمت لرضورة
عامرية( )44ويف قرص اإلخيرض حيث استعمل املعامر األكتاف املختلفة يف الشكل
واألبعاد حيث كانت األكتاف ضخمة الشكل لكي تتحمل ثقل اجلدران(.)45

ت َُر ُ
اث ك َْر َب َلء
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رابع ًا :املقرن�صات
ورد اسم مقرنص يف املــرق ،واملقربص يف املغرب اإلسالمي ،ويف معجم

الوسيط وردت بلفظة (مقرنس) و(قرنس السعف والبيت زينة بخوارج منه ذات
تدريج متناسب فهو مقرنس)( .)46وتعرف املقرنصات بأهنا حلية عامرية تشبه خاليا

النحل هلا وظائف إلنشائية وزخرفية وتستخدم للتدرج من الشكل املربع إىل الشكل

الدائري ،أو املثمن لذلك لغرض إنشاء قبة فوقها( .)47وحيتمل أن تكون املقرنصات

قد استوحيت من احلنايا الركنية املخروطة التي ابتكرها العراقيون يف العرص

الساساين ومن ثم انتقلت إىل العامرة البيزنطية عن طريق الفرس الساسانيني(.)48

وقيل ّ
إن أصل هذه الظاهرة العامرية يف الفن العريب اإلسالمي هي الكوى

التي تقام فوق الزوايا األربــع حلجرة مربعة يراد تسقيفها بالقبة

()49

وتعود أقدم

أمثلة للمقرنصات يف العامرة إىل قرص اإلخيرض وهو عىل هيأة طاقية أو نصف قبة
صغرية مدببة القمة وقد أصبحت املقرنصات من مميزات العامرة اإلسالمية فيام

بعد( .)50كام وجدت املقرنصات يف املرقدين الرشيفني يف أكثر من مكان لعل أبرزها
األواويــن املحيطة بالساحة املكشوفة وأسفل القباب ويف سقوف األروقــة وتعد

املقرنصات املعينية من أشهر أالنــواع التي وجدت يف أبنية كربالء حيث وجدت
يف املرقدين عىل شكل معينات منشورية هندسية إن عمل املقرنصات املعينية

يكون أحيان ًا عم ً
ال زخرفي ًا كام يف بواطن األواوين املحيطة بالساحة املكشوفة(.)51
األول/العدد الثاين
السنة األوىل/املج َّلد ّ

245

1436-1435هـ2014/م

العنارص العامرية يف االبنية التارخيية يف مدينة كربالء املقدسة

خام�س ًا :القبة
القبة لغة :من قب اجللد والتمر إذا يبس وذهب ماؤه( ،)52وقب اليشء قوسه،

وقب البيت أقام فوقه قبة ومجعها قبب وقباب( )53وهو بناء مستدير مقوس جموف
يعقد باآلجر ونحوه(.)54

أما املصطلح العامري ّ
فإن القبة هي بناء حمدودب أشبه بكرة مشطورة من

وسطها أو بناء دائري مقعر من الداخل مقبب من اخلارج يتألف من دوران
القوس وتقام مبارشة فوق سطح أو ترتفع عىل رقبة مضلعةأو دائرية أو عىل

حنايا ركنية أو مقرنصات لتسهيل عملية االنتقال من املربع إىل املثمن ثم إىل
الدائرة وقد تكون القبة بيضوية أو خمروطية أو بصلية(.)55

ّ
إن العامل الرئييس الذي دفع املعامر إىل اإلكثار من بناء القباب هو متانتها

لكوهنا من أفضل السقوف التي تغطي فضاءات واسعة فض ً
ال عن وظيفتها
املتمثلة بإنارة وهتوية األجزاء الداخلية من املبنى من خالل ما يوفره شكلها

من إمكانيات فتح النوافذ كام إهنا تضفي عىل املباين الدينية نوع ًا من العظمة
والقدسية(.)56

والقبه هي رضب من رضوب التسقيف عرفه اإلنسان منذ القدم حيث عثر

يف شامل العراق عىل نظام أبنية دائرية ذات سقوف مقببة تعود إىل دور حلف(.)57

أما يف العرص اإلسالمي فقد بقي استعامل القباب يف البناء حيث وجدت قبه يف
ت َُر ُ
اث ك َْر َب َلء
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دار االمارة يف الكوفة والتي يبدو أهنا كانت قبه نصف كروية(.)58

واستمر استخدام القباب يف تسقيف املباين ولعلها استخدمت بكثرة يف

مباين مدينة كربالء حيث وجدت قبة ضخمة يف قاعة الطقوس الدفينة يف كنيسة
القصري كام كانت تعلو احلجرات الثالث التي تقع يف القسم الرشقي من الكنيسة

قباب صغرية الشكل(.)59

أ ّما يف عامرة املرقدين فقد كانت تبنى عىل املرقدين الرشيفني احلسيني والعبايس

قباب يف أغلب عمليات البناء التي اجريت عىل املرقدين الرشيفني وقد أشار اإلمام
الصادق من خالل زيارة اإلمام احلسني إىل أنه كان عىل قرب أيب عبداهلل

احلسني قبة إذ قال( :فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة وارم بطرفك

نحو القرب وقل )...كام وجدت قبة عىل مرقد أيب الفضل العباس(.)60

أ ّما القباب بمختلف األحجام فقد كانت يف قرص اإلخيرض حيث استعان

املعامر بقباب متنوعة يف تسقيف فضاءات املبنى( )61ومجعه أقبية وأقباء( )62كام

يعرف بأنه الطاق املعقود بعضه إىل بعض(.)63

األول/العدد الثاين
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�ساد�ساً :القبو
يعد عنرص القبو من العنارص املهمة وذلك الستخدامه يف أغراض خمتلفة

من املباين بنوعيها الدينية واملدنية ويرجع ّ
أن فكرة بناء القبو نشأت يف املناطق

الوسطى واجلنوبية من العراق حيث كان سكان هذه املناطق يستخدمون حزم
القصب التي كانت تغرس يف األرض بشكل منحني تقابلها يف الطرف اآلخر

حزم أخرى مغروسة بنفس الطريقة لتتقابالن وتشكالن قوس ًا يف األعىل( )64وقد

تطورت بمرور الزمن عملية بناء البيوت املقببة من القصب حيث متت تغطيتها
بطبقة من الطني وتم بعد ذلك استخدام اللبن واآلجر( )65ولعل العامل الرئييس

يف اختيار هذا النوع من التسقيف هو ّ
أن السقف املقبب من اللبن ال يتطلب
دعامات خشبية ساندة(.)66

ال عن ذلك ّ
فض ً
أن لألقبية فوائد مجة من الناحية اإلنشائية فالسقوف املقببة

يكون ثقلها عىل اجلــدران بشكل متساوي كام إهنا ال ختضع لقوى اجلاذبية
األرضية وهلذا يكون عمر البناء أطول( ،)67أما من الناحية املناخية ّ
فإن السقف

املقبب يسمح للتيارات اهلوائية باالرتفاع أكثر من السقف املستوي وهلذا فهو
يقلل من درجات احلرارة خصوص ًا يف أيام الصيف الشديدة احلرارة(.)68

وقد استخدمت العقود يف حضارة وادي الرافدين منذ أقدم العصور ومن

أقدم الشواهد عىل استعامهلا كان يف تبه كورا ،أما يف العرص اإلسالمي فقد وجد
ت َُر ُ
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هذا العنرص العامري يف العديد من األبنية ومنها قرص عمرة الذي يعود تأرخيه
إىل العرص األموي(.)69

أما يف أبنية كربالء فنجد استخدام األقبية بمختلف أنواعها حيث وجد

القبو نصف األسطواين( )70يعلو القسم الوسطي من الكنيسة واستدل عليه من
بقية األجزاء احلجرية املقوسة التي عثر عليها يف ركام هذا اجلزء( )71ويف املرقد

احلسيني والعبايس استعملت االقبية الطولية بشكل كبري وقد ظهر ذلك يف معظم

املداخل التي تقع ضمن السور اخلارجي أو مداخل احلرم النافذة اىل الصحن كام

يف مدخيل الضلع اجلنويب من سور احلرم يف مرقد العباس كام استخدم يف

تسقيف بعض املساحات ضمن اروقة احلرم يف مرقدي اإلمام احلسني وأخيه أيب
الفضل العباس.)72(

أما االقبية املدببة( )73فنجدها يف قرص الربدويل ويف حجرات قرص عطشان

()74

كام وجدت يف اجلناح املركزي من قرص مقاتل قبوات اسطوانية الشكل حيث

كان مسقف ًا مسقف هبا مما جعل اجلناح املركزي يرتفع سقفه إىل ( 8مرت) عن
األرض(.)75

ويف قرص اإلخيرض نجد استعامل االقبية نصف األسطوانية حيث اعتمد

املعامر عىل األقبية بمختلف أنواعها التي غ ّطى هبا سقوف القرص كام عالج املعامر
تقاطع األقبية يف األركان بطريقة تدل عىل براعة واتقان كبريين(.)76

األول/العدد الثاين
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�سابعاً :العقود (الأقوا�س)
العقد هو العهد وامليثاق وقيل العقد اجلمع بني اطراف اليشء وتستعمل

لفظة العقد للداللة عىل القوس فيقال عقد البناء باجلص أي الصقه( )77ويقال

بناء معقود ومعقد جعل له عقود اي طاقات معطوفة األبواب ومجعه عقود
واعقاد( )78والعقد عنرص عامري معقود مقوس عىل نقطتي ارتكاز يشكل عادة

فتحات للبناء أو حييط هبا(.)79

تعد العقود من العنارص العامرية اهلامة يف العامرة العراقية وذلك ملا حتمله من

خصائص هندسية وعامرية ومجالية كوهنا تساهم بشكل كبري يف ختفيف جهد

القوى الضاغطة عىل الروافع واجلدران الناجتة عن ارتفاع البناء القائم( )80فض ً
ال

عم يمتاز به العقد من ارتفاع وسعة والذي يسمح بدوره دخول التيارات اهلوائية
ّ
ونفاذ الشمس داخل املبنى املقام فيه(.)81

ّ
إن البدايات األوىل هلذا العنرص العامري كانت يف بيوت القصب يف جنوب

العراق احلديث كان يتم عمل حزب من القصب تغرس يف األرض بصورة

مستقيمة ومنحنية إىل الداخل وهي يف األعىل عىل شكل قوس يف جانبي البيت

ثم يرتبط مع بعضها مكون ًا عقد ًا مع السقف أو فوقه بقليل وكانت تغطى بطبقة
من الطني من أجل محايتها من الظروف اجلوية(.)82

وللعقد جذوره التارخيية القديمة حيث وجدت أمثلة للعقود يف شامل العراق
ت َُر ُ
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وخصوص ًا يف تبه كورا وقد كشفت التنقيبات األثرية يف مدينة أور عن رساديب

تعود إىل ساللة أور الثالثة بحدود سنة ( 2112ق .م) مسقفة بأقبية ذات عقود
آجرية( )83كام استعمل املعامر العقد بشكل كبري يف أبنية احلرض(.)84

وقد تفنن املعامر يف طريقة استخدام العقود يف العامرة االسالمية ،حيث

استخدمت العقود يف العرص األموي يف قبة الصخرة(.)85

أما يف عامئر مدينة كربالء فقد ظهر استخدام أنواع خمتلفة من العقود منها العقود

البيضوية( )86التي وجدت يف جدار املذبح الذي يتوسط اجلدار الرشقي من كنيسة
القصري وحيتوي باطن العقد عىل زخرفة بديعة كام احتوى الضلع اجلنويب من اجلزء

الرشقي للكنيسة عىل كوة نافذة احتوت عىل عقد بيضوي الشكل( )87أما العقود

املطولة( )88فقد وجدت يف املرقدين املطهرين يف كربالء بأحجام تتناسب مع طبيعة

البناء وضخامته منها العقود املدببة ذات املركزين كام يف عقود األواوين املطلة عىل

الصحن يف معظم املراقد مث ً
ال يف مرقد العباس .)89(

كام احتوى قرص اإلخيرض عىل عقود متنوعة الشكل منها العقد املدبب الذي

وجد يف القسم املركزي من قرص االخيرض أما العقد نصف األسطواين فقد وجد

يف البهو الكبري من هذا القرص( )90كام وجد يف قرص عطشان أيض ًا( ،)91أ ّما بالنسبة

إىل العقود املفصصة واملنبطحة ( )92التي تعترب من العقود املبتكرة يف العرص

اإلسالمي فإهنا استخدمت وألول مرة يف قرص اإلخيرض( )93كام واستخدمت
العقود املدببة يف منارة موجدة(.)94

بعد امتامنا هلذا البحث فقد اتضح لنا ما ييل:

ضمت أبنية كربالء العديد من طرز البناء املختلفة التي تعود جذورها
األول/العدد الثاين
السنة األوىل/املج َّلد ّ
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التارخيية إىل حضارة وادي الرافدين ومن هذه الطرز التي استعرضناها يف
دراستنا الطراز احلريي وطراز الرواق واإليوان وطراز السقيفة.

كام سلطنا الضوء يف هذه الدراسة عىل أهم العنارص العامرية التي متيزت

هبا مباين مدينة كربالء ومنها املداخل والساحة املكشوفة (الصحن) التي متيز

هبا املرقدان والتي اعترب املرقدان املحور الرئييس ،وخان عطشان التي اعتربت
الساحة املكشوفة فيها املحور الرئييس يف توزيع الوحدات البنائية املختلفة ،كام
استعرضنا العنارص العامرية األخرى كاألعمدة واألكتاف واملقرنصات والقباب

والقبو والعقود (األقواس) حيث وجدنا ظهور العقد املنبطح ألول مرة يف تأريخ

العامرة العراقية الذي كان يف قرص االخيرض يف كربالء.

ت َُر ُ
اث ك َْر َب َلء
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الهوام�ش
(((1الطرحيي ،جممع البحرين ،ط ،2ج ،2ص.16
(((2الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،1ص.314
(((3عبدالغفور ،واجهات العامئر العراقية ،ص.152
(((4املعاضيدي ،الواجهات الفنية والعامرية للدور الرتاثية يف املوصل ،ص.125
(((5اجلادر ،ملحات عن الفن العراقي ،ص.2
(((6حسبي ،أقدم الكنائس يف العراق ،ع  ،54-53ص.52
(((7املعاضيدي ،الواجهات الفنية العامرية للدور الرتاثية يف املوصل ،ص.119
(((8الطرحيي ،ديارات الطرحيي الديارات واألمكنة النرصانية يف الكوفة،ط ،3ص.24
(((9العفاري ،مداخل الدور والقصور يف العراق ،ص.73-72
((1(1العميد ،العامرات املدنية ،ج ،9ص.145
((1(1شافعي ،العامرة العربية يف مرص االسالمية ،ج ،1ص.443
((1(1املعاضيدي ،الواجهات الفنية والعامرية للدور الرتاثية يف املوصل ،ص.119
((1(1فريال ،البيت العريب يف العراق ،ص.109
((1(1العفاري ،مداخل الدور والقصور يف العراق ،ص.74
((1(1املصدر نفسه ،ص.95
((1(1الشمري ،الربج يف العامرة العربية االسالمية يف العراق ،ص.114
((1(1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص.245
((1(1الزبيدي ،تاج العروس ،ج ،3ص.223
((1(1حممد ،عامرة البيت العراقي ،ص.27
((2(2عيل ،الفناء الوسطي املكشوف يف العامرة يف العرص العبايس ،ص.154
((2(2املصدر نفسه ،ص.27
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((2(2حسن ،فنون االسالم ،ص.56
((2(2جودي ،الفن العريب االسالمي ،ص.63
((2(2تقع دور العبيد يف جنوب العراق عىل بعد (6كم) غرب النارصية ويعود تارخيها إىل
حوايل اربعة آالف سنة قبل امليالد راجع اجلادر ،ملحات عن الفن العراقي ،ص.4
((2(2حممد ،عامرة البيت العراقي ،ص.27
((2(2نرص اهلل ،عامرة املراقد الدينية يف كربالء إىل هناية العرص العثامين ،ص.179
((2(2الزيدي ،قرص بني مقاتل ،ص576
((2(2عيل ،بسام ابراهيم ،الفناء الوسطي املكشوف يف العامرة العراقية ،ص.67-66
((2(2ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،3ص303
((3(3سورة لقامن ،آية .10
((3(3الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،3ص.150
((3(3يوسف ،العمود يف العامرة االسالمية ،مج ،45ص.143
((3(3املصدر نفسه ،ص.143
((3(3املنمي ،اهم العنارص العامرية يف ابنية العراق القديم ،ص.98
((3(3اجلادر ،العامرة حتى عرص فجر السالالت ،ج ،3ص.92-91
((3(3البالذري ،فتوح البلدان ،ج ،2ص.426
((3(3املصدر نفسه ،ج ،2ص339؛ الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،3ص.148
((3(3نرص اهلل ،عامرة املراقد الدينية يف كربالء إىل هناية العرص العثامين ،ص.215
((3(3نرص اهلل ،عامرة املراقد الدينية يف كربالء إىل هناية العرص العثامين ،ص.215
((4(4الزيدي ،قرص بني مقاتل تلول االخيرض ،جملة العميد ،ص.576
((4(4حلمي ،روافع السقوف األعمدة واألكتاف ،ص.68
((4(4العفاري ،مداخل الدور والقصور ،ص.94
((4(4حلمي ،املصدر السابق ،ص.13
((4(4نرص اهلل ،عامرة املراقد الدينية يف كربالء إىل هناية العرص العثامين ،ص.215
((4(4حلمي ،روافع السقوف األعمدة واالكتاف يف العامرة العباسية يف العراق ،ص.71
((4(4مصطفى ،املعجم الوسيط ،ص.379
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((4(4عبداجلواد ،تاريخ العامرة والفنون االسالمية ،ج ،3ص ،57قاجة ،الزخارف
االسالمية ،ص.131
((4(4عبدالغفور ،واجهات العامئر العراقية ،ص141
((4(4جودي ،الفن العريب اإلسالمي ،ص119
((5(5شافعي ،العامرة العربية اإلسالمية ماضيها وحارضها ومستقبلها ،ص.40
((5(5نرص اهلل ،معرة املراقد الدينية يف كربالء إىل هناية العرص العثامين ،ص.220
((5(5اجلوهري ،الصحاح ،ج ،1ص197؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.659
((5(5الرازي ،خمتار الصحاح ،ص.268
((5(5عرفات ،الفن اإلسالمي ،ص.42
((5(5عرفات ،الفن اإلسالمي ،ص.42
((5(5اجلمعة ،القباب العربية ،،ص.328
((5(5اجلادر ،العامرة حتى عرص فجر السالالت ،ج ،3ص.78
((5(5مهدي ،االبعاد احلضارية لقرص اإلمارة ،ص.286-285
((5(5احلديثي ،نتائج تنقيبات منطقة احلرية ،ص.59
((6(6املشهدي احلائري ،املزار ،ص321؛ املجليس ،بحار األنوار ،ج ،98ص.352
((6(6ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص.169
((6(6املصدر نفسه ،ج ،15ص ،169غالب ،موسوعة العامرة اإلسالمية ،ص.310
((6(6املنمي ،اهم العنارص العامرية يف ابنية العراق القديم ،ص.58
((6(6الصاحلي ،القبو وااليوان ،ص.12
((6(6املصدر نفسه ،ص.12
((6(6املنمي ،اهم العنارص العامرية يف ابنية العراق القديم ،ص.56
((6(6الصاحلي ،القبو وااليوان ،ص.12
((6(6اخلويل ،املؤثرات املناخية والعامرة العربية ،ص.3
((6(6مهدي ،األخيرض ،ص40؛ سامح ،العامرة يف صدر االسالم ،ص.77
((7(7القبو نصف األسطواين ،وهو ذو عمق دائري ،يكون مقطع ًا افقي ًا لقر اطواين .وقد
ظهرت نامذج هذا النوع يف عامئر املدن اآلشورية راجع :شافعي ،العامرة العربية يف مرص
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اإلسالمية ،ج ،1ص.214
((7(7احلديثي ،التنقيبات يف منطقة احلرية ،ص.59
((7(7نرص اهلل ،عامرة املراقد الدينية يف كربالء إىل هناية العرص العثامين ،ص.184
((7(7القبو املدبب :هو عبارة عن قوس يبدأ باالنحناء من القاعدة إىل ان يصل إىل نقطة
االلتقاء وبشكل مدبب راجع :العزاوي ،عبدالستار ،العقود واالقبية ،ص.162
((7(7العفاري ،مداخل الدور والقصور يف العراق ،ص.96
((7(7الزيدي ،قرص بني مقاتل (تلول االخيرض) ،جملة العميد ،ص.576
((7(7حممد ،العامرة العربية يف العرص اإلسالمي ،ص.130
((7(7الفراهيدي ،العني ،ج ،1ص.140
((7(7الزبيدي ،تاج العروس ،ج.117 ،5
((7(7غالب ،موسوعة العامرة اإلسالمية ،ص.275
((8(8املعاضيدي ،الواجهات الفنية والعامرية للدور الرتاثية يف املوصل ،ص.118
((8(8الصاحلي ،العامرة يف العرص السلجوقي والفرثي ،حضارة العراق ،ج ،3ص.218-217
((8(8ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،2ص.36
((8(8املنمي ،اهم العنارص العامرة يف ابنية العراق القديم ،ص.32
((8(8عبو ،احلرض بني املوروث القديم والعامرة العربية اإلسالمية ،ص.8
((8(8شافعي ،العامرة العربية يف مرص اإلسالمية ،ج ،1ص.203
((8(8العقد البيضوي :وهو عبارة عن قوس يبني عىل شكل انحناء بيضوي لثالثة مراكز
راجع :الدواف ،انشاء املباين واملواد البنائية ،ص.273
((8(8نرص اهلل ،دراسات تارخيية واثرية ملوقع القصري ،ص.5
((8(8العقد املطول :وهو عبارة عن عقد رفع قاعدته بد ًء من خلط جتريده قبل ان يعقد
بشكل نصف دائرة راجع :شافعي ،العامرة العربية يف مرص اإلسالمية ،ج ،1ص.207
((8(8نرص اهلل ،عامرة املراقد الدينية يف كربالء إىل هناية العرص العثامين ،ص.188-187
((9(9سلامن ،العامرات العربية اإلسالمية يف العراق ،ج ،2ص.27
((9(9العفاري ،املكتشفات اجلديدة يف قرص االخيرض ،مج ،51ص.297
((9(9العقد املنبطح :وهو عقد غري متكامل أو هو اجلزء االفقي من العقد ،ويعمل عىل
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ختفيف احلمل عىل العقد ،ويسمى احيان ًا عقد التخفيف راجع :حممد ،العامرة العربية يف
العرص االسالمي يف العراق ،ص.28
((9(9عيسى سلامن وآخرون ،املصدر السابق ،ص31؛ شافعي ،املصدر السابق ،ج ،1ص.107
((9(9الشمري ،الربج يف العامرة العربية االسالمية يف العراق ،ص.104
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العنارص العامرية يف االبنية التارخيية يف مدينة كربالء املقدسة

امل�صادر واملراجع
(((1اجلادر ،وليد ،ملحات عن الفن العراقي ،اصدار مديرية الفنون الثقافية الشعبية ،مطبعة
الرابطة( ،بغداد ،د ،ت) حسبي ،يوسف أقدم الكنائس يف العراق ،جملة بني النهرين،
العدد ( ،54-53بال1986 :م).
(((2اجلمعة ،امحد ،قاسم ،القباب العربية ،وقائع الندوة القومية األوىل( ،بغداد1989 :م).
(((3جــودي ،حممد حسني ،الفن العريب االسالمي ،ط ،1دار امليرسة للنرش والتوزيع،
(عثامن2007 ،م).
(((4حسن ،زكي حسن ،فنون االسالم( ،القاهرة1948 ،م).
(((5حلمي ،هشام عبد الستار ،روافع السقوف األعمدة واألكتاف يف العامرة العباسية يف
العراق ،اطروحة دكتوراه غري منشورة( ،جامعة بغداد1996 :م).
(((6اخلويل ،حممد بدر ،املؤثرات املناخية والعامرة العربية( ،جامعة بريوت العربية1975 :م.
(((7الدواف ،يوسف ،انشاء املباين واملواد البنائية( ،بغداد.)1976 :
(((8الزيدي ،ابا ذر ،قرص بني مقاتل ،جملة العميد ،العددان األول والثاين( ،كربالء2012 :م).
(((9سلامن ،عيسى وآخرون ،العامرات العربية اإلسالمية يف العراق ،دار الرشيد للنرش،
(بغداد1982 :م).
((1(1الشمري ،ابراهيم رسحان ،الربج يف العامرة العربية االسالمية يف العراق حتى هناية
العرص العبايس اطروحة دكتوراه غري منشورة( ،جامعة بغداد1996 ،م).
((1(1الطرحيي ،فخر الدين 1085هـ ،جممع البحرين ،ط ،2نرش الثقافة االسالمية( ،قم1987 :م).
((1(1الطرحيي ،حممد سعيد ،ديارات الطرحيي الديارات واألمكنة النرصانية يف الكوفة
وضواحيها ،ط( ،3هولندا2010 :م).
((1(1عبد اجلواد ،توفيق امحد ،تاريخ العامرة والفنون االسالمية ،املطبعة الفنية احلديثة،
(بال1970 :م)؛قاجة ،مجعة امحد ،الزخارف االسالمية ،ط ،1منشورات الدار االكاديمية
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للطباعة والتأليف والرتمجة والنرش( ،ليبيا2008 :م).
((1(1عبدالغفور ،هناء عبد اخلالق ،واجهات العامئر العراقية بني القرنني السابع والثامن
اهلجريني ،اطروحة دكتوراه غري منشورة( ،جامعة بغداد2002 :م).
((1(1عبو ،عادل نجم ،احلرض بني املوروث القديم والعامرة العربية اإلسالمية ،الندوة
العلمية األوىل ملهرجان احلرض الدويل األول( ،جامعة املوصل1994 :م).
((1(1العفاري ،داخل جمهول مسنسل ،املكتشفات اجلديدة يف قرص االخيرض ،جملة سومر،
(بغداد2002 :م).
((1(1العفاري ،داخل جمهول مسنسل ،املكتشفات اجلديدة يف قرص االخيرض ،جملة سومر،
(بغداد2002 :م).
((1(1عيل ،بسام ابراهيم ،الفناء الوسطي املكشوف يف العامرة يف العرص العبايس (نامذج خمتارة)
1258-749/656-132م ،رسالة ماجستري غري منشورة( ،جامعة الريموك2000 :م).
((1(1العميد ،طاهر ،مظفر ،العامرات املدنية ،حضارة العراق( ،بغداد1985 :م).
((2(2غالب ،عبدالرحيم ،موسوعة العامرة اإلسالمية( ،بريوت.)1988 ،
((2(2املشهدي احلائري ،ابو عبد اهلل حممد بن جعفر (ت610هـــ) ،املزار ،حتقيق :جواد
القيومي ،ط( ،1قم1419 :هـ).
((2(2مصطفى ،ابراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،حتقيق :جممع اللغة العربية( ،بال :د ،ت).
((2(2املعاضيدي ،عادل عارف فتحي ،الواجهات الفنية والعامرية للدور الرتاثية يف املوصل،
رسالة ماجستري غري منشورة( ،جامعة بغداد1996 :م).
((2(2املنمي ،ناري خليل كامل ،اهم العنارص العامرية يف ابنية العراق القديم ،رسالة
ماجستري غري منشورة( ،جامعة املوصل2005 :م).
((2(2مهدي ،عيل حممد ،األخيرض ،دار اجلمهورية( ،بغداد1969 :م)؛ سامح ،كامل الدين،
العامرة يف صدر االسالم ،مطبعة جامعة القاهرة( ،القاهرة1971 :م).
((2(2نرص اهلل ،ميثم مرتىض واملسعودي ،رياض حممد عيل ،دراسات تارخيية واثرية ملوقع
القصري شامل غرب مدينة كربالء ومؤهالته السياحية ،جملة جامعة كربالء ،عدد خاص،
(كربالء2005 :م).
((2(2يوسف ،نجاة ،العمود يف العامرة االسالمية ،جملة سومر( ،بغداد1988 :م).
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